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Datum
05 jan
06
07
08
09
10
11
12

jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan

HW

LW
11.06
11.45
12.00

02.56
03.36
04.05
04.46

00.15
00.46

05.16

05.45
06.19

01.15
01.56

06.56

02.36

HW

LW

15.05

23.36
23.47

15.39
16.11
16.45
17.21
17.56
18.29
19.07

Bomschuif
pronkt in
raadzaal

12.36
13.00
13.40
14.26
15.06

Maanstand: NM do 06 jan 19.14 uur.

Big Brother
inspireert
zwemmers
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HW: zo 09 jan 17.21 uur, + 116 cm NAP.
LW: ma 10 jan 13.40 uur, - 87 cm NAP.

Los nummer 2 gulden
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En verder:
Monumentenlijst
eindelijk
klaar
Pagina 3
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'En verder zitten we
llekker aan de oliebol'
ZANDVOORT - VrijdagI nacht tien over half één. „Er
rijdt een auto door de straat,
leen paar jongeren steken
vuurwerk af op het Raadhuisplein en ik zie een paar
l stelletjes flaneren," zegt geI meentevoorlichter Ton van
l Heemst in het crisiscentrum
l op het raadhuis. „En verder
l zitten we lekker aan de olieIbol."

de cel in. „Al hebben we misschien niet zo veel te doen gehad, toch is het wel de moeite
waard geweest," vindt gemeentesecretaris Bert van de
Velde die net als de burgemeester, de brandweercommandant, de gemeentevoorlichter en een paar andere
ambtenaren van half elf tot een
uur of half twee op het raadhuis was.

Geen rampen, geen compuIterstoringen, geen watergeJbrek. De gemeente, brandIweer, politie, waterleidingI maatschappijen en bedrijven
waren op alles voorbereid,
maar net als in de rest van de
wereld is de millenniurnwisseImg zonder problemen verlopen.
Hooguit is er wat meer vuurwerk afgestoken. Op de Burgemeester
Engelb ertsstraat
sneuvelden daarvoor diverse
ruiten en raakten andere ruiten en een auto beschadigd,
l Ook vond er een vechtpartij
[plaats in de Haltestraat. Toen
l de politie twee verdachten ar1 resteerde, bedreigde een van
l hen een agent. Een politiehond
l beet de man vervolgens in zijn
arm. De man liep een bloeduitstorting op. Niettemin moest
hij net als zijn medeverdachte

Eeuwisseling
verloopt
rustig
„Het is een goede oefening
voor een ramp geweest. Of ik
het erg vond om te werken, ach
het hoort er gewoon bij. Het
voordeel was wel dat ik geen
kater de volgende dag had,
want we mochten natuurlijk
niet drinken."
Water viel er in ieder geval
volop te drinken in Zandvoort,
want er vonden geen storingen
plaats bij PWN. Teun van der
Plas manager van het speciale
projectteam is dan ook tevreden. PWN zette zestig mensen
extra in. Veertig monteurs
moesten bovendien thuis be-
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MEUBE:LSTA0 •

Overtoom 557
Tel. 6184733

,

;ens
[T olgens mij moet ik de
V Zandvoortse nieuwjaarswens zo schrijven: 'Veul heil en
seugen in het nieuwe jaer'. Het
raorspelde onheil is niet uitgecomen. Geen 'mülenniumnig'. De eerste dag van het
>as begonnen jaar startte met
;en stralende zon en een frisse
luik in zee voor velen (mij te
coud).
Omdat er niets gebeurd is,
onden sommige mensen de
genomen voorzorgsmaatregeen onzin. Maar een pluspunt
alle inzet is: een perfect
:alamiteitendraaiboek dat alijd te gebruiken is. Ook thuis
vas alles rustig. Mijn compu;er is niet vastgelopen. Weer
:en zorg minder. Wel moet ik
d mijn hamstervoorraad opuimen. Ook het oude drie-pitipetroleumstel van m'n opoe
;aat weer naar de schuur teug. De kaarsen, zaklantaarns
;n houtblokken blijven binnen
landbereik. Want een stoomitoring komt niet alleen tijlens het millennium voor. De
)adkuip die een dag als watereservoir was ingericht, kan
>ok leeg.
Ik moet er niet aan denken
at we zonder water zouden
romen te zitten. Tijdens een'
vakantie in Spanje is dat ons
)oit overkomen. Daar hadden
ve het bad ook met water vol
aten lopen. Drie weken zonIer water is behoorlijk verveend vooral als je, door de olijfilie, buikloop krijgt. Wat waen we bljj dat we naar huis
ïingen waar de wc normaal
oorgetrokken kon worden.
De laatste naweeën van oud
;n nieuw zijn nog: verschülenle nieuwjaarsrecepties aflo>en en de kerstverlichting van
et balkon halen. Daarna worleu de keis>Lbomen door de
;emeente milieuvriendelijk
ersnipperd. Helaas worden
B niet meer op het strand verirand. Ik vond het altijd een
euke traditie.
Nog even doorzetten dan is
Hes weer normaal. We gaan
r weer voor. Met z'n allen maen we er een gezellig zonnig
ueuw Zandvoorts jaar van.
Nel Kerkman

GOLFEN IN ZANDVppRI? >

Stichting ontwikkeling open golf Zandvoort
INFO f EL. 023-5715240
'

t

Lightrail mogelijk
als pilotproject
ZANDVOORT - Gedeputeerde Hen de Boer van NoordHolland (Verkeer en Vervoer) ziet geen mogelijkheid om de
badplaatsen zoals Zandvoort en Bloemendaal van hun zomerfiles te verlossen door uitbreiding van wegen. Voor Zandvoort denkt hij aan lightrail op het bestaande spoor en wil
daar een pilotproject van maken.
De overvolle wegen waar
vrijwel alle badplaatsen langs
de kust mee te kampen hebben in de zomer, zijn geen reden om extra wegen door de
duinen aan te leggen. De oplossing moet komen van het
openbaar vervoer, vindt De
Boer. „Persoonlijk voel ik ervoor om een proef te houden
met een andere vorm van vervoer op het bestaande spoor
naar Zandvoort. Het kan een
pilotproject worden, daar kun
je altijd van leren."
Volgens de gedeputeerde is
de wil om wat aan de dichtslibbende wegen te doen wel aanwezig. Maar nieuwe wegen

aanleggen door het duingebied
hoort niet tot de opties. HU wil
wel kijken of de busbaan op de
Boulevard Barnaart ook geschikt is voor het doortrekken
van lightrail. „Wellicht is dat
elders al mogelijk. Het is een
onderzoek waard."
Een eerder plan van NoordHolland om transferia te bouwen waar bezoekers hun auto
kunnen parkeren en overstappen op het openbare vervoer,
speelt volgens De Boer geen
rol van betekenis meer. „Iedereen heeft het er wel over. Maar
niemand heeft ruimte daarvoor beschikbaar," aldus de
gedeputeerde.
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Geld voor ZFM

ZANDVOORT - Als het aan
het college van Burgemeester
en Wethouders ligt, krijgt de
lokale omroep ZFM 33 duizend
gulden subsidie om te investeren in de nieuwe studio. Op 12
januari buigen de politieke
yoortse Schat' een erg leuk
Niet iedereen wil kwijt wat partijen zich over deze subsiidee. Daarom probeert ze een hij in de kist gestopt heeft, dieaanvraag.
glimp op te vangen van de bur- want dat is immers geheim.
gemeester die de door Victor
ADVERTENTIE
„Ik heb iets geschreven over
Bol gemaakte kist sluit met
een ijzeren sleutel in de vorm mijn eigen leven, maar dat vervan 2000. Dat valt niet mee, tel ik niet graag in het openwant iedereen dromt om de baar," bekent Corry Jochems
Wij van Slotemakers
Mst heen.
die in prachtig Zandvoorts
Anti-Slipschool zijn bijzonder
kostuum is verschenen.
trots op de uitslag van de
De Wurf houdt de wacht en
verkiezing van de
„Ik weet zeker dat de kans
Televisie Noord-Holland en
Zandvoorter van de eeuw
het echtpaar Van der Meer ma- dat mijn brief ooit boven de
ROB SLOTEMAKER
ken opnames met een camera. grond komt groter is dan dat ik
Van der Meer heeft ook een zelf na mijn begrafenis weer te
videocassette over de nieuw- zien ben. Dat heb ik er ook
jaarsduik en de 'Zandvoortse maar in geschreven," verklapt
Schat' in de kist gedaan. Bo- Andnes van Marie.
vendien heeft hij de sleutel van
een archief met twintig jaar
Zijn kleindochter en zijn
opnames in zijn envelop ge- vrouw hebben het koud en wilstopt. Hij hoopt dat die dan len naar huis, maar hij blijft
nog af te spelen zijn.
liever nog even kijken.

"ft-

Eigenlijk heeft burgemeester Van der Heijden de kist al
gesloten, maar er komen zondagmiddag toch nog een paar
mensen die hun brief honderd jaar willen laten bewaren
onder de grond naast het beeldje op het Raadhuisplein. De
burgemeester gaat door de knieën. Ook de brief van de
laatkomers mag de bruine schatkist in. Maar daarna gaat
'ie echt dicht. Pas op l januari 2100 mag de kist weer
geopend worden.
EEL ZANDVOORTERS
hebben aan de oproep
van Eugène Weusten gehoor gegeven. „Ik heb een brief
aan mijn achter-achterkleinkinderen geschreven," vertelt
Myrna Bruynzeel. Bovendien

V

zitten er in haar envelop foto's,
een trouwkaart, de stamboom
van de familie, kassabonnen en
gegevens over haar bedrijf, De
Zamster.
Ze vindt de actie 'Zand-
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AFHAAL KORTING

Tot 65% 3\ortingcn op onze lopmerken

De hele maand
januari 2000

Het is winteropruiming m ons wooncentrum Met torenhoge kortingen
op befaamde inteneurmerken als Leolux, Gelderland, Cassma, Hülsta,
Moltem enzovoort. Maar ook op verlichting, karpetten en accessoires
Ook m ons wooncentrum SamtairStudio B A D
Mare Smithuis Keukenarchitectuur Rem Art Gallery
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren

co van der! horst

Binden] 2 Amstelveen 020 64!250fa
www vanderhorst nl Maandag tot 13 OOuur
gesloten Donderdag koopavond

Over honderd jaar

ADVERTENTIE

4 frites "
met fritessaus
&
4 Kalfsvleeskroketten

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

tel. 5717166

en bedanken alle
Zandvoorters voor de waardering voor onze oprichter.
Wij zullen ons best doen in
de nieuwe eeuw om nog
meer automobilisten veilig
de weg op te sturen.

yoor u allen een
veilig en gezond 2000
anti /lip/chool

voor maar

Dronken
ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagnacht een 25-jarige Duitser en een 36-jange
man uit Zwanenburg bekeurd
omdat zy dronken achter het
stuur zaten. De Zwanenburger
reed bovendien tegen het verkeer in. Hij had 1,32 promille
alcohol in zijn bloed.

15,-

Alleen geldig bij FEBO
Kerkplein 5, Zandvoort

FEI30

Verkoop Badhuisplein verjaard
ZANDVOORT - De gemeente wil af van de verkoop van
enige stukjes grond op het Badhuisplein. De grond is al vanaf
1988 beloofd aan Planconsult, maar de verkoop heeft nooit
plaatsgevonden. De grondverkoop is inmiddels dan ook
verjaard.

Hans van Pelt

ZANDVOORT - Wethouder
Hogendoorn is tevreden over
de proef met parkeervergunningen in de Zuidbuurt. Volgens hem is er ook in de wijk
zelf veel waardering voor het
nieuwe systeem. Dat is althans
volgens Hogendoorn gebleken
uit een onlangs gehouden enquête.
Het nieuwe systeem geeft de
bewoners tegen betaling recht
op een plek in de buurt of er
vlak bij. Ondernemers van de
zuidkant van de Kerkstraat
krijgen ook een vergunning als
ze kunnen aantonen dat ze die
echt nodig hebben. Een paar
ondernemers, die geen vergunning hebben gekregen, gaven
m de enquête een zeer slecht
waarderingscijfer.
Hogendoorn presenteert de
resultaten van de enquête op
10 januari in de commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer. De wethouder is druk bezig om ook voor de overige wijken in het centrum een parkeerplan te ontwerpen. Hij wil
zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van bewoners en ondernemers.
Zij konden eveneens een enquêteformulier invullen. Daar
is door velen op gereageerd.

Brief aan de achter-achterkleinkinderen

l VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

EIGEN PARKEERGARAGE

Pagina 5
Reacties op
parkeersysteem
positief

reikbaar blijven. Ook was er
een extra voorraad dieselolie
ingeslagen om de noodaggregaten aan de praat te houden
als de stroom was uitgevallen.
„Maar stel dat er wel wat
was gebeurd en wij geen voorbereidingen hadden getroffen," zegt Van der Plas. „Dan
hadden we het flink op onze
boterham gekregen. Je vervangt toch ook je reddingsmiddelen op een schip ook al
zinkt 'ie nooit."
„Het is bijna slaapyerwekkend. Er is helemaal niets gebeurd," vertelt Marijke Bakker
(Gemeente
Waterleidingen
Amsterdam). Zij vindt de voorzorgen evenmin overbodig.
„Iedereen heeft alles nog eens
kritisch nagekeken. Dat komt
altijd van pas. We zijn nu beter
dan ooit voorbereid op een
ramp."
Bij de waterleidingmaatschappij, die de Amsterdamse
Waterleidingduinen ten zuiden van Zandvoort beheert,
werkten ongeveer tien mensen. Bovendien werd er van tevoren een nieuwe leiding aangelegd bij de Oase. Als er een
tekort aan water optreedt, kan
het water uit de Rijn en de Lek De Wurf houdt de wacht bij de kist waarin Zandvoorters hun boodschap aan de volgende generaties kunnen deponeren
Foto Karin Schut
zo rechtstreeks naar de waterzuiveringsinstallatie stromen
en gaat het niet eerst de duinen in.

ADVERTENTIE

Sanders

Ellen Nelis ging
hardlopen dankzij
haar collega Sanne
bij het casino.
Inmiddels is Sanne
overleden, en heeft
Ellen een looptocht
voor haar
georganiseerd. De
afsluiter van de serie
De Branding.

Het gaat om onder andere de met de nieuwe eigenaar van
stukjes grond boven de par- het casino, Caransa.
Over de grond naast het cakeergarage en de inrit van de
sino (waar Eurotel een hotel
parkeergarage.
wilde bouwen) is nog geen duiPlanconsult was destijds ook delijkheid. Planconsult schijnt
eigenaar van het casino. Om wel het juridisch eigendom te
een parkeergarage te bouwen hebben, maar onduidelijk is
wilde Planconsult meer meters aan wie het economische eivan het Badhuisplein voor 62 gendom (het recht om er te
duizend gulden overnemen bouwen) precies toebehoort
van de gemeente. Dat is mon- nu de eigenaar van Eurotel
deling afgesproken. De garage overleden is. Voor het casino is
is er in de tussentijd wel geko- deze situatie een groot promen, maar de grond is nooit bleem omdat het casino graag
daadwerkelijk verkocht. De op de grond van Eurotel wil
gemeente wil nu overleggen uitbreiden.

krant moet ik hebben
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat ach in

mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

(l NieuwsbSad
Naam: (m/v)

l

M

Adres:
l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Postcode/Plaats
| | | | | | | | | | |
KVV1899 V
Telefoon
| |
Giro/Banknr.
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halljaar ƒ37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andei e tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-562 62 11
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA „
Amsterdam U hoeft geen postzegel ie plakken. ö
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FAMIUEBERICHTEN
hel gezin van
AALT]E KRIST

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 71-jarige
leeftijd van ons is heengegaan onze onvervangbare broer en levensgezel

Voor al deze commissievergaderingen geldt het
volgende de plaats van vergaderen \^ de comAANGEVRAAGDE
OPENINGSTIJDEN CEN- missievergaderruimte m het Raadhuis, SwalueKAPVERGUNNING
TRALE BALIE/CENTRAAL straat 2, Zandvoort De aanvangstijd is 20 00
De volgende aanvraag is ontvangen
uur Voor nadere informatie kunt u terecht bii
TELEFOONNUMMER Bureau Gemeentesecretane, telefoon (023)
- Hogeweg 46 1 boom
De Centrale Balie is gevestigd 57401 00
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De aanvraag ligt gedurende een week na het
De Centrale Balie is geopend op:
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
VERGADERDAG COLLEGE
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raaddonderdag:
08.30 - 20.00 uur
huis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
GEWIJZIGD NAAR DINSDAG
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij BurTijdens de avondopenstelling op donder- Tot voor kort vergaderde het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
dag kan men voor een beperkt aantal gemeester en Wethouders op maandagochPostbus 2, 2040 AA Zandvoort
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewij- tend Het college heeft besloten om met
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
ingang van 4 januari 2000 voortaan op dinszen e.d.).
aanvraag worden betrokken
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereik- dagochtend te vergaderen
baar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST PANDEN IN HET CENTRUM
nummer 24 uur per dag algemene infor- In zijn vergadering van 15 oktober 1999 hebben Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, op
matie verkrijgen: (023) 574 01 02.
grond van artikel 3 van de Monumentenverordening Zandvoort, vastgesteld "de gemeentelijke
monumentenlijst van panden in het centrum van Zandvoort"
Op grond van artikel 6 ligt deze lijst voor een ieder ter inzage bij de Centrale Balie
TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE Gemeentelijke monumentenlijst panden in het centrum
Het college van Burgemeester en Wethouders
pand
bouw- bestemming
kadaoorspronkelijk
houdt elke twee weleen spreekuur op donderstraal
jaar
dagavond van 18 00 - 20 00 uur
half
vrijstaand
C 6336/6337 smederij met woning
99/1
Achterom 1 (Gasthuis- 1775/
straat 2) en Achterom 1 Al850 woonhuis
Wil men een collegelid spreken dan kan
woonhuis
C
6187
Achterom
2
1907
woonhuis
99/2
men zich minimaal een week van tevoren
Achterom 4
1880 eenvoudige woning C 6192
visserswoning
aanmelden bij het bestuurssecretariaat. 99/3
1875 'bedrijfspand
voermandenj/
' '
'
C 154
Terwille van een goede voorbereiding is 99/4 Achterom 7
hooiopslag
het tevens van belang dat men het ondercomplex woningen
99/5 Agnetastraat l, 3 en 5 1947 complex woningen C 4749
werp van gesprek aangeeft.
1910
pakhuis
timmerwerkplaats
Bakkerstraat 1
C 1782
Men kan zich tijdens kantooruren tele- 99/6
1900
woonhuis
C 1538
woonhuis
Bakkerstraat 5
fonisch aanmelden via het centrale tele- 99/7
1904 woning
C 1218
bedrijfspand met woning
99/8 Duinweg 23
foonnummer (023) 574 01 00.
1947 complex woningen C 4755
bejaardenwoningen
Gasthuishofje 1-27
Het spreekuur valt samen met de avond- 99/9
C 459/460 eenvoudige woning
1860
woning
openstelling van de Centrale Balie. Men 99/10 Gasthuisplein 4
1875
C 151
horecapand
café
kan zich dus gewoon via de ingang 99/11 Gasthuisplein 10
1875
99/12 Gasthuisstraat 9
woonhuis
C 159
visserswoning
Swaluestraat bij de receptie melden.
1906
C
5540
dubbel woonhuis
dubbel woonhuis
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder 99/13 Grote Krocht 33
1906
99/14
C
6012
dubbel woonhuis
dubbel
woonhuis
Grote Krocht 35
afspraak het spreekuur te bezoeken.
1905 dubbel woonhuis C 2405/2615 dubbel woonhuis
99/15 Grote Krocht 37/39
99/16 Haltestraat 16
C 4912
bedrijfspand
1891
winkel/woonhuis
AFSPRAAK MET COLLEGELID 99/17 Haltestraat 45
1897 winkel/woonhuis
C 6299
winkel/woonhuis
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecre- 99/18 Hogeweg 47-71
1925 woningbouwcomplex C 6276
woningbouwcomplex
tariaat een afspraak met een collegelid maken 99/19 Kerkdwarspad 3
1925
vrijstaand woonhuis C 2970
vrijstaand woonhu.s
Het secretariaat is bereikbaar via het centrale 99/20 Kerkdwarspad 5
1925
C 658
visserswoning
half vrijstaand
telefoonnummer (023) 574 01 00
woonhuis
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men - 99/21 Kerkdwarspad 8
1925
C 647/643 winkel/woonhuis
woonhuis
liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat het 99/22 Kerkpad 3/5
1870 café
C 1396/1537 woonhuizen
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan 99/23 Kerkstraat 12-12A
1800 winkel/woonhuis C 4964/6130 winkel/woonhuis
een gesprek zinvol worden voorbereid
99/24 Kerkstraat 24
woonhuis
1890 winkel met opslag C 1780
1895 winkel/woonhuis C 709
99/25 Kerkstraat 33
winkel/woonhuis
De portefeuilleverdeling is als volgt
wmkel/bovenwoning
C
6335
dokterswoning/
99/26 Kerkstraat 38
1850
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
koetshuis
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid, 99/27 Kostverlorenstraat 2
1890 woonhuis
woonhuis
C 5835
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikke- 99/28 Kostverlorenstraat 28
1905 dubbel woonhuis C 2290
dubbel woonhuis
ling & milieu
1905 dubbel woonhuis C 2291
dubbel woonhuis
99/29 Kostverlorenstraat 30
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn 99/30 Kostverlorenstraat 52
1918
villa
C 5195
villa
& onderwijs
herenhuis
99/31 Louis Davidsstraat IA en 7 1903
woonhuis/winkel
C 6533
- de heer A van Marie financiën
1903 woonhuis/winkel C 1529
99/32 Louis Davidsstraat 5
herenhuis
- de heer H Hogendoorn organisatie, toens- 99/33 Louis Davidsstraat 9
1903
herenhuis
woonhuis/winkel
C 1527
me & verkeer
99/34 Louis Davidsstraat 11A 1903 woonhuis/winkel
herenhuis
C 6315
99/35 Louis Davidsstraat 13
1903
herenhuis
woonhuis/winkel
C 3793
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonder- 99/36 Louis Davidsstraat 15
1903
C 3794
herenhuis
woonhuis/winkel
delen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie
99/37 Noorderstraat 1 -S/2-20 1947/ woonhuizen
woonhuizen met
C 4749
1950
kantoor
1925
complex woningen C 6276
woningbouwcomplex
99/38 Oranjestraat 3 - 1 9
KENNISGEVING 99/39 Van Ostadestraat 14
1900 woonhuis
C 2627
woonhuis
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
1950
99/40 Pakveldstraat 13
woning
C 2627
voermandenj
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 99/41 Poststraat 10
1870 woonhuis
visserswoning
C 6251
hebben op dinsdag 27 december vergaderd 99/42 Poststraat 12
1900 woonhuis
schoenmakerij/wonmg
C 5703
De besluitenlijst van deze vergadering en van 99/43 Poststraat 14 achter
1920 transformatorstation C 6371
transformatorstation
de verdere m week 52 door B&W genomen 99/44 Raadhuisplein 1
1910
winkel/woonhuis
winkel/horeca/
C 6399
besluiten zijn op dinsdag 4 januari vastgesteld
woning
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te 99/45 Raadhuisplem 2
1910
winkel/bovenwoning C 2844
winkel/woonhuis
zien bij de Centrale Balie
99/46 Raadhuisplein 3
1910
wmkel/bovenwoning C 2844
horeca/winkel
99/47 Rozenobelstraat 10
1880 woonhuis
woonhuis
C 6197
1880 eenvoudige woning C 4144
visserswoning
99/48 Schelpenplein 8
COMMISSIES 99/49 Schelpenplein 12
smederij/werkplaats C 5298
smederij
1950
Vergaderingen commissies
99/50 Schelpenplein 19
1900 winkel/woonhuis
C 2305
(wmkel)woonhuis
- commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en 99/51 Schoolstraat 5
1900 woonhuis
C 1058
woonhuis
Milieu maandag 10 januari 2000,
visserswoning
99/52 Swaluestraat 3
1880 woonhuis
C 6236
- commissie Maatschappelijk Welzijn en 99/53 Swaluestraat 5
1900 eenvoudige woning C 6191
visserswoning
Onderwijs dinsdag 11 januari 2000,
99/54 Swaluestraat 45
1875
houten loods
C 2281
schelpenloods
- commissie Algemeen Bestuurlijke Aangele- 99/55 Westerstraat 1-5 en 7-11
woningbouwcomplex C 5299/5300 woningbouwcomplex
genheden woensdag 12 januari 2000,
99/56
C 5299
woning
1950 woning
- commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer 99/57 Westerstraat 1
woning
C 5300
woning
1950
Westerstraat 3
donderdag 13 januari 2000
99/58
1916
dubbel woonhuis C 2431
dubbel woonhuis
- commissie Financien maandag 17 januari 99/59 Westerstraat 4
woning
C 5301
woning
1950
Westerstraat 5
2000
99/60 Westerstraat 6
1916
dubbel woonhuis C 2432
dubbel woonhuis
C 5453
woning
99/61 Westerstraat 7
1950 woning
99/62 Westerstraat 8
1850
C 0863
twee visserswoningen
woonhuis
99/63 Westerstraat 9
woning
C 5454
woning
1950
99/64 Westerstraat 11
woning
C
5455
woning
1950
C 2376
woonhuis
99/65 Zuiderstraat 7
1908 woonhuis
99/66 Zuiderstraat 15
woonhuis
1908 dubbel woonhuis C 2331
99/67 Zuiderstraat 17
woonhuis
1908 dubbel woonhuis C 2330

Hank Pielage

en
NICO I.UYKX

Zandvoort,
27 januari 1928

is uitgebreid met

Zandvoort,
28 december 1999

Hans Pielage
Lony Trubendorffer

Famke
moeder en kind rusten van 13 00 tot 16 00 uur
Wij wensen onze dierbaren een prachtige 21e eeuw

Intens gelukkig zijn \V[f
met bc geboorte Van
onze zoon
OVe5 ^R,ona[b Marinus

De crematie heeft 3 januari 2000 plaatsgevonden.

Uw medeleven met ons in de vorm van een bezoek, brief,
kaart, bloemen of aanwezigheid bij de crematieplechtigheid van mijn fijne en zorgzame moeder, schoonmoeder
en onze lieve oma

Wilhelmina Slagveld-Bouwman
weduwe van Frits Slagveld
hebben ons goed gedaan.
Wij betuigen u onze welgemeende dank.
Josette, Wilfred
en kinderen
Zandvoort, december 1999
Voltastraat 12
In liefdevolle herinnering
8-1-1996

2, Januari 2000

8-1-2000

Petrus Alphonsus van Meelen
Geen dag uit mijn gedachten.

Ik hou van jou.

Qertjan en CélestLne

Riet

8 januari 2000

Lieve Pa
Met veel verdriet geven wij U hiermede kennisvan
het overlijden van mijn lieve man, onze vader en

opa

Leendert van der Werff
-Ar Zandvoort
19 september 1922

t Haarlem
3 januari 2000

Het is alweer vier jaar geleden,
dat je ons verliet.
Nog bijna iedere dag voelen we
dat grote verdriet.
Weet dat we aan je denken;
momenten met vreugde, momenten met-pijn.
We zullen altijd van je blijven houden.
Je zal altijd in ons hart aanwezig zijn.

F. van der Werf f-Hartsuiker
Koelie C. van der Werff
Machteld, Jacco, Esmée
Wil F. van der Werff

Arend & Astrid

2-l-'97

Correspondentieadres:
A. J. van der Moolenstraat 40
2041 NE Zandvoort

2-1-2000

In liefde gedenk ik mijn vader

De overledene is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Zijlweg
183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 10 januari 2000 in het crematorium
Velsen te Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst 13.15 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
der ontvangkamers.

Klaas Koper
Het leven gaat door.
Maar de leegte is koud.
Maar wij weten dat je ergens ons altijd in de gaten
houdt.
Je dochter (Ria)

DOKTERSBERICHTEN

Liever geen bezoek aan huis.

Dr. F. B. Weellink

Dag lieve opa...

Kostverlorenstraat 7Oa
2042 PK Zandvoort
tel. 023 - 5712.499

Machteld, Jacco, Esmée

Bedroefd geven wij U kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve Ger en
onze dierbare vader

is afwezig
van 1O-O1-200O t/m 14-01-2000

Gerrit Loos

Voor waarneming:
Dr. Scipio-Blume
Koninginneweg 34a

Zandvoort,
14 juli 1928

Haarlem,
l januari 2000
Fien Loos-Hakvoort
Robert en Annemieke
Jeroen

tel. O23 - 5712.O58
op dinsdag geen spreekuur

Dr. v. Bergen
Pasteurstraat 1O

Correspondentieadres:
Gasthuisplein 7
2042 JM Zandvoort
Pa is overgebracht naar het rouwcentrum in de
Poststraat te Zandvoort, alwaar bezoek op donderdag 6 januari van 19.00 uur tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 7 januari in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld. Samenkomst aldaar om 11.15

uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers van het crematorium.

GEMEENTE

tel. O23 - 5719.507
op donderdag geen spreekuur
Na 17.OO en op vrijdag na 16.30 hoort u
via tel. 573.05OO wie de dienstdoende huisarts is.
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen
met de doktersdienst tel. O9OO - 1515.

Geen bezoek aan huis.

anel ci/lci tbc' nii>bt
s cilu'ciys a ncw
lu cui ui yvuryt'Steicleiy-scicliiL'Si,
u'itb lui c

Truien
t/m 50%
korting

Bedroefd om /ijn hcenga.m, ma.tr dankbaar dat lii|
nu heienigd is met zijn ouders, ge\en wij u kennis van liet overlijden van

Carl Franz Beenhakker
* Amsterdam,
10 dixember 1914

t ZancKoort.
25 dixembci 1999

Uu aller naam
M l' Molen.i.ir-l. immers

IX' creivutieplechtij>heid heelt in besloten kring
plaatsgevonden

Zo is liet genoeg .
Bedroetd geven wij u kennis dat, omringd door
liefde en warme gedachten van allen die haar dierbaar waren, van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

UITVERKOOP!

Alie Brijde-Kalf
weduwe van Hendrik Johan Christiaan Brijcle
Amsterdam,
14 september 1917

V

JACKS
t/m 50%
kortiru

Coi rcspondcjntieadrcs
Westerstraat 10
20 i2 HU Zandvoort

geopend

Heemstede,
31 december 1999

Carla Michel-Brijde
Niek Michel
Niek en Monique
Kansen Ingrid

prijs

XINDERKLEDING
T/M 50%
KORTIN<

Cees Brijcle
Trudie Brijde-Freijser
Cindy en George
Danielle en Johan
Dennis
achterkleinkinderen
en verdere familie
Correspondentieadres:
C. Brijcle
Zuivelstraat 2
1445 MH Purmerend

V l NTERSPORT

De begrafenis heeft op woendag 5 januari 2000
plaatsgevonden.

MICHAEL LIJESEN Tel.5718655/fax5718655

Kerkstraat 16, Zandvoort

En nog veel meer
leuke aanbiedingen!!

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Tromp en Roberts
zoeken eregasten
voor megaconcert

Bomschuit als millenniumcadeau

ZANDVOORT - Als eregast naar de Carmina Burana van Carl Orff kijken en
luisteren op de Zandvoortse
boulevard. Dat is niet voor
iedereen weggelegd. Maar
wel voor de mensen die voor
vijfhonderd gulden een aandeel kopen van het Millennium Concert dat Peter Tromp
en Simon Roberts organiseren.
Tromp en Roberts hebben
zeer recent ruim 1500 brieven
verstuurd aan ondernemers,
notabelen en coryfeeën in
Zandvoort en omgeving. Zij
hopen dat de brief een deel van
de sponsorgelden binnenhaalt
die nodig zijn voor het omvangrijke project. Zeven mensen hebben al gereageerd.
Als het allemaal lukt dan
voeren op 2 september 2000
vier Zandvoortse koren, een
heel groot orkest en drie professionele klassieke zangers de
Carmina Burana op in de
openlucht. Dat kost bijna vijf
ton.
Met het VSB-fonds hebben
Tromp en Roberts inmiddels
druk overleg. Ook bij het Prins
Bernhard Fonds en het Fonds
voor Podiumkunsten is een
subsidieaanvraag ingediend.
Bovendien heeft het Kunstcircus 25 duizend gulden en organisatorische hulp toegezegd.
De Strandkorrels doneren 20
duizend gulden.
Op aanraden van het VSB
Fonds richt het tweetal binnenkort een stichting op, de
Stichting Classic Concerts
Zandvoort. Volgende week
gaat de website www.classicconcerts.nl het Internet op.
„Het gaat bovendien heel
goed met het repeteren," vertelt Tromp. Dirigent David Angus heeft 15 december een generale repetitie van het Vrouwen-, Mannen-, Toonkunst- en
Agatha Kinderkoor bijgewoond. „Van de 185 koorleden
waren er maar liefst 170 aanwezig. De mensen zijn heel gemotiveerd." Daarom hebben
Tromp en Roberts de koren
verzekerd dat zij hoe dan ook
gaan optreden.

Cursussen
ZANDVOORT - Van 'Chakra's tekenen' tot 'Effectief vergaderen', de Stichting Activiteitencentrum heeft er een
cursus voor in het nieuwe jaar.
Wie zich al zo lang had vporgenomen om Frans of kalligraferen te leren, kan bij in gebouw
't StekMe terecht. Meer informatie is verkrijgbaar bjj de
Stichting Activiteitencentrum
Zandvoort, Celsiusstraat 190,
tel. 571.7113.
Een greep uit het aanbod:
'Spreken in het openbaar' is
niet voor iedereen even makkelijk. Men leert het in vijf lessen. Ze duren van acht tot tien
uur 's avonds en worden gehouden op donderdag. Kosten: 275 gulden. Eerste les: 27
januari.
'Bridgen voor beginners'
geeft inzicht in dit populaire
kaartspel voor senioren. De
cursus is echter voor jong en
oud. Er zijn twaalf lessen op
vrijdagmorgen van half negen
tot twaalf uur. Kosten: 135 gulden. Start: 14 januari.
De mannenkookclub is in
november al begonnen, ma^r
kan nog een paar leden gebruiken. Op maandagavond van
zes tot acht gaan de heren aan
het werk. Kosten: 250 gulden
voor twaalf lessen. Start: 10 januari.

Jozef Bluijs (links) toont trots de door hem gemaakte bomschuit aan burgemeester Van der Heijden (midden) en wethouder Oderkerk
(rechts)
Foto Anclrc Licberom

ZANDVOORT - Het is er
toch van gekomen, Zandvoort heeft een officiële gemeentelijke monumentenlijst. Daarop staan alvast 67
monumenten in het eentrum. Begin januari start de
gemeente met de nieuwe
procedure voor de monumenten buiten het centrum.
De monumentenlijst, die in oktober is vastgesteld door het
college van Burgemeester en
Wethouders, heeft een lange
aanloop gehad. Al een jaar of
vier geleden was er druk overleg tussen de monumentencommissie en de gemeente
over de lijst. Het werk heeft
echter wegens personeelsgebrek pp het raadhuis en andere
prioriteiten twee jaar stilgelegen, maar het laatste jaar is er
druk aan gewerkt.
De monumenten liggen in
het centrum, dat omzoomd
wordt door de Engelbertsstraat, Hogeweg, Koninginneweg, Kostverlorenstraat en

Indische soldaten
ZANDVOORT - Morgenavond zendt de Tros in Twee
Vandaag (rond half zes) een
documentaire uit over de soldaten uit India die in 1943
een halfjaar in Zandvoort gelegerd waren.

De documentaire is gemaakt
door journalist Hein Hoffmann.

Zeestraat. De panden in deze
'grensstraten' doen ook nog
mee als ze aan de binnenkant
van de cirkel liggen.
Op de lijst bevinden zich
voor de hand liggende panden
als de smederij van Gansner
op het Schelpenplein, het
Gasthuishofje of de dpnkerbruine houten schuur in het
Achterom. Maar ook bijna de
hele Westerstraat, de gevels
van de Louis Davidsstraat en
het Harlekijntje.

(zoals de voermanderij op Pakveldstraat 13) zijn geselecteerd.
„Het gaat erom dat ze van
belang zijn voor Zandvoort en
dat ze het waard zijn om behouden te blijven," vertelt monumentenambtenaar Els den
Breejen. „Uiteraard is het heel
erg moeilijk om een keuze te
maken, maar gelukkig hadden
we hulp van de monumentencommissie. Sterker nog, het
college van Burgemeester en
Wethouders kan zelfs alleen
Dit café stamt uit 1870. Het maar monumenten aanwijzen
is een van de oudere panden op advies van de monumenpp de lijst. Het oudste gebouw tencommissie."
is de smederij met woning op
de hoek van de Gasthuisstraat
Daarin zitten deskundigen
en het Achterom (1775). Ook zoals
restauratie-architect
Kerkstraat 12-12a is oud Wim Polman (voorzitter), ar(1800).
chitect Chris Wagenaar, de
De leeftijd hoeft echter niet voorzitter van het Genoothet belangrijkste criterium te schap Oud-Zandvoort, Ger
zijn. Ook gebouwen uit 1950 Cense en mevrouw Oudendijk.
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Verzamelbeurs

ZANDVOORT - Spullen uit
de vorige eeuw zijn nog te vinden op de Verzamelbeurs, die
zondag 9 januari plaatsvindt in
het Gemeenschapshuis.

Van tien tot vijf uur kunnen
liefhebbers van antiek, stripboeken, speelgoed, telefoonkaarten, poppen en modelauto's terecht. Er zijn ook experts aanwezig die kunnen
taxeren. De toegang is gratis.
De beurs is ook toegankelijk
voor gehandicapten.

Z

Humfry hoeft weliswaar niet meer met een verband op zijn
linkeroog te lopen, maar het is de vraag of hij zijn oog kan
behouden
FotoAndréLiebeiom

Volgens het Wetboek van Strafrecht artikel 350 staat dat
men niet opzettelijk en zonder toestemming van de ander
een goed van een ander mag vernielen, onbruikbaar maken
of wegmaken.
Het gaat echter om de definitie van 'men'. Dat slaat op
personen. Een dier wordt door de wet niet gezien als een
persoon maar als een ding. Wie zijn hond zou schoppen, kan
dan ook niet wegens mishandeling veroordeeld worden op
basis van het strafrecht, maar voor poging tot vernieling.
Ook een aanklacht over het niet verlenen van hulp door de
eigenaar van de golden retriever heeft om dezelfde reden
weinig kans van slagen. Deze lacune in het strafrecht wordt
opgevuld door het Burgerlijk Wetboek. Dat bepaalt dat de
eigenaar van een hond verantwoordelijk is voor zijn hond.
Hij is wettelijk aansprakelijk en heeft hiervoor dan ook een
WA-verzekering als het goed is.

Humfry liep op 5 december
rond te dartelen op het
strand. Jong en onschuldig als
hij is zag hij in de grote golden
retriever een leuke speelkameraad. Humfry zakte door zijn
voorpoten om te laten zien dat
hij die oude hond wilde gehporzamen. Hij likte onderdanig de neus van de golden retriever. Maar dat viel volkomen verkeerd. In een oogwenk
was het gebeurd. De golden
retriever hapte in Humfry's

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

Hans van Pelt

nog net even wat bijzonderder
dan gemeentelijke monumenten volgens Den Breejen.
„Een gemeente mag trouwens ook niet zomaar monumenten aanwijzen," legt ze uit.
In de Monumentenwet uit 1988
is vastgelegd dat er een verordening moet zijn waarin bijvoorbeeld staat wanneer een
gebouw of een huis een monument is. Ook blijkt eruit wat
wel en wat niet mag.
Dat laatste is voor sommige
eigenaren wel even slikken.
„Mensen die niet graag willen
dat hun huis op de lijst terechtkomt, voeren vaak als argument aan dat ze dan niet
meer mogen verbouwen. Dat is
niet helemaal waar," zegt Den
Breejen.
„Ze moeten alleen voor aanpassingen aan de buitenkant
een vergunning aanvragen. Die
wordt dan bekeken door zowel

de welstands- als de monumentencommissie. Als je op
een gewoon huis een extra verdieping wil zetten, kijkt alleen
de welstandscommissie ernaar. Maar dat mag dus ook
niet zonder vergunning."
Dat er een extra commissie
naar bouwaanvragen voor monumenten kijkt, heeft volgens
Den Breejen pok voordelen.
„Je krijgt gratis advies over
hoe de verbouwing het beste
uitgevoerd kan worden. Voor
sommige ingrepen geeft de gemeente subsidie, al hebben we
nog geen grote pot. Er is 23
duizend gulden per jaar beschikbaar."
„Bovendien," vervolgt ze, „is
het heel leuk om in een monument te wonen. De meeste
mensen kiezen daar dan ook
bewust voor. Vaak stijgt het
huis zelfs in waarde als het tot
monument uitverkoren is. En
het is ook leuk om mee te werken aan het behoud van de
oude dingen in Zandvoort."
Monique van Hoogstraten

kop. Humfry's oogkas raakte
zwaar beschadigd.
„Het was vreselijk. Humfry
bloedde verschrikkelijk. Ik
heb een heel spoor van bloed
achtergelaten op de boulevard. Maar wat mij het meeste
stoort, is het gedrag van de eigenaar van de golden retriever. Het was een oudere man.
Hij wilde er niets van weten,"
vertelt ze verontwaardigd.
„Hij zei dat ik me niet zo
moest aanstellen en liep door.
Ik heb een telefoon van een
mevrouw geleend om de dierenambulance en de politie te
bellen. Die mevrouw is nog
naar hem toe gelopen, maar zij
kreeg ook alleen maar verwensingen naar haar hoofd." Overigens ging het ook nog mis
met de dierenambulance en is
ze uiteindelijk met een taxi
naar de dierenarts gegaan.
Inmiddels is gebleken dat
Humfry geen licht meer in zijn
oog heeft. „Ik heb vorige week
gehoord dat het sterk de vraag

is of zijn oog nog wel te redden
is. De oogdruk is veel te
groot," vertelt Kouwenburg.
Ze moet hem negen keer per
dag verzorgen. Hij krijgt oogdruppels en een crème. „Hij is
gelukkig wel wat meer opgeknapt en speelt alweer wat
met stokjes," zegt ze.
„Volgens de politie kan ik alleen maar een civiele procedure tegen de hondeneigenaar
beginnen, want hij heeft geen
strafbaar feit gepleegd. Helaas
heb ik zijn naam niet. Die wilde hij niet geven."
„Het is griezelig," vindt
Kouwenburg, „dat dit zomaar
kan. Wie weet wat er de volgende keer gebeurt. Als die
man even had gezegd dat zijn
hond niet van een jong speels
hondje houdt, dan had ik
Humfry bij me gehouden. Ik
hoop dat mensen door een
stukje in de krant beseffen dat
ze moeten uitkijken."

Het bestuurlijke gekrakeel
tussen de regionale dierenbeschermers is definitief
over volgens penningmeester Rob Petersen. Er waait
een hele andere wind dan
een paar jaar geleden binnen de
Dierenbescherming-.
Daarom kunnen de afdeling
van Zandvoort en Haarlem
en omstreken nu gaan fuseren.
E ZANDVOORTSE
Dierenbescherming
bestaat sinds 1911. In
Haarlem is de Dierenbescherming 38 jaar eerder opgericht. Het belangrijkste verschil is echter de grootte.
Zandvoort heeft driehonderd
leden, van wie slechts een
handjevol echt actief is. Haarlem heeft er maar liefst drieduizend. Bovendien heeft de
Haarlemse afdeling een eigen
kantoor met beroepskrachten.
„Het is voor ons bijna niet
meer te doen," vertelt Petersen. „In het bestuur zitten nog
maar drie mensen en dan zijn
er nog een paar mensen daarbuiten actief. Het werk komt
dus op een paar mensen neer.
Dat betekent ook dat er vaak
geen scheiding meer is tussen
bestuursleden en uitvoerenden."
Daarnaast worden de eisen
steeds hoger die aan verenigingen als de Dierenbescherming
worden gesteld. Wie in aanmerking wil komen voor een
keurmerk van het Centraal

Bureau Fondsenwerving, moet
aan bepaalde voorwaarden
voldoen. Dat keurmerk is vereist voor een collectevergunning. Het Wereldnatuurfonds
en het Rode Kruis hebben ook
zo'n keurmerk.
De landelijke Dierenbescherming streeft bovendien
naar minder kleine en meer
grote verenigingen. In totaal
zijn er 117 afdelingen. Verenigingen die al nauw samenwerken, zoals Haarlem en Zandvoort, worden gestimuleerd
om te fuseren.
Petersen ziet voor Zandvoort veel voordelen. „We kunnen meeliften met de acties en
activiteiten van Haarlem. Zo
krijgen de leden voortaan het
tijdschrift 'Op poten'. En er
gaat iemand in het nieuwe jaar
presentaties houden op scholen. Die kan ook Zandvoortse
basisscholen bezoeken."
„Een heel groot voordeel is
het eigen kantoor in Haarlem.
Dat neemt veel werk uit handen. Daar kunnen Zandvoortse kinderen ook heel makkelijk
informatie inwinnen voor
schoolopdrachten. Er bestaat
voor hen tevens een actieve
club, Kids for Animals."
Verder is er een centraal telefoonnummer voor de dierenambulance en de Dierenbescherming. Bovendien bestaat
er een vermissingsdienst die
nauw contact houdt met de
dierenambulance. De inspecteurs kunnen elkaar opvangen
bij ziekte en vakantie.
Dankzij de fusie kon een der-

Millenniumcadeau
ZANDVOORT - Het Millenniumcomité heeft de hoop nog
niet opgegeven voor het millenniumcadeau. Vier leden zijn
volgens een (niet met namen
ondertekend) persbericht bezig om een info- en documentatiecentrum te realiseren.
Dat moet in het Zandvoorts
Museum komen, het liefste in
de schuur van Dorsman die ernaast ligt. De onderhandelingen over deze schuur willen
echter nog niet vlotten. Daarom zal het info- en documentatiecentrum „op bescheiden
schaal in het museum plaatsvmden", schrijft het mülenniumcomité.
„In overleg met de gemeente
en in samenwerking met het
Zandvoorts Museum en een
aantal particulieren zal een
werkgroep geformeerd worden
om tot verdere uitwerking te
komen. Het ligt in de bedoeling om bij de opening van het
museum de eerste resultaten
van deze samenwerking aan de
Zandvoortse bevolking te tonen."

Duinbezoek

ZANDVOORT - 723.200
mensen bezochten in 1998 de
Amsterdamse Waterleidingduinen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van
Wageningen. De resultaten
van het onderzoek worden bekend gemaakt in het jaaroverzicht van de Gemeente Waterleidingen Amsterdam. Mei was
de drukste maand en zondag
11 januari de drukste dag. De
meeste bezoekers komen in
het weekend (65 procent).
Uit een ander onderzoek is
naar voren gekomen dat de bezoekers meestal uit de omgeving komen, zoals Zandvoort,
Haarlem of Vogelenzang. Over
het algemeen zijn de bezoekers heel tevreden.

Computervrees

ZANDVOORT - „De computer is uit het dagelijks leven
niet meer weg te denken. Ook
voor senioren is het prettig om
er iets meer over te weten,"
vindt Nathalie Lindeboom van
de Stichting Welzijnscentrum
Zandvoort. Op verzoek van onder andere mevrouw Nieuwenburg heeft zij een computercursus voor senioren georganiseerd in samenwerking met de
bibliotheek, de Anbo en het internetcafé in de Haltestraat.
De lessen zijn ook geschikt
voor mensen zonder ervaring.
Ze gaan in op wat een computer kan en hoe ouderen bijvoorbeeld een brief naar hun
kleinkinderen in Australië
kunnen sturen. Twee docenten
en een vrijwilliger van het seniorenweb begeleiden twaalf
cursisten. Er is dus veel persoonlijke aandacht.
De negen lessen vinden donderdagmorgen van half elf tot
twaalf uur plaats in het internetcafé in de Haltestraat. De
eerste les is op 27 januari. De
kosten bedragen 99 gulden inclusief materiaal en een kopje
koffie. Anbo-leden betalen 75
gulden. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het Welzijnscentrum, Willemstraat 20.

Nieuwe loods

ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddingsbrigade heeft
een nieuwe loods. Voortaan zetelt de ZRB met alle spullen op
de Tolweg. Wie benieuwd is
hoe de loods eruit ziet, is van
harte welkom op zondag 9 januari. Burgemeester Van der
Heijden verricht de openingshandeling rond kwart voor
vier, maar de openings/nieuwjaarsreceptie van de ZRB
duurt van drie tot vijf uur.
Monique van Hoogstraten Wie onverhoopt geen uitnodiging heeft gekregen, mag toch
komen, meldt de ZRB.

Dierenbescherming gaat
fuseren met 'grote broer'

D

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 5626211
Ahnnnpmpntspnjzen: ƒ20,50 per Kwai taal;
ƒ 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,-
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Zij hebben zich gebogen
over gemeentelijke monumenten van particulieren. Het
Zandvoorts Museum, de oude
Mariaschool, de kastanjeboom
op het Gasthuisplein en tegenover het Kerkdwarspad, het
Badhuis en (in de toekomst)
de watertoren behoren toe aan
de gemeente. Die stonden al
op de lijst.
Verder zijn er ook nog rijksmonumenten: de Hervormde
Kerk (en de toren) plus landgoed Bentveld. Over elf andere
panden die tussen 1850 en 1950
gebouwd zijn, gaat de minister
nog beslissen. Het stationsgebouw, het Plantinghuis, de verandawoningen in de Haarlemmerstraat, het oude raadhuis,
de pastorie in de Poststraat en
de duinversperring in het
Kraansvlak zijn de meest opvallende kandidaten voor de
titel 'rijksmonument'. Ze zijn

E IS woedend, G. Kouwenburg. Haar jonge
hond Humfry moet waarschijnlijk een oog missen, omdat een andere hond hem volkomen onverwacht gebeten
heeft. „Een ongelukje kan gebeuren, maar het is onbegrijpelijk dat zijn baas me niet
van tevoren gewaarschuwd
heeft voor het gedrag van zijn
hond. En het is nog erger dat
hij doodgewoon wegliep na afloop."

Nieuwe tijden
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1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
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6656321.

Het vissersschip heeft de Engelse kust op zoek naar hanaam 'Zandvoort 7' meegekre- ring en platvis.
gen. „Het is namelijk de zevenAls ze terugkwamen, landde die we gemaakt hebben," den ze bij hoog water op het
vertelt collegabouwer Frank strand. „Dat kon makkelijk
Porsch. „Vorig jaar vroeg wét- omdat ze een platte bodem
houder Oderkerk of we voor de hadden," legt Porsch uit. „Zogemeente een bomschuit wil- dra het laag water werd, kon
den maken. We voelden al aan- de boot uitgeladen worden."
komen dat het met het officiële
In Noordwijk staat een bommillenniumcadeau niets ging schuit op ware grootte op de
worden. Al die ruzie vonden we boulevard. Het toeval wil dat
erg kinderachtig. Daarom zei- die volgens de deskundigen
den we meteen dat we het een Zandvoortse oorsprong
schip gratis
heeft. In het
zouden aanZandvoortse
Raadhuis
heeft
bieden rond
gemeentehuis
de millennibevindt zich
nu
twee
umwisseling."
juist
een
Noordwijks
Bluijs heeft er
soorten schepen
sinds januari
model
op
'99 hard aan
~~"'"1"~~""-™~ schaal.
Nu
gewerkt.
komt daar een echt Zandvoorts miniatuurschip bij.
Bomschuiten kwamen veel
Een ruil met Noordwijk ziet
voor tot de Tweede Wereldoor- Porsch niettemin wel zitten.
log. Het langst voeren de 'gar- „In de jaren zeventig heeft het
nalenbommen' door. De bom- toenmalige gemeentebestuur
schuit die Bluijs heeft nage- wel eens aan ons gevraagd of
bouwd, is echter een groot vis- we een grote bomschuit wilden
sersschip dat eind jaren twin- maken, maar die kostte 1,2
tig uit de vaart genomen werd. miljoen en we hadden er de
Deze 'bommen' met zeven a mensen niet voor. Het Noordacht bemanningsleden bleven wijkse model omruilen voor
soms wel zes weken op zee, een schip op ware grootte zou
want ze gingen tot voorbij de dus niet gek zijn."

Humfry blind dankzij onoplettendheid

Wel fout, niet strafbaar
Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Hij is twintig keer zo klein als een echte,
maar dat heeft als voordeel dat deze bomschuit ook in de
raadzaal past. Jozef Bluijs, al 23 jaar voorzitter van de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub, heeft als millenniumcadeau voor de bevolking een oude bomschuit nagemaakt. Hij
heeft het miniatuurkunstwerk maandagavond tijdens de
nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis onthuld.

Gemeente wijst 67 monumenten aan

Jelle Attema sr., mevrouw
Slegers, Arend Bos en nog vijf
anderen leggen in de uitzending uit hoe de Zandvoorters
met deze Britse bezetters omgingen. Het waren soldaten die
aan de kant van de Duitsers
hoorden. Ze waren, voordat ze
in Zandvoort terechtkwamen,
namelijk verslagen in NoordAfrika door legerleider Rommel. Velen liepen over naar de
Duitsers. Ze hoorden bij het
Legion Freies Indien.
De Indiërs vielen erg op in
Zandvoort vanwege hun kleurige tulbanden, hun mahoniekleurige huid en hun lange haar.
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de Dierenambulance gekocht
worden, want die is gedeeltelijk betaald met geld van Zandvoort. De rest van het spaargeld is bestemd voor het opknappen van het asiel in de
Keesomstraat. Petersen: „De
fusie bespaart ons trouwens
geld. We hoeven bijvoorbeeld
niet het minimum van 25 posters te bestellen, maar kunnen
er vijf van Haarlem vragen. En
de vergaderkosten gaan omOm te voorkomen dat Zandvport een ondergeschoven
kindje wordt, blijft er een
werkgroep bestaan die Bea
Blom en Cora Lemstra zullen
trekken. Petersen wordt penningmeester in het bestuur
van de gefuseerde vereniging.
„Toch kan ik me het gevoel
best voorstellen dat mensen
overvalt als ze voor het eerst
over fusieplannen horen. Ik
had er ook in het begin even
moeite mee. Nu, na anderhalf
jaar praten niet meer. De voordelen wegen ruimschoots op
tegen de nadelen."
„De toekomst? Het opknappen van het asiel heeft hoge
prioriteit. We discussieren momenteel over de hondenhokken en het kattenpension. Verder willen we nieuwe vrijwilligers zoeken en het nieuwe kantopr van de Dierenbescherming bekendheid geven. Een
actie met de gemeente over
hondenpoep? Dat is een goed
idee. Daar gaan we zeker over
nadenken."
Monique van Hoogstraten
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MET ONZE NJEUWE

M e d e w e r k e r s V e r p a k k i n g m/
(18 uur per w e e k )

Bellen zonder abonnement Prima geschikt
voor iedereen die zelf niet veel belt en vooral
bereikbaar wil zijn Nu mcl 5agemMC820
dual band telefoon en 75,- beltegoed

LA BASTÏILE hEEfr ER WEER Z!N 'w.
DAAROM willEN wij u EENS kENNis IATEN

Binnen PCM Facilitaire Bedrijven zorgt het Grafisch Bedrijf Amsterdam (Perscombinatie B V) voor de
productie van de Volkskrant, Trouw, Het Parool en de Weekmedia-uitgaven. Onderdeel van het
Grafisch Bedrijf is de afdeling Verpakking, waar nu circa 25 mensen werken. Deze afdeling is
verantwoordelijk voor het verwerken van een ononderbroken stroom kranten vanuit de drukkerij' tot
pakken kranten en voor het aanleveren van deze pakken aan de transportafdelmg. Dit is een zeer
tijdskritisch proces Vanaf voorjaar 2000 zal de productie plaatsvinden op een nieuwe locatie aan de
rand van Amsterdam (Amstel II) Daar gaat de afdeling met de meest geavanceerde apparatuur
werken Door deze overgang en de uitbreiding van de werkzaamheden bestaan er vacatures voor de
functie van Medewerker Verpakking

DUTCHTONE ALLIIU PREPAY

kok

MET ONZE NJEUWE kok.

ARJEN UsbERq VAN dcR KRJE|<E
Wij hoildEN dAAROM EEN AhïE VAN
l O JANUARI T/M ZoNdAq l 6 JANUARÏ EN AÏ

ONZE InoofdqEREcl-nEN ziJN dAN 2000 CENTEN
ofTEWEl ƒ 20,'

Functie-inhoud:
- werkt onder leiding van een teamleider in een team dat afhankelijk van de productie uit 4 tot 9 personen bestaat,
- werkt na een interne opleiding afwisselend aan een van de verpakkmgshjnen of aan de oprol-,
afrol- en insteekmachmes en palletiseermachmes,
- draagt zorg voor het ononderbroken doorstromen van de productie van de drukkerij naar het
transport,
- is verantwoordelijk voor het onderhoud en het schoonhouden van de machines
Functie-eisen:
-opleiding en/of ervaring op LTS/MTS-niveau,
- technisch en logistiek inzicht,
- vermogen om zelfstandig en onder tijdsdruk te werken,
- goede communicatieve eigenschappen,
- enthousiaste en op samenwerking gerichte werkhouding

RESERVEER NU 025-571 5 1 1 1
Wij ziJN dftqElijks qEopENd VANAF 1 6.00 UUR
loTEN
HAlïESTRAAT

58

l KZIE J ESM AKE LI J KETE N l IN LABASTILLE

Single Donce Soc.
,,P€

Er wordt gewerkt m een ploegendienstrooster met een vierwekelijks ritme De nadruk van het werk ligt
op het einde van de week Gemiddeld wordt per week 18 uur gewerkt m twaalf diensten per 4 weken,
waarvan negen in de avond of nacht
Het rooster wordt u desgewenst toegestuurd U kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw Roely
van der Veen, telefoon 020-562 2374

8 januari SAlSft NIGHT
Na groot sukses in december nog l maal

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen de ƒ 2 090,- en ƒ 2 610,- bruto per
maand, met mogelijkheden tot doorgroei naar een hoger functieniveau

Live uk COLOMBIA
„Lfl BflMDn KIL€L€"

Nadere inlichtingen over deze functie kunt u krijgen bij één van de groepsleiders Verpakking,
telefoon 020 - 562 2256

gratis cocktails
tussen 21.00 - 22.00 uur
entree ƒ 25,-

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling Personeel & Organisatie van Perscombinatie
B V, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer D van H/l/e, P&O-funct/onar/s,
onder vermelding van vacaturenummer DvH/00 01

Voor info tel. 0 2 3 - 5 7 1 6 0 2 3

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief voor 24 januari 2000

Rectificatie
Stond abusievelijk fout
tel. in de krant.
Hondenkapsalon Anita's Dogcare
voor trimmen van uw hond.

Tel. 5717523
Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij

KRAKEN DE PRIJS TOT MAAR LIEFST

REDDINGSTATION
ZANDVOORT

Van geluidsprofessionals

Pioneer kregen wij
deze 50 Watt speakers

met een scherp uiterlijk
en een warme klank
De eerste keus voor
iedereen aan een budget nu nog goedkoper

De plaatselijke commissie en
bemanning wenst u
een voorspoedig 2000.

NORMALE PR/JS
fl.l 98,- PER PAAR

HENK SEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

;

^ . a r v a i 19.80 uur en
eenstandaardtarief

Fa. Gansner & Co,

Goodmans Delta 900 CD
Geniet van deze anbiedmg, een cd speler met afstandsbediening programmeermogehjkheid en een prachtgeluid voor de prijs van 4 cd s
NORMALE PRIJS f1399,-

Deze aanbieding is geldig
t/m 16 januari en zolang
de voorraad strekt

GLOEDNIEUW IN DOOS

<-

SALE
:

Complete 40 Watt RDS receiver met afstandsbediening doet veel
voor nu wel erg weinig Ons oordeel ideaal voor starters
NORMALE

GLOEDNIEUW IN DOOS

antastisch gtest en compleet apparaat dat ook nog eens niet zuinig
s met z'n klank Was al goed voor de normale prijs maar val nu
van Uw stoel van verbazing, want ze kosten nog niet eens de helft
daarvan
NORMALE PRIIS

DEKSELSE

ARISTON DVD 2000

SALE
Sony blijft scoren mee mmidtscrecorders als deze met niet alleen
alle *landaard functies maar ook pitch control
NORMAI F PRIIS

GLOEDNIEUW IN DOOS

•Pflrn&HffQ?

Volgens sommigen hebben we al langgeleden ons verstand verloren
en nu twijfelen we er ook zelf niet meer aan we verkopen een universele DVD speler met afstandsbediening en alle gebruikelijke
DVD geintjes voor de prijs van een fatsoenlijke videorecorder '
NORMALE PRIIS fW99T-

GLOEDNIEUW IN DOOS

MEGA MARANTZ CD 63

SALE

authentiek Indonesisch restaurant

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Zandvoortsclaan 345,
2116 EN Bentveld

EXPERT, DAA R W ORD
J E W I J Z E R V A N.
'

Ondanks zijn gebrek aan meer dan de basisfuncties en de mechanische bediening, is de Teac nog steeds een geweldig koopje voor deze
prijs
NORMAI.F PRIK ITJM9 -

SALE

.PON-DOK YANIE

Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9

SALE

4S.

enz.

cfutchtone

eicpert

TEACTASTISCH V 377 CASSETTEDECK

*

GLOEDNIEUW IN DOOS.

SALE

SUPER SONYSTRDE135 RECEIVER

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

GLOEDNIEUW IN DOOS

SALE

Vrijblijvende prijsopgave
va. /60,-p.mincl stenen
TEL. 023-5731729

^süpervoordelige

SALE
fU
,, ^ x »$«%

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op
zaterdag 8 januari van 15.00 tot 17.00 uur.
in het boothuis Thorbeckestraat 6.

Verbazend
klankresultaat",prees What
HiFi'in hunAwards uitgave
van augustus '94 naast hun
standaard vijf sterren duim
omhoog Maar het echte
wonder is zo'n geluidskwaliteit krijgen uit speakers
zo compact als deze
schoonheden
NORMALE PRIJS
8;~ PER PAAR

Met ingang van 10 januari 2000 zijn
de openingsdagen van Pondon
Yanie in Bentveld veranderd:

Nog steeds prachtig is deze oudste cd speler uit het marantz
programma Met alle nodige functies en een lijst testresultaten tn
de internationale HtFi pers om trots op te zijn lonkt hij voor het
laatst naar muziekliefhebbers, en hoe'
NORMALE PRIJS fl.-

SALE
Een copmlete HiFiset m speciaal design van de geluidsspecialisten
bij Marantz, met RDS tuner, CD speler en 20 Watt versterker
Zelfs sfeerverlichting is standaard'
NORMALE PRIJS

bezoek onze website @ www.nchersoundsxom of email: nchcrsounds@xs4alLnl
FileHir^J: U: H O 4 V il k n'
WIJ ACCEPTEREN? Credit Card; Pin, Eurocard.Visa, Cheques, inruil en zelfs cash.

l TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON l
1

Geopend donderdag t/m dinsdag
woensdag gesloten
Keuken geopend vanaf 17.00 uur
Telefoon 023-5242464

jgg

OPENINGSTIJDEN

WIJ ZIJN OPEN VAN:
MAANDAG T/M VRIJDAG: 9-21
EN ZATERDAG :9-l7
OPKOOPZONDAGEN VAN IO-I7

VAN WOUSTRAAT 123
l O74 AH AMSTERDAM
BEL:
O2O-471 2677

VOOR UW GRATIS D O L DWAZE 8 PAGINAS DIKKE CATALOGUS

|

(1 PIR KLANT, Bil AANKOOP VANAF FL.Ï5,-)
90 MIN. CHROOMTAPI VAN GOEDI KWALITEIT

.«a

'
l

H-, '

Zandvoorts
Nieuwsblad

ACHTERGROND

Editie 17

M
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Ellen Nelis rent spanning uit haar lijf

oor

. Donderdag 6 januari vanaf
20.00 uur: brandweer (kazerne,
Duinstraat 5).
. Zondag 9 januari vanaf 15.00
uur: Zandvoortse Reddings
Brigade (nieuwe loods aan de
Tolweg)
. Zaterdag 15 januari 15.0017.30 uur: Rode Kruis (Nicolaas Beetslaan 14).
ZANDVOORT - Wie houdt
van uitwaaien en van de natuur kan in de omgeving van
Zandvoort veel excursies maken. In het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland vinden
bijna wekelijks wandeltochten
plaats. De gidsen geven meestal gratis informatie, maar de
toegang tot het park moet wel
betaald worden. Opgeven is
verplicht (023-541.1119). Honden kunnen niet mee, kinderen
juist wel.
Op 8 januari is er bijvoorbeeld een jutterstocht vanaf
Parnassia (bij de kop van de
Zeeweg). De gids richt zich tijdens deze excursie vooral op
kinderen. De tocht duurt anderhalf uur en begint om twee
uur. Deelnemers wordt geadviseerd laarzen mee te nemen.
Verzamelen bij het informatiepaneel op de parkeerplaats.

Alzheimer

ZANDVOORT - De Alzheimer Vereniging Zuid-Kennemerland houdt vrijdag 7 januan van tien tot twaalf uur een
gespreks- en ontmoetingsbijeenkomst voor verzorgers
van dementerenden. De bijeenkomst, die ook bedoeld is
voor Zandvoorters, vindt
plaats in het Centrum Welzijn
Ouderen, Lieven de Keylaan 24
in Heemstede.
Belangstellenden hoeven geen
lid te zijn van de Alzheimervereniging. Meer informatie tel.
023-528.8510.

Volksuniversiteit

HAARLEM - Op zondag 9
januari houdt de Volksuniversiteit Haarlem open dag. Er
zijn proeflessen en men kan
zich inschrijven. Het gebouw
van de Volksuniversiteit zit
aan de Leidsevaart 220. Van
twaalf tot vier staan de deuren
open.

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

Frank Stokman vroeg aan
Elle Nelïs:
- Zou je zelf wel eens een
gohje willen wagen?

de badplaats door
Eerste baby

Branding

„Het voelde als een open zenuw," vertelt hardloopster
Ellen Nelis over haar knie die na dertig kilometer ging
opspelen tijdens de marathon van New York in oktober
1997. Maar de 37-jarige medewerkster van het Casino
liep de 42 kilometer lange tocht uit en eindigde in het
Central Park samen met duizenden andere deelnemers.
Haar vriendin Sanne, door wie het allemaal was
begonnen, was ze onderweg kwijtgeraakt. Maar ook zij
liep de marathon uit en ze ontmoetten elkaar weer in
het hotel.- -

In deze serie leggen Zandvoorters elkaar vragen
voor. In de branding van
het Zandvoorts Nieuwsblad geven zij antwoord.

Dit was de laatste aflevering van deze serie.

Yves Ronald Mannus, zo heet de eerste baby van Célestme
Schniedewind-Schouten en Gert-Jan Schmedewind. Het is vermoedelijk ook de eerste Zandvoortse baby van het nieuwe millennium. Yves is op 2 januari om negen minuten voor tien
geboren m het ziekenhuis m Haarlem. „Hij was op 31 december
verwacht, maar kwam wat later Het ging nu gelukkig allemaal
lekker rustig," vertelt zijn moeder „We wilden niet per se een
millenmumbaby. Het is spontaan zo gelopen. We zijn ontzettend
blij met Yves." Hij verkeert dan ook m goede conditie. Yves
weegt 4140 gram en is 51 centimeter lang. Ook met moeder
Célestme en vader Gert-Jan gaat het pnma.

Betere goede doelen
W. Terol ergert zich aan de Postcodeloterij die de opbrengsten
uitgeeft aan goede doelen in het buitenland „Elk jaar stromen
er miljoenen guldens binnen. Waarom geeft de Postcodelotenj
geen geld aan de gezondheidszorg? Een familielid van mij is al
behoorlijk op leeftijd. Zij krijgt elke week slechts een paar uur
hulp van de Thuiszorg. Het zou veel beter zijn als oudere mensen
die op zichzelf wonen meer hulp krijgen. Maar daar is geen geld
voor. De Thuiszorg Zuid-Kennemerland, Huis m de Duinen of
een ander goed doel kan het geld goed gebruiken," zegt hij. „Al is
het maar een ton, dan nog zal dat menig leed kunnen verhelpen
Het beste is om elke maand een ander tehuis of goed doel te
kiezen." Het is dat hij geen contacten in Aalsmeerheeft, anders
zou hij willen zeggen: „Henny Huisman, doe er wat mee."

K LOOP zelf normaal
6 "B"
H gesproken elke dag tusH sen de vijf en tien kilo-

Jo. meter, gewoon voor
mijn plezier, langs de boulevard of door de duinen. Ik werk
vooral 's avonds en 's nachts in
het casino in een rokerige
ruimte. Een bioritme heb ik intussen niet meer," lacht ze. „Ik
sta rond het middaguur op en
ik ontbijt meestal om een uurtje of drie. Ik werk op één vierkante meter en moet me goed
concentreren, dus het is best
een zwaar beroep. De combinatie met lopen is daarom ideaal."
Het begon voor Ellen ooit
met de 'Oliebollenloop' door
de duinen. Ze kreeg een lintje
en een oliebol. Haar vriendin
en collega Sanne spoorde haar
aan voor de marathon te gaan
trainen.
„Ik stemde uiteindelijk toe,
maar dan wilde ik wel naar
Amerika. Heel New York staat
dan in het teken van die wedstrijd. Je weet niet watje meemaakt! De hele stad is afgezet.
Plaatsen waar je als gewone
toerist nooit zult komen, daar
liep ik op mijn gemak doorheen, zoals the Bronx en Harlem. Hele gospelkoren moedigden ons aan, om dan weer door
de joodse buurt te rennen,

waar meisjes met donkere
ogen in fluwelen jurkjes ons in
stilte gade sloegen. Toen ik het
moelijk kreeg stond er een
omaatje te schreeuwen: 'Come
on, you gpnna make it! ' Ik haalde de finish en dat was enorm
emotioneel. Ik had er twee jaar niet geconcentreerd was op Ier heet dat op z'n Amerikaans,
voor getraind. Mijn lichaam het lopen, maar meer met mijn en na vijfjaar werd ik toezichtwas helemaal leeg."
gedachte bij Sanne was."
houder. Ik moet erop toezien
Sanne stierf afgelopen maart
Er is een wandelclubje uit dat alles ordentelijk verloopt
onverwacht tijdens een medi- ontstaan van een aantal colle- en ik moet geschillen oplossen
sche ingreep in het ziekenhuis. ga's die zo nu en dan samen als die zouden ontstaan. Ik
„Ik mis haar nog elke dag, " iets sportiefs ondernemen. vind het een fijn beroep. Ik ontzegt Ellen stilletjes. In augus- „Daarna gaan we dan lekker moet veel mensen m een pletus zouden we samen tien jaar borrelen of uit eten," vertelt zierige omgeving. Ik maak af
in dienst bij het Casino zijn ge- Ellen, die eigenlijk per toeval in en toe een babbeltje, maar ik
het casino terecht kwam. Ze hoef niet overal op in te gaan,
weest."
Met collega Rob van Eeden werkte in een motel in Zwitser- zoals je wel kan hebben als je
bijvoorbeeld
organiseerde _
achter de bar
staat, want ik
moet goed bhjven opletten."
haar
beste
Ellen houdt
vriendin. „Het
zelf ook van
was een bloedhete dag, maar land en dat beviel haar zo goed een gokje wagen en dat is mettientallen mensen hebben, dat ze daar eigenlijk wilde een het antwoord op de vraag
vooral familie en bekenden, de gaan wonen. In Nederland die Frank Stokman haar vroeg
zeven kilometer over het Vis- wachtte ze op de officiële pa- in het vorige Brandinginterserspad meegedaan, lopend, pieren en kwam via een uit- view. Voor het gokken moet ze
maar ook op skates of op de zendbureau bij haar huidige wel naar het buitenland. „Het
fiets. De start en de finish wa- werkgever terecht. In datzelf- is verboden om in Nederland
ren bij café Buddy's, waar we de jaar ontmoette ze haar le- naar het casino te gaan, als je
later een goed feest hebben ge- venspartner Piet en toen is ze er zelf werkzaam bent. Ik mag
vierd. Het was een dag met nooit meer uit Zandvoort wég- wel iemand begeleiden, maar
droevige en bhje momenten. Ik gegaan.
dan moet ik me wel eerst meiliep zelf als een krant, omdat ik
„Ik begon als croupier, dea- den. Dat is om alle mogelijke

tus°de°'Se-

'In het casino moet ik me goed
concentreren, dat is best zwaar'

Woody Allen bij de Filmclub

APOTHEEK: Tot en met vrijdagavond Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel.
5713073. Zaterdag, zondag en
maandag- tot en met vrijdag
Zandvoortse Apotheek, Raadhmsplein 10, tel. 5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds meldt het
antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
heeft.
DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS: 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (dierenbescherming).

Shelter

oog
en

Nieuwj aarsborrels

Wandeltochten

Met

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Vanavond Woody Allens 'Deconstructing
Harry'.
OODY ALLEN is favoriet bij het ene deel van het filmpuW
bliek en verguisd bij het andere deel. Zijn neurotische gestuntel, dat hij als acteur in zijn eigen films tentoonspreid, wordt

zowel gewaardeerd als gehaat.
In 'Deconstructing Harry' is hij de succesvolle maar ongelukkige schrijver Harry Block. Het verhaal lijkt sterk autobiografisch te zijn. Woody Allen heeft dat echter nooit willen toegeven.
Harry Block krijgt ruzie met iedereen, maar de meeste problemen heeft hij met vrouwen. Het valt pok niet mee als je marbresse je met een pistool bedreigt. Ze vindt dat hij hun heimelijke
affaire in zijn laatste boek wat al te duidelijk heeft beschreven.
Heel Manhattan weet nu hoe de vork in de steel zit, meent ze.
Natuurlijk komt er pok weer een psychiater in de film voor en
zelfs de jonge lieftallige dame waarop Harry/Woody uiteindelijk
Shelter is een kruising tus- hopeloos verliefd wordt zit erin.
sen zoveel verschillende soorDe film is een aanrader voor Woody Allenfans. Wie er niet van
ten dat het moeilijk is om te houdt kan misschien beter een andere film uitzoeken.
zeggen wat er nu precies in
zit. Shelter is een bruin-zwarte reu van circa drie jaar oud
en is gecastreerd.
Volwassenen vindt hij heel
erg leuk. Kinderen onder de
twaalf jaar gaan niet goed sa- Hervormde Kerk: Zondag 9 januari 10 uur SOW met ds G.H.N.
nien met Shelter. Bij oudere Germans uit Sassenheim.
kinderen is het niet bekend Gereformeerde Kerk: Zondag 9 januari 10 uur: SOW in Herv.
hoe hij daar mee om gaat.
Kerk.
Shelter is best druk in huis en Agatha Parochie: Zaterdags januari 19 uur geen dienst. Zondag
daarbuiten en heeft zeker lei- 9 januari 10.30 uur pastor D. Duijves met kinderkoor, Drie
ding nodig. Krijgt hij leiding, Koningen.
dan is het een fijne hond. Al- Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 9 januari 10.30
leen is onbekend of hij dat
uur geen dienst.
kan, dat zal men hem moeten Nieuw Unicum: Zaterdag 8 januari ds Van der Meer.
leren. Shelter is een lieve
drukke hond, die het zalig
vindt om te spelen en te rennen. Hij kan dominant z_ijn,
maar is gewoon een sociale
hond.
Shelter is te gast bij het
Periode 25-31 december
jan en Elisabeth Bernardina
Kennemer Dierentehuis
Geboren: Riek Ney ts, zoon van Pillipes; Theodor Carel Ebens
Zandvoort en zoekt, net als Frederik Neijts en Jolanda en Wandy Kater.
alle andere loges, een nieuw Cornelia Maria Versteege.
*huis. Informatie: Kennemer
Overleden: Carl Pranz Beendierentehuis Zandvoort, Kee- Ondertrouwd: Arjen Bruining hakker (55); Doetje Kroonsomstraat 5, tel. 571.6502.
Efdé (80); Hendricus Theodoen Wanda Susan Vlug.
rus Pielage (71); Stephanus
p
S: Missy zoekt nog steeds. Getrouwd: Peter Richard Sto- Adrianus Blei (87).

Veelzijdig
entertainment voor
stappers in 2000
ZANDVOORT - Ook dit jaar
zal de Zandvoortse uitgaanswereld weer heel wat te bieden
hebben voor vaste klanten en
minder frequente bezoekers.
Zowel in Club Chateau als in
feestcafé Shooters treden er
als vanouds bekende artiesten
en dj's op, terwijl het Holland
Casino zich voorbereid op diverse speciale acties met achtereenvolgens een Chinese,
een Amerikaanse en een Oosterse inslag.
Wie er geen gras overheen
wil laten groeien, kan alvast
vanavond terecht in café Shooters aan de Haltestraat 56a om
de feestelijke Nieuwjaarsparty
mee te maken. Als hoogtepunt
verschijnt daar omstreeks 22
uur de populaire Amsterdamse zanger Peter Beense op het
podium. „In principe hebben
we elke woensdagavond een
live-act in de zaak," vertelt uitbater Ben Tap. „Zo komt hier
op 23 januari bijvoorbeeld
Quincy met zowel Engels- als
Nederlandstalig
repertoire.
Maar ook pp zondagavond kun
je in de winterperiode bij ons
komen genieten van levende
muziek."
Daarnaast wordt de traditie
voortgezet om zo'n beetje elke
maand een zogeheten themafeest te organiseren. Tap zegt
zich nu al te verheugen op de

m

e

Berechten
en ups voor
deze rubriek met
*•»•
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497

après-skiparty in februari,
waarbij hij een sneeuwkanon
wil inzetten, en op het 'boevenfeest' in maart. Bij dit cnmine-.
Ie gebeuren zal al het barpersoneel achter tralies worden
opgesloten, terwijl eenieder
wordt uitgenodigd om op een
elektrische stoel plaats te nemen. Vanaf mei worden de
drukbezochte
clubavonden
weer gehouden, met bedreven
dj's als Jean, Mark van Dale en
Ronald Molendijk. Een primeur is daarbij de talentenjacht op jeugdige plaatjesdraaiers uit de regio.
Ook in discotheek Club Chateau aan de Kosterstraat 2 zullen befaamde dj's in 2000 weer
luidruchtig acte de présence
geven. „Bijvoorbeeld Erick E.,
die onze zaak op Eerste Kerstdag al helemaal op z'n kop zette," aldus bedrijfsleider Johan
de Wendt. „Momenteel zijn we
bezig een aantal andere grote
namen vast te leggen, maar

Peter Bccnsc treedt 5 januari op in café Shooters

Lichtjesdief gezocht
moeilijkheden die zouden kunnen ontstaan te vermijden."
„Of ik tips heb? Nee, die zijn
er helaas met. Er bestaan geen
systemen en er is geen geheim,
anders was ik wel gestopt met
werken en had ik zelf allang
mijn slag geslagen," lacht de
slanke loopster.
Ellen Nelis, die de rij sluit
van het Branding-interview,
vindt het jammer dat ze nu
niet een vraag kan stellen aan
haar collega Philip van den
Heuvel. „Juist hem had ik aan
de tand willen voelen, omdat
hij zo bang was dat ik hem zou
gaan noemen. Maar er komt
vast nog wel een andere gelegenheid," hoopt ze. Philip is
dus gewaarschuwd.
Nelleke van Koningsveld

Het zag er zo schattig uit, een klimop vol lichtjes bij de familie
Jarvis in de Haarlemmerstraat. Maar op nieuwjaarsdag heeft
iemand de lichtjes, die aan een net vastzaten, losgetrokken en
meegenomen. „Ik ben erg teleurgesteld," vertelt Jos Jarvis, „het
is jammer dat op de eerste dag van het nieuwe millennium al
blijkt dat de mens geen steek veranderd is. Het maffe is nog dat
de dief niets kan beginnen met de lichtjes, want wij hebben de
adapter nog. Die stond binnen." Mocht de dief wroeging krijgen
dan is hij of zij van harte welkom om de lichtjes te deponeren in
het schuurtje voorin de tuin (Haarlemmerstraat 74). „Niemand
hoeft het te zien en ik hoef ook niet te weten wie de schuldige is.
Als ik het net maar weer terugkrijg," aldus Jos Jarvis.

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

Bouwregels

houder, dat die burger die zijn
mening in het Zandvoorts
Nieuwsblad schreef dit ook
niet meegewogen heeft. Ook
dat er in zijn stukje een aantal
onjuistheden zijn geslopen, zoals geen zwembad meer...
Heeft deze burger toch niet
goed opgelet want een zwembad mag zeer zeker wel, alleen
vanaf vijf meter vanaf de erfgrens van de tuin, vanwege de
overlast voor die andere burger, weet u wel... Wellicht vergat hij daarbij ook te vermelden dat als er een hoofdgebouw is alsook een zomerhuis
en ook nog een schuurtje met
een keukentje, er dan niet ook
nog een vierde gebouw op het
erf of in de tuin mag staan
Meestal schrijven wethouders met terug op ingezonden
stukjes in de krant, want dan
kunnen de wethouders wel een
eigen pagina nemen. Dat hoort
nu eenmaal bij het vak! En
wethouders vertellen ook geen
sprookjes, het leven van wéthouders is vaak al boeiend genoeg.

Marijke Herben, Wethouder
Ruimtelijke Ordening & Milieu, reageert op de ingezonden brief van Ronald Zuurendonk (Zandvoorts Nieuwsblad, 29 december). Zij vindt
dat de beweringen van Zuurendonk over de regels rondom
verbouwingen niet allemaal
daar kan ik de identiteit nog kloppen.
niet van onthullen. Pas in de
Er was eens een wethouder
loop van deze maand sluiten
we namelijk de contracten af." te Zandvoort verantwoordelijk
Wat hij nu al wél mag verklap- voor de Bouwaanvragen en
pen, is dat de gewoonte van de vergunningen. Het hart van de
lokale zender ZFM om op vrij- wethouder was goed genoeg
dagavond het swingende pro- om het alle burgers naar de zin
gramma 'Wild Pitch' vanuit te maken, maar herinnerde
Club Chateau uit te zenden zich ook de spreuk die in de
wordt geprolongeerd.
mooie raadszaal in Zandvoort
„En waar we wegens enorm hangt:
succes natuurlijk ook gewoon
mee door gaan zijn onze sur- Alle man van pas te maken
prise-acts," verzekert De En door iedereen bemind
Wendt. „Daarbij moet je den- Zijn d'onmoogelijckste zaken
ken aan een saxofonist die Die men in de wereld vindt.
spontaan met de muziek meespeelt, of aan de kapper die we
En zo is het ook in werkelijkonlangs midden in de danszaal heid overpeinsde de wethouhebben neergepoot om gratis der, als iedereen op, aan en/of
gasten te knippen. De ervaring bij wil bouwen buiten de wet,
Maar wethouders vinden
leert dat onze bezoekers dat regelgeving en aanvullend ste- pok dat burgers geen sprooksoort activiteiten buitenge- denbouwkundig beleid om, jes behoren te vertellen aan
woon op prijs stellen." Een to- dan pas heeft de burger het andere burgers, dus heeft u
taal andere sfeer hangt er ui- nakijken! Privacy, ruimten en problemen met een bouwaanteraard in het Holland Casino, groen worden opgeofferd aan vraag of heeft u plannen om te
maar ook daar kan men fre- verstening en dichtslibbing bouwen of te verbouwen, bel
quent terecht om te genieten van erven en tuinen. En het dan voor informatie en advies
van artiesten die in levende hj- aantal hoorzittingen waarin de afdeling (leefomgeving en
ve optreden. Elke woensdag- die andere burger bezwaar handhaving: 023-574 0100) die
avond, zondagmiddag en zon- maakt tegen aantasting van de er verstand van heeft en zijndagavond staat er in de hoofd- pnvacy en andere belangen /haar uiterste best doet om u
bar wel iemand te zingen of te neemt hand over hand toe.
juist te adviseren.
spelen.
Jammer, zo bedacht die wétMarijke Herben
Zandvoort
Ook voor het bezichtigen
van kunst is men bij het Casino
ADVERTENTIE
aan het goede adres. In de
speelzalen worden het hele
jaar door exposities gehouden
van verschillende toonaangevende kunstenaars. En vanHierbij het menu voor de maand januari.
zelfsprekend wordt de inwendige mens zeker niet vergeten.
speciaal voor de lezers
Heel aantrekkelijk voor fijnproevers is het 'Kiss from the
van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Sea Midnight Menu', dat elke
Dit alles voor de speciale prijs
maandagnacht tussen 23.45 en
1.45 uur wordt geserveerd.
van f 55.- i.p.v. ƒ 72.50
Voor slechts 35 gulden per perspon krijgt men dan een delicieuze
driegangenmaaltijd
Gerookte eendeborstfilet op een heerlijke frisse
voorgeschoteld die bestaat uit
salade met frambozen vinaigrette
kreeftensoep, in roomboter gebakken pondstong en tenslotte koffie met cognac.
Speciale aandacht verdieZalmfilet en kabeljauwfilet op een bedje van
nen verder de zogenaamde
fantasy-acties in het Casino.
verse groenten in folie
De eerste daarvan betreft de
of
Asian Fantasy, die van 4 tot en
Gebakken
biefstuk
van
de haas met geconfijte
met 20 januari in het teken
staat van het Chinees Nieuwsjalotjes en een bourgondische rode wijnsaus
jaar. In mei volgt de American
Fantasy, waarbij voorrondes
•M *
worden gehouden voor het
American Roulette ChampionWarm
appelgebak
met
kaneelijs
en een oudeiwets
ship en bovendien allerlei Las
lekkere
vanillesaus
Vegas-achtig entertainment
aan bod komt. Een typisch
Oosters tintje krijgt daarentegen de Magical Fantasy in okWoiunwini MciMiiAiirv
tober 2000. Dan zullen de spelers zich onder meer kunnen
'GOLDEN: TULUP;
laten inspireren door waarzeg•/ANDVOOIUsters en tarotkaartenlezers.
Tevens zal zich dan een buikBurg. Van Alphenstraat 63, Zandvporï;:
danseres tussen de goktafelsen kasten door bewegen.

Volgende week start op deze plek een
nieuwe serie twee wekelijkse verhalen van Thys Ockersen over zijn
jeugd in Zandvoort. 19 Januari begint
Nelleke van Koningsveld met een
reeks sfeerreportages over Zandvoortse straten.

Weekmedia 17

woensdag 5 januari 2000

10 DAGEN
Ook bij jou in de buurt autorijoplcidingcn die 10 dagen duren. Maak gebruik van onze meer dan 30-jarige
ervaring. SPECIALE METHODE. Mogelijkheid voor lening ter financiering
van je rijbewijs bij SMS bank.
Bel 0900-8991161
VRAAG EERST ONZE GRATIS FOLDER VOOR JE ELDERS BEGINT.
/ i o P ,:, / rf , n 3 , n DE GROOTSTE RIJSCHOOL VAN NEDERLAND
'Een fietskoerier
krijgt elke
dag een
adrenalinekick'

ijzerhandel Zantvoorf
Swalüestraat 7 - 2042 KA Zandvoort -Tel. 023 - 5712418

ut meer dan 35 jaar goed
voor vakman en ö!i>e het zeker

Nu ook s/otservice, onderhoud, beveiliging,
timmerwerk.
Met eigen buitendienst,
bij u aan huis!!!

Foto Jaap

Maars

Je bent lekker de hele dag buiten'
'A

Wij zoeken met spoed
fulltime

winkelmedewerkers

Is fietskoerier kom je
vanzelf in een geweldige
conditie," verzekert
Ronald van Leemput.
„Want per dag rijd ik toch
al gauw zo tegen de honderd kilometer aan, en
met een pittig gemiddelde van circa 25 kilometer.
In het begin vond ik het
dan ook ontzettend zwaar
werk, maar daar wen je
gelukkig snel aan. Net als
aan het gegeven datje
elke dag door weer en
wind heen moet. Ja zeker
wel, ook met sneeuw en
gladheid gaan mijn collega's en ik er gewoon op
uit. Ik heb tenminste nog
geen dag meegemaakt
dat ik niet kon rijden."

toen hij in een krant de
advertentie zag waarop hij
destijds reageerde. „Mij
leek het vak van fietskoerier een ideale combinatie
van werk en liefhebberij,"
vertelt hij. „Ik heb fietsen
namelijk altijd één van de
leukere dingen van het
leven gevonden. Zo heb ik
al vanaf mijn vijftiende
jaar een racefiets thuis
staan. Ik was dan ook blij
dat ik meteen werd aangenomen, eerst als vrijwilliger maar na een paar
maanden definitief in vaste
dienst."

snelle routes door de stad
op je duimpje kent. En
daarnaast heb je bepaalde
communicatieve eigenschappen nodig, want het
correct omgaan met de
klanten is in deze job echt
heel belangrijk."

om door te rijden. Een
ongeluk heb ik dan ook
nog niet gehad, al scheelde
het soms niet veel."

dag met een vrolijk gezicht
rond. En dat heb je volgens
mij niet bij kantoorwerk of
iets dergelijks."

Als 38-jarige hoopt Ronald
zijn veeleisende beroep
nog zo lang mogelijk vol te
kunnen houden. Wellicht
Het rijwielpark van de
kan hij daarna terecht in
WIA bevat onder meer vijf
de fietsenwerkplaats van
ligfietsen, voor het zwaarde WIA aan de
dere werk, en een tweewieRuysdaelstraat, of gaat hij
iets administratiefs doen
Ier met aanhanger voor
bij De Fietsdienst. Van de
grote dozen. „Zelf maak ik
echter meestal gebruik van
gelegenheid maakt hij in
een gewone mountainbike
elk geval gebruik om evenof hybride met rugtas,"
tuele opvolgers alvast uit te
nodigen om te solliciteren.
meldt Ronald. „In het alge„Vanwege de permanente
De praktijk van het per rij- meen kan ik daarop in de
uitstroom naar reguliere
wiel pakjes bezorgen leer- stad beslist sneller uit de
banen is er bij ons namede Ronald door een dag of voeten dan in een auto.
lijk altijd behoefte aan
wat met een ervaren koe- Zeker omdat van mij moei„Maar ook met de kick die nieuwe mensen. Al moetje
rier mee te fietsen. „Er
lijk verwacht kan worden
In Amsterdam en
dat ik voor alle rode lichten ik dagelijks krijg na een
dan natuurlijk wel op een
Amstelveen brengt Ronald komt nog wel het een en
stop. Welnee, ik geloof
of andere manier moeilijk
ander bij kijken, hoor,"
paar uurtjes fietsen.
sinds tweeëneenhalf jaar
geeft hij te kennen. „Niet helemaal niet dat ik daar- Doordat de adrenaline dan aan de bak kunnen komen,
dagelijks pakjes rond in
alleen moet je over goede mee veel risico neem. De begint te stromen voel je je want het is en blijft nu
dienst van de stichting
WIA, die zich erop richt om benen beschikken, en als meeste kruispunten ken ik ' opeens ontzettend lekker. eenmaal een werkervahet druk is over een zekere langzamerhand wel, zodat De meeste mensen die bij ringsproject."
langdurig werklozen aan
ons werken lopen dan ook
arbeid te helpen. Zelf was stressbestendigheid, pok is ik doorgaans aardig kan
Johan Schaaphok
hij al vier jaar zonder baan, het noodzakelijk datje de inschatten hoe link het is het grootste deel van de

Voor inl. bellen tussen 9.00-11.00 uur
vragen naar mevr. W. Zantvoort.

LnterLandGn sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

IÜ Nieuwsblad
en/of folders

Dat hij zich 36 uur per
week uitslooft voor het
inkomen dat bij een
Melkertbaan hoort, zegt
Ronald voor lief te nemen.
„Tja, wat ik doe wordt
inderdaad niet heel fantastisch betaald, maar het is
nog altijd een beetje meer
dan een uitkering. Wat
voor mij echter vooral telt
is dat ik dit werk gewoon
hartstikke leuk vind. Dat
heeft iets met een gevpel
van vrijheid te maken, en
met het feit dat ik lekker
de hele dag buiten ben."

zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.844

Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4.000
medewerkers en
bemiddeling voor zo'n
3.500 alfamedewerkers een vari de grootste zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket
aan thuiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in
staat zo goed mogelijk
thuis te blijven
wonen. Amsterdam
Thuiszorg levert zorg
vanuit vier bedrijven.
Het Stedelijk Bedrijf,
een van deze vier
bedrijven, levert een
groot aantal specialistische diensten,
waaronder Praktische
Thuishulp voor
verstandelijk
gehandicapten.

Dank zij jouw hulp krijgt
het thuisfront lucht om
door te gaan
Voor chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een verstandelijke/
lichamelijke handicap gaat een eigen thuis hoven alles. Het thuisfront
heelt daarhij echter vaak mei problemen te kampen. Veelal zijn daar ook
problemen bij, die met deskundige hulp van buiten aangepakt kunnen
worden. De afdeling Praktische Thuishulp van Amsterdam Thuiszorg biedt
deze hulp. De afdeling ondersteunt deze gezinnen, alsmede zelfstandig
wonende volwassenen mei een verstandelijke handicap. Voor het werkgebied Amsterdam en Diemen zijn wij op zoek naar gemotiveerde

Praktische Thuishulp m/v

Iu deze afwisselende haan ga je je
bezighouden met werkzaamheden
op het gebied van spelontwikkeling. actieve oppaslmlp. hezighcidsbegeleiding en lichamelijke
verzorging. Wij leveren daarbij
zorg op maat op basis van een
hulpverleningsplan, in samenwerking met andere hulpverleners.
De hulpvraag van de ouders of
verzorgers vormt hierbij het u i t gangspunt. De h u l p vindt plaats
lussen 7.00 en 21.00 uur, 7 dagen
per week. De werktijden worden
volgens rooster vastgelegd en
liggen niet name aan het eind van
de middag. Je moei in ieder geval
beschikbaar /ijn lussen l S.00 en
14.00 uur, en in de weekenden.

Je profiel

Amsterdam
Thuiszorg

leadership
doorstep

]e hebt een afgeronde relevante
MBO-opleiding of een gelijkwaardig diploma. Hrvariug niet gehandicapti' kinderen en verzorging is

Onder het motto 'Technological leadership at your doorstep' werkt ABB Benelux aan het succes van haar klanten. Hiertoe biedt het concern een technologisch vooruitstrevende en
•wereldwijde organisatie die lokaal wordt vertegenwoordigd door ABB-medewerkers; professionals die de lokale markt kennen en die de wensen en behoeften van klanten vertalen naar
passende oplossingen. Innovatief, ondernemend en klantgericht, dat zijn de eigenschappen
die u van ABB Benelux mag verwachten.

Servicemonteurs m/v Amstelveen
transmission &
distribution systems

automation
CQBiiractïng & instaSlatïors
low voltage
service

noodzakelijk. Daarnaast vragen w i j
een flexibele instelling en goede
sociale vaardigheden.

Wij bieden
Arbeidsvoorwaarden en salariëring
conlorm de CAO-Thuiszorg.
schaal 5. Het maximum salaris
bedraagt | 3.960.- bruto per
maand bij een 36-urige werkweek. a f h a n k e l i j k van ervaring.
Dienstverbanden zijn mogelijk
lussen de 11 en 3! uur per week.

Belangstelling?
Voor meer informatie kun je
bellen met Margreet Klaasse Bos.
teamleider, telefoon
(020) SS l 06 86. Je sollicïlaiiebriel omvangen wij graag binnen
10 dagen. Deze kun je richten aan
Amsterdam Thuiszorg, t.a.v.
Marjan Takkeldij, afdeling P&O.
Fosibus 57269, 1040 BD
Amsterdam, o.v.v. 'sollicitatie PT'.

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Contractinj» & installatie n

De werkzaamheden omvatten het brede terrein van service en onderhoud aan gebouwgebonden
installaties. Naast een MTS-opleiding (H of WTB) en hij voorkeur een STHK-cliploma en WA I beschikt
u over ervaring met technisch onderhoudswerk. Verder heeft u gevoel voor dienstverlening, kunt u
zelfstandig werken en hex.it u rijbewijs B.

Planner/werkvoorbereider m/v Amstelveen
In clexe functie speelt u een cruciale rol in de service naar onze klanten. U plant cle monteurs in voor
diverse service- en onderhoudswerkzaamheden. Ook zorgt u ervoor dat eventuele restwerkx.aamheclen
worden uitgevoerd. Naast een MBO-opleiding (K of WTB) aangevuld met relevante vakgerichte
cursussen beschikt u over ervaring, bij voorkeur opgedaan in een vergelijkbare functie, in technisch
onderhoudswerk. Daarnaast koppelt u contactuele vaardigheden en accuratesse aan onmiskenbare
organisatorische kwaliteiten.

De divisie Contracting & installation biedt totaaloplossingen op het gebied van gebouwgebonden

Renovatiemonteurs m/v Amstelveen

technische installaties (verwarming, sanitair,
elektriciteit, ventilatie en airconditioning) voor
toepassing in kantoorgebouwen, industriële

Als renovatiemonteur verricht u alle voorkomende werkzaamheden binnen cle afdeling renovatie en
wordt u waar mogelijk betrokken bij cle service-activiteiten. Naast een LBO-opleicling (bijvoorbeeld
l.TS Metaalbewerken en aanvullende vakopleidingen lassen en CV-techniek) beschikt u minimaal over
ervaring als installatiemonleur en bent u in het bex.it van rijbewijs B.

gehouwen, logistieke centra, maar ool< in
theaters, winkelcentra, x.iekenhuixen. etcetera.
Oe divisie ver/orgl xowel cle installatie als liet
onderhoud van dergelijke installaties en sluit
ook x.ogenaamdc Technical l-'acilities Manage-,
ment contracten, waarbij ABH de totale x.org
over al uw facilitaire diensten overneemt.

Wij bieden goede.ontplooiingsmogelijkheden binnen een groeiende, succesvolle internalionale onderneming. Daarbij mag n rekenen op ruime mogelijkheden voor verdere opleiding,
professionele ondersleuning en uileraard goede arbeidsvoorwaarden.
Voor meer informatie over ABB kunt u onze inlernelsite bezoeken www.abb.nl
\ 'oor meer informatie knul n contact o/jiic'/nen niet A. Veldman, vestigingsmanager,
k'k'fooii 0^0-6-170081. Uu'sollicitaliehiïefmel cv kunt n sturen nacirABIi Cuiitnicling.
li'rdtti'iitii'i'cin ilebeerR.n. Martijn. Memeiger f'f-O. Post/ut* 192. JKOO AD Ameiyfoort.
Ki'ciclit's via l!-iiuiil: ii/.solt@iilcihb.i>t(UÏ.(ihh.coiii
(brief met cv luinbecbleii d.iu.v. een MS \Vonl-etllacbiiienl).

""" y ~tirvr"iirTp~i?

Adverteren? Bel met Rina Verkaalk 020-562 2804 of Pleter Lange
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Toyota Avensis met nieuwe diesel

Volkswagen Sharan TDI 110 pk
SPECIFICATIES: Volkswagen
Sharan TD1110 pk
Motortype:

Viercilinder
turbodiesel
3

Cilinderinhoud: 1,896 cm
Vermogen:
81 kW/110 pk
bij 4.150 t.p.m.
Max. koppel:
235 Nm bij
1.900 t.p.m.
Acceleratie:
16,4 sec van
0-100 km/uur.
169 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 6,5ltr/100km.
Prijs:

f67.600,-

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS

Airbags
Centrale portiervergrendeling
v
Centrale vergrendeling
Elek. bediende zijruiten voor
Elek. bediende zijruiten achter
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtïging
Stuur verstelbaar

Verrassingscombinatie

I

nhalen, invoegen, inparkeren: alles gaat moeiteloos, zeg maar
gerust met speels gemak. Verbazingwekkend wanneer je
beseft dat Volkswagen Sharan een slordige 1.800 kilo's weegt
en 4,6 meter lang is. Het geheim is de combinatie van turbodieselpower met een vierttrapsautomaat. Geheim is misschien een
groot woord, maar feit is dat het een verrassende en verrassend
goede combinatie vormt met deze Duitse - maar in Portugal door
Ford gebouwde - ruimtewagen.
Het voorgloeien bij de start duurt
precies een tel, dan mag de diesel
volledig geactiveerd worden. De
koude motor slaat aan en schudt
daarbij meteen even de auto wakker. We schuiven de pook van de
automaat in de D, laten langzaam
de rem los en voil- de auto zet zich
elegant voorzichtig in beweging.
Eigenlijk wel handig zo'n automaat,
tijdens het manoeuvreren kruipt de
grote Volkswagen (4,6 meter!)
gecontroleerd voor- of achteruit
waarbij je met de rem de snelheid
verder kan verlagen. Dankzij de
superieure dieselmotor is de Sharan
m a k k e l i j k ' d o o r - h e t verkeer te
bewegen.
Onderweg merk je eigenlijk maar
weinig van de automatische versnellingsbak. Alleen als de snelheid
soms ver terugvalt zakt het motor-

toerental terug naar maar 1.500
toeren per minuut, waarbij de
krachtbron zich nadrukkelijk laat
horen. Pas na enig aarzelen schakelt de automaat een lagere versnelling in. Verder werkt deze
transmissie als een soort buffer:
abrupt gasgeven wordt niet vertaald in schokkerige rijbewegingen,
wat met de loeisterke turbodiesel
(110 pk/235 Nm) niet ondenkbaar
is. Anderzijds zorgt de automaat er
tevens voor dat de auto vertraagd
versnelt als de rechtervoet neergaat. Eenmaal op dreef sleurt de
diesel sleurt de Sharan vooruit alsof
•het een klein, vederlicht Lupootje
is. Verbruik? Hij loopt gemiddeld
zomaar vijftien kilometer op een
liter, wat een hele nette score is.
In de auto is er een zee aan ruimte.
Zo groot zelfs dat het niet meevalt

Agressie in het verkeer

Multifunctioneel door zijn ruimte, zuinig door de dieselmotor en comfortabel dankzij de automaat: de Sharan
TDI 110 pk.
met de linkerarm op de armsteun
van het portier te leunen. Ter compensatie treffen we een verstelbare
armsteun op de bestuurdersstoel.
Verder is de Sharan gewoon

Mercedes vernieuwt de Sprinter

D

e
bestelwagen
van
Mercedes, de Sprinter,
krijgt een neuscorrectie.
Niet alleen de neus is nieuw,
ook het interieur en de motoren zijn gewijzigd. Zo krijgt de
Sprinter net als zijn kleinere
broer de Vito een versnellingspook in de vorm van een joystick, geplaatst op het dashboard. Ook gaat. de besteller
gebruik maken van moderne
direct ingespoten dieselmotoren. In februari 2000 staat hij
op de BedrijfsautoRAI.

De nieuwe Sprinter kijkt met licht
gewijzigde koplampen de wereld
in. Verder zijn de bumpers en de
grille aangepast. Op de grille prijkt
een rood CDI logo. De voorkant is
57 mm langer, iets wat de crashbestendigheid ten goede komt. Het
belangrijkste nieuws zit echter
onder de motorkap. Er komen 4
krachtige en zuinige vier- en vijfcilinder CDI dieselmotoren met common-rail directe inspuiting beschikbaar.

ratie maar zorgt ook voor een lagere uitstoot en brandstofverbruik.
Bedrijven moeten maximaal op hun
Sprinter kunnen vertrouwen. Elk
uur stilstand kost geld. Daarom is
de olieverversingsinterval verlengd
naar 22.500 kilometer. De optie
Assyst, een systeem met een fïexibele service-interval tussen de
22.500 en 40.000 kilometer, informeert de bestuurder over het te
plegen onderhoud. Desgewenst
kunnen de CDI motoren met
Sprintshift geleverd worden: een
eiectrohydraulischezesversnellingsbak met automatische koppeling.

De vernieuwde Mercedes Sprinter.

De basismotor levert 60 kW/82 pk,
gevolgd door de 80 kW/109 pk en
de 95 kW/129 pk motor. Met de
sterkste motor, een vijfcilinder met
115 kW/156 pk, kunnen bestellingen pas echt snel bezorgd worden

en doet de auto zijn naam volledig
eer aan. Vanaf de 109 pk motoT
blaast een turbo met variabele geometrie mee. Deze zogenaamde
VTG turbocompressor verbetert
niet alleen de trekkracht en accele-

Toyota levert nu ook een direct ingespoten turbodieselmotor met common-rail in de Avensis. De nieuwe motor komt naast de huidige 2,0liler turbodiesel (66 kW/90 pk). Met de common railtechniek en directe inspuiting ligt het brandstofverbruik lager, is de motor schoner on
levert hij betere prestaties. De nieuwe dieselmotor heeft vier cilindeis.
twee bovenliggende nokkenassen en zestien kleppen. Uit 1.995 c m 3
haalt hij 81 kW/110 pk en een trekkracht van 250 Nm tussen 2.000
en 2.400 tr/min. Met dit cijfermateriaal accelereert de Avensis D-4D in
11,5 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/u, terwijl de topsnelheid op 195 km/u. Het gemiddeld verbruik bedraagt gemiddeld 5,7
liter per honderd kilometer. De Toyota Avensis D-4D is in Nederland
leverbaar als Linea Terra, Linea Luna en Linea Sol in combinatie met de
drie verschillende carrosserievarianten: Sedan, Liftback en Wagon. De
meerprijs van de D-4D ten opzichte van de bestaande Turbodiesel
bedraagt 3.000,- gulden en in het geval van de Linea Terra-uitvoeringen 3.360,-, omdat deze versies nu ook standaard van 15 inch velgen
voorzien zijn. Dit betekent dat de prijzen van de Avensis D-4D starten
bij f49.350,-.

Het nieuwe dashboard toont heel
modern. Met onder andere een
standaard toerenteller en een armsteun zouden het dashboard en
interieur qua ontwerp in een personenwagen niet misstaan. Het instrumentenpaneel komt overeen
met het instrumentarium van de
nieuwste Mercedes personenwagens. De hoekige vormen van het
huidige dashboard hebben plaatsgemaakt voor vloeiende lijnen.

Hyundai bindt strijd
aan tegen autodiefstal

GROOT. In de testauto vinden we
vijf riante stoelen. Twee staan voorin, de achterste drie ontdekken we
na intensief speurwerk verpreid in
de salon. Hoe bedoel je, ruim. De
combinatie van ruimte, dieselkracht
en een automaat resulteert in een
uitmuntende reisauto. De inzittenden hebben onderweg weinig te lijden: klimaatregeling, elektrisch
bedienbare ruiten en spiegels,
Stuurbekrachtiging en nog veel
meer maken het leven makkelijk,
naast een prima dosis been, hoofden armruimte. Wat ons betreft mag
Volkswagen de centrale portiervergrendeling nog voorzien van

afstandbediening, maar ach, ook
zonder redden we het wel.
De Sharan in de gereden combinatie vergt een diepe greep in de buidel. De turbodiesel en automaat
jagen de prijs voorbij de 77.000
gulden. De nodige extra's doen de
meter pas stoppen rond de 82.610
gulden.
Handgeschakeld is de Volkswagen
ruimte-auto met 110 pk diesel er
vanaf 67,600 gulden. Het prijskaartje bungelt echter aan heel veel
auto, veel comfort en prima prestaties.

Volkswagen heeft een campagne opgestart met als thema: 'agressie in
het verkeer', die sinds 1 december op de televisie te zien is. De campagne bestaat uit twee commercials, die aan de hand van agressie uitlokende situaties aantonen dat het ook anders kan. Met deze campagne wil Volkswagen laten zien waar het voor staat: veiligheid en verantwoordelijkheid. Opvallend detail: in het hele spotje is geen
Volkswagen te zien. Het is louter een uiting die de waarden van het
merk vertegenwoordigt. Zo zijn twee mensen in een auto te zien die
ergens rijden waar zij onbekend zijn en op het laatst van baan veranderen. Daardoor snijden zij per abuis een andere automobilist af. Deze
toont echter begrip dat zij de weg niet kennen en geeft zelfs uitleg
over de te volgen route. De campagne moet dan ook leiden tot beter
gedrag in het verkeer. Het is niet van de laatste tijd dat Volkswagen
een dergelijk verantwoordelijkheidsgevoel tentoonspreidt. Het merk
heeft al jaren samenwerkingsverbanden met instanties als Veilig
Verkeer Nederland en de ANWB.

Alleen het echte telt
DaimlerChrysler voert een nieuwe verpakking voor originele onderdelen in. Een hologram op de verpakking verzekert de Mercedes-Benz rijder ervan dat de onderdelen origineel zijn. Dit beschermt hem tegen
imitatie-onderdelen, zoals bijvoorbeeld remvoeringen, waarvan veel
ondeugdelijke soorten in omloop zijn. Met behulp van een serienummer op het hologram kan het onderdeel gevolgd worden vanaf productie tot de verkoopplaats. Het hologram verzegelt de verpakking,
waardoor meteen opgemerkt wordt wanneer de verpakking geopend
is geweest, ledere originele verpakking kan zo slechts eenmalig
gebruikt worden.

Koreaans comfort op BedrijfsautoRAI 2000

H

et Koreaanse merk Kia
zorgt
op
de
BedrijfsautoRAI
voor
twee primeurs: de K2700 en
een Kia Carnival (ruimte-auto)
op grijs kenteken. Vooral met
deze laatste speelt Kia in op
een trend. Bedrijfsauto's bieden steeds meer comfort. Ze
doen vaak niet of nauwelijks
onder voor personenauto's qua
uitrusting.
Kia levert voor een gunstige prijs
compleet uitgeruste transporters.
Toch moet een bedrijfsauto veel
laadruimte hebben. De K2700 is de
chassis/cabine uitvoering van de
Pregio en kan gecombineerd worden met een aluminium laadbak
voor de aannemer. Een cargo box
behoort ook tot de mogelijkheden.
Kia levert de Carnival ook op grijs kenteken voor een prijs vanaf 36.990 gulden.
Een goed voorbeeld van de combinatie comfort en ruimte is de Kia
Carnival cp grijs kenteken. Deze
ruimtewagen ontbreekt het qua
uitrusting aan niets. De laadruimte
is met een tussenschot van de pas-

sagierscabine gescheiden. De auto
heeft luxe zaken als elektrisch te
bedienen ramen en centrale vergrendeling. Omdat hij van een personenversie is afgeleid biedt deze

Kia uitstekende rij-eigenschappen.
Een verfijnd onderstel staat voor
een hoge mate van stabiliteit bij
hoge snelheden. De twee verkrijgbare motoren bieden daarvoor

genoeg kracht. Er valt te kiezen uit
een 2,5-liter V6 van 165 pk of een
2,9-liter direct ingespoten turbodiesel van 126 pk.

Fiat introduceert Strada pkk-up
jaar
worden
in
Nederland
meer
dan
30.000 auto's gestolen.
Dat is de importeur van
Hyundai, Greenib Car b.v., een
doorn in het oog. Daarom
sponsort
het
bedrijf
het
Handboekje Autocriminaliteit
van de regiopolitiekorpsen
Hollands Midden, LimburgZuid en Noord- en Oost
Gelderland.

-De bestrijding van autocriminaliteit is een geweldig gecompliceerd
traject. Denk maar aan zaken als
een in Nederland teruggevonden
buitenlands voertuig, schadeauto's,
verduistering van huurauto's en
dergelijk", aldus Milco de Vries van
Greenib Car b.v. „Het door de polizelf geschreven Handboekje
moet ertoe bijdragen dat de agen'en direct de juiste beslissingen
maken bij het afhandelen van een
diefstalzaak. Door dit boekje te
sponsoren willen we hen een
steuntje in de rug bieden."
Hyundai signaleert dat startblokkerin
g enorm bijdraagt aan de vermindering van autodiefstal. Alle
nieuwe auto's, zoals ook de
onlangs verschenen Accent, zijn
hiermee tegenwoordig uitgerust.

F

iat breidt het bedrijfswa-'
genprogramma uit. Met de
Strada betreedt Fiat het
voor Nederland kleine segment
van de lichte pick-up. Verder
verschijnt
binnenkort een
Multipla Van op grijs kenteken.
Tevens krijgt de Scudo bestelbus een direct ingespoten turbodiesel met common-rail
techniek. Al het nieuws staat
van donderdag 3 tot en met
zaterdag 12 februari 2000 op
de
BedrijfsautoRAI
in
Amsterdam.

Hyundai heeft al zijn auto's voorzien van startblokkering, zoals deze nieuwe Accent.

Het werkt heel effectief. Het schakelt brandstoftoevoer en ontsteking uit bij het afzetten van de
motor. Die start daarna alleen met
de juiste sleutel. De autocomputer
identificeert
een zogenaamde
transponder in de sleutel om te
bepalen of het de echte sleutel is.
„De bestuurder zelf kan daarnaast
ook veel doen om diefstal te voorkomen", meent Henri Hendriks,
projectleider voertuigcriminaliteit
en de initiatiefnemer voor het

Autoschade^.
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.a. hij hagel- en parkeersdiade

ANWB''
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boekje. Waardevolle spullen bij
voorkeur niet in de auto achterlaten. Verder helpt het om het dashboardkastje open te zetten, zodat
van buitenaf is te zien dat er niets
van waarde in ligt.
„Daarnaast adviseren wij automobilisten de auto zo zichtbaar mogelijk te parkeren, dus bij huizen, bij
een lantaarnpaal of een druk punt.
Dat verkleint de kans op inbraak of
diefstal."
Het is mogelijk achteraf een startblokkering in te bouwen. Volgens
Hendriks dient dan bij voorkeur te
worden gekozen voor een officieel
TNO goedgekeurde. Die is te herkennen aan een oranje sticker.
Verder blijkt het graveren van de

ruiten met het kenteken en een
landaanduiding zeer preventief te
werken. Voor dieven is het vervangen van alle ruiten een kostbare
operatie. Dat weerhoudt ze van het
stelen van een gegraveerde auto.

De Fiat Strada is een op de Palio
gebaseerde pick-up. Met een laadvermogen van 630 kg en een laadklep die 300 kg kan hebben wanneer hij uitgeklapt is, is het een
bedrijfswagen met brede inzetbaarheid. Overigens heeft het
Italiaanse merk met de voormalige
Fiorino ervaring met lichtere pick-

ups.
De Strada heeft de neus van de
Palio en heeft onderhuids ook

De Fiat Strada: compacte pick-up.
dezelfde techniek. Hij wordt eveneens in Braziliï gebouwd. Mede
doordat de Palio de basis vormt is
de Slrada aeen oncomfortabel

WIKA AUTOGLAS
-' Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
N
Kentekenplaten
» Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lifsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

werkpaard. De Strada 75 heeft een
1,2-liter benzinemotor van 73 pk
en een koppel van 104 Nm. Bij 90
km/u gebruikt hij gemiddeld 6,3
liter per 100 kilometer. Als Strada
TD70 gebruikt hij een 1,7-liter turbodieselkrachtbron. 69 pk en 134
Nm hebben niet al te veel moeite
met de 1.220 kilogram die de auto
weegt. De benzine-uitvoering kost
17.450 gulden exclusief BTW en de
diesel 18.950 exclusief BTW.
Speciaal voor de Nederlandse
markt heeft Fiat Auto Nederland
B.V. een BPM-vrije versie van de
Multipla ontwikkeld. Als VAN biedt
hij met bijna twee kubieke meter
een reusachtig laadvolume. Het

dak van de Multipla hoefde niet
verhoogd te worden om aan het
voor grijs kenteken benodigde
laadvolume te komen. Dergelijke
verhogingen zijn meestal geen verfraaiing. Er is plaats voor drie personen in de ruime cabine. Zij kunnen comfortabel op stap met de
Multipla VAN. Vanaf 26.690 gulden exclusief BTW staat de cornfortabel VAN in de prijslijst.
De Fiat Scudo wordt naast de
bestaande dieselmotoren
ook
leverbaar met twee nieuwe common-rail dieselmotoren van 2,0liter, waarvan de één 90 pk levert
en de ander 109 pk. De laatste
stamt van de Fiat Ulysse.
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MICRO'S
GOED BEKEKEN

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad -i- Diemer Gourant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur,

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vencr en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
' Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8.50 administratiekosten.
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 1 7,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklaohten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
De slnltinqstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Binnen de huishoudelijke dienst van onze locatie Centrum voor
Verpleeghuiszorg De Poort is een nieuwe functie ontstaan. Wij
zijn daarom op zoek naar een:

k woon sinds kort op mezelf
n de randstad. Ik ben een
meisje van 19 jr en op zoek
naar betrouwbare en beetje
stoer uitziende jongen om
eerst gezellig te kletsen en
daarna eens een keer af te
spreken. Boxnummer 238886.

Ik ben een 49-jarige vrouw en
ben weduwe. Ik zoek een
LAT-relatie! Reageer je snel
zodat we samen het jaar 2000
in kunnen gaan? Boxnummer
234925.
Ik ben gek van dieren, woon in
de randstad en zoek een man
voor vaste relatie. Ik ben een
vrouw van 32 en heb echt de
bedoeling om iets van onze
relatie te maken! Boxnummer
371883.

Soedendag! Ik ben Ed, 42,
leb 2 dochters van 7 en 11 en
ben sinds 4 jaar gescheiden,
k ben 1.78, weeg 82, heb kort
U bent o.a. verantwoordelijk voor: het inwerken en begeleiden donker haar en geen snor of
'an huishoudelijke medewerkers, controle en (mede)toezicht jaard. Ik ben toe aan een
op de werkzaamheden & administratieve handelingen. Boven- nieuwe relatie! Ben jij die leu- Ik ben een 26-jarige, actieve,
dien neemt u de coördinator waar bij diens afwezigheid o.a. ten ke, slanke vrouw die hier ook sportieve, slanke, betrouwbaaan toe is? Boxnummer re jongeman van 1.92. Ik heb
aanzien van planning en urenregistratie.
bruine haren en blauwe ogen.
772962.
Als u in het bezit bent van het diploma SVS vakgeschoold k ben alweer 4 jaar geschei- Ik ben op zoek naar een slanschoonmaker bij voorkeur aangevuld met een diploma SVS den en ben toe aan een nieu- ke meid met karakter tussen
voorman/vrouw schoonmaak, kennis heeft van werkmethodes we vriendschap. Ik heet Josi- 19 en 25 die van reizen houdt
& veiligheidsvoorschriften en bij voorkeur ervaring heeft op het na en zoek langs deze weg en niet bang is om een relatie
beginnen.
Boxnummer
jebied van schoonmaken & plannen dan bent u de geschikte een serieuze man met een te
864720.
•ondidaat.
beetje niveau. Ik ben in bezit
van een dochtertje van 5, 2 Je kunt snel anoniem met me
Het betreft hier een functie voor 30 uur verdeeld over 5 dagen deine honden en 3 katten. in contact komen als je in het
per week volgens wisselend rooster. De salariëring is conform Miet allergisch, kies dan: box- hoofdmenu een 4 toetst en
de CAp-Z. In eerste instantie bieden wij een jaarcontract., Voor nummer 349453.
daarna mijn boxnummer. Ik
meer informatie kunt contact opnemen met mw.P.KIingers,
heet FATIMA en ben echt de
ass. hoofd hoteldienst. tel. 020-580 66 00. Stuur uw brief + Zelfstandige vrouw, Linda uit moeite waard... Als je zelf ook
.V. naar: S.Z.A., Hugo de Grootkade 18-28, 1052 LS Am- de randstad, 28 jr, 1.70 lang, een boxnummer neemt, kun
sterdam, t.a.v. afd. PO&O.
halflang donker haar. Soms je reageren zonder je teleSZA/De Poort zoekt HUISHOUDELIJKE MEDEWERKERS ondeugend, eerlijk, spontaan, foonnummer
te
noemen.
die zelfstandig huishoudelijke werkzaamheden gaan verrichten en recht door zee met veel Boxnummer 200969.
op een verpleeg-unit. Beheers je de Nederlandse taal en kun humor. Ben jij tussen 27 en 35
e zelfstandig werken? Bel de afdeling PO&O en vraag het en afkomstig uit de randstad Ik ben 39, 1.72, heb een normaal postuur, ben netjes en
sollicitatieformulier aan. Tel: 020-580 66 00.
dan kies je voor mijn box!
zie er verzorgd uit.. Ik zou
Boxnummer 361920.
Gevraagd een ervaren
graag in contact willen komen
SCHOONMAKER
k ben al een paar jaar alleen met een serieuze vriendin die
Micro-advertentie versturen
voor een project te Zwanenmet mijn kinderen van 10 en oprecht is, warmte uitstraalt,
per post? Ons adres is:
Durg. Maandag t/m vrijdag van
16. Ik weet dat ik alles zelf kan gelukkig is maar net dat ene
Micro's Weekmedia
18.00 - 22.00 uur. Zaterdag
maar vind het soms wat on- mist om het compleet te maPostbus 156
16.00-20.00 uur.
gezellig. Ik zoek een leuke, ken. Boxnummer 704763.
1000 AD Amsterdam.
R&R Cleaning Service bv
lange vriend, begin 40 met
0226-341925.
leuke baan en veel interesses Als je van kinderen houdt en
dieren dan heb je bij mij beslist
en niet alleen om te feesten...
een voordeel. Ben je daarBoxnummer 317147.
naast betrouwbaar, zie je er
Ned.spr., lieve en aardige vr. Particuliere Micro-advertenties Vrouwen zoeken vriendinnen goed uit, zowel van buiten als
zkt huishoudelijk werk, ook worden doorgeplaatst op ATS voor een fijne vriendschap! Ik van binnen? Ik ben een vrouw
ben Sandra, 26 jaar en niet op met goed humeur, 1.80, 74 kg
koken, strijken. 06-20150475. Text.
zoek naar een relatie. Ik zoek en 40 jr. Interesse, dan snel
een gezellige vriendin om bellen: boxnummer 342145.
mee te gaan stappen en te
winkelen. Voel jij je aange- Jonge vrouw met donkere
Kijk nu op SBS6 txt 650
huidskleur van de Antillen
sproken dan mag je nu reageVLOOIENMARKT
zoekt lieve man. Ik heet Melren... Boxnummer 312891.
Veemarkthallen Utrecht
lany, 1.73 groot en zoek man
8-9 jan. Org. v. Aerle 0492-525483.
om gezellig mee te stappen
Holl.
man
z.k.m.
lieve,
slanke,
en donkere dagen te delen.
Dond. 6 jan. nieuwjaarsbal.
donkere dame, Iftd tot ± 45 jr. Voel je hier wat voor, geef een
Dansen/ontmoeten & hapjes v
Kind
gn
bezwaar.
Ben
je
seribelletje...
Boxnummer
Alleengaanden v.a. 30 jr. De
eus bel me dan. 020-3310648 342191.
Ossestal, Nieuwelaan 34 bij
Osdorperban 88 Osdorp 20 u.
Engels voor beginners -t- half
Sportcafé Zandvoort voor gev. ƒ6,- per uur. Begin 10,11
+ 13 jan. Ook privé-les.
bruiloften, recepties, persoProgress. Tel. 020-4124800.
neelsfeesten,
verjaardags-

Meewerkend voorman/vrouw

JONGE JENEVER

. EN U PROFITEERT!

Personeel aangeboden

Uitgaan

Montana
Timara
Van het Nieuw-Zeelandse
wijnhuis Montana, kochten wij
in de serie Timara een
schitterende volle rode
Cabernet Sauvignon Merlot en
een heerlijke fruitige witte
Chardonnay Semillon.

Opleidingen en
cursussen

Personenauto 's
te koop aangeboden

Personeel gevraagd

feestjes,
catering. 0235715619:06-54616812.

Algemeen

Evenementen

NAGELSTYLISTE, een vak
met toekomst avond-dagopl. Koopje! Lancia Y10, autoVoor een perfecte SAAB
maat, Alcantara bekl., groenInfo: 020-6201914.
met., elektr. r., centr. d.v., SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
schuifd., Nardi-stuur, super
Eigen revisie-afdeling
zuinig 1:22, wegenbel, ƒ30
Grote VLOOIENMARKT AmMotoren/versnell.bak
p.m., weinig km, boekje
sterdam-Noord zond. 9 jan.
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
aanw., absoluut moeite waard
10.00-17.00 uur Sporthal de
ROYAL CLASS SAAB
Weeren, Beemsterstraat.
Sportmassage, ontsp. mas- om te zien. Prijs: ƒ3950. Tel
Tel. 023-5614097
Midland B.V. tel. 033-4751167 sage Shiatsu, voetreflex, ook 020-4412466 / 06-22927952.
Informeer naarde mogelijkheden.
zonnebank. Tel. 023-5714092
Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
PERMANENTE MAKE-UP
of fax uw tekst naar 020Nu voor iedereen betaalbaar!
EEN VAKBEKWAAM STOFFEERDER voor het leggen van 6656321.
Telecommunicatiebedrijf, ge- Dames, wilt U ook thuis ƒ24,Vista Studio. 020-6201914.
harde- en zachte vloerbedekkingen en een LEERLINGvestigd in Amsterdam, zoekt p.u.
verdienen?
Tele-lnfo
STOFFEERDER die het stofferingsvak graag wil leren. Op
ter uitbreiding van haar team:
zoekt dames voor het voeren
basis van vaste dienst of op Freelance basis.
van erotische gesprekken op
INTERIEUR ART, Herenweg 115a, Vinkeveen, 0297-262926.
een 06-lijn. U bepaalt zelf
wanneer en hoe lang u werkt.
Bel voor meer info
voorkeur leeftijd 25-35 jaar.
DE
WERKZAAMHEDEN 020-201.41.91.
ARION buizenverst. v.a. ƒ2799, Harm/Kardon; Teac; Sony Qs; BESTAAN UIT:
Lesbi TienerSeks (18) Live.
Rotel; Technics; Medevoort; Luxman; JBL; JMLab; Infinity. telefonische ondersteuning en
gevestigd te A'dam, werkzaam in de reclame en het ontwikke- Caridax HiFi, Adm. de Ruyterwg 131 Asd.-W. 020-6837362.
werving van dames; admini- Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig.
len van marketingconcepten. Vanwege onze nieuwe, grote,
stratieve handelingen ver0906-9691 pm99c.
erkende klanten, o.a. zwembaden, bioscopen, sportcentra,
richten; sociale vaardigheden;
horeca, videotheken, hotels en andere industrieën, zoeken wij
ondersteuning geven in ad- POSTCODE DATING!
circa 43 nieuwe mensen m/v, voor diverse werkzaamheden
vertentiebeleid.
Vrouwen zoeken snel contact.
zoals klantenservice, PR, vertegenwoordiging, marketing,
GEVRAAGD:
Bel: 0906-1844 (80 cpm)
Vondellaan 7
promotie, distributie, verkoop- en assistent-managers.
analytisch vermogen; zelf- SBS-6 text pagina 745
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Opleiding/ervaring geen vereiste. Bel direct TDA 020-6343702.
standig werkend in een team;
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken omgang met PC gewenst.
Ik ga door waar anderen
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkstoppen! Schaam me nergens
WIJ BIEDEN:
zaamheden. GeW. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
goed salaris; goede emolu- voor en wil harde SEKS!
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.
menten. Het betreft een f uil- Harriët! 99 cpm. 0906-9794.
Bij GOODIES Amstelveen
time job met goede groeimozoeken we voor 2 of 3 dagen Micro-advertenties opgegeven
gelijkheden. Bel voor meer Nieuw! leder uur leuke vrouper week broodjesgekke me- voor maandag 15.00 uur,
Tele-lnfo,
Rob wen op SBS-6 text pagina
Micro-advertenties opgegeven informatie:
dewerkers voor ons lunch- worden al in dezelfde week op
Veilinggebouw Amstelveen
745. Kijk en bel 0906-1588
Toornstra:
020-6069444.
team. Bel Elles of Remco voor woensdag geplaatst.
HEDEN INBRENG voor vei- voor maandag 15.00 uur,
(99cpm)
een afspraak: 020-6434729.
ling: 31 jan.-1 feb. Spinnerij 33 worden al in dezelfde week op 44cpm! Wijkdating: vrouwen
't Lekkerste nummertje nu
woensdag geplaatst.
Amstelveen. 020-6473004.
uit jouw wijk zoeken een af- LIVE met hete meiden thuis.
spraak! 0906-1711.
Ze liggen naakt te wachten.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?

Lichaamsverzorging

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

0906-lijnen

Beeld en geluid

Commercieel personeel

***LOSSE TOP HIFI & DPL*****
UITVERKOOP! 10-60% KORTING

Cuvee du Maltre

Van onze huis/• leverancier Charles de
;' Cassignac brengen wij
\ al vele jaren met succes
de Cuvée du Maitre. U
heeft de keuze uit een
soepele, fruitige rode
wijn, een frisse, droge
witte wijn of een
lichtzoete witte wijn.

begeleidster van
werkneemsters

* * * * *COMBI-BEDRIJF* * * * *

hee£t alle dranken!

Mode en accessoires

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraal 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
PlflCK n heelt meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen tijdens kantooruren: 0172 -447 300

Monet Strijkservice

.
_J

Alle aanbiedingen zijn geldig l/m 16 januari, zolang de voorraad stekt. Druk- en zelfouten voorbehouden! | GRATIS ^*[laaf] [-.

Horecapersoneel

Kunst en antiek

(Para)medisch personeel

Medisch administratief
medewerker/
doktersassistent
polikliniek m/v
voor de afdeling radiotherapie
De afdeling radiotherapie van het VU ziekenhuis is de afgelopen jaren ingrijpend verbouwd en voorzien van de nieuwste
apparatuur. Deze veranderingen hebben zich in snel tempo
voltrokken en om onze patiënten nog beter van dienst te kunnen zijn, werken wij negen uur per dag. Ons team telt zo'n 60
medewerkers uit alle disciplines. Momenteel zijn wij - mede
door een toename van de werkzaamheden - op zoek naar een
medisch administratief medewerker/poliklinisch doktersassistent.

Enthousiasme, gezelligheid en nauwe
Samenwerking kenmerken ons team!

Reparatie en onderhoud

Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Suzy 28 j. laat je komen in 2
Schilder heeft nog tijd voor min. Doe je broek maar al uit.
binnen- en buitenwerk, vrijblij- 0906 502 4474(105 cpm)
vend
prijsopgave. Tel.
SOcpm! Man To Man:
5719800 na 19.00 uur.
Mannen zoeken mannen!
Direct
Apart: 0906-0500
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Vrouwen 18-55 geven telnr.
Tel.:023-5713780.
voor contact! Bel: 0906-18.22
(1gpm)

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

24u p.dg 0906-9520 pm99c.
"SEKS ALARMNUMMER"
Snelseks direct live 99cpm.

0906*0611
40cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906-1715.

LIVE! Black, beautiful en hot!
Biseks! Buurvr. + buurmeisje Voor de liefhebber van zwarte
18! Spelletjes worden steeds vrouwen! 99cpm. 0906.0601
harder! 99cpm 0906.9526.

SLEUTELGAT-SEKS!
De 1e seksafluisterlijn? Wel
de beste! 99 cpm. 0906-9722.

* Amateur-Seksdating*
Vrouwen uit jouw regio!
0906-90.99.008 (105cpm)

Woonruimte te huur gevraagd
Met spoed gevr. garage of Bel 020-5626271 voor het
box voor stalling. Info. tel. snel opgeven van uw Microadvertentie.
5714330 of 06-22156303.

Woonruimte te koop aangeboden
VOLG DE TREK NAAR HET OOSTEN.

Te koop: moderne villa te Druten,

Tenslotte moeten ook onze patiënten zich bij ons op

in land van Maas en Waal. 1 uur van Amsterdam, 20 minuten
van Nijmegen, 30 minuten van Den Bosch. Woonkamer 50 m2,
bijkeuken, 5 slaapkamers, garage van 7 bij 4 meter. Inhoud:
570 m3. Perceel: 630 m3. Mogelijkheid tot kantoor aan huis.
In deze combifunctie ben je zowel medisch-administratief als Vrij uitzicht. Zie ook www.kwr.com. Vraagprijs ƒ769.000,-.
poliklinisch inzetbaar. Op onze medische administratie bereid
je spreekuren voor, houd je het archief bij en beantwoord je de
telefoon. Daarnaast zijn er de baliewerkzaamheden, het plannen van afspraken en de verwerking van medische correspondentie. Op de polikliniek assisteer je artsen tijdens het spreek- Bel Ben voor grote en kleine
Particulieren
uur en onderhoud je de spreekkamers (denk aan sterilisatie, verhuizingen. Goedkoop en
ontvangen
instrumenten en linnengoed). Je hebt een mavo/havo- vakkundig. Tel. 06-53208374.
50% korting!
opleiding afgerond en beschikt over een diploma medischsecretaresse. Een NIPA- of gelijkwaardig diploma is een pre.
De leeftijd van onze patiënten varieert van 9 maanden tot 90
jaar, ook gezien de ernst van hun ziekte (99% komt hier voor
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
bestraling van kanker) hechten wij aan een ervaren medeSimpel, snel en discreet. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
werk(st)er die kan omgaan met ernstig zieke patiënten. Flexibiliteit, geduld en vriendelijkheid zijn je op het lijf geschreven. Wij Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
bieden je een baan vol afwisseling en veel contacten. Op basis
van ervaring in de functie zal een passend salarisaanbod wor- 2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
den gedaan. Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
inspiratie. Dit uit zich in grote aandacht voor medische ethiek
van uw keuze.
en een betrokken, menselijke omgang met patiënten en collega's. Voor meer informatie bel je met mevrouw G. Luyster- 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Dagelijks seksen hete meisjes 0906-9889 Rijpe Sjaan DD18 op onze livelijn! Alleen hete cup, zkt jgns 18 jr v. liveseks
meiden! 99cpm 0906-0603.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

hun gemak voelen.

Tel. 0487-519446
Verhuizingen

Kennismaking

burg, hoofd administratie, telefoon (020) 444 0447, of mevrouw
G. Lauf, assistent hoofd administratie, telefoon (020) 444 0436.
Je brief stuur je naar de heer Djindra Akloe, VU ziekenhuis,
dienst personele zaken, Postbus 7057, 1007 M B Amsterdam.
Of r.akloe@azvu.nl. Graag met vermelding van het vacaturenummer 1999.00346 op brief en envelop, of als onderwerp
van je e-mail. Voor meer informatie: www.azvu.nl.

VU
academisch ziekenhuis

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Hoi! Ben jij die leuke, sponta- Als een lief klein dochtertje
ne meid tussen 18 en 25 die van 20 maanden jou niet af
net als ik gek is op stappen, uit schrikt, dan lijkt het me de
eten, een terrasje pikken een moeite waard om naar mijn
bioscoopje en nog veel meer? oproep te gaan luisteren. Ik
Wie weet ben jij dan de ideale ben een jonge moeder van 23
vriendin voor mij... Ik ben een uit de randstad. Ik zoek een
goed uitziende, aardige gozer! leuke gezellige en spontane
jongen. Boxnummer 200424.
Boxnummer 864720.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
Omdat u niet zonder kunt!

Zandvoorts
ÏMieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
/
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

t/m 3 regels

f 6,06

t/m 4 regels

l

t/m 5 regels

1 10,11

6,08

t/m 6 regels

1 12.13

t/m 7 regels

f 14.15

t/m B regels

f 16,17

t/m9regols

f 18,19

t/m 10 regels

[ 20.21

-

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
PJaatsingsdatum/data:

Telefoon:

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Nieirwjaarsduik
van Rapido trekt
150 deelnemers
ZANDVOORT - De veertigste nieuwjaarsduik voor
de rotonde werd een groot
succes. Het organiserende
Rapido'82
uit
Haarlem
schatte het aantal deelnemers op ongeveer 150. Ook
waren de toeschouwers in
groten getale opkomen dra-

ven.

Een aantal dat veel meer was
dan de laatste jaren. Naast de
leden van de Haarlemse zwemvereniging, die zich verzamelden bij het clubhuis in Haarlem Noord, werd door vele anderen deelgenomen. Leden
van de zwemvereniging Nereus
en DWK gaven acte de presence en ook vele Zandvoorters
doken de golven in.
De enthousiaste deelnemers
voerden eerst een warming-up
op, maar de omstandigheden
waren mild te noemen. Er zijn
jaren geweest dat de ijsschotsen op de kust lagen, dus een
temperatuur van het zeewater
van rond het vriespunt. Nu
bleek de temperatuur van het
water met zeven graden best
mee te valen.
Heel wat duikers namen
door deze lekkere omstandigehden kennelijk een yoorschot pp de komende jaren
door diverse keren de golven
van de zee in te duiken. Het

Afafa zoekt
onderkomen
ZANDVOORT - Afafa
blijft op zoek naar een
nieuwe huisvesting alhpevvel ook al contacten zijn
gelegd met de eigenaren
van het huidige onderkomen in de Brugstraat.
De Sportvereniging Afafa gebruikt al twintig jaar
het pand aan de Brugstraat. Door het aflopen
van het huurcontract lijkt
hier aan een einde te komen. De sportvereniging
nodige vorige maand de leden van de Commissie
Maatschappelijk Welzijn
en Onderwijs uit om mee
te denken over de toekomstige huisvesting van de
vereniging.

plezier straalde er van af en
zoals een deelnemers stelde:
„Het is hier gelukkig niet zoals
in Scheveningen, daar word je
door de duizenden deelnemers
plat gedrukt. Hier in Zandvoort is het gezellig en daarom
veel leuker."
De zwemvereniging Rapido
geeft elke nieuwjaarsduik een
verrassend tintje. Zo stond er
op het strand een kartonnen
doos met de tekst: Grote Broeder in navolging van het Big
Brother tv gebeuren. „Geen
privacy, back to basic sierden
de doos. Uit de doos strompelden vervolgens vier als oude
grijze heren verkleedde broeders die stoer de zee inliepen.
Voor de leden van Rapido is
de eerste duik meteen een
soort van nieuwjaarsreceptie.
Na de duik gaat het richting
clubhuis waar aan de snert begonnen wordt. „Het was een
voortreffelijke
nieuwjaarsduik." aldus de heer Smid van
Rapido'82. „Iedereen mag van
ons meedoen, maar wel op eigen risiso. Het viel ons op dat
er meer deelnemers waren dan
vorige jaren. We willen het wel
zo houden. Een commerciële
duik zoals in Scheveningen
zien wij niet zitten. Bij ons is
het misschien wat amateuristisch, maar wel heel gezellig en
Zelfs een spandoek ging mee in zee
daar gaat het ons om."

„Het werd een hartstikke leuke bijeenkomst,"
zegt voorzitter Klaas Annema. „Vrijwel alle leden
van de commissie inclusief
wethouder Oderkerk waren aanwezig en zagen wel
in dat we een nieuw onderkomen zoeken. De huidige
lokatie in De Brugstraat is
pok nog mogelijk. Wij zijn
in gesprek met de eigenaren, de Nederlandse Protestanten Bond, maar zoeken ook andere plekken.
Huur of koop is mogelijk
maar dan moeten we wel
de steun hebben van de gemeente."

Foto: Karin Schut

Geen winterstop voor Zandvoortse voetbalclub!
ZANDVOORT - Van een winterstop kan er niet gesproken worden
bij de voetbalclubs. Half januari
beginnen de teams van SV Zandvoort en TZB alweer aan het vervolg van de competities. De trainers hebben er alle vertrouwen in.
De laatste jaren was het gebruikelijk dat de KNVB een winterstop inlaste, die tot half februari duurde, of
Koning Winter zorgde er wel vor dat
er weken niet gespeeld kon worden.
De tot nu toe zachte winter staat
voetballen niet in de weg dus de bal
kan weer gaan rollen. Voor TZB zal
het moeilijk worden om op eigen terrein aan de Kennemerweg te gaan
spelen. De hoge waterstand maakt
het voor The Boys zeer moeilijk een
goede voorbereiding te maken op
het tweede gedeelte van de competitie.
„Wat de resulaten tot nu toe betreft, daar ben ik redelijk tevreden
over," aldus trainer Wülem Koning.

„Het is alleen jammer dat we van
ons veld geen gebruik kunnen maken. Het is alom bekend dat er bij de
geringste regenval water op staat.
Gelukkig kunnen we trainen op de
velden van SV Zandvoort, maar op
trainingsavonden kunnen we daar
geen gebruik maken van de kantine.
We zoeken naar andere wegen om de
sfeer er in te houden en organiseren
gezellige avonden in de eigen kantine aan de Kennemerweg. We doen
ons best om de boel warmte houden
en hopen dat we niet te veel regen
krijgen. Nu is het altijd onzeker of je
op eigen veld kan spelen of dat je
moet uitwijken naar SV Zandvoort.
Er moet dan veel geregeld worden.
Het wordt tijd dat er iets aan de
hoge waterstand gedaan wordt."
Ondanks de water-perikelen
denkt Koning dat de competitie
goed afgesloten gaat worden. De
spelers en de begeleiding doen er
alles aan om de zevende klasse te
verlaten en willen promoveren. „We

hebben een groep waarmee we promotie kunnen halen. Ik zeg niet dat
we zo kampioen worden, maar via
een periode kan ook promotie behaald worden. We krijgen vanaf volgende week meteen drie pittige
wedstrijden na elkaar en als we die
goed doorkomen dan zie ik het wel
zitten. We hebben gewoon doorgetraind en zelfs gebruik gemaakt van
de Van Pageehal. Altijd was er wel
een man of negen, dus ik denk dat de
spelers er ook voor gaan. Maar nogmaals terugkomend op ons veld, als
je ziet hoe dat er bij ligt dan zakt de
moed in je schoenen."
Het zondagteam van SV Zandvoort bezet na de eerste helft van de
competitie de laatste plaats en er
valt nog veel te doen voor de spelers
van het eerste team. Trainer Gerard
Nijkamp doet er heel veel aan en
dacht er baat bij te hebben om gewoon tussen en rondom de feestdagen door te trainen. „De meeste
clubs houden er even mee op," be-

gint Nijkamp zijn verhaal. „Aangezien de feestdagen in de weekends
vielen, vond ik het best wel kunnen
om gewoon door te trainen. Dan had
je een voorsprong kunnen hebben
op de clubs als er half januari weer
begonnen wordt. Het is er helaas
niet van gekomen. Er trainden
slecht zes of zeven jongens en dat is
veel te weinig. Ik denk dat training
voor sommige spelers een kwelling
is. Er is altijd wel een excuus om weg
te blijven."
De resultaten van het eerste team
lieten veel te wensen over. De supporters hebben in een paar wedstrijd echter kunnen zien dat er best
mogelijheden zijn. Tegen sterke tegenstanders was SV Zandvoort een
paar keer vrijwel volledig en meteen
werden er resultaten geboekt. Met
een compleet team, dat traint,
denkt Nijkamp het te gaan redden.
„We hoeven met dit spul echt niet
te degraderen. Ik stel dat we niet
degraderen. Het blijft jammer dat ze

niet komen trainen want dan had je
meteen een goede start kunnen maken. Je moet namelijk conditie hebben en dat voorkomt tevens blessures. Maar ik zie ze nog niet voor het
hek staan te dringen. Ik kan er geen
hoogte van krijgen waarom ze wégblijven. Toch moeten we proberen
de aansluiting te krijgen met de
clubs die boven ons staan. Winnen
we de eerste wedstrijd dan hebben
we die aansluiting en moeten we het
halen."
Zondag speelt SV Zandvort een
uitwedstrijd tegen Bloemendal in de
strijd om de HD Cup.
Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft pas op 15 januari een
bekerwedstrijd en een week later de
eerste wedstrijd van het tweede gedeelte van de competitie. Er is dus
weinig getraind de afgelopen weken,
maar morgenavond staat Wessel
Colijn weer voor de groep om deze
scherp te krijgen op weg naar een
periode-titel. Want daar gaat Colijn

en zijn team voor.
„De eerste competitie helft was
best wel wisselvallig," vond Colijn.
„Na de fusie is de ploeg nog zoekende. Het heeft tijd nodig om dat voor
elkaar te krijgen. Wij hebben in deze
periode teveel tegen doelpunten gekregen. Naar de oorzaak blijf je zoeken en misschien was het wel dat er
soms wat concentratieverlies optrad. De balans opmakend had ik
gehoopt dat we iets hoger zouden
staan dan de nu bezette vierde
plek." „We moeten echter meteen
weer investeren in de trainingen
want die kunnen beter bezocht worden.. We moeten onze schouwders
er onder zetten en als iedereen er
voor gaat dan moet er wat te halen
zijn. Een tweede plaats, en dat is een
prijs, zou heel mooi zijn. De eerste
wedstrijden van het tweede gedeelte van de competitie zijn erg belangrijk. Kunnen we de trend van de
laatste twee overwinningen doorzetten dan ben je goed op weg."

Oliebollen vallen in smaak
bij zaalvoetbalploegen
ZANDVOORT - Het traditionele Oliebollen/aalvoetbaltoernooi voor de jeugdleden van de SV Zandvoort
werd even traditioneel een
groot succes. De voetballers
in de leeftijd van zes tot achttien jaar speelden fel voor de
sportieve eer.

der luid gejuich verwelkomd.
Ook de groten lieten zien er
weer zin in te hebben en schpten met scherp. Het ging in dit
toernooi niet om de punten
maar om de gezelligheid. De
deelnemers werden verrast
met oliebollen en faantjes.
Gebruikelijk was het de laatste jaren dat het toernooi tussen kerst en nieuwjaar werd
gehouden. Nu de feestdagen in
het weekend vielen werd voor
de tweede januari gekozen.
Behoudens de allerkleinsten
trokken de wedstrijden weinig
toeschouwers.

Ondanks de vele vakantiegangers slaagde het organiserende jeugdbestuur van SV
Zandvoort erin een vlot lopend
toernooi af te werken. Vol enthousiastme en zeer fantiek
trokken de F-jes van leer. De
„Het was echt weer heel erg
teams, die speelden onder namen van internationale voet- leuk." stelde jeugdcoordinator
balcubs, vochten voor elke me- van de B-junioren Willem van
ter en doelpunten werden on- der Mije. „Alle coördinatoren

hadden de teams ingedeeld en
in sommige groepen moesten
we wat wijzigingen aanbrengen door vakantiegangers. Ik
denk dat' de vakantie ook de
oorzaak was van het minder
aantal toeschouwers. Desondanks liep het toernooi perfekt. De spelers waren zeer enthousiast en knokten op spprtieve wijze voor de pverwinning. Wij hadden overigens de
teams goed ingedeeld want in
bijna elke wedstrijd viel de
spanning te snijden. Grote uitslagen waren er niet en zo
hoort het ook. Bovendien werden de wedstrijden prima geleid door een groot aantal
scheidsrechters. Ja, volgend
jaar doen we het zeker opnieuw."

Cliteur blijft
in rapidstrijd van SC!
ZANDVOORT - Olaf Cliteur heeft vlak voor het verstrijken van de twintigste
eeuw zonder problemen zijn
eerste plaats in de rapidcpmpetitie van de Chess Society Zandvoort (SCZ) gecontineerd. Cliteur won wederom alle drie zijn partijen
waaronder die tegen een van
zijn naaste concurrenten
Kees Koper.

De jeugdteams streden fanatiek om de punten
ADVERTENTIE

NIKS IN HUIS
DIT WEEKEND?

ZONDAG OPEN!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

De voorzitter van Chess pakte dankzij dit resultaat zijn
tweede officieuze herfstkampioenschap van dit jaar. Ook
Ton van Kempen en Hans
Foto: Chris Schotanus Drost deden goede zaken door
net als Cliteur de maximale
score op deze derde speelavond te realiseren.
In de rapidcompetitie van
Chess Society Zandvoort begint de strijd na drie speelavonden zich aardig te tekenen.
Koploper Olaf Cliteur speelde
zich wederom zonder al te veel
Baalbergen Meubelen, Houweling Interieur,
problemen naar een score van
Mondileder, Oase, Van Reeuwijk,
drie uit drie. Slachtoffers deze
• SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcenter.
avond waren respectievelijk
Kees Koper, Jeroen Loos en
Caroline Stam de Jonge. Met
een score van 8,5 uit 9 kan de
voorzitter zich zonder al teveel
zorgen opmaken voor de tweede helft van het seizoen.
De enige speler die nog

MEUBELBOULEVftRD
Amsterdam

steeds aan weet te klamper, is
Ton van Kempen. Ook hij
scoorde maximaal tijdens de
derde speelronde. Tegen Caroline Stam de Jonge en Jaap
Bpuma kostte dit de sympathieke apotheker weinig moeite, doch in de laatste partij van
de avond tegen Simon Bosma
ging hij door het oog van de
naald. Bosma zette de partij
goed op maar liet op het beslissende moment de kans op een
half, of zelfs mogelijk een heel
punt glippen. De geroutineerde Van Kempen wist wel raad
met de hem geboden kansen
en trok de partij alsnog naar
zich toe.
Hans Drost maakte ook een
sprong op de ranglijst door net
als Cliteur en Van Kempen
drie partijen op rij te winnen.
HU overmeesterde Simon Bosma, Leo Keesman en het nieuwe jeugdtalent van Chess, Arthur Brouwer.
Met een heel wat minder
prettig gevoel ging Boudewyn
Eijsvogel de feestdagen in. De
na twee avonden op de tweede
plaats staande Haarlemmer
verloor eerst verrassend van
Leo Keesman en werd vervolgens het slachtoffer van de
combinatie-drang van Simon
Bosma. Slechts een punt in de
laatste ronde dankzij het feit
dat hij uitgeloot werd vanwege

het oneven aantal spelers
voorkwam erger. Eijsvogel viel
wel terug naar de zesde plaats
en zag zijn zilveren positie
overgenomen worden door de
al eerder genoemde Ton van
Kempen.
Kees Koper revancheerde
zijn nederlaag in de eerste partij tegen Olaf Cliteur ten koste
van Caroline Stam de Jonge en
Jeroen Loos. Hij deelt dankzij
dit resultaat de derde plaats
met runner-up Hans Drost en
Bruno Adamovic. Laatstgenoemde zal wel alle vier de nog
te spelen ronden acte de presence moeten geven daar hij
anders 'niet in de eindrangschikking wordt opgenomen.
De top van de ranglijst ziet
er alsvolgt uit: 1. Olaf Cliteur
94,44 procent, 2. Ton van Kempen 77,78 procent, 3. Kees Koper, Hans Drost en Bruno Adampvic 66,67 procent, 6. Boudewijn Eijsvogel 61,11 procent, 7.
Leo Keesman 55,56 procent, 8.
Jeroen Loos 38,89 procent.
Op vrijdag 14 januari zal de
rapid-competitie
worden
voortgezet, terwijl aanstaande
vrijdagavond de nieuwe eeuw
zal worden ingeluid met een
snelschaakronde. De schaakcpmpetities van de Chess Society worden gespeeld in het
Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat.

„De raadsleden hebben
meegedacht en op midden
lange termijn zou er plaats
zijn in een multifunctionele ruimte in het centrum.
Wij moeten echter voor l
januari 2001 onder dak
hebben en streven naar de
huur voor weer een periode van twintig jaar."
De actieve sportvereniging met bijna 200 leden is
van mening het bestaansrecht bewezen te hebben
en denkt dat de gemeente
Zandyort financieel bij
EOU moeten springen. „De
gemeente is bij de plaatsbepaling van de voetbalclubs en de golfclub bijgesprongen dus wij denken
dat onze vereniging ook
steun verdient. Als wij
grond zouden kunnen kopen en dan gaan bouwen
dan is financiële steun van
de gemeente noodzakelijk.
Eenderde zou de club
moeten betalen, eenderde
zou van de gemeente moeten komen en eenderde
zou bestaan uit een zachte
lening. De leden van de
commissie waren daar
ze_er positief over, maar
wij moeten wel met een
concreet plan komen."

Lïons naar
Guernsey
ZANDVOORT - De basketbalpntmoeting tussen
The Lions en het Engelse
Guernsey is, bijzonder in
de smaak gevallen en
krijgt dan ook een vervolg.
De eilandbewoners komen
eerst nog naar Zandvoort
maar vervolgens gaat
Lions op bezoek bij Guernsey.
In een eerder stadium
werd overeengekomen dat
Guernsey op 5 maart naar
Zandvoort zou komen. Dit
kan niet doorgaan aangezien het onderkomen van
de basketballers van
Guernsey, Hotel Faber
aan de Kostverlorenstraat, in dat weekend vol
geboekt is.
In het weekend van 26 en
27 februari komen de Engelse basketballers nu
naar Zandvoort en spelen
dan wedstrijden in de Korver Sporthal. In mei gaan
de Zandvoorters op bezoek bij de club uit Guernsey.

Verrassing
Sandevoerde
ZANDVOORT - De
Kerst mix en verrassingsrit van de ASV Sandevoerde werd een rit vol verrassingen. Nieuwe straatnamen en wegppbrekingen
brachten de rijders in verwarring maar de pret was
des te groter.
De door Ruud en Wim
Mix uitgezette rit ging dus
langs en door veel nieuw
aangelegde straten. Dat
kwam de spanning zeker
wel ten goede.
In de A-klasse ging de
overwinning met 480 strafpunten naar bestuurder
Hans Putter en navigator
Nel Achterberg. Het koppel Dommerholt en Minner werd in de B-klasse
winnaar met 310 strafpunten. Deze equipe kwam in
het bezit van de Rob Slotemaker-beker door het scoren van de minste fouten.
De C-klasse werd gewonnen door bestuurder Martijn Jacobs en navigator
Thijs Retra met 510 strafpunteii.
Door deze uitslagen kon
ook de eindstand opgemaakt worden van het jaar
1999. De clubkampioen
van de A-klasse werden
Hans Putter en Nel Achterberg, terwijl de B-klasse werd gewonnen door
Hans van Limbeek en Henny Schuuring.
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„Mijn paard is zeventien, maar de betrouwbaarste 'collega'. Niet alleen omdat ik hoog
en veilig zit, maar hij beschermt me tegen
alles. Als ik de wijk in ga, voel ik me volkomen op mijn gemak. Ik zou bijna zeggen, dat
ik beter beschermd ben, dan met vier collega's om me heen."
"T" "Tbor inspecteur Marga
\ l Kubbe, die sinds april
V 1998 als teamleider bij de
Bereden Politie AmsterdamAmstelland is aangesteld, is
dat rijden in de wijk niet alleen
een uitje, ze vindt het ook
noodzakelijk, zowel voor haarzelf als voor haar paard.
„Alle paarden hebben een grote aaibaarheidsfactor, hebben een goed
contact met het publiek. 80 procent
van ons werk bestaat uit toezicht
houden, want we willen tenslotte
dichter bij de mensen staan.
Vroeger werden we ingezet voor de
openbare orde en veiligheid, voor de
show ook, maar we zijn echt agent.
Nu rijden we met de wijkteams mee,
schrijven ook bonnen uit als dat
nodig is. Wij willen voor 'vol' worden
aangezien."

Petra de
Krijger
traint in de
manege de
driejarige
Kwpn-er
Naomi in
het spelen
met een bal

Met haar komst in de manege op
het politie sportterrein aan de
Ouderkerkerdijk in Duivendrecht, is
er echter wel het een en ander veranderd. „Het publiek zag ons vroeger alleen als mooi en begeleidend.
We hebben echter een gewone politietaak, maar doen alleen iets
extra's. Dat kan bijvoorbeeld als
ondersteuning van de wijkteams
zijn, maar ook als groep bij de ME."
Kubbe studeerde af aan de politieacademie met het proefschrift over
de 'efficiency van de bereden politie'. „Ik had als onderdeel van mijn
afstudeerproject een contra-onderzoek gedaan bij de bereden politie
in New York. Daar heb ik bekeken
hoe die afdeling werkte en daar
kwam ik de Quarter-horses tegen.
Paarden, iets kleiner dan de Kwpners (koninklijk warmbloed paard
Nederland, hf) die wij hier hebben,
die binnen zes tot acht weken werden klaargestoomd voor de praktijk.
Een jaar later bezocht ik San
Erancisco, waar ze vrijwel alleen
maar met Quarters zes tot zeven uur

Kubbe keerde enthousiast
terug van haar Amerika-reizen en kreeg van hoofdcommissaris Kuiper de kans om
de Quarters ook hier te testen. „Kuiper denkt op lange
termijn. Want waarom zou
wat in Amerika kan ook niet
bij ons kunnen. Die
Quarters zijn enorm wendbaar, 'cool' in het hoofd, snel
en ze worden
in 'westernstijl' gereden, Stalmeester
zoals door
Luck
cowboys,
Bruggink
praktijkgebezig met
richt. Je leidt één van de
ze met één
hand, zodat je paarden
ook je werk
kunt doen."
De teamleider, in 1993
deeluitmakend van de
eerste groep
certificaatrijders, ontmoette bij haar
binnenkomst best wel enige weerstand. „Ik was de eerste vrouw die
hier de leiding kreeg en ook nog
enige binding had met paarden. Ik
heb ook nog vier jaar diergeneeskunde gestudeerd in Utrecht. Die
opleiding heb ik weliswaar niet afgemaakt, maar de kennis neem je toch
mee."
De teamleider ziet de manege als
een echt 'bedrijf'. „Vroeger waren
wij er voor de p.r.. Nu moet die p.r.
gestalte krijgen door het echte politiewerk. Vroeger kon iedereen hier
zo maar komen kijken, net een zoete
inval. Dat kan niet meer. Maar hélemaal afgeschaft hebben we het
'bezoek aan de manege' niet. We
houden nog wel 'open dagen' en die
worden druk bezocht. Uit het corps
komen er dan zo'n 2500 man."

Quarters zijn het direct vergeten. Die zet je als het
ware 'uit'. We moeten
natuurlijk nog ervaren hoe
ze het politiewerk doen,
maar ze komen uit een
wereld van werken. Zo lang
de ruiter werkt, zo lang
werkt het paard ook. Maar
met de Kwpn-er werken we
nu honderd jaar. Die paarden worden echt niet afgedankt," stelt ook Barten
met nadruk.

„Als we het publiek laten komen,'
komen er wel vijfduizend mensen.
Daarnaast stellen we vier keer per
jaar rijverenigingen in staat een trainingsavond bij te wonen. Dan
komen ze in bussen tegelijk, tweedriehonderd man. Die mogen dan
na de training net zoveel lawaai
maken als ze willen. Want daar worden de paarden op getraind. Met
vlaggen, het geluid van een bétonmolen, muziek, lawaai van rotjes,
rookbommen daar zijn ze dan aan
gewend."
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verantwoordelijk is voor de
opleiding.

„Ieder jaar hebben we een rijtest,
waarvoor iedere agent of hoofdagent
zich kan opgeven. Met z'n drieën
maken we dan een selectie van acht
ruiters. Die komen van september
tot mei één dag per week (van half
drie tot elf) in opleiding. Dan krijgen ze theorie, maar doen met het
paard ook dressuur-, spring-, crossen dienstpaard-proeven." Die laatste
proef houdt in dat ruiter en paard
worden onderworpen aan allerlei
geluiden en lawaai, waaraan het
Niet alleen haar 'vrouw-zijn' ook
tweetal moet wennen en op de juiste
haar opdracht om de Quarters te
wijze moet reageren. „Tenslotte
introduceren, stuitte op scepsis bij
volgt een examen op alle onderdede 'beredenen'. „Iets nieuws wordt
len, waarbij de instructeurs als jury
altijd met gemengde gevoelens ontoptreden. Iemand die slaagt, krijgt
vangen," stelt ook voorlichter Van
het certificaat 'beredene' maar blijft
Zandbergen. „We hebben twee jaar
gewoon dienst doen in het eigen
de tijd om de 'meerwaarde' van de
wijkteam. We dringen er wel op aan
Quarters te bewijzen. Daarvoor dat die 'beredene' regelmatig
hebben we ook vijf extra men- met het paard en een vaste
sen en zes extra paarden
collega de wijk ingaat."
gekregen. Als eerste politiedienst in Europa gaan we dit
„De training wordt eerst bingrootste ras ter wereld testen.
nen de manege gegeven.
Jonge paarden worden eerst
Zelf hebben we een opleiding
gekregen bij stal Burgmeijer
afgericht. Als ze 'zadelmak'
in Brabant, waar Riekie Young zijn en de praktijkproef hebinstructeur was. De Quarter is
ben doorstaan, krijgen ze een
een topper, maar wel een paard vaste ruiter. Dat wordt door de
met een eigen rijstijl."
instructeurs in overleg met de
ruiter bepaald. Een ruiter moet
De zes Quarters, die nu uit
volledige vertrouwen in het
Amerika naar de Amsterdamse paard hebben."
manege zijn gehaald, komen
„ledere ruiter krijgt elke week
niet ter vervanging van de
op dinsdag en donderdag
Kwpn-ers. „Met de aanschaf en gedurende één of twee uur
het transport is een behoorlijk
instructie. Daarna gaan ze
bedrag gemoeid. Normaal
weer de straat op. Bij die
gesproken wordt een paard in
instructie wordt weer aan alle
zeven jaar 'afgeschreven', hoe- onderdelen uit de test aanwel het wel tot het twintigste
dacht besteed. In de zomer
levensjaar mee kan. Van de
springen we ook over vaste
Quarters weten we dat nog
hindernissen. Dat om daarmee
niet. De zes, die we nu hebben de moed en het doorzettingsaangeschaft, variëren in leefvermogen van paard en ruiter
trjd lussen twee en zes jaar."
te testen. En vanaf dit jaar is
ons werk meer gericht op het
komende EK voetbal. Want
werken in groepsverband,
daaraan moeten beiden ook
wennen."
l! kind had ik als
4

A iets met paarden,"
TV'
J ruiter-

'• &&&-&$***&'$£&&&•*£

•*-..-..„ ^.^,,™ti«,*.

per dag solo werken in het
verkeer."

instructeur Ton Barten,
die bij de Bereden Politie
met nog twee collega's

De komst van de Quarters ziet
hij als een aanvulling. „Bij de
stresstraining valt vooral hun
koelheid op. Een Kwpn-er
moet stress afleren, de

"V T"an de dertig jaar
\ƒ dat Luck
V Bruggink nu bij
de Bereden Politie zit,
werkt hij twintig jaar als
'stalmeester'.
Maar dat houdt meer in, dan alleen
het stalwerk. „Ik regel alles buiten
de politietaak om. De logistiek van
de manege dus. Als we er op uittrekken, regel ik de trailers. Maar ik
maak ook de begroting, maak prijsafspraken over het voedsel, heb contact met de dierenarts en de hoefsmid."
Daarnaast was hij betrokken bij de
bouw van de manege. „Die is op het
oosten gebouwd en de stallen liggen
in de luwte van de manege. Dak en
wanden zijn geïsoleerd, een prima
klimaatbeheersing met 78 luchtinlaten in de stal, die 's zomers open en
in db winter dicht zijn. Waardoor we
geen dekens nodig hebben om de
paarden af te dekken, 's Winters is
de temperatuur tussen de vijf en
tien graden en dat is goed."

Bruggink heeft zelf een
boekje geschreven met als titl
'het paard op stal', waaarin
stalmedewerkers precies ver
ze kunnen tegenkomen en wl
moeten doen. „Daaraan heeflf
dierenarts Rob van Wessum :
werkt. Dat is belangrijk, wan!
ruiter moet zelf een ziek paai]
zorgen." In dat boekje staat i
cies omschreven wat de diere
eten krijgen en wanneer.
„Om zeven uur krijgen ze ee|
buffer om de dag door te kor
vertelt Bruggink. „Daarna md
ook de stal worden gereinigd,!
paarden worden uitgereden el
gevoerd. Om acht uur 's avonl
gaan ze op stal, die dan moet
den aangeveegd. Eén keer pe|
(op maandag) gaan de schuif
open en worden de stallen ma"
naai schoongemaakt. De mesj
dan naar een champignonkwq
in Limburg."
Paarden eten per dag ongeve
twee procent van hun gewichj
een Kwpn-er betekent dat zo'f
kilo, de Quarters zijn lichter <
soberder. „Jaarlijks koop ik zd
ton stro. 80 ton hooi, 55 ton bil
(paardebrok) en 160 ton mais.|
mais is nodig om de 'haken' •
tanden af te breken. Die ontstl
door het kauwen van het voeq
Bruggink is trots pp het feit <
'zijn' manege jaarlijks vijftier
den levert voor het ere-escortJ
de cavalerie op Prinsjesdag ei
voor de Gouden Koets. „En re
maar dat de koningin daar
tisch naar kijkt. Dat merken <
afloop als ze complimentjes u
of soms opmerkingen rnaakt,
iets minder goed was."

Advjnpriji *iMhtt rafmntlt zoijs iingtgntn door otllclll» !mport«ur of dbrlkin!

Begin het millennium wel héél erg
voordelig! Sluit nu een 1-jarig
Debitel Millennium abonnement af
op het Libertel netwerk.
Zo belt u niet alleen op het best
getestte netwerk van Nederland,
maar hoeft u ook nog eens géén
aansluitkosten t.w.v. 108.69
te betalen. Tevens ontvangt u het
topmodel van Sony, de CMDC1
t.w.v. 999.- helemaal GRATIS!
Een voordeel van ruim fl 1100.-!
Dat is nu typisch BCC!

SAMSUNÜ DECT
SPR5100, Digitaal, niet afluisterbaar, ruisvri) '349 -

239.-

PHILIPS DECT
Xalio, superieure kwaliteit '399-

249.-

ERICSSON TOP DECT
BS120, zeer compact, uniek design, digitaal, niet afluisterbaar. '499 -

329.-

ERICSSON DECT
BS140, nummerweergave, mclusief digitaal antwoordapparaat,
50 memo's '599 -

SIEMENS GIGA-SET
TOPKLASSE Decltelefoon '549-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, 61 cm, BlackLme-S,
stereo, teletekst '2095 -

VPA12, 16x motorzoom. '1099.-

599.-

989.-

SONYTRAVELLER
-ER
TR401; HiFi geluid '1330.•1330.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW5304,70 cm, Stereo, teletekst
met geheugen "2795 •

789.-

BREEDBEELDSTUNT
70CM 100 HERTZ

PHILIPS BREEDBEELD
100 HERTZ
Topklasse 1 Grootbeeld Blackline-S, 100 Hertz digital scan,
stereo, TXT. '2245 -

1679.-

JVC DIGITALE
CAMCORDER
DVF1, 160x digitale zoom, Multimedia v o o r b e r e i d , d i v e r s e
accessoires. '2199 -

SONY DIGITAL 8
TR7000, Super Steady Shot,
80x digitale zoom '2420 -

1599.-

2989.-

DRAADLOZE TELEFOON

DRAADLOOSMET
NUMMERWEERGAVE
Voordeligste draadloze telefoon met
nummerweegave, LCD-scherm,
10 memo's, Beste koopi '249-

BOSCH DRAADLOOS
CT1, Optimaal beveiligd, LCDscherm, 10 memo's. '299 -

139;

989.-

399.-

ARISTONA HIFI STEREO
SB605, 4 koppen, Showview
en PDC, long play '945 -

JVC BREEDBEELD
28WT2, 71 cm BlackLme Super
Flat beeldbuis, stereo, TXT '1699-

1279.-

PANASONIC
BREEDBEELD100 HERTZ
W28D3,70 cm, Stereo, teletekst,
Dome sound '3199 -

1779.-

VR675; 4 Koppen, Follow TV, Turbo Drive voor snelle bediening, 2 scartaansluitingen en afstandsbediening. '1045.-

SONY HIFI STEREO
SLVE720, 4 koppen, Showview
en PDC. '1100 -

29195
TV/VI8$(KO»BJ'5

EX880; Schitterend design mini Hi-Fi systeem, bestaande uit losse
componenten, 2x 75 watt versterker, RDS-tuner, 3 CD-wisselaar met
CD-tekst, 3 MD-wisselaar/recorder, incl. afstandsbediening en
topklasse 3-weg luidsprekers. '2550.-

549.-

SAMSUNG STEREO
CX703,70 cm, BlackLme-S,TXT.
•1499-

689;

JVC SUPER VHS HIFI
STEREO
HRS7500, 4 koppen, Showview
en PDC, inclusief afstandsbediemng. "1099 -

BLACK & DECKER KRUIMELDIEF i
HC6000: krachtige mini stofzuiger
in chroom styling. "139.95

689;

SONY72CMHIFI
STEREO
KV29C1, Super Tnnitron, TXT. '1880.-

JVC DOLBY SURROUND PRO-LOGIC MINISET

SONY SUPER MONTAGE
RECORDER
SLVE920, 7 koppen, Super
Trilogie, HIFI stereo. '1650.

MXD752; HIGH POWER! RDS-tuner, CD-wisselaar, dubbel cassettedeck,
inclusief front-, center- en surroundluidsprekers, afstandsbediening. *1099.-

899?

ARISTONA STEREO
TA4412, 63cm, teletekst '1595

rALLEfÖPtiTÈLS
Nu bij BCC verkrijgbaar,

SONY TOPKLASSE HI-FI SYSTEEM
MET MINIDISC WISSELAAR

SONY HIFI STEREO
SLVE830, 4 koppen, Montagerecorder '1200.-

PHILIPS DVD SPELER
DVD705,Studiokwahteit '1499.-

DVD SOFTWARE

PHILIPS HI-FI STEREO VIDEORECORDER
MET PDC EN SHOWVIEW

en PDC. '929-

539 r

PHILIPS 70 CM STEREO
28PT4; Grootbeeld, BlackLme,
TXT. '1645-

1079;

KOOP
NU
BETAAL
OVER
EEN
JAAR

JVC HIFI STEREO
HRJ700, 4 koppen, Showview

PHILIPS HIFI STEREO
VR675,4 koppen, Showview+ PDC,
Follow TV, long play. '1045.-

349.-

THOMSON DVD SPELER
DTH2000, 10 bit, incl afstandsbedienmg "1869 -

37TR127; 37 cm Hibri beeldbuis, 63 voorkeurzenders, On screen
Display, scartaansluiting, videorecorder met PDC en Showview,
inclusief afstandsbediening. '945.-

SAMSUNG HIFI STEREO
SV610, Incl afstandsbediening

SONYBREEDBEELD
KV28W1. 71 cm Super Trinitron,
stereo, TXT '2990 -

SAMSUNG A-4 FAX
SF3000, Topkwaliteit "gewoon
papier" fax, supersnel, 100 pagina's papierfeeder '799 -

SONY DVD SPELER
DVPS315, 10 bit, incl afstandsbedienmg "1770 -

ARISTONA TV/VIDEO COMBINATIE

SONYBREEDBEELD
24WS1, 61 cm Super Trinitron,
stereo, TXT '2440 -

PHILIPS FAX
HFC141, Automatische papiermvoer, kopieer functie, eenvoudige bediening '399 -

549.-

KV24WS1; Super Trinitron breedbeeldbuis, 40 watt stereo totaal, eenvoudige
menugestuurde bediening, 100 voorkeuzezenders, teletekst en
afstandsbediening. "2440.-

SONY MET LCD
KLEURENSCHERM
TRV24,Video8 Camcorder '1590-

SONY DIGITALE
CAMCORDER
DCRPC; Super Steady Shot,
10X optische zoom, 40x
digitale zoom, 6,5 cm LCD scherm
'4730 -

handsfree Intercom,
(nel ƒ20.- gratis bellen en
12 maanden aan huis
garantlel *249.-

SONY 61 CM BREEDBEELD STEREO KLEURENTELEVISIE

789.-

Grootbeeld, HiFi-stereo.TXT. '2699.-

2399,

MEÏfliÖITAAL
ANTWOORDAPPARAAT
10 geheugens, ICD scherm,

In de eerste week van hef nieuwe millennium houdt BCC grote opruiming!
Uitsluitend a-merken worden nu opgeruimd tegen nog lagere prijzen dan
dat u van ons gewend bent en... met net BCC PriveKortingsPlan© spaart utot en
met 31 januari voor maar liefst 10% korting op uw aankoop
tussen l maart en l juni 2000.
Zo bent u in de toekomst dus nog voordeliger uit!

SHARP
VLE610, 16xzoom, ingebouwde
LCD monitor '1199 -

PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO-LOGIC 100
HERTZ
PW9513, 70 cm, BlackLme-S
Ultra Flat beeldbuis, stereo,
teletekst '3295 -

SONYCMDC1
T.W.V. 999.-

O 107 gram
• tot 115 uur
stand-by
O tot 5.5 uur beltijd
Jog-Dial voor
snelle en eenvoudige bediening
O ligt zéér prettig in
de hand!

SAMSUNG
CAMCORDER STUNT

a VIDEO

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening
ng

SONY STEREO
KV25, SuperTnnitron.TXT '1399 -

869;
PANASONIC STEREO
TX25M; 63 cm Qumtrix
beeldbuis.TXT "1199- '

PHILIPS 100 HERTZ
PT820, 63 cm, BlackLme-S,
stereo, TXT "2795 -

1489.-

51 CM KTVTELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off Ned
Philips garantie '745 -

239?

SAMSUNG
VIDEORECORDER
SV220, Inclusief afstandsbedienmg "369 -

SAMSUNG WASMACHINE

BAUKNECHT VAATWASSER

Regelbare centrifuge van 400-1000
toeren, zeer gebruikersvriendelijk,
uitgestelde start en diverse extra
programma's '1199.- BCC 859.-

4 programma's, 3 temperaturen, zeer
stil en een perfekt droogresultaat
dankzij THERMODRY'l l 99.BCC 989.-

279;

ARISTONA
VIDEORECORDER
SB100, 2 koppen, incl afstandsbedienmg. '495 -

299.-

PHILIPS VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC
VR165, 2 koppen, incl afstandsbedienmg "745 •

329;

DEBITEL
MILLENNIUM
BONNEMENT:
1-jarig abonnement
19.95 per maand
GRATIS aansluitkosten t.w.v.
108.69
bellen in héél Nederland en in
meer dan 70 andere landen
bellen v.a. fl 0.35 per minuut

SAMSUNG51CM
BEELDBUIS
CB20S, 100 voorkeuzezenders,
TXT '659 -

399;

ARISTONA 51CM K T V ' / - ;
:VIDED^;i-;'-;.-.l;;'>/^:r;;'/.:;;;.•

TR427; Showview; PDC,;TXt, SAMSUNG PORTABLE
; 2luners.'*1395.-•;;;;•'i1^'V •*. KTV
37 cm, TXT, incl. a f s t a n d s bedienmg '439 -

?89i

| TVPSOSO; 2 tuiiérs, 2 koppen. *989.-

699?

329;

** Sun

PANASONIC
VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC
NVSD230, Showview en PDC,
incl afstandsbediening '599 -

lPrivéPlus
m=~

/

INDESIT KOELVRIESCOMBINATIE
Totale inhoud van 3l4liter, 3 ruime vriesladen met een
inhoud van 98 liter, 3 in hoogte verstelbare legplateaus
en 2 groenteladen *1079.- BCC 859.-

295.-

PORTABLE KTV
'V
37 cm, incl afstandsbediening.
ndsbediening.

ARISTÖKlA3TCMtV/v 2ï

:y\DEQ-ïm^^ï>m

BETAALGEMAK

/

f

339.-

229;

l TR127; Showview, Off. Ned;ï
; PhllIps g«r«ntie. *945.-,;.';...";;','

549.-

/*

bij aankoop van /•
vaatwasser/'

ARISTONA PORTABLE
KTV
TA1273, 37 cm, incl afstandsbediening. '495 -

l":KV14V4iShowy!«yi(iPDC;*1220:-?

^"""liiiüSïi

. rn&Tic
GRATIS

SONY VIDEORECORDER
E130, Incl afstandsbediening
'610-

W GOED

BIJ BCC

PORTABLE
KLEUREN TV

UBERTEL

debitel
Voor aanvraag vereist geldige legitimatiebewijs en
bankafschuft zonder bedragen
(niet ouder dan l mdand)

(VERWIJDERINGSBIJDRAGE!

VISA

MjlllJII! IMI n Ml '111111!
IKIJOII IC III UIIUHOfO
l lUfjll DUW Hl» III

II J™,'»»("• H» WIIDIIUCI
Jl F^fl IIDIICI iimmi 01 iioin

De Best Customer Card Een
kaart waarmee u, conform uw
persoonlijke wensen, u.v nieuwste
aankoop kunt betalen Zo kunt u,
naast uiteraard de contante
betaling, kiezen uit maar liefst
4 vormen van betaalgemak
1 op rekening kopen
2 uitgesteld betalen
3 doorlopend krediet
4 het BCC PnvePlusPlan
Een uitgebreide brochure ligt
voor u klaar in de winkel'

37 cm beeldbuis, incl.
afstandsbediening.
*399.-

229.LAAGSTE
PRÏJS

BRAUN PLAK CONTROL
Oplaadbare tandenborstel inclusief
lader en opzetborsteltje. '119.95

GRATIS

~

f'-a

| BEZORGD

GRATIS THUISBEZORGEN:
BREED ASSORTIMENT;'
EIGEH TECHNISCHE DIENST:
UNIEKE PRIJSGARANTIE:
GRATIS GARANTIE:
BCC bi«dt u zwart op wit dt
Dt mttstt grolt artlktlan ' .. DE Halpdask voor tl uw vraBCC nttmt uw oudt apparaat.
Op.bnze matst vtrkochtt
BCC bit dl u ten ongtktnd . Ons tigin ptrsontel schrijft
mat
.wauutomaltn krijgt u gratla ; •'br»tdtffdltp
f rfdl«passortiment
assortiment
laagstt prljsgaranlfa.
prljsgaranlfa.Vraag
Vraag <
worden vin dinsdag t/m • . gtn,
gtn,tips
tipstn
tnhet
hetmtldtn
mtldtnvan
vtn
mattn
tn zorgt
zorgttrvoor
trvoordat
dat dit
dit
brt«d
' het bügrlp servlct nog mtt
naardt voorwiardtnbij.uw.,:': uttrdagaratistn cnal bij u
storlnttn aan uw apparatuur: ' mllltuvriendslljk wordl var.5 jaar garantlt op de balang*
•
aan
aan van
van da
dagrott
grota . .
ttngrottSI
; . ' rlfkatt ondtrdelen.
top'mtrktn. '
.vtrkoptrl.
• . . . , . thulsbtzorgd. In btdrljf . . ;
• 0204474939. •
' - wtrht.
Ook BCC houdt van
: :
, '•' . . . • ' • • ., ' • ' . ' •••.••;'1 ..;•//
•,.;;'.>"'gtittldtn/ol Ingtittld.' •,;;. .: >••'-''..' ' ' . • • . ; , - - ; , - , • '
.' •. " - ttnachoon '. . .
Op dt matstt grootbteld
1
' • V^'\-:-: ' \ ' . :'• '-•.(.'•'''-V .--.,:'" . *'.''•:•,••"••• : \ - ' ~ " • : ' • • ' • - : ' . - ' : • • ' . : ' " • • ' . ' - -• -,-•"': ' • > " ' • ' ' ' ' " ' • ! •" V .' 'tn IttlbaarNtdtrland. -V
klturthttlevlsltt krijgt ü gra:
-tli 3 |aar betldbudgarantir

BCC KLANTENKAART:,
.Vraag de gratis
Bast Customtr Card
an prolltetr met van
grandioos voordat!.

DESKUNDIG PERSONEEL:)
GROUP:,
On» verkopers wordan >
Dat btttkant voor u: nog .
rage Ima tig gtschoold om ü';, ' mttrzektrhtld'ènnogmtar
voordeel! BCC la hierdoor in
• • Itdtrt dag dtskundlg
tt woord tt Kunntn staan.
staat om: tth nog btttrt str-',
vlet tt laytrtn! ten nog lagt' rttrllsttbltdtnlnogldant-, gtrlcnttr tt zljnt

Idtrlngt bljdrigt. Voor mt*r Infornutlt vnag uw virkoptr.

INBOUW APPARATUUR

DE VOORDELIGSTE PC'S...
NATUURLIJK BIJ BCC!

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en sierdeksel. '490 -

MIELE KOELVRIES
230 liter inhoud, 2 ruime vriesladen, 3 draagplateaus van glas
energieklasseA '1599.-

1079.-

BOSCH KOEL/VRIES
303 liter inhoud, 3 ruime vnesladen,
3 legroosters en electronische
temperatuurregelaar '1699

1069.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
295 liter inhoud, 3 vnesladen en
3 legroosters '1299 -

849.-

BOSCH KOEL/VRIES
220 netto inhoud, 2 vnesladen
'1248-

749.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
216 liter inhoud, 2 vriesladen en
verstelbare legroosters '949

MIELE1300 TOEREN
Topklasse, zeer gebruikersvriendelijke Novolronic besturing.
Energieklasse A. '2739 •

SIEMENS INBOUW
.
VAATWASSER
Volledig Intergreerbaar, 5 programma's, weggewerkt verwarmingselementenaqüastop,
zeer stil. '2795.BOSCH 1400TOEREN
_„„
Regelbare centrifuge, electronische l BCC
programma besturing en was- • PRIJS
resultaat A. "2099 BOSCH ONDERBOUW
VAATWASSER
4 programma's, 2 temperatuAEG 1200 TOEREN
_ ren en aquastop '1599.Zeer eenvoudige bediening en l BCC
aquacontrol '1649j PRIJS
INBOUW VAATWASSER

1979.-

499.-

•

ETNAWASEMKAP
3-standen en vetfilter. '295

1129.879.-

BOSCH KOELKAST
245 liter inhoud waarvan 78 liter
vries, 2 verstelbare plateaus van
glas energie klasse A '1099.-

749.-

BOSCH KOELKAST
185liter koel en 54 liter vries,
2 legroosters. '899.-

WHIRLPOOL1200TOEREN
Regelbare centrifuge en halve
lading toets *1399 -

849.-

ATAG RVS INBOUW GAS
KOOKPLAAT
6Öcm breed, met vonkontsteking.
'899.,
.

189.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte Indicatie
lampjes. '899.- :•;

799.-

499.-

579.-

BOSCH 1700 WATT
Electromsch regelbare zuigkracht, telescopische buizen
en rolsnoer '399.-

299.-

PHILIPS 1400 WATT
Mobilo, Mechanische zuigkrachtregelmg en metalen
buizen. '339 -

UBBE3E&
425.SONY MINISET
RX33; 2x25 Watt, CD-speler,
2-weg boxen. '670.-

199-

GHaznö

SIEMENS 1300 WATT
Metalen buizen, eleclromsch
regelbare zuigkracht. "298.169."

Fujrrsu™.™..

ETNA RVS SCHOUW
Hoog . vermogen en
wasbaarfilter'495.-

uit

SIEMENS

299.-

868

Onze meest
verkochte
wasautomaat
ar

589.-

SHARP COMBI
900 Watt, 26 liter, digitale bedienmg, grill en hetelucht. '699.-

1198.-

WHIRLPOOL BOVENLADER
/ENLADER
Hoogtoeng Slechts40cmbreed
mbreed '1435
"1435 -

898r

89.-

AEG1100WATT
Electromsch regelbaar. metalen buizen en oprolsnoer '1 99 139.'
MIELE 1400 WATT
Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-filter '429..

259.WHIRLPOOL COMBI
lOOOWatt, 26liter, digitale bediening, Quartzgnll, hete lucht en
unieke Crisp funktie. '1099.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centnfuge. Zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Watefbevalgng '1649-

SAMSUNG1000WATT
Ichtgewcht buizen en oprofenoer '169-

389.-

SAMSUNG GRILLCOMBI
SOOWatt, digitale bediening,
Quartzgnll, 17 liter "369.-

ZANUSSI KOELKAST
.KAST
136 liter inhoud met
net vriesvak.
'549-

349.-

FRIGIDAIRE KOELKAST
ELKAST
138 liter inhoud met
et 2 sterren
vriesvak. • 499 .-

319.-

SAMSUNG KOELKAST
LKAST
tafelmodel koelkast met
net vriesvak
vriesvak
'429-

279.-

MIELE WASDROGER
11 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotromc besturing. '1799.-

WHIRLPOOL VRIESKAST
RIESKAST
'08 liter, 11 kg mvriescapaciteit.
nescapaciteit.
'799-

455.-

FRIGIDAIRE VRIESKAST
RIESKAST
103 liter 11kg mvnescapaciteit
/nescapaciteit
'549.-

395.WHIRLPOOL VRIESKIST

'RIESKIST
102 liter inhoud, 6,5
invnes3,5 kg invriescapaciteit. '599,-

375.-

OPLAADBARE
3 KOPS PHILISHAVE
Snoerloos, dus overal te
gebruiken. '169.-

39.95

Op alle in deze advertentie
.afgebeelde computers heeft u
l jaar telefonische helpdesk
ondersteuningen ;''. •..:\•';.;..';
l Jaar garantie aan huis

A4 SCANNER
• 30 bits kleuren,

• 600 x 1 200 Dpi,

parallele aansluiting.

Normaal *139.-

BCC

BRAUNLUXESTAAFMIXER
Met afneembare voet, hakmolen, slagroomgarde en
mengbeker. "119.-

HP DESKJET
610 PRINTER

PrivéPlus
Plan

• max. 5 ppm

per maand

GRATIS
INTERNET

729.-

BAUKNECHTDROGER
140 minuten nmer en toets voor
agere temperatuur "949 -

549.-

WHIRLPOOL DROGER
140 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur "799 -

449.-

INDESIT WASDROGER
120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur "599.-

379;
5KG WASDROGER

1245.-

BOSCH VAATWASSER
4 programma's, 2 temperaturen,
aquastop en zeer stil "1848-

internetten inclusief .
eigen e-mail adres:

895r

835.-

PTgA
tiflftf

COC
uïfuir

WHIRLPOOL VAATWASSER
3 programma's en staties droogsysteem "999 -

579.-

INDESiT VAATWASSER
VASSER
3 programma's, 12 couverts
juverts '899
"899--

545.-

349

AVM401;rooill geel of blauw.
900 Watt, 20 liter, 7 standen,
30 minuten timer en
draaiplateau. *599.-

ATAG
FORNUIS
F1 3, Met elektrische |
oven, grill en
vonkontsteking
'1450-

598.-

IGNIS FORNUIS
IUIS
Gasoven met dubbele
bele glasdeur. "547.
"547.-

378.BCC CALL CENTER
, Consumenten Helpdesk voor intormatle en advies. '
'Tevtns melden vin storingen aan kleurentelevisie en
grofit.hulshoudelijke apparatuur
MAANDAG T/M VRIJDAG 08.00 TOT 16.00 UUR

ÖH323IÖ

199ü

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE
MET SATELLIETEN • -"i
Topgeluid, eenvoudig plaatsbaar,^
220 Watt.! Mgg.:"-:yi>,-;ii|
:

UB3E3I&

349 Jri

SONY SUBWOOFER* is

De 'finishing touch' voor tlke :
Prp.Loglc set! '440;v ^

soNYDPLKiT
BaaaaH* 27 9 H
center-ensummndspéikers."330.PÏRSOHA!, AUDIO

SÖNYESP2 DISCMAN
ï
DE400; Electronic Shock:
Protectlon. '300.- •'..' ••"-•.' -' ';H:;

EH3231E>

L

165-

SONYDISOMAN ^~v rf

inclusief hoofdtelefoon. '180.PANASONIC DISCMAN
inclusief adapter en hoofd-"
telefoon. '199.i

249.- OH3E3Ir>

129.-

STUNT MICROSËT
Ind.Cr^spelerenlulclsprekers.^g:-

•f-Mi a.W» •
115 r!;
DISCMAN STUNT !
l
incl. accessoires, hoofdtelefoon. '129.^
;

199.-

179.- EH323ZE»

taal opnemen en afspelen.
Zilveren uitvoecing ! «11.10.-•
f.-M«lJ:»H>°
699.'
SONYMINIDISC
JE320; incl.afstandsbediening.
•550.-__ , .
^Ó_É= ' '

50?

UEBE3!E>

99r

CFDS37; digitale tuner +?
cassette* CD. '370.S

L7H323E>

348.- OH3H3ÏÖ

.

3 5 9 ."

279?1

SONY CD-COMPO
5*
CFDV10; R»diocassette+Cr>speler, compact model. *SOO.ï;':;

SHARP MINI DISC

155H

AZ2305; Dr»»gbire microsetmet losse speaker». *350.^i

HHSB3IÖ

269 r^

PHILIPS DESIGN COMPO 1
AZ1101; Radio-cassette + CD.;
C hiquezilveren uitvoering]_*269.SONY MD-WALKMAN

•
•
•
l
i

TEFAL GRILL
Kontaktgnll, uitneembaregnllplaten en thermostaat. '169.-

1 2 0 0 x 1 2 0 0 dpi
8 ppm zwart/ 4ppm kleur
fotokwaliteit
on-site garantie
Normale prijs 499.-/

PANASONIC CD-COMPO
RXDS12;Hlgh Power! : ":: :>: i
r.-ï*«f -J:tH*
149 ir?

• snelheid 4x4x32x
• geschikt voor data, audio en video

89.95

PIONEER DPL SET
AVP45; pPL-recelver incl. eenter- en surroundluidsprekers.
«799.. . • • . • • • • • . <•••: ••:;:•.
SONY DPL KIT
KE125; DPL-recei ver incl. eenter- en surroundluidsprekers.
••599.- • • • : • • j - . ' > - : ' : - ' - ' • • • " " ; "'•" ' :

Kompakte oven met grill en regelbare thermostaat. "189-

OHasaa»

129.95

TEFAL
SNOERLOZE
WATERKOKER
Met RVS element en automatische afslag "69 95

LEXM^RK

469.-

TECHNICS PRÖ-LOGIC
EX300: TOPKLASSE ! Receivtr,
4 x 60 Watt. '649.-

EPSON STYLUS COLOR 660
PRINTER

[3332310

MET

'<, 0\

THERMOSKAN
Met automatische
uitschakeling
3-12 kopjes. "110.-

EPSON*

59.95

i:M-i-m+

• Combinatiespeakerset inclusief
360 watt subwoofer.
* Hoogwaardige speakerset met een
krachtig basseffect bij games, video «n
muziek.
• Optimale weergave basstonen.
• Piekvermogen 440 watt Pmpo.

PHILIPS STOOMBOUT
Lichtgewicht, voor droog- en
stoomstrijken. Met zelfreimgmgssysteem. "69.-

399-.

TECHNICS RDS
EX100; Rtcelver, 120 Wilt.
afstandsbediening. *549f:- : •

OHSG3!»

389 r

PIONEERRDS.
SX205; Receivtr, 100 Watt,
afstandsbediening. .•660.BffiCHZÖ
379,SONYRECEIVER
DE215; 2x30 Watt, afstands:
btdlenlng.'500..
.

ELEKTRISCHE DEKENS
Ruime keus m Dreamland, Inventum en Martex.

r.-M«ij.-jH.»

ÜEHG3IÖ vanat 35.'
ALKMAAR
'
Hulswaarderplein 11
Mammoetstore 1500 m2
BEVERWIJK
Breestraat 65 •
Mammoetstore 1500 m 2

adviesprijs 99.-

ZAANDAM
Westzijde 55
'Mammoetstore 1500 m*

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"

HAARLEM
Rivièradreef 37
Winkelcentrum "Schalkwijk"

AMSTERDAM ZUID-OOST
Bijlmerplein 995
Winkelcentrum ''A'damse Poort"

MORTYR1944
adviesprijs 99.-

SONY JU CD AUTO- g
"RADIOCOMBI • 5
;ïï
RDS radiocassetté + 10CD-V
wisselaar. ' • l l g O . - : ; ; / : ; - ; :
SONYAUTORADlÖ-CDIp
CDX31 50; digitale tuner, CD--;
spelers, «fn.lront. '710.ji ;i. ;?"'
1;MWJ:7lt»
329^
JVC AÜTORADÏiXCDv -S
S636; 4x35 Watt, dig.turier, CD-, •
speler, afn. front. *4991- ' >••'.;;

666.-

SONY DUBBELDECK
W365; dubbel cassettedeck. "330.-

U33B3I&

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR - «MERSFOORT • AMSTELVEEN
AMSTERDAM - BADHOEVEDORP • BEVERWIJK
DEN HAAG-OELFT. HAARLEM-HILVERSUM .
LEIDSCHENDAM • MA*HSSEHBROEK • UTRECHT
.
> VEENENPAA'L-ZAANDAM-ZEIST
ZOEIERMEeR-ZOETERWOUDE

JVCAUTORADfO
.- ï
4x35 Watt, iutortvtrse casstt- 5
ledeck, «tn. tronlpaneel. '336.-

PHILIPS AUTORADIO : ; 5 - s i
RC459; autoradio-cassëttèi'i
RDS-tuntr. '470:• ;
w'~
r:w«fJ:»A»
249 r
AUDIO ACCESSOIRES

329.-

SONY VERSTERKER
E320; 2x45 W.,afst.bed. '440.EHÏZaiö
299,PHlLlPS HI-FI COMBI
TOPKLASSE versterker, samen
met loste RDS-tuntr. '945.-

FIFA 2000
adviesprijs 99.-

12v50j

199r

OHaaai»

TOMBRAIDER IV
adviesprijs 99.-

USSXH&

-r-T«Ma;w» •",-•••'329..-:• GHaCHïB»

TECHNICS 2 x 4 0 WATT
New Class A versterker. '429.-

QUAKE 3

27. 50

289-

:

DAVILEX A2 RACER III
adviesprijs 49.95

QSQaiö

WALKMAN STUNT! K: vii
Incl. hoofdlelefoon. '19:95

EHsE3S>

39.95

.W» vana(49.95
ELEKTRISCHE KACHELS
Diverse soorten en maten.

SONY WALKMAN ^®fi
EX170; De enige echte!;'60.-.

459.-

• PHILIPS
PC-SPEAKERS MMS 180

PHILIPS
fe?
KOFFIEZETTER

SONYWALKMA.,
; -.,-•,,.
FX4; Autoreverse, met digltale tuner., «179.- ; •~'•; - ^^ff}-

JVCPRO-LOGIC
4x50 Watt, RDS-turjer.: •749.-

• Fotoprinter,
i hoge resolutie van 1440 Dpi,
i tot 6 pag. per minuut.

39.95

UB3231&
.
1PHILIPSCD-COMPÖ: --S

recorder, oplaadbaar. .'670.-

UJ* W>

LEXMARK CJ 5700
KLEURENPRINTER

948.-

:
ETNA RVS FORNUIS
ORNUIS
Fraai RVS Gas-elektro
elektra fornuis met
me
grill en glazen sierdeksel. '695

239."

PHILIPS DISCMAN
Shüffle play en repeat. *200.- j

79.95

AEG VAATWASSER
3 programma's en actief droogsysteem '1199 -

BOSCH VAATWASSER
SGS2009, 2 programma's en 4
sproemiveaus. "1149 -

nr^Bai^

SONY QS MINI DISC

975.BAUKNECHT VAATWASSER
5 programma's, 2 temperaturen en
Thermodrydroogsysteem "1699-

120 minuten timer en toets voor
'agere temperatuur '599.-

„O" WHIRLPOOL
0°
MAGNETRON

349.-'

SAMSUNG MICROSËT
MM18; Digitaal, boxen. '359.r

ÜB3B3I&

Bij alle pc's wordt
standaard een gratis
internet-abonnement
van World Online _
meegegeven. U Kunt

• fotokwaliteit mbv
optionele
fotocartridge

MIELE VAATWASSER
6 Programma's, 3 temperaturen
enuniekebestekschuiflade '2099-

959:
BAUKNECHT
CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig' RVS trommel
150 minuten timer en loets voor
lagere temperatuur '1299-

* '•

020-6474939

F««Man»M>
339.PHILIPS MICROSËT
Digitaal, boxen. '500.r:t«MJ.'V>f.>
349.'
SONY MICROSËT
PMC; compleet, incl. afstand-. bediening. *440.- •

ussin^
BCC SERVICE

49.95

129.95

ROOD, GEE!LOt= BLAUW?

v.

JVCMICROSETTÖP
UXT150; Ultra Compact Design.
•494-

17 inch design monitor in oquo kleur
resolutie 1280x1024
Inclusief Luidsprekers en USB-HUB Adviesprijs *899.-

PHILIPS FRITEUSE
Met filterdeksel en uitneembare RVS bmnenpan, dus makkelijk schoon te maken '199.-

1099.-

BOSCH CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig' Ruime vulopening,
140mnutenlimerenRVStiommel "1449-

QHS23IÖ

279.-

1249.-

ZANUSSI CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig' 120 minuten timer
en toets voor lagere temperatuur' 1199.-

495.-

EB323I&

169:

AEGCONDENSDROGER
Geen afvoer nodig 1 8 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor lagere temperatuur '999 -

899:

BOSCH VRIESKAST
90 liter en 12 kg invriescapaciteit '849 -

MOULINEX 700WATT
18 liter, 5 standen en draaiplateau. '279.-

PHILIPS 107 SX MONITOR

AMD K6 450 Mhz processor
64 MB intern geheugen
4.0 GB Harddisk
8 MB videogeheugen
K 56 modem
Windows 98
17 inch monitor
Veel software waaronder
Lotus Smartsuite en
Norton AntiVirus
*2899.-

Ü3333I&

239.199:

IBM APTIVA 26 G
•
•
•
•
•
•
•
•n •
'

359.-

SAMSUNG MINISET
MAX800; Complete set incl.
CD-speler en boxen. '399.-

BRAUN
PLAK
CONTROL
D6011 oplaadbare
tandenborstel
'89.-

WHIRLPOOL 800 WATT
Digitale bediening, 18 liter,
ontdooi automaat '519 BAUKNECHT KOELKAST
143 liter inhoud waarvan 13 liter vries,
verstelbare glazen plateaus '899-

UE3331&

Intel Celeron 433 Mhz processor
64 MB intern geheugen
8 MB videogeheugen
8.4 GB Harddisk
56K modem
17 inch monitor
speakers
Windows '98"
inclusief Works 2000 en
Word 2000!
Normaal *2295.-

HUISHOUDELIJK

479;

SAMSUNG COMBI
900 Watt, 30hter, digitale bedienmg met grill en hete lucht.'699.-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

389.-

PHILIPS MINISET
v
FW306; compleet, incl. CD• speler en boxen. *490.-

FUJITSU SIEMENS
EUROLINE COMPUTER

WAS/DROOG COMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machine,
1000 toeren. '1549 -

569.-

499*1

PHILIPS CD-SPÉLER S ^|
CD711; shuttle play. '300.-?;

TECHNICS MINISET
IMP500; TOPKLASSE! Lo.lt comppntnttn, 40 Watt; C0-»ptl*r:.
3-wtg boxtn. '1199..
EH323ZZ>
869.PIONEER DESIGN SET
met RDS, CO-speler
en
speaker».'999.- :
'
EHS23B>
779r
JVC MINI SYSTEEM
MX03; 2x30 Watt, 3 CD-wisse-

MIELE STOFZUIGER
1500 Watt, metalen buizen, mechanische zuigkracht regeling
en Super Air-Clean-filter '479-

339.-

ETNA INBOUW
GASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. '499.-

BOSCH 1000 TOEREN
Vrije temperatuur keuze en
spoelstop '1349 -

INDESIT 1000 TOEREN
Vrije temperatuur keuze en halve
lading toets . '879 -

OHaaai»

TECHNICS CD 1rBlT''ïï s?
PG380; Peak :ssarch. >299>f.

4 79

INDESIT KOELKAST
230hter inhoud waarvan 46 liter
vries, 3 legroosters energie
klasse A '699.-

469r

489.-

AEG 1000 TOEREN
Spoelstop en kort programma '1449.-

579.-

ZANUSSI KOELKAST
136hter koel en 42 liter vries,
2 legroosters '699.-

""

rRama.w»

729.-

829.-

SONY QS CD-SPELÉRsil
XB920S; TOPKLASSE! CDÖ?
speler m»t af standsbsdlening.

JVC DPL MINISET'
^
D752; RDS-tuner, CD-wlsse- •SONY 5 CD-SPELER Bi:*
lur, 5 luidsprekers, afitandC«rous»elCD-wlt»«laar. 'SOP.'-.
bedl«nlng. '1099.CHSZaS»
369,:
OEBEÖia A
769.SONY CD-SPELER
'l
PHILIPS DPL MINISET
XE210; Edlt, ahufflt. ^31Ó';*f
High Power, SCD-wisselaar,
5 luidsprekers. *1095.OH3CZ3!»
599>
.PDF606; TOPKLASSEI l-Bit^
SAMSUNG DPL MINI
25 CD-wls«elaar. '549.- ;' :i; t Jï
MAX852; Incl. CO-wisselisren
5 luidsprekers. '999.PJONEER CD-SPELERïtS
PD106; 1-Brt, randorn play. «299.-<

849.-

ZANUSS11000 TOEREN
Vrije temperatuur keuze, kort
programma '1279.-

MIELE KOELKAST
270 liter inhoud waarvan 54 liter
vries, 5 verstelbare plateaus
van glas'1249 -

SONY DPL MINISET
RX110;220 Watt, digitale tuntr,
CD-wlsaelaar, 5 luidsprekers,
»f«l«ndbedlenlng. 'm(K-_ :

gramma's en aquastop. '1299.BAUKNECHT 1200TOEREN
Vrije temperatuurkeuze, spoel- H BCC
stop en snel programma.'1599.- B PRIJS

599.-

KOEL/VRIES COMBI
220 liter inhoud, vnesgedeelte
met 2 vakken.'829

•
•
•
•
•

1299.-

1249.-

PHILIPS
CD^RECORDER ^ : i : i|
Je eigen CD'* maken wordt nu vw
heel erg makkelijk en goedkoop!'

Yokumo PC
Intel Celeron 400 MHZ
processor
32 MB intern geheugen
4,3 GB Harddisk
56 K modem
8 MB videogeheugen
Windows 98 en
MS Works 4.5
Philips 15 inch monitor
Normaal 1799.-

•
ELECTRBCHE KOOKPLAAT
2 normale en 2 snel kookplaten '490.

1799.-

1299?

\ta*.

MET GRATIS
FOTOSCANNER T.W.V. 99.-

BCC
PrivéPlus
Plan

ETNA KOOKPLAAT
4 pits met 2 delige branders

Hl-fl COMPONENTEN

AÜDIOSYSÏJMtN

SENNHEISER DRAADLOOS i
FM-drMdlozehoo(dteleloon.199.' l:l«*MH.*
139 f
SONY WERELDONTVANGER
SW10; AM/FM radio met 9 x
Korte Golt.MIQ.:

239.OPENINGSTIJDEN

mMndagmiddig . . . ••'
dinsdag t/m vrijdag. . .
zaterdag. . . . . . . . . .

. 13.00 tot 18.00 uur
.09.30 tot 18.00 uur
. 09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVONDEN
: donderdag
.,'.

, 19.00 tot 21.00 uur

Nationale Postcode Loterij reikt 30,8 miljoen uit

Weekmedia 17

woensdag 5 januari 2000

uw kans
ljoenen!
De Postcode Loterij heeft
ter ere van haar 10-jarig
jubileum in 1999 tienduizenden extra prijzen wéggegeven. Bovenop de
Postcode-Kanjer van
30,8 miljoen gulden en
de Extra Trekkingsprijs
van elk jaar een leven
lang 100.000 gulden, is
twee maal de !V3ega
Jackpot van 7 miljoen
gulden gevallen, plus elke
week een PostcodeStraatprijs ter waarde
van honderdduizenden
guldens, elke week minstens twee BMWs en
maar liefst 7 huizen plus
eco-verbouwing, elk ter
waarde van 600 duizend
gulden! Daarbij zijn in de
verschillende TV-programma's van de Postcode
Loterij ook honderdduizenden geldprijzen en ver-

Ss

rassingspnjzen weggegeven, zoals luxe tv- en
stereo-apparatuur, toegangskaarten voor vele
pretparken en theaters
en tickets voor prachtige
reizen.
De Postcode Loterij gaat in
dit nieuwe jaar gewoon
door met het uitdelen van
vele waanzinnige prijzen.
Want elke maand kunt u
de winnaar zijn van de
Mega Jackpot. En elke
week valt op een postcode
ergens in Nederland de
PostcodeStraatprijs van
25.000 gulden per lot
plus voor één winnaar
een BMW.
Of wint u in Postcode
Loterij Live! dat elke zondag om 22.00 uur bij de
TROS te zien is, een geldprijs of een van de speciale verrassingsprijzen in het
spannende KienNspel?

Staat Henny Huisman dit jaar bij ü met miljoenen
guldens voor de deur? Spaar nu uw Kanjerpunten!

-VOOR-MILJOENEN
ik wil kans maken op alle prijzen
m de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de hoofdprijs in de jaarlijkse Extra Trekking
en de wekelijkse Kienpnjzen. Hiermee
steun ik 29 goede doelen

D de heer

Vul de bon in en doe
mee! Dan maakt ook u
kans op al deze prijzen.

D mevrouw

Naam
Adres
Postcode:

D 3x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (een lotnummer)
A.u b. uw keuze aankruisen en vardar invullen in
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500 (35 cpml.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voorde extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

l

Plaats:

Nationale Postcode Loterij

(Post)banknummer:
Bel mij' bij een prijs
boven/10.000,Tel:
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

uitslagen
Kijk op RTL
Textpagina 882
en
NOS Teletekst
Pagina 500
of bel:
Ledenservice
09003001500

Datum:..
Handtekening:

15099 12

8
J m NATIONALE M
t
p

14

uu ! O "*" *~ £3 ï 5 ':~*:! Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
0.C
B L, U ! C ri i «J Li Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100VM Amsterdam.
|

l De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

l

(35 cpm)

Showroom keukens en -badkamers

Tot 70% korting!
Ongekende korting, maar wél een uitstekend
advies? Uw droom zeer voordelig waargemaakt
met de beste materialen? Tot en met 31 januari
gaan weer vele showroom modellen de deur uit.

Honderden keukens en badkamers uit ons
uitgebreide assortiment. Met kortingen die
kunnen oplopen tot maar liefst 70%. Ontdek 't
zelf dat alles kan met Brugman.

Kies nu voor SponsorBingo en maak kans op een miljoen
- UITSLAGEN
SPONSORBINGO
l JANUARI
getal l t/m 22
*
08
24
40

09
44
2617

10 15
43 11
14 '39
20 21

42
04
03
01

06
22
13
*

Heeft« met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

:0

van ƒ 25.
getal 23 t/m 36
19/10.000,36 ƒ1.000.30 ƒ100.ƒ50,28
ƒ40,23
f30,05
29
f25,-

34

07
45
37
02
27
35

ƒ20,
ƒ10,-

ƒ9,ƒ»,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

"Voïkswagen Lupo
009834907
in Westerhaar

Word ook
miljonair!

Hoe meer lotnummers u

• 'SPONSORBINGO r 1
v
zaterdag 8 januari

Kijk, bel en win:

Johao Craijff
Eindej a arsMilj oen
009590523
Heb Hart voor je Stad
Volkswagen Lupo
- 007156015

De Biiigolijn
Heb ik prijs?
0909-0044 loO i pin)
Meer informatie?
0900-300 1400 O 5 e pin),
op w e r k d a g e n
\ a n O 00-21 00 uut
v

7ctf«uti n

\~/

l ) f

B R U G M A N .

j BESTE ADVIES „;.BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE
\«/

Actie geldt van i januari t/m 31 januari 2000 Vraag naar de actievoorwaarden m de showroom Druk- en zetfouten voorbehouden.

/n di'Aien.A ou'i'KindigdfJolum Giiiijy/n.'ivwnlijl; l miljoen gulden aan
de uiniuuiis in di S/WIIMJI LOIUIJ Doe ma' en win ooi;1

kiest, hoc beter Voor elk lot
ontvangt u namelijk ook
nog eens gratis Bingokaartcn Daarmee kunt u

ThuisBingo van 25.000
gulden en de Zaalbingo:
een gloednieuwe VW
Lupo'

élke zaterdag om 19.00 uur
tijdens SponsorBingo op

Vul nu de bon in en win!
Iel Bijman
Sponsoi Lotciij

RTL4 duizenden prijzen
winnen, waaronder de

\ n li tm k t u c i iiiinliiuisiii i'ii uiiiu i i n n l l c n
in Mi>/.'lc(fi rs. Du'Jminii luuicil in (itmxmutliM^
UIM lui u i t r u k n l o/iiiuiiuiuii; \ii'!>iji>l>tuii,
ld 0000 iOO H 0 0 ( 5 5 i / i m )

NEDERLANDSE

M E T

Ook Badkamershowroom Overige adressen vindt u in de Gouden Gids Of kijk voor méér informatie op internet: VJVMI bnigman.nl

•j3, ik \\il meedoen aan de Sponsor
D de heer
Di
Loterij en maak clan naast de prijzen in
Naam
de maandelijkse trekkingen,
kans op ticnduccndcn Biiigojinjzcn 1
Adres
Ik iiiachui; u lucihi] tot ucderopzcggmg om
\ooi elke trekking (nu\ 13 \ perjaai) de inleg Postcode.
\an nevcnslaandc ickcnmg af ie sclinj\cn
Plaats
ƒ 40.- (\ier lotnummers)
1
f 30,- (drie lotnummers)
(Post)bank" f 20,- (i\\ee lotnummers)
niimmcr
" ! / 10,- (een lotnummer)
Bel mi] bij een prijs

, i

KAN

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74, 020-6752956.
HOOFDDORP, Kruisweg 785 C, 020-6533462.
ZAANDAM, Pieter Ghi]senlaan n/Provincialeweg, 075-6157867.
ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 195, 071-5892086.

hoven/ 10000,Gcboortcdalunv
(dag-inaand-]aar)

A L R A V E N V A N HALL C O L L E G E

Niétban^fpoiiéenbaaninde
beveiligingsbranche?
Start dan een snelle ópleidins Algemeen
Beveiliéinssmédéwerker

lArtfc^

19.00 uur op RTL 4

A L L E S

L_____

Ook u kunt miljonair
worden in de Sponsor
Loterij Net als het dolgelukkigc gezin uu Wi]k bij
Duurstede, dat tijdens de
Voetbalwedstrijd van de
Eeuw door Johan Cruijff
verrast werd met de cheque
van l miljoen gulden!
Om meer kans te maken op
alle prijzen, speelden deze
winnaars met meerdere
loten En dat was heel vcrstandig, want zo wonnen zij
het Sponsor Loterij Eindcjaarsmiljocn
Maar nu kunt ü aan de
beult z i j n Stuur clc bon
vandaag nog terug voor
kans op Dagprijzen van
25.000 gulden,
\Vcckpri]zen van 100.000
gulden en natuurlijk een
MILJOEN!

KEUKENS & BADKAMERS

15099 12

Start 12 Januari 2000
7 woensdagen 09.00-12.00 uur en/of
7 donderdagen 18.00-21.00 uur
Examen op 7 maart
voorwaarden:
• minimaal mavo D-diploma
B leeftijd vanaf 18/aar
• onbesproken gedrag
• dienstverlenende instelling

Tel

Datum

Don opsturen (jondcr postzegel) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loteri] is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997

BODEM PRIJZEN

Kosten theorie-opleiding ƒ 860,(mclusief theorie-examen)
Aanmelden en/of inlichtingen
Walraven van Hall College
Roelof Hartstraat l, 1071 VE Amsterdam
Tel.: 020-662 77 98

Handtekening

LOTERIJ

LAATSTE
KOOPJESWEKEN

Meldt u snel aan want vol is vol!
*~}
jjAr deel uit w/i^^ /rel regionaal opleidingen centrum tmsterdam en omstreken

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

Zandvoor
leuws

tel. 5733003
Onze kippetjes vliegensvlug:;..,:
en met de grootste zorg bereid,
'dan heeft ü.altijd de beste kwalltéiU

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 1, oplage 5.425 Editie 17
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Datum

HW

LW

12
13
14
15
16
17
18
19

06.56
07.38
08.25
09.24

02.36

jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan

10.46

11.50
00.25
01.29

03.16

04.00
04.50
05.44
06.54
08.20
09.34

HW
19.07

19.56
20.48
22.06
23.15
12.51
13.51

LW
15.06

15.46

20.44
22.10

Maanstand: EK vr 14 jan 14.34 uur.

lk voel me
vrijer met
een hond'
n • •«_

Onrust over
verbouwing
Fawlty Towers
vang tijdelijk was. Maar toen
het pand tussen mijn woning
en het centrum in oktober
werd aangekocht, werden er
ineens kamertjes getimmerd.
We hebben toen een bouwstop
aangevraagd, die zouden we
krijgen."
Een belangrijk argument
voor de omwonenden is de
overlast. Die wordt groter als
er meer mensen bij komen. Ze
tellen nu al meer fietsen voor
de deur van het centrum dan
er bewoners zijn. Ook de vuil„Het kan toch niet zo zijn container voor de deur was
dat je bewust voor een woon- maandenlang een bron van eromgeying kiest en later daarop gernis. Omdat het vuil er open
geen invloed meer mag uitpe- en bloot in lag, maar ook omfenen," zegt W.F. van Marion dat het schade veroorzaakte
als voorzitter van de Vereni- aan auto's. Het feit dat het
ging van Eigenaren Kink- pand inmiddels is bewoond,
hoorn. De belangengroep van roept veel vragen op. Er ligt
bewoners in de tegenoverlig- een bestemming op het pand
gende flat aan de Jac. van voor twee appartementen en
Heemskerckstraat is van plan een kantoorruimte. De omwoom tekst en uitleg te eisen van nenden twijfelen of aan alle
het gemeentebestuur. „We zijn veiligheidseisen is voldaan.
Een officiële
gemeenteniet ingelicht toen het centrum er anderhalfjaar geleden woordvoerder bevestigt gekwam. Ook van' de uitbreiding deeltelijk de lezing van de bezijn we niet op de hoogte ge- woners. De gemeente heeft in
bracht."
november de verbouwing
Van Marion stelt dat het pro- stopgezet toen er klachten van
test niet de mensen zelf be- omwonenden binnenkwamen.
treft. Wel over de manier waar- De stop is echter opgeheven
op met hen wordt omgespron- toen duidelijk werd dat de vergen. „Het gaat hier om com- bouwing geen uitbreiding tot
mercie, om handel." Ook be- doel had. „De bestemming is
woners van de Joh. G.H.nog steeds hetzelfde. In de apMezgerstraat maken zich zor- partementen wonen nu twee
gen. Buurman John de Klui- gezinnen die eerst in Fawlty
waren
ondergever, die zijn woning eind 1998 Towers
kocht, was niet op de hoogte bracht."
van de uitbreiding. „Ik had
Vervolg op pagina 3
trouwens begrepen dat die op-
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Uit & Vrije Tijd

Pagina 3

HW: wo 12 jan 19.07 uur, + 113 cm NAP.
LW: wo 12 jan 15.06 uur, - 86 cm NAP.

En verder:

y

Files door
werk aan
de weg

16.30
17.24
18.35
19.34

Uitkijken naar
beelden van 'Dorus'
en andere helden van
de buis. Thys
Ockersen start een
nieuwe serie
verhalen over
jeugdherinneringen

Los nummer 2 gulden

Een tuin
vol met
kerstbomen
Pagina 5

Deze week:
12 pagina's
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Proosten met bubbels

Woningkrant
ZANDVOORT - De politiek
is ontevreden over de verspreiding van de Woningkrant met
daarin het woningaanbod in de
regio. Deze krant valt niet
overal in de bus zo bleek tijdens de commissievergadering
Ruimtelijke Ontwikkeling en
Millieu. De fracties willen daarover van gedachten wisselen
met wethouder Marijke Herben. Om een andere oplossing
te zoeken. CDA'er Gerard Versteege wees erop dat Zandvoorters, die een woning zoeken, de krant voorlopig ook op
het gemeentehuis kunnen afhalen.

ZANDVOORT - Omwonenden van asielzoekerscentrum Fawlty Towers zijn
boos over de onverwachte
uitbreiding van het centrum
in een naastgelegen pand
aan de Joh. G.H. Mezgerstraat. In twee appartementen en een kantoorruimte
zijn asielzoekers gehuisvest.
Voor de verbouwing is, zo
menen omwonenden, geen
vergunning verleend.

eras

olgens mij is 'Het Gezin'
V
weer terug in Zandvoort.
Tijdens werkzaamheden aan

het Jupiters winkelcentrum
was de sokkel van het kunstwerk beschadigd. Vandaar de
afwezigheid van het beeldje.
Ik was er minstens honderd
keer langs gelopen maar de terugkomst was me niet opgevallen. Ik had het pas in de gaten toen Hans en ik er langs
kwamen op weg naar de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Toen we het raadhuis binnenkwamen was de burgermeester al aan z'n nieuwjaarsrede begonnen. Ik kon nog net
z'n laatste woorden horen. De
speech ging, onder andere,
over de gemiste kansen van
het afgelopen jaar. Verder ontging mij door het geklets van
de wachtende burgers, de rest
van de toespraak.
In de lange rij stonden achter mij twee oud-strijders in
keurige zwarte blazers met
embleem en opgespelde lintjes. Zij hadden niet zo'n haast
en vonden dat de echte Zandvoorters meer geduld hadden
dan de 'vreumde'.
Hans was ik door al het gekeuvel kwijt. Hij was allang in
de raadzaal met een glas fris
in zijn hand terwijl ik nog achter in de rij hing. Als één grote
familie stond het college in de
zaal opgesteld. De burgervader met z'n eega opende de
kring. Ik prevelde m'n wensje
en liep snel door om geen opstopping te veroorzaken.
De grote verrassing van de
avond was het aanbieden van
't millenniumcadeau. Geschonken door de Bomsehuitclub. Met een vooruitziende
blik hadden zij alle zeilen bijgezet om een model bomschuit in een korte tijd te bouwen. Het (echte) millenniumcadcau is nog niet af. Een van
de gemiste kansen?
Op de terugweg liepen we
weer langs 'Het Gezin'. Het
kindje zwaaide naar me. Ik
zwaaide terug terwijl meeuwen krijsend door de lucht
vlogen. Wanneer zouden hun
bronzen vriendjes op hun
oude plekje terugkeren bij de
Higang van het raadhuis?

ADVERTENTIE

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

Verkeerscontrole

ZANDVOORT - De politie
heeft maandagavond omstreeks acht uur een verlichtingscontrole uitgevoerd pp de
Hogeweg. In vijf gevallen is een
proces-verbaal opgemaakt. De
bestuurders hadden niet de
juiste mistverlichting. Daarnaast is een aantal waarschuwingen uitgedeeld wegens ondeugdelijke verlichting. Zondagmiddag is er overigens ook
gecontroleerd op snelheid op
de Zandvoortselaan in Bentveld. Tussen kwart over een en
twee uur zijn vijf snelheidsqvertreders geregistreerd. Zij
krijgen een schikking thuisgestuurd.

Joustra uit ROM
ZANDVOORT - Fractievoorzitter Pieter
Joustra
(WD) stapt uit de commissie
voor Ruimtelijke Ontwikkeling
en Milieu. Dat maakte hij bekend tijdens de commissievergadering op maandagavond.
De leerlingen van de Mariaschool aan de Prinsesseweg hadden alle reden om
uit te wijken naar de Hannie Schaftschool aan de Cornclis Slegerstraat. Zo'n 160
Zijn plaats in de commissie
maandagmorgen feest te vieren toen zij weer op school kwamen na de kerstvakantie. kinderen hieven hun glas met 'Spa-appeltjes met bubbels'. De kleur had wel iets weg wordt ingenomen door zijn
Niet alleen het millennium, maar ook het nieuwe schoollokaal dat in de vakantie op van echte champagne
fractiegenoot Henrion VerFoto Karm Schut poorten. Joustra blijft wel gehet schoolplein is neergezet, was een feestelijke toost waard. Nu hoeven ze niet meer
woon in de gemeenteraad.
ZANDVOORT - Met name
de upgrading op toeristisch en
economisch gebied van de
Boulevard Barnaart spreekt
wethouder Hans Hogendoorn
aan. Hij reageert positief op
het provinciale plan voor verbetering van de verkeersveüigheid, de parkeermogelijkheden en het openbaar vervoer.
Vrijdagmorgen wordt dit plan
door de provinciale commissie
Wegen, Verkeer en Vervoer besproken. De Zandyoortse commissie Organisatie, Toerisme
en Verkeer krijgt er morgenavond een voorproefje van.
De Boulevard
Barnaart
loopt vanaf Bloemendaal aan
Zee tot aan de bebouwde kom
in Zandvoort. De voetpaden,
bermen en parkeervakken zijn
in beheer bij Zandvoort, de rijbaan en fietspaden vallen onder Noord-Holland. Omdat de
twee gemeenten en de provincie van mening zijn dat het verkeer op die weg veiliger moet

Alle auto's
parkeren aan
de zeekant
worden en er beter openbaar
vervoer moet komen, is aan
het ontwerpbureau Palmboom
en Van den Bout gevraagd om
met een plan te komen voor de
herinrichting.
In dit plan moeten alle auto's aan de zeekant parkeren.
Bezoekers van het strand hoeven dan niet meer de drukke
weg over te steken. Op de boulevard zelf is een plaats ingeruimd voor een vrije busbaan.
Deze baan is in de toekomst
ook te gebruiken voor lightrail.
Los van de rijweg ligt aan de
oostzijde een vrije busbaan die
ook gebruikt kan worden door
lange afstandsfietsers
en
skeelers.

De provincie wil op de Kop
van de Zeeweg de promenade,
de rijweg en het parkeerveld
ook uit elkaar halen. Ook hier
verhuizen de parkeerplaatsen
naar de zeezijde. De aansluiting van Parnassia op de Zeeweg wordt naar het oosten opgeschoven, en komt waar de
Zeeweg twee rijstroken heeft
richting achterland. Vanaf
Bloemendaal komt er een vrije
busstrook over een afstand
van vierhonderd meter voor de
afslag naar Parnassia.
Zowel Zandvoort als Bloemendaal zien wel iets in het
plan. Bloemendaal wil wel weten of het voor hen financieel
haalbaar is. De gemeente heeft
al andere dure verkeersplannen die uitgevoerd moeten
worden. Volgens de provincie
moet het plan vóór 2001 worden uitgevoerd. Anders kan
men geen aanspraak meer maken op de zogeheten De Boergelden.

EMM moet raad instellen
ZANDVOORT - De woningbouwcorporatie
Eendracht
Maakt Macht (EMM) moet zo
snel mogelijk een nieuwe raad
van toezicht aanstellen. De
landelijke
Inspectie voor
Volkshuisvesting heeft hierop
aangedrongen bij de momenteel bestuurloze organisatie.
De corporatie is dat verplicht
maar kampt achter de schermen met zeer veel onvrede
over de organisatie. Nadat vorig jaar de raad opstapte zijn
directeur P. Kramer en bestuurslid H. Kopmels ook vertrokken.
Op 6 januari van dit jaar kondigde het hoofd Financiële en
Algemene Zaken, Frank Scheffers, ook zijn vertrek aan. Net
als R.F. van Kampen. Beide leden van het managementteam
zijn ontevreden over de enorme werkdruk. Het bleek niet

Mensenredders hebben nu ook toilet en keuken

EZE GOOIEN we
ten verwacht, half Zandvoort
straks tegen de deur," is geïnviteerd volgens de lezegt Ron van Soolin- den. Tafeltjes, waarop bakjes
gen, materiaalcommissaris
met borrelnootjes, met blauwe
van de reddingsbrigade. Een stoeltjes staan uitnodigend te
fles champagne staat te glim- wachten. Een kerstslinger gedrapeerd in het jaartal 2000
men in een van de twee net
aangeschafte rampenvletten. siert het raam dat de twee loDe feloranje bootjes staan in kalen verbindt.
„Nu zijn we in staat de menhet zonnetje voor de nieuwe
loods aan de Tolweg. Vandaag sen hier in onze eigen omgewordt ze officieel geopend en ving op te leiden, " zegt Ron
tegelijkertijd viert de brigade tevreden. De redders in nood
een uitgebreizijn een hecht
de nieuwjaarsclubje. De
receptie.
doorgewinterVan Soolinde strandgen heeft zijn
wachten beginnen soms al
ziel en zaligheid in het
~~^~~"~"""~~~"~" -^-^- op hun zesde
nieuwe onderkomen gelegd,
jaar met de opleiding, die door
dat een aanvulling zal vormen de jaren heen uit verschillende
disciplines bestaat, zoals redvoor de grote loods aan de
Marisstraat. Vier maanden
dingzwemmen, Ehbo, reaniwas het schilderen, zagen hak- matie enzovoort. Het is ook
ken, boren en schroeven voor niet uitzonderlijk dat de roede materiaalploeg.
ping overgaat van ouder op
kind, net als Ron het stokje
Terwijl andere vrijwilligers
het blauw/gele doek van de
overnam van vader Ton van
vereniging op de deur bevesti- Soolingen.
gen, toont van Soolingen de
frisogende ruimte voor de
Een open autootje rijdt bebootjes en auto's en het gezel- hendig de stoep op en parlige instructielokaal ernaast.
keert op het terrasje voor de
„Deze plavuizen hebben we
loods. „Dit is een mule, eigenzelf gelegd," zegt hij terwijl hu lijk een landbouwvoertuig dat
we gebruiken om onze mensen
naar de tegels op de grond
wijst. „Een toilet was er ook
zo snel mogelijk op de plaats
niet en dit keukentje hebben van een ongeval te krijgen,"
we er ook in gemaakt."
legt Ron uit. Uit de mule
In het keukentje leggen de
springen twee jonge vrolijk lazusjes Charlotte en Irene de
chende mensenredders. Ze
laatste hand aan de hapjes en hebben duidelijk zin in het
Nel Kerkman drankjes. Er worden veel gas- feestje dat binnen enkele

mogelijk om het vele overwerk
betaald te krijgen.
Daarnaast ondervond het
managementteam veel last
van het optreden van de voorzitter M. Koper. Dat wordt omschreven als solistisch. Haar
wordt verweten dat ze de bestuursleden onvolledig op de
hoogte houdt. Als EMM niet zo
spoedig mogelijk een nieuwe
raad aanstelt, dan kan er een
door de staatssecretaris worden aangewezen.

Bouwfolder
ZANDVOORT - De gemeente wil een bouwfolder uitbrengen. Hierin kunnen bewoners
zien aan welke voorwaarden zij
moeten voldoen bij het uitvoeren van kleine verbouwingen.
De folder moet eerst afgestemd worden op het bouwbesluit van het Rijk. Want die
staat soms haaks op de informatie die Zandvoort aan haar
bewoners geeft. Met name de
WD wil daar duidelijkheid
over.

ADVERTENTIE

CENSE&
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NVM
MAKELAAR

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12

Natuurliik,

•f
" Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving alspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

Opening nieuwe
reddingsloods

13 weken voor maar ƒ 14,00

SSSieuwsbiad
Naam (m/v)
Adres-

|_

l l l l

Postcode/Plaats: | _L_I_J _LJ_L l _|_J J
Telefoon:
l l l l i l l l i l l KW 1899 V
Giro/Banknr:

| | |_ |J_|_J_| |_J

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwal taal ƒ 20,50 n halljaar/37,00 n jaar ƒ 64,00
Ron van Soolingen en voorzitter Ankie Joustra heffen het glas

ogenblikken zal losbarsten.
Veel genodigden zijn inderdaad ook op komen dagen. Zeker honderd mensen spreken
hun bewondering over de
nieuwe loods uit. De bubbels

vliegen tegen de deur en er
worden welkomswoorden gesproken. Voorzitter Ankie
Joustra en wethouder Oderkerk vallen met succes in voor
de zieke burgemeester, die ei-

* Voüi postdbonnees gelden andere tarieven
Foto Ancli c Lu'bei om

genlijk de openingsrituelen
zou verrichten. Maar ook hij
zal vroeg of laat het stukje
vakwerk aan de Tolweg met
eigen ogen kunnen aanschouwen.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-56262.11.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000PA R »-7-in-*7i"n-t7nnT"
Amsterdam. U hoett geen posUegel te plakken. ö ' '(J-3' ' U1 ' u u - 5
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Ook uitvaartzorg
is maatwerk

FAMILIEBERICHTEN

HENKSEBREGTS

35 jaar

Tot ons grote verdriet hebben we afscheid moeten
nemen van onze lieve, /orjyame moeder, on/e lieve omi, onze schoonzuster en tante

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

Truus van der Schelde

Vrijblijvende prijsopgave
v.a ƒ 60,- p.mincl. stenen

sinds 1985 weduwe van Bei t G. Korlhof
Vc 30 augustus 1911
+ 7 januari 2000
Haar moed en karakter /uilen voor ons altijd een
voorbeeld zijn'
(ïercla Cal/aclo-Kortliol
l'elix Cal/ado
Karin
Manuela en Kicaido
Krna St Nicolaas-Korlhof
CorSt Nicolaas
Monique en Frank
Marcel
lluibert Korthof
A van der Schelde Meeuwsen
J. van derSchekk'-Wouters
Neven en nichten
Correspondentieadi es
G. Cal/ado-Korthof
Breclerodestraat 16
2042 BE Zandvoort
De crematie heelt inmiddels plaatsgevonden.

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

TEL. 023-5731729

•B

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

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang
Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Telecommunicatieverordening
Het college van Burgemeester en Wethouders
maakt het volgende bekend De raad van de
gemeente Zandvoort heeft op 16 december
1999 de verordening inzake werkzaamheden
in verband met de aanleg, instandhouding en
opruiming van telecommunicatiekabels vastgesteld De verordening treedt in werking op
de 1e dag na de datum zoals vermeld in dit
blad De verordening ligt tijdens de reguliere
openingstijden kosteloos ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluèstraat
2 te Zandvoort Een ieder kan hiervan tegen
betaling van een bedrag aan leges een
afschrift verkrijgen

AFSPRAAK MET COLLEGELID

MILIEUBEHEER

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

^S ^g^rf^,

WEEKAANBIEDING
lOjanmrt t/m 15 januari
^•*•.6 ^^wlsJW^O^iil

. 9B

Riblappërt
17-1 t/m 21-l

1 kilo

11.

x

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer

Platte

Waarneming:

3 kilo

ma. t/m vrij. 08.00-17.00 uur
Huisartsen Centrum Zandvoort
tel. 5732023

v- \

l U.

\

Hamlappen\ \\

9.98

^ \v \

Vleeswarerttiuo 2 x 100 gram
"ses &
Illade samen

Waarneming 's avonds en in het weckend,

TEL. 5730500

« go
«3.

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Fa. Gansner & Co.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 4 januari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 1 door B&W genomen besluiten zijn op dinsdag 11 januari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

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

LAVERTU steenhouwers
100 jaar traditie
en vakmanschap

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

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wijaluwgraïwerknaar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt
Zandvoort

COMMISSIES
Vergaderingen commissies
- commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Milieu maandag 10 januari 20QO,
- commissie Maatschappelijk Welzijn en
Onderwijs vervallen,
- commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden woensdag 12 januari 2000,
- commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer
donderdag 13 januari 2000,
- commissie Financien vervallen

de eenzame adverteerder...

Voor al deze commissievergaderingen geldt
het volgende de plaats van vergaderen is de

Telefonisch dagelijks tussen l O 00 en 32 00
tel en iax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zand voort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

MEDEDELINGEN
De gemeente Zandvoort bedankt alle mwoners en organisaties van Zandvoort voor het
vullen van de Zandvoortse Schat met vele voor
de toekomst waardevolle bijdragen De manifestatie is een gedenkwaardig succes Zonder
de medewerking van vele vrijwilligers, de
muzikale optredens tijdens de manifestatie, de
inbreng van de pers en de presentatie van ZFM
Radio was dit alles niet mogelijk geweest
Onze dank aan iedereen die hieraan meewerkte
Continuering vergunning parkeren Huidbuurt
Het college van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort heeft in de vergadering van
28 december 1999 besloten om het vergunning
parkerenstelsel m de Zuidbuurt te continueren
totdat de gemeenteraad zich middels een verordening heeft uitgesproken over een definitief
parkeerstelsel m de Zuidbuurt Dit besluit is in
werking getreden op 1 januari 2000

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Afwezig
DR. M. D. M. HERMANS
DR. C. A. JAGTENBERG

commissievergaderruimte in het Raadhuis,
Swaluèstraat 2, Zandvoort De aanvangstijd is
20 00 uur Voor nadere informatie kunt u
terecht bij Bureau Gemeentesecretarie, telefoon (023) 574 01 00

Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn in de maand december 1999 ontvangen, de navolgende meldingen op grond
van artikel 8 40 van de Wet milieubeheer voor
1
Het oprichten van een inrichting op grond
van het Besluit Horeca-, Sport- en Recreatieinrichtingen Milieubeheer (Chinees afhaalcentrum) gelegen aan de Hogeweg 29 te
Zandvoort,
2 Het in werking hebben van een inrichting op
grond van het Besluit Herstelinnchtingen
voor motorvoertuigen Milieubeheer (Autohandel) gelegen aan de Kochstraat 17 te
Zandvoort
Voor nadere informatie kunt u op werkdagen
tot 1000 uur telefonisch contact opnemen
met de afdeling Leefomgeving & Handhaving
(023) 574 01 00

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen
- Treubstraat 2
- 1 boom
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bi|
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
Verleende kapvergunning .
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Zandvoortselaan 133
- 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort W ij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan indie-

GEMEENTE

Amsteidam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

Moderne Slaapkamer
Beuken in inmhinjtie met dherse kleuren,
incl. 2 nachtkastjes + verlichting.
140/201) cm

Ledikant 160/200 uu 11. 1625.Icdikam IM)/200un 11. 1650,-

nen Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten naam,
adres, dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar Indien
men zich laat vertegenwoordigen door een
derde dient ook de naam, het volledige adres
en het telefoonnummer van deze persoon te
worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwi|lde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen by de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld
te gaan van een kopie van het bezwaarschrift Voor het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt griffierecht
geheven

Art. 19

VRIJSTELLING WRO

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling te verlenen voor het realiseren
van twee dakkapellen op de percelen Van
Lennepweg 2-19 en 2-20 te Zandvoort, bouwaanvraag 99-1 55B en 160B
Het college van Burgemeester en Wethouders
is tevens voornemens om met toepassing van
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
te verzoeken om een verklaring van geen
bezwaar en vrijstelling te verlenen voor
het realiseren van een serre met balkon op het
perceel Bentveldweg 105A te Bentveld, met
bouwnummer 99-085B
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 12 januari 2000 gedurende 14 dagen ter
inzage DIJ de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
1999-047B Piet Leffertveranderen
straat 10
woning
1999-048B Corn Slegerveranderen
straat 2a
woning
2000-001B Dumdoornlaan vergroten van 5
niet voor bewonmg bestemde
gebouwen
2000-002M Poststraat 3
vernieuwen
woning
2000-003B Haltestraat 16 vernieuwen
bedrijfspand
2000-004M Kostverlorenplaatsen
straat 92D
schuurtje
2000-005B van Lennepweg vergroten
2-15, 2-16 en
woning
2-18
2000-008M Witte Veld 26
plaatsen
schuurtje
2000-01OB van Lennepweg vergroten
2-19, 2-20, 2-21 woning
en 2-22
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen:
Rectificatie: Per abuis is op 30 december
vermeld dat er onder nummer 19990035B
een aanvraag is binnengekomen voor het
plaatsen van bouwketen op de Kennemerweg. Dit moet zijn: het plaatsen van
bouwketen op de Herman Heiiermansweg. onder nummer 19990035B. Onze
excuses voor deze onjuiste vermelding.

weet niet half hoe de krant z'n leven kan veranderen.

Moderne Slaapkamer

1595.

Beuken in combinatie met dherse kleuren.
Incl. achterwand + 2 nachtkastjes 160/200 cm

1895.-

ind. le>ering en montage

amers
Schuifdeurkast 2-deurs 150 cm breed,
hoogte 223 cm incl. 2 legplanken+roede
over gehele breedte.
2-Jeuis niunhieed H. '045.2ileuis200uiihieed 11. 1145,1-deins 22^ uu In eed
1 ileiiis 2SO un hieed
% dein s 27'S uu In eed
1 Jeuix lOOunhieed
Mecipn]s spieyeldeui

11.1295,11.1345.11.1445,11.1495,11. 150,-

incl. kneringeii mondige

Slaapkamer Speciaalzaken
"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort
Latex matras

Vestigingen op de Woonboulevards:
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJsse! - Den Bosch - Diemen
Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam/Alexandrium - Sliedrecht
Son/Eindhoven - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk en Bleiswijk, Hoefweg 137

Diverse showroommodellen mei aantrekkelijke prijzen

16 cm dik

650,-

80/200 uu tl. 650,90/200 un tl. 695,140/200 un H. 1250,-

Pocketvering matras
heide /i|den al gedekt
niet schuiiniuhber en uol
80/200 un 11. 795,TO/200 LITI 11. 845,140/200 un II. 1250,-

80/200 cm

80/200 cm
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FawltyTowers
Vervolg van voorpagina
Brandweercommandant
Rob Schroder zegt desgevraagd dat er geen vergunning
nodig is als de appartementen
gewoon als woning worden
verhuurd. „Als het pand verbouwd wordt tot pension of
hotel dan gelden wel strengere
eisen." De commandant is echter niet op de hoogte van zo'n
verzoek.
„Ik heb destijds een bouwvergunning aangevraagd voor
een raam in de achtergevel en
een deur aan de zijkant," herinnert architect Bleijs van het
gelijknamige Zandvoortse bureau dat daar in november de
verbouwing begeleidde. „Dat
is zelfs nog voor de Welstandscommissie geweest en goedgekeurd." De architect keek raar
op toen hij in november op last
van de opzichter Buitendienst
ineens de wacht kreeg aangezegd.
„Hij kwam 's middags zelfs
nog eens terug met een aantal
ambtenaren die zich druk
maakten over een binnenmuurtje. Dat was nodig om een
ruimte te vergroten en een
badkamertje te maken. Daaj is
geen vergunning voor nodig."
Bleijs zegt niet op de hoogte te
zijn van uitbreidingsplannen
voor Fawlty Towers en begreep ook niet waarom er een
bouwstop volgde op het verplaatsen van een paar wandjes. „Ik wist niet eens dat omwonenden hadden geklaagd.
Dat hoor ik nu pas."
Volgens de architect gold de
verbouwing een deur, een
raam, een badkamer en een
leslokaal. „Het was zeker niet
zo dat daar een heleboel kamertjes moesten komen voor
de uitbreiding van het centrum."
De omwonenden zijn door
alle geheimzinnigheid er nog
met geheel gerust op. Ze vrezen toch uitbreiding in een later stadium. Volgens een van
hen heeft de bewuste woning
te koop gestaan voor ongeveer
negen ton. Uiteindelijk is het
aan de huidige eigenaar die
ook Pawlty Towers in handen
heeft, verkocht voor zeven ton.
Zij vermoeden dat er voor het
pand niet zo'n hoge prijs is betaald uit humanitaire overwegingen. Het moet worden terugverdiend door het huisvesten van meer asielzoekers.

Controler
schilderwerk
ongewenst
ZAJNTDVOORT - Wie controleert of het schilderwerk
aan de gemeentegebouwen
goed is uitgevoerd? Als het
aan het college ligt, dan
wordt daarvoor iemand van
buitenaf ingeschakeld, pe
gemeenteraadsfracties willen het beheer in eigen hand
houden. „Dan kunnen we een
of anderhalve ton in onze zaK
houden," meent WD'er Pieter Joustra.
Het onderwerp 'Uitbesteding beheer en onderhoud gebouwen' werd maandagavond
uitgebreid besproken in de
commissie Ruimtelijke Ordening. Het plan om het beheer
en onderhoud van gemeentelijke gebouwen uit te besteden
dateert van 1997. In dat jaar
vertrok de ambtenaar die met
deze zaak was belast en een
extern bureau constateerde
dat de gemeente zelf niet in
staat was om groot-onderhoud
te plegen of kleine verbeteringen uit te laten voeren. Het
beste zou zijn om het beheer
en onderhoud van gemeentegebouwen uit te besteden.
Het plan om een extern bureau hiervoor te zoeken werd
echter niet uitgevoerd, omdat
de reorganisatie van het gemeenteapparaat voor ging. in
de loop van 1998 werd het onderwerp weer opgepakt en een
Plan van aanpak gemaakt. Dat
heeft geleid tot de presentatie
maandagavond.
Opmerkelijk was de reactie
van de commissieleden. Geen
van hen zag iets in het aantrekken van een extern bureau. De
WD wil geen 'controler' die

net schilderwerk bekijkt.
CDA'er oerard Versteege was
het roetend met hem eens.
Voor Michel Demmers van
Gemeentebelangen Zandvoort
(GBZ) was het zo Klaar als een
Klontje: „Pe gemeente Amersfoort heeft het uitbesteed aan
de eigen organisatie. En dat
gaat prima." Hij was bang voor
vage en ondoorzichtige constructies. Ook Sp'er Htmb van
Gelder wil de controle in eigen
hand houden- „Anders pakt
net zogenaamde 'goedkoper
uitzijn', straks duurder uit,"
vreest ?ijn fractie.
Volgens de behandelend
ambtenaar is het niet zo dat de
gemeente alles uit handen
geeft ais een extern bureau
wordt ingeschakeld, pe regiefunctie bluft bij de gemeente
en een ingehuurd buteau moet
verantwoording afleggen bij de
gemeente. Volgens Wethouder
Oderfcerk, die een zieke MarijKe Herben verving, is net niet
zo eenyoudig om de kwaüteitsbewaKing in eigen nand te houden. ,,Als daarvoor onvoldoende menskracht in huis is, dan
moet Je toch anderen
Kelen."
denkt dat het tijdelijk inhuren van een bureau
altijd nog goedkoper is dan zelf
iemand in dienst nemen. Reden voor Fred Kroonsberg
(PvfljV) om het college om een
nieuw Voorstel te vragen. De
socialist wü weten ^at öe gevolgen 2ijn als de gemeente de
controle in eigen hand neeint.
En wat de consequenties zijn
van uitbesteding. „En ik wfl
daar een financieel Plaatje bii,"
aldus Kroonsberg.

Olievaten op strand
ZANDVOORT - Zondagmiddag ?ijn drie olievaten °ï> het
strand aangespoeld even ten zuiden v&h parnassia. Volgens de
politie waren de twee 25-liter vaten gedeeltelijk gevuld inet een
op olie lijkende stof. Naast de twee is ook een container aangetroffen. Het is nog niet bekend waar <3e yaten en container
vandaan komen. De gemeente heeft %e. üirniddels weggehaald.

Zondagse drukte

Briefschrijver R, Zuurendonk
doet uit de doeken dat een
bouwaanvraag indienen veel
meer problemen oplevert dan
wethouder Herben voordoet.
Sprookjes ben ik dol op en ik
vertel ze graag aan mijn kinderen voor het slapen gaan. Vooral die van Grimm doen het nog
altijd goed. Aan mijn medeburgers vertel ik helaas geen
sprookjes, dat zou veel leuker
zijn. Uit de reactie van wethouder Herben valt op te maken
dat zij slecht op de hoogte is
van haar eigen beleid. In haar
geval is dat logisch, omdat zij
al meerdere malen heeft gezegd zich niet te bemoeien met
beleid. Dit laat zij over aan
haar ambtenaren. Zij bestuurt.
Als het gaat om het bouwen
van een zwembad vergeet mevrouw Herben aan te geven dat
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behalve de vijf meter afstand
tot de erfafscheiding slechts
maximaal 4 procent van het erf
gebruikt mag worden. Voor
een klein zwembadje van vier
bij vijf meter heb je dus een
tuin nodig van minimaal veertien meter breed en vijfhonderd vierkante meter. U zult
met me eens zijn dat slechts
bitter weinig mensen in Zandvoort in de positie zijn om in de
toekomst nog een zwembad te
bouwen groter dan een voetenbad, ongeacht welke maatregelen tegen overlast ze bereid
zijn te nemen voor die twintig
dagen per jaar dat ze hun
zwembad zouden kunnen gebruiken.
Het gebrek aan kennis ten
aanzien van haar eigen beleid
wordt nog duidelijker als de
wethouder het heeft over een
zomerhuis en een vierde gebouw. In het van oudsher op
toerisme ingestelde Zandvoort
is het niet ongebruikelijk dat
er verhuurd wordt. Volgens de
stedenbouwkundige visie van
de gemeente is dit ongewenst.
Een zomerhuis of 'recreatieve
woning' mag niet gebouwd
worden. Voor de aardighed zou
u het eens moeten proberen
om naast uw hoofdgebouw een
bouwaanvraag in te dienen

Het Waterige zonnetje was zondagmiddag voor niet-Zandvoortcrs
geen reden om bij de warme kachel ie gaan zitten. Veel mensen
trokken er juist Op uit en maakten een wandeling langs het strand
of lieten hun hond daar eens lekker rennen. Ecu nadeel was wel dat
ze na afloop van de middag ouderwets lang i» de file moesten
aanschuiven vanwege de renovatie van de Zandvoortselaan. Deze

„Weet jij al wat je later wilt
worden? Kun je dat beroep
met één hand uitoefenen,"
vraagt de 'vuurwerklesteief van de politie aan
de leerlingen van groep
zeven en acht. Het is een
voorbeeldje "van het project
'Doe effe normaal'. Dit
project op de zes
Zandvoortse scholen is
onlangs gestart. Drie
agente» hebben elk twee
scholen geadopteerd. Ze
geven les, praten met
kinderen, ouders en
leerkrachten- Niet alleen
over vuurwerk, maar ook
over de meest
uiteenlopende onderwerpen

antwoord. Afspraken met de
ene ambtenaar onderuit worden gehaald door de andere.
De bouwaanvraag wordt afgewezen zonder enig argument
of motivatie. Een onbeschofte
behandeling, waarvan getuigen, door bepaalde arnbtenaren, öe goeden niet te na gesproken want die zjjn er wel
degelijk. Toezeggingen van
wethouder Herben, waarvan
ook getuige, niet worden nagekomen en pas maanden later
als een vergissing worden afgedaan. continu word je het bos
ingestuurd en een beloofd gesprek dat tot een oplossing zou
kunnen leiden wordt met
steeds weer nieuwe argumenten uit de weg gegaan. Nooit
wordt verteld v?at wel mag, alleen wat niet mag maar wat
nergens beschreven staat. En
als klap op de vuurpjjl hebben
de ambtenaren van onze
sprookjesprinses het beleid zo
aangepast dat mijn bouwaanvraag nu zeker geen doorgang
meer kan vinden. Voortschrijdend inzicht noemen ze dat.
Onderdanen pesten is een betere benaming.

De strijd met de gemeente
Zandvoort over een bouwaanvraag is meestal een eenzame
en kostbare strijd. Vandaar
dat ik bewoners die slachtoffer
zijn van deze gemeente oproep
om de krachten te bundelen
om verdere stappen te ondernernen, want die zijn wel degelijk mogelijk. Mijn telefoonMijn eigen ervaringen niet nummer: 571.8692.
een bouwaanvraag voor een
K.J. Zuurendonk
garage aijri dat brieven en geZandvoort
stelfle vragen niet worden t>e-

FAWITY TOWt**$
Op TV

Zünmer Frei
ZANDVOORT - De professionele toneelgroep Zimmei
Frei heeft een subsidie van vijtduizend gulden gekregen. Hel
gezelschap, dat bestaat uit
Nelleke van Koningsveld, Sonja Rijnders-Koper en Mic'bie]
Drommel, heeft daarmee het
maximumbedrag van de gemeente gekregen voor cult ureIe initiatieven. Het geld kan gebruikt worden voor praktische
zaken, niet als salaris.
Volgens Ton van Heemst
(perswoordvoerder van clc gemeente) is wethouder Oderkerk erg enthousiast ovei de
toneelgroep „Maar," zegt Van
Heemst, „de wethouder benadrukt wel dat dit een eenmalige subsidie is. De gemeente
Zandvoort heelt slechts beperkte middelen en kan dus
niet dit soort toneelgezelschappen permanent ondersteunen "

bezoekers stonden al met ronkende motor ter hoogte van de hoek
Tolweg en Dr. C.A. Gerkestraat. Aan de andere kant stond het vast
op de Kostverlorenstraat. Gelukkig duurt dit lange wachten voor de
stoplichten slechts tot april: daarna begint de zomer weer
Foto Andrc Liobci om

Kinderen krijgen 'eigen' agent

Uitbreiding

TOW£I*$
rvl ZAMDVOORf

die iets met de politie te
maken heugen.

V

ANAF 2002 is er landelijk gezien weer meer
jeugd dan de afgelopen
jaren- De commissie
Montfrans voorspelde enige jaren geleden dat ook de jeugdcriminaliteit gaat toenemen.
De maatschappij stelt hogere
eisen, ook aan kinderen en jongeren. Er zijn meer allochtone
kinderen die een verhoogd risico lopen om in de criminaliteit
terecht te Komen. De gevaren
van alcohol en (smart) drugs
liggen op de loer.
De commissie Montfrans
concludeerde dat de politie
niet werkloos mag toezien.
Daarom is er in de regio Rotterdam-Rijnrnond een lespakket voor basisscholen ontwikkeld. De politie werkte hiervoor samen met het bureau
Halt, de GOD, de NS, het Consultatiebureau voor Alcohol en
Drugs, de kindertelefoon en
nog negen andere organisaties.
Inmiddels is het project uitgebreid. In totaal doen dit
schooljaar 1200 basisscholen
mee, waaronder de zes Zandvoortse scholen. Groep zes en
zeven krijgen zeven keer per
jaar les over onderwerpen die
variëren van drugs tot milieu
en van discriminatie tot verkeersregels, pe kinderen krijgen een lesbrief met informatie
en opdrachten. Soms krijgen
ze ook een cadeautje, zoals een
sleutelhanger. Bovendien ko-

men de agenten regelmatig
even langs om een kijkje te nemen op school.
Mieke Kos is het aanspreekpunt voor de Mariaschool en
de Hannie Schaftschool, René
Huijsmans voor de Oranje
Nassauschool en de Beatrixschool en Nathalie Holswilder
voor de Duinroos en de Nicolaasschool. De eerste les, over
vuurwerk, hebben de kinderen
inmiddels gehad. Volgens
Bene van de Pol, coördinator
van het project in Zandvoort,
zijn zowel de agenten als de
kinderen en leerkrachten enthousiast.
„Het belangrijkste is dat we
een brug slaan tussen het gezin, de school, de politie en de
maatschappij," vertelt hij.
. „Maar we gaan niet op de stoel
van de ouders zitten."
Het project genereert extra
werk voor de politie, zegt Van
de Pol met een glimlach. „Je
hoort zo nog eens wat. We signaleren sneller problemen en
we kunnen ook makkelijker
helpen. Bij dit project en bij
het project 'Veilige school', dat
voor de middelbare scholen
bestemd is, werken we namelijk samen met allerlei hulpverleningsinstanties."
Hij geeft een voorbeeld.
„Stel dat ouders zich geen
raad meer weten met hun
Mnd. Ze vinden dat er geen
land meer mee te bezeilen is.
Het is inmiddels al een keer
gebeurd dat we een moeder
met twee zonen konden hel-

pen door te wijzen op een cursus bij de Opvoedwinkel in
Haarlem. Achteraf zei ze dat ze
het veel eerder had moeten
doen."
„Of de jeugd problemen
heeft in Zandvoort? Dat is lastig te beantwoorden. Mijn persoonlijke mening is dat wat
zich in Zandvoort voordoet peanuts is in vergelijking met bijvoorbeeld Den Haag of Amsterdam. Ik ken geen criminele
jeugdbendes in Zandvoort.
Misschien zijn ze er wel maar
dan weten we niet waar."
De problemen zijn individueler, vermoedt Van de Pol. „Verwaarlozing,
drankmisbruik
van ouders, dat soort dingen.
Ouders hebben minder tijd
voor hun kinderen en sturen ze
sneller de straat op met een
paar tientjes. Of kinderen kunnen de druk van het presteren
niet aan en vluchten m hasjgebruik."

ZANDVOORT - De Raad
van State heeft de gemeente
Zandvoort in het gelijk gesteld
in haar weigenng om de
Snookerbar als koffieshop te
gedogen Volgens de raad is
het verzoek van de exploitant
terecht door de gemeente afgewezen. Door deze uitspraak
houdt de badplaats twee koffieshops over: Yanks en La
Paz
Het gemeentebeleid gaat ervan uit dat in Zandvoort twee
softdrugscafés mogen blijven
bestaan. De verkoop van softdrugs mag echter met samen
gaan met het schenken van alcohol. Er was een overgangsregelmg tot september 1998. Volgens de Raad van State heeft
de eigenaar van de Snookerbar
toen onvoldoende aangegeven
dat hij verder wilde als koffieshop. Het was voor de gemeente reden om de Snookerbar bij
de 'gewone horeca' in te delen

Evaluatiebeleid

ZANDVOORT - „Het is goed
om zo'n tussentijds rapport te
maken." Met die woorden liet
commissielid Pieter Joustra
(WD) weten hoe tevreden hij
was over de evaluatie van het
gemeentelijk beleid over de jaren 1998 en 1999 dat maandagavond in de commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu
werd gepresenteerd. In deze
evaluatie worden de beleidsvoornemens op een rij gezet.
Met name of deze voornemens
ook zijn uitgevoerd was meermalen een punt van discussie
in de gemeenteraad
De commissieleden waren
lovend over het rapport. „Het
is goed om eens in de eigen
spiegel te kijken," merkte Fred
Kroonsberg (PvdA) op
ADVERTENTIE

„Natuurlijk," geeft Van de
Pol toe, „is het moeilijk meetbaar of een project zin heeft.
Dat zou je pas op langere termijn kunnen zien en het is ook
de vraag hoe je dat moet meten. De politie is er namelijk
vaak pas bij als er al iets gebeurd is. En om iemand te
kunnen helpen moeten ouders
en kinderen ook willen meewerken. In de praktijk lukt dat
inderdaad niet altijd. Maar iets
is beter dan niets."
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Monique van Hoogstraten

Jubilarissen
Ruud Fcltkamp
,, H ugo Heanen

De
nieuwjaarsreceptie
wordt altijd
aangegrepen
om de
medewerkers
van de
vrijwillige
brandweer in
het zonnetje
te zetten na
vele jaren
trouwe dienst.
Deze keer was
het de beurt
aan chauffeur
Paul van der
Zon (33 jaar
lang dienst),
Johan Koper
(20 jaar), Bas
Koper (20
jaar), Rocco
Termaat (12,5
jaar) en
Herman van
der Klauw (25
jaar). Rechts
op de foto
commandant
Rob Schroder.
Gerard Borst
(30 jaar) en Ëd
Kransen (25
jaar) staan
niet op de foto
FotoAndré
Lieberom

The

B l a i r
"W i t c li
Proj eet

Dance Me To
My Qong

ADVERTENTIE
V;^'.:VV;,•/:"••'•' •.'•'•-• • *•* •f;.v^c^;;^>'-^'^^j;yyv^.^,:;;-^w>:A'M^

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc).
(020) 5626211
Abonnementsprijzen ƒ 20,50 per kwartaal,
ƒ 37,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar ƒ
19,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,-

NIKS IN HUIS
DIT WEEKEND?

ZONDAG OPEN!

Bezorgmg: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangeslolen bl| de Nederlandse Nieuwsbladpers

voor een zomerhuis, eetj
schuurtje en een keukentje zoals de wethouder suggereert
dat toegestaan zou zijn.
Het bouwbeleid van de ge.
meen*6 ligt momenteel ter inzage b« de balie onder de cryPtische teust 'stedenbotiwkundig toetsingsbeleid ten behoeve V3li planologische vrijstellingsprocedures
inzake
erfbeüouwing en dakkapellen1
en gaat dienen als basis voor
de bestemmingsplannen. Xj
kunt Het inzien en zelf beoordelen wie de beste sprookjesverteller js.
Deze wethouder heeft aaii
de bewoners van het bestemmingsplangebied Kostverforenstra% en omgeving toegezega dat zij mochten 'participeren «i een klankbordgroep'
bü het tot stand komen van
het bestemmingsplan voor
hun woonomgeving. Pe üelangrijkste bouwregels zijn
echter Hu al vastgesteld, ter•wijl er hog geen enkele discussie over is geweest. Een klankborrjgroep is niet meer dan een
ja-kniKgroep.

3

Koffieshop minder

MENINGEN
Sprookje over
bouwaanvragen

woensdag 12 januari 2000

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Houweling Inteueur,
Mondileder, Oase, Van Reemvijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcentei

Amsterda

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Hans van Pelt

.

-Snitp/Ditmtn.
Ring A10,ifsligS113. Info (020) tM93'lBSP;
:
-'-

'•~ ' • '
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UITSIAGEN
SPONSORBINGO
8JANUARI

DE PRIJZEN \^N
DECEMBER 1999

BINGO

Notaris Van Os m Amsterdam heeft de trekking van de Sponsor Loterij van
december 1999 verricht Op uw rekeningafschrift slant uw lotnummer vermeld
Hieraan kunt u zien of u lot de winnaars behoort Alle prijzen worden automatisch
op uw rekening gestort De loterij is gocdgckcurd.door de Staatssecretaris van
Justitie onder nr L O 890/0098/831 5dd 19/12/1997 Zctfouten voorbehouden

getal l t/m 22

*
, 30
33
14

37
09
22
34

07
15
06
38

44
02
27
43

18
26
04
31

36
42
05
*

01 december
02 december
03 december
04 december
05 december
06 december
07 december
08 december
09 december
10 december
11 december
12 december
13 december
14 december
15 december
16 december
17 december
18 december
19 december
20 december
21 december
22 december
23 december
24 december
25 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
31 december

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan 'wint u de

ThuisBingo
van ƒ 25.000,-

Deze auto vol met geld kan in februari al voor ü zijn. Vul uw geluksdagen nu in!

BINGO

getal 23 t/m 36
41/10.000,- 01 ƒ20,24 ƒ1.000,- 29 ƒ10,32 ƒ100,- 10
ƒ9,ƒ 50,ƒ 40,ƒ30,ƒ 25,-

16
39
20
21

08
19
13
11

ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

VWLupo
008392468
m Amersfoort
002891152
in Zwolle

Zo leuk is winnen nog nooit geweest!
Het was al spannend in de Sponsor Loterij, maar het wordt nóg leuker! Om te
beginnen speelt u voortaan met uw eigen geluksdagen. En wat is er nu leuker
dan -winnen met uw eigen verjaardag, uw trouwdag, of andere dagen die u zelf
uitkiest. Helemaal als u weet dat de prijzen ook nog eens extra aantrekkelijk zijn.
Wat dacht u van elke maand een auto vol met geld en kans op een miljoen? U
wint het met uw geluksdagen in de Sponsor Loterij. In de bon op deze pagina
kunt u één geluksdag zelfs meerdere keren invullen. Stuur hem op en doe mee!

Dit kunt u winnen
Auto met geld:
225.000 gulden

of zelfs l miljoen!
En voor alle andere loten met de winnende geluksdag: 1.000,- per lot.
Geluksdagprijzen: 250,-, 100,- en
10,- per lot. Elke maand voor iedereen
met de winnende geluksdagen.

Extra: elke week Bingo!

D de heer

Bingoprijzen: 10.000,- tot 5,-

geluksdag l |

||

Postcode

voor een vol blok bij het 23ste t/m 36ste
getal.

geluksdag 2 |

||

voor een vol blok bij 22 getallen.

Bingolijn: bij 12 of meer getallen goed:
kans op een uitnodiging voor SponsorBingo, fietsen, fotocamera's en andere
verrassingsprijzen.

03 december
10 december
17 december
24 december
31 december

2231901
8478048
3914067
3869800
5827496

ƒ 1.000,- eindcijfers ...99192
ƒ 100,- eindcijfers
3081
ƒ 10,- eindcijfers
563

004459521
002139923

002858117
007372832

006343478
005474993

005847703

001034943
001770444

005104535
006950104

BON-VOOR-EEN-AUTO-VOL-GELD
IS'Ja, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de prijzen m
de maandelijkse trekkingen, kans
op
tienduizenden Bingopnjzen 1
dag maand jaar

ThuisBingo: 25.000,-

8731243
2244879
6613234
7480435
1657108
0140527
0615516
5847463
0645210
7032704
2404992
6953359
3464093
5681946
5681946
4494304
6739012
5525840
0433587
6837667
9907676
0031846
1697864
9084070
5162191
9608802
1596063
9082390
7668122
6397386
4122288

1500001

Naam
Adres

|^~|
\ ]\

D mcvroi

\

geluksdag 3
1U vul mijn persoonlijke geluksdagen in om een auto
\ol geld te winnen Per lot betaal ik ƒ 10,- per trekking Ik machtig de Nederlandse Sponsor Loten] hicr'uij tot wederopzcggmg om voor elke trekking (max
13 keer per jaar) de inleg van ncvenstaande rekening
af te schnjven
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op
aan\ raag verkrijgbaar tel 0900-300 1400 (35 cpm)

Plaats
(Post)bankl
nummer
l
Bel mij bij een prijs
boven/10000,Geboortedatum
(dag-maand-jaar)

Tcl

Datum
Handtekening

, , NEDERLANDSE
Extra Trekking: Elk jaar, met bijzonder
waardevolle extra prijzen.

Plus: elke week kans op
een nieuwe VW Lupo

LOTERIJ
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997

8501 AM 25,- 9076
1O,- 9465
5,7722 KK
25,- 8172
7722 ST 1000,- 8172 GD
8521
5,- 9086
5,- 9471
5,5,- 8180
70,- 8524
70,- 9482
5,7738
5,- 9101
70,- 8181
10,- 8530
5,- 9101 CH 100,- 9491
7776
70,5,- 8181 NJ
25,- 8536
10,- 9101 HE 50,- 9491 TH 700,7781
25,- 9101 HR 25,- 9501 JT
7811 AC 25,- 8196
5,- 8539 SN
25,5,- 9112
7821
5,- 8203
10,- 8542
5,- 9512
10,10,- 8561
10,- 9123 JZ
25,- 9535
7822 EM 100,- 8224
70,8244
10,- 9134
5,- 9566
10- 8561
7823 HD
~~
5,8584
9163 HE 5O,- 9566
7824
AS
10,10,
8251
5,Notaris mr PJ N van Os in Amsterdam heeft de trekking van december 1999 verricht Van de winnende lotnummers zi|n de laatste dne cijfers weggelaten, want iedere deelnemer m dezelfde postcode wint tot 5 000 gulden dezelfde prijs
7824 GT
8262 RH 25,- 8606 JX 1000,- 9174
10,5,- 9573
Bi] prijzen van tien en vi|f gulden wint zelfs de hele wi|k Daarom zijn bi] die prijzen ook de letters weggelaten Prijzen boven 1 000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden auto
5,- 9201 JC
50,- 9584
8262 WE
50,- 8615
5,7833
matisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden
5,- 8264
10,- 9201 VM 25,- 9602 WD 25,7842
5,- 8626
1C,- 8281 CL
50,- 8632
5,- 9202 J R
50,- 9603 BC 25,7855
5,- 9617
7864
10,- 8281 LB 500,- 8633
5,- 9204
10,5298 WH 500,- 6118 AJ 100,- 6901
10,- 7383
50,- 3583 AM
50,- 3981 JG
25,- 4550
70,- 1945
2260
70,- 2572 VL 700,- 3002
5,- 3255 XK
1662
10,- 8293
10,7873
5,- 8701 BZ 25,- 9204 KE 25,- 9618
5314
25,- 6903
10,- 7887
10,- 6118 AX
50,- 3601
5,- 7391
2264
2573 NV
25,- 3037 SK
50,- 3258 LN
5,- 3984 AA 7000,- 4569
1671 HR 700,- 5,5,- 8304
10,- 8710
10,- 9213
10,- 9626 TL
25,5,- 6914
5328
10,- 6124
5,- 7391
10,- 7887
70,- 4584
70,- 1945 PX
2264 KP
10,- 3261 VH 25,- 3607 BN 500,- 3989
1678
2574 HD 7000,- 3041
10,- 9635
5,- 8309
10,- 9215
5,5,- 8711
5342 EK 100,- 6127
5,- 6914
10,- 7412
10,- 7895
25,- 4613
2264 KS
10,- 3267
5.- 3991 HB
1684
70,- 1951
2574 KJ
25,- 3043
5,- 3620
10,- 8312
25,- 9222
10,- 9641 AD 25,5,- 8711 AL
5342 HV
10,- 6921 DS 25,- 7419 BP 25,6130
25,- 3267
5,- 3621 LX
3993 HP
50,- 4613 DB
5,- 1964
2266
1686
70,- 2582 LW 25,- 3043 LJ
9223
10,- 9642
5,3997
5,- 461 7 GB 1000,- 5344
6133
2275 TH 500,- 2585
70,- 3051
S,- 3271 XH 700,- 3621 TW
10,- 6921 S W 50,1689 LN 500,- 1970
9230
5,- 9662
5,- 5344
5,3997
10,- 4622
6133 XD 100,- 6930
70,- 3648 HG
70,- 1971 BX 700,- 2280
70,- 2593 PX
50,- 3051 KL 100,- 3292
1695
9241 GV 50,- 9672
S,6134
10,- 6941
5,50,- 4630
10,- 5351
10,- 3293
5,- 3690
5,- 4007 WJ
70,- 1972 VW 700,- 2284
70,- 2593 ZC
25,- 3052
1696
9243
5,- 9674
10,10,- 5361
6137 PS 25,- 6941
5,50,- 3300
5,- 3702
70,- 4007 XE
4645
5,- 1973
5,- 3052 XE
1696
2285 ES 700,- 2606
9245 HA 25,- 9675 LW 25,10,- 6981 JL
6161
50,4645 EW 50,- 5361
70,- 2001
2287
50,- 3314 BE 700,- 3702
5,- 4012 EP
1697
5,- 2610
5,- 3053 CV
9248 SR 50,- 9679
10,25,- 5370
70,- 6162 XG 100,- 6983
5,4651 ER
10,- 3316
3702 EJ
50,- 4017
1697 KD 25,- 2001
2288
5,- 2611 VV
50,- 3054
25,- 9712
9251 LB
10,5,- 5375
70,- 7004
10,70,- 4691
10,- 6167
25,- 3319
10,- 3702 BV
25,- 4030
5,- 2002
2292
70- 2613
70,- 3055 CV
1700
9257 WP 50,- 9712 JB 700,5,- 5384
5,- 7005
4701
5,- 6176
5,10,- 3334 KD 500,- 3705
50,- 2002
2295 NH 25,- 2614 EL
50,- 3056
70,- 4032
1701 VK
9270
10,- 9716
5,5,- 5384 BM 50,- 6181
10,- 7009
4701
10,4032
2300
10,- 3356
5,- 3708 WH
1723 WL 50,- 2012
5,- 2615
5,- 3062
9281
5,- 9721 BW 100',5,- 7035
25,- 6212
5,50,- 2012
2312
70,- 3066 ER
50,- 3362 RE
50,- 3711
5,- 4043 MG 50,- 4702 NA 25,- 5388 ET
5,- 2615
1731 NM
9285 SR 25,- 9742 AB 100,10,- 5392
5,- 6215 GA 25,- 7037
1O,5,- 2012 KN
50,- 2315
25,- 3401 EC
25,- 3720
5,- 4051 AW 500,- 4707
1733
70,- 2615
5,- 3067 PL
9288
5,- 9742 KH 50,25,- 7071
10,25,- 4708 ED 25,- 5395
5,- 6217 NX
10,- 2324 HC
25,- 2623 MC
50,- 4101 ZD
1749 CG 25,- 2016
25,- 3069 AB 500,- 3413
5,- 3723 KS
10,- 9744
9289
5,50,- 5402
7071 JX
50,5,- 47O8 EP
10,- 6218
1754
2331 JP 700.- 2624 CR 25,- 3069 DC 25,- 3427
10,- 3732
70,- 4103
5,- 2023
9298
5,- 9753 AG 50,10,- 5404
50,- 7076
25,- 47 15
10,- 6221 SJ
70,- 2023 JR
2341 EC 25,- 2628 TT
25,- 3433
5.- 3732 EA
25,- 4112 ZG
5,25,- 3074 BK
1761
9300
5,- 9785
10,25,- 5423
10,- 7078
70,- 47,>1 BA
10,- 6225
10,25,- 3434
5,- 3735 LJ
50,- 4130
5,- 2033
2350
70,- 2630
5,- 3076 JP
1763
9334
10,- 9824
10,70,3742 XB
25,- 4151
70,- 4741 BW 50,- 5431 NC 25,- 6227 XW 100,- 7100
1764
5,- 2037 RA
2361 VH
50- 2635 JT
25,- 3078 GB 25,- 3435
9342
10,- 9843 CC 50,10,- 7101
10,- 5432
10,- 6229
70,RV
5,- 3436 JA
5,- 4744
1777
70,- 2051 KL 700,25- 2642
5.- 3079
3766
70,- 4181
9350
5,- 9844
5,5,- 47'14
5438
5,- 6247 EC 100,- 7126 BS
50,1779
10,- 2060
2381 EB
50,- 2642
10,- 3079 WG 25,- 3442
3766
5,- 4197
25,- 9845
9351 KA
5,4744
5449
5,- 6281
5,- 7132
5,9351 KD
25,- 9861
10,5451 RZ 25,- 6281 AG 25,- 7134
4''59
1O,9356
5,- 9861
5,5,- 7134 PE
5453
10,- 6294
25,4/66
5,- 9865 BH 500,9359
5464 PR
5,- 7152
6295
5,- 7421 HH
25,- 7906
4772
5,- 8713
10,- 9873
10,- 8315
5,- 9359
10,4791 SK
5472
10,- 7423
5,- 7906
6301 VG 25, 7204
5,- 8734
1O,- 9882
5,- 8315
70,- 9364
5,5480
10,- 6325 CV
50,- 7204 RC 500,- 7431 PL 700,- 7906 NN 500,- 8315 PN 25,- 8734
41 93
10,- 9891
5,- 9401
5,5,- 7205
5482 JC
6333
4793
10.- 7442 SB 700,- 7908 NE 100,- 8322
10,- 8734
5,- 9404
5,- 9901 BM 25,6341
7471 NK
50,- 7926
4793 GA 1000,- 5482 JK
5,- 7207 MP
5,- 8743
5,- 9411 CB 50,- 9921
5,70,- 8331
5,- 5501
4811
6343 AE 100,- 7211 DE
7478
10,- 9933 HW 50,7927
70,- 8331 ZC 25,- 8748
5,- 9415
50,- 5502 CC 100,- 6372
10,- 7225
7480
10,- 7951 NP 500,- 8334
4818 EK
5,- 8773
9421 PB
25,- 9943
5,•-'
50,- 5508 VJ 100,6372 GJ
25,- 7225
7482
5,- 7961 BE 700,- 8346
4!'24 LP
5,- 8775
9436
10,- 9955
10,5,- 5531 ET
50,- 6374
10,- 7233
7482 KM 25,- 7963 AA 25,- 8347
4826
5,- 8807
9437
10,- 9978
5,50,- 5571 HP
25,- 6374 HA 1000,- 7242 BW 100,- 7482 TK
50,- 7984
4826 LX
5,- 8381
9439
5,- 8821 LN
5,- 9981 KS 500,5,- 6413
48;>7 BD 100,- 5600
5,- 7255 WH 100,- 7511
10,- 8000
9441
5,- 9988
70,- 8381 AT
25,- 8832
10,50,- 5601
10,- 8003
4827 CH
10,- 6415 SB
25,- 7256 BN
25,- 7511
9443
70,- 8383
5,- 9992 TW 100.5,- 8861 AN
25,- 5602
6416 AR 100,- 7257
5,- 7521
46,27 GA
5,- 8012 VC 700,- 8385
9451 GP 25,- 9997
5,10,- 8862 MD
5,- 5611 PR
4837
6430
7260
10.- 7523 BX 25,- 8014
9461 CV
5,- 8386
50,5,- 8880
7271 BR
5,- 5612 HX
6445 AT
25,- 7525
5,- 8015
4838
70,- 8393
10,5,- 8890
70,- 5616
10,- 6446 VM 500,- 7273
5- 7531 DN 500,- 8015 BS 500,- 8394
4845
70,- 8892
5,25,- 7313
70,- 5623 CB
6461 AE
4B45
10,- 7535 ZD
8022 SV
50,- 8409
5,- 8911 DM 50,4849
6466
5,- 7314
7543
5,- 5623 CE
70,8023
70,- 8413
10,- 8917
5,- 7315
5,- 5625 EG
6466
7548
4850
8023 DC
50,- 8423
10,- 8921
70,4854 MB
25,- 5626
6466
5,- 7315 CZ 25,- 7554 RW 700,- 8024 ZW 700,- 8425
10,- 8923
5,5,- 5626 DB 50,- 6466 JE
50,- 7321 GM
7554 SM 25,- 8026
4858
5,- 8426 DW 25,- 8934
10,25,- 5627
50,- 7322 TS
10,- 6467 HN
7559
70,- 8034
4EI72 CN
5.- 8434
70,- 8937
5,70, 7327 BS
10,- 5627 GC 100,- 6468
7577 CL 25,- 8042
4EI75
5,- 8447
70,- 9006
5,50,- 7328
5,- 5631
10,- 6500 AJ
4879
10,- 7587
5,- 8043
5,- 8447 BA
50,- 9006
5,25,- 5641 BJ
25,- 6504
5,- 7328
4f)81 CK
5,- 7604
5,- 8076
10,- 8451
70,- 9008
5,Kijk op RTL
5,- 7329
10,- 5642 CS 50,- 6521
4H82
10,- 7606
5,- 8112
5,- 8451
5,- 9009 XC 50,5,- 5644
50,- 8121 DT 25,- 8456
5,- 6522 HG
7332 BL
50,- 7607 ZB
4HOO
70,- 9027
10,Textpagina
882 en
10,- 5645
10,- 6523 BH
25,- 7334
5,- 7615
5,- 8124
4900
10,- 8456
5,- 9035
5,5646 JG 500,- 6523 CX 500,- 7335
10,- 8131 VK 50,- 8458
4 £101 DE
10,- 7615
70,- 9061
10,NOS
Teletekst
5663 ET 25,- 6536
7335
7627
5,- 8151
4901 KV
5,- 8464 NG 500,- 9062
70,5666 EE 500,- 6536 DS
7361
7635 NS 25,- 8153
49O2
8464 PE
9067
70,Pagina 500
25,- 6542 TP
7371
25,- 8160
5666 EJ
7671 ZJ
49O2 XH
8487 GJ
9073 HW 50,10,- 6545
49Q4
5,- 5667
7371 GL 100O,- 7691 AD 50,25,25,- 6545 J L
49Ü4
5,- 5671 BC
50,10,- 6562 LV
49 11
5,- 5681
5,- 6566
5,49P6
10,- 5682
49S'7
10,- 5688
5,- 6571 CM 50,5,5,- 5688 DD
50,- 6572
4940
5,494,0
5,- 5701 BT 100,- 6582
5,5,- 6591
50J'2 HN 25,- 5704
25,5707
5037 JE
5,- 6591 BL
D de heer
D mevrouw
, ik wil kans maken op alle prijzen
5,5037 MC 100,- 5708 JB
50,- 6595
50CI8 VE 25,- 5709 NN 25,- 6601 VG 25,m de Nationale Postcode Loterij, inclusief
10,- 6604
5,504 3
5,- 5721
Naam
de hoofdprijs in de jaarlijkse Extra Trekking
25,50,- 6605 ZJ
SO'IS WT1000,- 5731 BV
en de wekelijkse Kienprijzen. Hiermee
5,6617
5046
5,- 5738
Adres
6627
10,50<I6 MG 50,- 5750
steun ik 29 goede doelen.
50,
6641 BS
5048
5,- 5763
10,- 6658 WR 100,50h1
10,- 5766
Postcode
5,
50(31 TN 100,- 5815 AC 25,- 6660
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
Deze gelukkige winnaars uit Oosterhout hebben samen de Postcode-Kanjer van 30,8 miljoen
50(56
5,- 5816 AE 50,- 6662 H H 50,5,Plaats
5071
10,- 5823
5,- 6663
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
gulden gewonnen. Speel mee, dan maakt u ook kans op miljoenen!
10,5,- 6672
5O74
10,- 5850
5CI74 PH
10,- 6678 AC 25,5853
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
(Post)bank5,5,- 6680
5O81 JL
5856
1784
50,- 6681 BS 25,A u.b un keuze aankruisen en vardar invullen
5,- 2080
2391 DW 500,- 2661
5,- 3773 CP 700,- 4201 ED 50,- 5O85
10,- 5864 BX
5,- 3081 TC 100,- 3442
nummer:
5,1784 JH 7000,- 2114
70.5,- 6685
2405
70- 2661 HA 25,- 3082 AS 100,- 3442 HT 50,- 3785
5,- 4205 VE 25,- 5O94
5,- 5912
m blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
5,- 2114
5,- 5105
10,- 5912 AA 25,- 6685 MA 50,Bel mij bij een prijs
1785
2406 JG
25,- 2678 KZ
25,- 3084
5,- 3443 G J 25,- 3811
5,- 4247
van het reglement, verkrijgbaar bij
Tel
10,70,- 2121
10,- 51 07
10,- 5913 EV 100,- 6707
1785
2415
10,- 2683
5,- 3086 RH 100,- 3448
70,- 3811
5,- 4307
boven ƒ 10.000,Ledenservtce Nationale Postcode Loterij,
10,70,- 2420
5,- 51 14
70,- 5915 EC 50,- 6714
1785 HD 50,- 2131
5,- 2700
10,- 3087 XK
25,- 3448 KL
50,- 3811 JL
25,- 4308
10,25,- 2141
5,- 51 21 BK 500,- 5921 KG 100,- 6715
1785 LB
5,- 2421 ND 25,- 2715 VC 50,- 3101
70,- 3451
70,- 3816
70,- 4308
tel. 0900 - 300 1500135 cpm).
Geboortedatum:
5,5,- 6715
1786
5,- 2150
5,- 2421 VE 50.- 2716 EH 500,- 3116 GB
3461
5,- 3822 DK
25,- 4311 GZ 25,- 51 33 CN 25,- 5962
(dag-maand-jaar)
10,- 5975 AW 25,- 6717 HC 25,1791 DB 25,- 2160
5,- 2461
5,- 3830
5,- 4325
2718 GE 50,- 3116 HH
3466
5,- 51 41
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
5,- 6720
1796
5,- 2465
2724
10,- 3122 AK
3491
70,- 3832 GJ
25,- 4333
5,- 2161
5,- 51 41 GA 500,- 5985
om eenmaal per maand de inleg voor de
25,10,- 5988
10,- 6721 H J
1813 JP
50,- 2172
10,- 2465
10,- 3840
2726
10,- 3131 RB 500,- 3502
5,- 4351 SH 25,- 51 51
maandelijkse
trekking
en
eenmaal
per
jaar
6721 HT 50,1814 LD 7000,- 2172 CD 50,- 2504
2742 VP 100,- 3132 BS
5,- 5151
5,- 5993
25,- 3506
3843 XR 25,- 4353
Datum- .. .
voor de extra trekking van nevenstaande
6721 WG 50,1817
5,- 2180
70.- 2513 RZ 25,- 2751
10,- 3844
70,- 5165
6001 AB
10,- 3135 HE
50,- 3508
5,- 4380
10,1824 VK
25,- 2181 TH
50,- 2515
10,- 2751 DD 25- 3145 BJ
10,- 6011 SX 500,- 6730
25,- 3512
5,- 3860
10,- 4382
rekening af te schrijven.
5,- 5170
1500001
Handtekening.
6017 AC 50,- 6731 S J 25,5,- 5171 DH
1826
5,- 2202
2515 NK
50,- 2771 WN 25,- 3155
5,- 3513
5,- 3860
10,- 4383
10,1827 £A 100,- 2211 VR
6021 HJ
25,- 6813
25,- 2516
'0,- 2803 AC 25,- 3171
5,- 3514 HJ
25,- 3862
5,- 4385 AB 100,- 52'03
10,1827 NP 25,- 2215 RB
6024
70,- 6828
2516 HE 25,- 2820
5,- 3192 DS 50,- 3524 GC 100,- 3864
5,- 4416 PG 25,- 5? 11 KP
1843 KB
5,25,- 2221
70,- 2820
2523
5,- 3206
3890
10,- 4431 DC 50,- 5233 AE 100,- 6026 BN 700,- 6836
5,- 3527 RJ
25,1861 JD
25,- 2221 ED
50,- 2525
5?37
10,- 6030
10,- 6836 VA
70,- 2900
3891
5,- 3206 RL
25,- 3528
5,- 4438
6843
4450
6031
BN
25,5,1901 SW 50,- 2222
5,- 2532 EG 25,- 2911 ED 25,- 3216
5,- 3542
3892
5237
5,5,25,1904
25,- 6843 KK
5,- 2225 SK 700,- 2533 VS 25.- 2912 PL 25,- 3223 XA 25,- 3555 BT
5? 50
10,- 6051 EJ
3905 ZH 50.- 4474 AR
5,1908
5,- 2231
2551 SG
50,- 2924
5,- 3561
5Ü62 BC 500,- 6067 CD 50,- 6845
10,- 3224
5,- 3910
5,- 4486 AL
50,- 2953
50,1911
10,- 2231 WE 25,- 2562 NJ
10,- 3561 GZ 50,- 3921
70,- 4486 CJ 50,- 5262 RB 25,- 6088
5,- 6851 CL
5,- 3230
Bon
m» l D T P R l l Ei
"'*knippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar.
6097
CE
5,1940
10,- 2235 XE
25,- 2565
5,- 3561 RT
4500
5263
BP
100,50,6862
70,- 2954
50,- 3941
5,- 3233
5,5,ia L U l c rv l J m
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
5,- 2240
5,1943
5,- 2565
5,- 2957
5- 3563
10,- 6099
5,- 6871
70,- 4500 AD 700,- 5? 68
5,- 3240
5,- 3962
1943 DM 25,- 2242
5.- 2566 JB 100,- 2965
5,- 3572
4522
10,- 5:-'B3
10,- 6101 NS 25,- 6881 EP 50,5,- 3241
70,- 3962 JT
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L 0.890/0098/831 5 d d. 19/12/1997.
•
1944
10,- 2254
4538
5:'83 EH 25,- 6116
5,- 2566 TP 1000,- 2971 AV
25,- 3241 VD
25,- 3581
5,- 6883 HB 50,5,- 3970

NATIONALE

1006
1011
1015
1017
1017
1017
1018
1021
1023
1025
1030
1033
1043
1051
1051
1054
1054
1054
1054
1055
1055
1055
1058
1061
1064
1066
1067
1068
1069
1071
1072
1073
1091
1091
1091
1096
1096
1097
1097
1099
102
102
102
103
107
1111
112
113
121
1121
1122
1130
1145
1145
1183
1186
1200
1211
1213
1221
1223
1245
1303
1312
1316
1322
1326
1332
1332
1338
1338
1352
1357
1393
1394
1399
1403
1411
1421
1422
1423
1423
1431
1433
1437
1440
1441
1441
1441
1447
1506
1507
1508
1521
1540
1541
1550
1566
1576
1606
1608
1622
1645
1645
1654
1654
1662

' 10,5,CG 25,JZ
25,KX 1000,ZX
25,DA 100,10
ZB
25,LN
25,-

5,-

BJ

100,-

CP
KN

25.50,5,50,100,25,70,50,25,25,10,25,5,25,700,50,25,
--.
700,50,50,50,25,70,50,25.2555,5.50.50.25.57052525,70.i.55.7000 25.-

DH
DK
XV

RS
WX
HG
JD
LG
PP
HN
EL
AK

LZ
GG

HL

SK
AN'
BP
ZT

HB
DL
HX

DP
XG

WJ
TL

5,-

5.-

CK
SV
JK

DC

XK
ZW

CH
PM
CC
PX
HS
PA
EG
AJ
DK
WL
NL
AL
XZ
SX

25,700.70255.5.5.5,5.25.5.5,25,25,70,70.5.70,5,50.25,5,10,100,700,25,25,500,5,50,25,50,25,7000.5,700,25,70,-

XG 500,5,5,70,70,GA
GX

25,700,70,70,-

5,10,5,-

Uitslagen trekking december 1999

Hoofdprijs

100.000 gulden

3131 ER 044 in Vlaardingen
Voor alle 15 loten in deze postcode

25.000 gulden

De Kanjer-winnaars!

Voor KIEN!
uitslagen:
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'Ik keek overmatig veel tv'
Nieuwjaarsborrel
. Zaterdag 15 januari 15.0017.30 uur: Rode Kruis (Nicolaas Beetslaan 14).

Wandeltochten

ZAND VOORT - Wie houdt
van uitwaaien en van de natuur, kan in de omgeving van
Zandvoort veel excursies maken. In het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland vinden
bijna wekelijks wandeltochten
plaats. De gidsen geven meestal gratis informatie, maar de
toegang tot het park moet wel
betaald worden. Opgeven is
verplicht (023-541.1119). Honden kunnen niet mee, kinderen
juist wel.
Op vrijdag 14 januan houdt
het IVN Zuid-Kennemerland
een schemerexcursie door de
duinen. Centraal staat de natuur in al zijn overgangen van
dag naar nacht. Vertrekt om
vier uur 's middags vanaf de
parkeerplaats Koevlak aan de
Zeeweg in Overveen. Toegangskaart is verplicht. Uitsluitend na aanmelding bjj het
Nationaal Park. Informatie bij
Erna Schreuder, telefoon 023531.4647.

Thys Ockersen heeft een
nieuwe serie verhalen
geschreven over zijn jeugd
m Zandvoort. De reacties
die we vorig jaar kregen op
zijn verhalen waren erg
positief. Ockersen licht
namelijk de kleine aspecten
van het Zandvoortse leven
eruit. Bijvoorbeeld oyer het
televisiekijken in de jaren
vijftig.

I

N 1958 kochten mijn ouders eindelrjk een tvtoestel, mjjn geluk kon
niet op. Vanaf het ogenblik dat ik tv ontdekte, probeerde ik mijn Idjklust te bevredigen door bij mensen buinen te dringen. Pat lukte nog
weieens overdag voor een kinderprogramma,
maar
's avonds was ik toch echt niet
welkom. Terwijl ik zo graag
naar 'Dorus' wilde Idjken.'
'De eerste tv-uitzending bewonderde ik op de Kostveriorenstraat brj de familie Pennaat. Meneer Pennaat verkocht tv-toestellen. Op zaterdagen woensdagmiddag
gooide hij de huiskamer open
en liet een schare kinderen
binnen die al om half vijf een
halfuur naar het testbeeld begonnen te turen in afwachting
van de spannende dingen die
Kookles mannen
om vijf uur zouden worden
ZANDVOORT - De mannen- voorgeschoteld.'
kookclub kan nog nieuwe leden gebruiken. Het is de be'Vaak was dat het poppendoeling dat de mannen onder spel 'Dappere Dodo' en omelkaar bepalen wat ze willen roepster Hanny Lips die zo
koken. Na afloop kunnen ze ge- leuk de programma's uitzwaaizellig samen eten. De Stichting de. Helemaal ademloos zaten
Aktiviteitencentrum
begint we een aantal middagen te krjmaandag 17 januari met de ken naar 'Morgen gebeurt het',
eerste kookles. Tussen zes en een echte science-fictionserie
acht uur 's avonds. De docent van Mies Bouwhuis met Fritz
is E. Premeijer. Voor informa- Butzelaar. De spanning steeg
tie en aanmelden bellen met ten top in de kamer toen de
nummer 571.7113.
man van een andere planeet
arriveerde. Dat was nog eens
wat anders dan 'Monus, de
Rinus Groeneveld
Man van de Maan' op de radio.'
ZANDVOORT - De Amster'Ook mijn buren hadden eerdamse
saxofonist
Rinus der een tv dan wij en die kenGroenveld treedt zondag 16 ja- den we beter. Dus ging ik daar
nuan in Het Wapen van Ken- tv kijken. De avondprograrnnemerland. Tijdens dit weke- ma's bleven taboe, terwijl ik
lijkse jazzoptreden zal de mu- wist dat al die leuke artiesten
zikale gast worden begeleid die ik op zaterdagavond op de
door de pianist Johan Cle- radio hoorde ook hun opwachment, contrabassist Simon ting op tv bleken te maken.lk
Planting en slagwerker Hans snakte naar hun lijfelijke aanBeths. Het optreden begint wezigheid; ik wilde absoluut
om zes uur 's avonds en is gra- gezichten zien bij die bekende
tis. Het 'Wapen' is te vinden stemmen.'
aan de Ramplaan 125 in Haar- 'Maar in 1958 in de zomer
lem.
werd zo'n apparaat toch ook
bij ons eindelijk afgeleverd. De
antenne ging op het dak en we
*
,. ,
konden kjjken. Ik was pas
feekenddie
f
t
'S
•f> -S'/ti
twaalf jaar, maar die eerste
avond keek ik naar de vollediALARMNUMMER: 112.
ge registratie van George BiPOLITIE: 112, of bureau Hoge- zets opera 'Carmen'. Een fikse
weg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
t

AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

APOTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds Zeestraat Apotheek, tijdelijk gehuisvest op de Engelbertsstraat 90a, 5713073. Vanaf vrijdagmorgen tot en met dqnderdagavond ('s avonds en in het
weekend) de Zandvoortse
Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en s' avonds meldt het
antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
heeft.

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTËHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (Dierenbescherming).

Creepy

uitzending van
twee a drie uur. Geen
keüjke kost voor een Jong
knaapje, maar het zwaTt-wit
beeld fascineerde en iK verslond de uitzendingen.'
'De zondag daarop zat .Ut al
Weer te Idjken naar een niidclaguitzendhig van Mozarts 'cosi
fan Tutte', ik zag ook erg veel
drama. Soms waren het toneelstuKken die bewerkt Waren voor tv en soms registtaties vanuit een theater.'

'Het woord liefde bestaat5

oog
de badplaats door
van Hoogstraten

Bomen-verzamelaar

foto Karin Schut

Er zijn weer veel Kerstbomen verzameld en versnipperd donderdag De meeste bomen had ongetwijfeld Nigel Stengs. Deze
achtjarige sleepte maar hefst 120 kerstbomen naar de tuin van
zijn ouders in de Brederodestraat. Kondom het huis hing dagenlang een heerlijke dennengeur. Binnen komt zijn moeder nog
steeds regelmatig naalden tegen Nigel, die samen met vriendjes
en zijn broer Timothy de bomen heeft verzameld, is blij dat hij
zijn kerstvakantie op zo'n originele manier heeft doorgebracht.
Want hij was er een week lang elke dag mee bezig. HIJ regelde
eigenhandig een aanhangwagen, overtuigde zijn vader dat die
de bomen moest wegbrengen en mocht zelfs een keer meerijden
met een brandweerman. Die bond twee bomen aan zijn auto
vast.
Voor elke boom kreeg hij een kwartje van de gemeente en een
kwartje van zijn vader. Hij heeft dus zestig gulden verdiend.
„Wat ik ermee ga doen? Dat weet ik nog met. Sparen denk ik,"
zei hij donderdagmorgen. HIJ heeft ook nog een handige tip. „Als
je geen naalden in je handen wilt hebben, moetje handschoenen
aandoen."
, een van de
artiesten die Thys
Ockersen zo graag
op tv wilde zien in

In vaders naam

de jaren vijftig

acht uur, maar toen de Tros
vanaf het Rem-eiland begon
uit te zenden zag je al vroeg Op
de avond de leukste oude tvseries: 'Wilhelm Teil', 'Mijn
oom van Mars', 'Mr.Ed', etcetera...'
'Van huiswerk icwam niet
veel en mijn kerstrapport van

1964 had veel onvoldoendes.
Het zag er toen met naar uit
dat ik de hbs-A zou kunnen
verlaten. Ik keek overmatig
veel tv.'
'Mijn examen op het Coornhert Lyceum heb ik toch nog
gehaald. Want het REM-eiland

Sima Sneevliet, zo mag ze zich inmiddels toch nog noemen. De
76-jarige dochter van verzetstrijder Henk Sneevliet heeft jarenlang gevochten om erkenning. Onlangs meldde NRc Handelswerd net op tijd opgeheven.' blad dat de Haagse rechter heeft beshst dat ze de naam van haar
vader mag gebruiken. Tot een jaar geleden kon je niet naar je
Thys Ockersen vader genoemd worden als hij dood was. Die regels zijn echter
veranderd. Nu kan dat wel. Sima Sneevliet werd in 1923 in de
Dit is de eerste aflevering van een Sovjet Unie geboren als het buitenechtelijke kind van een Neserie verhalen van Thys Ockersen derlandse revolutionair en een joods-Oekrainse moeder. Ze verover Zandvoort in de jaren vijftig-. De
verhalen die hij vorig jaar heeft ge- bleef een paar jaar m Nederland, maar reisde m 1934 naar de
schreven, zijn ook in boekvorm ver- Sovjet Unie. Haar moeder liet uit veiligheidsoverwegingen een
schenen. Het boekwerkje is te koop paar jaar later haar geboortewijs vervalsen. Tegenwoordig
bij Bruna Balkcnende.
woont ze in zandvoort. Haar vader ligt begraven op westerveld
in Dnehuis. De rechter was er, onder andere dankzij een in
Memoriam van Henriette Roland Holst over haar vader, van
overtuigd dat Sima de dochter van Henk Sneevliet is.

Klant profiteert niet
overal van BTW-verlaging
minder voor

een knipbeurt'
ZANDVOORT - Voor de
consument zou de BTW-Verlagüig, die per l januari geldt
voor de diensten van onder
meer fietsenmakers, kappers
en schoenmakers, een lucratieve zaak moeten zijn. in
plaats van 17,5 procent hoeft
immers nu nog maar 6 procent toegevoegde waardebelasting te worden berekend.
Toch blijken lang niet alle betrokken winkeliers en arobachtslui mee te doen aan de
landelijke prijsverlaging. Zo
geeft Peter Versteege van de
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van
voor leden en niet-leden een bijzondere film in het circus bekende rijwielzaak in de
Haltestraat 31 ruiterlijk toe
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om
dat er in zijn zaak bijzonder
acht met een korte inleiding. Vanavond het Italiaanse
drama 'La parole amore esiste'.
weinig van korting valt te bespeuren.

De dertigjarige Angela (Valéria Bruni Tedeschi) die geobsedeerd is door cijfers en kleuren staat centraal in het verhaal.
Hoewel ze trouw haar afspraken met naar Psychiater nakomt, is
ze eigenlijk niet van plan om echt te veranderen. Haar neurose
geeft haar juist het idee dat ze het leven onder controle heeft.
Al drie jaar lang stuurt ze briefjes naar cello-docent ivlarco
Toen Creepy binnenkwam
was ze niet één van de liefste, (Fabrizio Bentivoglio) . Hy woont in het gebouw van de psychiavandaar de naam. Maar ja, ter op de derde etage, wat Angela als een gunstig voorteken
wat wil je als je slechtziend beschouwt. Hij heeft echter heel lang geen idee dat de briefjes
bent en je wordt uit je ver- van haar zijn.
trouwde omngeving: gebaald.
Gérard Depardieu speelt een byrolletje in deze film. MirWno
Wie is dan wel lief. Nu ze_ een- Calopresti, die ook 'La Seccnda Volta' gemaakt heeft, heeft de
maal een tijdje in het asiel is, film geregisseerd.
blijkt het één van de liefste
katten.
Creepy is een blauw-grijze
poes van circa tien jaar oud en
zeer slechtziend. Deze dame
ziet alleen licht en donker en.
wat beweging maar verder
niet. Wie wil haar nu niet een Hervormde Kerk: Zondag 16 januari 10 uur SOW in Ger. J .
lekker warm huisje geven?
Gereformeerde Kerk: Zondag 9 januari 10 uur: SOW met ds -A.
Creepy kan prima in een ge- van Selms uit Haarlem.
zin, maar het moet niet te
Agatha Parochie: Zondag 16 januari 10.30 uur woord-communieöruk zijn, want doordat ze het viering met koor.
niet zo scherp ziet, kan ze
Vrijzinnige geloofsgemeenschap Npp: Zondag 16 januari 10-30
schrikken. Andere katten zijn uur ds Hoogewoud-Verschoor uit Haarlem.
geen probleem.
Wie komt Creepy in dit
nieuwe jaar een fijn plekje bij
de verwarming: geven? Creepy
is te gast bij het Kennemer
Dierentehuis Zandvoort en
zoekt, net als alle andere lo- Periode: l - 8 januari
gés, een nieuw thuis. Informa- Geboren: Yves Ronald Marinus Schniedewind, zoon van Gertie: Kenemmer Dierentehuis tjan Schniedewind en Célestine Lisette Hendrika Schouten;
Zandvoort, Keesomstraat 5, Ernma Matilda Bakker, dochter van Jacobus Carolus Hendrüïus
tel. 571.3888.
Bakker en Eva Pajkrt.

\

oor

'Twee gulden

erieuze Italiaanse films worden al snel met FeUmi
S
cieerd. Dat er veel meer mooie Italiaanse films gemaakt ztfn,
bewijst 'La parole amore esiste' ('Het woord liefde bestaat').

•**.~ A

en

'Tv-senes waren er nog *Uet
Zo veel. Alleen een opvoedende
Amerikaanse
comedyserie:
'Vader weet het beter', met de
charmeur Robert Young.v die
altijd heel veel vrijze raad oor
zijn kinderen had.'
'Al gauw begonnen mijn QUders een stokje te steken tegen
mijn tv-verslaafdheid. w Ik
moest op tijd naar bed, ant
anders kwam er niets terecht
van mijn schoolwerk.' v
'Erg pijnlijk werd het Qor
rmj toen de tv op dinsdagavond op een vaste tijd speelfilmS uitzond. Engelse füfns
van 'De Rank Organi$atie'
(aangekondigd door een b°üybuilder met de grote gong)- En
films van Amerikaanse makelij
van Twentieth Century ?ox
met onder andere een heel JQnge Marilyn Monroe. Het waten
altijd vohvassenenfilms die ju
nog niet in de bioscoop Zag.
Maaf mijn ouders waren QnverbiddeHjk. De kleine
moest op tijd naar bed.'
'Nu was het zo dat mijn
der op dinsdag naar zijn '^
ging voor een vergadering- tt
wist het zo te manoeuvreten
dat ik meestal de eerste twintig minuten van zo'n film 2ag,
naar bed ging en tegen het
laatste half uur naar beneden
kwam omdat ik zo'n honger
had. Menige film heb ik gezien
zonder middengedeelte, maar
de spannende finale miste ik
nooit.'
'Die allereerste tv van de buren heb ik nog eens geK°cht
voor een prikkie en boven op
mijn kamer gezet. Het was een
groot toestel met een eivonnig
beeld. Samen met een vriendje
liep ik heel veel rond met de
losse antenne om een mo
0i
aanvaardbaar beeld te 1*tijgen.'
'En zo had ik toen voor het
eerst mijn eigen tv. Het rna$kte niets uit dat ik beneden in
de huiskamer een mooiere uitzending kon krijgen, t>oven
Was het exclusiever. Speciaal
voor mij...'
'Nog één keer dreigde het
goed mis te gaan met mijn löjkhonger. Nederland" l en 2 begonnen niet eerder dan om

Met

„Dat komt omdat die B
verlaging in de praktijk biJZonder gecompliceerd is," aldus
Versteege. „Wat er in principe
wel onder valt, is het arbeidsloon, maar als ik bijvoorbeeld
een nieuwe fiets laat afmonteren gaat het weer niet op. En
voor de verkoop van nieuwe
fietsen en onderdelen geldt het
al helemaal niet. Die BTwmaatregel wordt dus wel mooi
voorgesteld, maar als het erop
aan komt heeft de particulier
er weinig aan."
Slechts bij tijdrovende reparatieklussen verwacht hir de
klant wat minder dan voorheen te hoeven berekenen.
„Het punt is dat we de prijzen
van de werkplaats de laatste
jaren al met hebben verhoogd
omdat die voor ons een Pure
serviceverlening is. Waar we
BÜ passiemuziek denk je
automatisch aan Bach. Maar
er zijn heel wat meer
componisten geweest die
prachtige passiemtiziek
hebben geschreven, zoals
Reinhard Kaiser. OP
palnizondag waagt de
Matinencantorij zich aan
diens Marcus Passie.
E UITVOERING vindt
plaats in Amstelveen (in
D
de Kruiskerk), maar is zeker

PS: Shelter wacht nog- op een Overleden: Maria van Braam-Slinger (85); Jan Koper (82);
een bezoekje waard.
nieuwe baas
Voor een koor is het altijd
ritLoos (71);DirkCornelisRosekrans (40);Durktersteege (83).

• m

Berichten

en tips voor

^

deze rubriek met
-U-J. <£U'
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,

of Faxen 023-5730497

het hier echt van moeten hebben is namelijk de fietsverkoop. Daarbij komt dat we
toch moeilijk minder dan vijftien gulden kunnen gaan rekenen voor het plakken van een
band In feite is dat bedrag nu
al veel te weinig."
Voor het standpunt van Versteege zegt Ageeth de Goede
begrip te hebben. „Tja, ik kan
me voorstellen dat je, als je je
tarieven al jarenlang met hebt
bijgesteld, nu de gelegenheid
aangrijpt om de boel weer
recht te trekken. Maar persoonlijk acht ik het vanzelfsprekend om de prijzen m de
schoenmakerij van mijn man
en mij te verlagen. Tenslotte
fungeren wij wat de BTW-afdracht betreft slechts als tussenpersonen naar de belasting
toe. ik ben dan ook een beetje
boos op collega's die de tariefverlaging aangrijpen om winst
te maken."
Met ingang van het begin
van dit jaar kost verzolen in
haar schoenmakenj op de
Kerkstraat 32 een gulden of vijf
minder, terwijl voor het aanbrengen van een damesschoenbeschermzooltje 2,25
gulden minder in rekening
wordt gebracht. Een grotere
klantenkring verwacht Ageeth

de Goede hierdoor echter niet
te verwerven „Nee hoor,"
lacht ze „Dat zal er wel niet
inzitten. We moeten het namelijk hebben van een groep vaste klanten die het nog de moeite waard vinden om het schoeisel te laten herstellen De
meeste mensen kopen tegenwoordig echter gewoon nieuwe
schoenen als de oude versleten
zijn. Je kunt dan ook gerust
zeggen dat we een met uitsterven bedreigd beroep uitoefenen."
Ook Roy Warmendam van
kapsalon Headsigns gelooft
niet dat de BTW-verlaging
voor een grotere aanloop zal
zorgen. „Welnee, de mensen
gaan toch niet vaker naar de
kapper dan ze gewend zijn,"
meent hij. „En bovendien
scheelt het nou ook weer niet
zo vreselijk veel geld. in mijn
zaak betaal je nu bijvoorbeeld
twee gulden minder voor een
knipbeurt en twintig gulden
minder voor een permanentje " Niettemin heeft luj de korting vol overtuiging doorgevoerd in zijn zaak aan de Louis
Davidsstraat 11. „Ja, natuurlijk, dat is niet meer dan billijk.
Tenslotte gaat het om het geld
van de klant, dat ik moet doorgeven aan de fiscus. Dat kan ik
uiteraard met zomaar m mijn
eigen zak gaan steken."
Warmerdam zegt waarachtig te hopen dat collega's die
niet meegaan in de prysverlaging 'flink op de vingers worden getikt', „of dat ze daardoor een hoop klanten zullen
kwytraken. Want vergeet met
dat het hier om een proefneming gaat Wanneer blijkt dat
het merendeel er met aan mee
doet wordt die BTW-verlaging
over een paar jaar weer teruggedraaid En dan is de consument dus weer terug bij af."

kerkelijke
muziek zocht,
schreef Kaiser, oneerbiedig
uitgedrukt van alles en nog
wat. Honderd opera's verschenen er van zijn hand, maar nu
zijn ze bijna allemaal vergeten,
moeilijk repertoire te kiezen, al zitten er volgens Kloppenvindt dirigent Wim Kloppen- burg een paar prachtige bij.
burg. Besluit je Bach te zingen,
dan ben je gegarandeerd van
De kerkdienst met de Mareen volle bak, maai' ja, je wilt cus Passie van Reinhard Kaïook wel eens wat anders. Dit ser door de Matinencantonj
jaar wordt voor de uitdaging onder leiding van Wim Klopgekozen en op zondag 16 april penburg vindt plaats op zonmoet maar blijken hoe daar op dag 16 april, aanvang om 19
uur. De toegang is gratis, na
gereageerd wordt.
Waar Bach het vooral in de afloop is er een collecte.

Een keer geen
Passie van
Mattheus

Dieren in het buitenland

Vorig jaar dreigde het even mis te gaan met het asiel op
Bonaire, maar dankzij Irene Mudde kan het asiel nu uitgebreid
en gerenoveerd word.cn. Dat schrijft de Stichting Buitenlandse
Asielen m haar nieuwsbrief. Irene, die tot anderhalfjaar geleden
de beheerder van het Kennemer Dierentehuis in Zandvoort was,
heeft het goed naar haar zin. 2e is bezig met het laten bouwen
van een puppyhok en een quarantaineverblijf voor honden en
katten. Hokken voor pensiondieren zijn ook nodig, omdat mensen die naar Nederland gaan dan tegen betaling hun huisdier
kunnen stallen. Dat levert geld op voor het asiel. De Stichting
Buitenlandse Asielen ondersteunt Irene bovendien met geld

VW heeft het moeilijk

De VW in de regio Zuid-Kennemerland heeft het moeilijk Voor
hun inkomen zijn ze afhankelijk van sponsors, het boeken van
arrangementen, de Verkoop van theaterkaartjes, geschenkbonnen enz. Veel concurrentie ondervindt ze van de touroperators.
Hotel- en pensioneigenaren zien hen namelijk voor vol aan en
bieden 20 tot 40 procent korting op de standaardtaneven Eigenlijk wil de VW dat ook wel, maar ze krijgt geen poot aan de
grond omdat de hotels in Haarlem en Zandvoort al vol zitten.
Maria Luijten is sinds september hoofd promotie en marketing bij de VVV. Ze Wil de bakens verzetten door de groeiende
groep 55-plussers te trekken met een totaalpakket. Activiteiten,
zoals bijvoorbeeld een culinaire wandeling, worden dan verkocht inclusief hotelovernachting, museumbezoek, treinkaartje
en gebruik van een flets. Luijten denkt dat de opdracht niet
eenvoudig zal zijn. „We zijn toch de achtertuin van Amsterdam."

anuar
Hierbij het menu voor de maand januari
speciaal voor de lezers
van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Dit alles voor de speciale prijs
van JLêS^^irj/yLfJM
Gerookte eendeborstfilet op een heerlijke frisse
salade niet frambozen vinaiarette
Zalmfilet en kabeljauwfilet op een bedje van
verse groenten in folie
of
Gebakken biefstuk van de haas met geconfijte
sjalotjes en een bourgondische rode wijnsaus
Warm appelgebak met kaneelijs en een ouderwets
lekkere vanillesaus

GÖLDENTULIP
Burg. Van Alphenstraat 63, Zandvoort
;•;••'-:':><-1Ü."023;..571:32 3*/" V vvv
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Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd

Woonruimte
te huur
aangeboden

Telecommunicatiebedrijf, ge- Dagelijks seksen hete meisjes
vestigd in Amsterdam, zoekt 18 op onze Hvelijn! Alleen hete
ter uitbreiding van haar team:
meiden! 99cpm 0906-0603.

Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.

begeleidster van
werkneemsters

voorkeur leeftijd 25-35 jaar.
WERKZAAMHEDEN
Te
huur:
Zandvoort
2 DE
Tel. 020-6794726
kam.app.
voor
1 pers. BESTAAN UIT:
/1125/mnd. + /50/mnd bij-telefonische ondersteuning en
drage g/w/e; waarborg ƒ1500, werving van dames; adminiVerhuizingen
contactkosten ƒ425. Inlichtin- stratieve handelingen verOproepen
Bel Ben voor grote en kleine gen: Cense & Van Lingen richten; sociale vaardigheden;
ondersteuning geven in adverhuizingen. Goedkoop en Beheer, 023-5715715.
vertentiebeleid.
Dames en heren gevraagd 18 tot ± 40 jaar die SHAG en/of vakkundig. Tel. 06-53208374.
GEVRAAGD:
SIGARETTEN roken en mee willen doen aan een marktonanalytisch vermogen; zelfderzoek. U krijgt hier een vergoeding voor. Inl. 020-6654447.
standig werkend in een team;
Woonruimte te huur gevraagd
Gezocht voor allerlei marktonomgang met PC gewenst.
derzoeken: dames en heren
Zelfst. woonr. gezocht voor Werk. vrouw zkt woonr. in WIJ BIEDEN:
tussen 18-70 jr. Geef tegen
werk vr. 28 jr, omg. ZVoort. Zandvoort. Min. 3 kamers. Tel. goed salaris; goede emoluvergoeding uw mening! Bel
menten. Het betreft een fullNiet tijdelijk. Hr ± ƒ700,-. Tel. 020-6440574/06-55585326.
Probitas 020-4622000.
time job met goede groeimo06-20935855.
gelijkheden. Bel voor meer
Mededelingen
Echtpaar, 2 k. zkt woonruimte Met spoed gevr. garage of informatie: Tele-lnfo, Rob
box
voor
stalling.
Info.
tel.
Toornstra: 020-6069444. •
in Zandvoort of omgeving voor
1jr. Tel. 023-5719632 na 19 u 571 4330 of 06-221 56303.
0906-9889 Rijpe Sjaan DDOpruiming bij Parf. Drog. De Gaper
cup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
Kortingen tot 40% op Hugo Boss, Burberijs, V. Cleef en Arpels Te huur gevr. won. te ZVoort, J. man (26) zoekt tijdelijke Grijp onder m'n rok! 99cpm.
en vele andere TOPMERKEN. Kerkstraat 31, Zandvoort.
huur ƒ1400 p.mnd. Tel. 030- woonr. in A'dam of omg. i.v.m.
2943066.
werk. 020-6655537 (Emilio).
Gezellig bridgen woensdag- Bedankt lieve mensen voor de
Personeel
middag in de krocht. Kom je voedselpakketten voor de
ook. Tel. 5712297.
Poolse kinderen.
Kennismaking

40cpml Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906-1715.
SOcpm! Man To Man:
Mannen zoeken mannen!
Direct Apart: 0906-0500
44cpm! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-1711.
Lesbi TienerSeks (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig.

0906-9691 pm99c.

Clubs en
privéhuizen
Virgin Escort Services. Escort
op niveau, 24 h. p.d. Blondines / Gays / SM-madam gevr.
036-5464700 / 06-23135575.

gevraagd

Algemeen

Uitgaan
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering. 0235715619:06-54616812.

Donderdags dansen & ontmoeten v. singles 30+ Ossestal Nieuwel. 34 Osdorperban 88 Osdorp 20 u. vr. park.

Opleidingen en cursussen

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

De Venser
De Garstkamp

s t ew

fontis

Financieringen

Kunst en antiek

Een pruik als het
nodig is!

Muziek en
-instrumenten

PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste half jaar
TUINBEDRIJF F. van Gennip
een goede piano huren.
Voor al uw straat-Aegelwerk.
VAN KERKWIJK
Sierbestrating v.a. ƒ60,- p.m.,
Amsterdamseweg 202
incl. zand, stenen, arb.loon
AMSTELVEEN
023-5333488/06-53274995.
020-6413187

40-jarige, vegetarische, links
georiënteerde, niet ambitieuze, ook niet makkelijke, maar
wel integere vrijdenker met
gevoel voor humor en oog
voor de ruimte tussen hemel
en aarde, zoekt vriendin om
samen gezellige dingen te
doen. Boxnummer 732204.

Hoi, ik ben Jolanda, vrouw
van 39 Mijn koffie drink ik
Reparatie en onderhoud
zwart, maar misschien kan ik
voor jou de room of het zoetje
Ijzerhandel Zandvoort
Schilder heeft nog tijd voor zijn... bel me!
Swaluestr. 7 Zandvoort
binnen- en buitenwerk, vrijblij- Boxnummer 270177.
Nu ook slptenservice, onder- vend
prijsopgave. Tel.
5719800
na 19.00 uur.
houd beveiliging, timmerwerk
Honderden mannen en vroumet eigen buitendienst
wen hebben hier een adverDE KLUSSENBUS
bij u aan huis.
tentie geplaatst! Voorbeeld: Ik
Voor iedere klus, bellen dus. ben Laura, 48 jaar, heb rood
Tel. 023-5712418
Tel.:023-5713780.
haar en ben volslank. Reageer je snel op mij?
Boxnummer 361922.

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en
dikte
80x190
80x200
90x190
90x200
120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200
200x200

SG
25
99.105,110.115.155,165,180,190,200,230,255,-

SG
30
125,130.140.150,190.200,225.230,255,290,330.-

SG
35
140.
150,
155.
165.
215.
230,
245.
255.
290.
325.
365,

SG
SG
40
45
160, 180,165, 190,175, 200,185, 215,225, 255.245, 280,265, 300,270, 315,305,- 345,350,- 380,390,- 425,-

pocket
damast
275.
280.
285.
290.
375.
395,
425,
450,
495,
525,
540,

Latex Lazy
16 cm Foam
390860,4 1 5 - 870,425,960,440,970,545,- 1270,605,- 1380.6 4 5 - 1480,665- 1500,765.- 1600,875.- 1700,985,- 1800,-

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD

110% Winterkorting stofferingen]
Fabriekswinkel
POLYETHERMATRS

VAN 185,4yÖÖR 98,-

Vakantie

Dames, wilt U ook thuis ƒ24,p.u.
verdienen? Tele-lnfo
zoekt dames voor het voeren
van erotische gesprekken op
een 06-lijn. U bepaalt zelf
wanneer en hoe lang u werkt.
Bel voor meer info
020-201.41.91.

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-1 844 (SOcpm)
SBS-6 text pagina 745

Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm)

Ik ga door waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99 cpm. 0906-9794.

0906*061 1

MUSEUM

Vrijwilligers

Het Van Gogh Museum te Amsterdam, waaronder ook het
Museum Mesdag in Den Haag ressorteert, is met jaarlijks ruim
1 miljoen bezoekers -waarvan meer dan de helft buitenlanderseen sterk internationaal gericht museum. Na een grondige
renovatie van het bestaande museumpand, alsmede de oplevering van het nieuwe tentoonstellingsvleugel op het Museumplein, is het Van Gogh Musem in juni 1999 weer geopend voor
publiek. Naast de permanent tentoongestelde collectie worden
er jaarlijks meerdere tentoonstellingen georganiseerd, vaak in
samenwerking met buitenlandse musea. Ruim 130 medewerkers zorgen voor de organisatie en ondersteuning van deze en
andere activiteiten in het museum. De afdeling Personeelszaken (PZ) informeert, adviseert en ondersteunt het management bij de uitvoering van het personeelsbeleid. PZ is ook belast met de personeels- en salarisadministratie. De huidige
functionaris gaat binnenkort met de VUT en zodoende ontstaat
er op de afdeling PZ een vacature voor de functie van:

ST. SLACHTOFFERHULP
AMSTERDAM-AMSTELLAND

medewerker salarisadministratie /
personeelszaken

HELPENDE HANDJES
Hoogvliegers met en zonder hoogtevrees.
Wij zijn op zoek naar productiemedewerkers
voor een luchtvaartbedrijf op Schiphol.
ƒ2.891,20 p.m. excl. plg.tsl. en reiskosten.
Bij vast contract VOORDELIG VLIEGEN!!!
Ben jij een MAG E(R) ZIJN medewerker?
Bel vliegensvlug INDIVIDU 020-6223014,
www.individu.com

biedt hulp aan slachtoffers van
misdrijven en verkeersongevallen.
Wij zoeken vrijwilligers die niet meteen vragen stellen;
vrijwilligers die luisteren en geduld hebben met het verdriet, de
woede en soms verbittering van de slachtoffers; vrijwilligers die
slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk, praktisch,
juridisch en emotioneel bijstaan. Die hulp is onbetaalbaar en
noodzakelijk.

Binnenkort wordt er een informatiebijeenkomst voor
belangstellenden gehouden. Zo spoedig mogelijk aanmelden,
tijdens kantooruren (09.00-17.00 uur) op tel. nr. 020-6259324.
Sluitingsdatum 26 januari 2000.

Administratief/kantoorpersoneel

Medewerker m/v
administratie
patiënten voeding
Mensen die in ons ziekenhuis zijn opgenomen kunnen rekenen op de beste medische verzorging. Daarnaast proberen we
ook het 'leefmilieu' zo aangenaam mogelijk te maken. Ziekte is
niet de makkelijkste periode in iemands leven. Het is plezierig
als je dan niet alleen professionele, maar ook aardige mensen
om je heen hebt die je kunnen helpen je zorgen af en toe te
vergeten. Eén van de zaken waar we veel aandacht aan besteden is het eten. Voor mensen die in een ziekenhuis zijn
opgenomen is de maaltijd vaak iets om naar uit te kijken. Als
medewerker administratie patiënten voeding (APV) hoef je niet
zelf te koken. Wel zorg je er samen met anderen voor dat onze
patiënten kunnen kiezen uit lekkere maaltijden, die ook goed
voor ze zijn. Want veel patiënten hebben een dieet, waar natuurlijk rekening mee gehouden moet worden.
Een letlke, afwisselende administratieve job,

waarbij je niet a [leen maar met de COmpUlSTbezig
bent, maar ook veel COntaCten hebt

metdiëtisten, voedingsassistenten en
koks.
Naast zaken als maaltijdkeuzes verwerken, dieetgegevens
bijhouden, rnaaltijdlijsten printen, bestellingen doen en-werklijsten uitdraaien praat je veel met voedingsassistenten en verplegers over voeding en diëten.
We zoeken een enthousiaste man of vrouw die zelfstandig én
in een team kan werken, graag initiatieven neemt en prijs stelt
op een gezellige, collegiale werksfeer. We denken aan iemand
met een opleiding op mbo-niveau. Omdat onze voedingsadministratie is geautomatiseerd, verwachten we pok dat je kunt
omgaan met de computer. Kennis van voeding en diëten is
een vereiste. Het betreft hier een functie voor 30 uur per week.
De werktijden liggen tussen 06.30 en 17.30 uur. Om de week
ben je ook actief in het weekend. Het salaris bedraagt maximaal f 3.833,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Is
dit iets voor jou? Bel dan met Martin Roosemalen, hoofd voeding, telefoon (020) 444 4601 of met Laura Neuteboom,
teamleider administratie patiënten voeding, telefoon (020) 444
4631. Zij vertellen je graag nog meer. Je schriftelijke sollicitatie
met c.v. kun je binnen twee weken sturen naar de heer Djindra
Akloe, VU ziekenhuis, dienst personele zaken, Postbus 7057,
1007 MB Amsterdam. Of via e-mail: r.akloe@azvu.n!. Graag
met vermelding van vacaturenummer 1999.00167 op brief en
envelop, of als onderwerp in je e-mail. Het VU ziekenhuis werkt
vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in grote aandacht
voor medische ethiek en een betrokken, menselijke omgang
met patiënten en collega's. Meer informatie over het VU ziekenhuis vind je op www.azvu.nl. Zie ook de STER-reclame op
donderdag 13 januari om 19.20 uur op Nederland 3.

FUNCTIE-INHOUD:
verantwoordelijk voor het verzamelen, controleren en verwerken van alle mutaties t.b.v. de personeels- en salarisadministratie;
voorbereiding en controle van de verwerking van de salarisbetalingen;
verzorgen van aangiften en afdrachten aan belastingdienst,
GAK en pensioenfonds;
opstellen van de conceptbegroting van salarissen;
administratieve werkzaamheden t.b.v. aanstelling, ontslag,
overplaatsing, bevordering, werktijdwijziging en studiefaciliteiten;
verstrekken van informatie over salarisverwerking en arbeidsvoorwaarden;
opstellen van diverse informatieve managerr.entoverzichten
uit het personeelsinformatiesysteeem.
FUNCTIE-EISEN:
aantoonbare kennis en ervaring m.b.t. het voeren van een
salarisadministratie;
een op de functie gerichte MBO-opleiding, aangevuld met
Praktijkdiploma Loonadministratie;
kennis van het personeelsmanagement systeem van CMG
is een pre;
enige jaren relevante werkervaring;
goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
zelfstandig en accuraat kunnen werken.
ARBEIDSVOORWAARDEN:
fulltime aanstelling (36 uur), aanstelling voor 12 maanden;,
bij gebleken geschiktheid is een vaste aanstelling mogelijk;
ingangsdatum zo spoedig mogelijk.
INFORMATIE OMTRENT DE FUNCTIE EN TOEZENDING
CV's:
Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij Henk Ammerlaan (personeelsfunctionaris) 020-5705200. De sollicitatiebrief met CV en salarisindicatie, vóór 25 januari 2000 richten
aan het Van Gogh Museum, t.a.v. de heer H. Ammertaan,
postbus 75366, 1070 AJ Amsterdam. Vermeld linksboven op
de enveloppe: vacaturenummer IB.03.

Receptioniste/telefoniste
m/v (24 uur)
bij de dienst operatiekamers
Eén van de operatiekamer complexen van de dienst operatiekamers telt acht operatiekamers. Er werken ruim 100 medewerkers van verschillende specialismen (neurochirurgie, keel-,
neus- en oorheelkunde, mondziekten en kaakchirurgie, oogheelkunde, plastische chirurgie en gynaecologie). Veel werk-.
zaamheden en informatievoorzieningen vinden hun startpunt
bij de receptie van operatiekamer complex. Voor een gesmeerde uitvoering daarvan zijn wij momenteel op zoek naar
een betrokken receptioniste/telefoniste.

Acht operatiekamers voor honderd medewerkers
van Zeven specialismen... probeer dan je hOOfd

maareens koel te houden"!

Medisch-administratief
medewerker m/v

yu
academisch ziekenhuis

* * * * *COMBI-BEDRIJF* * * * *

gevestigd te A'dam, werkzaam in de reclame en het ontwikkelen van marketingconcepten. Vanwege onze nieuwe, grote,
Caravans
erkende klanten, o.a.: kabelbedrijven, internetproviders,
zwembaden, bioscopen, sportcentra, horeca, videotheken,
Jongeman, 33 jaar, zoekt
STACARAVANS t.h in de
hotels en andere industrieën, zoeken wij circa 43 nieuwe menvrouw voor erotiek.
Ardennen vanaf ƒ240,- p.w.
sen m/v, voor diverse werkzaamheden zoals klantenservice,
Tel. 06-24555245.
all in. Tel. 043-4591598.
PR, vertegenwoordiging, marketing, promotie, distributie, verkoop- en assistent-managers.
Opleiding/ervaring geen vereiste. Bel direct TDA 020-6343702.
0906-lijnen

"SEKS ALARMNUMMER"
Snelseks direct live 99cpm.

Vliegensvlug repareren onder de vleugels van Schiphol.
Wij zijn op zoek naar een ervaren medewerker T.D.
voor een luchtvaartbedrijf op Schiphol.
ƒ3.451,07 p.m. excl. plg.tsl. en reiskosten. •
Bij vast contract VOORDELIG VLIEGEN!!!
Bel vliegensvlug INDIVIDU.020-6223014,
www.individu.com

VAN GOGH

Binnen het operatiekamercomplex heb je dagelijks te maken
met medewerkers en patiënten. Dat vraagt om een optimale
coördinatie van informatie, je bent dan ook verantwoordelijk
voor een tijdige en correcte uitvoering. Daarnaast verricht je
administratieve werkzaamheden (patiënt-, medewerkers- en
afdelingsgebonden). Je werkt zowel graag zelfstandig als in
teamverband en voor het leggen en onderhouden van contacten draai je je hand niet om. Als je ten slotte accuraat en
stressbestendig bent ingesteld, neem dan contact met ons op!
De persoon die wij in gedachten hebben heeft een medisch
secretariële opleiding en kennis van tekstverwerkingsprogramma's. Wij bieden je een salaris van maximaal ƒ 4.029,bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in aandacht voor medische ethiek en een betrokken, menselijke omgang met patiënten en collega's. Voor meer informatie bel je
met mevrouw J. de Boer, algemeen manager OK-complex
AVB, telefoon (020) 444 4444 (vragen naar tracer 98460), of
mevrouw M.J.J. Claessens, manager chirurgie, telefoon (020)
444 4444 (vragen naar tracer 98465). Je brief stuur je binnen
twee weken na het verschijnen van deze advertentie naar de
heer Djindra Akloe, VU ziekenhuis, dienst personele zaken,
Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. Of r.akloe@azvu.nl.
Graag met vermelding van het vacaturenummer 1999.00207
fulltime (36 uur)
pp brief en envelop, of als onderwerp van je e-mail. Voor meer
informatie: www.azvu.nl. Zie ook de STER-reclame op donHeemstedeslraat28
Huishoudelijke
hulpen
Sleur is een onbekend begrip op het secretariaat van onze derdag 13 januari om 19.20 uur op Nederland 3.
b.h. Hoolddorpplein.
(20-32 uur per week)
Amsterdam.
afdeling Neurochirurgie. Het is een dynamische omgeving
waar, ondanks de routinezaken die iedere administratie kent,
Tel. 020-6 1 571 07
Huishoudelijke hulpen verrichten schoonmaakwerkzaamheden iedere dag weer anders is. Dat heeft te maken met het werkterin de algemene ruimten van De Venser en/of op de apparte- rein van de afdeling Neurochirurgie, waar tai van patiënten met
Personenauto's rnenten van bewoners. Wij zoeken kandidaten met enige erva- zeer geavanceerde methoden worden behandeld. De afdeling
ring in schopnmaakwerk, goede sociale vaardigheden en re- heeft als aandachtsgebieden oncologie en traumatologie en
te koop
delijke kennis van de Nederlandse taal.
vervult een belangrijke functie in de vasculaire neurochirurgie
Salariëring conform de CAO Verzorgingshuizen, schaal 1 (min. en de kinderneurochirurgie. Wij behandelen patiënten met
aangeboden
ƒ2322,-, max. ƒ2888,- bij 36 uur) of schaal 2 (min. ƒ2376,-, stereotactische radiochirurgie in samenwerking met de afdeling
(Para)medisch personeel
max. ƒ2956 bij 36 uur). Voor meer informatie kunt u bellen met Radiotherapie. Als medewerker vaji het secretariaat hou je je
Voor een perfecte SAAB
Ankie de Groot, tel. 020-6905161.
bezig
met
de
patiëntenadministratie,
zoals
het
bijhouden
van
SAAB SERVICE MOLENAAR
Doktersassistente gezocht per
dossiers en het uittypen en verwerken van OK-verslagen.
Rep., onderhoud, APK.
1 febr. voor huisartsenpraktijk
Schriftelijke sollicitaties vóór 31 januari 2000richtenaan:
Eigen revisie-afdeling
in Amsterdam voor 5 ochtenSamen
met
twee
COllega'S
ben
je
Motoren/versnell.bak
den p.w. Tel. 020-6923553.
De Venser
Verkoop nieuwe/gebr. ond. T.av. S. Spigt
verantwoordelijk voor het feilen en Z6J len
ROYAL CLASS SAAB
Berthold Brechtstraat 1
van ons secretariaat. Dé baan vooreen jonge en
Tel. 023-5614097
1102 RA Amsterdam

Biseks! Buurvr. + buurmeisje
18! Spelletjes worden steeds
harder! 99cpm 0906.9526.

't Lekkerste nummertje nu
LIVE met hete meiden thuis. Vrouwen 18-55 geven telnr.
voor contact! Bel: 0906-18.22
Ze liggen naakt te wachten.
(1gpm)
24u p.dg 0906-9520 pm99c.
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Postjcsweg 87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
Van Woustraat donderdag koopjesavond •'

Medewerker TECHNISCHE DIENST

Wij bieden een goede interne opleiding, werkbegeleiding,
collegiale ondersteuning, deskundigheidsbevordering en
teamwerk.

NAGELSTYLISTE, een vak Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met toekomst avond-dagopl. met 0906-50.50.232.
Info: 020-6201914.
Voor een serieuze relatie bel Randstad: Marcel is de naam
je mej dit nummer! Ik ben een en ben op zoek naar een geInternet, wat kan ik
39-jarige vrouw uit de Rand- zellig en lief iemand. Ik wil pp
Dans- en
stad met een flink postuur. je wachten, maar reageer je
er mee?
balletles
Heb blauw-grijze ogen, half een beetje snel?
lang blond haar en heb een Boxnummer 871939.
SALSA-LESSEN door Ben
STEW advies & training
lieve dochter van bijna 5. Ik
kleinbedrijf biedt voorlichtingen Bron starten op ma. 24 en do. zoek een niet kalende man Volslanke vrouw van 38 jaar De Venser is een wooncentrum voor ouderen, bestaande uit
27 jan. Voor beg. en sem.
en cursussen Internet gebruik
rond de 35 jaar.
heeft een dochter van 9 en een verzorgingshuis met 160 bewoners en 154 aanleunwoningevord. Info: 020-6737269.
en bedrijfspresentatie via InBoxnummer 266925.
zou graag via deze weg een gen. De dienstverlening die geboden wordt in De Garstkamp
ternet, die speciaal zijn toegemooie, lieve man leren ken- (een complex van 348 zelfstandige seniorenwoningen) valt
SALSA
WORKSHOP.
Elke
sneden op ondernemers in
Een nieuw jaar, een nieuw nen. Zij is heel eenzaam en eveneens onder de vleugels van De Venser.
zondagmiddag
van
16.00
tot
het kleinbedrijf. Naast de curbegin! Charmante, goed uit- wil graag met jou nog iets van De Venser vervult bovendien een belangrijke wijkfunctie.
sus kunt u advies op maat 19.00 uur. Borgerstraat 112, ziende, Hindoestaanse vrouw het leven maken.
Binnen het personeelsbeleid krijgt scholing en vorming veel
tel.
020-6737269.
krijgen om het geleerde in uw
van 43 jaar, zonder kinderen, Boxnummer 312971.
aandacht. Voor alle functies zoeken wij kandidaten die met
praktijk toe te passen.
wil een serieuze kennismarespect, enthousiasme en betrokkenheid, diensten willen verBel voor meer informatie en
Verzamelingen king met een serieuze Hol- Religie staat bij mij hoog in het lenen aan ouderen.
inschrijving:
landse man tot 50 jaar. Ik ben vaandel, ik hoop dat dit jou De Venser maakt deel uit van Fontis Amsterdam. Fontis biedt
Winter en Summer 2000 zorgzaam en lief en heb een kan aanspreken. Ik ben een onder het motto "Zorg vraagt aandacht" in 9 vestigingen zorg
Stew advies & training
postzegels:
www.regiopost. middelbare opleiding.
kleinbedrijf 020-6239369 of
jonge vrouw van 33 met 2 en diensten aan bewoners en externe cliënten. Bij Fontis Amcom Tel. 0511-452603.
info@stew.nl
kleine kinderen. Uitgangsp. is sterdam werken circa 2000 medewerkers en wonen ongeveer
Boxnummer 281120.
vaste relatie opbouwen vanuit 2250 ouderen.
Ik vind t vreselijk saai om met fijne vriendschap. Ben jij die
Lichaamsverzorging
deze donkere gezellige dagen lieve, aardige man, reageer
Wij zoeken:
alleen thuis te zitten. Gaan wij op: boxnummer 317164.
Sportmassage, ontsp. masPERMANENTE MAKE-UP
sage Shiatsu, voetreflex, ook Nu voor iedereen betaalbaar! elkaar gezelschap houden? Ik
Zieken-/ bejaardenverzorgenden
ben een vrouw van 33, 1.78 Ken jij ook het gevoel dat jij
zonnebank. Tel. 023-5714092
Vista Studio. 020-6201914.
en donker krullend haar. Ben nooit de juiste persoon tegen(18-32 uur per week)
verder best gelukkig met een komt? Reageer dan op deze
Jonge vrouw geeft massage
advertentie!
Ik
ben
een
24aardig sociaal leven. Bel je
De verzorgende maakt deel uit van een team op één van onze
v.a. ƒ60 p/u : 06-22328338.
jarige jongen met kort donker verzorgingsafdelingen waar 36 ouderen wonen. Daarnaast
eens terug?
haar,
groen-grijze
ogen,
heb
Boxnummer 218345.
bestaat de mogelijkheid om in het kader van zorgpakketten
Vraag en aanbod
een redelijk goed gebouwd diensten te verlenen aan bewoners van de aanleunwoningen
lichaam
en
heb
een
goede
in De Venser en in De Garstkamp. Wij zoeken gediplomeerd
Ik ben een jongeman van 27,
Tk wandmeubel lichteiken 6afgestudeerd als Archeoloog, baan. Boxnummer 817217.
verzorgenden met enige jaren ervaring. Voor deze functies zijn
delig, vr.prijs ƒ850,-; donker- T. k. gevr. schaatsen Noren
met een leuke job. Ik zoek
verschillende dienstverbanden in deeltijd mogelijk.
eiken bed + ombouw + 2 maat 38 + 39. Tel. 5718025.
contact met lief, eerlijk en Dit is een boodschap voor alle Salariëring conform de CAO Verzorgingshuizen, schaal 6 (min.
kasten vr.prijs ƒ850,-, tel
serieuze
mannen!
Ik
zoek
een
intelligent meisje om eens
ƒ2704,-, max. ƒ3770,- bij 36 uur). Voor meer informatie kunt u
6978377 na 17:00 uur.
mee af te spreken. Ik woon in serieuze relatie met een seri- bellen met Ankie de Groot, tel. 020-6905161.
euze
man.
Mijn
naam
is
Mode Randstad, ben 1.80, donkerblond met een slank pos- na, ben 1.58 lang, heb lang
Een instellingskok
blond haar en een stevig
tuur. Ik wacht op je!
Autoverzekering
postuur. Ik hoop dat jij nog
(36 uur per week)
Boxnummer 770258.
Veilinggebouw Amstelveen
V.A. ƒ 75 -DORSMAN
bestaat! Boxnummer 260896.
HEDEN INBRENG voor veiblijft
toch
goedkoper!
Ik woon sinds kort op mezelf
Het restaurant van De Venser geniet grote bekendheid bij zoling: 31 jan.-1 feb. Spinnerij 33
Bel nu: 023-5714534.
en ben op zoek naar een leuwel bewoners als ouderen uit de buurt. Het enthousiaste keuAmstelveen. 020-6473004.
ke, spontane, een beetje stoekenteam zorgt hier 's middags en 's avonds voor drie verschilre en goed uitziende jongen
lende menu's. Binnen afzienbare tijd zal de keuken geheel zijn
Dieren en -benodigdheden
om via deze lijn lekker mee te
overgestapt op ontkoppeld koken. We zoeken een man of
kletsen en daarna iets leuks af
vrouw met inspiratie om dit proces verder te helpen ontwikkeAANGEBODEN:
te spreken. Voel jij je aangelen. Vereiste diploma's zijn: instellingskok, dieetkok en HorecaWij zijn twee lieve honden (kleine, zeer mooie kruizing) een reu sproken, reageer dan heel
vakschool. Ervaring in de horeca is een pre, een gezond geen een teef van 14 maanden, door omstandigheden kan mijn
snel! Boxnummer 238886.
voel voor humor een voorwaarde.
baas niet aan onze behoefte voldoen en nu zoeken wij goede
Salariëring conform de CAO Verzorgingshuizen, schaal 6 (min.
mensen (kinderen vinden wij fantastisch) die ons in hun gezin
Vrouwen zoeken vriendinnen
ƒ2704,-, max. ƒ3770,- bij 36 uur). Voor meer informatie kunt u
willen opnemen. Wij hebben een N.D.G.-chip, ieders onze voor een fijne vriendschap! Ik
bellen met Sjoerd van Luit, tel. 020-6905161.
eigen benche, etensbakken en een grote mand.
ben Sandra, 26 jaar', en niet
op zoek naar een relatie. Ik
Wie ons erg graag wil komen bekijken (met goede bedoelinEen huismeester
* aparte
* bezoek aan
gen) kan onze baas bellen op het telefoonr. 020 620 45 87 zoek een gezellige vriendin
huis of in
om mee te gaan stappen en * pasruimte
(18-36 uur per week)
ruime
het
(laat bij geen gehoor uw telefoonnummer achter in het ant- te winkelen. Voel jij je aangesortering in
ziekenhuis
woordapparaat).
haarwerken
*
ziekenfondsDe huismeester verricht preventief onderhoud en kleine repasproken, dan mag je nu reaen pruiken
leverancier
geren. Boxnummer 312891.
raties in de appartementen van bewoners en de algemene
Te koop aangeb. buizen hamDus . . . maakt u voor
ruimten en draagt zorg voor de veiligheidsvoorzieningen. Bij
sterkooi ƒ35,-. Tel. 023optimaal
advies
even
fulltime invulling (36 uur) wordt deze functie op 2 locaties uitge5717413.
Welke vrijgezelle vriendin wil
een
afspraak!
oefend, zowel in De Venser als in De Garstkamp (Amsterdam
met mij straks de carnaval
ontvluchten en gezellig met CHARLOTTE COIFFURES Zuid-Oost). Wij zoeken iemand met kennis van technisch onWoninginrich tin g
derhoud en elektrotechniek, een klantvriendelijke houding en
mij naar een zonnige beEN HAARWERKEN
stemming gaan? Ik ben een
sociale vaardigheid in de dagelijkse omgang met ouderen.
Te
koop
aangeb.
ombouw
Ook
gespecialiseerd
in
Salariëring conform de CAO Verzorgingshuizen, schaal 5 (min.
T.k. teakhouten eethoek
vlotte vrouw en reislustig, voel
ledikant,
kleur
wit,
90x200
heren[mqat}werken
ƒ2508,- max. ƒ3554,- bij 36 uur). Voor meer informatie kunt u
met 6 stoelen (uitschuifbaar) +
jij hier wat voor, dan moet je
ƒ75,-.
Tel.
5717413.
Dinsdags
ylder
i
bellen met Stef Spigt, tel. 020-6905161.
reageren op:
2 pers. elektr. deken.
Tel. 5715626.
Boxnummer 260858.

Alles voor uw
tuin

Technisch personeel

* Amateur-Seksdating*
Vrouwen uit jouw regio!
0906-90.99.008 (105cpm)

LIVE! Black, beautiful en hot!
SLEUTELGAT-SEKS!
Voor de liefhebber van zwarte De 1e seksafluisterlijn? Wel
vrouwen! 99cpm. 0906.0601
de beste! 99 cpm. 0906-9722.

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

Horecapersoneel
KOKMETAIR(BAG)
Vliegensvlug koken met vleugels.
Wij zijn op zoek naar (on)ervaren koks
voor een luchtvaartbedrijf op Schiphol.
ƒ3.428,53 p.m. excl. plg.tsl. en reiskosten.
Bij vast contract VOORDELIG VLIEGEN!!!
Bel vliegensvlug INDIVIDU 020-6223014,
www.individu.com

Winkelpersoneel
Drog. Parf. De Gaper heeft plaats voor VERKOOPSTERS
voor de zaterdag en/of zondag, leeftijd vanaf 17 jr.
Reacties aan de hr. of mevr. Olieslagers.
Drog. Parf. De Gaper, Kerkstraat 31, Zandvoort.

enthOUSiaSte medisch secretaresse die
geen zin heeft in sleur, maar kiest voor een

dynamische en afwisselende
werkomgeving.
Maar je krijgt ook te maken met acute opnamen en overplaatsingen van patiënten. Daarbij heb je de nodige contacten met
artsen en verpleegkundigen. Het is werk waarin je niet alleen
accuraat moet zijn, maar ook flexibel en klant- en samenwerkingsgericht. Af en toe werk je onder grote druk, en juist dan is
het belangrijk geen steken te laten vallen. Een goede administratieve ondersteuning van de specialistische zorg die wij
verlenen is soms immers van levensbelang. Ben je een kei van
een medisch secretaresse en zie je wat in deze uitdaging?
Twee collega's zien je graag komen. Het salaris bedraagt
maximaal ƒ 4.029,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Voor meer informatie nodigen we je graag uit te bellen
met de heer drs. J. F. Ploegmakers, Chef de Clinique, of met
Ingrid Moor, zijn secretaresse. Telefoon (020) 444 3714. Je
schriftelijke reactie met c.v. kun je binnen twee weken sturen
naar de heer Djindra Akloe, VU Ziekenhuis, dienst personele
zaken, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. E-mailen kan
ook: r.akloe@azvu.nl. Vermeld op je brief en envelop, of als
onderwerp in je e-mail het vacaturenummer 1999.00197. Het
VU Ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit
zich in grote aandacht voor medische ethiek en een betrokken,
menselijke omgang met patiënten en collega's. Meer informatie over het VU ziekenhuis vind je op www.azvu.nl. Zie ook de
STER-reclame op donderdag 13 januari om 19.20 uur op Nederland 3.

VU
academisch

ziekenhuis

DE CONTACTLIJN

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT
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Weinig succes voor volleybalteams Sporting OSS
ZANDVOORT - De volleylalteams van Sporting OSS
ladden een zware avond. De
oüeyballers verloren kansloos met 0-3 van het hoogge[dasseerde Gazellen, terwijl
de vrouwen van Sporting
OSS eveneens verloren met
| o-3. Koploper KDO had toch
grote moeite met de Zandvoortsen.
e Zandvoortse mannen spelen
een redelijk seizoen. Het nieuw
Jopgezette team raakt steeds
.eter op elkaar ingespeeld,
iaar had weinig kans tegen
_et sterke Gazellen uit Heemistede. In de eerste set bood
jporting OSS verdienstelijk
Itegenspel. Lang bleven de
jZandvoorters in het spoor van
Jhet goed op elkaar ingespeelde
iGazellen. Halverwege de eerste set sloeg Gazellen toe en
liet Sporting OSS kansloos, 815.
In de tweede set waren de
Zandyoorters geheel van slag.
Het liep niet meer en binnen
enkele minuten stond de score
van 0-15 op het bord. Ook de
derde set was een formaliteit.
Op de inzet van Sporting OSS
viel niets aan te merken doch
Gazellen was duidelijk een
maatje te groot, 3-15. „Toch
gaat het best wel goed met dit
team en wordt er niet slecht
gespeeld," stelde Eric Schilpzand.
De Sporting OSS volleybalsters kregen bezoek van koploper KDO en gaven uitstekend
tegenspel. De ranghjstaanvoerder moest alle zeilen bijzetten om de Zandvoortse
vrouwen van zich af te houden.
KDO had veel lengte in de
ploeg en dat kwam vooral door
het sterke blok tot uitdrukking. Sporting OSS speelde
echter slim en omzeilde vaak
dat blok.
De eerste set ging met 12-15
verloren en ook in de tweede
set was er weinig krachtsverschil. De Zandvoortsen verloren uiteindelijk zowel de tweede als de derde set met eveneens 12-15. „De lengte en de
sterke service van KDO was
net iets te veel voor Sporting
OSS," vond Schilpzand.
Een zeer leuke en spannende
party speelde het tweede vrouwenteam van Sporting OSS.
Tegen FHC speelde Sporting
OSS vooral in de tweede en
derde set uitstekend volleybal.
Dit nieuwe team -moest in het
begin van de competitie aan
elkaar wennen maar allengs
gaat dat steeds beter. Nadat
de eerste set met 6-15 verloren
ging, knokte Sporting OSS
zich terug in de strijd. De zinderende tweede set werd met
16-14 een prooi voor Sporting
OSS.
Ook in de derde set waren
Sporting OSS en FHC aan elsaar gewaagd. Beide teams
vochten lange en fraaie rally's

Het internationale schaakfestival verwierf 61 jaar lang
bekendheid onder de naam
van
Hoogovensschaaktoernooi. Vanaf dit jaar zullen de
ongeveer duizend schakers uit
alle hoeken van de wereld echter moeten gaan wennen aan
de naam Gorus Chess Tournament. De naam waaronder de
Hoogovensgroep tegenwoordig opereert.
Olaf Cliteur toonde afgelo-

Puzzelrit van
Sandevoerde

De dames van Sporting OSS verweerden zich goed in de wedstrijd tegen het hoog geklasseerde KDO uit De Kwakel. Zij verloren de wedstrijd met 0-3, maar behaalden in alle sets twaalf punten

uit. Het bezoekende FHC was
iets gelukkiger en won met 1115. Een aangeslagen Sporting
OSS knokte tevergeefs voor
een goed resultaat in de vierde
set. FHC was beter en won met

pen vrijdagavond de juiste
vorm door tijdens de vierde
snelschaakronde bij Chess elf
uit elf op het scorebord te noteren. De Zandvoorter is klaar
voor het internationale toernooi.
Vele versprekingen zullen de
komende weken in Wijk aan
Zee plaatsvinden. De naam
Hoogovens zal immers zeker
bij de ouderen voorlopig niet
uit de geheugens gewist zijn.
Toch zal men moeten leren leven met de nieuwe naam van
de staalgroep Gorus. Bij de
Chess Society bleek de belangstelling echter onverminderd
en zullen vier spelers deelnemen aan totaal vijf toernooi• vormen.
Ton van Kempen zal namens
onze schakende dorpsgenoten
reeds komende vrijdagavond
het spits afbijten met de start
van het weekend-vierkampen-

SV Zandvoort door
Bloemendaal geveld
ZANDVOORT - in de zelfde niveau. Bloemendaal

tweede ronde om de HD-cup
leed SV Zandvoort een 2-1
nederlaag tegen Bloemenpaal. Beide vierdeklassers
kwamen niet tot hoogstaand
lyoetbal maar de spanning
leef lang in de wedstrijd.
Bloemendaal startte sterk
en zette de Zandvoortse ach(terhoede onder druk. Dat leverde de thuisclub wel een
antal goede kansen op, maar
ioelamn Michel van Kampen
stond paraat of de bal werd
t het doel geschoten. De
^andvoorters kwamen tot een
Paar gevaarlijke uitvallen
vaaruit eerst Jordi Heidebrink
uste maar de tweede kans
vas wel raak. Mathijs van den
^nnk liet de Bloemendaalse
a
°elman kansloos, 0-1.
De tweede helft was van een

Weinig
reacties
op verkiezing
ZANDVOORT - De door
de Sportraad Zandvoort
op touw gezette verkiezing
van sportvrouw, sportman
en sportploeg van he_t jaar
heeft tot nu toe weinig respons gekregen.
Toch hoopt de Sportraad dat er nog wat opgaven binnenkomen. Het initiatief van de Zandvoortse
Sportraad verdiend zeker
aanbeveling. De reeds jaren als te boek staande
zeer succesvolle huldiging
van jeugdkampioenen zou
zodoende aangevuld worden met huldiging van senioren sporters. De opgave stromen echter niet binnen. Ook de opgave van
jeugdkampioenen laat dit
jaar te wensen over.
Slechts een vereniging
heeft opgave gedaan van
tien clubkampioenen.
De reacties valt Sportraadslid Rinus Kok erg tegen. „Wij doen het echt
niet voor ons zelf, maar
voor de sporters en de verenigingen," aldus Kok.
„Waar het aan schort?
Misschien door alle drukte
tijdens de feestdagen vergeten en het was vakantietijd. Ik vind het echter
toch wel teleurstellend dat
er zo weinig respons is gekomen van de clubs. We
gaan in ieder geval wel
door en organiseren de
verkiezingen. Als er niet
meer reacties binnenkomen dan passen we het
programma aan. De zalen
hebben we al gehuurd,
maar dan gaan we het anders doen. Bovendien
komt de zeskamp voor de
jeugd op losse schroeven
te staan."
De leden van de Sportraad zullen deze week de
clubs nog telefonisch gaan
benaderen.
Bovendien
kunnen de nominaties nog
ingeleverd worden tot en
met 20 januari 2000. „We
proberen de clubs alsnog
te bewegen hun nominaties op te geven. Ik blijf er
bij dat het een leuk initiatief is maar de verenigingen moeten wel reageren,
want anders houdt het
op," besluit Rinus Kok.

6-15 en daarmee de wedstrijd
met 1-3.
Toch viel er deze avond nog
een overwinning te noteren
voor Sporting OSS. Het jeugd
mixedteam won na een span-

nende partij volleybal met 2-1
van VCH. „In dit team zitten
een paar goede spelers, die wel
kunnen doorstromen naar de
senioren, aldus Eric Schilpzand. In de eerste set was het

aftasten voor Sporting OSS en
VCH noteerde een snelle 8-15
setwinst.
Sporting kwam vervolgens
op toeren en met knappe aanvallen werd de verdediging van

VCH uiteengeslagen, 15-12. In
de beslissende derde set liep
de spanning hoog op. De Zandvoortse talenten hielden het
hoofd koel en wonnen verdiend met 15-12. „Het was

Foto: Rob Knotter

weer een gezellige volleybalavond met best wel leuk spel.
De resultaten hadden iets beter gekund maar het zat niet
altijd mee," besloot Schüpzand.

Chess Society Zandvoort reist met
vier schakers naar Wijk aan Zee
ZANDVOORT - De Chess
Society Zandvoort is sterk
vertegenwoordigt de komende twee en een halve week in
Wijk aan Zee op het intemationale Gorus Chess Tournaoient. De Zandvoortse schakers Ton van Kempen, Jeroen Lpos, Leo Keesman en
Olaf Cliteur verschijnen achter het bord tijdens de vieren tienkampen.

7

drong sterk aan en kreeg al
snel de hulp van de scheidsrechter. Een lichte overtreding
werd bestraft met een strafschop. Doelman Michel van
Kampen bracht echter met
een schitterende reflex redding. De druk werd echter heel
erg groot en ondanks sterk verdedigend spel van Ivar Steen
en Dennis Meyer kwam halverwege de tweede helft de gelijkmaker, 1-1.
Bloemendaal bleef aandringen en kreeg nog goede kansen, terwijl aan de andere kant
Zandvoort niet ongevaarlijk
was. De strijd leek in een geüjkspel te eindigen. Echter vijf minuten voor het einde scoorde
Bloemendaal de winnende
treffer en werd Zandvoort uitgeschakeld in de strijd om de
HD-cup.

toernooi. Van Kempen zal vermoedelijk uitkomen in groep
zes. Dinsdag starten de overige drie Chess-deelnemers. Leo
Keesman, Jeroen Loos en Olaf
Cliteur
vertegenwooordigt
Chess bij het dag-vierkampentoernooi.
Leo Keesman promoveerde
vorig jaar naar groep zeven.
Debutant Jeroen Loos zal vermoedeiyk zijn carrière in Wijk
aan Zee starten in groep 8.
Routinier Olaf Cliteur promoveerde in 1999 naar groep drie,
de voormalige hoofdklasse. Hij
zal geen gemakkelijke dagen
krijgen daar hij slechts tweemaal eerder op dit niveau uitkwam en met scores van respectievelük een en nul uit drie
direct weer degradeerde.
Bij de tienkampers, die volgende week vrijdag van start
zullen gaan, voert Cliteur namens Chess een eenzame
strijd. Daar is hij immers de
enige deelnemer. Ook hier zal
de Zandvoorter diep moeten
gaan om de puntjes bij elkaar
te sprokkelen en het vege lijf te
redden. In 1999 werd hij immers fraai fraai tweede in de
derde tienkamp, hetgeen zoals
bekend recht geeft op promotie naar de tweede groep.
Slechts eenmaal speelde de
Chess-voorzitter eerder op dit
niveau en wel in 1995. Toen
bleek hij met een score van 2,5
uit 9 een maatje te klein.
De juiste vorm lijkt echter
deze keer wel aanwezig bij de
. ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub wilden de start van het
nieuwe millennium niet ongemerkt voorbij laten gaan
en hielden daarom een speciale mülennium-bridgedrive. Voor de fraaie prijzen
werd enorm hard gestreden.
De hoofdprijs was' namelijk
deelname aan een gigantisch
bridge-evenement in de Amsterdam Arena. Ne Nederlandse Bridgebond hoopt hiermee
opgenomen te worden in het
Guinness Book of Records. De
Zandvoortse drive werd gespeeld volgens het topintegraal systeem en dat in drie

Schoolteams
basketballen

36-jarige denksporter. Vrijdagavond liet hij tijdens de vierde
snelschaakronde wederom al
zijn clubgenoten in het stof bijten en sloot af met een score
van elf uit elf.
Chirs van Bockel, die vrrijdavond voor het eerst dit seizoen
deelnam aan het snelschaakgeweld deed nauwelijks voor
Olaf Cliteur onder en won, behalve de onderlinge partij, alle
wedstrijden. Kees Koper eindigde als derde en Hans Drost
werd vierde. Een zeer opvallende prestatie leverde Jaap
Bouma. De secretaris van
Chess, die zich eigenlijk hélemaal niet zo thuisvoelt in deze
discipline, draaide boven in
mee en finishte op de gedeelde
vijfde plek, samen met Leo
Keesman, die dankzij dit resultaat twee plaatsen steeg in het
algemeen klassement, ppvallend was Bouma's overwinning
op Hans Drost.
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Ook de jeugdtalenten Henry
Hendrikse en Arthur Brouwer
sprokkelde hun puntjes bijeen.
Zo verraste Hendrikse tegenstander Peter Kuhn en snoepte ook nog eens een halfje af
van Wim van de Ban. Na vier
ronden ziet de snelschaak-top
er als volgt uit: 1. Olaf Cliteur
30, 2. Kees Koper 25,5, 3. Boudewijn Eijsvogel 25, 4. Hans
Drost 21,5, 5. Leo Keesman 16,
6. Jeroen Loos 15,5, 7. Simon
Bosma 13,5 en 8. Caroline Het jeugdmixteam van Sporting OSS was verantwoordelijk voor de enige overwinning van de avond
Foto: Rob Knotter
Stam de Jonge 12.

Heren Groenewoud en Smit
gaan bridgen in de Arena
willekeurig vastgestelde lijnen.
In dit systeem spelen alle deelnemers dezelfde spellen waardoor een zo zuiver mogelijk
beeld van de onderlinge
krachtsverschillen kan worden
verkregen.
Op de woensdagavond gaven 38 paren acte-de-presence
voor het spelen van 24 spellen.
Als trotse overwinnaars met

ZANDVOORT - De Auto
Sport Vereniging Sandevóerde heeft voor zaterdagavond 15 januari aanstaande een kaartleespuzzelrit op het programma
staan. De rit is 25 kilometer lang en gaat door
Zandvort. Deze zogenaamde Best Western Palace
Hotel rit, gaat van start
om acht uur. Liefhebbers
moeten zich echter wel om
half acht melden bij de Beach Bar van het Palace Hotel aan het Van Fenemaplein. Daar wordt ook gestart. Per equipe dient tien
gulden inschrijfgeld te
worden betaald. Informatie: telefoon 5713391.

een score van 64 punten kwamen de heren Groenewoud en
Smit uit de bus, die dus over
enige tijd hun krachten in de
Arena kunnen meten met duizenden andere bridgers uit het
hele land. Als tweede eindigden de heren Bajjet en Heidoorn met 62 procent, terwijl
de derde plaats met 61 procent
werd behaald door de heren

Brandsejr. en Van derMeulen.
Tevens werd nog de uitslag
bepaald van de drie afzonderUjke groepen. In groep A was
de beste prestatie met 62 procent voor de heren Groenewoud en Smit, in. groep B was
de eerste plaats met 63 procent voor de heren Heidoorn
en Baljet en in groep C pakten
de dames Van Deursen en Van

Duin de eerste plek met 63 procent. De winnaars van de donderdagmiddagdrive waren de
dames Pellerin en Rooijmans,
die maar liefst 66 procent noteerden. Goede tweede werd
met 65 procent het echtpaar
Peeman. De derde stek was
met 64 procent voor de dames
Boon en Van der Meulen. Hier
streden 25 paren om de hoogste eer in twee groepen. Met
een fraaie 69 procent legde het
echtpaar Kerkman beslag op
de eerste plaats in de ene
groep. De dames Boon en Van
der Meulen behaalden hetzelfde percentage in de tweede
groep, eveneens goed voor de
eerste plaats.

ZANDVOORT - Komende zaterdag staat de Korver Sporthal weer bol van
de spanning als de zes
Zandvoortse basisscholen
tegen elka_ar uitkomen in
het jaarlijke basketballtoernooi.
Ook dit keer is basketballvereniging" The Lions
verantwoordelijk voor de
organsiatie. En gezien de
uitstekende ervaring met
deze club kan er van uitgegaan worden dat die organsiatie ook dit keer zonder wanklank zal yerlopen. Het toernooi, in de
Korverhal aan de Duintjesveldweg, begint om tien
uur terwijl de prijsuitreiking zo rond vijf uur staat
gepland.
Op twee velden in de
sporthal spelen zowel de
meisjes als de jongens een
halve competitie. Voor de
winnaars zijn er fraaie bekers. De punten van zowel
de meisjes als de jongens
worden bij elkaar opgeteld
zodat er tevens een overall-winnaar komt.

Klaverjassen
bij TZB

ZANDVOORT - Op vrijdagavond 14 januari kan
er geklaverjast worden bij
TZB aan de Kennemerweg.
Aan deze maandelijkse
koppelklaverjaswedstrijd
kan worden deelgenomen
voor het bedrag van tien
gulden per koppel. Daarnaast organiseert de club
een grootse loterij met een
keur van prijzen. De opbrengst van deze kaartavond komt ten goede aan
de softbalafdeling van
TZB. De eerst ronde begint om precies acht uur.
Voor 11 februari, 10
maart en 14 april staan
eveneens kaartavonden op
de agenda. Nadere informatie:
telefoon 0235717397.
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Leveren/monteren alle merken
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VW Golf 2.8 V64motion

Maling aan status
W

ie het breed heeft, laat het breed hangen. Die snerende
opmerking hoeft de eigenaar van een degelijke VW
Golf niet te verwachten. Hoewel? Wij hebben onlangs
met een exemplaar gereden van 93.945 gulden. En je ziet het er
niet aan af. Want afgezien van een setje grote lichtmetalen 16inch wielen en de van VW bekende, beschaafde GTI-outfit is er
weinig bijzonders aan deze Golfte zien. Een prachtige sport: lekker duur doen zonder opvallen. Dan heb je pas maling aan status.
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Dit is wat je noemt een wolf in schaapskleren. Je leest de hoge prijs van bijna een ton echt niet aan het uiterlijk af.

T-Ford
auto van de eeuw
De T-Ford heeft de titel Car of
the Century gewonnen. Het is
de eerste auto die in massaproductie genomen is. Hij heeft
Amerika in het begin van de
vorige eeuw mobiel gemaakt.
De bedenker van de fabricage
aan de lopende band, Henry
Ford, is verkozen tot Automotive
Entrepreneur van de eeuw
Het idee om een auto van de
eeuw te kiezen is in Nederland
geboren. Autoliefhebber Dick
Holzhaus heeft de Car of the
Century samen met vrienden en
juryleden van de Auto van het
Jaar-verkiezing georganiseerd.
De verkiezing is een hommage
aan één van de belangrijkste uitvindingen van de twintigste
eeuw. De auto heeft veel mensen mobiel gemaakt. In het
begin van de vorige eeuw kónden alleen de 'rijken' een auto
rijden. De Ford Motor Company
maakte het met de in massa
geproduceerde Ford Model T
voor velen mogelijk een auto
aan te schaffen. Aanvankelijk
vroeg Henry Ford 850 dollar
voor de T. Door de efficiënte
productie is dat gedaald tot 260
dollar. De auto in het algemeen
heeft het leven voor ontelbare
mensen ingrijpend veranderd.

De 204 paardenkrachten sleuren
de VW moeiteloos naar hogere
snelheden en sferen. Want de
krachtsexplosie is er één van comfort. Nooit voelt de auto agressief
aan. Het is alsof je in een slag grotere limousine rijdt. De Duitse producent illustreert met deze V6
4motion perfect dat compacte
auto's evenveel rijplezier kunnen
bieden als forse sleeën. Vooral,
omdat het geteste exemplaar was
uitgedost met bijna alle mogelijke
extra's. Daaraan heeft hij ook zijn
hoge prijs te danken. Want een
'gewone' toch heel niet kale V6

A/lotortype: V6 met 30 kleppen
Cilinderinhoud: 2,8-liter
150 kW/204 pk
Vermogen:
bij 6.200 tp.m.
270 Nm bij
Max. koppel:
3.200 t.p.m.
7,1 sec van
Acceleratie:
0-100 km/u.ur.
235 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 10,8ltr/100km.
Prijs:
f 67.500,- -

4motion komt op 67.500 gulden.
Er zit dus voor maar liefst een slordige 26 mille aan accessoires op
deze auto, variërend van een leren
Recaro interieur (7.440 gulden) tot
een zeer uitgebreide radio met
satellietnavigatiesysteem (9.500
gulden). Zaken als ondermeer
Xenon-verlichting (2.650 gulden)
en een regensensor voor de ruiten-

Zuinige direct ingespoten
diesel voor Renault Master
enault heeft een prima reputatie met bedrijfsauto's. Op de
BedrijfsautoRAl 2000, die op 4 februari start, presenteert
het merk zich dan ook uitbundig. De Kangoo Express is de
meest verkochte bestelwagen in West-Europa en de Master
Bestelauto van het Jaar 2000. Onder andere dankzij deze modellen heeft Renault een Europees marktaandeel van 14% in het
bedrijfswagensegment. Daarmee is het Franse merk marktleider.
Op de BedrijfsautoRAl toont Renault de Master voor het eerst
met de 1.9 dTi motor. De Kangoo Express gaat deze krachtbron
eveneens gebruiken. Verder maakt Renault het laden en lossen
makkelijker door deze lichte bestelauto van een tweede schuifdeur te voorzien.

R

Het eigenzinnige uiterlijk van de Ook motorisch is de meest verKangoo spreekt duidelijk aan. Maar kochte bestelauto van Europa
ook zijn binnenruimte die uniek is onderhanden genomen. De 1.9
in het segment. Zeker met de dieselmotor met 65 pk krijgt gezelKangoo Express Grand Volume die schap van een 1.9 direct ingespoeen laadruimte heeft van tussen de ten zelfontbrander van 80 pk. Het
drie en vier kubieke meter. koppel bedraagt 160 Nm bij slechts
Daarnaast wordt de gewone . 2.000 toeren per minuut. De motor
Kangoo Express voorzien van een is dan ook bijzonder soepel.
tweede schuifdeur.
Uiteraard levert de Kangoo hier-

De voorselectie bestond uit honderd kandidaten. Op basis van
stemmen van publiek dat de
tentoonstellingen van de Auto
van de Eeuw heeft bezocht en
met inbreng van een internationale vakjury van 126 autojournalisten uit 32 landen is deze lijst
gereduceerd tot twintig auto's.
Uiteindelijk
resteerden vijf
auto's. De T-Ford, de Mini, de
Citroen DS, de Volkswagen
Kever en de daaruit geëvolueerde Porsche 911. Auto's die alle
lang in productie geweest zijn of
dat nog zijn. De vijf genomineerden hebben veel voor de autoindustrie betekend.
Ford is er met recht trots op dat
de T-Ford winnaar is."Wij zijn
vereerd met deze erkenning. De
geschiedenis van de Ford Motor
Company loopt parallel met die
van de twintigste eeuw. Zowel
de firma als de familie Ford heeft
een leidinggevende rol gespeeld
bij de industriële en de sociale
vooruitgang, de karakteristieken
van de vorige eeuw. Vanaf het
revolutionaire Model T tot aan
de huidige modellenreeks met
onder meer de Auto van het Jaar
'99 Ford Focus kan de bijdrage
van Ford aan de dromen en de
mobiliteit van mensen over de
hele wereld niet worden onderschat."

Wie de taal van de Golf spreekt,
herkent de klasse. V6 4motion
prijkt er in heel bescheiden letters
op de achterkant. Bij een enkeling
gaat er een lichtje branden: "Joh,
dat is dat ding met die 204 pk
motor en vierwielaandrijving. Die
gaat natuurlijk als een raket?" De
enthousiaste VW-kenner heeft
honderd procent gelijk. Met de
souplesse van een antilope komt de
deze super Golf uit de startblokken.
Dankzij de volledig elektronische
geregelde vierwielaandrijving is er
geen spoortje van slip, laat staan
instabiliteit.

BIJZONDERHEDEN
STANDAARDUITRUSTING

SPECIFICATIES:

mee betere prestaties dan de 1.9 D.
De acceleratie van O tot 100 kilometer per uur neemt 5,4 seconden
minder in beslag. De dTi kan met
de 14,1 seconden die hij over de
sprint doet, goed meekomen met
het overige verkeer.
De topsnelheid bedraagt 160
km/u. Dat is 15 kilometer harder
dan de 1.9 D kan De Kangoo
Express RN 1.9 dTi kost 20.995
gulden exclusief BTW. Verder gaat
Renault voor de versie met 1.4
benzinemotor een pro-actieve
automaat aanbieden. Deze slimme
automatische
versnellingsbak
neemt een hoop werk uit handen.
Hij kent negen schakelprogramma's
en heeft de unieke eigenschap zelf
voor een bocht terug te schakelen.
Tijdens de BedrijfsautoRAl beleeft
de Master 1.9 dTi zijn Europese
debuut. Net als in de Kangoo levert

Renault levert de Master straks ook met een zuinige en krachtige direct ingespoten dieselmotor.

hij 80 pk. Even veel als de 2.5 dieselmotor. Het koppel ligt nog 10
Nm hoger dan in de Express. Met
de 1.9 dTi motor is de Master er als
gesloten bestelauto en als Combi
met een laadgewicht van 1.100
kilogram. Maar in combinatie met
andere motoren is er volop keuze in
het type uitvoering: drie verschillende lengten, drie verschillende
hoogten en drie laadgewichten.
Het laadvolume varieert van 8 tot
13,9 m3. In totaal zijn er 192
mogelijkheden.

Met de Joice voegt Kia een
opvallend ruime en handige
zevenpersoons auto toe aan zijn
gamma. Het is de eerste van een
serie nieuwelingen, die dit jaar
op stapel staan.

3Cia Joice avontuurlijke zevenpersoons

D!

De Joice bijt het spits af van een
serie nieuwe modellen. Kia gaat zijn
gamma de komende jaren flink vergroten en verjongen, waaruit blijkt
dat de Koreaanse autoproducent
dit nieuwe millennium vol energie
binnenstapt. Optimisme heerst,

Autoschade
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.;i. hij hagel- en p;ii'kcerscliade
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mede doordat de Kia Motors
Corporation weer winst boekt.
Behalve de Joice komen er dit jaar
nog twee nieuwelingen. In de
zomer is dat de Rio, welke tussen
de Pride en de Shuma komt. En in
het najaar introduceert Kia de
Carens, evenals de Joice een MPV
maar dan van een kleiner soort.
Met een lengte van 4.570 mm, een
breedte van 1.720 mm en een
hoogte van 1.715 mm is de Joice
net een slag kleiner dan de Kia
Carnival. De goed in het oog springende grille, de grote bumper en

de forse koplampen achter helder
glas scheppen een robuuste voorkant. Dat past bij het veelzijdige en
avontuurlijke karakter.
De wat hogere zitpositie zorgt voor
een makkelijke instap en goed zicht
rondom. Twee grote, ver openende
portieren bieden royaal toegang tot
de vijf zitplaatsen achterin. De in
twee delen gescheiden leuning van
de middelste bank is naar voren te
klappen, zodat de twee achterste
zetels ook eenvoudig te bereiken
zijn.
De Joice heeft een complete standaarduitrusting met onder meer
elektrisch te bedienen ramen voorin, een in hoogte verstelbaar stuurwiel en een bestuurdersairbag. De
luxe LS voegt daaraan nog elektrische te bedienen ramen achterin,
centrale vergrendeling, een passagiersairbag, airco en een extra chique interieurbekleding aan toe.
Ook zijn bij deze versie de spiegels

Airbags
Centrale portiervergrendeling •
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende zijruiten achter
Getint glas ,
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurfaekrachtiging

wissers (950 gulden) doen ook nog
wat duitjes in het zakje.
De V6 zescilinder motor is een
juweel. Bij constante snelheden laat
hij zich nauwelijks horen. Bij
optrekken snerpt hij lustig in de
dubbele • uitlaat. Dat klinkt lekker
sportief. Je hebt de beschikking
over zes versnellingen, maar door
de elasticiteit van de krachtbron
zou je er aan vier ook genoeg hebben.
Zoals verwacht levert de vierwiel-|
aandrijving een grote bijdrage de|
koersvastheid in bochten. VeringE
en schokdemping zijn beslist nietl
spijkerhard afgesteld. Comfort ligt!
eerder op de tong om het rijkarak-[
ter van deze auto te omschrijven,
maar dan wel met een sportievej
ondertoon.
Dankzij het leer en de perfect zittende Recaro stoelen waan je je in
de Golf serieus een klasse 'rijker. Hij
kan op dit punt elke vergelijking
. met een auto van de duurdere klasse aan. Aan niets ontbreekt het.
Elektrisch te bedienen ramen, airco,
op alle mogelijke manieren te ver
stellen stoelen en stuurwiel, een
prachtige geluidsinstallatie, dubbe
Ie airbags en sidebags scheppen
een goed en veilig leefklimaat.
Achter het stuur valt het zo wel
uren vol te houden.

De bestelauto van het jaar 2000
kan ook met de optie pneumati-

e Kia Joice maakt het leven leuker. Het is een ruime MPV
) met een avontuurlijke uitstraling. De ideale auto voor
mensen die in de vrije tijd of voor het werk een grote mate
van flexibiliteit verlangen. Er is genoeg plek voor zeven personen
en in een handomdraai maken de stoelen plaats voor een flink
laadruim. De vlotte vormgeving, de behoorlijk royale standaarduitrusting en de krachtige 2,O-liter motor zetten de Joice op een
voetstuk in zijn klasse. Zeker tegen het licht van aantrekkelijke
prijs van 39.990 gulden.

ABS

elektrisch te verstellen en verwarmbaar. ABS is als optie verkrijgbaar.
De 2,O-liter motor van 102
kW/139 pk levert een forse portie
kracht. Dubbele bovenliggende
nokkenassen en vier kleppen per
cilinder tonen aan dat Kia heeft
gekozen voor moderne techniek.
Een handgeschakelde vijfbak is
standaard, maar wie het gemak
van een automaat wenst kan eveneens bij de Joice terecht. Kia levert
een elektronisch geregelde viertraps voor een meerprijs van 4.000
gulden
Het onderstel met rondom onafhankelijke wielophanging levert
een uitstekende wegligging op met
veel comfort. De Joice stuurt bijzonder prettig. De auto voelt daarbij degelijk aan. De afwerking is
prima. En de diepe plof waarmee
de portieren dichtslaan versterken
de indruk van kwaliteit. Maar ja,
niet voor niets geeft Kia drie jaar of
100.000 km garantie.

sche vering besteld worden. Een
handig systeem dat de chassishoogte, ongeacht de zwaarte van
de belading, constant houdt. Dat
komt de stabiliteit en veiligheid ten

goede. Bovendien kan bij het laden
en lossen de auto verlaagd worden.
Passagiers stappen
bovendien
makkelijker uit en in de taxi-uitvoering.

Bij zoveel prestaties past een formidabele reminstallatie. Dat kun je
wel aan VW overlaten. Vier vette
remschijven rondom dwingen
respect af, zowel visueel .als fysiek
wanneer je het rempedaal indrukt.
ABS en elektronische remkracht
verdeling zorgen ervoor dat de
wielen niet doorglijden. Een kind
kan deze Golf in bedwang houden

Opel al 31 jaar het meest verkocht
pel heeft in 1999 de meeste auto's ver-

I kocht. Al 31 jaar voert Opel in

Nederland de verkoopstatistieken aan.
De Astra blijft het best verkochte model. Opel
dankt het verkoopsucces mede aan de in juni
geïntroduceerde Zafira.
Even leek het er in september op dat aartsrivaal
Volkswagen de nummer 1 -positie in Nederland over
zou nemen. Opel Nederland, dat al sinds 1968 marktleider is, voelde de hete adem in de nek. Daarom heeft
het de eindsprint ingezet. De Astra verkoopt traditiegetrouw erg goed. De Zafira, Opeis MPV was voorbestemd een succesnummer te worden. MPV's zijn erg in
trek. Voor de Corsa introduceerde Opel een financieringsactie voor de Cool-uitvoering en van de Vectra
zijn aantrekkelijke uitvoeringen geïntroduceerd. De in
oktober geïntroduceerde nieuwe Omega heeft uiteraard ook bijgedragen aan het verkoopsucces.

"Een fantastische prestatie van onze gehele Opel organisatie; alle medewerkers van Opel Nederland en allf
Opel dealerbedrijven. Maar bovenal natuurlijk een
erkenning van en waardering voor onze producten. En
wat mij helemaal 'happy' stemt is het feit dat de Astra
wederom als nummer 1 is geëindigd in de rangschik
king van bestverkochte modellen in Nederland", zeg:
Alan Batey, Assistant Managing Director van Ope
Nederland.
Het aandeel van Opel in het recordjaar 1999 bedraagt
81.968 auto's. Een percentage van 13,40 % of
611.785 auto's totaal. Aan het einde van het jaar 200f
verwacht Opel voor de 32ste keer de nummer 1 posip
tie te vieren. Het bestaande modellenaanbod word:
uitgebreid. De Astra Coupé staat in -het voorjaar bij d«
dealers. In augustus/september komt de Speedstei
Maar de meeste aandacht gaat uit naar de terugkeer if
het zwaardere bedrijfswagensegment
met A
Movano.

De Opel Astra fungeert als vanouds als aanjager in de verkopen
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is beste leerschool voor ze
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R IS LETTERLIJK geen hond te bekennen, op het oefenterrein achter de trainingsschool van de KNGF aan de
-uAmsteldijk. Des te spookachtiger doemt er de fake-bushalte
p, dié: ten behoeve van de training van zowel blinden als hun
leleicléclferen op het stratencomplex is neergezet. Ook het
ebrapad en de vluchtheuvel, waar de labradors en golden
atiiieyers hun visueel gehandicapte gebruikers op commando
een moeten leiden, ligt er behoorlijk overbodig bij. „Toevallig
; er hier net een hele lichting honden afgestudeerd," verklaart
'R-medewerkster Eva Barten de eenzaamheid.

F

.Door onze arétructeurs wordt dit
tukje >öam aakstad echter ook
!aar zelden ^daadwerkelijk
ebruikt voor de opleiding, hoor. In
e praktijk is er namelijk geen
etere leerschool dan het dagelijklev£n. Zeker de binnenstad van
.mstérdairi is prima geschikt om
e gete'uikers en de dieren op
Ikaar in te laten spelen. Want als
: infde-Kalverstraat met je hond
unt lopen, dan kun je je immers
veral voortbewegen zonder in
rote problemen te raken."
/'"'\ ,-.

Toch tézé. blij Üat het uitgebreide
omplexyaif het Koninklijk
rederl|nds Gfeléidehonden Fonds
<\ 1986*üit de hoofdstad kon veruizen naar de huidige plek in
jnstelveen (vlakbij Ouderkerk aan
e Amstel). Het geblaf van de diean in de buitenkennels en op de .
péelweiöès veroorzaakt daar
ameïijft.geen geluidsoverlast, terijl er boyendien meer ruimte is
Doifde-uitverkoren honden.
.Vroeger werden er alle mogelijke
oorten voor gebruikt," vertelt Eva.
Men ging gewoon de asiels af om
en geschikTdier te vinden. Vaak
am men~^,.|üilnisbakkenrassen
oor. Enldat: ^on"'ook best, want er
'/as toe|Fnatiifirlyk nog veel minler verfêer. Öe eisen liggen nu
chter onvergelijkbaar veel hoger.
"andaar dat wij ons in de regel
eperken tot het fokken van
ibradprs, golden retrievers en een
nkeie herdershond, omdat die in
'eeropzichten de beste eigenchapjpen hebben voor dit werk. Zo
'ijn |
| echte allemansvrienden en
leschikken ze over een grote
iereidheid om hun baas een plezier
e doen. Maar ook het formaat is
!en pre. Eenlteckel of chihuahua is
iatuurlyk%eelfte klein om zijn
aas e^n.ïiee't.jé aan te kunnen, terrijl eerjf Kolossaal beest weer niet
o handig-is ih het openbaar verDm het uiterlijk is het bij de keuze
an de honden absoluut niet te
Ioen,(2o verzekert Eva. Dat neemt
niet weg dat de aanwezige exemilareh"van beide rassen prachtige
lieren zijn, die inderdaad terstond
iroberen om goede maatjes te worlen met hun bezoeker. Zowel in
o, iet buitenverblijf als in de binnenuimte van de kennel, springen ze
azend enthousiast tegen het heki'erk op alsxéf jemand langskomt.
In de meëstejri'qkken van hun
lagelij jp'Verblijf verkeren de honlen metrz'ns tweeën, hoewel er in
en enkele cël drie bewoners
amenleven. „Ja, in feite is dat wel
rg klein behuisd," geeft Eva toe.
',We zJiJij dan ook van plan om daar
iet komend jaar verandering in te
irehgènt-als onze nieuwe kennel is
'
Vanff datrnoment hoopt het
CNGF.'dat al sinds 1935 actiefis,
iet aantal honden dat jaarlijks de
ipleiding voltooit op een stuk of
eventig teKb'rjerigen. Momenteel
igt dat|aa|ital jn de buurt van de
ijftig.fcat-lijkt'niet veel, gezien
iet feijpat erl39 mensen werken,
raarviri^acht'
als instructeur. „Maar
r
oor een hôrid helemaal geknipt is
oor zijn veeleisende taak, moet er
ntzettend veel gebeuren, hoor,"
lenadrukt Eva. „Pas wanneer aan
Hè criteria is voldaan, zoeken we
ien:ges"cïiikte baas voor het dier."
Hetjleveri|van een kandidaat-geleilehjond-begint in een van de gastïezinnen die onderdak bieden aan
Ie in totaal 25 fpkteyen van de

KNGE Na zeven weken worden
moeder en kroost gescheiden, om
de piepjonge dieren te plaatsen in
zogeheten puppypleeggezinnen. In
feite begint daar reeds de opleiding, omdat de jonge hond er niet
alleen wordt opgevoed en gesocialiseerd, maar er ook zijn eerste basiscommando's leert,"
„Van het gezin in kwestie wordt
dan ook verlangd dat ze hun tijdelijke huisdier alle vereiste aandacht
geven, en hem regelmatig meenemen naar het stadscentrum en
drukke winkelcentra. Ook aan joelende kinderen en voorbijrazende
treinen dient de jeugdige hond
gewend te zijn als hij circa veertien
maanden oud weer afscheid moet
nemen van zijn pleegbazen.
In de Amstelveense school ondergaat het dier vervolgens gedurende
zes tot acht maanden een zeer
intensieve training. Daarbij leert
het dier onder meer om buiten aan
de rechterkant steeds één meter
vrij te houden ten behoeve van zijn
gebruiker, alsmede twee meter
boven de grond. In de praktijk is
deze marge voldoende om samen
veilig langs obstakels te manoeuvreren. Daarnaast leert de hond
tevens te gehoorzamen aan een
heel assortiment commando's,
zoals 'vooraan' (wat staat voor: we
gaan lopen), 'zoek trap hoog' (we
gaan de trap op) en 'zoek paal'
(breng me naar een stoplicht).
De laatste drie weken van de opleiding brengen de honden door in
het gezelschap van hun toekomstige gebruikers. In de logiesruimte
van het KNFG-complex zijn zes
bescheiden kamers gemaakt waar
de visueel gehandicapten gedurende deze kennismakingstijd wonen,
zodat ze voortdurend in het gezelschap van hun dieren zijn. Dus ook
's nachts. Onder leiding van een

uiterlijk is

het bij de
keuze van
de honden
absoluut
niet te
doen"

als non-profit organisatie mogen
ontvangen."
Ofschoon het KNGF op de huidige
schaal redelijk met het budget kan
rondkomen, zou het bestuur ervan
meer geld uitstekend kunnen
gebruiken. „Want doordat er in
Nederland sinds jaar en dag een
verschrikkelijk tekort is aan geleidehonden, zijn we helaas genoodzaakt met een wachtlijst te werken
van maar liefst twee jaar," meldt
Eva.
„En dat is natuurlijk veel te lang.
Temeer omdat een visueel gehandi-

Zoek trap hoog' (we gaan de trap op)

ervaren instructeur leren mens en
hond in die periode om elkaar zo
goed mogelijk te begrijpen, en met
z'n tweeën het uiterste te halen uit
de samenwerking. Pas als definitief
gebleken is dat het 'klikt' tussen
beiden, mogen ze het op eigen
houtje verder uitzoeken.
Uiteraard kost het heel wat, voor
een puppy eindelijk is uitgegroeid
tot een betrouwbare steun en toeverlaat voor zijn blinde of slechtziende partner. „Met alles meegerekend gemiddeld zo'n zestigduizend
gulden," onthult Eva. „Ongeveer
een derde daarvan wordt betaald
door het College van Zorgverzekeringen, en de rest financieren we
uit de legaten, en' donaties die we

~"'' f.'

„Om het

'*
*\•<*#*

capte vaak al een heel eind is
gegaan, voordat hij zo'n dier aanvraagt. Want het komt er dan toch
op neer dat je toegeeft hulp nodig
te hebben. Veel blinden en slechtziehden erkennen dat niet graag,
bijvoorbeeld omdat ze vinden dat
ze met een stok ook best goed
functioneren."
„De ervaring leert echter dat je
met een hond bijna altijd beter af
bent. Al was het maar omdat je bij .
stoklopen eerst alles moet aftasten,
terwijl honden er voor zorgen dat je
niet eens merkt dat er een obstakel
in de weg staat. Daardoor loop je
niet alleen veel meer ontspannen
op straat, het gaat ook een stuk
snelleiv"

„,* v i t
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'Met de hond voel ik me veel vrijer
L VAN JONGS af aan
i wilde ik graag een huisIdier hebben. Toen ik
echter eindelijk besloot om
die wens in de praktijk om te
zetten dacht ik: ik zal ook wel
gek zijn om een gewone hond
te nemen! Gelukkig kreeg ik,
na een paar jaar op de wachtlijst van de KNGF te hebben
gestaan, vorig jaar februari
Taiga toegewezen, en ik moet
zeggen dat zij uitstekend
bevalt. Niet alleen omdat het
een hartstikke vrolijke en
enthousiaste hond is, maar
ook omdat ik me nu veel vrijer voel dan vroeger met een
stok," aldus Elian Deenik.
In haar woning in de Amsterdamse volksbuurt De Pijp komt de
zwarte labrador die de 27-jarige
Elian dag en nacht begeleidt nu en
dan een waakzaam kijkje nemen,
terwijl ze vertelt over haar slechtziendheid. „Vanaf mijn geboorte
heb ik daar last van. Ooit heb ik
weieens een poosje goed kunnen
zien, maar tegenwoordig beschik
ik nog maar over acht procent van
het normale waarnemingsvermogen."
„Ik kan wel kleuren onderscheiden, maar verder komt alles heel
vaag op me over. Het was dan ook
noodzakelijk te leren stoklopen.
Om de beslissing te nemen om op
een geleidehond over te schakelen
kostte mij aanvankelijk veel moeite, omdat het dan immers zo opvalt
dat je niet goed kunt zien. Maar
die ijdelheid heb ik inmiddels achter mij gelaten."
Ofschoon Elian zich ook met stok
overal heen begaf merkt ze dat ze
zich met Taiga erbij toch een stuk
ondernemender gedraagt. „Toen ik
rjïpg maar, pas hier woonde zag ik

er soms erg tegenop om, in een
voor mij volkomen onbekende
omgeving, in mijn eentje dingen te
gaan doen. Maar als Taiga dan
kwispelend op me af kwam moest
ik natuurlijk wel naar buiten. In
die zin fungeerde zij als een voortreffelijke stok achter de deur."
„Maar waar het natuurlijk echt

'Zoek paal' (breng me naar een stoplicht)

om gaat is dat ik me nu veel veiliger en zelfverzekerder voel. Zo had
ik vroeger op straat de neiging om
langzaam en een beetje voorovergebogen te lopen, om me zo goed
mogelijk te concentreren op hindernissen. Omdat ik het opletten
nu echter aan Taiga kan overlaten
is wandelen voor mij een stuk leuker geworden. En het gaat zoveel
vlugger!"
Eenmaal buiten bepaalt zijzelf de
route, terwijl Taiga de exacte koers
uitzet. „Het voelt ongeveer aan
alsof je met iemand arm in arm
loopt," verduidelijkt Elian. „Ik
merk aan de druk op de beugel
welke kant ik word uitgestuurd, en
dat volg ik gewoon. Met behulp
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van de riem die ik ook vasthoud
kan ik onderweg dan correcties
aanbrengen, en natuurlijk door
commando's te geven. Als ik bijvoorbeeld 'zoek de post' roep
brengt de hond me naar een brievenbus. In het begin is het wel
even moeilijk, maar dat went erg
snel. Inmiddels zijn Taiga en ik

feilloos op elkaar ingespeeld."
Volgens haar is het 'een supergevoel' om zelfs door dé allerdrukste
winkelstraten in normaal tempo
langs de mensenstroom te lopen.
„Dat kan best, want Taiga loopt
zelfs om hondenpoep en regenplassen heen. En ook die bétonblokken langs de stoep, waarmee

AT HONDEN volgens de huidige
stand van wetenschap niet kunnen
denken is iets waarbij Judith Moritz
•en vraagteken zet. )rAls ik soms zie wat
"nze geleidehonden in moeilijke situ;ties aan oplossingen weten te vinden,
'an sta ik daar elke keer weer versteld
. Bijvoorbeeld als ze op straat tussen
!
en hele rij bumper aan bumper geparfierde auto's toch nog ergens een opeing weten te vinden, om hun gebruiker
oorheen te loodsen. Dan kun je wel
eggen dat het dier door ons kennelijk
tstekend getraind is, maar volgens mij
iaat dat gedrag verder dan het toepasn van aangeleerde kunstjes."

het KNGP-kennel worden gebracht, stapje voor
stapje op hun toekomstige taak voor te bereiden. „Je begint met het allersimpelste, en dat
breid je dan langzaam maar zeker uit tot een
vrij gecompliceerde handeling." Tot de moei-

„Met z'n kop op pakweg een halve meter
boven de grond heeft het dier vanzelfsprekend
een heel andere beeldopbouw dan wij," legt
Judith uit. „Toch moet hij voortdurend in de
gaten houden of er geen hoogtehindernis aan-

s

'ndanks haar jarenlange ervaring als hoofdinïucteur van het KNGF-opleidingscentrum
hjft ze zich verbazen over de slimheid van de
[lervoeters die zij onder haar hoede heeft. „Al
}oet je je daar natuurlijk ook weer niet op yerjjken," tekent ze daarbij aan. „Hoezeer wij de
ook op hun taak voorbereiden, het is
ar een heel dun vliesje dat door ons
jeschreven
wordt. In bepaalde omstandigheier
> komt het instinct toch weer bovendrijven, „In de regel beperken wij ons tot het fokken van labradors, golden retrievers en een enkele her'pais wanneer er een andere hond aankomt, of dershond"
'anneer er iets lekkers op de grond ligt. Zeker
\et labradors moet je dan oppassen, want dat
lijkste opdrachten voor een hond behoort het
komt." Het allerlastigste is volgens Judith echn echte yreethonden."
tijdig signaleren van takken en zonnescherter om de geleidehond in te prenten dat hij het
soms beter moet weten dan zijn baas.
kunst is volgens haar om de jonge honden, men, waaraan zijn baas het hoofd zou kunnen
inneer die vanuit het puppypleeggezin naar
stoten. '
„Stel dat een gebruiker op het station zo ver

doorloopt dat hij van het perron dreigt te vallen. In dat geval moet zijn hond hem de weg
blokkeren, en wat er ook gebeurt halsstarrig
weigeren om in die richting verder te gaan. Dat
betekent dat een hond dwars tegen zijn normale gehoorzaamheid in moét
gaan. Voor je zover
bent is er al heel wat tijd<!vérstreken, hoor, dat
kan ik je wel vertellen.!'; f. ';
Lang niet elke kandidaat-geleidehond haalt
overigens de eindstre'ép. Tijdens de opleiding
valt ongeveer een kwart tot een derde van de
geselecteerde dieren af wegens eigenschappen
die ze bij nader inzien alsnog ongeschikt
maken voor hun taak. ,,Dat kan zijn omdat ze
niet helemaal gezond zijn," vertelt Judith. „Of
omdat ze het geestelrjk-toch niet aankunnen.
Overigens mogen de honden wel schrikken,
hoor, als ze maar niet in paniek raken, en zich
zo snel mogelijk weer weten te herstellen."
Het merendeel van de door de trainers en
instructeurs begeleide honden studeert echter
cum laude af, om voor gemiddeld een jaar of
acht gekoppeld te worden
aan een blinde of
slechtziende baas of bfazin.!Volgens Judith is
het voor de dieren absoluut geen straf om tot
zo'n actief bestaan te'worden veroordeeld.
„Integendeel zelfs," reageert ze bijna verontwaardigd.
„Ik ben er heilig van overtuigd dat een geleidehond een veel leuker leven heeft dan een
hond die hoofdzakelijk thuis op de bank ligt,
en altijd hetzelfde uitje maakt. Weliswaar moet
een geleidehond elke dag hard werken, maar
het dier in kwestiefervaart dat als een-uitdaging. Klaarblijkelijk verheugt de geleidehond
zich er telkens weer op om fijn wat samen met
zijn baas te gaan doen."

Foto's:
Jaap Maars
Tekst:
Johan Schaaphok

Zang, dans en conference tegen de achtergrond van uitslaande branden,
onwaarschijnlijke magische trucs en een good old burlesk nummer a la
Tararaboemidee. Het Filmmuseum opent het nieuwe millennium met de wervelende filmrevue

Een nieuwe prikkel

l-

'Soms komt het instinct toch weer bovendrijven

ze hier in de buurt de auto's
weren, vormen voor mij geen enkel
gevaar meer. Het enige waar ik nog
weieens op moet letten zijn laaghangende takken, als ik naar het
park ga om Taiga lekker te laten
spelen. Dat doe ik trouwens elke
dag, ook als het regent. Tenslotte
werkt Taiga zo hard voor mij dat
daar tegenover ook wel wat ontspanning mag staan."
Problemen met haar geleidehond
zegt ze eigenlijk nauwelijks te
ondervinden. Zo is ze nog nooit de
toegang tot een winkel geweigerd.
„Zelfs hier bij de slager en de
Turkse bakker maken ze er geen
enkel punt van dat ik met mijn
hond binnenkom. Wat echter wel
heel vervelend is zijn de mensen
die Taiga willen aaien, of zelfs naar
zich toe proberen te lokken. Met
name in de tram heb ik daar soms
ontzettend last van."
„Het zal ongetwijfeld goed
bedoeld zijn, maar maar als ik het
toelaat zit ik de rest van de dag
met een rommelige hond. Ik zou
dan ook graag hebben dat je
opschrijft dat men een geleidehond vooral met rust moet laten,
als die in zijn tuig zit. Want zelfs in
ruststand is het dier dan wel degelijk in functie."

spektakelrevue
Het Filmmuseum en het National Film en
Television Archive uit Londen voltooiden *
>.'
onlangs de conservering van het oudste
materiaal uit hun archieven. Om dit heu- i
gelijke feit luister bij te zetten besloot
men de fims in een bijzondere vorm te
presenteren. Een nieuwe Prikkel brengt
de 'oudste films van toen' bijeen in een
wervelende 'revue van nu'. De projectie
van stille-filmfragmenten wordt begeleid door vrolijke liedjes, muziek, dans,
conferences en acrobatiek. Een explicateur voorziet de beelden van geestrijk commentaar, een 'Gerausmacher'
trekt al zijn geluidstoeters uit de kast en revueartiesten schotelen u een burlesk nummer voor.
De voorstelling is losjes geïnspireerd op de revue 'De nieuwe Prikkel' die op 27
september 1899 in het Amsterdamse Grand Théatre in première ging.
De regie is in handen van Bart Oomen (bekend van De Jantjes, Anatevka en
Oliver).
Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van het Filmmuseum krijgen lezers van deze krant een rijksdaalder korting op de normale toegangsprijs
van 17,50 gulden. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 020-589.1400.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL
Een nieuwe Prikkel wordt opgevoerd van 13 tot en met 16 januari
en van 20 tot en met 23 januari om
20 uur. Zondag 16 en 23 januari om
15.30 uur. Het Filmmuseum is
gevestigd aan Vondelpark 3 in
Amsterdam.
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Kies voor een opleiding tot Helpende,
Verzorgende-IG of BBL Algemeen
In onze verpleeghuizen wonen honderden mensen,
vooral ouderen, mcl allemaal hun eigen leuke én
minder leuke kanten. Ze hebben allemaal op de één of
andere manier hulp nodig, jouw hulp! Dat laten we
natuurlijk niet aan de eerste de beste over. Wie iets voor
onze bewoners wil belekencn, krijgt eerst een goede
opleiding, tets voor jou? Kies clan voor de gratis

AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

Middelbare Beroepsopleidingen voor
• Horeca
• Toerisme (MTRO)
• Bakkerij
• Facilitaire Dienst

• Opleiding tot Helpende (Kwalificatieniveau 2)
Je bent 16 jaar en in hel bezit van een VBO-diploma. Je
begint direct op de afdeling en gaat een dag per week
naar school. Je ontvangt al meteen een vergoeding. De
opleiding duurt twee jaar.
Na hel behalen van je diploma kun je de opleiding tot
Verzorgende-IC volgen. Kies je hiervoor, dan kun je al
starten in het tweede leerjaar.
De opleidingen, niveau 2, starten in februari (mits er
voldoende aanmeldingen zijn) en september 2000.
• Opleiding tot Verzorgende-IG (Kwalificatieniveau 3)
Je bent 16 jaar en in het bezit van een MAVO- of VBOdiploma (VBO met twee vakken op C-nivcau). Je begint
aan een theorieopleiding van zeven maanden en
ontvangt al meteen een aantrekkelijke vergoeding.
Daarna volgt het praktijkgedeelte van de opleiding

waarbij je tegelijk leert en werkt en een salaris ontvangt.
De opleiding duurt drie jaar. Na je diploma ben je zeker
van een vaste baan bij ons. De opleidingen, niveau 3,
starten in maart, september en november 2000.
• Opleiding BBL Algemeen (Kwalificatieniveau 3}
Ook als je bejaardenvcrzorgende benl of in hot bezit
van een MDCO VZ-diploma, kun je bijons via een
verkort traject, de opleiding tot verzorgende-1G volgen.
Deze opleidingen starten in maart en september 2000.
Overigens bieden wij verschillende opleidingstrajecten
tot verzorgende-I G aan, dus reageer, vooral als je een
baan in de zorg zoekt. Ook herintreders zijn van harte
welkom. Zij kunnen rekenen op gerichte (bij)scholing.
Heb je hierna nog ambities, clan denken we graag mei
je mee over een loopbaan. Bij ons kun je leren en
werken.
Interesse? Bel voor een sollicitatieformulier of schrijf
een brief naar de afdeling Personeelszaken, of de
afdeling Praktijkopleiding van de vestiging waar je graag
wilt werken. Je kunt ook langskomen op één van
onderstaande informatiebijeenkomsten:

D Verpleeghuis Slotervaart, Louwesweg 10,1066 EC Amsterdam-West,
•a (020) 346 21 11
do. 27 januari en do, 3 februari van 14.00 -15,30 uur
O Verpleeghuis Gaasperdam, Soestdijkstraat 4, 1107 HG Amsterdam Zuidoost,
tr (020) 697 93 11
dl 8 februari van 74.00 -15.30 uur en di. 7 maart van 14.00 -15.30 uur .
O De Die, centrum voor verpleeghuiszorg, Loenermark 900,1025 VR Amsterdam-Noord,
•et (020) 637 05 07
do. 24 februari van 14.00 - 16.00 uur en do. 3 auguslut van 14.00 • JKOO uur
Verpleeghuis Slotervaart, verpleeghuis'Gaasperdam en De Die, centrum voor verpleeghuiszorg maken deel
uit van de Verenigde Amstelhuizen.

Kies voor een baan als verzorgende bij de
Verenigde Amstelhuizen. Dan beteken je wat!

17 januari 2000 16.00 - 20.00 uur
14 maart 2000 16.00 - 20.00 uur
Horeca, Toerisme en Fac. Dienst:
Da Costastraat 60,1053 ZP Amsterdam, (020) 5 150 350

Ö/ALRAVEN VAN HAIL COLLEGE
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Bakkerijsector:
Elandsstraat 175,1016 SB Amsterdam, (020) 5 150 315

ZorgBalans

Thuiszorg

Nieuwe opleidingen:
•

starten in februari

voor HAVO of VWO gediplomeerden
•

U wilt wel werken, maar u hebt
schoolgaande kinderen?

MBOe!M Hospitality and Tourism Management
Facilitaire Dienst niveau 4 BOL

• BKB

-Basiskennis Boekhouden
Dan is werken als

B ComputerBoekhouden (Exact)
www.achg.roc-ams.nl

H PDB

-Praktijkdiploma Boekhouden

B AOV

-Algemene Ondernemersvaardigheden (Middenstand)

B BKM

-Basiskennis Managetnent

B PMM

-Praktijkdipl. Middenmanagement

N NE L
S c c r e t a r i a l & A d m i n i s t r a t i v e
R c c r u i t m e n t

B Basiscursus PC-gebruik
B Europees Digitaal Computer Rijbewijs
S Studeren in het Open Leer Centrum
AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

B Microsoft Office voor Windows

HOTEL EN GASTRONOMIE

m PDl. 1W/2W- Praktijkdipl. Informatica l & 2 (o.a.MNZ en MC4)

De Berkhoff

B Reiswereld -IATA-UFTAA Standard en Advanced
- Galileo 'Reistel
B Nederlands op het werk voor anderstaligen
B Kantoorpraktijk en kantoorautomatisering

• Koken en serveren
• Brood- en banketbakken

B Opleiding Assistent Secretariaat
B MBO - InDelen, Boekhoudkundigmedewerker, Commercieel
medewerker Bank en Verzekeringen, Commercieel medewerker

Een kleine school met
grote aandacht voor de leerling

Binnendienst

Open dagen:
dinsdag 25 januari 19.00 - 21.OO
zaterdag 18 maart 11,00 -Jl

**

Xï»

Op 2 minuten loopafstand van het Amstéfst

Openavöhd
dinsdag 18 januari
19.00-20.30 uur
Bel voor de Studiegids 020-5161666 of kom voor

Kom de Berkhoff proeven!

informatie en inschrijving naar de Schipluiden/aan 20
te Amsterdam (Naast Lelylaan-station)

; : .y»itautetK : .2
telefdon (tóoj) ;'665;j 3 1 3 fax (020} 463 73 57
www.achg.roc-ams.nl/berkhoff V^::.^;-K- '•':. •^ï.'.
akt deel uit van /^_

Times Personnel richt zich volledig op het werven, selecteren
en detacheren van secretarieel en administratief personeel. Als
onderdeel van een internationaal opererende organisatie heeft
Times Personnel vestigingen in Engeland, Amerika, Canada,
Zuid Afrika, Australië, Singapore en Nederland.

Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden.
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.

In verband met de groei van onze activiteiten hebben wij in
de regio Amsterdam de volgende vacatures:

B Basistaalvaardigheid l en II

Na de basisschool

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. 900 medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.

(Ervaren) Secretaresse
Werkzaamheden o.a.: alle voorkomende secretariële
werkzaamheden, correspondentie, agendabeheer,
dossiervorming, kwaliteitsbewaking, telefoonbehandeling
en termijnbewaking.
Wij vragen: HAVO of MBO aangevuld met een
secretaresse-opleiding, beheersing van MS Office (Word,
Excel, Powerpoint).

Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Sales Secretaresse
Werkzaam h eden o.a.: het ondersteunen van de afdelingen
Sales Support en Verkoop Binnendienst, alle voorkomende
secretariële werkzaamheden, het opstellen van
verkooprapportages, ontvangen van relaties, het maken van
presentaties.
Wij vragen: HAVO aangevuld met een secretaresseopleiding, kennis van Windows, ervaring met
besluitvormingsprocedures, communicatief sterk.

echt iets voor u!
Als alphamedewerker kunt u in overleg uw werktijden regelen en
aanpassen aan de schooltijden.
Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden, die zij niet zelf kunnen doen.
Als alphamedewerker bent u in dienst van de cliënt en werkt u
minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week.
Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.
Wij bieden:
• zinvol werk
• leuke (belastingvrije) bijverdiensten
• werk in of dicht bij uw woonplaats
• sociaal contact.

^

Wij vragen:
• gemotiveerde mensen
• met ervaring in de (eigen) huishouding
• en belangstelling voor mensen.
Het salaris is ƒ 16,24 netto per uur voor 23-jarigen en ouder.
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
Belangrijk!
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8.950,- per
jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is),
terwijl de partner de dubbele belastingaftrek behoudt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.
Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: http://home.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg
E-mail: zorgbalansthuiszorg@wxs.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwa|:i"'t van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Indien U belangstelling heeft in een van bovenstaande
functies neemt U dan kontnkt op met:
TIMES PERSONNEL, t.a.v. Anncmiek Hentschke,
Postbus 4457, 2003 EL HAARLEM,

regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Alphamedewerkerm/v

Tel.: (023) 535 90 01, Fax: (023) 533 58 10
A division ofTRS Staffing Solutions
AMSTERDAM

VMBO

• Bakken
AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

• Toerisme

HUBERTUS VAKSCHOOL
• 19 januari en
• 15 maart 2000
15.00 - 17.30 en
18.30-20.00 uur
• 12 april 2000
13.00- 16.30 uur
R. de Vosstraat 27
Amsterdam
tel. (020) 684 86 73
www.xs4all.nl/~hubertus

Personeelsadvertenties
worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur
van zo'n 21 minuten ligt het voor de
hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen
worden.

Bel voor meer informatie over
succesvolle
personeelswerving met

aandacht. Goed bereikbaar

vanaf station Sloterdijk met
tram 12 of bus 15
regionaalopleidingencentrumamsterdamenomstreken

Adverteren? Bel mei Riha Verkaaik

Momenteel hebben wij binnen onze huishouddienstteams in Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede
behoefte aan

MEDEWERKERS HUISHOUDELIJKE ZORG
M/V
voor minimaal 12 uur en maximaal 27 uur per week.
Het exacte aantal contracturen en de werkuren worden
in overleg vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw
wensen en mogelijkheden.
Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u:
- ervaring heeft in huishoudelijk werk
- in staat bent om zelfstandig te werken
- beschikt over goede contactuele eigenschappen
- bereid bent om de opleiding Thuishulp A te volgen
Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van
uw ervaring- maximaal ƒ 3.255,- per maand (bij een fulltime dienstverband van 36 uur).
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Thuiszorg.
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van kinderopvang.
Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek graag een sollicitatieformulier toe.

Hubertus Vakschool: al meer

dan 50 jaar gedegen vakopleidingen met persoonlijke

Amsterdam RAI is wereldwijd een toonaangevend beurs- en
tentoonstellingscentrum. Binnen onze organisatie werken
diverse afdelingen, waaronder de afdeling Data Services, aan
de ondersteuning van beurzen en tentoonstellingen. De afdeling Data Services verzorgt onder meer de productie van catalogi van 30 beurzen en tentoonstellingen. Tevens beheert zij
RAIWorld, een intern informatiesysteem en het centrale adressenbestand van Amsterdam RAI.

Dan biedt onze organisatie u daarvoor de gelegenheid.
ZorgBalans Thuiszorg geeft u de ruimte om uw kwaliteiten in huishoudelijke verzorging op een professionele
manier te benutten.
U gaat zelfstandig op pad in een aantrekkelijk werkgebied waarbij u door uw werk ouderen ondersteunt in het
zelfstandig blijven wonen.

• Horeca

HOTEL EN GASTRONOMIE

RAI

WlLT U HUISHOUDELIJKE ZORG GEVEN AAN OUDEREN?

Rina Verkaaik
020 - 562 2804
of
Pieter Langereis
020 - 562 3436

':P^

ZorgBalans Thuiszorg,
Van Lennepweg i, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: http://home.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg
E-mail: zorgbalansthuiszorg@wxs.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging mor Thuiszorg.

Voor de afdeling Data Services zijn wij op zoek naar

,

tdedeszerkers
Data Services m/v
Uw werkzaamheden
• verrichten van administratieve werkzaamheden t.b.v. de productie van
beurscatalogi en Deelnemershandboeken
• verzorgen van de informatie-invoer in RAIWorld
• verrichten van administratief-organisatorische werkzaamheden t.b.v.
de productie en verzending van mailingen
• beheren van NAW-bestanden
• fungeren als helpdesk voor RAI-systemen
Uw kwaliteiten
• opleiding op HAVO/MBO-niveau
• goede typevaardigheid
• kennis van Word
• goede beheersing van en gevoel voor de Nederlandse en Engelse taal
• accuratesse en flexibiliteit
Wij bieden
Een zelfstandige functie binnen een hecht team en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. Parkeergelegenheid is aanwezig.
Interesse
U kunt uw sollicitatiebrief, voorzien van CV, vóór 19 januari a.s. richten
aan Amsterdam RAI B.V., t.a.v. Margot van Campen,
Postbus 77777, 1070 MS Amsterdam,
RAI GROUP
e-mail: raipEto@rai.nl.
" s.v.p. duidelijk in uw sollicitatiebrief vermelden hoeveel uur per week
u wilt werken en op welke dagen.
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Amstelveens Weekblad

liDiemer Courant

Aalsmeerder Courant

Nieuwe Bijlmer

Uithoornse Courant

£ï Nieuwsblad Gaasperdam
Bultenveldertse Courant

de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

Best Western Palace Hotel Zandvoort
zoekt voor haar restaurant per direct:

* Ie medewerker bediening m/v
fulltime
Functie-eisen:
* Afgeronde SVH opleiding of vergelijkbare ervaring
* Representatief en klantgericht
* Hoge mate van zelfstandigheid en flexibiliteit
* Spreekvaardigheid in Duits en Engels

* Afwasser/schoonmaker m/v
fulltime

Greqory
Moómuizen:
„Voor wie
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Functie-eisen:
* Spreekvaardigheid in Nederlands
* Ervaring niet vereist
Telefonische reacties en/of schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Best Western Palace Hotel, t.a.v. de Directie,
Burg. van Fenemaplein 2, 2042 TA Zandvoort.
TeLnr.: 023-5712911.

ALLEEN & OVERY
Allen & Overy is per 1 januari 2000 in Amsterdam (Apollolaan) van start
gegaan. Het kantoor richt zich op alle in Nederland relevante rechtsgebieden
en geeft toegang tot het wereldwijde net van Allen & Overy. Daarbij staan de
kennis en mogelijkheden van een van de meeste vooraanstaande kantoren ter
wereld ter beschikking.
Aan Allen & Overy zijn zo'n 150 advocaten, notarissen, belastingadviseurs en
een vergelijkbaar aantal niet-juridische medewerkers verbonden.
In deze uitdagende, nieuwe omgeving zijn wij op zoek naar (fulltime) medewerk(st)ers voor de volgende vacatures.
Voor onze advocaten, notarissen, en belastingadviseurs en hun team zoeken
wij talentvolle

SECRETARESSES m/v
Er zijn op diverse plaatsen in de organisatie vacatures voor aankomende, maar
ook zeer ervaren 'rotten' in het vak.
Voor de een betekent deze baan een plek om snel de organisatie en de functie
te leren kennen. Er is mogelijkheid te over om door te groeien naar de plek die
uiteindelijk het beste bij je past. Voor ervaren secretaressen is er plaats om op
een zeer zelfstandige manier het secretariaat en de baas te managen, die zich met behulp van zo nu en dan wat bijsturing- steeds beter realiseert wat een goede samenwerking beiden oplevert.
Opleiding en ervaring zijn daarom geheel afhankelijk van de plek die je kiest,
maar voor alle functies geldt als basis:

• >-~««r- ~
Foto Jaap Maars, / „ .„ „_;;„

*Zelf sleutelen beschouw ik als een
uitdaging'
et aardige van het werk
aan Land Rovers is dat
we vaak nog zelf reviseren, in plaats van alleen
maar onderdelen te vervangen. Dat maakt mijn
baan als monteur een
stuk afwisselender dan in
de meeste andere werkplaatsen. Temeer omdat
ik het als een uitdaging
beschouw om zelf te sleutelen, en de oude techniek toe te blijven passen. 'Want die sterft
helaas een beetje uit in
de moderne autobranche," aldus Gregory
Moolhuizen.
Als leidinggevende monteur in de werkplaats van
Land Rover-dealer
Landring BV; dat aan de
hoofdstedelijke Pieter
Braaijweg 4 is gevestigd,
kan de 27-jarige Gregory
zich dagelijks uitleven in

zijn vak. Samen met zijn
twee collega's neemt hij
niet alleen het onderhoud
van de Engelse terreinwagens voor zijn rekening,
ook verricht hij de nodige
reparaties en maakt hij
nieuwe auto's helemaal
klaar voor de aflevering.
Gezien het speciale karakter van het merk komt
daar in de praktijk nogal
wat bij kijken. „Want om
ervoor te zorgen dat ze het
in alle omstandigheden
kunnen trekken is alles
aan de auto een slagje groter en zwaarder dan bij
gewone personenwagens,"
vertelt Gregory.
„Zo zit het onderstel van
de Land Rover tegen die
van een vrachtwagen aan.
In plaats van over een zelfdragende carrosserie, zoals
bij de meeste auto's het
geval is, beschikken onze
auto's dus over een aparte

carrosserie en chassis. Voor
ons maakt dat het werk
lichamelijk Wel wat zwaarder, maar daar staat een
hoop plezier tegenover. Mij
geeft het tenminste altijd
voldoening wanneer een
klant blij en dankbaar is
als zijn auto weer piekfijn
gewassen en uitgezogen
voor hem klaar staat. Het
leuke is dat ons publiek,
waarvan een groot deel de
Land Rover als een tweede
auto gebruikt, er vaak heel
bewust en emotioneel mee
om gaat. Zeker in vergelijking met de bezitters van
BMW's, die er in de regel
veel zakelijker tegenover
staan."
Al op prille leeftijd besloot
Gregory om in de autowereld zijn brood te gaan verdienen. Daarbij liet hij zich
inspireren door zijn vader,
die als transporteur zelf
het onderhoud deed van

zijn vrachtwagens. Na de
LTS koos Gregory dan ook
op de MTS voor de richting
motorvoertuigtechniek, om
zijn kennis vervolgens bij
een garage in
Duivendrecht in de praktijk te brengen. „Daar
kreeg ik echt alle merken
onder handen," kijkt
Gregory op dit tijdperk
terug. „Zodat het voor mij
een hartstikke goede leerschool was."
Tegelijkertijd volgde hij
echter nog menige cursus
om zich verder te bekwamen in zijn vak. Zo haalde
hij het diploma van eerste
monteur en van het APKkeurmeesterschap, en volgde hij opleidingen die hem
de finesses bijbrachten van
onder meer airco- en
alarmsystemen. Als veelzijdig specialist ging hij daarna in Zuid-Oost bij de
BMW-dealer werken die

twee jaar geleden de huidige vestiging van Land
Rover in het leven riep.
Voor de bedrijfsleiding
bleek Gregory de aangewezen man om daar leiding te
geven aan de werkplaats.
Qua toepassing van zijn
technische vaardigheden
zegt Gregory er volop aan
zijn trekken te komen. „En
met het geld gaat het
gelukkig ook de goede
kant op," constateert hij
tevreden. „Want de verdiensten zitten de laatste
tijd aardig in de lift. Dat
komt omdat monteurs met
voldoende vakkennis
tegenwoordig heel schaars
zijn, en dat drijft de salarissen natuurlijk op. Voor wie
niet bang is om vieze handen te krijgen is er in mijn
beroep dan ook volop werk
te vinden."
Johan Schaaphok

• gevoel voor het vak
•een goede basisopleiding (MEAO/HAVO enz)
• ervaring met automatisering (Word enz)
• kennis van de Nederlandse en Engelse taal
In deze functie zijn ook flexibele werktijden en parttime functies bespreekbaar.
Zorg Balans

Thuiszorg

FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Planning en Control

Crediteuren

In deze uitdagende, nieuwe omgeving
zijn

Je rapporteert aan het hoofd van de
afdeling. Taken zijn alle gebruikelijke
werkzaamheden op deze afdelingen
met betrekking tot het coderen, invoeren, controleren en declareren. Je bent
zelfstandig verantwoordelijk voor het
geven van de juiste informatie en de
follow-up van werkzaamheden.

Je rapporteert aan de controller en
verdeelt in overleg met collega de volgende werkzaamheden:
•taken op het gebied van controle en
verwerking van alle financiële transacties voortkomend uit de interne
organisatie
• boekingen in het grootboek en
subadministratie, uitvoeren van
dagelijkse controles, bijhouden en
afstemmen van rekening-courant en
financieel afsluiten van de rapportageperioden.
Voor deze afwisselende werkzaamheden in een klein, collegeaal team
zijn wij op zoek naar een jonge, geïnteresseerde medewerk(st)er, die het
administratieve vak als een toekomst
ziet waar- voor hij/zij bereid is opleidingen te volgen en daarbij op begeleiding van de afdeling kan rekenen.
In ieder geval beschikt hij/zij over
•administratieve basiskennis
(HAVO/MEAO of vergelijkbaar)
• kennis/aanleg kantoorautomatisering
(Word / Excel)
• kritische instelling/accuratesse
•kennis Engelse taal

Dankzij onze succesformule stijgt het aantal.verkopen en
heeft ons filiaal Diemen op de meubelboulevard het erg druk.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

• Fulltime Verkoper m/v
• Parttime Verkoopster

Voor beide functies gelden dezelfde
wensen:
•tenminste MEAO/PD
• ervaring in soortgelijke functie
• accuratesse
• bereidheid tot verdere opleiding
• ervaring met Word en Excel
• kennis Engelse taal

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bermebroek,

Wij bieden u:
- een \erantwoordelijke, afwisselende baan in onze formule
- een gespecialiseerde opleiding, indien u geen branche-ervaring heeft

Billing
Naast taken genoemd onder Crediteuren begeleidt en ondersteun je op de
afdeling Billing advocaten, notarissen
en belastingadviseurs bij hun urendeclaratie. Met de juiste ervaring en
aanleg en na goede inwerkperiode is
dit een verantwoordelijke en zelfstandige functie.

Bent u verzorgende en zoekt u
meer zelfstandigheid
en afwisseling in uw werk?

Eens kies je
óók voor een
"Oos&" slaapkamer

Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. 900 medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500

Wij zoeken voor de functie Fulltime Verko(o)p(st)er:
- Een man of vrouw met een ambitieuze en positieve instelling, goede
contactuele eigenschappen bezit en uiteraard klantvriendelijk en
commercieel denkend is.
Collegialiteit staat hoog in het vaandel bij Oase en hij/zij is mede
verantwoordelijk voor het optimaal bijhouden van de showroom!

cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.
Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op

Wij zoeken voor de functie Parttime Verkoopster:
- Een zelfbewuste, representatieve, sympathieke vrouw van 30-40 jaar
met enige verkoopervaring die minimaal twee dagen per week ons
team wil komen versterken en die er geen probleem van maakt om op
zaterdag en eventueel op koopavond, zon- en feestdagen te werken.

de«igen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in

Begin 2001 gaan wij verhuizen van meubelboulevard Diemen naar
Nederlands mooiste meubelboulevard de AreNa in Amsterdam-Zuidoost

de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot

Bent u de collega die wij zoeken, schrijf dan een brief met c.v. naar:
Oase Slaapkamer Speciaalzaken t.a.v. Angela Bergervoet
Postbus 122. 2665 ZJ te Bleiswijk.

In de organisatie wordt gehecht aan een goede onderlinge samenwerking
en aan een informele sfeer.
Aan alle functies is een goed inkomen verbonden met daarnaast een 13e maand
en 8% vakantietoeslag. Ook de secondaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend:
minimaal 25 dagen vakantie per jaar, reis- en studiekostenvergoeding, pensioenregeling, mogelijkheid tot deelname aan bedrijfsspaarregeling, tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en een goede overwerkregeling.
Uw gegevens kunt u zenden aan onderstaand bureau, dat voor de rekrutering
is aangesteld. U kunt bij dit bureau contact opnemen met mevrouw
Anne-Miek Heesen voor nadere informatie.

beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
«S2S2

het initiatief van iedere
medewerker.

Dan biedt werken binnen onze organisatie u daarvoor de
gelegenheid.
ZorgBalans Thuiszorg geeft u de ruimte om uw kwaliteiten in
zorgverlening verder te ontplooien.
U maakt deel uit van een klein team waarin ieders inbreng telt.
Bovendien zijn het werkgebied en de omgeving waarin u
werkzaam bent aantrekkelijk.
Momenteel hebben wij binnen onze zorgteams in Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Zandvoort behoefte aan

VERZORGENDEN m/v
voor DAGDIENSTEN en
AVOND-/WEEKENDDIENSTEN
Het exact aantal contracturen en de werkuren worden in overleg
vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.
Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over
een opleiding bejaardenhelpende, bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of verzorgende OVDB en ervaring heeft in een
verzorgende functie. Heeft u geen afgeronde opleiding? Dan
stellen wij u graag in de gelegenheid om de opleiding voor
verzorgende te volgen.
Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van uw
ervaring - maximaal ƒ 3.757,- per maand (bij een fulltime
dienstverband van 36 uur). Uitloop naar ƒ 3.960,- per maand
behoort tot de mogelijkheden.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg.
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van
kinderopvang.
Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek
graag een sollicitatieformulier toe.

Slaapkamer Speciaalzaken
"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomt'ort

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: http://home.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg
E-mail: zorgbalansthuiszorg@wxs.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

KaderFunctïes
werving en selectie
Herengracht 495 Postbus 15471 1001 ML AMSTERDAM
Tel: 020 4 286 386 Fax: 020 4 286 388 E-mail: info@kaderfuncties.nl
.Www.allenovery.com

l BEST .FRACTICÉ-,

Adverteren? Bel met R ina Ver kaai k 020-562 2804 of Pieter Langereis 020-562 3436
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wlf Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

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

ERKENDE
VERHUIZERS

Omdat u niet zonder kunt!

Zand voorts
ilMieuwsblad
Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P Klein
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

EMMAWEG 30
ZANDVOORT
In het rustige groene hart van Handvoort gelegen
luxe vrijstaande villa uit 1996 met fraai aangelegde
tuin rondom
INDELING
begane grond entree, royale hal met plavuizen
vloer, ruim toilet, design keuken met apparatuur, royale speels ingedeelde living met brede grenen vloerdelen, een zandstenen schouw en een grote schuifpui naar zonneterrassen en fraai aangelegde tuin op
het zuiden en westen, saunaruimte met whirlpool,
bmnendoor toegang tot inpandige garage met wasmachine- en drogeraansluiting en elektrische deur
1 e verdieping royale overloop, 2e toilet, ruime master-bedroom met bijbehorende badkamer {bad, douche en wastafel) en vaste kastenwand, 2 ruime
slaapkamers, 2e badkamer met douche en wastafel
2e verdieping royale studio met vaste kastenwand,
logeerkamer, c v -kast en dakterras
Vraagprijs: ƒ 1.425.000,-

MARISSTRAAT 42
ZANDVOORT
Dichtbij het strand gelegen, goed onderhouden royaal woonhuis met voor- en achtertuin Ideaal voor de
zomerverhuur
INDELING
begane grond entree/gang met trapkast, toilet royale woonkamer (8 00 x 3 70) met houten vloer, open
haard, half open keuken en royale lichte serre met
schuifpui naar tuin op het westen
1e verdieping overloop met vaste kast, badkamer
met ligbad en 2e toilet, 3 slaapkamers en balkon op
het westen met zeezicht
2e verdieping overloop met c v opstelling, royale
achterkamer met grote dakkapel en zolderberging
met opstelling voor wasmachine
• Woonkamer met houten vloer
• Vlakbij zee gelegen
• Stenen schuur
• Tuin op het westen 9 50 x 6 00
• Grondoppervlakte 163 m' vraagprijs: ƒ 598.000,-

STATIONSPLEIN 9/9
ZANDVOORT
Op de vierde woonlaag van Residence Monopole l
gelegen riant drie kamerappartement met inpandige
garageplaats en ruime berging
INDELING
Entree/hal, toilet, living met royaal balkon op het
westen, open keuken met mbouwapparatuur, bijkeuken met wasmachine-aansluiting, 2 slaapkamers, badkamer met bad, douche en wastafel
' Entree met videobeveiligmg en lift
• Servicekosten van ƒ 895,- per kwartaal
" Fraai onderhouden appartement
* Onder voorbehoud toestemming kantonrechter
" Op loopafstand van zee, station en winkels

Vraagprijs: ƒ 495.000,-

THORBECKESTRAAT 3/2
ZANDVOORT
Maisonette, om zo te betrekken, met fraai zeezicht
in het centrum van Zandvoort gelegen INDELING
Entree/woonkamer met marmeren vloer met vloerverwarmmg, gas open haard, zeer luxe open keuken
met mbouwapparatuur en granieten blad, modern
toilet, bergkast, via schuifpui naar balkon op het
westen leverd overloop, 2 slaapkamers, een vaste kast, moderne badkamer met ligbad, wastafel en
2e toilet 2e verd (via vlizotrap) zolderkamer, thans
in gebruik als berging met wasmachine-aansluiting
en ketel, dakterras (bij gedogen)
• Zeer fraaie maisonette
• Zeer centrale ligging
• Berging m complex
• Grotendeels kunststof kozijnen met dubbele beglazmg
• Servicekosten ƒ 180,per maand
• Oppervlakte 100 m!
Vraagprijs ƒ435.000,-

GOKT U
DR. J. G. MEZGERSTR. 41 ZANDVOORT
Op goede locatie gelegen zeer verzorgd 4-kamer
appartement op de eerste verdieping Gelegen op
steenworp afstand van zee, strand en boulevard en |
centrum
INDELING
Entree/vestibule, gang, toilet, royale living met mo- l
derne luxe open keuken met apparatuur, moderne
badkamer met ligbad, wastafel en design radiator,
2 slaapkamers, kastenkamer met aansluiting voor
wasmachine en droger Balkon op het zuid/oosten
Berging in het souterrain
* Gebouw met lift
* Modern gebouw uit 1990
* Servicekosten ƒ 286,* Eigen c v ketel
* Moderne luxe afwerking
Vraagprijs- ƒ 355.000,-1

DE FAVAUGEPLEIN 29 HS ZANDVOORT
Royaal vierkamer-appartement op de begane grond
met groot terras en inpandige garage Direct aan de
wandelboulevard gelegen met fantastisch uitzicht
over zee en zeer centraal gelegen t o v winkels en
openbaar vervoer
INDELING
Entree/gang, badkamer met douche toilet en wastafel, moderne keuken met balkon op het oosten,
eetkamer, woonkamer met plavuizenvloer, open
haard en toegang tot zeer ruim terras op het westen
direct aan zee, 2 ruime slaapkamers Royale inpandige garage met elektrische boiler en aansluiting
voor een wasmachine
• Transport uiterlijk 30 april 2000
• Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
• Servicekosten ƒ 350,- per maand
Vraagprijs: ƒ 549.000,-

Golden Memory Night
zaterdagavond bij

10

Single Dancc Soc.
„De Manage"
Live Golden Cover Band Memory in de Piano Bar. Mr.
Accordeon Dick Huis and friends met Amsterdamse
sfeer en een vleugje jazz. i.v.m. parkeerdrukte en gratis cocktails voor 22.00 uur.
Kom a.u.b. vroeg.

entree ƒ 25,Voor i n f o t e l . 0 2 3 - 5 7 1 6 0 2 3

POTGIETERSTRAAT 36

ZANDVOORT

... of kiest u voor zekerheid?
Kies dan Cense & van Lingen Makelaars!

In gezellige woonbuurt gelegen te renoveren
eengezinswoning met tuin, stenen schuur en
achterom
INDELING
begane grond entree/gang, woonkamer met
parketvloer, ruime, eenvoudig ingerichte keuken, halletje met toilet en toegang naar tuin
1 e verd 2 royale slaapkamers, douche, via
losse trap naar vliermg

CENSE&
NVM

• Transport bij boedelnotaris
• Gaskachelverwarming
• Grondoppervlakte 92 m2

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

Vraagprijs: ƒ 285.000,-

Na twee jaar herrie, stof en overlast
is de verbouwing van het Dr.
Sarphatihuis afgerond. We zijn trots
op het resultaat en vieren dat met
een uitbundige feestweek. In die
week stellen we ons huis open voor
belangstellenden.
Ons prachtige, historische verpleeghuis in het hartje van bruisend
Amsterdam voldoet nu aan alle
moderne eisen, waardoor zowel het
woon- als werkcomfort voor bewoners
en medewerkers sterk is verbeterd.

IntGfLanden sprelgroEp
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

l Nieuwsblad
en/of folders
zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooairen: 020-613.844

Het Sarphatihuis heeft 157psychogeriatrische en 69 somatische bedden,
16 dagbehandelingsptaatsen pg en
18 plaatsen voor beschermd wonen in
een hofje aan de Nieuwmarkt. Er
werken 350 mensen (275 fte).
Het verpleeghuis Dr. Sarphatihuis
vormt, tezamen met woon- en zorgcentrum Nellestein, de Dr. Samuel
Sarphati Stichting. De stichting
ontwikkelt zich tot een expertisecentrum op het gebied van langdurige, *
complexe en ouderenzorg.

D'MR
PHAT
HUIS

\LlNGEN

\*>

HALTESTRAAT 14
ZANDVOORT
Op goed punt in centrum dorp gelegen winkelruimte
op de hoek met Haltestraat en Schoolstraat
Winkelruimte circa 50 m' inclusief ruimte met keukenblok en toilet, paskamer en bergruimte Winkel is
voorzien van plavuizenvloer met vloerverwarming
en systeemplafond
Zelfstandige c v -installatie Verbruik gas, water en
elektra voor huurder, middels tussenmeter voor gas
en water vindt jaarlijks een verrekening plaats
Pand wordt uitwendig in 2000 nog gerenoveerd
Huurprijs ƒ 42 000,- per jaar geïndexeerd, geen
BTW Aanvaarding in overleg vanaf 1 mei 2000
Huurprijs ƒ 42 000,- per jaar

Catering en Home Service
vraagt met spoed
Bezorgers vanaf 16 jaar
en bezorgers met rijbewijs

en nodigen
verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en schoolverlaters die bij ons aan de slag willen als

ZORGCOÖRDINATOR, EVV-ER, ACTIVITEITENBEGELEIDER,
VERPLEEGHULP OF LEERLING VERZORGENDE IG

Werktijden in overleg,
eventueel jaar betrekking.
Met interne opleiding.

uit voor onze

op i>pA/pe0$£ i i JflA/Uf
ww moojöj 16.00 UUR.

Haltestraat 34,
Zandvoort, tel. 5712800
of 06 51263468

We laten je dan graag ons prachtig verbouwde huis zien, geven je informatie en kunnen, als je dat wilt,
direct een sollicitatiegesprek met je voeren.

3e bent van harte welkom!
Heb je interesse, maar kun je niet komen?
Vraag dan een informatiemap aan of stuur direct een sollicitatiebrief. Het adres is:
Dr. Sarphatihuis,
afdeling Personeel & Organisatie,
Roetersstraat 2, 1018 WC Amsterdam,
telefoon (020) 626 31 15

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit geen originele getuigschriften bij
uw sollicitatie. Soms komen /e niet terug.
Kn dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopieren!

Nieuwsblad
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Datum
19
20
21
22
23
24
25
26

jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan

HW
01.29

02.25
03.17
04.06
04.51
05.37
06.20
07.09

LW
09.34
10.36
11.16
11.55
02.26
03.09
03.50
02.55

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 3, oplage 5.425 Editie 17

HW
13.51

LW
22.10

14.42

23.05
23.45

15.32
16.17

17.05
17.51
18.37
19.28

Olie was
'maar
een
i
amateur'

Burgemeester
plant
j
historische boom

12.45
13.36
14.25
15.14

Maanstand:VM vr 21 jan 05.40 uur.
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HW: zo 23 jan 17.05 uur, + 131 cm NAP.
LW; di 25 jan 14.25 uur, - 96 cm NAP.

Trio
steelt
kluis
Vomar

Los nummer 2,10 gulden

Uit & Vrije Tijd

Tang-dynastie in Casino

Nadat ze de kluis achterin de
auto hadden geladen, stapten
twee van hen gewoon in, de
derde dader nam plaats in de
achterbak van de stationcar.
De auto is weggereden in de
richting van de Keesomstraat.
Uit een onderzoek in de buurt
bleek deze gestolen auto in de
's-Gravesandestraat te zijn
achtergelaten. De kluis moet
onderweg m een andere auto
zijn geladen.
De politie is nu op zoek naar
getuigen die de kraak hebben
gezien en nog niet zyn gehoord, of die hebben gezien
dat de kluis werd overgeladen
tussen de Celsiusstraat en de
's-Gravesandsestraat.
Ook andere informatie over
de snelkraak is welkom. De politie in Zandvoort is te bereiken onder telefoonnummer
574.5111.

:ens
olgens my wordt het niks
V
met m'n goede voornemens om eindelijk eens de

tientallen vakantiefoto's in te
plakken. Ze liggen in een oude
schoenendoos. Net zoals de 52
columns die ik afgelopen jaar
voor deze krant gemaakt heb.
Laat ik eerst maar met de
krantenknipsels beginnen. Bij
het sorteren valt het me op
dat er in het afgelopen jaar
veel gebeurd en veranderd is.
Laat ik 'ns kijken naar het positieye.
Mijn qmagevoel is net zoals
m'n kleindochter gegroeid. Ik
geniet er elke keer weer van
als ik door de telefoon haar gekraai hoor.
De renovatie van het Zandvoorts museum schiet op. Volgens meneer Krol ziet het er al
fantastisch uit en ny hoopt,
als alles mee zit, dat de deuren
m 't voorjaar open kunnen.
De grote zandbak in de Grote Krocht komt ook even terug. De gemeente, ondernerners en bewoners zyn het
eens met de indeling en de rijrichting. Hopelijk krijgen de
fietsenrekken een andere plek
zodat iedereen normaal over
de stoepen kan.
Ja en dan de hondenpoep.
Die ligt nog overal verspreid.
De gemeente heeft wel de
groenstrook van de Prinsesseweg opgeknapt. Dus daar ligt
het niet aan. Nu nog de honöenbazen.
Op een paar na heb ik alle
krantenknipsels ingeplakt. In
de laatste column lees ik over
het zinloos geweld in Gorinchem. Na een jaar is dit vreseHjke geweld er nog steeds. Alleen
de naam van het dorp is
111
Vlaardingen veranderd.
Het lijkt zo ver weg maar het
ls
nog steeds zo beangstigend
dichtbij. Het doet me denken
aan de automobilist die 's
morgens vroeg op de Grote
Krocht ontzettend kwaad
naar een auto stapte omdat
2 n parkeerplek werd ingepikt.
Gelukkig liep het met een sisaf. Het had ook anders ge. Zelfs in Zandvoort.

En verder:
Zandvoorters
weerstaan
griepgolf
Pagina 3
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Ondanks sloop
blijft bewoner
in huurwoning

ZANDVOORT - De poütie
is op zoek naar getuigen van
de snelkraak by de Vomarsupermarkt aan de Celsiusstraat. De kraak vond vrijdagavond omstreeks tien
over tien plaats. Met een
rode Opel Kadett ramden de
daders de toegangsdeur van
het magazijn en gingen er
met een losstaande kluis
vandoor. In de kluis zat geld;
het precieze bedrag is niet
bekend.
Volgens de politie hebben
getuigen van. de inbraak drie
mannen gezien met een donkere huidskleur. Eén van hen is
beduidend langer dan de andere twee. Alledrie de daders
droegen een zogeheten baseballpet.

or de vierde keer op
rij werd de
Beatrixschool
overtuigend winnaar
van het jaarlijkse
schoolbasketbalernooi. Zowel de
meisjes als de
jongens van deze
school waren
duidelijk te sterk.

ZANDVOORT - Bewoner
H. Boon van de Koningstraat
53 wil zijn huis niet uit, omdat EMM zijn woning wil slopen. Volgens Boon zijn gemeente en woningcorporatie
Eendracht Maakt Macht
(EMM) een koopovereenkomst aangegaan waarin
staat dat de woningen gerenoveerd moeten worden.
„Dan kunnen ze niet tweeenhalfjaar later zeggen dat de
woningen toch worden gesloopt," zegt ook zijn advocaat W.F. Roelink van Weermijer, Roelink en Partners in
Hoofddorp.

telt raadsman Roelink. „Hij
wilde zijn woning helemaal opknappen en vroeg of dat nog
zin had. Volgens de woningcorporatie zou de renovatie nog
lang op zich laten wachten. Als
hij had geweten dat ze de boel
zouden slopen, dan was hij er
niet aan begonnen."
Roelink vraagt zich af waarom EMM nu gaat slopen terwijl ze bij aankoop kon zien
hoe de woningen ervoor stonden. „Je kunt dan niet in zo'n
korte tijd erna zeggen: gooi de
boel maar plat." Naast het
sloopplan van EMM is er nog
een argument waarom Boon
niet wil verhuizen. Hij vindt de
tegemoetkoming in de verhuiskosten, zo'n drieduizend
gulden, te weinig. Zeker gezien
de kosten die hij heeft gemaakt om zijn woning op te
knappen. „Daar begin je niet
aan als je weet dat ze de boel
gaan slopen."

Boon heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad
en het college. Hierin stelt lüj
dat volgens het contract renovatie en de aanpak van achterstallig onderhoud allang had
moeten plaats vinden. „Ik heb
dan ook een arsenaal aan redenen om geen medewerking te
verlenen aan de voorgestelde
De woningcorporatie werd
sloop."
overigens in 1995 ook overvallen door het collegevoorstel.
Het contract dat de gemeen- Dat ging ervan uit dat alle gete en EMM zo'n tweeenhalf meentewoningen in het cenjaar geleden hebben getekend, trum tegen de vlakte zouden
verplicht EMM de voor 1940 gaan. EMM was het toen absogebouwde woningen te reno- luut niet eens met dit collegesveren en te behouden voor de tandpunt.
„Het valt niet te plaatsen
primaire doelgroep. Kosten
die worden gemaakt voor her- binnen het Volkshuisvestinginrichting en tijdelijk onderko- belang van de gemeente Zandmen, zouden worden vergoed. voort," liet de toenmalige directeur Peter Kramer desge„Mijn cliënt is toen nog naar vraagd weten.
EMM gestapt om te vragen
De van oorsprong Chinese kunstenares Fengzhu Li exposeert momenteel in het Casino Zandvoort. Ze laat zich inspireren door de Tang-dynastie van duizend jaar geleden, hoe lang die renovatie nog op
ADVERTENTIE
maar giet de klassieke Chinese schildertechniek in een modern jasje. De expositie is nog tot 6 maart te bewonderen
zich zou laten wachten," verADVERTENTIE

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

CENSE&
'NÜNGEN
V

A
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Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8

Kerken oneens over afstoten gebouwen
ZANDVOORT - Het Samen-op-Wegproces in Zandvoort loopt vertraging op. De
gereformeerden hebben bij
de hervormden aangedrongen op een afkoelingsperiode
van ongeveer twee jaar. Beide
kerkgemeenschappen
kunnen het niet eens worden
over welk kerkgebouw na de
fusie in gebruik moet blijven.

aan de Julianaweg niet kunnen
opgeven. Zij willen vasthouden
aan de diensten zoals ze nu
worden gehouden. De ene zondag in de Gereformeerde Kerk,
de andere zondag in de Hervormde Kerk.

De hervormden vinden echter dat hun kerk vanwege de
historische achtergrond moet
blijven. De kerk is onlangs gerestaureerd, staat midden in
De gereformeerde kerken het dorp en is voor vakantievinden dat ze hun kerkgebouw gangers makkelijk te vinden.

'Toen we in 1930 trouwden, vroor het hard'

De hele maand
januari 2000

Voor alle kerkgangers geldt
dat zij het moeilijk zullen hebben als een van de gebouwen
wordt afgestoten. Veel gelovigen zijn er gedoopt of erin getrouwd.

4 frites
met fntessaus
&
4 Kalfsvleeskroketten

De hervormde en gereformeerde geloofsgenoten moeten echter samenwerken. Het
aantal bezoekers loopt namelijk met rasse schreden terug.
Met name de gereformeerden
zijn in de minderheid.
In principe, zo vinden de hervormden, is het niet mogelijk
om het kerkgebouw te onderhouden.

voor maar

15,Alleen geldig bij FEBO
Kerkplein 5, Zandvoort

De hervormden vinden het
overigens jammer dat de gereformeerden aandringen op een
grote aanloop is ook handig
afkoelingspenode van twee
als er een keer hulp nodig is, jaar. Ze bijven de deur openzo heeft ze ervaren. Want hoe- houden voor nieuwe onderwel de kolenhaard nog steeds handelingen.
een favoriete warmtebron is,
wordt het haar soms te zwaar.
„Maar er komt altijd wel eentje kolenscheppen." Want een
kleindochter woont boven en
er is veel familie m de buurt.
In de loop van de zeventig
jaar heeft het echtpaar veel
zien veranderen in Zandvoort.
Konden ze vroeger vanuit de
voorkamer de trein zien aankomen, inmiddels staan de bemijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
tonnen geraamten van een
Zandvoorts Nieuwsblad
wijk in wording aan de oyerkant van de straat. „De kinde13 weken voor maar ƒ 14,00
ren speelden hier altijd beneden. Er stonden wagons en er
lagen bergen schelpen. Het is
wel jammer van die oude plekjes." Geertje kan nog net tussen twee gebouwen door kijken omdat daar een trap naar
Naam: (m/v)
l l l l l l l l l l l M
beneden is gepland.

EERTJE EN Jaap Koper zijn l februari zeventig jaar getrouwd. In
1930 beloofden ze elkaar eeuwige trouw op het huidige gemeentehuis en ten overstaan
van de toenmalige ambtenaar
van burgeiyke stand, Ret van
der Meij. „Ik weet nog dat het
toen heel erg hard vroor," vertelt Geertje achter de ouderwetse kolenhaard in haar woning aan de Van Speijkstraat.
De huiskamer van het pand
waar het echtpaar al vanaf de
oorlog woont, staat vol fotolijstjes. Er zijn maar liefst negen kinderen te bewonderen,
twintig kleinkinderen en 23
achterkleinkinderen. De kolen
gloeien er lustig op los en verspreiden een behaaglijke
warmte. Echtgenoot Jaap
doet zijn middagslaapje en
Geertje vertelt over de periode dat ze hem voor het eerst
ontmoette.

G

Als geboren en getogen
Zandvoorters was het geen
wonder dat ze elkaar eens tegen het lijf zouden lopen, want
beiden komen uit de Noordbuurt. Ze haalt een grote foto
van de muur waarop een enthousiste groep mensen is te
zien is. Ze glijden met hun slee
vanaf De Rotonde naar beneden, tot op het strand.
„Br was een güjbaan gemaakt in de sneeuw en sommigen kwamen zo in het water
terecht," lacht ze. „Dat was
wel even vervelend, want dan
kreeg je natte voeten." De
Zandvoortse weet zich die
NelKerkman winter van 1929 nog goed te

AFHAAL KORTING

FEBD

Nieuwsblad

Geertje en Jaap Koper zeventig jaar samen

herinneren. „Het was een
strenge winter en die duurde
weken.
Een jaar later op l februari
werd hun huwelijk gesloten.
Toen vroor het ook dat het
kraakte. Het zoeken naar een
woning was voor het jonge
metselaarsechtpaar geen probleem. „We hebben eerst een
jaar op het Da Costaplein gewoond - daar is ook onze oudste zoon geboren - toen kwam

er een huis leeg in het dorp en
daar wilden we natuurlijk
heen."
In 1942 moest het paar vanwege de Duitse bezetting de
Stationsstraat verlaten en verhuizen naar Heemstede.
„Daar had ik eigenlijk best willen blijven. Het was een ruim
huis in een leuke buurt. Maar
mijn man wilde echter terug
naar Zandvoort. 'Ik wil de
kerktoren kunnen zien zien'

zei hij altijd," zegt ze lachend.
„Uiteindelijk zijn we in de Van
Speijkstraat terecht gekomen,
daar wonen we nog steeds met
plezier."
Dat het met het grote aantal
nakomelingen soms erg druk
in huis is, deert Geertje niet.
„Met nieuwjaar had ik ook
drie middagen lang de tent
vol. Ze komen natuurlijk niet
dagelijks meer. Maar je hebt
hier voldoende aanloop." De

Inmiddels begint het tot de
jubilarissen door te dringen
dat hun zeventigjarig huwelijksfeest niet zomaar ongemerkt voorbij zal gaan. „We
wilden er geen groot feest van
maken," vertelt Geertje,
„want de gezondheid is niet
meer zo goed. Maar ik merk
wel aan alle geheimzinnigheid
om me heen dat er iets gebeurt. Af en toe zie ik weer iemand naar rrüjn kleindochter
hierboven gaan, die hier anders nooit komt. Of mijn jongste dochter uit Australië overkomt? Ik weet wel dat er een
receptie is, voor de rest heb ik
geen flauw idee."
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA aö
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

l
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FAMILIEBERICHTEN

"Eindelijk over de berg"

Hoort zegt het Voort!

Na een langzaam afnemende gezondheid, hebben wij met z'n allen afscheid genomen van onze
lieve moeder, oma en overoma

l februari 2000

Helene Gesine Koper-Engbers

zijn onze ouders, groot- en overgrootouders

Geertje Koper-Koper (de Bul)

weduwe van Jacob Koper
•k Benlheim,
f Heemstede,
14 november 1912
15 januari 2000

en
Jaap Koper (Pieri)
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

70 jaar getrouwd
Ja, u leest het goed,
70 jaar in voor en tegenspoed
Wij vinden het fijn, dat ze nog
in ons midden zijn
De Kinderen

Correspondentieadres'
Koslverlorenstraat 58-2
2042 PJ Zandvoort

v Speykstraal 18, 2041 KM Zandvoort
Als u het bruidspaar wil vereren,
kom ze dan l februari feliciteren'
Receptie van 16 00 uur tot 19 30 uur.
Pension Het Grote Huis
Brederodeslraat 4 l, 2042 BG Zandvoort

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum aan
de Laan van Angers l (Kamer D) te Haarlem.
U kunt daar afscheid van haar nemen op woensdagavoncl 19 januari van 20.00 tot 21.00 uur. De
Laan van Angers is te bereiken met bus 5.
De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 21 januari om 12.00 uur in de aula van.de Algemene
Begraafplaats, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Aansluitend wordt zij daar begraven.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats.

Stap voor stap wordt ons de weg getoond
Mama is er niet meer, maar haar kracht zullen we
altijd blijven voelen.

Wilhelmina Petronella Maria
Bosman
Zandvoort,
Zandvoort,
17 april 1940
13 januari 2000
Gabriella
Amanda
Meta
Martinus Nijhoffstraat 34
2041 NW Zandvoort
De begrafenis heeft op maandag 17 januari plaatsgevonden.

Van harte
gefeliciteerd!

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan.
Wie kan begrijpen watje hebt geleden?
En wie kan voelen watje hebt doorstaan?
Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis „de
Hout" te Alkmaar is van ons heengegaan mijn lieve moeder, schoonmoeder en onze lieve oma

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

' TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
- liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze

kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling
5 milieu
- d e heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
6 onderwijs
-de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme
& verkeer
Een gedetailleerde liist met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 11 januari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 2 door B&W genomen besluiten
zijn op dinsdag 18 januari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie
MEDEDELINGEN
Uitslag loterij kerstbomenactie
In de eerste week van januari zijn op 2 plekken
kerstbomen ingeleverd, 809 in totaal
Aan het inleveren was ook een loterij verbonden
De winnende nummers zijn 399 - 428 563 - 792 - 886.
Van harte proficiat'
Winnaars kunnen prijsgevend lot inleveren bij
de Centrale Balie van het Raadhuis en ontvangen
dan een geschenkbon ter waarde van
f 20,— Openingstijden van de Centrale Balie
zijn maandag t/m woensdag van 08 30 tot
16 00 uur, donderdag van 08 30 tot 20 00 uur
en vrijdag van 08 30 tot 12 30 uur

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Burgemeester en Wethouders maken bekend
dat zij op 31 december 1999 een besluit hebben
genomen tot het vaststellen van beleidsregels
DIJ het aanwijzen van een belastingplichtige in
een keuzesituatie

GEMEENTE

Dit besluit is op 1 januari 2000 IR werking
getreden en ligt tijdens de reguliere openmgstyden kosteloos ter inzage bij de Centrale Balie
van het Raadhuis, Swaluestraat 2 te Zandvoort Een ieder kan op verzoek tegen betaling
van een bedrag aan leges hiervan een afschrift
verkrijgen

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 1
februari in het openbaar. De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal van het
Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud)
- de benoeming van de heer H Verpoorten
(VVD) m de commissie ROM,
- subsidie van f 33 000,-- aan de Zandvoortse
Omroep Organisatie (ZFM),
- de verkoop van een gemeentelijke woonwagen
aan de verhuurder,
- stemming over de voordracht van een kandidaat
voor de functie van gemeentesecretaris
N B ' Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de tegesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen,
bouwvoornemen en sloopvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend:
2000-013M Witte Veld 47 plaatsen tuinhuisje
2000-014B Gasthuisstraat maken van een
1 en 3
doorgang tussen
de panden
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

PROVINCIE

Nel Ledegang-van Duivenboden
Dirk de Ridder 21 januari 1910
2000 en 90 worden

^Proficiat!
Wij vieren dit samen met zijn lieve echtgenote Jannie,
kinderen en kleinkinderen.
Herman Heyermansweg 163
2042 XW Zandvoort

weduwe van Albert Ledegang
-Ar 11 mei 1920
112 januari 2000
Zandvoort
Alkmaar
Nel van Vierzen-Ledegang
Meindert van Vierzen
Mirjam en Mark
Wendy
Correspondentieadres:
Albatrosweg 37,1826 KG Alkmaar

HERHAALDE KENNISGEVING
STREEKPLAN KENNEMERLAND

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

(Partiële herziening streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied voor
IJmond en Zuid-Kennemerland)

1^^

KENNISGEVINGEN

Vaststelling van het plan
Op 14 december 1998 hebben Provinciale Staten de partiële herziening van het
streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied voor IJmond en Zuid-Kennemerland
vastgesteld.
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Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al meer dan 100 jaar bestaat.
Met oog voor details en tradities.Wij verzorgen
begrafenissen en crematies voor alle gezindten,
met goed opgeleide mensen, een modern
ingericht uitvaartcentrum, 24-uurs dag en nacht
uitvaartzorg-alarmdienst en speciale vervoeren verzorgingsdiensten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.
Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar voor
directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen van
de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij een
overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

023 - 532 87 50
dag en nacht bereikbaar

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 201 l KW Haarlem.

Inhoud van het plan
In het streekplan is aangegeven hoe de ruimte m de IJmond en in ZuidKennemerland de komende tien jaar wordt verdeeld en ingedeeld
Terinzagelegging van het plan
Het streekplan ligt gedurende de wettelijke termijn van 6 weken van 24 januari
tot en met 5 maart 2000, gedurende kantooruren, ter inzage
- m de bedrijfsbibliotheek van de provincie Noord-Holland, Houtplem 33 te
Haarlem,
- in de gemeentehuizen van Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal (te Overveen),
Castncum, Haarlem, Haarlemmerhede en Spaarnwoude (te Halfweg), Heemskerk,
Heemstede, Uitgeest, Velsen (te IJmuiden), Zaanstad (te Zaandijk, alsmede in de
hulpsecretarie te Krommeme) en Zandvoort
In het streekplangebied ligt het streekplan voorts ter inzage
- m het kantoor van het Gewest IJmond, Duitslandlaan 3 te Heemskerk en van het
Gewest Zuid-Kennemerland, Kenaupark 30 te Haarlem
en m de leeszaal van de volgende vestigingen van de openbare bibliotheek
Bennebroekerlaan 3
- Bennebroek
- Beverwijk
Kerkstraat 144
Korte Kleverlaan 9
- Bloemendaal
Geesterdumweg l
- Castncum
Doelenplein l
- Haarlem
Fie Carelsenplem 2
Planetenlaan 170
Gijsbrecht van Assendelftstraat 17
- Heemskerk
- Heemstede
Julianaplem l
Kervelstraat 189
- Krommeme
- Santpoort-Noord Crocusstraat l
Ringweg 36
- Spaarndam
Dr. Brugmanstraat 5
- Uitgeest
Maan Bastion 476
- Velserbroek
Deken Zondaglaan 104
- Vogelenzang
Dorpsduinen 6
- Wijk aan Zee
- IJmuiden
Plein 1945 nr6-!2
- Zaandam
Vermil|oenweg 9
Prmsesseweg 34
- Zandvoort
- Zwanenburg
Olmenweg 139
Buiten het streekplangebied ligt het plan voorts ter inzage:
- in de gemeentehuizen van de aan het streekplangebied grenzende gemeenten, te
weten- Akersloot, Amsterdam, Egmond (te Egmond aan Zee), Graft-De Rijp (te
De Rijp), Haarlemmermeer (te Hoofddorp), Heiloo, Hillegom, Limmen,
Noordwijk en Noordwijkerhout;
- m het kantoor van het Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer, Plein '40-'4S nr l te
Amsterdam (Slotermeer) en van het Stadsdeel Osdorp, Osdorpplein 1000 te
Amsterdam (Osdorp):
- in het provinciehuis van Zuid-Holland, Prinses Beatnxlaan 15 te Den Haag.
Reden van de herhaalde kennisgeving
Het vastgestelde streekplan Kennemerland heeft reeds gedurende de periode van
17 mei tot en met 28 juni 1999 ter inzage gelegen Het plan wordt opnieuw ter
inzage gelegd vanwege een onjuiste formulering van de kennisgeving, zoals geplaatst
op 12 en 13 mei 1999. De reeds gedurende genoemde termijn ingediende bezwaarschnften zullen door Provinciale Staten bij de heroverweging van hun bestreden
besluit tot vaststelling van het streekplan worden betrokken. Dit betekent dat
degenen die gedurende de periode dat het plan reeds ter inzage heeft
gelegen (17 mei tot en met 28 juni 1999) reeds bezwaar hebben gemaakt
niet opnieuw bezwaar hoeven in te dienen.
Mogelijkheid tot het indienen van bezwaren
Op grond van artikel 4a, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 7.1

van de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor een ieder de mogelijkheid tegen
besluiten m de zin van artikel l 3 van de Algemene wet bestuursrecht m het streekplan bezwaar te maken bij Provinciale Staten van Noord-Holland Het streekplan
bevat de volgende besluiten'
- de m het streekplangebied opgenomen contouren van het stedelijk gebied;
- de vnjwanngszone rond Schiphol,
- (overname van) het m het streekplangebied gelegen deel van de njksbufferzone
Amsterdam-Haarlem,
- de ontwikkeling van een deel van de Zuiderscheg ten zuiden van de Amsterdamseweg als logistiek bedrijventerrein ten behoeve van de met-havengebonden bedrijven
uit IJmuiden-West,
- de aanwijzing van de drie agrarische kerngebieden, te weten'
het Heemskerkerduin, het agrarisch gebied ten oosten van Beverwijk/Heemskerk
en het bollenconcentratiegebied m het noorden van de gemeente Castncum;
- de aanwijzing van de Wijkermeerpolder ten zuiden van de Noorderweg en ten
westen van de Assendelverzeedijk als gebied voor kadegebonden en havengerelateerde bedrijvigheid;
- de aanwijzing van in het streekplangebied gelegen bodembeschermingsgebieden,
grondwaterbeschermmgsgebieden, stiltegebieden en Natuurbeschermmgswetgebieden als milieubeschermmgsgebieden,
- het achterwege laten van booractiviteiten in het gedeelte van de Noordzee dat
binnen de ecologische hoofdstructuur valt;
- uitsluiting van verdere bebouwing van de kustzone
Ook bestaat de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen indien u van mening
bent dat het hier geen besluiten m de zin van artikel l 3 van de Algemene wet
bestuursrecht betreft of als u van mening bent dat er in het streekplan meer besluiten zijn opgenomen dan hiervoor zijn vermeld In deze gevallen dient gemotiveerd
te worden aangegeven waarom dit zo zou zijn
Een bezwaarschrift tegen het streekplan dient u te richten aan Provinciale Staten
van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem
De inhoud van een bezwaarschrift
In het bezwaarschrift moet ten minste worden vermeld
- uw naam en adres,
- de dagtekening,
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht,
- de gronden van uw bezwaar
Tot slot moet u het bezwaarschrift ondertekenen
Termijn voor het indienen van bezwaren
De wettelijke termijn voor het indienen van bezwaren is gelijk aan de termzageleggmg van het plan en bedraagt zes weken Deze termijn loopt van 24 januari tot
en met 5 maart 2000.
Mogelijkheid tot het treffen van een voorlopige voorziening
Voor een ieder bestaat tevens de mogelijkheid een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening Hiervoor is een griffierecht verschuldigd van
f 225,- voor natuurlijke personen en f 450,-- voor rechtspersonen Het verzoekschrift
dient te worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling Bestuursrecht-spraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voorwaarde voor het verzoeken om een voorlopige voorziening is dat een bezwaarschrift is ingediend Een afschrift
van dit bezwaarschrift dient bij het verzoekschrift te worden overlegd
Meer informatie
Het streekplan Kennemeiland is tegen betaling van kostprijs en verzendkosten te
verkrijgen Een samenvatting van het streekplan en de streekplankrant zijn gratis
verkrijgbaar
Deze uitgaven kunnen worden besteld bij de provincie Noord-Holland,

tel 023 5144245/514 43 00
Informatie over het streekplan is ook op Internet te vinden onder
www noord-holland nl
Er zij op gewezen dat u zich bij het indienen van een bezwaarschrift alleen kunt
baseren op de integrale tekst en kaarten van het gedrukte streekplan, zoals vastgesteld door Provinciale Staten
Informatie over de streekplanherzienmg is te verkrijgen bij de heer J.H.M. Bakker
tel-023 514 37 78 of bij de heer J Ottenhof tel. 023 5 1 4 3 3 2 6 .
Voor vragen over de bezwarenprocedure kunt u bellen met het secretariaat van de
Hoor-en Adviescommissie, tel 023 5 1 4 4 1 41.
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Bekeuringen
BENTVELD - Elf inzittenden zijn vorige week dinsdag
bekeurd voor het niet dragen
van de gordel. De politie controleerde op de Zandvoortselaan 165 voertuigen tussen
14.15 en 16,15 uur. Bij eenroodlicht controle op de Zandvoortselaan tussen 15 en 16
uur zyn vier bestuurders beIteurd.

woensdag 19 januari 2000

B en W
planten
mijlpaal

Rao^o ZFM
in Nieuw Unicum
ZANDVOORT - De lokale
omroep ZFM zendt dit weekend live-programma's uit vanuit het wooncentrum voor lichamelijk
gehandicapten
Nieuw Unicum. Vrijdagavond
wordt het sportprogramma,
het cultuurprogramma Generaties en het jongerenprogramma Storm & Co uitgezonden. In het laatste programma
komen jongeren uit Nieuw
Unicum zelf aan het woord.
Ook is er tijdens de uitzending
livemuziek te horen.
De redactie van het actualiteitenprogramma Goedemorgen Zandvoort is zaterdagochtend in de koepel van het
wooncentrum aanwezig. In het
eerste uur komen de gebruikelijke programmapunten aan de
orde als De Ondernemer en
een vereniging. Tijdens het
tweede uur is er een politiek
forum dat discussieert over de
problemen van gehandicapten. Na Goedemorgen Zandvoprt presenteren Rob de
Vries en Jaap Koper het muziek- en nieuwsprogramma
Zandvoort op Zaterdag.
Zondagmorgen om tien uur
wordt ZFM Jazz gepresenteerd door Hans Sandbergen.
Ook het gezamenlijk programma met AB Radio in Bloemendaal en Zondag in Kennemerland wordt vanuit Nieuw Unicum uitgezonden.

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden en zijn
wethouders hebben vorige
week een millenniumboom geplant. De boom symboliseert
het begin van de nieuwe eeuw.
Er is gekozen voor een lindeboom omdat deze een historiBENTVELD - Bij een ver- sche betekenis heeft. De boom
lichtingscontrple op de Zand- staat symbool voor het eeuwivoortselaan zijn tussen 7.30 en ge leven.
8 30 uur twee fietsers bekeurd.
De millenniumboom is geplaatst op de hoek van de Oosterstraat en de Prinsesseweg.
ZANDVOORT - Een stereo- In eerste instantie wilde het
toren is ergens tussen donder- bestuur de boom zo dicht modagavond 17 uur en vrijdag- gelijk bij het centrum plaatsen,
ochtend 8 uur gestolen uit een maar in verband met de gerestaurant aan de Passage. De plande verbouwing op het
dader kwam het bedrijf binnen Gasthuisplein is voor een andoor een trottoirtegel door de dere locatie gekozen. De rnilruit van een voordeur te gooi- lenniumboom wordt namelijk
en.
gekoesterd door Zandvoort en
het is de bedoeling dat deze zo
lang mogelijk blijft staan.
De gemeente is van plan om
BENTVELD - Een 94-jarige binnenkort meerdere bomen
vrouw is vorige week dinsdag in Zandvoort tot monument te
door een kruidenier die de verheffen. Het plakkaat dat op
boodschappen kwam brengen het moment op de millenniumuit een benarde positie gered. boom hangt, wordt later verDe vrouw was gevallen en kon vangen. Ook wordt er een hekniet meer opstaan. Door de ge- je om de linde gezet om de milalarmeerde politie werd een lenniumboom te beschermen
achterdeur geforceerd. De en het geheel een feestelijk
vrouw bleek haar pols te heb- tintje te geven.
ben gebroken en is door een
ambulance naar een zieken- Burgemeester Van der Heijden
huis in Haarlem vervoerd.
onthult samen met zijn wethou-

Fietsers bekeurd

Inbraak restaurant

Gebroken pols

Onjuiste verlichting

ZANDVOORT - Zeven automobilisten zijn bij een verlichtingscontrole op de Zandvoortselaan bekeurd voor het
voeren van onjuiste verlichting.

Gewonde na botsing

ZANDVOORT - Tijdens een
aanrijding op de Boulevard
Barnaart omstreeks 17.20 uur
liep een 87-jarige inzittende
snijwonden op. En 64-jarige
automobilist uit Landsmeer
verleende geen voorang aan
een 32-jarige automobilist.
Beide auto's raakten beschadigd.

Dronken bestuurder

ZANDVOORT - Een 27-jarige Zandvoortse automobilist
is maandag rond 0.40 uur aangehouden op de Kostverlorenstraat omdat hij 'onder invloed
achter het stuur zat. De verdachte viel op omdat hij een
kapotte achterverlichting had.
Bij een ademtest bleek hij aan
een promillage van ongeveer
1.58 te komen. Zijn rijbewijs is
ingenomen en er wordt procesverbaal gemaakt.

Alcoholcontrole

HEEMSTEDE - In de nacht
van vrijdag op zaterdag, tussen negen en vier uur, is er op
de Zandvoortselaan en de
Heemsteedse Dreef een alcoholcontrole gehouden. Er werden bij 254 automobilisten
blaastesten afgenomen. Zes
bestuurders kregen een bekeuring omdat zij onder invloed van alcohol verkeerden.

208 maal op foto

HEEMSTEDE - Op de Glipperdreef, César Francklaan en
Herenweg zijn vrijdagavond
maar liefst 208 autobestuurders op de foto gezet omdat ze
te hard reden. In totaal passeerden 710 voertuigen de politiecamera. De hopgstgemeten
snelheid was 91 kilometer per
uur, op de César Francklaan.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: Dick Piet.

Informatieavond
Kindertelefooon

ders de plaquette bij de millenniumboom op de hoek Oosterstraat/Prinsesseweg. De mijlpaal is een linde

'EMM is niet meer dan filiaal van Drachten'
ZANDVOORT 'Eendracht maakt macht'. De
leuze gaat niet op voor de
Zandyoortse woningbouwvereniging met
dezelfde
naam (EMM). In plaats van
de handen ineen te slaan, is
de voltallige Raad van Commissarissen opgestapt en
een deel van het bestuur en
managementteam vertrokken. Voorzitter M. Koper en
adviseur T. Derks van de vereniging zijn vorige week bij
het ministerie van Vrom op
het matje geroepen omdat er
nog steeds geen nieuwe raad
is. Met name de laatste twee
worden van solistisch pptreden beticht. In werkelijkheid
wordt dit duo als 'het bestuur' van de vereniging gezien.
EMM-voorzitter Maaike Koper betreurt het nieuwsbericht
in deze krant van vorige week.
Daarin staat dat twee leden
Warme en koude rillingen,
koorts en Keelpijn. Er heerst
weer griep in Nederland. En
deze keer zou het erger zijn
dan anders. Een record
aantal mensen is ziek, net
beter of staat op het punt
ziek te worden. Hoe erg
heeft de epidemie
toegeslagen in Zandvoort?

*A;

NTI-GRIEPMIDDELEN lopen op het moment heel goed." Ton
Goossens van ABC drogisterij
Ton Goossens heeft gemerkt
dat steeds meer mensen de
griep proberen te voorkomen.
„Als je het al hebt, ben je over
het algemeen al te laat. Dan
moetje het gewoon uitzieken."
In de drogisterü is niemand
van het personeel ziek. „Wij
weten dat natuurlijk wel te
voorkomen. Veel vitamines die
je weerstand verhogen, kunnen de griep tegengaan, maar

van het managementteam zijn
opgestapt uit onvrede met de
leiding. Om precies te zijn het
hoofd financiële en algemene
zaken F. Scheffers en het
hoofd verhuur en bewonerszaken R. van Kampen.
Koper
wordt
verweten
slecht met haar personeel om
te gaan en beide hoofden stel-

Ledenraad
komt morgen
bijeen
len het bestuurlijk functioneren van zowel Koper als Derks
ter discussie. Koper is te solistisch en legt regelmatig adviezen naast zich neer. Maar de
voorzitter zelf zegt dat het
gaat om een 'conflict tussen
werknemer en werkgever'.
Ingewijden vragen zich inmiddels af of ze deze stelling

ze kunnen het aantal dagen er even iemand ziek geweest,
dat je griep hebt ook aanzien- maar ik weet niet eens zeker of
lijk verkorten."
dat griep was." Van den Bos is
niet erg verbaasd over het feit
Directeur Hokke van het dat niemand ziek is. „We hebNoordzee College, locatie Wim ben er meestal niet zoveel last
Gertenbach, heeft nog niets van."
gemerkt van de griepgolf. „Het
„Een griepgolf?" Een medevalt tot nu toe verschrikkelijk
mee. Er zijn een paar leerlingen ziek, maar alle docenten
zijn gelukkig nog aanwezig."
Hokke hoopt dat het niet erger
wordt met de griepgolf. „Het
blijkt dat we een gezonde
school hebben, maar het kan
ook morgen opeens toeslaan." werkster van het postkantoor
lijkt verbaasd over de vraag of
Ook in het pannenkoeken- er op het postkantoor veel zierestaurant De Duinrand heeft ken zijn. „Die griepgolf is tot
de griep nog niet toegeslagen. nu toe helemaal aan ons voor„Niemand is ziek," meldt de bij gegaan. Vorige week waren
heer Van den Bos van het res- er twee collega's ziek, maar dat
taurant vrolijk. „Vorige week is was vrij snel weer voorbij.

cussie over dit rapport 'Professioneel Toezicht' nodig. „Het
bestuur wilde er niet aan omdat de vereniging een groot
draagvlak zou hebben bij de
Zandvoortse bevolking. Voor
ons gold dat wij er nog geen
mening over hadden. We vonden alleen dat de discussie erover wel gevoerd moest wor-

'Bestuur had
in ons weinig
vertrouwen'
den."
Ex-directeur Peter Kramer
wil niet meer reageren op het
opstappen van de twee managementteamleden. Ook hij vertrok uit onvrede. „Ik ben inmiddels vijf maanden weg. Ik
heb er geen behoefte aan om
alles weer op te rakelen."
Inmiddels heeft de Leden-

Geen problemen dus."
Ondanks de positieve berichten van veel bedrijven
heeft de heer Neutel van de
Zeestraat Apotheek zeker gemerkt dat de griep heerst.
„Sinds een week of twee, drie is
net behoorlijk aan de gang."

Volgens Neutel is de griep in
vergelijking met vorig jaar iets
erger. „Vorig jaar viel het wel
mee, dit jaar is het echt een
epidemie." Ook in de apotheek
zijn er griepslachtoffers. „Wij
zijn ook niet gespaard gebleven," zegt de heer Neutel.
„Deze week hadden we één
zieke, vorige week twee. Dat
geeft een extra druk, maar het
is geen echt probleem." De
apotheker denkt dat de griepgolf bijna voorbij is. „Of hij zit
nu op z'n top of hij is er net
overheen, het is moeilijk in te
Veel klanten komen medicij- schatten. Het kan volgende
nen halen om de griep wat te week weer erger worden."
verlichten. „Keelpijn, hoofdpijn en koorts. Dat zijn de
„Het valt mee," zegt direcklachten die we veel horen. teur Bavinck van de Oranje
Hoestdrankjes, peniciline en Nassau school. Van collega's
keeltablettten worden wel hoor ik wel dat soms de halve
klas ziek is, maar daar hebben
meer verkocht."
wij geen last van." In de elf
groepen van de basisschool
zijn er hoogstens vier kinderen
er klas ziek. „Zieken zijn trouwens na ongeveer twee dagen
vaak weer beter." Van de zeventien docenten is er op het

Wel stormloop op drogisterij en
apotheek voor anti-griepmiddelen

ET AANTAL griepgevallen in de regio West,
waar Zandvoort onder
valt, is deze week gedaald.
Volgens het influenzacentrum
in Rotterdam is er geen sprake meer van een epidemie. De
griepklachten, die zeer snel
opkomen, bestaan uit hoofdpijn, spierpijn, koorts en hoesten.
yorige week was het aantal
griepgevallen 40,1 op de tienduizend inwoners. Volgens de
laatste cijfers van het influenzacentrum is dat nu gedaald
tot 35,5 griepgevallen per tienduizend inwoners. Deze cijfers
liggen boven het landelijk gemiddelde dat deze week op
32,1 griepgevallen per tienduizend inwoners ligt. Dat was
vorige week 32 gevallen per
tienduizend inwoners. Ook
deze ontwikkeling is stabiel.
In het Oosten van het land,
waar het griepvirus vandaan
komt, breidt de griep zich al
drie weken lang niet meer uit.
Daar lag het aantal griepgeyallen op 25,6 per tienduizend
inwoners.
In het algemeen komt griep
voor tussen november en

H
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Bezorging: Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

d

Hans van Pelt

ZANDVOORT - De kindertelefoon Haarlem houdt donderdag 24 februari een informatieavond voor nieuwe medewerkers. Van nieuwe mederwerkers wordt verwacht dat
ze affiniteit hebben met jongeren en zich kunnen inleven in
de leef- en denkwereld van jongeren. De kindertelefoon is
elke dag van 14 tot 20 uur bereikbaar om een luisterend
por, goede raad en advies. De
jongeren bellen over onderwerpen als verliefdhied, sex,
school, pesten, ruzie maken en
vriendschap.
Nieuwe medewerkers krijgen voordat ze aan de slag
gaan een training van twaalf
avonden. Tijdens deze avonden worden ze voorbereid op
het voeren van gesprekken
met jongeren in de leeftijd van
acht en achttien jaar. Een specifieke vooropleiding voor dit
werk is niet nodig. Het is de
bedoeling dat medewerkers
voor minimaal een jaar gemiddeld acht uur per week besteden aan telefoondiensten en
organisatorische activiteiten.
Voor meer informatie en
aanmelding voor de informatieavond via tel. 532.3206

raad besloten om morgenavond bijeen te komen en de
kwestie te bespreken. Ledenraadslid E.J. Molenaar stelt
dat de Ledenraad het bestuur
naar huis kan sturen als blijkt
dat de grieven, die de managementleden vorige week in hun
ontslagbrief hebben geuit,
waar zijn. „Dat was ook onze
eerste reactie. Maar wij begrijpen inmiddels uit de reactie
van het bestuur," zo verklaart
Molenaar, „dat het niet de
waarheid is. Wij willen de zaak
van twee kanten kunnen afwegen. Vandaar dat we allemaal
bij elkaar komen."
De ledenraadsvergadering is
in principe openbaar. Alle leden mogen komen maar hebben, buiten de raad om, geen
recht van spreken. De Zandvoortse Vereniging van Huurders (ZVH) wacht voorlopig
het antwoord van het bestuur
af. „We willen eerst alle inforZANDVOORT - Kennemer
matie over de kwestie afwachten."
thuiszorg begint binnenkort
met een cursus 'Stop met roken'. Belangstellenden worden
moment één ziek. „Dat valt uitgenodigd om donderdag 20
dus heel erg mee," zegt Ba- januari de informatieavond
vinck.
over deze cursus te bezoeken.
De avond begint om 20 uur om
„Een behoorlijk stevige het gebouw van de thuiszorg
griep," zegt dokter Paardekoo- aan de Leidsevaart.
per. „Landelijk zijn er geloof ik
veertig mensen van de tienduizend ziek, dus dat is een flink
aantal." Goed nieuws voor de
ZANDVOORT - Het Anbo
risicopatiënten die zijn inge- Senioren koor Voor Anker
ent. „Het vaccin werkt erg zingt donderdagmiddag 20 jagoed, dus zij hebben niets te nuari onder leiding van dirivrezen."
gent Wim de Vries. Vrijdag 28
januari is het koor samen met
Volgens Paardekooper is de een ander koor te horen bij AB
griep dit jaar erger dan vorige radio via de kabel op 87.6 FM
jaren „Gemiddeld ligt iemand en op 105.8 FM van 19 tot 21
met griep vijf tot zeven dagen uur. Zondag 28 februari geeft
met hoge koorts te bed. Er is het ANBO Seniorenkoor een
nu wel een nieuw middel op de lunchconcert in het Circusthemarkt wat erg goed blijkt te ater. De kosten hiervoor bewerken, maar daar moet je dragen 12,50 gulden.
mee beginnen zodra je de griep
voelt opkomen."
Paardekooper heeft de inADVERTENTIE
druk dat het ergste wel voorbij
is. „Het wordt volgens mij
langzaam minder. Maar griep
kan je al krijgen van iemand
die hoest of door handen te
schudden, dus je hebt het nog
snel te pakken."

Stoppen met roken

Voor Anker zingt

Jorien Beukers

Griepklachten in deze
streek over hoogtepunt

2,10
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Raad van Toezicht vorig jaar in
mei, is eigenlijk de leegloop in
de top begonnen. Ex-raadslid
Ide Aukema zegt hierover:
„We zijn toen opgestapt omdat het bestuur niet wilde praten over de organisatiestructuur. Die was behoorlijk opgetuigd met een Raad van Toezicht, een bestuur, een ledenraad, een directeur en een
algemene ledenvergadering.
Voor zo'n verenigingsvorm
kies je als je zo'n twee- of driehonderd woningen onder je beheer hebt. Omdat twee jaar tevoren de woningcorporaties
moesten veranderen in professionele organisaties, luidde het
advies om te kiezen voor een
BV of NV."
„We hadden eenjaar lang geprobeerd om het gesprek over
die structuur op gang te brengen, zonder resultaat. Wij zagen het als een gebrek van vertrouwen van het bestuur in
ons."
Volgens Idema was een dis-

Tweedracht maakt...

uur.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(n
20) 5626211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
f 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal; voor postabonnees
9elden andere tarieven. Losse nummers ƒ

kan blijven volhouden gezien
het vertrek van een complete
Raad van Toezicht, een directeur, een aantal leden van de
Ledenraad en een deel van het
managementteam. Daar tussendoor speelt pok nog eens
het gemeentelijk onderzoek
naar bijstandsfraude dat vermoedelijk door een van de bestuursleden is gepleegd. Onduidelijk is hoe deze zaak eind
1998 is afgehandeld. De gemeente wil nu niet reageren op
vragen hierover.
Vraagtekens zijn er ook over
de rol van adviseur T. Derks,
een corporatiedirecteur uit
Drachten. Deze adviseur van
EMM heeft - dat is geen geheim in Zandvoort - een relatie
met de wethouder van Volkshuisvesting Marijke Herben.
Volgens sommigen oefent hij
teveel invloed uit in de corporatie waar Herben, voordat ze
wethouder werd, zelf voorzitter van was.
Met het opstappen van de

Griep krijgt geen vat op Zandvoorters

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv -chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce
Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie:
Wïllem
Bleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie. Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16

Advertentieverkoop: H van Zanten (manager), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax: (023) 573.0497. E-mail, wmcomm®Perscom.nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
Fax: 562 6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
6656321.
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maart. Er is sprake van een
epidemie als in korte tijd heel
veel mensen tegelijk griep
hebben. Een epidemie duurt
in het algemeen zes tot acht
weken. Ongeveer 10 tot 15
procent van de mensen heeft
dan last van het infiuenzavirus.
De griep die op dit moment
heerst, begint als als een ontstetóng in de luchtwegen, veroorzaakt door het influenzavirus. Het virus wordt via de
lucht overgebracht door praten, hoesten en niezen. Het gevolg van deze ontsteking is
dat men zich plotseling behoorlijk ziek voelt worden. Er
kunnen allerlei klachten ontstaan zoals hoge koorts, koude rilligen, hoofdpijn, spierpijn, verlies van eetlust en
hoesten. Sommige mensen
hebben daarbij ook last van
diarree en braken.
Wie echt de griep heeft, kan
ervan uitgaan dat de griep zeker een week duurt. Ook daarna duurt het nog enkele weken
voor men zich weer de oude
voelt. Huisartsen adviseren
om thuis de griep uit te zieken.

nenaa
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Do t/m Di 1900
Dagelijks 21 30
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Jonathan Pnce,
James Wilby •
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen

• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
Kl l Ï i l ' Garantie en nazorg
r\U IJ l . Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

van
Vclll

Dierenbescherming Zandvoort

D
-^

Wij zijn vanaf 1 januari 2000 samengegaan in:

dierenbescherming

Dierenbescherming Haarlem & Omstreken
Telefoonnummer: 023 - 534.34.40
Faxnummer
: 023-534.29.04

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

JQUKEDEJONGHE
KORENMOUT

üdO.N.T.

E-mail

dierenbescherming.haarlem@inter.nl.net

Kantooradres: Stuyvesantstraat 91-Zwart
2023 KM Haarlem

Praktijk opleidingen tot nngelstyliste bij:

Dierenambulance: 023 - 524.68.99

CL "B. Noils

JONG
HE
* - " * " - "

(fllwoys "Beoutiful Noils)

Fa. Gansner & Co.
Bel voor meer informatie:

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

CLR Nolls
Opleidingsinstituut en Groothandel
Pijlslaan 110 Haarlem 023 - 5 24 5005

f. J

„•
A^

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

GARAGE, PARKEERPLAATS en BERGING IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:

HENKSEBREGTS

35 jaar
Vrijblijvende prijsopgave
v.a./60,-p.m2
incl. stenen

Bij de toewijzing van de parkeerplaats Mr. Troelstrastraat F hebben
huurders van de woningen Mr. Troelstrastraat de voorkeur.

TEL. 023-5731729

Bij de toewijzing van de berging Keesomstraat 29D hebben huurders
van de woningen Keesomstraat met de huisnummers 197 t/m 217 derde verdieping de voorkeur.
De toewijzing van garage, parkeerplaats en berging vindt plaats aan
leden. De huurder binnen het aangegeven voorkeursgebied met de
langste woonduur is de eerste kandidaat.

98

6.

pikant aekruidMaéfroerbakschotel .

9.98

100 gram k}pfilet+ 100 gram
Cajun ebraad'samen

U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan
E M M, Postbus 505, 2041 EA Zandvoort.

WeeJanediaFmicrofiche.

3.50

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GIrAmsterdam
Telefoon 020-562.2485

De inschrijftermijn sluit op woensdag 26 januari 2000.
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Ook verkrijgbaar bij:
Vomar

De KIEN r-getallen
Met elk lot waarmee u
speelt in de Postcode Loterij
maakt u elke maand kans
op alle prijzen waaronder
de Mega Jackpot van
minimaal 2 miljoen
gulden. Hoe meer loten u
heeft, hoe groter dus de
kans dat u die miljoenen
wint!
Elke keer als de Jackpot niet
is gevallen, komt er 1 miljoen gulden bij. Vanaf nu
kan de Jackpot oplopen tot
maar liefst 14 miljoen! Bij
die stand wordt de Mega
Jackpot gegarandeerd
uitgekeerd. Laat uw kans
op al die miljoenen niet
liggen. Doe mee en vul de
bon vandaag nog in! Dan
maakt ook u kans op al
deze prijzen.

K I E N !
06
11
18
27
34
44
48

&60S

D de heer

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

Postcode:,

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in
bloklettsrs. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 - 3001500 (35 cpml.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voorde
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

09 10

Adres:.

Plaats:

Tel:.

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5

Weekmedia

Gasthuisplein 12

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18

Sig. magazijn Lissenberg

Haltestraat 9

Firma Veldwijk

Haltestraat 22

Shellstation Geerling

Hogeweg 2

AKO
Firma P. Klein

Kerkplein 11

BP Lehman bv .

Van Lennepweg 4

Firma T. Goossens

Pasteurstraat 2

Kerkstraat 12

Restauratie 'Het Station'

Stationplsein 6

Grand Dorado Supermarkt

Vondellaan 60

Tabakkiosk De Vonk

Vondellaan 1A

.,„,

BODEGASLAN

ELDERS44^

In de Spaanse streek Hioja vonden
we bij het klassehuis Lan een
mooie, lichtdroge w'rtte wijn. Deze Rioja
is fruitig met een kruidig karakter.
Ideaal als begeleider van salades
ol visgerechten.

BORDEAUX ROUGE
MOUTON CADET

KRAT 24 FLESSEN

heeSt alle dranken!
HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
D1RCKIII fteeft meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen tijdens kantooruren: 0172-447 300
Alle aanbiedingen zijn gelCg t/m 30 januari, zolang de voorraad strekl. Druk- en zellouten voorbehouden! | GRATIS i

S L A P E N IS ONS V A K

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemertand

..».->a,i.

9501 GK
in Stadskanaal
met
8 winnende loten

150.00.01

• NATIONALE B

| De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

Circus Zandvoort

26
33
40
47
51 52

S Postcodes
Straatprijs

w

RIOJA BLANCO

VERGELIJKBARE PRIJS

24
31
38
46

Philips
CD-recorder
+ headphone

fH l t~\ T CT D I l SM Bon uitknlppon en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
m L. \J l t H l J la
Nationale Postcode loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

CITROENBRANDEWIJf

Deze voortreffelijke witte
Bordeaux kreeg een stervermelding 'zeer geslaagd'
in het toonaangevende
Franse wijnboek 'Le
Guide Hachette 2000'.
De wijn is heerlijk fris
en heeft een mooie
afdrank.

15 17

Postcode Loterij Live! j
23 januari
Kijk, bel tot
maandag 22.00 uur
en maak kans op

D mevrouw

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven/10.000,Geboortedaturn:
(dag-maand-jaar)

GUSBRECHT
VANAEMSTEL

Rijksstraatweg 67-71, Haarlem. Tel. 023-5254956£*
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Personeelsadvertenties
worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.

Naam:

Datum:
Handtekening:

07
12
21
29
36
45
50

Bea Post,
Nationale Postcode Loterij

BON VOOR 14 MILJOEN

ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Mega Jackpot van max.14 miljoen
gulden en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermee steun ik 29 goede doelen.

BORDEAUX BLANC
CHATEAU COLLIN DU PIN

Omdat u niet zonder kunt!

n nu
miljoen!

r»

Chateau Pech-Latt staat
bekend om de natuurvriendelijke wijze van cultivering
en vinificatie. Deze geheel
biologische methode staat
onder strenge controle
van Ecocert. Kortom:
een eerlijke rode wijn
met een volle smaak.

Meer dan een halve eeuw geleden
is dtt voorlreB elijke Bordeaux
wijnconcept ontwikkeld door de
beroemde wijnbaron Philippe de
Rothschild. Een prachtige rode
wijn voor een eenmalige lage prijs.

woningbouwvereniging E M M

Mega Jackpot van de Postcode Loterij verhoogd!

Grijp met de bon op deze pagina uw kans op vele miljoenen!

CORBIERES
CHATEAU PECH-LATT

Bij de toewijzing van de garage Celsiusstraat M hebben huurders van
de woningen Boerlagestraat en Reinwardtstraat de voorkeur.

WEEKAANBIEDING

•

GEWAARDEERD DOOR KENNERS

Garage Celsiusstraat M, huur ƒ 100,00 per maand,
parkeerplaats Mr. Troelstrastraat F, huur ƒ 26,50 per maand en
berging Keesomstraat 29D, huur ƒ 15,00 per maand.

Edwar&yaajcle Pol

Pjgè|?|f^

0,7 LITER - ELDERS 22*95"

Postbus 505
Telefoon 023 571 77 41

gespecialiseerd in
SIERBESTRATÏNG

1 kilo

KORENMO

2040 EA Zandvoort
Fax 023 571 49 24

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

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

Gemengd gehakt

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort

M

MANSION HOUSE
WHISKY

,

ƒ 25.000,- PER LOT
en voor
9501 GK 100
extra: een BMW!

|
l

Zotfouten voorbehouden

Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur
van zo'n 21 minuten ligt het voor de
hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen
worden.

Bel voor meer informatie over
succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik
020 - 562 2804
of
Pieter Langereis
020 - 562 3436

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of ;
twee dagen leuke contacten met ancle
ren gekregen. (i,oogpm)

Jandvoorts
Jieuwsblad

ACHTERGROND

Editie 17

woensdag 19 januari 2000

Nieuwsblad uit nieuwe drukkerij

Senioren computercursus

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten
De inrichting
van de
drukkerij is in
volle gang
Bram de
Hollander
Fotografie

In de Amsterdamse
Watergraafsmeer wordt
momenteel de bouw en
inrichting van de nieuwe
drukkerij van PCM voltooid.
Vanaf l juni wordt een start
gemaakt het overhevelen
van de productie van de
kranten die nu in de
drukkerij aan Wibautstraat
worden gedrukt (onder
andere Zandvoorts
Nieuwsblad, Trouw, de
Volkskrant en Het Parool).
NRC Handelsblad volgt later.
De afdelingen Verpakking
en Transport zorgen er
vervolgens voor dat de
kranten uiteindelijk op de
deurmat vallen.
Projectleider Torn Bijl geeft
een rondleiding.

ZANDVOORT - Speciaal
voor senioren houdt de ANBO
een computercursus. Deze
:ursus wordt van donderdag
27 januari tot donderdag 23
biaart gehouden in het interi netcafé aan de Haltestraat. De
piegen donderdagochtenden
duren van 10.30 tot 12 uur. Er is
plaats voor 12 deelnemers. De
iosten van de cursus inclusief
:offle en cursusmateriaal bedragen 99 gulden. ANBO-leclen betalen 75 gulden.
Tijdens de curcus leren de
deelnemers enkele mogeüjktieden van internet, zoals het
versturen van email en welke
informatie op internet is te vinden.
E ONTWIKKELINInschrijfformulieren
kan
GEN IN 'Krantenmen inleveren bij het Welzijnsland' gaan snel. Waar
centrum aan de Wülemstraat
vroeger de journalis20.
ten afhankelijk waren van een
typemachine en de grafici
nauwkeurig pagina's in lood
opmaakten, zijn de werknemers in een krantenbedrijf tegenwoordig vooral aangewePeriode 9-14 januari 2000
zen op de computer. Vanaf l
juni wordt de procedure nog
Geboren: Djoni Joy, dochter verder gemoderniseerd. De
van Hendricus Kinneging en journalist schrijft een stuk, de
Johanna Alberta Vink; Fabien- opmaker zet dat met behulp
ne Valerie, dochter van Roelof van een computer in een pagiHans Deesker en Yvonne Re- na en drukt op de knop 'zet'.
nee Broekhof.

D

Ondertrouwd: Jelle Sytze Attema en Geertruida Hendrika
Klaassen; Karel Cornelis Goos
en Annita Franciska Quee; Johannes Hendrik Klok en Esther Margaretha Bezemer.

Vervolgens verschijnt de pagi- watertanks en de inkttanks. na's gedrukt zijn zakken deze
na in de computer van de Het water wordt onttrokken naar een vouwmachine, vervoldrukkerij.
aan de reguliere leiding. Ver- gens zakken zij opnieuw. DitIn de drukkerij wordt hard volgens wordt de temperatuur maal naar een snijmachine.
gewerkt om alles voor l juni op exact veertien graden ge- Hier rollen de kranten via een
klaar te krijgen. Torn Byl geeft bracht. Het drinkwater wordt lopende band naar buiten.
uitleg: „In de centrale hal op eerst volledig gezuiverd en Toni Bijl: „Dat is het eerste
de begane grond komen de daarna worden er stoffen aan moment dat je de krant kunt
grondstoffen voor het maken toegevoegd die voor het druk- oppakken."
van een krant binnen. De afval- proces noodzakelijk zijn. De Via een net van lopende banstoffen verdwijnen via dezelfde inkt wordt uit enorme tanks den glijden de kranten naar de
deur. De loodzware papierrol- gehaald. Uiteraard zwarte verpakkingsafdeling. Steeklen worden via een lopende inkt, voor de traditionele proefsgewrjs worden er kranband naar de centrale opslag zwart-witpagina's, maar ook ten tussenuit gehaald om te
gebracht. Wjj hebben hier veel rode, blauwe en gele inkt. Hier- kijken of de kwaliteit de toets
opslagruimte. In de Wibaut- mee kunnen full-colour-pagi- doorstaat. Op de verpakkingsstraat hebben wij een voorraad na's worden gemaakt.
afdeling worden eventuele kavoor twee daternen aan de
gen. Hier is
basis van de
voor meer dan
krant
toege'De
mensen
hebben
hier
geen
twee weken."
voegd en worBinnen
de
den de kranten
last van parkeerproblemen '
hoge centrale __
_ gereed
geopslag is plek
maakt.
waar de rollen worden voorbeTerug naar het moment
De kranten worden vervolreid voor het drukken en deze waarop de redactie in de Wi- gens (per machine of met de
vervolgens naar de tussenop- bautstraat op de zetknop heeft hand) geteld en in afgepaste
slag worden getransporteerd. gedrukt en de pagina automa- stapels per lopende band naar
Daarna gaat het papier naar tisch in de drukker;]' terecht de auto's geleid. Grote partijen
de rollensterren. Dit zijn ma- komt. Er wordt vervolgens een gaan op pallets in de trucks, de
chines die de papierrollen naar film van de pagina gemaakt, kleine partijen gaan in de aude drukmachines stuwen. Dit waarna deze op plaat ver- to's van de koeriers. De auto's
werk - en dat gaat voor de schijnt. Deze plaat wordt op vervoeren de kranten naar de
meeste taken in dit proces op - een van de enorme drukmachi- verzamelpunten en winkels.
gaat vrijwel automatisch. Het nes gelegd. De drukker toetst De lezer ziet uiteindelijk het
doel is om de werknemers zo- vervolgens de knoppen met de resultaat bij het ontbijt of bij
veel mogelijk van zwaar licha- kleuren inkt in en drukt op de de koffie.
mehjk werk te vrijwaren.
startknop. Per drukmachine
Torn Bijl is projectleider apNaast de rollensterren wor- kunnen vier pagina's tegelijk paratuur. Samen met zijn colden de kranten 'echt' gemaakt. worden gedrukt.
lega George van Rest, projectDaar zvjn de ruimten met de
Op het moment dat de pagi- leider bouw, ziet hij toe op uit-

Origineel liefdesgevecht

Overleden: Trijntje Cornelia
Korthof, geboren van der
Schelde, 88 jaar; Onno Mantel,
45 jaar; Bart René Steevels, 27
jaar; Jacob Bos, 73 jaar; Catharina Johanna Schouten, 73
jaar; Wilhelmina Petronella
Maria Bosman, 59 jaar.

Lobo

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding. Vanavond De Austaralische
film 'Dance me to my song', een origineel gevecht tussen
twee vrouwen om een geliefde .
ulia is spastisch. Ze kan alleen communiceren via een voicemachine. Voor elke gewone dagelijkse handeling is ze afhankelijk van haar hulp Madeleine. Maar Madeleine heeft er eigenUjk geen zin in en loopt regelmatig kwaad weg. Julia zoekt
daarom op een dag hulp bij een voorbijganger. Ze wordt verliefd
op hem en dat is wederzijds. Madeleine is zo jaloers dat ze hem
probeert af te troggelen van Julia. Maar dat laat Julia niet
zomaar gebeuren.
Het scenario van de film is geschreven door Heather Rose die
zelf ook de rol speelt van Julia. De andere acteurs zjjn Joey
Kennedy (bekend uit 'Shine') en Rena Owen (speelde ook in
'Once we were warriors') en John Brumpton (heeft onder andere
meegespeeld in 'Angel baby').
'Dance me to my song' kreeg in Cannes twee jaar geleden veel
lof. De film is dan ook gemaakt door Rolf de Heer die in 1994 het
magnifieke maar bizarre sociale drama 'Bad boy bubby' maakte.
Daarin slaat een geestelijk gehandicapte jongen aan het moorden. Rolf de Heer is ook de regisseur van 'The quiet room'.

J
Lobo een Spaanse naam
voor een Spaanse man. Lobo
is een Pyreneese berghond
van tweeëneenhalfjaar oud.
Hij is een ongecastreerde reu
niet een liefde om over hekken te springen die tussen
hem en zijn vriendjes staan.
Lobo is dol op mensen, zij
spelen en knuffelen hem, kinderen zijn vermoedelijk geen
probleem. Ook honden zijn
geen probleem, alleen hoe
deze jongeman op hele dominante reuen reageert is onbekend, maar zijn Nederlandse
hondentaai is goed, helemaalvoor een Spaanstalige hond.
Lobo moet nog wel het één en
ander leren, dus een cursus is
wel aan te bevelen. Als je hem
ziet ben je verkocht, wie kan
nou tegen die_ ogen op, nieraand toch. Wie oh wie komt
deze jonge live Spanjaard een
nieuw huis geven?
Lobo is te gast bij het Kennemer Dierentehuis Zand'oort en zoekt, net als alle andere loges, een nieuw thuis.
Informatie krijgt u van het
Kennemer Dierentehuis
Zandvoort, Keesomstraat 5,
tel. 571.3888.
ï"S: Creepy heeft een nieuw
huisje gevonden.

oog
en

Vinterconcert KJO
ZANDVOORT - Het Kennener Jeugdorkest (KJO) geeft
jondag 23 januari het jaarlijkse
Vinterconcert in het Concertgebouw in Haarlem. Het con;ert begint om 14.30 uur. Kaaren van vijftien en tien gulden
:ijn aan de zaal verkrijgbaar.
Het orkest onder leiding van
vlatthijs Broers brengt tijdens
leze avond de Ouverture, de
jerzische dans uit de opera
Jhovantschina van Moesorgsd en het vioolconcert nummer
l in d van Wieniawski ten geho. Soliste Yvonne Smeulers is
Dok van de partij.
Het orkest dat uit tachtig lelen bestaat heeft een belangijke functie voor de jeugd in
Éennemerland. Door regionae samenwerking met muziekjcholen en privé docenten is
ien toestroom van jongen leeringen gegarandeerd. Bij muziekschool Bloemendaal en
iet Muziekcentrum Zuid Kenlemerland zijn op dit moment
160 kinderen in de leeftijd van
tot 14 jaar via ensembles en
funiorenorkestein in opleiniing om in de toekomst mogijk toe te treden tot het KJO.
Vrijdag 28 januari worden er
audities gehouden voor nieuwe leden. Er is plaats voor
riool, altviool, cello, contrabas,
luit, hobo, klarinet, fagot,
loorn, harp, trompet en tromione. Voor informatie over de
ludities en het KJO kunnen
belangstellenden contact opj nemen met dirigent Matthijs
Broers, tel. 06-532-35018

Met

de Engelbertsstraat 90a,
5713073.
HUISARTSEN: In het weekend en s' avonds meldt het
antwoordapparaat van de
AMBULANCE: 112, of 5319191 huisarts welke arts dienst
(CPA).
heeft.

Juwelier welkom
in nieuw
winkelpand
ZANDVOORT - „Nee, ik heb
nog geen idee wat er in komt,"
zegt Joke Draijer over de nieuwe winkel, die ze momenteel
naast haar kapsalon in de Kosterstraat laat bouwen. „Wie
het zaakje wil huren, kan zich
als gegadigde opgeven bij makelaar Van der Redden, die
voor mij het officiële papierwerk regelt en ook alle informatie verstrekt. Wat mij betreft mag iedereen erop reageren, al heb ik liever niet dat het
een eettent wordt ofzo. Want
daar staat hier het hele plein al
mee vol."
Tegen een vegetarisch restaurant, dan wel een ecosnackbar zegt zij echter geen tegenzin te koesteren. „Die heb je
hier immers op Zandvoort nog
niet. Evenmin als bijvoorbeeld
een echte juwelier, die met
hart en ziel zijn beroep uitoefent. Voor zo iemand zou mijn
kleine maar leuke pandje van
pakweg veertig vierkante meter werkelijk een prachtplek
zijn om zich te vestigen." Volgens Joke kan dat met onmiddelüjke ingang, al dient de
tweede etage van de winkel
nog voltooid te worden.
Met de bouw van de winkel,
op de plek waar voorheen
slechts een serre stond, is overigens reeds in augustus begonnen. „Doordat ik heb gekozen voor een vlotte, moderne

F __
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voering van de werkzaamheden. Torn Bijl heeft er al lange
tijd in het krantenvak opzitten. Hij is trots op hetgeen er
op Amstel II wordt gerealiseerd, maar ziet het karakter
van een bedrijf als Perscombinatie (nu in PCM) veranderen.
„Nu is het nog zo dat een
krant van het begin tot het einde op één plek wordt gemaakt.
Niet alle mensen die aan dit
proces meewerken spreken elkaar dagelijks. Maar ze zien elkaar wel vaak in de gang lopen.
Een krant maken is in feite het
steeds doorgeven van een estafettestokje. Doordat er een
gat komt in het overdragen
van het estafettestokje is het
wellicht goed om in het bedrijf
activiteiten te organiseren om
de totaliteit te benadrukken.
Naast de bijdrage in het geheel
van de productieketen vinden
onze medewerkers hun motivatie in het produceren van
een kwalitatief goed product."
Industrieterrein Amstel II is
geen sfeervolle werkomgeving.
Bijl: „Maar door de vormgeving en de inrichting van de
drukkerij fleurt het industrieterrein op. Verder zullen de
mensen die hier werken geen
parkeerproblemen meer hebben. In de Wibautstraat ligt
dat anders. En er zijn hier twee
metrostations in de buurt."

Inspreken treurige zaak
Het inspraakrecht van bewoners moet wel goed geregeld zijn. In
Zandvoort is dat niet altijd het geval, zo bleek tijdens de commissievergadering voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. De
verkoop van een woonwagen, waarom een bewoonster van het
Keesomplein had gevraagd, werd besproken. B en W willen de
wagen wel verkopen omdat de gemeente anders de komende
tien jaar voor een ton moet verspijkeren. Een door B en W
ingehuurde taxateur schat de huidige waarde van de wagen op
3700 gulden. De bewoonster vindt dat bedrag te hoog omdat zij
snel onkosten moet maken. Gek genoeg mocht zij pas inspreken
toen de commissieleden al akkoord waren gegaan met de voorgestelde prijs van het college. Er ging geen dubbeltje af. Dat
inspraak in veel gemeenten een wassen neus is, is tot daaraan
toe. Het is echter een treurige zaak dat de Zandvoortse politiek
niet eens de moeite neemt om de schijn op te houden.

Foto J.H. Menger

Oplossing voorstoelmysterie

De Stoel blijft de gemoederen bezighouden. J. H. Menger heeft
er een mogelijke (nieuwe) verklaring voor waarom de stoel in de
nacht van 14 op 15 september 1994 in de golven verdween en op 4
maart 1998 weer tevoorschijn kwam. „Voor de kust liggen naast
elkaar vijf a zes langgerekte zandbanken die op verschillende
plaatsen onderbroken zijn. Deze zandbanken verplaatsen zich
praktisch niet. Ze liggen al eeuwen op dezelfde plaats. Ouderdomsbepalingen aan de hand van fossielen hebben dit bewezen.
Ertussen ligt zogeheten woelzand dat voortdurend op drift is. In
de geulen vinden grote zandtransporten naar het noorden
plaats.
De stoel is door een storm uit het zand gerukt en over de drie
zandbanken in dieper water terechtgekomen en meteen bij het
afnemen van de storm helemaal onder transportzand begraven.
Het ding was dus niet meer te vinden. Totdat na drieënhalf jaar
tijdens een storm door stuwing van het transportzand het obstakel langzaam omhoog werd gewerkt en holder de bolder door
de branding op het strand geworpen werd. Dit hoeft niet tijdens
één storm te zijn gebeurd. Men heeft het niet gemerkt omdat
alleen vlak na de eerste storm de zeebodem onderzocht is,"
schrijft meneer Menger. Volgens hem is het een toevallige saOscar Borghardt menloop van omstandigheden: wind, zeebodembewegingen en
stromingen. „Het verschijnsel is niet nieuw. Met niet al te grote
objecten zoals sloepen en vliegtuigwrakken is het al eerder
ge aanbod.
gebeurd."
„Ze hoeven dus niet langer
meer eindeloos in de rij te
staan wachten, als ze bijvoorbeeld alleen maar een onsje
worst willen laten afsnijden," Raadslid Fred Paap (WD) is niet blij met de brief van de
aldus assistent-bedrijfsleider provincie waaruit blijkt dat de plannen voor het HaringbuistraMarcel van der Scheur.
cé zijn afgevoerd van de provinciale agenda. Ook wethouder
Volgens hem werd het hoog Hans Hogendoorn toonde zich ontstemd hierover zo bleek in de
tijd dat de in zijn ogen verou- commissie Verkeer. „De gedeputeerde heeft hierover gezegd dat
derde opstelling van het ver- de meningen van de gemeenten hierover nogal uiteen lopen. Een
sgebeuren werd aangepast aan extern verkeersbureau gaat daar eerst eens objectief naar Mjde moderne tijd. „In de eerste ken. Zandvoort geeft het in ieder geval niet zomaar op," beloofplaats natuurüjk voor de klant, de de wethouder.
die nu veel sneller in handen
krijgt wat hij wil hebben. Maar
ook voor onszelf is deze aanpak voordelig, omdat onze medewerksters meer tijd hebben
voor het snijden van de vleeswaren. Want al bieden we onze
producten thans voorverpakt Hervormde Kerk: Zondag 23 januari 10 uur SOW met ds C.B.
in folie aan, het wordt nog al- Blei-Strijbos uit Haarlem.
tijd allemaal dagelijks vers af- Gereformeerde Kerk: Zondag 23 januari 10 uur: SOW in Herv.
gesneden. Tenslotte hebben Kerk.'
we als Hema op dit gebied een Agatha Parochie: Zondag 23 januari 10.30 uur pastor Duijves
voortreffelijke reputatie op te met koor.
houden, qua prijs/kwaliteitver- Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 23 januari 10.30
uur bezinning en gesprek.
houding."
De verbouwing vond overi- Nieuw Unicum: Zaterdag 22 januari 10.45 uur pastor Duijves.
gens plaats in het kader van
het dertigjarig bestaan van de
Hema-vestiging op het Raadhuisplein. Volgens Van der
Scheur vallen er de komende
maanden nog meer veranderingen in het winkelinterieur te
Hierbij het menu voor de maand januari.
verwachten. „Het ligt in de bespeciaal voor de lezers
doeling om ook de broodafdeling en die van de verpakte
van het Zandvoorts Nieuwsblad.
koek en snoep aan te passen
en overzichtelijker te maken.
Dit alles voor de speciale prijs
Bovendien zijn we van plan om
van f 55.- i.p.v. f 72.50
onze lunchroom in de loop van
dit voorjaar van een heel nieuw
karakter te voorzien."
Gerookte eendeborstfilet op een heerlijke frisse

Haringbuistrace

na

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

opzet past de nieuwe gevel
perfect in het straatbeeld,"
constateert Joke tevreden.
„Als je het nuj vraagt, knapt de
hele buurt er behoorlijk van
op. En voor mij is het natuurlijk een mooie manier om geld
te verdienen. Al wil ik de huur
wel heel redelijk houden,
hoor."

Wachten passé
bij versafdeling
van Hema

ZANDVOORT - De food-afdeling van de Hema heeft vorige week een ware metamorfose ondergaan. De bekende
plek links achterin de winkel
waar sinds jaar en dag kaas en
verse vleeswaren worden verkocht, werd namelyk tijdens
een korte verbouwing een zelfbedieningskarakter verleend,
zodat de klanten tegenwoordig geheel zelfstandig een keuze kunnen maken uit het harti-

salade met frambozen vinaigrette
De nieuwe
vleesafdeling
van de Hema

***

Zalmfilet en kabeljauwfilet op een bedje van
verse groenten in folie
of
Gebakken biefstuk van de haas met geconfijte
sjalotjes en een bourgondische rode wijnsaus

ALARMNUMMER: 112.

POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.

OTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds de Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185. Vanaf vrijdagmorgen tot en met donderdagavond ('s avonds en in het
weekend) Zeestraat Apotheek, tijdelijk gehuisvest op

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5714561 (Dierenbescherming).

Warm appelgebak met kaneelijs en een ouderwets
lekkere vanillesaus
R HOSI'ITALITV

GOLDEN TU.LIP
•ZANDVOORT-

Burg. Van Alphenstraat 63, Zandvoort
Tel. 023 - 571 32 ^4
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Moderne Slaapkamer

1 CQC

Moderne Slaapkamer

B ^Jjj ^J a ™
'

Heuken in combinatie ini'l diverse kleuren.
incl. 2 nachtkastjes + verlichting. 140/2011 cm

1 COC

Beuken in cnmhinatic met diverse kleuren.
Incl. achlL'ruaml + 2 nnchlküstics lfïll/200 cm

I f j ^r ^J •**
.
'

180/200 cm

n. ws,-

U'dikam l«)/20()cm 11. I625,l-cdikam IMOIIIcm 11. I65I).-

incl. levering en montage

incl. levering en montage

795,-

Hiilstra elektrisch
verstelbare
lattenbodem
incl. latex matras
90/200 cm

Schuifdeurkast 2-deurs 150 cm breed, hoogte 223 cm
incl. 2 legplanken+roede
over gehele breedte.

Hoofd en voeteneinde
vestelbaiir.
Andere hrecdte- en
lengleiiuiten legen
meerprijs lc\perh:iar.

2-tIcurs 175 cm breed
2-deurs 200 cm breed
3-dcurs 225 cm breed
3-deurs 250 cm breed
3-dcurs 275 cm breed
3-deurs 300 cm breed
Meerprijs spiegeldeur

incl. levering on monta^i'

incl. levering en montage

KO/200 cm

1045,1145,1295,1345,1445,1495,150,-

Boxspring incl.
binnen vering matras 80/20Qj:m

Latex matras i6cm. dik
80/200 cm 11. 650,90/200 cm n. 695,140/200 cm fl. 1250.-

excl. hoofd- en voetbord

90/200 cm H. 695,140/200 cm 11. 995,incl. levering en montage

80/200 cm

795;-

Pocketvering matras
heide /ijden afgedekt
mei schuimrubberen wul
SO/200 cm H. 795
90/200 cm 11. 845
140/200 cm 11. 1250.

boxspriny idem met 5
zone pocketvcringmatras

80/200 cm
90/200 cm
140/200 cm
incl. levering

11. 995,11. 1095,11.1495,en montage

Slaapkamer Speciaalzaken
"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort
Vestigingen op de Woonboulevards:
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen
Rotterdam/Alexandrium - Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk en Bleiswijk, Hoefweg 137

Showroom keukens en -badkamers

Tot 70% korting!
Ongekende korting, maar wél een uitstekend Honderden keukens en badkamers uit ons
advies? Uw droom zeer voordelig waargemaakt uitgebreide assortiment. Met kortingen die
met de beste materialen? Tot en met 31 januari kunnen oplopen tot maar liefst 70%. Ontdek 't
gaan weer vele showroom modellen de deur uit. zelf dat alles kan met Brugman.

KEUKENS & BADKAMERS

A L L E S
Wffleke Alberti

K A N

M E T

'ERKEND

B R U G M A N .

Johan Cruijff

Deze auto vol met geld kan in februari al voor u zijn. Vul uw geluksdagen nu in!

Zo leuk js winnen nog
nooit geweest!
SPONSORBINGO
15 JANUARI
getal l t/m 22
* 37 19 14 33 31
07 17 34 12 29 45
04 38 43 42 35 11
18 08 25 23 02 -k
Heeft u met deze getallen
een volle kaait, dan wint u de
ThuisBingo van ƒ 25.000,-

getal23t/m36
ƒ20,-.
06 ƒ 10.000,- 05
21 ƒ1.000,- 13
ƒ10,09 ƒ 100,- 40
ƒ9,39
ƒ50,- 36
ƒ8,10
ƒ40,- 30
ƒ7,01
ƒ30,- 28
f6:22
24
ƒ5,Volkswagen Lupo
004364262 009075291

Zctfoulen voorbehouden

Spelen in de Sponsor Loterij is één groot feest.
Om te beginnen speelt u met uw eigen geluksdagen. En wat is er nu leuker dan het hele jaar
winnen met uw eigen verjaardag, uw trouwdag of andere dagen die u zelf uitkiest?
Helemaal als u weet hoe aantrekkelijk alle prijzen zijn. Want u maakt elke maand kans op een
auto met minimaal 225.000 gulden of zelfs een
miljoen! Vul dus meteen uw geboortedatum of
andere geluksdagen in en stuur de bon op voor
26 januari. Dan kan die auto vol met geld al in
februari bij ü voor de deur staan!

l Inbouwapparatuur

BESTE DEAL
BESTE ADVIES
BESTE MATERIAAL "100% BESTE GARANTIE

ALKMAAR* ALMERE* AMERSFOORT*, AMSTERDAM* ARNHEM* ASSEN* BREDA* CAPELLE A/D IJSSEL* DEN BOSCH, DEN HAAG* GOES,
GRONINGEN* HEERLEN* HENGELO* HOOFDDORP* HULST*,-LEEUWARDEN*, MUIDEN, NUMANSDORP*, ROERMOND*, ROOSENDAAL*
SON/EINDHOVEN* SPIJKENISSE, TILBURG*. UTRECHT* VEENENDAAL, ZAANDAM*, ZOETERWOUDE*. ZUTPHEN* ZWOLLE*.

*Ook Badkamershowroom. Adressen vindt u in de Gouden Gids.
Of kijk voor méér informatie op internet: www.brugman.nl
Openingsdagen: dinsdag t/m zaterdag + koopavonden. Breda, Capeüe a/d IJssel en Heerlen maandag geopend.
Almere maandagmiddag geopend. Hulst zondagmiddag geopend, maandag en dinsdag gesloten.
ViJ./

Actie geldt van i januari t/m 31 januari 2000. Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom. Druk- en zerfouten voorbehouden.

BINGO SURPRISE 22 JANUARI 2000
Arrangement Duizend-en-een-Nacht

V

«f; ,

JA, stuur mij meer informatie

liiliiOÖR ÉÉNAUTO VÖLGELD
do'Ja, iU wil een auto vol met 225.000 of
D de heer
zelTs l miljoen gulden winnen. En maak dan
naast de prijzen in de maandelijkse trekkin- Naam:
gen kans op tienduizenden Bingoprijzen!
Adres:
Met deze geluksdagen wil ik winnen:
Postcode:.
dag maand jaar
Plaats:
geluksdag l \ l [F
geluksdag 2 |

j

[["

geluksdag 3

i

|f

Ik machtig de Nederlandse Sponsor Loterij hierbij tol
\vederop:eggmg om voor elke trekking (nux. 13 keer
per jaar) de inleg van l. 10,- per lot per trekking van
nevcnstaande rekening af te schrijven,
Divlmmir INMU/I in cUüivthm/iMt; vim Jtrf M'ijlt'rm'Mt. on
(iiwvrciuj; vrrljrijsl'iiiii; til 0900-100 1-tOO (IS rprn).

. i

Di

(Post)hanknitmmer:
Bel mij bij een prijs
hoven/ l'O.OOO,-'
Geboortedatum:
(dag-maaml-jaar)

150.00.01

SOS-Kinderdorpen
...want ieder kind verdient
een thuis...

over het werk van
SOS-Kinderdorpen en hoe
ik HuisVriend kan worden
Naam:

_MD V D

Tel:.

Datum:
Handtekening:

NEDERLANDSE

Bij oorlogen en (natuurrampen betalen de kinderen de hoogste prijs.
Vooral degenen die hun ouders hebben
verloren. SOS-Kinderdorpen geeft ze
een nieuwe moeder, een huis, broertjes en zusjes en een opleiding.
Overal ter wereld.

Adres:

Postcode/plaats:

Steunt u ons werk als Huisvriend
voor f 10,- per maand?
Bel (020) 408 01 90 of stuur de bon
in voor meer informatie!

Telefoon.

. / ) i ) 0 lV j O l''S

LOTERIJ
Bon opsturen (zonder posticgcl) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L,O. 730/0002/829 d.d, 19/12/1997.

H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden

SOS-Kinderdorpen

GIRO 2280

Deze bon kunt u in een ongefrankeerde
envelop sturen aan:
SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001,
1060 VB AMSTERDAM

Weet je nog n iet wat je
gaat doen né de
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Clubs en
privéhuizen

MICRONS
G O E D B È K E IC E N .•

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties;

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: duiijri?g 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstiju. maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-5626271
Fax:020-6656321
(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
{Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Mededelingen
Klaverjassen op donderdagavond in 't Stekkie.
Info. Erica Tel. 5715215.

Uitgaan
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering.
0235715619;06-54616812.

0906-lijnen
Dames, wilt U ook thuis ƒ24,p.u. verdienen? Tele-lnfo
zoekt dames voor het voeren
van erotische gesprekken op
een 06-lijn. U bepaalt zelf
wanneer en hoe lang u werkt.
Bel voor meer info
020-201.41.91.
Ik ga door waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99 cpm. 0906-9794.
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-1844 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Lesbi TienerSeks (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig.
0906-9691 pm99c.
Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm)
't Lekkerste nummertje nu
LIVE met hete meiden thuis.
Ze liggen naakt te wachten.
24u p.dg 0906-9520 pnn99c.
"SEKS ALARMNUMMER"
Snelseks direct live 99cpm.

--«S"

HALTESTRAAT 23 A

VAN OSTADESTRAAT12

In centrum dorp gelegen winkel; staat thans leeg;
was in gebruik als friteszaak.

In 1985 gerenoveerde karakteristieke vrijstaande
woning met plaats en dakterras op het zuiden.

Oppervlak winkel 40 m2 met ongelegen kelder van
20 m=.

INDELING:
kelder; begane grond: entree, gang, woonkamer met
parketvloer (Amerikaans grenen); nette keuken,
badkamer met douche en wastafel, apart toilet, bijkeuken met wasmachine-aansluiting, via trap in de
woonkamer naar 1 e verd.: 4 slaapkamers, badkamer
met Whirlpool, 2e toilet en wastafel, dakterras op het
zuiden.
• Vrijstaande woning met achterom.
• Deels dubbele beglazing.
• Bouwjaar circa 1900; alle leidingen gas, water en
elektra in 1985 vernieuwd.
• Oppervlakte 126 m*.
Vraagprijs: ƒ 539.000,-

Overname inventaris en goodwill nader overeen te
komen.
Huurprijs: ƒ 36.000,- per jaar

0906*0611

Alle prijzen excl. 1 7,5 % BTW.

JEZUS IN 2000. Atomen
bestaan uit ruimteschepen.
Gratis 40 blz. 020-6830723

Virgin Escort Services. Escort
op niveau, 24 h. p.d. Blondines / Gays / SM-madam gevr.
036-5464700 / 06-23135575.

Donderdags dansen & ontmoeten v. singles 30+ Ossestal Nieuwel. 34 Osdorperban 88 Osdorp 20 u. vr. park.

Evenementen
GROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid,
zat. 22 januari (10-15 uur). Keizer Karel College, Elegast 5.

Opleidingen en cursussen
Open Dag La Verna
La Verna, Franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling,
houdt zaterdag 22 januari open dag van 14.00 tot 17.00 uur.
Er is gelegenheid om te proeven van de cursussen
van dit voorjaar: meditatie, tekst lezen,
mandala tekenen, dans en lichaamswerk.
Derkinderenstraat 82,1062 BJ Amsterdam.
lnformatie:020-3467530 http://biz.inter.nl.net/laverna
NAGELSTYLISTE, een vak
WISKUNDE / ECONOMIE
met toekomst avond-dagopl. voor scholieren. 020-6158272.
Info: 020-6201914.

Vrouwen 18-55 geven telnr.
voor contact! Bel: 0906-18.22
(1gpm)
SOcpm! Man To Man:
Mannen zoeken mannen.'
Direct Apart: 0906-0500
Biseks! Buurvr. + buurmeisje
18! Spelletjes worden steeds
harder! 99cpm 0906.9526.

Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text.

Mode en accessoires
Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.

Verzamelingen

Financieringen

GEZOCHT: emaille reclameborden met afb. Ik betaal
± ƒ450,-. Tel. 0499-574191.

Autoverzekering

Te koop postzegels DE
KAST. Tel. 0511-452603.

Kunst en antiek
Veilinggebouw Amstelveen
HEDEN INBRENG voor veiling: 31 jan.-1 feb. Spinnerij 33
Amstelveen. 020-647 30 04.
Particulieren
ontvangen
50% korting!

TUINBEDRIJF F. van Gennip
Voor al uw straat-Aegelwerk.
Sierbestrating v.a. ƒ60,- p.m.,
incl. zand, stenen, arb.loon
023-5333488/06-53274995.

Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

STATIONSPLEIN 9/9
ZANDVOORT
Op de vierde woonlaag van Residence Monopole l
gelegen riant drie kamerappartement met inpandige
garageplaats en ruime berging.
INDELING:
Entree/hal, toilet, living met royaal balkon op het
westen, open keuken met inbouwapparatuur, bijkeuken met wasmachine-aansluiting, 2 slaapkamers,
badkamer met bad, douche en wastafel.

Nabij het centrum en de duinen gelegen.
Woonoppervlakte 70 m2.

* Entree met videobeveiliging en lift.
* Servicekosten van ƒ 895,- per kwartaal.
* Fraai onderhouden appartement.
* Onder voorbehoud toestemming kantonrechter.
* Op loopafstand van zee, station en winkels.

Vraagprijs: ƒ 325.000,-

Vraagprijs: ƒ 495.000,-

Dagelijks seksen hete meisjes
18 op onze livelijn! Alleen hete
meiden! 99cpm 0906-0603.
44cpm! Wijkdating: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-1711.

NIEUWSTRAAT7

ZANDVOORT

INDELING:
Kelder; begane grond: entree, L-vormige woonkamer met trapkast en schuifpui naar plaats op het
westen, nette woonkeuken met inbouwapparatuur
en wasmachine-aansluiting, toilet; 1e verdieping: 3
slaapkamers, nette badkamer met bad, 2e toilet en
wastafel; vliering.
• Woonoppervlakte 90 m .
• Gerenoveerde woning.
• Plaats op het westen.

pocket
damast
275,280,285,290,375,395,425,450,495,525,540,-

Latex
16 cm
390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

Lazy
Foam
860,870,960,970,1270,1380,1480,1500,1600,1700,1800,-

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD

110% Winterkorting stofferingen)
ELEKTRISCHE
LATTENBODEM
70-80-90X200 \.

^-voor 398,
. * bi| aankoop gratis
passend matras
Papaverweg17
Compressorstraat 23
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6331329
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Van Woustraat donderdag koopjesavond

Woonruimte te huur aangeboden

TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Vraagprijs: ƒ 495.000,-

Te huur, Zandvoort: gestoff. kamer (ca. 34 m2) met Kitchenette
en eigen d/t, CV ƒ988,- p./mnd, incl. bijdrage g/w/e/heffingen;
contractkosten ƒ425,-; waarborg ƒ1.500,-; inlichtingen: Cense
& Van Lingen Beheer, 023-5715715.
Bel 020-5626271 voor het
HUIS VERKOCHT?
snel opgeven van uw MicroT.h.a. 2-kamerflatje.
advertentie.
Tel. 5719357.

Woonruimte te huur gevraagd
Twee vriendinnen
(één werkend, één studerend)
zoeken woonruimte in Amsterdam.
Bij voorkeur eigen opgang / keuken en
douche. Huur max. ƒ1200 per maand.
Tel.: 06-21598586 of 072-5112780.
Met spoed gevr. garage of Echtpaar, z. k. zkt woonruimte
box voor stalling. Info. tel.in Zandvoort of omgeving voor
1 jr. Tel. 023-5719632 na 19 u
5714330 of 06-22156303.
Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
Bel Ben voor grote en kleine woensdag geplaatst.
verhuizingen. Goedkoop en
vakkundig. Tel. 06-53208374.
Personenauto's

InterLandan sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Verhuizingen

Rijlessen
COMPLETE
THEORIE VERZORGING
Je rijbewijs voor ƒ40,- p.mnd.
Bel Phil Waaning,
tel. 023-5712071.

Vakantie
Caravans

te koop
aangeboden
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versnell.bak
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
ROYAL CLASS SAAB
Tel.'023-5614097

Te koop: VW Golf, automaat,
1,3, 1/91, wit, 140.000 km,
STACARAVANS t.h in de i.z.g.st. APK. Tel. 020Ardennen vanaf ƒ240,- p.w.
6610041 (overdag).
all in. Tel. 043-4591598.
T.k. ROVER 100 '97, 20.000
km, 3 deurs. ƒ12.500. Tel.
Micro-advertentie versturen
0297-345645 / 06-20875697.
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Rode Opel Kadett, 1,6 L, bj.
Postbus 156
'89, i.z.g.st. Vraagprijs ƒ4250.
1000 AD Amsterdam.
Tel. 020-6684113.

ZANDVOORT

• Grotendeels voorzien van dubbel glas.
• Zeer net huis.
• Oppervlakte 162 m!.

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT

SG
SG
SG
SG
30
35
40
45
125,- 140,- 160,- 180,130,- 150,- 165,- 190,140,- 155,- 175,- 200.150,- 165,- 185,- 215,190,- 215,- 225,- 255,200,- 230,- 245,- 280,225,- 245,- 265,- 300,230,- 255,- 270,- 315,255,- 290,- 305,- 345,290,- 325,- 350,- 380,330,- 365,- 390,- 425,-

Fabriekswinkel

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN - HYPOTHEKEN
Vraagprijs: ƒ 379.000,-

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
SG
25
99,105,110,115,155,165,180,190,200,230,255,-

NVM

.MAKELAAR

DR. C. A. GERKESTR. 119

Royaal woonhuis met leuke zonnige tuin met achterom nabij de duinen gelegen.
INDELING: \
begane grond:
entree, gang, toilet, doorzonkamer met open haard
en schuifpui naar tuin, open keuken.
1e verdieping:
'
twee grote één kleine slaapkamer, badkamer met
bad en 2e toilet.
2e verdieping:
zolderkamer en zolderberging.

CENSE&
LINGEN

2

PRIÜZENOORLOC
MATRASSEN
Maaien
dikte
80x190
80x200
90x190
90x200
120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200
200x200

... zijn uitgesloten als u Cense & van Lingen
laat bemiddelen bij de verkoop van uw huis!

In het centrum van het dorp gelegen leuke gerenoveerde woning.

Te huur, Zandvoort: gestoffeerd appartement op Ie étage,
woonkamer en suite, keuken, 2 slaapkamers, badkamer;
p./mnd, incl. bijdrage g/w/e, excl. bel./heffingen; conSchilder heeft nog tijd voor ƒ2.000,tractkosten ƒ425,-; waarborg ƒ3.000,-; inlichtingen: Cense &
binnen- en buitenwerk, vrijblijrijblij- Van Lingen Beheer, 023-5715715.
vend
prijsopgave.
Tel.
Te huur, Zandvoort: gestoff. kamer met CV met medegebruik
5719800 na 19.00 uur.
van woonkamer, keuken, douchekamer en toilet. Pand wordt
DE KLUSSENBUS
bewoond door in totaal 4 studenten; ƒ582,- p./mnd, incl. bijdraVoor iedere klus, bellen dus. ge g/w/e/heffingen; contractkosten ƒ425,-; waarborg ƒ1.000,-;
Tel.:023-5713780.
inlichtingen: Cense & Van Lingen Beheer, 023-5715715.

Reparatie en onderhoud

Vraagprijs: ƒ 549.000,-

SLEUTELGAT-SEKS!
De 1e seksafluisterlijn? Wel
de beste! 99 cpm. 0906-9722.

VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Alles voor uw
tuin

ZANDVOORT

Vraagprijs: ƒ 598.000,-

40cpm! Binnen 5 seconden
vrouwen 30+ direct live aan
de lijn! 0906-1715.

Vraag en aanbod

ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.

DE FAVAUGEPLEIN 29 HS

Royaal vierkamer-appartement op de begane grond
met groot terras en inpandige garage. Direct aan de
wandelboulevard gelegen met fantastisch uitzicht
over zee en zeer centraal gelegen t.o.v. winkels en
openbaar vervoer.
INDELING:
Entree/gang, badkamer met douche, toilet en wastafel, moderne keuken met balkon op het oosten, eetkamer, woonkamer met plavuizenvloer, open haard
en toegang tot zeer ruim terras op het westen direct
aan zee, 2 ruime slaapkamers. Royale inpandige garage met elektrische boiler en aansluiting voor een
wasmachine.
•Transport uiterlijk 30 april 2000
• Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper.
• Servicekosten ƒ 350,- per maand

DR. C. A. GERKESTR. 55 ZW ZANDVOORT

PERMANENTE MAKE-UP
SHOW-HAIR werkbizzy gespecialiseerd in extention en Nu voor iedereen betaalbaar! T.k.a. Luxe lederen bankstel
Vista Studio. 020-6201914.
weavers en vlechten. Met
3-2-zits donkergroen, prijs
100% human hair garantie.
n.o.Lk. Tel. 5719880.
Sportmassage,
ontsp.
masOok aan huis. Info.: 020sage
Shiatsu,
voetreflex,
ook
6647290 of 06-10119522.
zonnebank. Tel. 023-5714092

Dieren en -benodigdheden

ZANDVOORT

Royale 2 onder 1 kap woning met garage op steenworp afstand van de duinen.
INDELING: begane grond: entree/hal, kelderkast, toilet, woonkamer met open haard, serrekamer, eenvoudige keuken, stenen schuur en stenen garage.
1 e verd.: 3 slaapkamers, eenvoudige badkamer met
douche, vaste trap naar 2e verd.: zolder met mogelijkheid voor een kamer.
• Goede ligging t.o.v. uitvalswegen.
• Vrij uitzicht!
• Uitbouw tussen zijkant en garage.
•Voorzijde gevel gereinigd.
• Eventueel 2e garage te koop.
• Mogelijkheid voor 5 a 6 auto's te parkeren op eigen
terrein.
• Oppervlakte 300 m'.

Gezellige benedenwoning met riante tuin.
INDELING:
Entee/gang, hal, moderne badkamer met bad, toilet
en wastafel, slaapkamer met vaste kast, woonkamer, ruime slaapkamer met openslaande deuren
naar riante tuin met stenen schuur en achterom,
ruime moderne woonkeuken met vaste kast.

LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte
vrouwen! 99cpm. 0906.0601

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
Dans- en balletles
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verDANSEN!!! Nu inschrijven. SALSA WORKSHOP. Elke stuurd te worden in een enDans- en Partycentrum
zondagmiddag van 16.00 tot velop met in de linkerbovenv.d. Adel & de Bruijn-Bonel. 19.00 uur. Borgerstraat 112, hpek vermelding van het
Tel.:020-6407711.
tel. 020-6737269.
briefnummer.
Snel
een Micro-advertentie
SALSA-LESSEN door Ben
Bron starten op ma. 24 en do. opgeven? Bel 020-5626271
Woninginrich tin g
of fax uw tekst naar 02027 jan. Voor beg. en sem.
6656321.
gevord. Info: 020-6737269.
T.k. eettafel marmer, 6 pers.
90x160, ƒ450, 020-6421135.
e-mail: r.kapr@businet.nl
Lichaamsverzorging

Duo-inbouw vuilnisbak. Nw in
OPRUIMING!
De laatste zonnehernels uit de verp., Nieuwwaarde ƒ250,-,
nu ƒ100,- Tel. 023-5732127.
verhuur. Merk Alisun!
Nu ƒ750,-. Tel. 033-2985885.

DR.C.A.GERKESTR.169

ONAANGENAME
1NGEN...

* Amateur-Seksdating*
Vrouwen uit jouw regio!
0906-90.99.008 (105cpm)
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.
0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. liveseks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

ZANDVOORT

l Nieuwsblad
en/of folders
zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS
met sofïnummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.8444
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Heldoorn en
Paap winnaars
by bridgeclub
ZANDVOORT - De eerste
wedstrijd in het nieuwe jaar
voor de interne parencompetitie bij de Zandvoortse Bridgeclub leverde in de A-lijn
een overwinning op voor de
dames Paap en Heldoorn.
Dit paar scoorde 62 procent,
maar liefst acht procent meer
dan de productie van nummer
twee, de heren Van Leeuwen
en Veldhuizen. Na drie ronden
leiden mevrouw Molenaar en
de heer Koning voor de dames
Heldoorn en Paap. De dames
De Leeuw en Peeman behaalden met zestig procent het
beste resultaat in de B-lijn.
Met 56 procent pakten de dames Kinkhouwers en Koper de
tweede plaats. In deze lijn gaat
het echtpaar Hoogendfjk aan
de leiding, gevolgd door de dames De Leeuw en Peeman.
Ook de C-lijn gaf een overwinning te zien voor het zwakke geslacht. De dames Erjkelboom en De Post waren met 62
procent superieur aan de overige paren, van wie de heren
Henrion Verpoorten en Morhaus met 56 procent de besten
waren. In de totaalstand voeren deze twee paren ook de
ranglijst aan.
In de A-lijn in de competitie
van donderdagmiddag deden
de heren Heldoorn en Veldhuizen goede zaken door met 65
procent als eerste te eindigen.
Mevrouw Van Leeuwen en de
heer Overzier legden met 58
procent beslag op de tweede
plaats. Na drie wedstrijden bezet dit laatste paar de eerste
plaats, op de voet gevolgd door
mevrouw Janssen en de heer
Santoro.
De hoogste eer in de B-lijn
was met 63 procent weggelegd
voor de dames Pellerin en De
Wit. Goede tweede met zestig
procent werden mevrouw Van
Ede en de heer Bakker. De
twee hoogstgeplaatse paren
zijn thans de dames Pellerin en
Rooijman en het echtpaar
Morhaus.

Van den Elshout
leidt Lions naar
l de overwinning

Jeugdig ZVM kansloos tegen Legmeervogels
ZANDVOORT - De ZVMRabo handbalteams speelden zondag met wisselend
succes. De handballers wonnen met 21-14 van het derde
team van Havas, terwyl het
sterk verjongde damesteam
kansloos was tegen Legmeervogels, 6-24.
Trainer Greill had bedankt
voor de training van de dames
en het bestuur besloot toen
om de gehele jeugd een kans te
geven in het eerste dames
team. Dat zal voor de rest van
de competitie een te zware opgave voor de jeugdige speelsters zijn. „Met de A-junioren
gaan we bouwen aan een
nieuw team," verteld de als
coach teruggekeerde Geert
Dijkstra. „De gemiddelde leeftijd is 19 jaar dus er kan best
wat leuks uit groeien. Conditioneel hebben zij een achterstand maar deze meiden hebben er zin in."
Al snel bleek dat ZVM-Rabo
het moest hebben van de inzet.
Dat legden de dames dan ook
wel aan de dag, maar kwalitatief was Legmeervogels een
maatje te groot. Door de goede
inzet bleef de schade in de eerste tien minuten beperkt tot
een 0-3 achterstand. Allengs
kreeg het jonge team het moeilijker. Fysiek en op snelheid
was Legmeervogels sterker en
werd de ruststand bepaald op
3-12.
De tweede helft was een formaliteit. De Zandvoortsen bleven hun uiterste best doen en
gaven niet op. In het verdere
verloop kreeg ZVM-Rabo ook
nog eens met blessures te
kampen doch met veel inzet
werd menig aanval van Legmeervogels in de kiem gesmoord. Het moedige tegenspel leverde nog een drietal
doelpunten op maar uiteindelijk was Legmeervogels met 246 duidelijk te sterk.
„De meiden hebben als leeuwinnen geknokt," vervolgt
Dijkstra. „Ondanks de grote
nederlaag is er geen onvertogen woord gevallen. Ze vatten
het positief op en willen de
schouders er onder zetten. We
zullen wel degraderen maar

Fel duel om de bal tussen speelsters van ZVM-Rabo en Legmeervogels

gaan dan lekker in de tweede
klasse spelen. Het belangrijkste is dat zij er plezier in hebben."
In een leuke en attractieve
wedstrijd heeft het geroutineerde Zandvoortse mannenteam geen probleem gehad

met Havas 3. Bij een 7-4 voorsprong nam ZVM-Rabobank
te veel gas terug waardoor de
tegenstander terugkwam in de
wedsrtijd, 7-6. De Zandvoorters zagen het gevaar en voerden het tempo op. Bij de rust
was er al orde op zaken gesteld

gezien de 11-6 tussenstand.
Ook in de tweede helft heeft
ZVM-Rabo de strijd gedikteerd. Met geslepen handbal
werd Havas veelal op het verkeerde been gezet en scoorden
de Zandvoorters regelmatig,
15-6. Bij deze stand zakte het

AVSandevoerde
ZANDVOORT - De kaartleesrit bij de Autosport Vereniging Sandevoerde leverde in
de A-klasse een overwinning
op voor de equipe, bestaande
uit bestuurder Karin Koper en
navigator Derek Visser.
Diverse equipes hadden zich
ernstig verkeken hetgeen verrassende situaties en uitslagen
opleverde. Karin Visser en Derek Visser kwamen op een totaal van 227 strafpunten wat
zeven minder was dan de score
van de gebroeders Jansen. In
de B-klasse reden Henny
Schuuring en Hans van Limbeek naar een onbedreigde
zege. De volgende rit vindt
plaats op zaterdag 19 februari.

ZANDVOORT - Op de
voetbalvelden van SV
Zandvoort wordt van de
zomer het wereldkampioenschap voor de C-junioren gespeeld. Een schitterend evenement dat drie
dagen zal duren.
Voorzitter Cees van Dijk
maakte dat in zijn nieuwjaarstoespraak bekend.
Op 29 en 30 juni en l juli
komen de 16 beste C-juniorenteams naar de badplaats. In Zandvoort zullen vier landen uit Europa
vertegenwoordigd
zijn,
twee uit Noord-Amerika,
drie uit Latijns Amerika,
drie uit Zuid-Afrika en
twee uit Azië. De voetbalclub dankt de uitverkiezing mede door de fraaie
accommodatie in het duinterrein, maar ook de aanwezigheid van Grandorado heeft een beslissende
rol gespeeld.
Verder maakte Van Dijk
bekend dat het bestuur besloten heeft het contract
van de zondagtrainer Gerard Nijkamp met eenjaar
te verlengen. In goed overleg werd besloten het contract van de trainer van de
zaterdagselectie, Wessel
Colijn, niet te verlengen.
Inmiddels heeft de club
een nieuwe trainer yastgelegd. Andre Eggerdink uit
Leimuiden wordt de nieuwe trainer.

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van SV Zandvoort
speelde een sterke bekerFoto: Rob Knetter wedstrijd tegen de zondag
hoofdklasser Sporting Flevotempo weer en vaak wilde met 21-14.
land. De uiteindelijk 5-1 neZVM het te mooi doen. Soms
Doelpunten dames: Daphina derlaag was zeer geflatteerd.
leverde dat mooie doelpunten van Rhee 2, Irina Neijenhuis 2,
op maar ook werd er wel eens Luciene Paap 2. Heren: Mark
balverlies geleden. De strijd Molanus 7, Guido Weidema 5,
Flevoland had over het algewas echter beslist en Havas Menno Trouw 4, Kees Schaap meen het meeste balbezit,
kon niet veel meer terug doen. 2, Joost Berkhout l, Jaap Ko- maar de Zandvoorters waren
ZVM-Rabo won zoals het wilde per l, Richard Vos 1.
zeker niet ongevaarlijk. Het
Zandvoortse team lijkt de winterstop goed doorgekomen te
zijn, want het vertoonde spel
geeft de burger moed voor de
Riek de Haan (TZB) 23X
tweede helft van de competitie. Nadat Edwin Ariesen de
kans op een voorsprong had
laten liggen scoorde Flevoland
in de volgende aanval wel, 1-0.
Met goed voetbal schiep SV
Robin Castien
(SV Zandvoort-zat.)
19X
Zandvoort een paar aardige
Mischa Tibboel
(TZB)
16X
kansen waaruit Ruud van Laere voor de gelijkmaker zorgde,
(SV Zandvoort-zat.)
Pieter Keur
10X
1-1. Lang duurde de blijdschap
Stefan Smit
(SV Zandvoort-jun.)
10X
bij de Zandvoorters niet aangezien in de volgende minuut
Flevoland gebruik maakte van
Na een korte winterstop rolt de bal weer. Voor de SV Zandvoort
een communicatiestoornis in
teams stond er een oefenwedstrijd of bekerwedstrijd op het prode overigens sterke Zandgramma, maar moest TZB het veld in voor een competitie wedstrijd. voortse defensie, 2-1. SV ZandDat zou een uitstekende gelegenheid zijn voor Riek de Haan om
voort zocht de aanval en had
definitief afstand te nemen. De Haan scoorde eenmaal van de vier voor de pauze nog de gelijkmaTZB treffers en heeft nu vier doelpunt voorsprong op Robin Castien. ker kunnen scoren, maar het
.Werken de weergoden mee dan wordt komend weekend een volledig vizier stond niet op scherp.
voetbalprogramma afgewerkt.
In de tweede helft trok Zandvoort ten aanval en zag Pieter
Keur een schot in het zijnet
belanden. Even later scoorde
Keur wel maar het doelpunt
werd ten onrechte wegens vermeend buitenspel afgekeurd.
strijd. In de meisjes poule on- Het was "de enige nederlaag De Zandvoorters bleven op
deryond de Beatrixschool nau- van de Oranje Nassauschool zoek naar de gelijkmaker maar
welijks tegenstand. Met speels zodat de tweede plaats een feit zagen Sporting Flevoland begemak en uitstekend basket- was. Derde werd de Nicolaas- ter met de mogelijkheden ombal overklasten de speelsters school. In een spannende par- gaan. In de slotfase werd de
van de Beatrixschool alle deel- tij om de derde en vierde Zandvoortse defensie drienemers. In deze poule eindigde plaats bleef de Nicolaasschool maal uiteengespeeld en de 5-1
de Nicolaasschool als laatste, de Hannie Schaftschool met eindstand kwam op het weddoch het scheelde niet veel of 13-22 de baas. De ronde lan- strijdformulier.
dit team had hoger geëindigd. taarn was hier voor de Maria„De uitslag was zeker geflatNu werd met miniem verschil school.
teerd," vond begeleider Joop
verloren van de Oranje NasDe totaaloverwinning kon Paap. „Het was een van onze
sauschool (17-14) en van de niet duidelijker gaan dan naar betere wedstrijden. Wij zijn
de Beatrixschool. Voor de vier- echt niet weggespeeld, maar
Hannie Schaftschool (4-2).
de keer op rij pakte de Beatrix- waren gebroken na het afgeDe tweede plaats ging uit- school de beker. De sportivi- keurde doelpunt. Zo'n wedeindeujk naar de Mariaschool. teits en aanmoedigingsbeker, strijd geeft vertrouwen voor de
De Mariaschool verwees de aangeboden door de Sport- komende competitie wedstrijOranje Nassauschool naar de raad Zandvoort, werd een den."
derde plaats door het onder- prooi voor de Hannie Schaftlinge duel met 15-8 te winnen. school.
Vierde werd de Hannie Schaft„Het was weer een hele geschool net voor de Nicolaas- zellige dag," vond Chris van
den Broek, voorzitter van The
school.
Bij de jongens ondervond de Lions. „Het was jammer dat
Beatrixschool meer tegen- De Duinroos afviel, maar de
ZANDVOORT - TZB is de
stand. Vooral de Oranje Nas- andere teams hebben heel tweede helft van de voetbalsauschool was dicht bij een leuk basketbal gespeeld. Het C9mpetitie goed gestart. De
sensatie. De wedstrijd tussen was drukker dan vorige jaren uitwedstrijd tegen Eendeze scholen was bloedstol- in de sporthal en de teams dracht werd met 4-1 gewonlend met uiteindelijk de Beat- speelden duidelijk met veel nen. De Zandvoorters staan
rixschool als winnaar, 17-16. plezier."
stevig in de kopgroep en
strijden volop mee voor de
titel in de zevende klasse.

Topscorer

Basketbalzege Beatrixschool
De winnaars bij de visclub met de bekeis

Visclub reikt prijzen uit
ZANDVOORT - Tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de
Zeevis Vereniging Zandvoort
zijn de prijzen van het jaar
1999 uitgereikt. In de diverse
competities werd er behoorlijk goed gevangen.

In Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat hing een gezellige sfeer tijdens de jaarlijkse
prijsuitreiking. Menig visser
kwam in het bezit van een
fraaie bokaal. De eerste prijs in
de bodemvis competitie ging
naar Peer van Warmerdam
met als goede tweede en derde
ZANDVOORT - Tijdens de Jan Rumen en Jochen Visser.
vorige week gehouden halve De pier competitie werd gemarathon van Egmond aan wonnen Coen Mollenberg met
Zee leverde Pieter Visser een
knappe prestatie. Uit een
veld van 7000 recreanten
kwam Visser als 221e over de
finish.

Goede prestatie
Pieter Visser

Deze halve marathon werd
Perfect georganiseerd in een
schitterende entourage. Veel
publiek en met de wedstrijd loPers er bij zo'n tienduizend enthousiaste atleten. Schouder
aan schouder stonden de deelnemers te dringen voor de
start. Dringen heeft echter
geen zin want de starttijd gaat
Pas in als de deelnemer met
een chip, die aan de veters vast
z
rt, een lijn passeerd.
.Het enorme veld slingerde
ach als een kleurijk lint door
net dorp Egmond, over de duinen, bospaden richting Bakkum. Na veertien kilometer bereikten de atleten het strand.
Hier waaierde het hele veld
{uteen. Op het vlakke strand
Komt Pieter Visser opgang.
rot de laatste meters weet Visser het verval minimaal te houen mede dankzij looptraien enthousiaste begeleivan Gerard Kuijper,
stond de klok stil op l uur 33
en 13 seconden.

WKC-junioren
bij Zandvoort

Geflatteerde
nederlaag voor
SV Zandvoort

ZANDVOORT - Tegen het
geroutineerde derde team
van Akrides behaalde Lions
een mooie 67-62 overwinning.
De basketbalsters waren
minder op dreef en verloren
kansloos met 43-23 van Sea
Devils.
In een spannende partij trok
Lions aan het langste eind. De
start van de formatie van.
coach Joop van Nes was stroef.
Akrides pakte meteen een 10-0
voorsprong. De Zandvoorters
herstelden zich en onder aanvoering van Maarten van den
Elshout, die goed was voor 37
punten, sloot Lions weer aan
en nam vervolgens een voorsprong. Bij de rust was die
voorsprong minimaal, 30-31.
In de tweede helft verdedigde Lions de voorsprong knap.
De schotkracht van Akrides
werd aan banden gelegd, waarna de Zandvoortse aanvallen
uitstekend werden uitgespeeld. Vooral Jeroen Gaus
bracht de bal telkens beheerst
op, zocht de vrije man waarna
een score volgde. Lions won
uiteindelijk verdiend met 6762.
De Zandvoortse basketbalsters hadden een off-day. In
een weinig spectaculair duel
was het team van coach Olaf
Vermeulen geen party voor
Sea Devils. Vooral het afstandsschot van Lions faalde
en aangezien Sea Devils wel regelmatig scoorde werd de ruststand bepaald op 18-9. Ook in
de tweede helft lukte het Lions
niet om de bakens te verzetten. Niets lukte en Sea Devils
had een gemakkelijke avond.
Uitslag 43-23.
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kort daarachter Ton Nieland
op de tweede plaats. Wim van
Bakkenhoven werd hier derde.
De mooiste wedstrijden zijn
vaak van het strand en ook dit
jaar werd daar veel aan deelgenomen. Wim van Bakkenhoven
was hier de beste met op de
tweede plaats Jos Haarman.
Op de derde plaats legde Willem Minkman beslag. Door het
vangen van de grootste bot, 34
centimeter, kwamen Arnold
Bhujs en Wüliam Rubeling in
het bezit van de Zeeland trofee, terwijl de prijs voor de
grootste paling, 67 centimeter,
naar Peter Ubels ging.
Vorige week vrijdag werd de
eerste wedstrijd van het sei-

zoen 2000 gevist. Vanaf het
strand in de Noord, met opkomend water, vielen de vangsten dit keer erg tegen. Rob
Drose werd eerste door het
vangen van een bot van 25 centimeter en een schar van 21
centimeter. De tweede plaats
ging naar Jos Haarman met
een vangst van een gulletje van
33 centimeter. De overige deelnemers taleven met lege handen aan de kant staan.
Aanstaande zaterdag wordt
op de Zuidpier de eerste pierwedstrijd van dit seizoen gehouden. De laatste weken
werd daar goed gevangen zodat de leden van de visclub er
zin in hebben.

Sterk optreden Van Kempen
in Corus-schaaktoernooi
ZANDVOORT - Op het
Gorus Chess Tournament in
Wijk aan Zee heeft Ton van
Kempen succesvol het spits
afgebeten namens de Chess
Society Zandvoort. Van
Kempen kwam bij de weekendvierkampen een klasse
hoger uit dan aanvankelijk
verwacht maar handhaafde
zich moeiteloos.
Voor de schakers van Chess
Society Zandvoort is de kop
eraf van het Gorus toernooi.
Ton van Kempen opende namens de Zandvoorters met een
sterk optreden. Van Kempen
die verwacht had in groep 6 uit
te komen, werd door de organisatie in groep 5 geplaatst,
waarbij zich met drie remises
wist te handhaven. Vermoedeüjk had er nog meer voor de
eerste team speler van Chess

ingezeten, wanneer hij niet gehinderd zou zijn door de volop
in ons land aanwezige griepbacillen, die hem er in zijn laatste
partij zelfs toe dwongen in een
zeer goede stelling remise aan
te bieden.
Momenteel spelen de dagvierkampen waaraan behalve,
zoals vorige week reeds gemeld Jeroen Loos, Olaf Cliteur
en Leo Keesman deelnemen,
ook Caroline Stam de Jonge en
Ton van Kempen acte de presence geven. Voor Van Kempen is het natuurlijk wel de
vraag of hrj op tijd is hersteld.
Komende vrijdag starten de
tienkampen, waarbij Chess
vertegenwoordigd is door
voorzitter Olaf Cliteur.
Diezelfde Cliteur voegde vrijdagavond 2,5 punt toe aan zijn
indrukwekkende totaal in de
vierde ronde van de rapidcom-

ZANDVOORT - Voor de
vierde keer op rij werd de Beatrixschool overtuigend winnaar van het jaarlijkse
schoolbasketbaltoernooi.
Zowel de meisjes als de jongens van deze school waren
duidelijk te sterk.
De organiserende vereniging
The Lions moest op het sdlerlaatste moment het programma omgooien aangezien De
Duinroos geen team op de
been kon brengen. De organisatie reageerde alert en zorgde
voor een perfect toernooi. De
Korver Sporthal werd ook dit
keer een uitstekend bezocht
door enthousiast meelevende
toeschouwers. Een enthousiasme dat bij de deelnemende
teams zeker wel aanwezig was.
Na de eerste wedstrijd van
de Beatrixschool tegen de
Hannie Schaftschool was al
duidelijk dat de titelverdediger opnieuw favoriet was voor
een hoge klassering. Zowel de
meisjes als de jongens wonnen
met ruime cijfers deze wed-

petitie. Met deze score bracht
hij zijn totaal op 92 procent.
Ton van Kempen, die wegens
zijn verplichtingen in Wijk aan
Zee niet speelde, blijft tweede
met 78 procent. Kees Koper,
die afgelopen vrijdag eveneens
verstek liet gaan, neemt de
derde positie in met een score
van 67 procent.
Boudewijn Eijsvogel steeg
dankzij een spectaculaire remise tegen Cliteur en een overwinning op Hans Drost van de
zesde naar de vierde stek.
Hans Drost kende een minder
sterke avond en sloot af met
een score van l uit 3, juist voldoende om een positie in de
top vijf te continueren. Jeugdspeler Arthur Brouwer deed
s
"«••>• •ö
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goede zaken door een punten- l^fmf§»^&iym:K^!x,c^t
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deling met Henry Hendriks en
een zege op Caroline Stam de Blijde gezichten bij de teams van de zegevierende Beatrixschool
Jonge.

TZB strijdt mee
voor de titel

TZB en Eendracht maakten
er een aardige partij voetbal
van. De Zandvoorters waren
beter en kregen veel opgelegde
kansen, die gemist werden.
Eendracht nam daarna een 1-0
voorsporng en het duurde tot
vlak voor de rust aleer TZB op
gelijke hoogte kwam. Dennis
Scharder zette goed voor en
Edwin Duisterhof liep de bal in
het doel.
Ook in de tweede helft had
TZB het beste van het spel. De
kansen waren er weer en nu
lukte het beter met de afwerking. Stefan Berendes zorgde
voor een 2-1 voorsprong waarna Dennis Schrader, met zijn
treffer, de zege zo goed als veilig stelde. In de slotfase pikte
Riek de Haan zijn doelpuntje
mee waardoor de Zandvoorters met een 1-4 zege huiswaarts keerden. „Het was een
verdiende overwinning," constateerde Willem Koning. „Defensief speelden we sterk,
maar aanvallend hebben we
wel weer heel veel kansen laten
liggen. De punten zijn echter
Foto: Chris Schotanus weer binnen."
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CASINO ROYAAL / PLAY-IN ZANDVOORT

de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

Op zeer korte termijn zoeken wij gemotiveerde

glasmonteurs/glaszetters

Casino Royaal / Play-ln Zandvoort
zijn amusementscentra waarin men
kan spelen op kansspelen. In ons
team, dat bestaat uit 13 medewerkers in Casino Royaal en 8 medewerkers in Play-ln Zandvoort, is een
vacature ontstaan voor

of

leerling-glaszetters
Het beurtelings werken in de stand-by en weekenddiensten met andere monteurs is een vereiste.
Belangrijke wensen onzerzijds zijn:
Vakbekwaamheid / uiterst flexibel inzetbaar zijn.
Grote verantwoordelijkheid / meedenken in
de organisatie.

m/v

Wij bieden daarvoor:
HOOG aantrekkelijk salaris / zelfstandigheid.
Premies voor het werken buiten werktijden.
Een uiterst dynamische invulling van hun baan.

Ochtendmens gevraagd!
Bi] ons brandt ook 's morgens de kachel

Bent u degene die ons versterkt, reageer dan:

Wij willen elke dag opnieuw ons amusementscentrum schoon
aanbieden aan onze bezoekers. Om dit te realiseren,;
zijn er heel wat mensen in de weer.
'"",''
i
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Service Glasherstel Keur
Paradijsweg 2,
2042 GC Zandvoort.
Tel.023-57 15602,

Op dit moment is er plaats voor een nieuwe collega,
voor 14 uur per week
,„ ,
{de werktijden zijn 4 x 3,5 uur van 07.00 tot 10.30 uur)
Zoontjes:
„We werken
alleen voor
bedrijven en
instellin-

Nadere informatie:
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kuntu op werkdagen contact opnemen met ons secretariaat: 023 -5719535 of u
schrijft een korte sollicitatiebrief met C.V. naar (e-mailadres is
mail@piayjn.nl):
""_ • -,

gen"
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Antwoordnummer 301
2040 VB ZANDVOORT
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'Lakens was je niet gelijk
met een vuile overall'

•' .

'ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

In verband met de voortgang van de procedure, ontvangen wij uwsollicitatie graag binnen één week na het verschijnen van'dit blad.

BEN JIJ OP ZOEK NAAR
EEN NIEUWE UITDAGING?
Heb je verkoopervaring opgedaan in bv een kledingzaak, sportzaak,
elektronicazaak, DHZ-zaak of ben je reeds werkzaam in de buitendienst?
Sta je klanten graag raadzaam bij met duidelijke verkoopinformatie
zodat ze goed doordacht kunnen beslissen tot aankoop?
Dan is deze functie bij Splash Design jou op het lijf geschreven:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BUITENDIENST M/V
die op korte termijn het team komt versterken en na een
gedegen opleiding de motorfietsvakhandel in West-Nederland
zelfstandig bezoekt en adviseert
Natuurlijk gaan wij er van uit dat je MBO werk- en denkniveau hebt,.
goede contactuele eigenschappen bezit, geen 9 tot 5 mentaliteit hebt
en dat je over een goed commercieel inzicht beschikt.
|e leeftijd moet tussen de 20 en 25 jaar liggen.
Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan een schriftelijke
sollicitatie met c.v. en pasfoto binnen 10 dagen aan:
Splash Design, tav Patrick Kant, van leeuwenhoekweg 17, 5482 TK Schijndel ff

Deyölgende cursussen
starten in februari
BKB

N

-Basiskennis Boekhouden

„Door de opkomst van computergestuurde machines is er in mijn
branche enorm veel veranderd. Zo
zul je nu geen drupje water meer op
onze werkvloer aantreffen, en zorgen speciale pompjes ervoor dat de
dosering van chemicalin gegarandeerd veilig gebeurt. Zelf staan te
mengen mengen in potjes en pannetjes is er dus niet meer bij."
Met zijn levenslange ervaring in
het wasserijgebeuren kan de 58-jarige Zoontjes als geen ander getuigen
van de ingrijpende modernisering in
zijn vakgebied. Reeds op zestienjarige ging hij meewerken in de Tilburgse wasserij van zijn vader. „Net als
mijn broers en zusters deed ik alles
wat er te doen was," vertelt hij.
„Terwijl ik me tegelijk in het beroep
ging verdiepen door gerichte kennis
op te doen op het vlak van chemie en
textielwaren. En ook qua manage-

ComputerBoekhouden (Exact)
PDB -Praktijkdiploma Boekhouden
AOV -Algemene Ondernemersvaardigheden (Middenstand!
BKM -Basiskennis Management
PMM -Praktijkdipl. Middenmanagement
Basiscursus PC-gebruik
Europees Digitaal Computer Rijbewijs
Studeren in het Open Leer Centrum
Microsoft Office voor Windows
PDI.1W/2W-Praktijkdipl. Informatica 1&2(o.a.MN2enMC4)
Reiswereld -IATA-UFTAA Standard en Advanced
- Galileo *Reistel
Basistaalvaardigheid l en II
Nederlands op het werk voor anderstaligen
Kantoorpraktijk en kantoorautomatisering
Opleiding Assistent Secretariaat
MBO - InDelen, Boekhoudkundigmedewerker, Commercieel
medewerker Bank en Verzekeringen, Commercieel medewerker
Binnendienst
Bel voor de Studiegids 020-5161666 of kom voor
informatie en inschrijving naar de Schipluidenlaan 20
te Amsterdam (Naast Lelylaan-station)

-^

mjjdt tJeet uit van £ ^ regionaal opleidingen centrum jmsterdarr, en omstreken

OG NIET al te lang geleden was
het vies, ongezond en vooral erg
nat werken in de gemiddelde wasserij. „Maar die tijd is gelukkig
voorbij," constateert eigenaar J.
Zoontjens van het in Mijdrecht gevestigde bedrijf De Ronde Venen
Textielverzorging.

ment heb ik de nodige cursussen
gevolgd. Er komt namelijk heel wat
bij kijken, hoor, als je dit beroep
goed uit wilt oefenen."
Na bij diverse wasserijen als bedrijfsleider te hebben gefunctioneerd gaf Zoontjes in 1981 gehoor
aan zijn drang om zelfstandig ondernemer te worden. In Vinkeveen nam
hij de zaak over die, na de verhuizing
naar Mijdrecht, onder zijn leiding
uitgroeide tot een grootschalig bedrijf met twintig werknemers en een
ontzagwekkend machinepark. Zo
heeft hij onder meer een hypermoderne wasinstallatie staan die maar
liefst duizend kilo per uur kan verwerken. In het oog springend is tevens de mangelmachine, waar het
gewassen goed zowel gedroogd als
keurig gestreken uit te voorschijn
komt.
„Het was wel een hele investering,
om al die apparatuur aan te schaffen," verzucht Zoontjens. „Met een
miljoen gulden kom je vandaag de
dag nergens meer in mijn beroep.
Maar het was het zeker waard. Enerzijds omdat ik nu met hetzelfde aantal mensen ruim twee keer zoveel
was kan verwerken, maar ook om-

dat het veel minder zwaar is voor
mijn personeelsleden. Ze hoeven bijvoorbeeld niet meer zo te sjouwen,
omdat transportbanden de boel van
de ene naar de andere plek vervoeren. Het slechte imago dat werken in
een wasserij vroeger had is dan ook
inmiddels volkomen achterhaald.
Ook de verdiensten zijn trouwens
vooruitgegaan, want we hebben een
vrij goede CAO. Al blijft het voor mij
razend moeilijk om aan voldoende
werknemers te komen."
In zijn witwasserij wordt overigens uitsluitend 'industrieel' textiel
gereinigd. ,We werken kortom alleen
voor bedrijven en instellingen," verduidelijkt Zoontjens. „Waaronder
nogal wat tehuizen en hotels. Met
name de Amsterdamse horeca is
voor ons heel belangrijk. Met eigen
vrachtwagens halen we de spullen
op, om ze hier eerst goed uit te sorteren. Want je begrijpt datje slechts
eenmaal beslapen bedlakens natuurlijk niet zomaar in dezelfde machine kunt stoppen als met vuil en
olie besmeurde overalls. En uiteraard vergt een materiaal als wol een
heel andere aanpak dan linnen of
katoen."
Johan Schaaphok

\PCM]
L

FACILITfl
FACILITAIRE
BED

Part-time Telefonist m/v
Voor gemiddeld 16 uur per week
STANDPLAATS AMSTERDAM

Parttime doktersassistent(e)
Je ondersteunt de Bedrijfsarts en de Fysiotherapeut.
De werktijden zijn op dinsdag van 1 'i .00 tot 17.00 uur en op donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Functie-inhoud
- maken van afspraken en ontvangen van werknemers;
- uitvoeren van medische testen en -onderzoeken;
- bijhouden van dossiers, verwerken van keuringsgegevens;
- onderhouden van in- en externe contacten.
Functie-eisen
- Opleiding op middelbaar niveau, aangevuld met een specifieke opleiding voor doktersassistent(e);
- ervaring in een soortgelijke functie;
- goede administratieve vaardigheden en contactuele eigenschappen;
- ervaring met tekstverwerkingsapparatuur.
Ons a a n b o d
Het dienstverband gaan wij aan voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt minimaal ƒ 1.000,- en maximaal ƒ 1.300,- bruto per
maand, gebaseerd op een werkweek van gemiddeld 10 uur. Daarnaast bieden wij uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Meer informatie over PCM Uitgevers vind je ook op onze website www.pcmuitgevers.nl.

Als Part-time Telefonist gaat u werken bij de afdeling Telefoonzaken van de sector Algemene Zaken
te Amsterdam. Deze sector bestaat uit de afdelingen Huisvesting & Technische Zaken, Beveiliging &
Bewaking, Civiele Zaken, Postzaken & Koeriersdiensten en Telefoonzaken.
Functie-inhoud
- het aannemen en doorverbinden van telefoongesprekken;
- het tot stand brengen van nationale en internationale telefoonverbindingen.
Functie-eisen
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die aan de volgende eisen voldoen:
- MBO werk- en denkniveau;
- goede telefoonstem;
- zeer goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels;
- voldoende kennis van de Duitse taal;
- kennis van geautomatiseerde apparatuur;
- ruime algemene ontwikkeling;
- service verlenende instelling;
- woonachtig in Amsterdam of directe omgeving.
Werktijden
Gemiddelde werktijd per week bedraagt 16 uur, in diensten van 4 uur per dag. Vaste diensten zijn op dinsdag en vrijdag van 07.30
tot 11.30 uur. De andere twee diensten worden in overleg vastgesteld.
Ons aanbod
Wij bieden een interessant pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Je schriftelijke sollicitatie met curriculum v/tae, onder vermelding van HK/2000.Q1, kun je tot en met
37 januari 2000 richten aan:

Meer informatie over deze functie verstrekt mevrouw H. Riel, hoofd Telefoonzaken,
telefoon 020 - 562 2800.

PCM Landelijke Dagbladen bv
Afdeling P&O, t.a.v. de heer H. Kramer
Wibautstraat 150, 1097 GR Amsterdam

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum v/tae kunt u tot 1 februari 2000 richten aan
PCM Facilitaire Bedrijven bv, Personeel & Organisatie, t.a.v. mevrouw D.J.C. Moester,
Postbus 8757, 3009 AT Rotterdam.
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was een

Jacob Olie Jzn (1834-1905)
Zelfportret met hoed en wandelstok,

circa 1860

Bijna veertig jaar geleden
verscheen een jubileumuitgave van het Genootschap
Amstelodamum, dat in
1960 zestig jaar bestond.
Het boek, dat nu antiquarisch een waarde heeft
van meer dan tweehonderd
gulden, bevatte een paar
honderd foto's van Jacob
Olie. Een amateurfotograaf, die op 17 oktober
1834 in een huis aan de
Zandhoek, aan de noordrand van het toenmalige
Amsterdam, was geboren
en in 1905 overleed.

Foto's
Gemeentearchief
Amsterdam

'AT OLIE betekent
voor Amsterdam is
pas in de zestiger
jaren duidelijk geworden.
Toen werd het
merendeel van
zijn ongeveer vierduizend glasnegatiefplaten met
vooral
Amsterdamse
stadsgezichten uit
de tweede helft
van de negentiende eeuw ontdekt."
Aan het woord is
Anneke van Veen,
fotografie-conservator van het
Amsterdamse
Gemeentear-chief,
die zich de laatste
tien jaar bezig
heeft gehouden
met het voor het
nageslacht 'veiligstellen' van de
Olie-collectie.

Het is de mooiste
en belangrijkste
naast het huis De Kat, circa 1860
collectie uit het
einde van de negentiende
Bokkinhangen, kinderen in de gang

Vijfduizend oplossingen
Eindejaarspuzzel

M

ILLENNTUMFEEST is de goede oplossing van de
Eindejaarspuzzel, die we 21 december op de pagina Uit
& Vrije Tijd plaatsten.
Het aantal inzendingen is enorm, maar liefst ruim vijfduizend. Daarom hebben we besloten naast het aangekondigde
prijzenpakket, bestaande uit drie prachtige Van Dale woordenboeken, extra (troost)prijzen beschikbaar te stellen: 45
exemplaren van het Fotoboek van de Eeuw.

Eerste prijswinnaars van de nieuwe, dertiende editie van
de Grote Van Dale zijn:
Amsterdam: M. Jacobs, L.G. Nagelkerken, E Akman, D. Bos,
H.J. Rodemeijer, J.M. v.d. Aart, N. Erid, D. Goeder, W. BotsDulmers; Diemen: E. de Wit; Amstelveen: A. Schagen;
Aalsmeer: P. Parti; Uithoorn: H. Kooke; Mijdrecht: K van
Rheenen; Zandvoort: J. van Luinen
Tweede prijswinnaars van het spiksplinternieuwe Van
Dale Idioomwoordenboek zijn:
Amsterdam: E Weilers, M. Buhner, Ch. Hirsch, P. v.d. Wissel,
H. Hoffman, S. Uiterwijk, W. Reinders, K. v.d. Veen, M.
Boesono; Diemen: M. Zieck; Ouderkerk a.d. Amstel: A.
Hendriks; Kudelstaart: C. Versteeg; De Kwakel: W. Gruwel;
Vinkeveen: L. v.d. Meer; Zandvoort: M. Busscher
Derde prijswinnaars van het Van Dale Handwoordenboek
hedendaags Nederlands zijn:
.Amsterdam: A. van Staden, G. Postma, J.M. Wely, E.M. VoetBom, P. Willemsen, J. Ruijken-Lievaar, J. van Wolferen sr., W.
Verwaijén-Tromp, A. Janssen; Diemen: M. Hogenbirk;
Amstelveen: A. v.d. Kieft; Rijsenhout: H. Hofman; Uithoorn:
C.E. Doodkorte-Schönemann; Wilnis: J. van Eijk; Bentveld: P.
van Schaardenburg
Troostprijswinnaars Fotoboek van de Eeuw zijn:
Amsterdam: H. Oostheim, M. Langewisch, G.J. Broekhuizen,
E.W. Gimon, M. Mensink, S. Klumper, S.A. van Dijk, T.
Vergeer-Kamps; Abcoude: N.A. Snoek; Badhoevedorp: N.A.
van Leeuwen-Hoogland; Duivendrecht: W. v.d. Brink;
Diemen: A. Bockweg-Snijder, G. de With, J. Paulusma-v.d.
Holen, L.E Possemis; Ouderkerk a.d. Amstel: M. Klooster, M.
de Haan-van Vliet; Amstelveen: J.E. Bouwmeester, C. v.d.
Sluijs, M. Schoofs; Mijdrecht: L. van Bemmelen, A.E.M. Zaal;
Vinkeveen: J. Vossestein; Wilnis: M. Ferkenius; Waverveen: J.
Wiersma; Zandvoort: H.M. Weber, D.W. Spaans, Th. Bussing,
W. Wehnes, R. Bakker; Aalsmeer: M.G. Vonk-Feenstra, G.M.
Kool, K Lieberton; Kudelstaart: A. van Leeuwen; Rijsenhout:
E. Peters; Uithoorn: R Kniep, ET. Bongertman-v.d. Bout, T.
Beek, L. Wolffensperger-Walraven; De Kwakel: A. Snabel;
Almere: A. Scharff, Leimuiden: G. Berendsen; Den Haag: G.
Kloek; Arnhem: L. Veldkamp; Woerden: J. Kromemeijer.

eeuw, die bij toeval was onthij vanaf 1855 bij architect
dekt door twee bestuursleden
J.H.Leliman, onder andere
van het Genootschap, toen
bekend als bouwmeester van
Olie's dochter Aagje zijn
Arti et Amicitiae op het Rokin.
architectuurtekeningen wilde
Leliman was echter ook secretaris van de 'Maatschappij
verkopen." De collectie werd
voor den Werkenden Stand'.
door het Gemeentearchief
aangekocht. Voor het jubiToen die vereniging in 1861
de Eerste Amsterdamsche
leumboek van het
Genootschap werd een deel
Ambachtsschool opende, werd
van de foto's gebruikt en het
Olie daar leraar bouwkundig
boek werd een kassucces.
tekenen. Dat was vermoedeVijftien jaar na
aankoop werd door
het Gemeentearchief een eerste
Jacob Olie-tentoonstelling gepresenteerd, die druk
werd bezocht. „Er
werden steeds meer
afdrukken besteld,
waarvoor we de originele negatieven
gebruikten. Maar
vooral de eerste
exemplaren, die
Oüe zelf maakte,
waren uiterst
gevoelig voor aanraking. In 1990
besloten we dus
duplicaat-negatieven te laten maken,
maar dat was een
kostbare zaak."
„In diezelfde tijd
konden we van de
familie originele
afdrukken, tekeningen, aantekenboekjes en andere dingen die Olie
gebruikt had aankopen. Voor ons
stond toen al vast
dat er een tweede
Olie-expositie
moest komen, maar Grote Houtstraat, 1894
dan moesten vooral
de eerste glasplaten geconser- lijk ook het jaar dat hij begon
veerd zijn. Met subsidie van
met fotograferen waarschijnlijk aangemoedigd door een
het ministerie van WVC en
een forse bijdrage van de
collega op school, Sanders van
Mondriaanstichting is dat
der Loo, een scheikundeleraar.
gelukt."
Die had een Duits boekje over
fotografie vertaald. Een van
Van Veen is in de laatste tien
jaar veel meer over Olie en
Olie's oudste foto's dateert uit
zijn foto's te weten gekomen.
eind 1861, gemaakt vanuit de
„Olie begon rond 1860 met het dakgoot van de school.
maken van zijn eerste foto's. Maar dat
ging toen niet zo
o lang de Jacob
olietèntoonstelling
makkelijk als nu,
want hij moest alles
duurt (tot en met
zelf maken. Daarom 16 april), houdt
zijn er ook zo weiWeekmedia
nig foto's uit die
(Amsterdams
tijd en daarom zijn
Stadsblad, Dierner
Courant, de Nieuwe
ze zo uniek.
Bijlmer, Nieuwsblad
Fotograferen was
een tijdrovende
Gaasperdam>
,
bezigheid, want
Buitenyeldertse'
niet alleen moest
Courant, Amstelveens Weekblad,
hij de negatiefplaUithbórnse Courant, de Ronde Vener en
ten zelf maken, ook
Zandvoorts Nieuwsblad), in samenwerhet afdrukpapier
king met hét Gemeentearchief
was niet te koop.
Amsterdam, een fotowedstrijd. Hieraan
En hij deed dat uitkan iedere amateur-fotograaf meedoen.
sluitend als hobby,
want hij had een
'Straatleven' is als thema van de fotogewone baan."
wedstrijd gekozen, omdat Jacob Olie niet
alleen een van de belangrijke fotopioJacob Olie stamde
niers in Nederland is, hij is ook beroemd
uit een geslacht van als kunstzinnig croniquer van het straatleven rond 1900. In geografisch opzicht
walvisvaarders en
was zijn belangstelling zeer breed: naast
houtvlotters. Zelf
koos hij een andere reportages van de afgelegen havenwijk
richting, als timvan Amsterdam waai- hij opgroeide, heeft
merman. Zijn oplei- hij veel gefotografeerd in het oude stadscentrum en in de nieuwe woonwijken
ding als bouwkundig opzichter kreeg aan de stadsrand. En niet te vergeten in

°o
è

Z
F

„Olie bouwde zelf een camera
en begon te experimenteren
met het fotograferen op eigenhandig gesneden glasplaten,
waarvoor hij zelf de emulsie
moest maken. Dat was een
tijdrovende aangelegenheid,"
aldus Van Veen/„Eerst werd
een dun laagje colodium aangebracht, een mengsel van
ether en alcohol waarin schietkatoen was opgelost. Kort voor

wel dat Olie plaatsgebonden
was om zijn foto's te maken,
want hij moest al zijn spullen
bij de hand hebben. Ook het
maken van afdrukken vergde
tijd en veel werk."
Uit het onderzoek is Van Veen
duidelijk geworden dat Olie
acht adressen in de binnenstad had, van waaruit hij foto's
kon maken. „Dat hebben we
kunnen vaststellen door de
foto's met elkaar te
vergelijken. Zo hebben we ook ontdekt
dat hij in 1863
vanaf de
Montelbaanstoren
en eerder ook van
de Amstel panorama-foto's heeft
gemaakt. Van anderen zijn uit die tijd
dat soort foto's niet
bekend, echt uniek
dus," aldus Van
Veen.

Olie stopte in 1864
omdat hij het te
druk kreeg met zijn
baan als leraar, die
hij op aandrang van
zijn coDega's in
1867 inwisselde
voor het directeurschap, welke functie hij 22 jaar tot
ieders tevredenheid
en ook van zijn
leerlingen vervulde.
Na de verhuizing
van de school naar
de Weteringschans
was hij nauw
betrokken bij de
oprichting van de
eerste speeltuin
daar. De speeltoestellen werden op
de Ambachtsschool gemaakt.
de opname moest in het donPas na zijn pensionering in
ker de plaat lichtgevoelig worden gemaakt in een bad van
1890 hervatte Olie zijn fotozilvernitraat. De plaat werd
grafische hobby. Hij bleef één
keer per week tekenles geven
nat in de camera gelegd en
dan moest snel de opname
aan de Avondtekenschool in
worden gemaakt. Dat duurde
Abcoude en omdat hij vroeg
ongeveer één minuut en daar- de trein moest nemen, had hij
na moest de plaat nog nat in
ook alle tijd om in Abcoude en
langs de Amstel te fotografeeen fixeerbad. Dat betekende
ren. In die jaren
was het al eenvoudiger, omdat zowel
de agrarische gemeenten rondom Amsterdam, de negatiefplaten
zoals Nieuwer-Amstel
als het afdrukpa(Amstelveen), Ouderpier verkrijgbaar
waren. „Maar zijn
Amstel (Ouderkerk en
productie was
Duivendrecht), Diemen,
enorm. Hij maakte
Abcoude en Aalsmeer.
Een speciale jury zal de zich grote zorgen
over het verdwijnen
foto's, die uitsluitend
gemaakt mogen worden
van historische
in het yerschijningsgebouwkunst, maakte
daarvan ook veel
bied van onze bovengenoemde edities,
tekeningen. Die
beoordelen. Zowel Weekmedia als het
wilde zijn dochter
Gemeente-archief Amsterdam stellen
verkopen en toen is
toepasselijke prijzen beschikbaar in de
vorm van fotoboeken. De hoofdprijs is in het hele verhaal
dus begonnen.
elk geval het grote boek 'Jacob Olie Jbz
Terecht mag Olie,
(1834-1905)'. Dit prachtig geïllustreede
boek (winkelwaarde 95 gulden) is samen- wiens foto's nu in
gesteld door fotografie-conservator
geen enkel histoAnneke van Veen en bevat een inleiding, risch boek over
Amsterdam ontbreeen biografie, een overzicht van de colken, 'fotograaf van
lectie en een bibliografie.
Amsterdam' worDeelnemers aan de wedstrijd kunnen
den genoemd," conhun foto's sturen naar: Weekmedia t.a.v.
Trudy Steenkamp, postbus 2201,1000 EK cludeert Van Veen.
Amsterdam.

'Straatleven'
thema van
fotowedstrijd

De ingezonden foto's worden niet teruggestuurd.

Henk Fokkink

De Nieuwe Teertuinen gezien vanaf het Prinseneiland, 1890.
Openingstijden tentoonstelling:
Van 28 januari t/m 16 april 2000,
maandag tot en met zondag van 11
tot 17 uur. De entreeprijs bedraagt
zes gulden.

Tientallen inzendingen kleurplaaf

M

et glitters, verf, watten, stift, kleurpotloden en wasco. Je
kan het zo gek niet bedenken of we kregen ze binnen.
Meer dan honderdyijftig kleurplaten sieren de redactieruimte van de Uit & Vrije Tijdpagina. Alle inzendertjes hebben duidelijk hun best gedaan om de kleurplaten zo mooi
mogelijk in te leveren. Helaas kunnen we niet iedereen een
prijsje geven. Vandaar dat de redactie een keus heeft
gemaakt.
De volgende gelukkigen kunnen binnenkort thuis een prijsje
verwachten: Mustafa, Amsterdam, Michelle Dijkstra,
Amsterdam, Ruby Tahnee Boeyink, Amsterdam, Danira
Janjac, Amsterdam; Lizannne Vos, Diernen; Remy Wijkstra,
Aalsmeer; Nancy Valk, Uithoorn; Michiel Jongerius,
Amstelveen; Ilona Rijkmans, Wilnis; Ansjelique Blom,
Vinkeveen; Eva de Boer, Zandvoort.

Jozef Israëls (1824-1911), "de Rembrandtvan de negentiende eeuw", is geliefd
om zijn gevoelig geschilderde scènes uit het boeren- en vissersleven. Ook
schilderde hij meesterlijke joodse taferelen. Zijn werken zijn opgenomen in de
collecties van grote nationale en internationale musea. Het

Joods Historisch Museum

houdt samen met het Groninger Museum een grote Jozef Israëlsoverzichtstentoonstelling. Het Joods Historisch Museum richt zicht met de tentoonstelling Jozef Israëls. Zoon van het Oude Volk op werken met joodse thema's,
zoals de Joodse Bruiloften het Zelfportret voorSaulen David. Verder zijn er
voor het eerst 'Israëls uit Israël', bruiklenen uit Israëlische particuliere en
openbare collecties, te zien.

Tegen inlevering van onderstaande bon en vertoon van toegangsbewijs van
het Joods Historisch Museum kunnen lezers van deze krant een gratis poster
ter waarde van tien gulden afhalen inm de museumshop (zolang de voorraad
strekt).

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL
Joods Historisch Museum, Jonas
Daniël Meijerplein 2-4 in
Amsterdam, tel. 020-626,9945.
Open: dagelijks van 11-17 uur.
Deze actie loopt tot en met 29
februari 2000.
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woensdag 19 januari 2000
Het GEBOORTECENTRUM AMSTERDAM
is op zoek naar enthousiaste

Frank Uoyd WMghl. Play and Sportt Club lor Hunrinafcn Hortford Colilorrtn, 19« OFrank Lloytl Wrlshl Foundallon. Scollsdnla. AZ//WW fllgnl» Socioiy (AHS), NV

KRAAMVERZORGENDEN

Personeel gevraagd

Er zijn zowel parttime als fulltime mogelijkheden. Tevens is een
mogelijkheid om als planner ingezet te worden.
Voor meer informatie of een afspraak voor een oriënterend
gesprek bellen tussen 10.30 en 11.30 uur op maandag t/m
donderdag met Sija van der Sluis, tel.nr. 020-6853898.
Schriftelijke sollicitaties:
Geboortecentrum Amsterdam, t.a.v. Sija van der Sluis, De
Genestetstraat 2,1054 AX Amsterdam.

Algemeen
LIBERTEL iZi TOTAAL +
MOTOROLA M3180
BIJ Expert kunt u nu direct bellen, zonder
abonnement Met dit Libertel iZi Totaalpakket inclusief de zeer gebruiksvriendelijke
Motorala M3180GSM-telefoon en een
beltegoed van maar liefst 80,- nu voor maar

* * * * *COMBI-BEDRIJF* * * * *
* * * *COMBI-BEDRIJF* * * * *
Groot distributiebedrijf in Amsterdam
zoekt wegens uitbreiding 34 mensen voor
diverse werkzaamheden. Wij zijn werkzaam
voor o.a. zwembaden, bioscopen, sportcentra,
horeca, videotheken, hotels,
telecommunicatie & internetproviders.
Vooropleiding en ervaring niet vereist.

Bel direct TDA 020-6343702.
TRIBUUT BEWAKING BV

Personeel aangeboden
Jonge vrouw zoekt huish. Bel 020-5626271 voor het
werk. Bel na 18.00 u. snel opgeven van uw Microadvertentie.
5717890 of 06-51980817.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Heeft mogelijkheden voor zowel fulltime als parttime

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Hoewel ik op mannen val, heb k ben Jennifer, 25 jaar en
ik toch een advertentie ge- kom uit de Randstad. Ben jij,
Bent u in het bezit van het Basisdiploma Beveiliging, dan wel plaatst. Gewoon een oproep net als ik, recht door zee, eerhet diploma ABM, reageer dan telefonisch 020-6408710 of Dm mijn vriendenkring uit te ijk, spontaan en hou jij van
stuur een brief: Tribuut Bewaking bv, Amsterdamseweg 106, breiden. Dus ook een leuke een heleboel gezelligheid?
1182 HH Amstelveen, t.a.v. de heer G. van Tol.
meid mag reageren, gezellig Dan moet je zeker even reasamen winkelen, de stad in en geren, want zo zit ik ook in
stappen daar hou ik van. Hou elkaar! Ik hou van mannen die
ook van fitness. Boxnummer weten wat ze willen! Box364670.
nummer 36473.

Beveiligingsbeambten

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?

Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Wiver Service B.V.
gevraagd
Orderpickers en
Postsorteerders
Tel.: 023-5353851

Wiver Service B.V.
zoekt
Chauffeurs en Bijrijders
Tel.: 023-5353851

Administratief/kantoorpersoneel
TRIBUUT SERVICE BV
s een dienstverlenend bureau dat zich bezighoudt met het
detacheren van personeel, Voor onze opdrachtgevers in de
regio Amstelveen zijn wij op zoek naar:

telefonistes / receptionistes
voor fulltime en parttime, voor zowel tijdelijk als vast dienstverband. Heeft u gevoel voor service en goede contactuele vaardigheden, stuur dan uw CV naar: Tribuut Service bv, Amsterdamseweg 106,1182 HH Amstelveen t.a.v. Brenda Groot.

Ben jij tussen de 25-35? En
kom jij uit Leeuwarden of omgeving? En ben jij op zoek
naar veel lachen, gezelligheid,
romantiek, op zijn tijd een
goed gesprek, leuke dingen
ondernemen zoals uitgaan en
uit eten? Reageer dan op
deze vrolijke meid. Boxnummer233218.
Goeduitziende, slanke vrouw
van 49 jaar, donker haar,
groen-brume ogen en 1.70
lang zoekt een stijlvolle, lieve,
slanke man van ongeveer
1.85 voor vriendschap en later
misschien meer. Ik hou van
dieren, wandelen, tuinieren en
veel
meer.
Boxnummer
314265.
Particulieren
ontvangen
50% korting!

Commercieel personeel

Ben een jongen van 24, kom
uit de regio Eindhoven en
Uitgeverij Via Via vraagt voor de afdeling Telesales
zoek een leuke meid uit deENTHOUSIASTE MEDEWERKERS,
zelfde regio. Mijn hobby's zijn
ievraagd: commerciële instelling, zelfstandig kunnen werken, vooral skiën, uitgaan en veel
goede beheersing Nederlandse taal, 20 uur beschikbaar. Wij meer. Spreekt dit je aan en
iieden: goed basissalaris + uitstekende provisie, flexibele hou jij, net als ik, ook van skiwerktijden (ochtend- of middagteam). Bij gebleken geschikt- en? Bel me dan even op boxneid interessante carrièreperspectieven en vast dienstverband. nummer 770272.
Bel of schrijf: Uitgeverij Via Via, t.a.v. Frank Kuvel,
Waar is die warme, mollige,
Prinsengracht 675,1017 JT Amsterdam. 020-5357571.
kinden hondvriendelijke
Zeeuwse man van 40+? AanHorecapersoneel
geboden: een zelfstandige,
PER DIRECT GEVRAAGD:
vriendelijke vrouw van 43 met
Huishoudelijk/
- Medewerker Buffet en Tereen eigenwijze zoon van 14
ras
's morgens van 9.00
jaar en een komische hond.
schoonmaakBoxnummer 324202tot 12.00 uur.
- Restaurant Medewerker
personeel
fulltime of parttime.
Snel een Micro-advertentie
- Keukenmedewerker voor Gevraagd werkster voor 3 uur
opgeven?
per week. Tel. 5717928.
afwas.
Bel 020-5626271
Reacties s.v.p. rest. Queenie, Particuliere Micro-advertenties
of fax uw tekst
Kerkplein 8, Zandvoort.
worden doorgeplaatst op ATS
naar 020-6656321.
Tel. 5713599, vraagt u naar Text.
Brendalie Loef.
Ik ben een meid van 25 jaar
en zou heel graag naar de
(Para)medisch personeel
bioscoop willen! Wie heeft er
zin om a.s. zaterdag samen
met mij aan de popcorn te
zitten? Bel me dan snel!
Boxnummer 342248

Meisje van 19 jaar zoekt jongens tot 25 jaar liefst Marok<aans of Turks. Dit is een
100% serieus bedoelde oproep. Ik zou het fijn vinden om
meer over je te weten te komen. Vertel dus iets over j'ezelf en ik reageer echt terug.
Noem ook je telefoonnummer.
Boxnummer 342156.

Chrysler 300M. Vanaf f 92.400,-.
DE

C H R Y S L E R

zei Frank

3 0 0 M

is, als elke Chrysler, e e n toonbeeld v a n Amerikaans design. Ooit

Lloyd Wriglit dat a l l e door hem o n t w o r p e n gebouwen de i n d i v i d u a l i t e i t van de e i g e n a a r

m o e s t e n w e e r s p i e g e l e n . Zo is het ook met de 3 0 0 M . De a r c h i t e c t e n van C h r y s l e r h e b b e n de 300M

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

( v a n a f f 92.400,-) v o o r z i e n van een 2.7i V6 m o t o r met A u t o s t i c k ' , een 360 w a t t g e l u i d s - m s t a l l a t i e , cruise
control,

weg.

40-jarige, vegetarische, links
georiënteerde, niet ambitieuze, ook niet gemakkelijke,
maar wel integere vrijdenker
met gevoel voor humor en
oog voor de ruimte tussen
hemel en aarde zoekt een
vriendin om samen gezellige
dingen te doen. Boxnummer
732204.

climate

control,

ABS en b i j v o o r b e e l d

traction

control

K o r t o m , de BOOM is een s t a a l t j e A m e r i k a a n s e a r c h i t e c t u u r v o o r op de
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CHRYSLER HEEMSTEDE

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Kernapothekersassistent m/v
24 - 36 uur
Als kernapothekersassistent ben je verantwoordelijk voor de
distributie van geneesmiddelen in het ziekenhuis en de begeleiding van het geneesmiddelenbeheer op de verpleeg- en
behandeleenheden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het geven van
informatie over geneesmiddelen aan verpleegkundigen. Je
bereidt zowel geneesmiddelen op voorraad (volgens de standaardvoorschnften) als op recept voor de patiënt. Ook bereid je
cytostatica, totale parenterale voeding en onderzoeksmedicatie. In deze functie werk je overdag. Daarnaast neem je 's
avonds en in het weekend deel aan bereikbaarheidsdiensten.

Ik ben een vrijgezellige jongen
en ben 21 jaar. Heb jij zin in
een leuke date of iets gezelligs? BEL MIJ! Je hoeft echt
niet verder te zoeken! Je moet
mij
hebben!
Boxnummer
864807.
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

Ben jij een leuke, vlotte meid
die met beide benen op de
grond staat? Ik wil in eerste
instantie contact met een leuke vrouw voor vriendschap. Ik
Hier kun je al je K6H H IS over geneesmiddelen toepassen: ben een 32-jarige, prettige,
huiselijke man met veel
hobby's. Boxnummer 735028.

bereiden, beheren én informeren. En

Volslanke jongedame van 37
jaar zoekt een leuke, gezellige
vent van ongeveer dezelfde
leeftijd. Luister direct voor
Wij zijn op zoek naar twee gediplomeerde apothekersassis- meer gegevens: boxnummer
tenten, liefst met ervaring in een ziekenhuisapotheek. Als je 238926.
overigens nog niet in het bezit bent van een diploma yoortge- Dit is Joke, ben 59 jaar en wil
zette opleiding ziekenhuisfarmacie of farmacotherapie, dan graag met iemand in contact
krijg je van ons de gelegenheid om dit te halen. Daarnaast komen. Ik ben slank, 1.80 en
neem je actief deel aan interne na- en bijscholingsprogram- weeg 70 kg. Laat iets van je
ma's. Het betreft een voorlopig dienstverband voor minimaal horen! Boxnummer 302820.
24 uur, met uitzicht op een vaste aanstelling. Op basis van
ervaring in de functie zal een passend salarisaanbod worden
gedaan. Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspi- Wilt u reageren op een adratie. Dit uit zich in aandacht voor medische ethiek en een be- vertentie onder nummer, zend
trokken, menselijke omgang met patiënten en collega's. Voor uw brief dan aan: Micro's
meer informatie over de functie bel je met mevrouw M. van Weekmedia, Postbus 156,
Hardeveld, hoofdassistent productie, mevrouw A. Verkaik, 1000 AD Amsterdam.
apothekersassistent, of mevrouw Y.P. Dijstelbloem, zieken- De inzendtermijn bedraagt
huisapotheker i.o., telefoon (020) 444 3524. Je brief stuur je maximaal 8 weken na plaatnaar Djindra Akloe, VU ziekenhuis, dienst personele zaken, sing. Uw reactie dient verPostbus 7057, 1007 MB Amsterdam. Of r.akloe@azvu.nl. stuurd te worden in een enGraag met vermelding van het vacaturenummer 1999.00287 velop met in de linkerbovenpp brief en envelop, of als onderwerp van je e-mail. Voor meer hoek vermelding van het
informatie: www.azvu.nl. Zie ook de STER-reclame op dinsdag briefnummer.
18 januari om 18.40 uur op Nederland 2 en op donderdag 20
januari om 19.20 uur op Nederland 3.
Ik ben Wilma, 44 jaar, ge
scheiden, heb 3 kinderen en
zoek vriendschap of een LATrelatie met iemand tussen de
40-47 jaar. Ik hou van wandelen, natuur, kamperen en
gezellige dingen doen. Bel je
Doktersassistente gezocht per Wilt u reageren op een ad- me? Boxnummer 223873.
1 febr. voor huisartsenpraktijk vertentie onder nummer, zend
in Amsterdam voor 5 ochten- uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156, Ik ben Danielle, 33 jaar, geden p.w. Tel. 020-6923553.
1000 AD Amsterdam.
scheiden, 2 kinderen, open,
De inzendtermijn bedraagt spontaan, lief en vrolijk en
Snel een Micro-advertentie
maximaal 8 weken na plaat- zoek een relatie. Je moet wel
opgeven?
sing. Uw reactie dient ver- je verleden achter je hebben
Bel 020-5626271
stuurd te worden in een en gelaten. Dan zou ik het leuk
of fax uw tekst
velop met in de linkerboven- vinden als jij mij zou bellen op
naar 020-6656321.
hoek vermelding van hel boxnummer 270179.
bnefnumrner.
als je (ongetwijfeld) HOg meer wilt weten, dan volg je

toch gewoon een interne opleiding?

LIBERTEL
Deze aanbieding is geldig (lm 31 januari
en zolang de voorraad strekt

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

eMpert
Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9
E X P E R T , D A A R W O RD
J E W I J Z ER V A N ,

VU

academisch

M

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

voor dé ziekenhuisapotheek

TIJDELIJK 80

P H
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En d a a r gaan we bij C h r y s l e r v o o r l o p i g nog wel even me door.

Apothekersassistenten m/v

In de apotheek van het VU ziekenhuis krijg je te maken met
alle facetten van je vakgebied. Onze hoofdtaken zijn productie,
farmaceutische dienstverlening en (klinisch) farmaceutische en
toxicologische analyses. Het team van apothekersassistenten
bestaat uit 25 personen. Wegens uitbreiding van de taken zijn
wij voor onze ziekenhuisapotheek op zoek naar een tweetal
apothekersassistenten.

O l
l

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorfs Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f 6,06

t/m 4 regels

( 8,08

t/m 5 regels

f 1 0, 1 1

t/m 6 regels

1 12,13

t/m 7 regels

f 14,15

l/m 8 regels
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Revolutionair
Saab bouwt 50 jaar
auto's in serie
Al weer 50 jaar geleden, in
december 1949, ging de productie van de groene Saab 92 in de
nieuwe fabriek in Zweden van
start. Met een gemiddelde van
vier Saabs per dag was dat jaar
goed
voor
1246
auto's.
Inmiddels is die productie flink
omhoog geschroefd en rollen er
jaarlijks meer dan 100.000 Saabs
van de band. Saab blijkt al 50
jaar een populair merk te zijn.

Zwarte doos
Hyundai heeft een datarecorder
voor personenauto's ontwikkeld,
die vergelijkbaar is met de zwarte doos die al jaren in vliegtuigen
te vinden is. De datarecorder
registreert bepaalde gegevens,
zoals remmen, gas geven, toerental van de motor, snelheid
van de auto, gebruik van de gordel en andere zaken. Hiermee
kan de zwarte doos helpen de
juiste toedracht van een verkeersongeval te achterhalen.
Daarnaast verwacht Hyundai dat
de opgenomen gegevens tot
nieuwe inzichten zullen leiden
die kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van veiliger auto's
en wegen. Het hele apparaat is
zo groot als een videoband en
bestand tegen water en vuur.
Hyundai verwacht dat er veel
belangstelling zal zijn voor de
Accidental Data Recorder, zoals
de zwarte doos voor auto's
genoemd is.

ontwerp winnaar

Hyundai Atos Spirit SLX

Toyota-wedstrijd

Broedertwist
SPECIFICATIES:
Hyundai Atos Spirit SLX
Motortype: Viërcilinder lijnmotor
Cilinderinhoud: 999 cm3 ,
Vermogen:
40 kW/ 55 pk
bij 5,500 tp.m.
Max. koppel:
82 Nm bij
Acceleratie:

3.100 tp.m.
15,1 sec, van

Topsnelheid:
Prijs:

0-100 km/uur.
142 km/uür.
v.a f 16.995,-

, BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Elektrisch bedienbare ramen voor
Centrale portiervergrendeling
Bestuurdersairbag
Lichtmetalen velgen
Getint glas
,
In hoogte verstelbare hoofdsteunen voor en achter
In twee gelijke delen neerklapbare achterbank >
Stuürbekrachtiging .'.

Dl

e Hyundai Atos heeft een sportief ogend broertje gekrede Atos Spirit. Voor de bestaande Atos hebben de
Koreanen de toevoeging Multi bedacht. Beide auto's zijn
onderhuids identiek. De Spirit heeft echter een vrolijker en jeugdiger uitstraling gekregen. De multifunctionaliteit die de Atos
Multi kenmerkt, is voor de Spirit grotendeels behouden gebleven. De laatste boet qua ruimte iets in ten gunste van een
gestroomlijnder exterieur. Hyundai heeft dit verder 'opgeleukt'
met enkele sportieve accessoires. De auto zal hierdoor vooral
jongere automobilisten aanspreken. Voor hen is er goed nieuws:
de Atos Spirit heeft een zeer acceptabel prijskaartje.

( gen:

De kennismaking met de Atos Spirit
bevalt ons uitstekend. De auto
smoelt leuk. De mooie lichtmetalen
wielen onder onze testauto geven
de Spirit de uitstraling van een
stadsracertje. Een achterklepspoiler
in de kleur van de carrosserie met
een geïntegreerd derde remlicht
versterkt de sportieve indruk. De
Hyundai toont zelfs een beetje chique dankzij de in de carrosseriekleur uitgevoerde voor- en achterbumper. Wie de Spirit in z'n achteruitkijkspiegel ontwaart, raakt ongetwijfeld direct m een goede bui,

Autoschade\
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkeerschade

/

AN\

Industneweg27-3l. I l l 5 AD Duivendrechl. tel. 020-698 06 26, fjx020-4!6 1025

want de neus van de auto oogt bijzonder olijk. De grote koplampen
kijken je vriendelijk aan.
Vrolijk worden we ook als we in de
Spirit gaan zitten. De overkapping
van het instrumentenpaneel is bijvoorbeeld heel speels vormgegeven. Daardoor valt dit gedeelte van
het dashboard het meeste op De
kilometerteller, de temperatuurmeter en de benzinemeter gaan schuil
onder een gewelfde overkapping.
Heel leuk om naar te kijken. Niet
alleen vormgevingstechnisch, maar
ook qua standaarduitrusting kan de
Atos Spirit bekoren.
Hyundai heeft de boreling zeer
compleet uitgerust. We kunnen de
voorportierramen elektrisch bedienen en de buitenspiegels laten zich
van binnenuit verstellen. In de binnenspiegel zien we twee hoofd-

Saab blaakt van energie

steunen, die op de achterbankleunmg gemonteerd zijn. Andere
zaken, die normaal gesproken standaard in duurdere auto's zitten, zijn
getint glas (in de voorruit zelfs met
een zonwerende band) een airbag
voor de bestuurder en stuurbekrachtiging.
Tijdens de eerste meters met de
Atos Spirit moeten we even aan de
bekrachtiging van de stuurmnchting wennen. De Hyundai stuurt
heel licht. Al snel kunnen we echter
lezen en schrij'ven met de auto en
bewijst de Stuürbekrachtiging uitstekende diensten bij het inparkeren. De stad is voor een belangrijk

Saxo is uit
deel het domein van een Atos
Dankzij de bescheiden buitenmaten vormt hij een rappe metgezel m
drukbevolkte gebieden. Wie de
buitenweg opzoekt en daar lekker
tempo wil maken, moet de Atos
flink op z'n staart trappen.
De duizend cc viercilmder stuwt de
Atos op naar gemiddelde prestaties
en heeft niet veel over. Zeker bij
forse tegenwind moeten we op de
snelweg af en toe een versnelling
terugschakelen om de gang er in te
houden. Het zij de auto vergeven,
want de Atos heeft ondanks z'n
aantrekkelijke uiterlijk geen sportieve aspiraties.

Veel meer moet de auto het net als
de Atos Multi hebben van functionaliteit. De Spirit heeft een lager
dak dan de Multi, maar hoofdruimte biedt hij nog meer dan voldoende
Ook de vijf deuren uit het oorspronkehjke ontwerp zijn gebleven
zodat vier inzittenden gemakkelijk
kunnen plaatsnemen in de auto. De
Atos Multi en de Atos Spirit zijn van
nu af aan naast elkaar leverbaar
Waar de eerste pure functionaliteit
biedt, trakteert de tweede z'n eigenaar op iets minder gebruiksgemak, maar dit is wel verpakt in een
uiterst flamboyant jasje. Als dit
maar geen broedertwist oplevert

In de fabriek in Frankrijk is het
miljoenste exemplaar van de
Citroen Saxo van de band
gerold. De Citroen Saxo, gemtroduceerd in februari 1996, blijkt
een groot succes te zijn bij vrouwen en jongeren. Zij waarderen
de Saxo vooral om zijn betrouwbaarheid, zuinigheid en onberispelijk weggedrag. De 3-deurs
uitvoering met 1,1-liter 60 pk
motor is het meest populair
Afgelopen september heeft de
Saxo een restylmg ondergaan,
waardoor hij weer helemaal upto-date is

Nieuwe diesel voor Fiat Ulysse

D

D

De groei van Saab in Nederland is
opvallend in vergelijking met de
matige resultaten van andere merken in de hogere segmenten van
de markt. Dat toont eens te meer
aan dat de Saab 9-3 en 9-5 in de
smaak vallen. Saab manifesteert
zich als grootste stijger in de top
van de markt dankzij de 20 procent
lift in de verkopen.

De Viggen weerspiegelt door zijn flitsende uiterlijk precies datgeen waarop Saab mikt: meer sportieve uitstraling. Dit model biedt de bijpassende prestaties met zijn 230 pk.

"Heel belangrijk: de zakelijke rijder

Ook het model 9-5 scoort erg

heeft Saab hoog op het verlanglijstje staan", aldus Olaf de Bruijn,
directeur Sales & Marketing van
Saab importeur B.V. Auto Import
Maatschappij A.l.M. "We hebben
in '99 dan ook flink wat nieuwe
Saab rijders kunnen verwelkomen."
De verkopen van de Saab 9-3 zijn

ten opzichte van '98 gestegen van
2.057 naar 2.657. Zestig procent
hiervan rijdt voor het eerst met
Saab. Het aandeel dieselrijders
bedraagt 17 procent. De interesse
van zakelijk gebruikers valt hiervan
af te lezen.

AAeer pit voor Clio

E

r zijn al 1.000.000 exemplaren van de Clio tweede
generatie geproduceerd.
Om het Europees leiderschap
in zijn klasse te behouden
heeft Renault het motorenaanbod uitgebreid. Ook de standaarduitrusting is opgewaardeerd. Alle versies beschikken
nu over bumpers in kleur en 14
inch wielen.

°e direct ingespoten 1.9 turbodiesel uit de Mégane levert in de Clio
80 pk. Dat is 15 pk meer dan de
1-9 ongeblazen diesel. Mede door
het koppel van 160 Nm bij 2.000
toeren is de dTi een vlotte jongen..
H|
j accelereert in 12, 8 seconden
v
an nul naar honderd kilometer per
u
ur. Tussen de 2.000 en 3.500 toeren reageert hij direct op gasgeven.

Miljoenste Citroen
De Hyundai Atos Spirit oogt vrolijk.

e Fiat Ulysse heeft een nieuwe dieselmotor. Fiats ruimtewagen, die al wat jaren meeloopt, gaat gebruik maken van
versie met met common-railtechniek, die een laag verbruik
en schone uitlaatgassen oplevert. Het betreft een 2,0-litermotor
van Fiat's JTD-generatie. Hij levert 80 kW/109 pk bij 4.000
omwentelingen per minuut.

e Saab organisatie bruist
van activiteiten. Het
optimisme
is groot.
Dealers investeren in verbouwingen,
uitbreidingen
en
nieuwbouw. Niet in het minst
doordat 1999 bijzonder goed is
afgesloten. Voor het eerst zijn
er in Nederland meer dan vierduizend Saabs verkocht. Vorig
jaar is er een recordaantal van
4.290 nieuwe auto's aan de
man gebracht, een stijging van
twintig procent ten opzichte
van 1998, een jaar dat ook al
de resultaten van 1997 met
40% overtrof. Die groei zet
door. Saab Import verwacht dit
jaar de vijfduizend te halen.

Vanaf de RN-uitvoering vergrendelen de portieren automatisch bij het
wegrijden. Mensen met claustrofobie kunnen dit door middel van een
knop in de middenconsole uitschakelen. Daarnaast heeft de Clio II nu
vanaf de RT-uitvoering dubbel uitgevoerde koplampen, bekend van
de 1.6 16V en Clio RS. Dat geeft
hem een krachtige, volwassen uitstraling. Verder zijn er nieuwe carrosseriekleuren. Het belangrijkste
nieuws vormen echter de nieuwe
1
9 dTi dieselmotor en de 1.4 16V
benzinemotor.

Een elektronisch brem voor een
elektrisch aangedreven tweewieler dat zorgt voor het automatisch wisselen van versnellmgen, afhankelijk van de njomstandigheden De hoofdprijs van
de 'Idea Olympics '99' ging deze
keer naar de bedenkers van dit
ontwerp, vier medewerkers van
de divisie welke prototypes ontwikkelt en maakt voor Toyota
Motor Corporation. In dit jaarlijks terugkerende evenement
daagt de Toyota Engineering
Society medewerkers uit hun
creativiteit én vakkundigheid te
tonen Dit jaar was het thema
'Terug naar het ei' Inzenders
moesten zich vooral richten op
fundamentele concepten en
technieken. Er kwamen dit keer
maar liefst 949 ideeën binnen,
waarvan er uiteindelijk vijftien
zijn uitgevoerd.

De 1.9 dTi motor geeft de Renault Clio goede prestaties bij een laag
verbruik
Er hoeft dus weinig geschakeld te
worden. De motor snort snel naar
de 4.000 toeren. Verder doortrekken heeft geen zin. Versnellen bij
120 km/h is geen probleem Voor
je het weet rijdt je 160. Daarna
gaat het minder hard maar haalt hij
toch nog 175 km/h. De 1 9 dTi
komt echter het beste tot zijn recht
wanneer het wat minder snel gaat.
Door de soepele motor rijdt hij heel
comfortabel. Samen met de vrij
directe besturing maakt dit hem
een fijne auto waarmee het prettig
kilometervreten is. Daarbij hoeft
weinig getankt te worden. Hij verbruikt gemiddeld 5,2 liter diesel per
100 kilometer. De 1.9 dTi is als RN
leverbaar vanaf 30.300 gulden .

De 1.4 16V benzinemotor is eveneens nieuw voor de Nederlandse
markt. De 98 pk leverende krachtbron vervangt de 1.6 8v met 90 pk.
Hij sprint in 10,5 seconden naar de
100 km/h en heeft een top van
186. Uitstekende waarden die deze
uitvoering ongetwijfeld populair
maken. Het verschil in prestaties
tussen de 1.4 16V en de 1.6 16V
met 110 pk is niet zo groot HIJ kan
goed meekomen met zijn grotere
broer. Alleen zal de bestuurder iets
meer moeten schakelen om de boel
op gang te houden. Renault vraagt
voor de RT-uitvoering 28.400 gulden. Dat is een sterke aanbieding,
hij kost namelijk maar 1.000 gulden meer dan de RT 1.4 met 75 pk.

goed. In vergelijking n et '98 is het
aantal verkochte exemplaren van
dit model gegroeid van 1.036 naar
1.227, wat vooral te danken is aan
de komst van de Estate en het succes van de nieuwe Aero. De 9-3
Cabriolet is een groot succes In
twee jaar is er een verkoopstijging
gerealiseerd van 150 naar ruim 400
stuks per jaar. Saab staat hiermee
mijlenver voor op de concurrentie
De Bruijn "Alles wijst erop dat we
ook dit jaar in dezelfde gang zullen
doorgroeien. De sportieve Aero en
Viggen modellen trekken enorm de
aandacht, is ons gebleken bij de
exclusieve Performance shows die
veel dealers eind vorig jaar hebben
gehouden. Deze uitvoeringen hebben een grote aantrekkingskracht
op automobilisten die luxe en sportiviteit zoeken. Mensen die tien jaar
geleden weinig oog voor ons merk
zouden
hebben
gehad.
Aangetrokken door de dynamische
styling, ontdekken zij dat Saab
helemaal terug is in de topklasse
met uitstekend presterende en
vooral onderscheidende auto's van
hoogstaande kwaliteit. Bij een
totaalmarkt van naar schatting
580.000 in 2000 verwachten we in
Nederland 5.000 auto's te verkopen. Aan de andere kant bewaakt
Saab de exclusiviteit. Groei mag
niet ten koste gaan van onderscheid en uitstraling. We realiseren
ons dat deze factoren juist onze
kracht vormen."
Tien jaar geleden nam General
Motors de helft van de aandelen in
Saab
personenauto's
over.
Sindsdien heeft de Zweedse fabnkant een sterke groei doorgemaakt,
wat zich heeft vertaald in uitbreiding van het aanbod, de kwaliteit
van de producten en de sterk
gegroeide professionaliteit van de
organisatie. In Nederland heeft dit
geleid tot een verveelvoudiging
van de afzet, die zal zich ook in dit
millennium zal voortzetten.

Wie niet van schakelen houdt is
met deze diesel goed af, bij een
laag toerental van 1.750 tpm zorgt
het maximum koppel van 250 Nm
voor voldoende trekkracht. Dit
betekent dat er weinig teruggeschakeld hoeft te worden om de
boel om op gang te houden. Met
deze krachtbron neemt de MPV
elke 100 kilometer 6,7 liter brandstof tot zich. Dat is mooie waarde
voor een auto van meer dan 1.500
kilo en tevens zuiniger dan de huidige 2.1 turbodieselmotor. De
Ulysse staat voor 70.450 gulden in
de prijslijst.

onderstel en motoren met de
Peugeot 806, Citroen Evasion en
de Lancia Z. leder merk heeft zo
zijn eigen karakteristieken. In de
zomer van 1998 is het model uiterlijk opgefrist. Met de nieuwe krachtige diesel, die met 250 Nm 15 Nm
meer trekkracht levert dan de oude
2.1 Turbodiesel, kan hij volgens
Fiat weer wat jaartjes mee. Andere
motoren zijn een 2.0 liter met 121
pk, een 2.0 16V met 135 pk, beide
benzine en een 1.9 TD zelfontbrander met 90 pk.
Fiat was er met de Ulysse in 1994
op tijd bij. Sinds het begin van de

De Fiat Ulysse 2.0 JTD is er in twee
uitvoeringen. In beide gevallen
gaat het om een EL-versie, met aan
weerszijden een schuifdeur. De
basisversie biedt vijf zitplaatsen.
Voor de uitvoering met zes Royal
Class stoelen vraagt Fiat 72.100
gulden. Zaken als ABS, twee airbags en een automatisch geregelde
airconditioning zijn uiteraard standaard.
De Ulysse beleefde zijn debuut in
maart 1994 op de Autoshow in
Cenève. De auto deelt carrosserie,

De Fiat Ulysse met krachtige en zuinige 2.0 JTD motor.

jaren negentig heeft de vraag naar
auto's die ruimte met comfort combineren een enorme groei doorgemaakt Een MPV biedt veel mterieurruimte en de stoelen hebben
veel verstelmogelijkheden
De

Uitgebreide Garantie

>
>
'
>

hoge zitpositie geeft een goed uitzicht op het overige verkeer Dit
zijn zaken die reizen aangenaam en
comfortabel maken. Vanaf 57.950
gulden maakt de Ulysse dit mogelijk.

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

CM
Precept

De Precept nipt van de brandstof.

T

erwijl de overheid nog altijd verwoede pogingen doet om de auto af te
schilderen als een apparaat dat het
milieu willens en wetens in het verderf
stort, bewijzen 's werelds autoproducenten het tegendeel. Een mooi bewijs hiervan is de opkomst van de zogenaamde '3
liter-auto's', die per 100 afgelegde kilometers slechts drie liter brandstof verbruiken.
GM presenteert nu op de Detroit
Motorshow een concept-car die zelfs daar
nog wat vanaf knabbelt; de GM Precept
vraagt slechts 2,94 liter diesel per 100 km.
Een knappe prestatie, temeer daar de
Precept met gemak plaats biedt aan vijf
personen. Het toverwoord: luchtweerstand.
De Precept is de vrucht van GM's deelname aan
de 'Partnership for a new Generation of

Vehicles', kortweg PNGV. Dit samenwerkingsverband tussen de Amerikaanse overheid en de
auto-industrie werd m 1993 opgestart met als
doel terugdringing van uitlaatgassen en verbetermg van de brandstofefficiency, zonder dat dit
ten koste zou gaan van veiligheid, prestaties,
aanschafprijs of uitrustingsniveau
GM heeft daarop alle ervaring uit de kast
getrokken die m de loop der jaren op dit gebied
is opgedaan en heeft dat alles gecombineerd m
de Precept. De auto heeft een luchtweerstandscoéfficient (of kortweg cW-waarde) van slechts
0,163, waarmee het de meest gestroomlijnde
vijfpersoons familiesedan ooit is Ter vergelijking'
een cW van rond de 0,30 is op dit moment een
normale waarde. Door intensief gebruik te
maken van aluminium heeft GM ook het
gewicht van de Precept uitermate laag kunnen
houden, hetgeen eveneens een flinke steen bij-

draagt aan het lage verbruik.
De Precept heeft parallel-hybride aandrijving
een elektromotor drijft de voorwielen aan, terwijl een 1,3-hter turbodiesel (uiteraard direct
ingespoten en met common-rail) de achterwielen voor zijn rekening neemt. Verdere energiebesparing wordt bereikt door een zeer uitgebreide communicatie tussen vrijwel alle 'vitale delen'
van de auto. Mocht er bijvoorbeeld ergens thermische energie (warmte) verloren dreigen te
gaan, dan wordt deze onmiddellijk naar een systeem geleid dat op dat moment warmte kan
gebruiken Al deze informatiestromen worden
geregeld door 470) computer modules, waarmee de Precept het meest 'gecomputeriseerde'
voertuig ter wereld is. En hiermee hebben we
slechts een zeer klem deel van de brandstofbesparende maatregelen op en aan de Precept
beschreven. Kent u nóg een bedrijfstak die zo
ontzettend veel in energiebesparing investeert7
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GRATIS
PREPAID
PAKKET?

Sluit nu een Ben regelmatig
abonnement af, door de
Consumentenbond uitgeroepen tot
voordeligste GSM abonnement
voor de kort- regelmatig- en vaakbeller. Bij dit abonnement ontvangt
u een GRATIS Ericsson toestel de
A1018s t.w.v. 799.-. Als klap op de
vuurpijl ontvangt u nu ook nog
eens een GRATIS prepaid pakket
t.w.v. 179.-! Leuk om weg te geven
of om zelf te houden.
Dat is nu typisch BCC!

SAMSUNüDECT
SPR5100, Digitaal, met afluisterbaar, rmsvrij. '349 -

PHILIPS DECT

239.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 61 cm, BlackLme-S,
stereo, teletekst. '2095.-

989.-

Xalio, superieure kwaliteit '399.-

PHILIPS BREEDBEELD

249.ERICSSON TOP DECT

PW5304,70 cm, Stereo, teletekst
met geheugen. '2795.-

BS120; zeer compact, uniek design, digitaal, niet alluisterbaar. "499.-

329.-

1269.-

BREEDBEELD STUNT
70CM 100 HERTZ

BS140, nummerweergave, mclusief digitaal antwoordapparaat,
50 memo's '599.-

1489.-

PHILIPS BREEDBEELD
100 HERTZ

449.SIEMENS GIGA-SET

Topklasse! Grootbeeld Blackhne-S, 100 Hertz digital scan,
stereo, TXT. '2245 -

TOPKLASSEDecttelefoon '549.-

1679.-

329.-

uren

PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO-LOGIC 100
HERTZ

PW9513; 70 cm, BlackLme-S
Ultra Flat beeldbuis, stereo,

2389.bron: consumentengids Dec. '99

• geen abonnementskosten
<| ii koopt vooraf uw beiminuten
9 100 belminuten per maand voor
slechts f 130.• niet gebruikte belminuten kunt u
3 maanden opsparen
• dag én nacht bellen voorfl0.30
/" perrrtlnuut** ,
'*>, bejlërVfri binnen- en buitenland
*SMS berichten ontvangen en verzenden
« u*bètô«lt islechts voor wat u belt!
tvoor ttóOO of buitenlandse nummers

•
•
•
•
•
•
•

Aqnsluitkosten
t.vv.v.;90.-

Deel huisteleioon + EXTBA
handset + EXTRA lader.
Absoluut rulsvri). Intern gratis
belten, uitbreidbaar tot
6 handsets. Nu met ƒ 20.gratls bellen en 12 maanden
aan huis garantie. *648.-

DRAADLOOS MET
NUMMERWEERGAVE
Voordeligste draadloze telefoon met
nummerweegave, LCD-scherm,
10 memo's, Beste koop1 '249.-

189.-

BOSCH DRAADLOOS

CT1, Optimaal beveiligd, LCDscherm, 10 memo's. '299.-

PHILIPS FAX

139.-

989.-

SONYBREEDBEELD

KV28W1;71 cm Super Trinitron,
stereo, TXT. '2990.-

1189.-

JVC BREEDBEELD

28WT2; 71 cm BlackLme Super
Flat beeldbuis, stereo, TXT '1699.-

1279.-

PANASONIC
BREEDBEELD100 HERTZ

1779.-

789.-

TRV24; VideoS Camcorder. M 590.-

1099:
JVC DIGITALE
CAMCORDER
DVF1; 160x digitale zoom, Multimedia v o o r b e r e i d , d i v e r s e
accessoires. '2199.-.

NU WIET
GRATIS
PREPAID PAKKET! IEEU1

1489.-

TR7000; Super Steady Shot,
80x digitale zoom. '2420.-

1599.-

SONY DIGITALE
CAMCORDER

U-—-

IGNIS DROGER

549.-

140 minuten timer, reverserende trommel
beweging en toets voor behoedzaam
drogen'749.j^m~~ml^m**~**^m~*m*m*m~*~m^!^\L
J^...-..^...^..^..^..^.^.^^..^ ^„.^,~^%^

SV610, Incl. afstandsbediening.
'714.-

399.-

ARISTONA HIFI STEREO

SB605; 4 koppen, Showview
en PDC, long play. "945 -

439.-

JVC HIFI STEREO

HRJ700; 4 koppen, Showview
en PDC. '929.-

489 r

PHILIPS HIFI STEREO

VR675; 4 koppen, Showview+PDC,
Follow TV, long play. '1045.-

SONY HIFI STEREO

879.-

DVD705; Studiokwahteit. '1499.-

SONY 72CM HIFI
IFI
STEREO

KV29C1; Super Tnnitron,
ron, TXT. '1880.-

DVPS315; 10 bit, mcl.
mcl. afstandsbediening. "1770.-

849.-

1079.-

ARISTONA STEREO
EREO

TA4412; 63cm, teletekst.
stekst. '1595.-

1079.8YO SOFTWARE. ,

SONY STEREO

749.-

KV25;SuperTrmitron,TXf1399.-

869:
PANASONIC STEREO

889:

Nu bij BCC verkrijgbaar,

29.95

PHILIPS 100 HERTZ

PT820; 63 cm, BlackLine-S,
stereo, TXT. "2795.-

1489:

TV/VIDÏO CO»8J'5

689.-

HRS7500; 4 koppen, Showview
en PDC, inclusief afstandsbediening. *1099.-

689:
SONY SUPER MONTAGE
RECORDER
SLVE920; 7 koppen, Super
Trilogie, HIFI stereo. '1650.-

899r

STUNTIVHS-HQ
a VIDEO
VIDEO
Met afstandbediening.
ng.

70 voorkeuzezenders. Off. Ned.
Philips garantie. '745.-

469:

SAMSUNG51CM
BEELDBUIS

^3-••:\:••, 699-:
'-^ 649:
ARISTONA37CMTV/
VIDEO

CB20S; 100 voorkeuzezenders,
TXT. "659.-

389.-

SAMSUNG PORTABLE
KTV

37 cm, TXT, incl. afstandsbediening. "439.-

SAMSUNG
VIDEORECORDER

S V 2 2 0 , Inclusief a f s t a n d s bedienmg. "369.-

275.-

De Best Customer Cord Een
kaart waarmee u, conform uw
persoonlqke wensen, uw nieuwste
aankoop kunt betalen Zo kunt u,
naast uiteraard de contante
betaling, kiezen uit maar liefst
4 vormen van betoalgemak:
1 op rekening kopen
2 uitgesteld betalen
3 doorlopend krediet
d. het BCC PrivePlusPlan.
Een uitgebreide brochure ligt
voor u klaar in de winkel!

SUPERPLATTE 71 CM "WEGA" BREEDBEELD KLEURENTELEVISIE
KV28FX20; Zeer fraaie breedbeeldkleurentelevisie met FD Trinitron beeldbuis,
HiFi stereo geluidssysteem met 60 Watt Totaal vermogen, 3D Sound Systeem, inclusief afstandsbediening. '2799.-

ARISTONA
VIDEORECORDER

KOOP
NU
BETAAL
OVER
EEN
JAAR

SB 100; 2 koppen, mcl. afstandsbediening. "495.-

299:

VR165; 2 koppen, mcl. afstandsbedienmg. "745.-

329:

SONY VIDEORECORDER
E130, Incl. afstandsbediening.
•610.-

329:

SONY PORTABLE
MINIDISC
Minidisc Walkman;
afspelen van opgenomen en prerecorded Minidiscs,
l O sec. Anti-Schok,
afstandsbediening,
AVSL Functie en
Digitale mega bass.
'560.-

PANASONIC
VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

SUPER FULL SIZE SURROUND SET
Speciaal samengesteld Hi-Fi Surround Systeem, bestaande uit:
TAVEÓ10; 5 kanaals Pro-Logic A/V versterker, 340 watt in
surround mode, 12 DSP instellingen, systeemafstandsbediening;
AC3/MP2 surround decoder, perfect te combineren met TAVE610 A/V versterker;
luxe RDS-tuner met Digital DialTuning, AM/FM/LW;

NVSD230; Showview en PDC,
mcl. afstandsbediening. "599.-

339:

TA1273; 37 cm, mcl afstandsbedienmg '495.-

295:

| pg/JS

PORTABLE KTV
V

37 cm, mcl. afstandsbediening.
ndsbediemng.

229:

TR127; Showview, Off. Ned.
Philips ötrantie: '945.-

BETAALGEMAK
BIJ BCC

CB20S; 51 cm Hitron black beeldbuis, 100 voorkeurzenders,
On Screen Display, scartaansluiting en afstandsbediening. '659.-

ARISTONA PORTABLE
KTV

"

549:

SAMSUNG KLEURENTELEVISIE

239:

PHILIPS VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

51 CM KTVTELETEKST

MOTOROLA
CD 160 PREPAID ARISTONA51 CM KTV/
PAKKET T.W.V.
VIDEO
TR427; Shöwview, PDC, TXT,
179.2 tunérs. *1395.:
Dual band
O tot 90 uur stand-|
789r
by
SAMSUNG51 CM KTV/
• tot 5 uur beltijd VIDEO
TVt»5050; 2 tunérs, 2 koppen. *989.O werkt ook op
penlite batterijen!
O zeer eenvoudig
SONY 37CM KTV/VIDEO
te bedienen!
KV14V4; Showview, PDC. '1220.-

800WATT, 6 vermogen standen, 30 minuten timer en draaiplateau '299.-

JVC SUPER VHS HIFI
STEREO

T X 2 5 M ; 63 cm Q u i n t r i x
beeldbuis, TXT. "1199.-

ALLE TOP TITELS

SAMSUNG MAGNETRON

SLVE830; 4 koppen, Montagerecorder. "1200.-

SAMSUNG STEREO

PHILIPS DVD SPELER

689.-

ZANUSSI WASMACHINE
Regelbare centrifuge van 650 totl 000 TOEREN, kort programma en speciaal SWEETWAVE wolprogramma '1399.- BCC 979.-

SAMSUNG HIFI STEREO

549.-

PHILIPS 70 CMl STEREO
STEREO

SONY DVD SPELER
ELER

borstre.'l 19.95

1500WATT, electronisch regelbare zuigkracht, in hoogte
verstelbare zuigbuizen en automatisch oprolsnoer '369.-

SLVE720; 4 koppen, Showview
en PDC. M100.-

28PT4; Grootbeeid,
ld, BlackLme,
TXT.'1645.-

l VERWIJDERINGSBIJDRAGE l

AEG STOFZUIGER

539.-

849.-

Deze aanbieding is geldig t/m 31 januari, zolang
de voorraad strekt!

Oplaadbare tan- NU MET GRATIS
denborstel inclusief EXTRA BODY
T.W.V. 59.95
lader en opzet-

SONY DIGITAL 8

CX703; 70 cm, BlackLme-S, TXT.
•1499.-

i.c.m. 2-jarig Ben Regelmatig abonnement
l geldt niet voor 0900 en buitenlandse nummers

BRAUN PLAK
CONTROL

SONY HIFI STEREO

SF3000; Topkwaliteit "gewoon
papier" fax, supersnel, 100 pagina's papierfeeder. '799.-

S»S

BRAUN OPLAADBAAR SCHEERAPPARAAT
Ultraspeed, tweeling-scheerblad,
microtondeuse en zwenkend
scheerhoofd. '349.-

SONY MET LCD
KLEURENSCHERM

W28D3, 70cm, Stereo, teletekst,
Dome sound '3199.-

HFC141; Automatische papiermvoer, kopieer tunctie, eenvoudige bediening '399 -

DTH2000; 10 bit, mcl. afstandsbedienmg. "1869 -

P-

VLE610; 16xzoom, ingebouwde
LCD monitor. '1199.-

SONY BREEDBEELD

SAMSUNG A-4 FAX

r.-*
GRATIS

789.-

SHARP

24WS1; 61 cm Super Trinitron,
stereo, TXT. '2440.-

THOMSON DVD
D SPELER

V/SA

599.-

SONYTRAVELLER
.ER

TR401;HiFi geluid. •1330.'1330.-

2979.-

349.-

ERICSSON

Al 0185 T.W.V.
799.Dual band
163 gram
tot 100 Uur
stand-by
tot 4 uur beltijd
EFR (optimale
Geluidskwaliteit)
leverbaar in
diverse
kleuren
verwisselbare
frontjes

VPA12; 16x motorzoom. •1099.-

DCRPC; Super Steady Shot,
10X optische z o o m , 40x
digitale zoom, 6,5 cm LCD scherm.
•4730.-

"SIEMENS TECHNOLOGIE
DECT HUISCENTRALE

BEN REGELMATIG:

De nieuwste modellen zijn in aantocht... een bezoek aan BCC is nu meer dan
de moeite waard! Honderden artikelen gaan NU de deur uit tegen OPRUIMPRIJZEN! Uiteraard worden de meeste grote artikelen ook nu van maandag
tot en met zaterdag GRATIS thuisbezorgd en heeft u recht op BCC's unieke
service en garanties en... met het BCC Pnvékortingsplan© spaart u tot en met
31 januari voor maar liefst 10% korting op uw aankoop tussen l maart en
l juni 2000. Bezoek één van onze vestigingen en PROFITEER!

SAMSUNG
CAMCORDER STUNT

Grootbeeld, HiFi-stereo, TXT. '2699 -

ERICSSON DECT

OPRUIMING

DE LAAGSTE PRiJS!
SONY VIDEORECORDER

SLVSE10; 2 koppen, On Screen Display,
eenvoudige programmering, Trilogie
Plus, scartaansluiting en afstandsbediening. *500.-

LAAGSTE

Je

PRIJS
UNIEKE PRIJSGARANTIE:
BCC bltdt u zwirt op wit di
lugstt prljtgirintle. Vraig
nair dt voorwiirdin bl| uw •
ytrkoptr!
.'.

SONY DIGITAL 8
CAMCORDER MET SUPER
STEADY SHOT
DCRTRV7000; Digitaal opnemen op
Hi-8 tape, 80x digitale zoom, HIFI
stereo, super nightsnot, stamina voor
lang filmen met dezelfde accu,
inclusief afstandsbediening.'2420.-

SPAAR TOT 31 JANUARI MET HET
BCC PRIVÉKORTINGSPLAN©
VOOR MAAR LIEFST

322.-

10% KORTING
OP UW AANKOOP TUSSEN
l MAART EN l JUNI 2000!

t>

l GRATIS

BKEECf
:1
LM '
^J
R™
[ASSOfflMfNTl
Nll

d

| BEZORGD

GRATIS THUISBEZORGEN:
CAU CENTER:.
, Dt niMstt grolt irtlkettn
. DE Htlpdtsk voor il uw vrawordtn vin dinsdag t/m
gtn, tips tn htt mtldtn vin
ziltrdig gratis tn snel bij u
slorlngtn aan uw apparatuur:
thullbtiorgd. In twdrijf
020-4474939.
, ,
. gesttld tn/of Ingtsltld. '

MILIEU: . •
:•'
BCC nttmt uw oudt apparaat
mtt tn zorgt ervoor dat dit
mlllfuvrl«ndtll|k wordt vtr- .
warkt Ook BCC houdt van
. •
ttn schoon
.,'
tn Ittfbaar Ntdtrlarid.

GRATIS GARANTIE:
Op onzt metst varkochtt
wasautomaten krijgt u gratis''
5 jaar garantlt op dt btlangrifkstt ondardtltn. .
. Op da mttsta grootbwld
klturtntelavisits krijgt ugratls 3 jaar bttldbuisgaranllt.

-

BREED ASSORTIMENT:.
BCC bltdt u ttn ongtktnd
brttd tn ditp tssortlmt nl
'aan van dt grott
topmtrkan.
.

EIGEN TECHNISCHE DIENST:
Ons tlgan ptrsonetl schrijft
htt begrip strvict nog rntt *.
ttn grptt SI , ,

BCC KIANTENKAART:
Vraag d* gratis
Btst Customtr Card
tn prodtttr met van
grandioos voordttl...

DESKUNDIG PERSONEEL:
Onze vtrkoptrs wordtn '
rtgtlmatlg geschoold om u
ladere dag deskundig
tt woord ttKunntii staan.

GROUP:

- . Dat btttktnt voor u: nog
mttr ztktrheldèn nog mttr .
voordttlEBCCishltrdoorfn
staat om: ttn nog betere if*
vlet tt Ityf rtnt ten nog lagt*rt prijs tt bieden! nog klant*
' :.gtrichttrttzl|nt

\ INBOUW APPARATUUR

DE VOORDELIGSTE PC'S...
NATUURLIJK BIJ BCC!

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en sierdeksel. '490.-

KOELVRIES
230 liter inhoud, 2 ruime vries'aden, 3 draagplateaus van glas,
.nergieklasse A. '1599.-

1079

JOSCH KOEL/VRIES
303 liter inhoud, 3 ruime vnesladen,
j legroosters en electronische
Semperatuurregelaar. '1699.'

1069.-

HIRLPOOL
OEL/VRIES
95 liter inhoud, 3 vnesladen en
legroosters. '1299.-

829.-

30SCH KOEL/VRIES
rRIES
20 netto inhoud, 2 vnesladen.
1248.-

749.-

MIELE 1300 TOEREN
Topklasse, zeer gebruikersvriendelijke Novolronic besturing.
Energieklasse A. '2799.-

BOSCH KOELKAST
?45 liter inhoud waarvan 78 liter
•nes, 2 verstelbare plateaus van
ilas energie klasse A. '1099.-

1129.879.-

WHIRLPOOL 1200TOEREN
Regelbare centrifuge en halve
lading toets. '1399.-

849.-

ATAG RVS INBOUW GAS
KOOKPLAAT
60cm breed, niet vonkontsteking.
*899.v',
• .

ETNA INBOUW
GASKOOKPLAAT
•
Met .vonkontsteking. '499.

189.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie
lampjes. '899..
. '

799.-

499.-

INDESIT 1000 TOEREN
Vrije temperatuur keuze
(euze en halve
lading toets. '879.-

579.-

ETNA RVS SCHOUW
Hoog vermogen en uit
wasbaarfilter'495.,>; '

299.-

8686

NDESIT KOELKAST
:30liter inhoud waarvan 46 liter
nes, 3 legroosters energie
lasse A. '699.-

WHIRLPOOL COMBI
lOOOWatt, 26hter, digitale bedienmg, Quartzgnll, nete lucht en
unieke Crisp funktie. '1099.-

589;

AEG BOVENLADER
1000 toeren centnfuge. Zuinig, stil en
müieuvnendelijk.Wateitieveiliging.<1649 -

1198.-

WHIRLPOOL BOVENLADER
/ENLADER
Hoogtoeng Slechts40cmbreed.'1435.mbreed.'1435.-

898.-

BOSCH 1700 WATT
Electronisch regelbare zuigkracht, telescopische buizen
en rolsnoer. '399.-

499-

36 liter inhoud met
iet vriesvak.
549-

349;

:

ELKAST
RIGIDAIRE KOELKAST
38 liter inhoud met
et 2 sterren
nesvak." 499 .-

319.-

SAMSUNG KOELKAST
LKAST
afelmodel koelkast met
net vriesvak.
429.-

279,

389.-

SAMSUNG GRILLCOMBI
SOOWatt. digitale bediening,
Quartzgnll, 17 liter. '369.-

299.-

PHILIPS 1400 WATT
Mobilo; Mechanische zuigkrachtregeling en metalen
buizen. '339 r.T«f«tJ:W»
199.'
SIEMENS 1300 WATT
Metalen buizen, electromsch
regelbare zuigkracht. "298.-

SAMSUNG1000WATT
Ichtgewdtbuizenenoprofenoer '169.-

495.-

'HIRLPOOL VRIESKAST
FtlESKAST
riescapacileit.
°8 liter, 11 kg mvriescapaciteit.
99-

455.-

RIGIDAIREVRIESKAST
RIESKAST
"3 liter 11 kg invriescapaciteit
/nescapaciteit
549 -

395.-

'HIRLPOOL VRIESKIST
'RIESKIST
2 liter inhoud, 6,5
3,5 kg invriesPaciteit. '599,-

MOULINEX 700WATT
18 liter, 5 standen en draaiplateau. '279.-

SAMSUNG DPL MINI
MAX852; incl. CD-wl»ielaar en
5 luldipreker».'999.- v .O;-;

489.-

AMD K6 450 Mhz processor
64 MB intern geheugen
4.0 GB Harddisk
8 MB videogeheugen
56K modem
Windows 98
17 inch monitor
Veel software waaronder
Lotus Smartsuite en
Norton Antivirus!
Adviesprijs *2899.-

MET GRATIS FOTOSCANNER
T.W.V.99.-

869.-

PIONEER DESIGN SET '
mét ROS, CD-t peler: en
speakers. '999.- . ;•'•; •• " •'".-• v
JVC MINI SYSTEEM
;
MX03; 2x30 Watt, 3 CD-wistelaar, boxen, afstand bed. *659.-!
EHsCEHÖ
425.SONY MINISET
RX33; 2x25 Watt, CD-speler,
2-weg boxen. *670> ^ _ v . . ':'.l;I«f«tJ.-JH.»
389.PHILIPS MINISET
:
. FW306; compleet, incl. CDspeler en boxen. *490.-

729r
BAUKNECHT DROGER
140 minuten nmer en toets voor
lagere temperatuur. '949.-

549?
WHIRLPOOL DROGER
140 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. '799.-

449.

INDESITWASDROGER "
120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. '599.-

5KG WASDROGER
120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. '599.-

fOè
*6 kg. Inhoud
*1200 toeren
*Beveiligd tegen overlopen'
U.m.v. Aquastop
V-\^e'^
*Diverse "KIDS" programma's \J*°

1549.-

• geschikt voor video-email.
• hoge frame snelheid voor
vloeiende bewegende
beelden

PERSONftl AUDIO

SONY ESP2 DISCMANR*®
DE400; Electronic Shock'
Proteetlon. *300.^; ' : ' M ï

JVC MICROSET TOP
UXT1 50; Ultra Compact Design.

••494.-. -.....-;..._,_•:•,.
QH323K»
339.PHILIPS MICROSET
Digitaal, boxen. '500.Ü3333I&
349.•t • • • • . ' . . ' •

HUISHOUDELIJK

SONY DISCMAN '>'^£x
Inclusief hoofdleletoon.'l 80!PANASONIC DiSCMANi
inclusief adapter en hoofd-

PMC; compleet, incl. afstandbediening. '440.-

BRAUN
PLAK
CONTROL
D6011: oplaadbare
tandenborstel.
'89.-

SAMSUNG MICROSET
HM18; Digitaal, boxen. *359.- r:W«U.-JH.»
199.STUNT MICROSET
lnd.CD^peterenluidsprekers.*249.-

oiaainö
OPLAADBARE
3 KOPS PHILISHAVE
Snoerloos, dus overal te
gebruiken. *169.-

89.95

• 30 bits kleuren
• 600x1200 dpi
Adviesprijs '149.

• 17 inch design monitor in aqua kleur
• resolutie 1280x1024
Inclusief Luidsprekers en USB-HUB
adviespriis *899.-

HP DESKJET
PRINTER 610 C

79.95

'-V':; '•:;N'"':'<3:^

PHILIPS DISCMAN ï
Shuffle play en repeat.
• • •• DISCMAN STUNT! SJ^
incl. accessoires, hoofd:
• telefoon. *129:- r ^'ïï&tvè

SONY OS MINI DISC

PHILIPS 107 SX MONITOR

BRAUN LUXE STAAFMIXER
Met afneembare voet, hakmolen, slagroomgarde en
mengbeker. '119.-

179.-

telefoon. *199.-

A4 SCANNER

• max 5 ppm
fotokwaliteit mbv
optionele
fotocartridge
Adviespriis *299.-

taal opnemen en afspelen.

OHaBazö

.cassette *•CP.

699.-

SONYMINIDISC
CFDV10; Radiocassette fCD-spe-l
Ier, compact mpc|e|.= *500^

a«E
340.
SHARP MINI DISC

AZ2305; Draagbare microsetï
met
losse speakers; *350ff
'

SONY MD-WALKMAN

CANON BJC 4400

1245.-

BOSCH VAATWASSER
4 programma's, 2 temperaturen,
aquastop en zeer stil. '1848.-

ESffiEazö

795.-

BOSCHVAATWASSER
SGS2009; 2 programma's en 4
sproeimveaus. '1149.-

EM-r

• 6,5 ppm in zwart
• 2,3 ppm in kleur
Adviesprijs "499.-

TEFAL GRILL
Kontaktgrill, uitneembare grillplatenenthermostaat. '169.-

89.95

PHILIPS CD-REWRITER PCA
• interne cd-rewriter inclusief software
• snelheid 4x4x32x
• geschikt voor data, audio en video

579;
INDESIT VAATWASSER
/ASSER
3programma's, !2couverts.'899.)uverts.*899.-

545;

CD-RECORDABLE
80 MINUTEN

Kompakte oven met grill en regelbare thermostaat. '189.-

• Opneembare cd
• 80 minuten/700 MB
Adviesprijs *4.95

129.95
TEFAL
SNOERLOZE
WATERKOKER
Met RVS element en automatische afslag. '69.95

CD LABELING KIT
HEWLETT1
PACKARD

DlriMCCD HDI ' CCT

:

• • . " • • . w^n !• ifr»aWi»iiir»i»,'-;-,^"'".--!ftf^

:
AW« DPL-receiver
npL T.r.i« ilri
FX4; Autdrevërsë^metKdigÜ
AVP45
incl. een- 'talètuner
«179'-"•'**i'-En'fe'fliïS
ter-en surröundlüidsprekers.
.:]?i^yV.>?^«M?f|Qipii
1
•".•799.--."'.."- " • • • ' . • . • . • • • " . ' • • • '•:•-:'- • r««Ma.'»*»«.'y^»Hiag.<j
:
>:M4J:Jlk.v
499j.t. '::SONY;WALKMAN||gili|
SONY DPLKIT J:vV : : tf S2^_^^|||i
; KE125; DPL-receiver incl. eenBLÖHaiö
t / xPUs
:
ter-:en surroundluldsprekers.;
?)iyALKMAN;STUNTi!Pi|É
:
:
.: 599.--•••:•.j': .'..' : '' .^i L-^'?'-. '. intl;hipöfdteltfc»qnB?1:9;95|

LMM.UU»

469 «•:•. ^EiHaaa!&iSï2i5iï|

TECHNICS PRO-LOGIC ;;
EX300; TOPKLASSE! Receiver,'
4 x 60 Watt.'649.; ,l;

ATAG
FORNUIS
F1 3; Met elektrische |
oven, grill en
vonkontsteking
'1450.-

• CD-stamper • lOOcd-labels
• 20 jewel Case Inserts
• inclusief software Adviesprijs '69.-

PHILIPS
KOFFIEZETTEI

4x50 Watt, RDS-tuner.. *749.4
. ï

399r

MET

TECHNICS RDS

THERMOSKAN
Met automatische
uitschakeling.
3-12 kopjes. *110.

PIONEER RDS

389*
59.95
379r

IGNIS FORNUIS
Gasovenmetdubbeleglasdeur. '547.-

BCC CAIL CENTER
Consumenten Helpdesk voor Informatie en advies.
Tevens meiden van storingen aan kleurentelevisie en
groot huishoudelijke apparatuur
•

•*0'64749 39 MAANDAG T/M VRIJDAG os;oö TOTIÓ.OO UUR

JVCAUTORADIp

bediening.'500.- .

PHILIPS STOOMBOUT
Lichtgewicht, voor droog- en
stoomstnjken. Met zelfreimgingssysteem. '69.-

SOFTWA81

329r
e (J) Q O O

39.95

(S

195.-

TECHNICS 2 x 4 0 WATT
New Class A versterken *429.- •

AUDIO ACCESSOIRES

ÜB333I&
329r
SONY VERSTERKER

948.-

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-eleMro fornuis met
grill en glazen sierdeksel '695.-

CAR AUDIO

ozsaaaE^ ; 4 5 9 i?
JVC PRO-LOGIC i ;- w f l

HP DESKJET PRINTER 720 C
* Fotoprinter
• 600 dpi • 8 ppm
Adviesprijs *449.-

39.95

695?

WHIRLPOOL VAATWASSER
3 programma's en staties droogsysteem. '999.-

PANASONIC CD-COMPO^
; RXDS12; High Power! f ::&

720 x 360 dpi

AEG VAATWASSER
3 programma's en actief droogsysteem. '1199.-

835.-

459.-

Hl-H COMPONtSTEH

975.-

BAUKNECHT VAATWASSER
5 programma's, 2 temperaturen en
Thermodrydroogsysteem."l699.-

PHILIPS CD-CÖMPO

recorder, oplaadbaar. *670.-

• Kleurenprinter met
sconnercartridge
• Resolutie printer

MIELE VAATWASSER
6 Programma's, 3 temperaturen
en unieke bestek schuiflade. '2099.-

598.-

Energie klasse A
100.. milieusubsidie!

center-en 8urToundspeikere.*330.-,i

279.-

SONY RECEIVER

BOSCH WASAUTOMAAT

De 'finishing touch' voor elkés
''Pro-Logic »et! *440:-.-s:*Ki=Sg

OHsiBan*
359>
SAMSUNG MINISET

OH333IÖ

cómputers heeft u l jaar telefonische helpdesk
ondersteuning en l Jaar garantie aan huis

139,95

959.- m

BAUKNECHT
CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur. '1299.-

:-.SONY:SUBWOpFEBlii'

LOGITECH
INTERNET-CAMERA

BCC SERVICE

PHILIPS FRITËUSE
Met filterdeksel en uitneembare RVS binnenpan, dus makkelijk schoon te maken. '199.-

1099.-

BOSCH CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig' Ruime vulopenmg,
140mrutentmerenRVStiommel '1449.-

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE
JAMO SUBWOOFERUM
; MET'SATELLIETENSIfi
Topgeluld, eenvoudig plaatsbaar^
220 Watt.! 499.: ^l^S' S t

MAX800; Complete set incl.
CD-speler en boxen. *399.-

89.-

AEG1100WATT
Electromsch regelbaar, metalen buizen en oprolsnoer. *1 99.139.MIELE 1400 WATT
Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-liller. '429.-.

OH323ia

PHILIPS DESIGN COMPO *
AZ1 101; Radio-cassette + CD.Ï
'.: C hique zilveren uHvoeringr2§9.-::;

375.-

V)A « «v « A A A

IBCCPR/JS:

1249.-

ZANUSSI CONDENSDROGER
ENSDROGER
Geen afvoer nodig1120
20 minuten timer
entoetsvoorlageretempetatuur
ipetatuur'1199."1199.-

OSCHVRIESKAST
O liter en 12 kg invriesapaciteit. '849.-

IBM APTIVA 26G
0
•
•
•
•
•
•
•

239.-

AEG CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! 8 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor lagere temperatuur. '999.-

899.-

\

•ij nllt pc's wordt
standaard.••n gratis :
int*rn«t-abonn«m«nt
van World Onlin*
m««g*g*v*n.U Kunt
hUrmt* onbeperkt
internetten imlusief
•igen é-mail adres

479.-

SAMSUNG COMBI
900 Watt, 30hter, digitale bedienmg met grill en hete lucht.*699.-

199:
MIELE WASDROGER
11 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing. '1799.-

GRATIS
INTERNET

EEN

JAAR

339.'

WHIRLPOOL 800 WATT
Digitale bediening, 18 liter,
ontdooi automaat. '519.3AUKNECHT KOELKAST
43 liter inhoud waarvan 13 litervries,
erstelbare glazen plateaus. '899.-

NU

BETAAL
OVER

259.-

SHARP COMBI
900 Watt, 26 liter, digitale bedienmg, grill en hetelucht. '699.-

569.-

KAST.
:ANUSSI KOELKAST.

499:
JVC DPL MINISET
" GH323E»
'
D752; RDS-tuner, CD-wiitelaar, 5 luidspreker*, afstand-'- : C«rou«ielCD-wl««el««r.'500.-'
bedlenlng. ' 1099.:
QH323E>
769 ir
PHILIPS DPL MINISET
XE210;rEdlti%tiiuf f leï
High Power, 3CD-wltselaar,
5 luidspreker*. M 095.,.

TECHNfCS MINISET
IMPSOOiTOPKLASSEILoisiconv"
ppntnten. 40. Wilt; CD-iptl«r;
3-wta boxen. • *11,99.-'
' ' • • ' , •'••-

KOOP

MIELE STOFZUIGER
1 500 Watt, metalen buizen, mechanische zuigkracht regeling
en Super Air-Clean-filter. "479.-

169.-

:OMBINATIE
WAS/DROOG COMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine,
1000 toeren.'1549.3.-

Onztfl** *
'^ verkochte
ÏA wasautomaat
met 5 jaar
IS garantie op
~-_g rf? onderdelen.
flCCö^
Vraag erom!!!

ipeler met afatandibedienlrig

É^MpSïJ
tolQi

BOSCH 1000TOEREN
OEREN
Vrije temperatuur
ur keuze en
spoelstop. '1349.-

579.-

M DEURS KOELKASTEN

afttandbediening. '1440

UB3B3I&

849.-

479>

BOSCH KOELKAST
SSIiter koel en 54 liter vries,
2 legroosters. '899.-

499.-

SONY DPL MINISET

AEG 1000 TOEREN
Spoelstop en kort programma. '1449.-

749.-

ZANUSSIKOELKAST
36hter koel en 42 liter vries,
legroosters. '699.-

• Intel celeron 466 Mhz
processor
• 64 MB intern geheugen
• 6,4 GB Harddisk
• 8 MB videogeheugen
• 56K modem
• Windows 98 en
MS Works 4.5
• 17 inch monitor
Adviesprijs *2499.-

1299.-

729.-

829.-

yakumopr

1299.-

ZANUSSMOOOTOEREN
TOEREN
Vrije temperatuurr keuze, kort
programma. '1279.-

MIELE KOELKAST
!70 liter inhoud waarvan 54 liter
nes, 5 verstelbare plateaus
ang!as*1249.-

YAKUMO
MULTIMEDIA
COMPUTER

328.-

599.-

499.-

178.-

zicht. 3 programma's, aqua- ELECTRISCHE KOOKPLAAT
OOKPLAAT
stop.*2299.2 normale en 2 snel kookplaten.
:ookplaten.'490'490 •
BOSCH 1400TOEREN
Regelbare centrifuge, electronische _
programma besturing en was- B "RIJS
resultaat A.'2099.BOSCH ONDERBOUW
VAATWASSER
4 programma's, 2 tempera
ren en aquastop M 599.AEG 1200 TOEREN
Zeer eenvoudige bediening en l BCC
ETNAWASEMKAP
aquacontrol.'1649.j PRIJS
3-standen en vetlilter. "295.INBOUW VAATWASSER
Volledig intergreerbaar, 4 pro-,
gramma'sen aquastop. '1299.BAUKNECHT1200TOEREN
Vrije temperatuurkeuze, spoel- I BCC
stop en snel programma. '1599.- f PRIJS

1249.-

HI-FI COMPONENTEN

'Je eigen CD'i maken wordt nu wel i
heel erg makkelijk en goexjkoop!

ETNA KOOKPLAAT
'LAAT
BOSCHINBÖÜW
4 pits met 2 dehge
lige branders,
branders.
VAATWASSER
Volledig integreerbaar, dus | BCC

1979;

IZANUSSI KOEL/VRIES
./VRIES
i/nesladen en
16 liter inhoud, 2 vnesladen
erstelbare legroosters.
sters. '949.-

KOEL/VRIES COMBI
OMBI
/nesgedeelte
20 liter inhoud, vriesgedeelte
net 2 vakken.'829.-

278.-

AUDIOSYSTEMEK

E320; 2x45 W.,arst.bed. *440.-

ELEKTRISCHE DEKENS
Ruime keus in Dreamland, Inventum en Martex.
;lH+ vanaf49.95
ELEKTRISCHE KACHELS
Diverse soorten en maten.

ÜSSM&

299.-

PHILIPS HI-FI COMBI

SENNHEISER DRAADLOOS!

met. losse RDS-tuner. '945.-

IBCCPR/JS;
TIBERIAN SUN
adviesprijs 99.-

ÏÏH333ÏÖ vanat 35.'
ALKMAAR
Huiswaarderplein 11 2.
Mammoetstore 1500 m
BEVERWIJK
Breestraat 65
Mammoetstore 1500 m2

NEED FOR SPEED
adviesprijs 49.95

ZAANDAM
Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m2
HAARLEM
Rivièradreef 37
l
Winkelcentrum "Schalkwijk"

TOMBRAIDER IV
adviesprijs 99.-

DUNGEON KEEPER 2
adviesprijs 99.-

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ". '
AMSTERDAM ZUID-OOST
Bijlmërplein 995
Winkelcentrum "A'damse Poort"

PRINCE OF PERSIA
adviesprijs 99.-

SONY DUBBELDECK
l SW10; AM/FM radio mat 9:xs
W36S; dubbel cassettedeck.-330.- /Korte Qolt.-'110:r@ft^Éc^i

U33E3I&

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR . AMERSFOORT- AMSTELVEEN
AMSTERDAM - BADHOEVEDORP • BEVERWIJK
DEN HAAG - DELFT - HAARLEM - HILVERSUM
LEIOSCHENDAM • MAARSSENBROEK • UTRECHT
, VEENENDAAL-ZAANDAM-ZEIST' . . - '
^ ZOETERMEER-ZOETERWOUDE

239 f l iaaaaaee>^M08ïr^
OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag .. . .
dinsdag t/m vrijdag...
zaterdag. .......

. 13.00.tot'18.00:uu,r;
. 09.30 tot 18.00 uur,
. 09.30 tot, 17.00 uur

KOOPAVONDEN
dondtrdig . . .' : . ;•; . .

19.00 tot 21.00 uur

16

woensdag 19 januari 2000

Weekmedia 17

De Brauw Blackstone Westbroek is een sterk internationaal georiënteerd advocaten-,
notarissen- en belastingadvieskantoor met vestigingen in Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam, Brussel, Londen en New York en maakt deel uit van Linklaters & Alliance
met 35 vestigingen in 21 landen.
Voor ons kantoor aan het Burgerweeshuispad te Amsterdam zoeken wij:

CASINO ROYAAL / PLAY-IN ZANDVOORT
Casino Royaal / Play-ln Zandvoort
zijn amusementscentra waarin men
kan spelen op kansspelen. In ons
team, dat bestaat uit 13 medewerkers in Casino Royaal en 8 medewerkers in Play-ln Zandvoort, is een
vacature ontstaan voor

Aankomende en ervaren Secretaressen (m/v)

rc

INTERIEURVERZORGER

CD Go

Schoonmaken is geen feest

functie-eisen:
• HAVO/VWO en typediploma
• Ruime, aantoonbare type-ervaring
• Goede beheersing van de Engelse taal in geschrift

i

'
Maar voor vroege vogels is Casino Royaal/Play-ln Zandyqort, >
;. een goede plek om je energie om te zetten in poetsen en Boer.
nervHet Is een ouderwetse bezigheid maar daar staat een ei-' '>""
\ ,
gentijdse beloning tegenover
,
,,-.." C

Catering en Home Service
vraagt met spoed

Werktijden

Bezorgers vanaf 16 jaar
en bezorgers met rijbewijs

-•

functie-eisen:
• HAVO met eventueel telefoniste-diploma
• Bij voorkeur kennis van Meridian 51
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Kennis van MS Office '97

; "'

Nadere informatie:
Werktijden in overleg,
eventueel jaar betrekking.
Met interne opleiding.

Telefoniste /receptioniste (m/v)
fulltime of parttime

Het aantal te werken uren per week bedraagt 14 uutf.
Dé werktijden zijn 4 x 3.5 uur van 7.00 tot 10.30 uur,,
in een rooster van 10 weken waarvan 4 weekenden ,

;

Voor zowel kantoor Amsterdam als kantoor Rotterdam* zoeken wij een:

, \

Medewerker Gebruikersondersteuning (m/v)
fulltime

'IndiëtTuw belangstelling uitgaat naar deze functie, kuntuopwerkdagèn contact opnemen met ons secretariaat: 023 •• 5719535 of u
•schrp'een korte sollicitatiebrief met C.V. naar (e-mailadres"is
• maif@playin.nl):
.
,

functie-inhoud:
Het verrichten van "eerste-lijns en tweede-lijns support" inhoudende het registreren van en -zo mogelijk- verhelpen van storingen, het informeren,
begeleiden en ondersteunen van gebruikers, zowel telefonisch als op de werkplek, het installeren van hardware (pc's en printers) en software.

Play-ln Casino Rloyaal/ Play-ln Zandvoort
Haltestraat 34,
Zandvoort, tel. 5712800
of 06 51263468

/,
|>

.•-,: >"'«\
v :\ -,

Antwoordnummer301
2040 V B ZANDVOORT

functie-eisen:
• Minimaal MBO-opleiding'
• Kennis van besturingssystemen DOS/Windows NT en bij voorkeur van
AS/400 en pc-netwerken
• Goede contactuele, sociale en didactische vaardigheden '
• Cliënt- en servicegericht
• Kennis van MS Office '97
• Bereidheid om te werken in wisselende werktijden
• In staat om zowel zelfstandig als in teamverband te functioneren
• Stressbestendig, analytisch en accuraat

'
' _.

In verband niet de voortgang van de procedure, ontvangen wij ,uw
/sollicitatie,graag binnen één week na het verschijnen van dit blad.

.-

'-.V-,,. !{V^Dëjröôl|sle.superstore van Nederland zoekt in deze regio een

Wat kun je verwachten:
Een dynamische, professionele werkomgeving, waarin je een onmisbare steun
zult zijn voor de gehele organisatie. Wij bieden je goede arbeidsvoorwaarden,
waaronder een aantrekkelijk salaris, een pensioenregeling en een 13e maand.
Alle functies hebben uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Assistèrit-fïlia|l|eiderm/v die metstappen vooruit wil
'»'-;',; c* i

V*v5"

&»

l

Wat wij van u verwachten:

'iN, * V '

Wat u ons kunt bieden:

U hebt een opleiding op MDS-niveau of gelijkwaardig,
aantoonbare ervaring (bij voorkeur) in de schoenen- en/of
Hedingdetailhandel. U bent servicegevoelig en beschikt over
goede contactuele eigenschappen. Uw leeftijd bij voorkeur
20-30 jaar
*

tr

"•

t. - i •*&•„&

l

Wat Bristol u biedt:

Als assistent-filiaalleider bent u bereid om de handen uit
de mouwen te steken en bent u medeverantwoordelijk
voor de winkelpresentatie en winkelvoorraad.
Ook op het administratieve vlak bent u pragmatisch
ingesteld. U bent in staat om in de toekomst leiding te
geven aan een team fulltime en parttime medewerkers
en rapporteert aan de filiaalleider.

•P* « „

n het grootste wjnkejbednjfop
gebied van schoenen, vrijetijds- en sportkleding.
;Maak na de'grote:sj>rong m stap in de dynamische wereld van Bristol; een solide organisatie met een uniek marketingconcept.

QUICK
STEPP
UNICL/C

Een salaris dat overeenkomt met uw functie. Doorgroeimogelijkheden
in onze open organisatie, ruimte voor initiatief en eigen inbreng.
Een prettige werksfeer en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kun je sturen naar
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
t.a.v. Mevrouw A.L.E.M. Verhoeven (Xandra)
Postbus 75084, 1 070 AB Amsterdam
e-mail: alemverhoeven@dbbw.nl

Uw reactie:

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, ontvangen
wij graag vóór 29 januari 2000. Uw brief dient u te adresseren aan:
BRISTOL BV, ta.v. de heer M.J. Teunissen, Postbus 173,
1160 AD Zwanenburg, onder vermelding van: 'sollicitatie'.
U kunt ook reageren per e-mail: M.Teunissen@bristol-nederland.nl

;

of voor meer informatie: telefoonnummer 020-5771062
*) Voor de functie in Rotterdam kunt u schriftelijke sollicitaties
met curriculum vitae sturen naar:
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
t.a.v. Mevrouw Mr G. Prince-Kersten (Gerry)
Postbus 2066, 3000 GB Rotterdam
LINKLATERS
e-mail: gprince@dbbw.nl
of voor meer informatie:, telefoonnummer 010-2406690
&ALLIANCE

BRISTOL

ê*

functie-eisen:
• HAVO/VWO of MEAO met secretaresse-opleiding
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Ervaring met MS Office '97
• Accuratesse en verantwoordelijkheidsgevoel
• Een zakelijke instelling, met humor en flair
Medewerkers Tekstverwerking (m/v)
fulltime overdag of parttime 's avonds

m/v
:

voor de advocatuur en het notariaat, fulltime 09.00-17.30 uur

NESKA

SQUÏ^P,

KEA/ÏPAS

L/GHT

100%

Massief
1

geïmpregneerd.
OPrrOP
Per m2

Alle decors.
Per m2

l
L

rf

-^

429:-

»v i
"O*

Santana is de unieke vloerenwinkel van Nederland. Bij Santana
heeft u altijd de beste kans van
slagen. Want Santana is Europa's
grootste specialist in parket,
laminaat en kurk. Kies uit meer dan
500 vloeren van alle topmerken.
Doe het nu met veel voordeel
op heel veel topmerken. Kom dus
snel langs en profiteer van onze
hartverwarmende Wintersale.

PERGO FAMILY,
ORIGINAL EN SELECT LAMINAAT
Hard geperst kunststof laminaat P
in diverse hout- en steendessins. "^
15 jaar garantie. Per m2.
Vanaf Eg

Heel veel voordeel op heel veel vloeren.

l

v

i

;

BEUKEN NATUUR PARKET
Junckers Variation Tastrup. Massief 2-strooks
Scandinavisch gehard massief
^ Ij^&tjF^
beukenhout. Gelakt en Ogehard,
f' Ë
lü%feii
g!ü
faif,
(tq! (j.yy
J>;
Van 449.' voor
Per m2.
BEUKEN, HEVEA EN EIKEN PARKET
Junckers Kolding. Massief 12 mm /f
2-strooks. Kleine restantpartijen. JS
Per m2.
Vanaf ®&

KERSEN PARKET MET KURK
Massieve 4 mm dikke Barreiro
/
kurklamel met kersenhout fineer./ü
Van «2rSO"voor
Per m'.
EIKEN PLANKEN
Bretagne. Honingkleurig getinte Frans eiken

'» Goede duidelijke garanties
's Scherpe prijzen door Europese inkoop

:

LARIKS PLANKEN
Siberië. Russische lariks planken met noest en
vlammende tekening.
SS
Naturel of kersen gekleurd
j
Per m2. Vanaf Ia

KERSEN
EC

ES

P OR
N/
Kunststof lamin aat
met HDF-kern
geschikt
voor normaal
woongebruik.
Per m2

Kant en klaar gelakt.
^t^^lsf| =J
Per in2.
Van 149.- voor BS* Sïx' ©

\BSr

:

.•'-'• ." -.-,•• : ' • • . • • ' ' :

. ' • • .-:•• ••

.;." •,' ' • - • . . - . •

AFZELIA NATUUR PARKET
Normandië. 14 mm 1-strook
met schuine kant. Kant en klaar
olie geïmpregneerd.
Per m2.
Van J.-79T- voor

KURKTEGELS NATUUR
^
Roma. Massieve 4 mm dikke kurktegel.
Per m2.
Van -39#S~voor
KURKPARKET
Pinto white. Kurklamel 8 mm met
groef en mes. Kant en klaar gelakt.
Per m2.
Van Jft95'voor

BEUKEN NATUUR PARKET
i Kopenhagen. 14 mm 3-strooks.
Kant en klaar gelakt of geolied.
Per m2.
Van 1Q9T- voor

LUXFLOOR
CLASSIC

«^\/|oererïgelègd^door ervaren vakmensen
® Instmctievideo voor zelf leggen
beschikbaar

r

• ?':'V;:v'-t:,:v '.:%•\•••; \.'•;••.'••' •,:'::;'-^-"" :-,. --. • -•' '^••'•^•'^••^:. ••:• .'.":•'" • --: - ' • '..'•• :.')'.'.; :•: .• --\ ' ' '-m"- .' • , - . '• • • ' • : • . ' • ; • • .

MERBAU PLANKEN 13 CM
Junckers Rosko. Donkerrood hardhouten
delen. Kant en klaar olie
$$$jjié
geïmpregneerd.
Il || ^
Per m-.
Van -1-59T- voor m ik

...........

!

->?•«

MAPLE NATUUR PARKET
Alaska. Massief 15 mm 1-strook.
Olie of kant en klaar gelakt.
100% verhuisbaar met gratis clips.
Per m2. ||V)Jp!«ïl Van J.-59T- voor
BEUKEN OF MAPLE DECOR
LAMINAAT
Per m2.
Van-29£5"voor
WITEX AQUAPROTECT LAMINAAT
Hoogwaardig waterbestendig
kunststof laminaat met HDF-kern.
Diverse dessins met talrijke
combinatiemogelijkheden.
15 jaar garantie. Per m2. Vanaf

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020 669 58 23.
(tussen Carpet-land en Praxis)
OPENINGSTIJDEN
maandag van 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-18.00
donderdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

Nieuwsblad
Woensdag 26 januari 2000
Datum
26 jan
27 jan
28 jan
29 jan
30 jan
31 jan

HW
07.09

01 febr

00.56
01.44

02 febr

07.56
08.45
09.34
10.50
12.05

LW

02.55
03.45
04.35
05.35
06.14
07.20
08.24
09.34

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 4, oplage 5.425 Editie 17

HW
19.28

LW
15.14

20.15

16.10

21.16
22.15
23.46

17.05
17.56
18.35
19.25
20.45
22.15
Maan-

13.10
14.06

Los nummer 2,10 gulden

stand: LK vr 28 jan 08.57 uur.
HW: wo 26 jan 19.28 uur, + 115 cm NAP.
LW: wo 26 jan 15.14 uur, - 95 cm NAP.

Kors van
der Mije
overleden
ZANDVOORT - Op 79-jarige leeftijd is zaterdagavond
Kors van der Mije gestorven.
Hij wordt donderdag taegraven. De dienst in de Hervormde Kerk begint om
twaalf uur, de plechtigheid
op de Algemene Begraafplaats vindt om één uur
plaats.

1500 kuub zand moet
grondwater bedekken

ZANDVOORT - Op de
aardappelteellandjes achter
de Keesomstraat is vorige
week 1500 kubieke meter
zand gestort. Daarmee hopen de telers het grondwater
de baas te worden. Bij hun
buren, de volkstuinders, is de
situatie nog steeds hopeloos.
Voor het tweede jaar staat
Van der Mije was een bijzon- het water daar zo'n dertig
dere man, die erg veel openba- centimeter hoog.
re functies heeft bekleed. Voor
zijn grote verdiensten voor
Zandvoort heeft hij dan ook
„Ruim honderd vrachtwaeen koninklijke onderschei- gens met zand zijn af en aan
ding gekregen. Hy was Officier gereden. Het zand komt van
in de Orde van Oranje Nassau. het Vogelmeer en we hebben
Van der Mije is van 1970 tot het gekregen dankzij de water1982 wethouder geweest. Eerst leidingmaatschappü PWN en
voor de ARP/CHU, later voor de provincie," vertelt Jaap van
het CDA. Hij heeft sociale za- der Werff.
ken, sport, gemeentebedrijven
Elk landje is gemiddeld deren woonruimteverdeling in zijn tig centimeter omhoog geportefeuille gehad. Ook was hij bracht. Daarvoor moesten wel
loco-burgemeester. Van 1978 twee tuinhuisjes tijdelijk wégtot en met 1987 was Van der gehaald worden. De andere
Mije lid van Provinciale Sta- huisjes konden blijven staan.
ten.Hij werd in 1953 deurwaar- Die liggen wat dieper dan de
der, was 25 jaar voorzitter van teellandjes.
de landelijke vereniging van
deurwaarders en enige jaren
Is Van der Werff niet bang
bestuurslid van de Europese dat de huisjes alsnog verzuideurwaardersorganisatie.
pen of door het zand opzij geVervolg op pagina 3 drukt worden? „We leggen wat

tegels tegen de gestorte grond
om te voorkomen dat het zand
wegschuift. Misschien moeten
de mensen zelf de vloer van
hun huisje wat verhogen, want
de gebouwtjes komen wel met
de voeten in het water te
staan." Het alternatief, alle
huisjes weghalen, zagen de teIers nog minder zitten.

Teellandjes
droog, maar
buren nat
Op het volkstuincomplex is
dat zelfs een struikelblok. De
gemeente wil eigenlijk de
grond in één keer ophogen.
Veel tuinders vrezen echter
dat zij dan een geheel nieuw
tuinhuis moesten neerzetten
en dat is veel te duur, vinden
ze.
Daarom hebben ze om verschillende hoeveelheden zand
gevraagd. Maar daardoor
loopt het water alsnog naar de
laagstgelegen tuinen. De tuinders willen dan ook het liefst

dat het water continu weggepompt wordt. De gemeente
vindt dat echter hooguit een
oplossing voor de lange termijn. Bovendien is het maar de
vraag waar het water heen gepompt kan worden.
Ook over de schadeclaim
van vijfduizend gulden die de
tuinders hebben neergelegd en
het kwijtschelden van de huur
is geen overeenstemming tussen de gemeente en de tuinders.
Het bestuur van de tuindersvereniging heeft 13 januari
voor het laatst met de gemeente overlegd. Uit de notulen van
dat overleg blijkt dat de onderhandelingen in een impasse
verkeren. Afgesproken is dat
wethouder Herben, die wegens
ziekte niet bij het overleg was,
in februari nog eens met de
tuinders praat.
Ondertussen wordt er flink
gemopperd onder de tuinders
nu het complex weer blank
staat. Bij de buren heerst meer
optimisme. „Eerst moeten we
even alles fatsoeneren en dan
kunnen over een paar maandjes de bonen er weer in," aldus
;
Van der Werff.
v!- Donderdag waren de buldozers bijna klaar met het ophogen van de teellandjes achter de Keesomstraat

ABN Zandvoort blijft open

Brandweer bekijkt nu ook veiligheid cafés

ZANDVOORT - Het Zandvoortse filiaal van de ABN/Amro
blijft bemand. 142 andere kantoren worden in het hele land
omgevormd tot zogeheten 'cashpoint', zo is vorige week
bekend gemaakt. Het gaat grotendeels om kleinere kantoren. Die krijgen een automaat waar behalve geld opgenomen
ook gestort en gewisseld kan worden.
Het personeel van de kleinere banken gaat naar andere filialen. Volgens T. Peek, directeur van de ABN/Amro in
Zandvoort, vallen er geen gedwongen ontslagen.
„Ik sluit niet uit dat er in
Zandvoort helemaal nooit iets
zal veranderen. Wij merken
ook dat er steeds meer mensen
geld pinnen en dus kun je je
afvragen of zo'n grote kasbalie

;ens
olgens mjj is de titel van
V
het schilderij niet juist.
Maar ja, wie ben ik? Het Gro-

ninger Museum zal 't wel beter
weten. Daar is momenteel een
tentoonstelling over de schilder Jozef Israëls. Vol bewondering kijk ik brj binnenkomst
naar het ontzettend grote
doek getiteld: 'Zandvoortse
vissersvrouwen'.
In het boekje 'Oud Zandvoort' is het beter bekend als
'Naar huis'. Op het schilderij
staan drie vrouwelijke Zandyoortse vislopers en een meisje, barrevoets en in klederdracht. Ze dragen rieten botten op hun rug. Vermoeid st'aren ze vanaf het doek met een
sombere blik naar de vele bezoekers van de expositie.
Tegen de felgroen geverfde
muur komt het kunstwerk
schitterend uit. Het doet me
wel iets. Er is een band tussen
mij en de, in Groningen geboren, schilder. Het is de interesse voor hetzelfde dorp. In een
andere zaal zijn er nog meer
herkenbare visserstafereeltjes.
Als we na ons cultuurreisje
weer naar Zandvoort rijden,
belanden we vlak bij Bentveld
in een file. Hoera, we zijn weer
terug. Hoe langer het wachten
duurt, hoe somberder ik word.
Tijdens het wachten neem ik
de museumkrant door. Hierin
staat dat Jozef Israëls in 1855
m Zandvoort heeft gelogeerd
hu de weduwe Zwemmer. Het
dorp was toen al als badplaats
ontdekt
en in trek bij toeristen
e
n kunstenaars.
Nu weet ik wat de oorzaak
v
an de file is. Door deze granuioze ontdekking is er veel
veranderd alleen zijn de toevoerwegen na al die jaren hetzelfde gebleven. Eigenlijk zou
J* de auto langs de kant van
ae weg moeten parkeren om
n
et zoals de vislopers 'Naar
nuis'
te gaan. Gelukkig komt
e
T beweging in de file. Ik hoef
m
et. Stel je voor: dat hele eind
°P blote voeten. Bij het idee
al word ik moe.
Nel Kerkman

wel nodig is. Zeker nu de euro
eraan komt. Ik bereid mijn personeel daar al op voor. De tijd
dat medewerkers zoals de beroemde meneer Crabbendam
veertig jaar kassier bleven, is
voorbij."
Dat de pinautomaten erg populair zijn, is Peek vooral deze
zomer opgevallen. Er zijn zes
tot zeven keer zoveel toeristen Het volkstuincomplex biedt nog wel een trieste aanblik, want de
die gebruik maken van de au- kool staat in het 'water te verrotten
Foto Karin Schut
tomaten. „Het is natuurlijk wel
een heel goed toeristenseizoen
geweest, dat moet je er wel brj
ADVERTENTIE
bedenken. Maar anderzijds is
er ook een enorme toestroom
van gastgebruikers van de
Gnanam
Postbank."
Telecom Centers
Vanaf de vaste telefoon

Invalidenplaatsen
ZANDVOORT - De gemeente wil het aantal parkeerplaatsen voor invaliden uitbreiden
van twintig naar 23. De seniorenraad hoopt wel dat er een
parkeerplaats komt by de Hervormde Kerk. Bovendien wil ze
het voorstel eerst nog aan gebruikers voorleggen. Wethouder Hogendoorn wacht hierop
voordat hij een besluit neemt.

Politie-inval
ZANDVOORT - De politie
heeft gistermiddag om half zes
een inval gedaan bij een woning op de hoek van de Pakveldstraat/Noorderstraat.
Daarbij werd de deur van de
woning ingetrapt. In het kader
van het onderzoek wil de pqlitie vooralsnog geen verdere informatie verstrekken, behoudens dat het om een hasj-zaak
gaat.

Fiches weg

ZANDVOORT - Uit het casino is woensdagnacht een onbekend aantal fiches gestolen.
De inbrekers kwamen binnen
door het raam van de serre. Zij
braken twee speeltafels open.

ZANDVOORT - Na de hotels en pensions moeten nu
ook de cafés, restaurants,
strandpaviljoens, sportkantines en andere horecagelegenheden brandveilig worden. Zij hebben daarover 17
januari een brief gekregen
van de brandweer. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld
brandvertragende plafonds,
deugdelijke
brandblussers
en voldoende vluchtwegen
moeten hebben.

Vanaf 1993 is Zandvoort, als
de eerste gemeente in Nederland, al begonnen met het
brandveilig maken van gebouwen. In 2007 moet de operatie
afgerond zijn. Er komen twee
informatieavonden.
Het politiebureau, de hotels
en de pensions zijn inmiddels
aan de beurt geweest. Nu kijkt
de brandweer naar horecagelegenheden. Daarna staan bejaardencentra en andere gebouwen in de gezondheidszorg
op de lijst. De bibliotheek, de

Bel dan i.v.m. /
nabezorging j
donderdagmorgen
vóór 12 uur '
tel. 5717166

Krocht, campings, het Circus,
het casino, sportscholen, het
museum, de kerken, het Stekkie, maneges volgen als vijfde.
In totaal zijn er elf categorieën. Het gaat om gebouwen
waar bijvoorbeeld meer dan 25
personen tegelijk aanwezig
kunnen zijn, gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, bejaarden wonen, meer dan tien
kinderen of gehandicapten zijn
of meer dan vier gasten slapen.
Gemeenteraadslid
Pred
Paap, eigenaar van café Koper

en actiefin de belangenvereniging Horeca Nederland, is niet
onder de indruk van de brief
van de brandweer. „Er is niets
nieuws onder de zon. Horeca
Nederland heeft al enige tijd
een checklist voor brandveiligheid. Bjj cafés gaat het meestal
ook niet om zulke enorme investeringen als by de hotels en
pensions." Zelf moet hij niettemin wel wat veranderen, bekent hij. „Ik heb de beste
brandblusser die er is, maar
die is niet meer toegestaan."

ADVERTENTIE
ADVERTENTIE

Speciale aaribiedirig
Originele Runderribeye
met gratis toefje kruidenboter

Bellen naar mobiel
binnen Nederland
0,33 cent p.m

H. .39,"

fL29;95

per kg.

LastMinute
voordeel a la van der Horst

voor meer informatie

Zondag 30 januari is de laatste dag van onze winteropruiming. Van 12.00 tot 17.00 uur

GNANAM TELECOM CENTER TEL: 020 4633155

krijgt u op alle reeds afgeprijsde artikelen nog eens 10% extra korting.
Ook in ons wooncentrum: SanitairStudio B.A.D.,
Mare Smithuis Keuken architectuur, Reni Art Gallery,
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren.

!co van der•Ihc
horst
W

Spalierkinderen wonen
tijdelijk in Heemstede

ZANDVOORT - Er klinken
momenteel weinig kinderstemmen bij het dr. G. J.
Plantinghuis in de Kostverlorenstraat. Het medisch kindertehuis van Het Spalier
wordt verbouwd en daarom
zijn de kinderen tijdelijk ver- gebouwen bij Huis in de Duinen waren een stuk duurder en
huisd naar Heemstede.
dat zou dan weer ten koste
gaan van de nieuwbouw. Het
Eigenlijk zouden ze naar voordeel is bovendien dat we
noodgebouwen bij Huis in de in Kennemeroord ook nog een
Duinen gaan, maar op het laat- ander onderdeel van het Spaste moment heeft het Spalier lier, het kamertrainingscenbesloten om met de kinderen trum van de Koninginneweg in
naar verpleeghuis Kennemer- Haarlem tijdelijk kunnen huisoord aan de Herenweg in vesten."
Kennemeroord stond groHeemstede te verhuizen. Dat
stond namelijk gedeeltelijk tendeels leeg. „Het is handig
leeg.
dat het een verpleeghuis is. De
„We konden het voor een verwarming en de tarandbluszeer gunstige prijs huren," ver- sers zitten er bijvoorbeeld al
telt Spalier-directeur Hubert in. De keuken gebruiken we als
Bijkerk. „De semi-permanente broodkeuken, want we krijgen

diepgevroren maaltijden via
een andere organisatie. Die
kunnen we zelf opwarmen,"
legt Bijkerk uit.
„Hoe de kinderen het vinden? De verhuizing was wel ingrijpend, maar ik geloof dat ze
het nu wel leuk vinden. Omdat
het een heel groot gebouw is,
kunnen ze er lekker rpndstruinen. Wat school betreft is er
weinig veranderd. Ze gaan gewoon naar hun eigen school.
Het vervoer hebben we via de
gemeente geregeld. Die hebben daar een potje voor."
Voor de achtergebleven bu-

ren is er ondanks het ontbreken van de kinderen toch nog
wel wat te zien. Er wordt nameujk druk gesloopt aan de
achterkant van het Plantinghuis. Deze vleugels maken
plaats voor nieuwbouw: drie
twee-onder-een-kapwoningen.
Het historische witte gebouw
aan de Kostverlorenstraat
blijft wel bewaard. Dat wordt
gerenoveerd.
Van de provincie heeft Het
Spalier 5,2 miljoen subsidie gekregen voor de verbouwing.
Als de werkzaamheden vlot
verlopen kunnen er 48 kinderen samen met hun taegeleiders eind van dit jaar of begin
volgend jaar weer in Zandvoort
komen wonen. Zij krijgen in
het Plantinghuis hulp als ze
een stoornis in hun ontwikkeling of gezondheid hebben opgelopen.

ADVERTENTIES

Uw krant
niet
ontvangen?

Foto Karin Schut
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mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
d Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
| |
Giro/Banknr.:

KW1899 V

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00

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

OPEN DAG 9 FEBRUARI
"""' ~W7*SSK
16.00 -19.00 uur

O

Binderij 2, Amstelveen, 020-6412505.
http://www.vanderhorst.nl Maandag tot IS.OOuur
gestoten. Donderdag koopavond.

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN
,,Hetzij wij leven
hetzij dat wij sterven
wij zijn des Heren "
Bedroeld cldc-n wij u mede dal na een moeilijke penode toch nog plotseling is overleden mijn lieve clynamischc man, onze zorg/ame vader, schoonViicler en trotse opa

Korstiaan Cornelis
van der Mije Pzn
Olficier in de Orde van Oranje-Nassati
Oud-Clerechihdeurwaarder bij de
Arrondissementsrechtbank te Haarlem
in de leellijcl van 79 jaar.
Er is een echte Zandvoorter heengegaan.
Corrie van der Mije-van Arum
Chnstien Keni|>van der Mije
Chris Kemp
Annemarie
Cbristiaan
Fietervan der Mije
22 januari 2000
Marihstraat l
2042 AH Zanclvoorl
Vader is thuis, alwaar liever geen be/sock.
De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 27
januari om 12 00 uur in de Necl. Herv. Kerk te
Zandvoort, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinclen om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaals aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort
Gelegenheid lot condoleren in de aula van de begraafplaals na afloop van de leraardebestelling.
Geen bloemen.

Na ontvangst van het Heilig Sacrament der zieken
overleed mijn lieve man, onzevader, schoonvader,
grootvader en mijn overgrootvader

Gérard Roland Schroeder
Amsterdam,
Zandvoort,
19 augustus 1914
22 januari 2000
Elisabeth üniisa Schroeder-Roggeveen
Gérard en Tilly
Barbara en Otto
Juli
Merel
I'rits en U>es
dr. C. A. Gerkestraat 28 rood
2042 IiV Zandvoort
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het rouwcentrum Poststraat 7 te Zandvoort
op donderdag 27 januari van 19.00 uur tot 19.30
uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 28 januari om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats,
Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in
de aula van de begraafplaats.

ADVERTENTIES

Lieve Mensen

>

Allemaal heel erg bedankt voor alle medeleven,
kaarten, brieven, bloemen en attenties die ik heb
gekregen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.
Harry Hoejenbos

OPENINGSTIJDEN

CENTRALE BALIE/CENTRAAL TELEFOONNUMMER

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

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs,
- de heer A van Marie financiën,
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 18 januari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 3 door B&W genomen besluiten zijn op dinsdag 25 januari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

INFORMATIEAVOND

Op woensdag 9 februari aanstaande organiseert gemeente Zandvoort een informatieavond over de plannen die de gemeente heeft
over het jaarrond exploiteren van strandpaviljoens op net Zandvoortse strand
Er is gekozen voor een mloopavond, waarop
gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers
van kustbeheer en strandpachters belangstellenden op de hoogte stellen van de plannen en
de consequenties
Eerder deze week zijn alle inwoners en ondernemers van Zandvoort waarvan de woningen
en bedrijfsruimten 'uitkijken' over het strand
uitgenodigd voor deze avond Maar ook als u
niet direct aan het strand woont en toch
belangstelling heeft voor dit ambitieuze project, bent u van harte uitgenodigd op de speciale informatieavond
De avond wordt gehouden in de Centrale Hal
van het Raadhuis en begint om 20 00 uur De
avond wordt afgerond rond 22 00 uur

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Ontvingen het droeve bericht, dat op zaterdag 22
januari 2000 is overleden de heer

K. C. van der Mije Pzn.
De stuwende kracht van het CDA in Zandvoort. De
heer Kors van der Mije heeft veel voor het CDA
betekend, hij was o.a. voorzitter van onze afdeling,
Raadslid en Wethouder van de Gemeente Zandvoort en Statenlid van de Provincie NoordHolland. Wij delen dit grote verlies met de familie
en wensen in hel bijzonder mevrouw van der Mije
en de kinderen veel sterkte in de toekomst.
Namens het CDA-Bestuur en Fraktie
afd. Zanclvoort/Bentveld:
Th B. Hilbers (voorzitter)
Y. Brune (secretaris)

Cortina Modes

De pgrtefeuilleverdelmg is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkehng & milieu,

Kerkplein 3,
2042 JH Zandvoort
Tel. 023-5714828

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag
1 februari in het openbaar. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van
het Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat o a
- de benoeming van de heer H Verpoorten
(VVD) in de commissie ROM,
- subsidie van f 33 000,- aan de Zandvoortse
Omroep Organisatie (ZFM),
- de verkoop van een gemeentelijke woonwagen aan de verhuurder,

GEMEENTE
Overweldigend was ons afscheid. Hartelijk dank voor uw
aanwezigheid, de vele attenties, cadeaus en fijne woorden.
Wij zullen hier nog heel lang aan terugdenken.

- stemming over de voordracht van een kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris,
- voorstel parkeerterrein De Favaugeplein
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 57401 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
?ijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-0156 Van Stolbergweg 13 verbouwen
(14-01-00)
woning
2000-016R Professor Zeeman- Plaatsen
(08-12-99) straat 7
reclamebord
De genoemde aanvragen liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van twee
weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag
betrokken Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan,
die ons tot de verlening van een vergunning
kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
99-013B Burgemeester
vergroten
woning
Nawijnlaan 16
99-014B Burgemeester van uitbreiden
Alphenstraat 102 van verkoopruimte
99-001B Kamerlmgh
plaatsen
Onnesstraat 7
bedrijfsruimte
U kunt deze vergunningen inzien bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarfem, sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Wij wensen u allen nog fijne gezonde jaren en misschien
nog eens tot ziens
Het gemeentebestuur van Zandvoort geeft kennis
van het overlijden van de heer

Ab&TheaRutte
Cortina Modes

K. C. van der Mije Pzn.
Gedurende de periode van 1970 tot 1982 was de
heer Van der Mije raadslid en wethouder in onze
gemeente. Hij was een markante persoonlijkheid,
die met wijsheid en kennis zijn talenten in dienst
stelde van het openbaar bestuur. Het gemeentebestuur is hem veel dank verschuldigd.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
troost toe.
Het gemeentebestuur van Zandvoort:
M. R. van der Heijden,
burgemeester
A van de Velden,
loco-gemeentesecretaris

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

steenhouwers

100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wi]al uw grafwerk naar
ons oi uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt
Zandvoort

De directie van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, de plaatselijke commissie en
de bemanning van het reddingstation Zandvoort,
geven kennis van het overlijden van de oud-secretaris-penningmeester en bemanningslid de heer

K. C. van der Mije Pzn.
Wij wensen allen die hem dierbaar waren veel
sterkte toe
Wij zijn hem veel dank verschuldigd.
M. R van der Heijden,
Voorzitter pl.cie. KNRM Zandvoort

Telefonisch dagehjks tussen l O 00 en U 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug/sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,

tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermoten weg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

Op zaterdag 22 januari jl is ons erelid de heer

K. C. van der Mije
overleden
Hij was 27 jaar lang onze vertrouwde penningmeestervan de Zandvoortse Reddings Brigade
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte
met dit verlies.
Bestuur en leden ZRB
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Sucadéla^peti
Rundergehakp
Herinner mij,
maar niet in sombere dagen
Herinner mi] in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon
Bedroelil, maar dankbaar voor alle^ wat /ij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat van ons is
heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder en fijne oma

Maria Johanna Isabella
Bakker-Leeuw
A
* 8 november 1922
21 januari 2000
Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die /ij heelt mogen ontvangen in verpleeghuis De
Houltuinen
J Bakker
Jan en Geraldine
Richard
Nico en Ellen
Natascha
Yuri
Rob en Anja
Michel
Fatrick
Chant.il
Quarles van Uffordlaan 38
2042 PS Zandvoort
Kr zal gelegenheid /tin tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 26 januari van 19 00 tot 19 30
uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvooi t.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donclerdag 27 januari om 10.15 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruiclbergerwt-g 2-'l te Driehuis
(gemeente Velsen).
Na afloop van de plechtigheid is er nog gelegenheicl tot condoleren in een van de ontvangkamers
van het crematorium.

^tkl^werkwam als uitwmtfeidstèr
Mj Uitvaartcentrum Haarlem^
Omdat wij al 10Q$am;Mm deParklaatt
gevestigdzijnf kennen wij als geen
ander de specifieke wensen van
de Haarlemse bevolking.
Wij weten dat zij veel waarde
hechten aan persoonlijke begeleiding.
Daar nemen wij dan ook alle tijd voor.

1 kilo

^ï:ïjt;f%'1

98

14.
8.98

Vel u ws braadstu
k
s

500 gram - ' ^ ^ x

7 50

Met al uw wensen wordt rekening
gehouden. De overledene kan
bijvoorbeeld worden overgebracht van
het woon- o/ziekenhuis naar het
uitvaartcentrum, maar thuis
opbaren kan natuurlijk ook. Ons team
van professionele medewerkers regelt
dat allemaal. Ons uitvaartcentrum is
daarom 7 dagen per week bereikbaar
- zowel overdag als 's nachts - om bij
een sterfgeval direct hulp te bieden.
Ook voor een voordelige uitvaartverzekering kunt u bij ons terecht.

023 - 532 87 50

ff •

„ Geïdïg'op 2 februari
1'iAtijk opleidingen tot nagdstyh.ste hij

B. iMalU
0.12. Noils

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Opleidingsinstituut en Gioothundel
Ptjlslaan 110 lüuilem 023 - 5 2-i 5005

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

*

Het hoogheemraadschap Amstel, Coat en Vecht is verantwoordelijk
voor het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer m het zuidoostelijk deel van de provincie Noord'Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klem deel van de
provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraad
schap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

Benoeming bestuurslid
De voorzitter van het hoofdstembureau van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht maakt, krachtens het bepaalde bij
artikel 72 van het kiesreglement voor het hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht, het volgende bekend
De heer H van Bommel, !id van het algemeen bestuur van het
hoogheemraadschap Amste!, Gooi en Vecht en vertegenwoordiger
van de categorie ingezetenen voor het kiesdistrict Amsterdam, heeft
laten weten ontslag te nemen als lid van het algemeen bestuur
Zijn plaatsvervanger mevrouw C J Oudes te Amsterdam is heden
benoemd als lid van het algemeen bestuur
Haar lidmaatschap vangt aan, zodra het besluit van het algemeen
bestuur om haar toe te laten tot dat bestuur onherroepelijk is
geworden Naar verwachting zal het algemeen bestuur m zijn
vergadering op 24 februari a s over haar toelating besluiten
Dat besluit wordt onherroepelijk, wanneer daartegen niet
binnen 4 dagen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State
De voorzitter van het hoofdstembureau van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Ir J H van der Vliet
Hilversum, 26 januari 1999
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Dag en nacht bereikbaar voor
hét verzorgen van een begrafenis:
of crematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

(CKways Beautiful N alk)

Bel \ooi meer informatie

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

Giro

55055

Steun astmapatiënten in
hun gevecht om lucht

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk
voor het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en voarwegbeheer in het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Hofland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de
provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraad
schap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is m Amsterdam en Hilversum.

Archiefverordening
Het bestuur van de Stichting Dienst Waterbeheer en Riolering
Amsterdam en Amstel, Gooi en Vecht heeft in zijn vergadering van
22 december 1999, conform artikel 35 van de Archiefwet 1995, de
Archiefverordemng en het Besluit Informatiebeheer vastgesteld
Dit handelt over de zorg van het stichtingsbestuur voor de
archiefbescheiden en over het toezicht op en de voorschriften
voor het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats
overgebrachte informatie Voor meer informatie over de inhoud
kunt u contact opnemen met drs | C A Blom, archivaris van
DWR, tel 035 • 647 77 51
Hilversum, 26 januari 2000

Dienst Waterbeheer en Riolering

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk
voor het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer m het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de
provincie Zuid Holland. De werkzaamheden voor het hoogheemraad
schap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is m Amsterdam en Hilversum

Baggerbeleidsplan
vastgesteld
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel. Gooi
en Vecht heeft m zijn vergadering op 23 september 1999 het
baggerbeleidsplan vastgesteld. In dit plan is beleid geformuleerd
over de wijze van baggeren, de baggerverwerkmg, de gewenste
onderzocksmaatregelen en de wijze van financiering Het ontwerpplan heeft vanaf 23 oktober 1998 vier weken ter inzage gelegen en
tijdens die periode was er gelegenheid voor inspraak. Nu is er geen
mogelijkheid meer voor bezwaar of beroep
Inzien van het plan
U kunt het vaststellingsbesluit en het baggerbeleidsplan inzien
vanaf 28 januari,
gedurende twaalf weken op
de kantoren van DWR;
Larenseweg 30, Hilversum,
Spaklerweg 1$, Amsterdam
gedurende zes weken op.
de provinciehuizen van:
Noord-Holland,
Dreef 3, Haarlem
Utrecht,
Pythagoraslaan 101, Utrecht
Zuid-Holland
Prinses Beatnxlaan 75, Den Haag
de gemeentehuizen van:
Aalsmeer, Dne Kolommenplein i
Abcoude, Raadhuisplem 3
Amstelveen,
Laan Nieuwer Amstel i
Amsterdam, Amstel i
Blancum, Torenlaan 50
Breukelen, Markt 13
Bussum, Brinklaan 35
Diemen, DJ Den Hartoglaan i
's Craveland. Noordercinde 36
Hilversum, Dudokpark i
Huizen, Graaf Wichman 10
jacobswoude, Herenweg 165
Laren, Ecmnesserweg 19
Licmeer, Teylersplctn 1
Loenen, Molendijk 34
Loosd recht,
Ntv Loosdrechtscdijk 2
Maarssen, Endelhovenlaan i
Maartensdijk, Tolakkerweg 217
Muiden, Het Anker2
Naarden, Raadhuisstraat 2

Nedcrhorst den Berg,
Voorstraat 35
Nieuwkoop, Achterweg i
Ouder Amstel. Dorpsstraat 14.
Ouderkerk a/d Amstel
De Ronde Venen.
Croonstadtlaan m, Mijdrecht
Uithoorn, Laan van Meerwijk 16
Utrecht, Stadhuisbrug 1
Weesp, Nieuivstraat joA
de kantoren \tan de
Amsterdamse stadsdelen:
De Baarsjes, Baarsjesweg 224
Bos en Lomrner,
Lceuwendalertweg 21
Geuzenveld/Slotermeer,
Plein '40 -'45/in
Noord, Buikslotermeerpletn 244
Oost/Watergraafsmeer,
Ltnnaeussstraat 89,
Helmholtzstraot 61
Osdorp, Osdorpplein TOOO
Oud West, Kivakersstraat 3
Rivicrenbuurt/Buitenveldcrt,
Ptes Kennedyülantsoen 3,
Zwaansvlict 5
S lotervaart/O vertoorn s e Veld,
Jan Tooropstraot 15 B
Westerpark,
Haarlemmerweg 8-10
Zeeburg, Cruqutusweg 5
Zuid/De Pijp, Koninginneweg i,
K dujardtnstraat 65
Zuidoost, Bijlmerdreefioi

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw
M A E Leloup, tel 035 647 78 79 of de heer) P Verweij,
tel. 035 647 78 89, van DWR. sector Waterbeheer.
Hilversum. 26 januari 2000
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Zandvoorts
Nieuwsblad

Gesprek over
asielzoekers
ZANDVOORT - Wethouder
Oderkerk en wethouder Herben gaan met de omwonenden
van het asielzoekerscentrum
pawlty Towers praten. De vereniging van eigenaren van de
appartementen in de Van
Heemskerckstraat en Karel
Doormanstraat heeft daar 17
januari in een brief aan OderIcerk op aangedrongen. De
briefschrijvers benadrukken
dat zij op zich geen moeite met
de asielzoekers hebben, maar
vooral met de manier waarop
het college van Burgemeester
en Wethouders met hen omgaan.
W.F. van Marion schrijft narnens de vereniging van eigenaren dat wethouder OderIcerk onvoldoende actie heeft
ondernomen ten aanzien van
het asielzoekerscentrum. Hy
vindt dat er teveel vuil rondzwerft rondom het asielzoekerscentrum en dat de straat
gebruikt wordt om fietsen te
repareren. De wethouder
neemt de klachten volgens de
omwonenden niet serieus en
een toegezegd gesprek kwam
er maar niet. Ook hebben zij de
indruk dat het het hele pand
van Mezgerstraat 38 als asielzoekerscentrum
gebruikt
wordt.
Inmiddels is er voor dat
pand wel een bouwstop afgekondigd volgens Oderkerk.
„Het is een lastige kwestie. We
hebben geprobeerd het allemaal zo goed mogelijk te regelen en ook het COA is verantwoordelijk. Maar dat neemt
niet weg dat er wel wat aan die
fietsen en dat vuil moet gebeuren. Misschien valt er wat op te
lossen met een stalling." Het
gesprek moet volgens Oderkerk op korte termijn plaatsvinden. Hij is bezig een afspraak te regelen.

Twee ongelukken
ZANDVOORT - Op de kruising
Kennemerweg-Zandvoortselaan zijn inmiddels
twee ongelukken gebeurd
doordat fietsers en bromfietsers in twee richtingen over
het fietspad mogen rijden. Dat
is toegestaan wegens de wegwerkzaamheden. Donderdag
raakte een zestienjarige Haarlemse bromfietser gewond,
zondag een 24-jarige fietser uit
Noordwijkerhout.
Beiden
moesten voor behandeling
naar het ziekenhuis. De automobilisten verzuimden om de
(brom-) fietsers voorrang te
verlenen.

Tasjesroof

ZANDVOORT - De politie
zoekt getuigen van de tasjesroof die op dinsdag 18 januari
vlak voor drie uur gepleegd is
op de Van Speijkstraat. Daarbij pakte een blonde jongen
van zestien tot achttien jaar
achterop een brommer een
boodschappentas van Gall en
Gall weg van een 81-jarige
vrouw nadat luj haar om de tijd
had gevraagd. De jongen zag er
keurig uit. Hij droeg een donkerblauw jack en een donkerblauwe broek, was 1,75 nieter
lang en had een blanke huidskleur. De jongen voorop de
brommer had een donker jack
en een donkere helm.

Nieuwe chef

ZANDVOORT - Per l februari krijgt de politie een nieuwe
teamchef. Ab van Deventer
heeft een nieuwe baan aanvaard op het hoofdbureau op
de Koudenhorn in Haarlem.
Hij gaat daar het project loopbaanbeleid coördineren. Michel Rijnbeek volgt Van Deventer op.

Zandvoorts
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„O kolo Frytku," zingen
ruim 35 senioren. Het
Tsjechische liedje
('Rondom Frytku') is
wat minder voor de hand
liggend,-Maar het Anbokoor Voor Anker wil dan
ook niet doorsnee zijn.
Daarom treden de
ouderen vrijdagavond
op voor de radio en
organiseren de zingende
ouderen een
lunchconcert op 20,
februari.

Voor Anker oefent elke woensdagmiddag in het Gemeenschapshuis

D

IRIGENT WIM de
Vries is samen met
Sien Paap momenteel
de drijvende kracht
achter het koor, dat al dertig
jaar bestaat. De dirigent werkt
een jaar met Voor Anker. Hij
heeft het voortvarend aangepakt. Donderdagmiddag trad
het koor bijvoorbeeld op tijdens de millenniumreceptie
van de Anbo. Volgens een van
de koorleden ging het geweldig
en liep het zelfs uit op een
spontane zangsessie by de piano.
„Het plezier staat voorop,"
vertelt De Vries. „Maar ik probeer wel het zangniveau op
peil te houden. Het is erg leuk
om te repeteren met het koor.

Wat schieten we er mee
op als we het bestuur
van EMM nu wegsturen?

STELDE
SdensANDBERGEN
zich donderdagavond tyde ledenraadsvergade-

ring van EMM kritisch op.
Hij geeft toe dat luj kritisch
is. „We besturen toch geen
klaverjasclubje?" Sandbergen pleitte dan ook donderdagavond voor een openbare
behandeling van de ontslagbrieven van twee leden van
het managementteam. Hij
kreeg daarvoor onvoldoende
steun. Na een uurtje ging de
vergadering in het Gran Dorado Hotel verder zonder de
pers, gemeenteraadslid Michel Demmers en een belangstellende huurder.
Aan het eind van de vergadering, rond half één 's
nachts, kreeg het bestuur
van een kleine meerderheid
van de ledenraad volledige
steun. Een deel van de leden
wilde op dat late tijdstip zich
niet meer uitspreken en een
ander deel vond dat het bestuur moest aftreden.
Ook Sandbergen steunt
het bestuur, ondanks zijn
kritiek. „Het bestuur heeft
gehandeld op grond van de
statuten. Dit bestuur mag
zich nadrukkelijk bezighouden met de gang van zaken
bij EMM. Dat is op dit moment nog zo geregeld. Bovendien vraag ik me af wat
we ermee opschieten als we
het bestuur naar huis sturen.
Dan büjft er een stuurloos
schip over."
„Maar," zegt rnj, „ik vind

dat wel dat we de komende
tijd die statuten nog eens onder de loep moeten nemen
en moeten nadenken of dit
wel de goede organisatiestructuur is." Sandbergen
pleit voor een bestuur op afstand. „Ik ben ook voorzitter
van het bibliotheekbestuur
in Zandvoort. Denk je nu
echt dat ik me bezighoud
met de dagelijkse gang van
zaken in de bieb?"
„Ik heb de indruk dat bepaalde medewerkers bij
EMM onvoldoende de ruimte hebben gekregen om hun
ideeën uit te werken. Er
werd wel met ze gesproken,
maar werd er ook wel naar
hen geluisterd? Bij de medewerkers die weggegaan zijn,
zit volgens mij een hoop frustratie," zegt lüj voorzichtig.
Eén verandering heeft
Sandbergen donderdag wel
al bewerkstelligd, al is het
met een nipte meerderheid
van stemmen. In de commissie die de nieuwe Raad van
Commissarissen gaat aanstellen, zitten geen bestuursleden. „Want die Raad is er
om het bestuur te controleren." De bestuursleden mpgen overigens wel apart sollicitatiegesprekken met de
kandidaten voeren.
„Laat het duidelijk zijn,"
zegt luj, „dat ik wel achter
het bestuur sta. Ik ben ervan
overtuigd dat de bestuursleden uitermate gemotiveerd
zijn."

Voor Anker wil niet
doorsnee zijn
of vierstemmig gezongen. De
Vries past daar soms speciaal
de muziek op aan. Het repertoire is heel gevarieerd, van
'Memory' uit de musical 'Cats'
tot en met 'Du bist mein' van
Mozart. „Zelfs The Beatles

V

OORZITSTER MAAIKE Koper had liefst al
vorige week in het
Zandvoorts Nieuwsblad
haar visie willen geven. „Want
nu zitten we in een achterstandspositie. De toon is al gezet." Maar in overleg met haar
medebestuursleden besloot ze
om eerst de ledenraadsvergadering af te wachten. „Het is
niet netjes tegenover de ledenraad om van tevoren al wat te
zeggen," zegt ze.

kelijk kan uitvoeren. Binnen
EMM is zelfs geregeld dat dergeiyke verbanden niet mogen
met bestuursleden, mensen
uit de ledenraad en/of personeel. Waarom dan wel met een
adviseur,' schrijft Scheffers.
Hij voert twee voorbeelden
op om aan te geven dat er sprake is van belangenverstrengeling. Derks zou uitstel voor de
aanbesteding van het onderhoud en beheer van gemeenteüjke gebouwen hebben geregeld via Herben en hij heeft
voorgesteld om de helft van de
kosten van de wateroverlast
bij de Van Lennepweg te declareren in plaats van het volledige bedrag. Dat zou aanvaardbaarder zijn voor de gemeente.
„De voorbeelden zijn pertinente leugens, maar ik wil geen
ja-nee-spelletje voeren via de
pers. Ik zie de kwestie met Van
Kampen en Scheffers als een
arbeidsconflict en dat is niet
iets wat in de openbaarheid
thuishoort," zegt Koper.

Koper vindt dat ze voprzichtig moet zijn met haar uitlatingen. Daarom wil ze ook niet
ingaan op de brieven van de
twee opgestapte leden van het
managementteam, R. van
Kampen en F. Scheffers, noch
op het antwoord van de door
hen zo bekritiseerde adviseur
T. Derks uit Drachten.
Van Kampen en Scheffers
vinden dat zij onvoldoende beloond zijn voor het vele overwerk in de avonduren en dat
de rol van Koper en Derks te
overheersend is. Van Kampen
Ze laat zich na enig aandrinverwijt Koper zelfs in zijn ontslagbrief dat 'EMM niet meer gen ontvallen dat ze de rol van
dan een filiaal van Drachten adviseur Derks niet als een
probleem ervaart. „Hij functiois'.
neert onder de verantwoordeDerks relatie met wethouder Ujkheid van het bestuur. DaarMarijke Herben wordt ook ge- om is het logisch dat hij en ik
hekeld. 'Waar ik verbaasd over veel overleg voeren. Hij is zeer
ben, is het feit dat binnen het deskundig en heeft twintigjaar
bestuur niemand zich afvraagt ervaring in corporatieland. Hij
(of durft af te vragen) of hij zyn leidt zelfs directeuren van coradviseursrol wel echt onafhan- poraties op."

H

Hans van, Pelt

lunchconcert voorlegden."
Voor Anker viert echter ook
het dertigjarig bestaan met
een optreden. „In het najaar
zijn we te gast in Gebouw De
Krocht," aldus De Vries.
„Kortom, we hebben nog een
hoop leuke dingen voor de
boeg."
Monique van Hoogstraten
Voor het lunchconcert van 20 fcbruari zijn nu al kaarten te koop bij Wim
de Vries (tel. 571.3949) of Sicn Paap
(tel. 571.5168). Tot uiterlijk drie weken van te voren kunnen oudere bezockers zich bij hen ook opgeven
voor de belbus. Die rijdt normaalgesproken niet op zondag, maar het
Welzijnscentrum wil bij voldoende
animo daar wel een uitzondering:
voor maken.

Het bestuur van woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) ligt fors
onder vuur. De Baad. van Commissarissen stapte vorig jaar op wegens onvrede
over de verenigingsstructuur bij EMM. Directeur Peter Kramer koos deze zomer
.„vervroegd voor een baan. bij een andere corporatie en begin januari gingen twee
leden van het managementteam met bonje weg. Een nipte meerderheid van de
ledenraad gaf het bestuur donderdag na een roerige vergadering het voordeel
;vaa,dejwüfel. Is al die kritiek tereeht?;Twee meningen.

AARDAPPEU.AN0JE5

Bezorging: Vragen over bezorging donderd
ag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

netisch opgeschreven voor de
koorleden.
De Vries vond het jammer
als Voor Anker die nieuwe kennis binnenskamers zou nouden. Daarom is hij blij dat het
koor vrijdagavond twee uur

lang samen met een koor uit
Driehuis voor radio AB Bloemendaal mag zingen. Hij
hoopt dat de lokale Zandvoortse zender ZFM ook een
keer het concert wil uitzenden.
Wie echter daarop niet wil
wachten, kan pp zondagmiddag 20 februari het koor zien
en horen tijdens een lunchconcert in het Circus. Om twaalf
uur begint het zingen, om half
één wordt er koffie met brood
geserveerd in de foyer en daarna volgt nog een optreden van
een half uur. De Vries werd op
het Circus opmerkzaam gemaakt door Bep Nieuwenburg,
een actief Anbo-lid. „En het
Circus was meteen enthousiast toen wij het idee voor een

'Ontslagbrieven staan vol leugens'

Zaridverdeling

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
!Q20)5G2.0211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
f 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar. ƒ
19,60 per kwartaal; voor postabonnees
9elden andere tarieven. Losse nummers ƒ
2,10.

Foto Karin Schut

sen met wie we op de operette- vinden ze enig," glimlacht De
vereniging hebben gezeten." Vries. Maar het repertoire bestaat ook uit minder voor de
Hij probeert iets bijzonders hand liggende liederen. Harvan de repetities op woensdag- riët Camek, die twintig jaar in
middag te maken. De meeste Tsjechië heeft gewoond, heeft
liederen worden dan ook drie- een paar Tsjechische liedjes fo-

„Ik hoop dat er nu rust in de tent komt, want al die
onrust is heel vervelend. Dat vindt volgens mij ieder lid
van de ledenraad en dat vindt het bestuur ook. We
dragen EMM namelijk allemaal een heel warm hart
toe," zegt Ruud Sandbergen, vice-yoorzitter van de
ledenraad van woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht (EMM).

Advertentieverkoop: H. van Zanten (manager), M. Oosterveld. Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax. (023) 573 0497. E-mail: wmcomm®Perscom.nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562 6278.
Fax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
6656321.

andvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange'
bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

Je moet wel veel geduld hebben, want het zijn natuurlijk
ouderen en het leren van nieuwe teksten gaat bij sommigen
misschien wat langzamer dan
bij jongere mensen. En mededelingen herhaal ik gewoon
elke week. Maar dat vind ik
geen enkel probleem."
De koorleden, voornamelijk
vrouwen, komen ondanks hun
hoge leeftijd altijd trouw opdagen. Zo is mevrouw Kerkman
van tachtig al 25 jaar lid. „Ik sla
geen koormiddag over, ook al
moet ik erbij zitten, want ik
kan zo lang niet staan." Joop
en Panny de Koek komen elke
week met bus 80 uit Amsterdam. „We vinden het zo gezellig, want we zien hier ook men-

„Dat hij in Drachten woont,
is geen probleem. We hebben
email en telefoon en hij is niet
te beroerd om soms wel vier
keer voor EMM naar Zandvoort te rijden. Zijn relatie met
Marijke Herben doet niet ter
zake. De gemeente heeft geen
taak meer in het toezien op de
woningcorporatie. Ik vind het
triest dat deze twee mensen zo
gepositioneerd worden. Ik zie
het als een oprechte poging
om hen te beschadigen."
Ze is nogal verbolgen over de
ontslagbrieven die naar de 28
leden van de ledenraad gestuurd zijn. „Het is je goed
recht om het niet eens te zijn
met anderen, maar ik begrijp
niet dat mensen de discussie
pas aangaan nadat ze weg zijn.
Bovendien staan er gegevens
over personen in en dat vind ik
laakbaar. Ze hadden kunnen
weten dat die ook de pers zou
bereiken als je ze naar zoveel
mensen stuurt."
Mogen mensen hun ongenoegen dan niet in het openbaar uiten? „Als het gaat om
het algemeen belang, dan is
het heel goed om misstanden
aan de orde te stellen. Maar dit
gaat om eigen belang. Wiens
doel dien je ermee om het bekend te maken? Ik betwijfel of
EMM ermee gediend is."
De kritiek op het bestuur,
grijpt haar wel aan. „Natuurlijk vragen we ons regelmatig
af of we het allemaal wel goed
doen. We evalueren ons werk

jaarlijks en op dat moment
mag de directeur daar ook
over meespreken. Op de laatste vergadering hebben we de
ledenraad ook gevraagd of die
nog voldoende vertrouwen in
ons heeft. De meerderheid
steunt ons."
Hoe gaat het nu verder met
EMM? Koper: „Laten we vooral niet te veel stil blijven staan
bij het verleden. Momenteel is
er een interimdirecteur uit
Spijkenisse. We zijn halverwege de procedure voor een nieuwe directeur. De andere twee
vacatures worden voorlopig
tijdelijk ingevuld, omdat de
nieuwe directeur ook inspraak
moet hebben in zijn nieuwe
ploeg."
Verder blijft EMM een vereniging met een bestuur en een
ledenraad van huurders in
plaats van een stichting of bedrijf. Volgens de Raad van
Commissarissen is dat niet efficient. „Het is met een kwestie
van alleen maar huisjes verhuren. We hebben ook een grote
maatschappelijke verantwoprdelijkheid omdat we de enige
corporatie in Zandvoort zijn.
In een grote stad ligt dat heel
anders."
Een overname sluit Koper
daarom vooralsnog uit. „Maar
als de ledenraad het bestuur
naar huis stuurt dan voorzien
we dat er misschien andere
mensen komen die hierover
andere gedachten hebben."
Monique van Hoogstraten

Meer duidelijkheid over nieuwe
ontwikkelingen op 'grote school'
ZANDVOORT - De veranderingen in het middelbaar
onderwijs zijn nog niet hélemaal helder voor ouders en
(toekomstige)
leerlingen.
Dat is donderdag gebleken
tijdens een voorlichtingsavond op de Gertenbach
Mavo.
Bijna tweehonderd ouders
en leerlingen woonden de
voorlichtingsbijeenkomst bij.
Zij kregen uitleg van conrector
Ernie de Ruyter (Sancta Maria), locatiedirecteur Frans
Schelvis
(Scholengemeenschap Haarlem) en directeur
Gerard Hokke (Gertenbach
Mavo).
Het studiehuis op havo/vwo
en het samenvoegen van het
vbo en de mavo tot vmbo roepen nog veel vragen op, merkt
Hokke. „Het studiehuis is inmiddels ingevoerd. Maar het
vmbo eigenlijk nog niet in de
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Seniorenkoor zingt ook in het Tsjechisch
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praktijk. Op de Gertenbach
Mavo in Zandvoort krijgen de
leerlingen van de huidige brugklas over twee jaar te maken
met de veranderingen."
Zij moeten dan kiezen of ze
meer theorie- of meer praktijkvakken willen volgen. In het
eerste geval komen ze terecht
in de theoretische leerweg, in
het tweede geval in de beroepsgerichte leerweg. Die
laatste stroming bestaat uit
vier sectoren: techniek, zorg en
welzijn, economie en landbouw.
Hokke: „Ook een gemengde
leerweg is mogelijk, omdat de
Gertenbach Mavo onderdeel is
van het Noordzeecollege. Dan
volgen de leerlingen hun theorievakken, zoals Nederlands
en wiskunde, op de Gertenbach in Zandvoort. Voor büvoorbeeld technisch tekenen
gaan ze een paar uur per week
naar een Haarlemse depen-

dance van het Noordzeecollege."
„Aan het eind van de tweede
klas is onze selectie heel
streng," vertelt hij. „Leerlingen mogen namelijk nog maar
vijfjaar doen over het vmbo."
Overigens horen de eerste
twee jaar in principe tot de basisvorming. Dat betekent dat
Zandvoortse kinderen ook
eerst twee jaar op de Gertenbach kunnen zitten en daarna
kunnen doorstromen naar een
havo/vwp-school in Haarlem.
Om de juiste school te kiezen
raadt Gertenbach-directeur
Hokke ouders en kinderen aan
om naar het goede niveau te
kijken, niet te hoog en niet te
laag. „Bovendien is het verstandig om naar het advies van
de basisschool te luisteren en
daarna de open dagen te bezoeken." De Gertenbach zet
de deuren open op l februari
van zeven tot negen uur 's
avonds.

Van der Mye
Vervolg van voorpagina

Zijn liefde voor de zee was
groot. Meer dan vijftig jaar was
luj lid van de Reddingsbrigade
en daarmee was hij tot zijn
overlijden het oudste lid van
de ZRB. Hij was 25 jaar penningmeester van de ZRB. Bij
de Knrm is Van der Mije in
1943 als opstapper begonnen.
In de jaren zestig en zeventig
was hij secretaris en penningmeester van de Knrm.
Vorig jaar legde hij zijn functie in het bestuur van Onderling Hulpbetoon na 35 jaar
neer. Veertig jaar geleden
richtte hij de vereniging van
aardappeltelers op. In de Hervormde Kerk was hij enige tijd
president-kerkvoogd en hij zat
in de kerkraad.
Toen de voetbalclub Zandvoortmeeuwen in de jaren zestig roerige tijden meemaakte,
nam hij twee jaar lang als een
sport 'crisismanager' het voprzitterschap over van Petrovic.
Volgens zoon Piet en dochter
Christine was hun vader altijd
op pad voor anderen. Piet: ,,Hij
gaf nooit op en probeerde ook
in trieste geyallen nog iets voor
elkaar te krijgen, als deurwaarder en als wethouder. Tegenwoordig heb je spreekuren,
maar mijn vader kon je ook op
zaterdag en zondag lastig vallen." „Een dynamische man,
die mensen altijd met raad en
daad bijstond," beaamt Christine. Maar hij had ook wel aandacht voor het gezin volgens
Piet, die zich nog heel goed de
vakanties in het familieboerderijtje in Overijssel herinnert.
Tussen alle drukke werkzaamheden door, wist hij toch
nog tijd te vinden om het eerste straatnamenboek te maken en elf keer de Nijmeegse
Vierdaagse te lopen. De laatste
keer deed hij in 1995 mee.
De laatste jaren ging het
echter niet meer zo goed met
hem. Hij werd dement en de
afgelopen acht maanden zijn
erg moeilijk geweest voor hem
en zijn familie. Hij is niettemin
toch nog onverwacht zaterdagavond aan een hartaanval
overleden.

Politie pakt
autokatbende
ZANDVOORT - Dankzij het
Zandvoortse politieteam is
een landelijk netwerk van autpkatters opgerold. In totaal
zijn 85 omgekatte auto's achterhaald, waarvan 17 uit Kennemerland en 50 uit Amsterdam. Het schadebedrag bedraagt naar schatting 1,25 miljoen gulden. De diefstallen
vonden plaats tussen 1995 en
1999.
Er zijn diverse huiszoekingen verricht, waarbij twee
hoofdverdachten (uit Utrecht
en Amsterdam) zijn aangehouden. Zij handelden in gestolen
auto's en lieten mensen tegen
betaling een kenteken van een
auto op hun naam zetten. De
politie nam de bedrijfsadministratie van de Amsterdammer
in beslag en diverse auto's, onderdelen, een hef, een richtbrug en gereedschap. De politie heeft bovendien acht andere verdachten nagetrokken.
Het onderzoek startte nadat
de politie in Amsterdam een in
Zandvoort gestolen Golf GTI
bij een verkeerscontrole tegenkwam.' Die auto had een ingelast chassisnummer en de kentekenplaten van een andere
auto.

Parkeerbonnen

ZANDVOORT - In de Keesomstraat heeft de politie zaterdag acht bonnen uitgedeeld, omdat auto's fout geparkeerd stonden.
ADVERTENTIE

Cinema Circrois
27 januari t/m 2 februari

Ruud Fcltkamp
Huso He.incn

Do t/m Di 1900
Da«elijb,2I 30

THEWORW
KNOTENOUQH
Pierce Biosnan

Woensdag 2 februari

1930

El Viento se
Ilevo lo que
V era Fogwill
Angela Molma
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Dit is het resultaat van het 70-jarig huwelijk van
JAAP en GEERTJE KOPER
Namens de hele familie: gefeliciteerd !

Je hebt je eerste ervaring binnen een personeetsadmimstratie inmiddels opgedaan
en bent nu toe aan een volgende stap in je
nog jonge carrière Je wilt, met andere
woorden, je scope verbreden en ook op
aangrenzende P&O-terremen je kwaliteiten aanwenden. Is dat het geval, dan vormt
SOS International wellicht de ideale
springplank, want binnen onze afdeling
P&O zoeken wij nu een jonge en gedreven
MBO er die meer m zijn/haar mars heeft
Je werkterrein...
Hoewel je primaire taak dus bestaat uit het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie, inclusief de pensioen-, WAO- en ANW-aangelegenheden, ga je ook op andere
terreinen een steeds grotere bijdrage leveren. Daarbij kun je onder andere denken aan het upto-date houden van ons personeelsinformatiesysteem en het verzorgen van allerlei rapportages,
bijvoorbeeld rondom ziekteverzuim en bezetting. Maar ook, en vooral, treed je m toenemende
mate op als adviseur van het hoofd P&O, zeker daar waar het gaat om nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van salarisadministratie en fiscale wetgeving Een boeiend perspectief derhalve,
waaraan je zelf m hoge mate vorm en inhoud kunt geven
...plus de bagage die je nodig hebt
Een breed aandachtsgebied vraagt natuurlijk om een brede basis, dat spreekt vanzelf. Zo vinden
wij een MBO-opleidmg een must. Zo mogelijk heb je deze zelfs aangevuld met PD
Loonadministratie In elk geval heb je gedegen kennis van sociale/fiscale wetgeving en
geautomatiseerde (salans)systemen. Verder ben je sociaal en communicatief vaardig, en zijn
accuratesse, diplomatie/tact, zelfstandigheid en cijfermatig inzicht kenmerkende eigenschappen. Onze voorkeur gaat tenslotte uit naar een dienstverband van tenminste 32 uur per week.

PRIJZEN EXCLUSIEF VOOR ÓNZE LEZERS* GELDIG VAN 26-1 TOT 9-2 OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE

(WIJ KRAKEN DE PRIJS TOT MAAR LIEFST

1+150,
TEACTASTISCH V 377 CASSETTEDECK

Deze 70 Watt tweeweg
speaker werd uitgeroepen tot luidspreker van het jaar door 2 1
Europese vakbladen
Wat kunnen wij daar
nog aan toevoegen'
le
Alleen
een leuke prijs'
NORMALE PR//S
ar- PER PAAR

BIJ" SOS International kun je rekenen op een pakket uitstekende arbeidsvoorwaarden. Zo noemen
wij een premievrij pensioen, korting op hypotheek en verzekeringen, 39 vrije dagen én de
mogelijkheid deel te nemen aan onze bedrijfsfitness.
Ben jij de man of vrouw die wij zoeken?
Stuur dan je brief, voorzien van cv, voor 5 februari a s. naar SOS International, t.a.v. de afdeling
P&O, Hoogoorddreef 58, 1101 BE Amsterdam Z-0 (of e-mail: afd-pz@sos-mt-ams.nl). Als je
eerst nog meer wilt weten kun je bellen met Carola van Eeden, telefoon (020) 651 56 33.

SALE
II* l WlMKGNJS:
GLOEDNIEUVVJNJOQL

Ondanks zijn gebrek aan meer dan de basisfuncties en de mechamsche bediening, is de Teac nog steeds een geweldig koopje voor deze
prijs
NORMALE

r-^, • • • ' • • • : • '.^?i

SALE
il.

169

GLOEDNIEUW IN DOOS

STERKE SONY CDPXE 330 CD SPELER DEAL

SALE
Deze Sony cd speler heeft niet alleen een overtuigende klank en een
prachtig e styling, maar biedt voor dit bedrag ook een perfecte prijs
/kwaliteitsverhouding
NORMALE PRIJS fL349,-

SALE
'Gemakkelijk ce gebruiken en levert uitstekende resultaten vindt
het Britse Hi-Fiblad What Hi-Fi' van dit deck met play-tnm en
Dolby B, C en Hx-Pro Aanbevolen'
NORMALE PRIJS f\3Vf,-

m
GLOEDNIEUW IN DOOS

SUPER NAD C 520 CD SPELER SALE
Wij zijn trots op Zandvoort En terecht Wij hebben immers veel te bieden zon, zee, brede stranden,
een mooi natuurgebied, een circuitpark en een gezellig centrum met veel winkels Met een rijke
historie, een internationale uitstraling en een goed evenwicht tussen wonen, werken en recreeren
zijn we een aantrekkelijke gemeente Voor onze 16 000 inwoners, voor 6 miljoen toeristen die ons
m het hoogseizoen bezoeken en voor honderden werknemers Want achter dit succes staat een
moderne, ambitieuze organisatie die continu streeft naar hoge kwaliteit

SALE

SALE

:

De bestuursdienst bestaat uit de sectoren Ruimte & Onderhoud, Burgers & Bedrijven en Middelen & Ondersteuning,
alsmede een Bureau Gemeentesecretaris en de staffunctie Control Kwaliteit, efficiency en klantgerichtheid zijn
binnen de organisatie centrale begrippen

antastisch gtest en compleet apparaat dat ook nog eens niet zuinig
s met z n klank Was al goed voor de normale prijs maar val nu
•an Uw stoel van verbazing want ze kosten nog niet eens de helft
daarvan
NORMALE PRIJS

Nu een originele NAD cd speler voor een luttel bedrag maar toch
nog uitgerust met een digitale uitgang en een afstandsbediening
NORMALE PRIJS jlJtW,- wwmoo^™^)

Momenteel zijn we op zoek naar administratief medewerkers bij twee sectoren De sector Burgers en Bedrijven
bestaat uit de afdelingen Maatschappelijke Zaken en Dienstverlening en Leefomgeving en Handhaving Voor de
afdeling Leefomgeving en Handhaving zijn we op zoek naar een

PHILIPS DVD 710

voor 36 uur

n449

Sony blijft scoren met mimdiscrecorders als deze met niet alleen
alle standaard functies maar ook pitch control
NORMALE PRIJS fL&99,-

GLOEDNIEUW IN DOOS

De afdeling Ontwikkeling & Beheer en uw taken
Binnen de afdeling Ontwikkeling & Beheer wordt gezorgd voor de begeleiding en ontwikkeling van bestemmmgsplannen, dorpsvernieuwing, monumentenbeleid, het uitwerken van toeristische plannen, aanleg en
onderhoud van wegen, verkeersplannen en parkeerbeleid en -voorzieningen
Als secretarieel administratief medewerker werkt u voor de afdeling en het hoofd van de sector Tot uw dagelijkse werkzaamheden behoort het bijhouden van agenda s het regelen van afspraken en vergaderingen het
uitwerken van brieven lijsten en rapporten en notuleren Een maal per maand notuleert u de vergadering van
de raadscommissie Ruimtelijke Ordening Ook bewaakt u de voortgang en veizorgt u het archief en de documentatie van de afdeling
Wat wij voor beide functies van u vragenVoor beide functies zijn wij op zoek naar iemand die beschikt over een mbo-opleiding en bekend en vaardig is
met de computer Vanzelfsprekend heeft u ervaring met Windows Word en Excel U beschikt over een collegiale
en bedrijfsmatige instelling en bent m staat u mondeling en schriftelijk goed uit te drukken Ook kunt u uw
werk goed plannen en organiseren Ervaring in soortgelijke functies kan een pre zijn
Wat kunt u verwachten
Beide zijn aantrekkelijke veelzijdige functies in een informele dynamische organisatie De functie van administratief
medewerker bij de afdeling Leefomgeving en Handhaving is vooralsnog voor een jaar beschikbaar BIJ beide
functies geldt dat u direct betrokken bent bij de werkzaamheden van de afdeling Bovendien is Zandvoort als
badplaats een unieke voedingsbodem voor een ambitieuze medewerker Helemaal omdat we nadere invulling
van de functie mede laten afhangen van uw capaciteiten Uiteraard weten wij uw inbreng op waarde te schatten
Het salaris bedraagt maximaal f 4 343,-- per maand (bij een volledige werkweek) en is afhankelijk vari uw ervaring
en opleiding
Uw reactie is welkom'
Bent u een van de aanwinsten op wie Zandvoort kan bouwen' Laat dan iets van u horen, zeker ook wanneer
u parttime beschikbaar bent Stuur uw schriftelijke sollicitatie, inclusief CV, voor de functie van administratief
medewerker bij de afdeling Leefomgeving en Handhaving onder vermelding van vacaturenummer BB 6 l 2 4
en voor de functie van secretarieel administratief medewerker onder vermelding van RO 3 1 O 7 binnen 14
dagen naar Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2 2040 AA Zandvoort Voor vragen over
de functie by de afdeling Leefomgeving & Handhaving kunt u bellen met het hoofd van de afdeling, mevrouw
G K M van der Aar Voor de functie van secretarieel administratief medewerker bij de afdeling Ontwikkeling en
Beheer, kunt u bellen met de heer FA M Beijk, beiden bereikbaar onder telefoonnummer (023) 574 01 00
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

GEMEENTE

Laat Uw stoutste Home Theater dromen waar worden met een
DVD speler als deze Philips, natuurlijk met DTS Dolby Digital, een
afstandsbediening en zelfs virtual surround sound en CDR/CDRW
weergave
NORMALE PR//S QM9T-

MEGA MARANTZ CD 63 IU

De sector Ruimte en Onderhoud bestaat uit de afdelingen Ontwikkeling & Beheer en Ruimte & Groen Voor de
afdeling Ontwikkeling & Beheer zijn we op zoek naar een

SECRETARIEEL ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
M/V
voor 27 uur

SALE

SALE

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER M/V
vooralsnog voor de duur van een jaar
De afdeling Leefomgeving en Handhaving en uw taken
Binnen de afdeling Leefomgeving en Handhaving wordt gezorgd voor de voorbereiding en uitvoering van het
beleid op het terrein van Bouw- en Woningtoezicht, Milieu en Handhaving Als administratief medewerker geeft
u administratieve ondersteuning aan de afdeling U verzorgt de invoer van geautomatiseerde gegevens, verricht
administratieve werkzaamheden, verzorgt de bouw- en milieuadministratie en bewaakt de voortgang en afhandelingtermijn van adviezen Daarnaast verricht u algemene ondersteunende werkzaamheden, verzorgt u afdelingsverslagen en geeft u telefonische informatie aan de klanten

i449

SALE
Nog steeds prachtig is deze oudste cd speler uit het marantz
programma Met alle nodige functies en een lijst testresultaten in
de internationale HiFi pers om trots op te zijn lonkt hij voor het
laatst naar muziekliefhebbers en hoe'
NORMALE PRIJS flMffD,-

De enige echte DJ draaitafel
wordt nu wel heel betaalbaar,
nog altijd quartzgestuurd
directdrive en binnen O 7 op
snelheid maar nu slechts
NORMALE PR/;S jU3*9T49SmmB x ISOmmH x 4/5mmD

bezoek onze website @ www.nchcrsounds.com of email: nchersounds@xs4all.nl

OPENINGSTIJDEN

WIJ ZIJN OPEN VAN:
MAANDAG T/M VRIJDAG: 10-19
BEHALVE DONDERDAG: 10-21
EN ZATERDAG: l O-17
OP KOOPZONDAGENVAN 10-17
-VANAF 31 JANUARI OPEN
VANAF 12 DOOR DE WEEK EN
l O OP ZATERDAG-

WIJ ACCEPTEREN: Credit Card; Pin, Eurocard.Visa, Cheques, inruil en zelfs cash.

GRATlcASSm
MINIDISC
l1 TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON l

VAN WOUSTRAAT 123
l O74 AH AMSTERDAM
BEL: O2O-47 l 2677

1

(1 PER KLANT, Bil AANKOOP VANAF FL.J5,-)
•
90 MIN CHROOMTAPE VAN GOEDE KWALITEIT OF ,
PRIMA 71 MINUTEN HIN1DISC
l

VOOR UW GRATIS D O L DWAZE 8 PAGINAS DIKKE CATALOGUS

ELK JAAR VERHUIZEN ZO'N 10.000 MENSEN WEGENS BURENGERUCHT.
vliegtuigen,

begrip, wat overleg en simpelweg rekening houden met elkaar.

maar ze kunnen nog veel meer last hebben van'elkaar. Van

De maatschappij moet alles doen om Nederland

burengerucht, 's Zomers alle ramen potdicht. Dreunende

leefbaar te houden, vinden we allemaal. Maar wie is die maat-

house-muziek terwijl je de kinderen voorleest. Het gevoel

schappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

Mensen

kunnen

last

hebben van

dat anderen jouw huis binnendringen.
De onmacht en de razernij. Na verloop van tijd is het

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l

minste geluid voldoende om je op de kast te jagen.
Dit kan allemaal voorkomen worden met een beetje

Dit is een p u b l i c a t i e van de S t i c h t i n g Ideële R e c l a m e
t e l e f o o n - 0 0 0 0 - 0 0 1 3 , i n t e r n e t : http //w w w . r i v . n e t /sire

'andvoorts
(Nieuwsblad
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'Ome CareF leefde van zijn verhalen
)ud Zandvoort
ZANDVOORT - Het Ge[ootschap Oud Zandvoort oraniseert op 11 februari een
bijzondere
Genootschapsarond in Gebouw de Krocht,
ranaf zeven uur worden dia's
•ertoond over vroeger. De heer
Sliggers, co-auteur van een
3oek over de kolderieke geheine dichtersclub De Demo;net, houdt een lezing.
de pauze is er een verloting
ran kunstig gemaakte poppen,
jaarna wordt een montage
•ertoond van films uit het arhief van de familie Messen.
)e Genootschapsavond krygt
•en muzikale finale, want een
iroepje
accordeonspelers
reedt op.
Kalligrafie
ZANDVOORT/HAARLEM Folkers en Vera Dieben
hoen samen met enige colleEa's mee aan een kalligrafie'entoonstelling in de refter van
iet stadhuis in Haarlem. De
ixpositie gaat over de vraag of
ir de komende eeuwen nog wel
:net de hand geschreven
wordt. Noortje Enderman
pent de tentoonstelling l feiruari om half vijf. De exposi;ie is tot en met 24 februari op
•erkdagen van tien tot vijf uur
•atis toegankelijk.

'ostzegels

ZANDVOORT - Vrijdag 28
|anuari is er een postzegelaJvond in het Gemeenschapstiuis. Aanvang kwart over zeren. De byeenkomst is ook
.oegankelyk voor niet-leden.

pultiple sclerose

HEEMSTEDE - De Multiple
clerose Vereniging Nederland
srganiseert op l februari van
lalf acht tot half tien 's avonds
j n het Spaarne Ziekenhuis in
ftleemstede een bijeenkomst
oor familie, vrienden, colle.'s en ms-patienten.

mentie

HEEMSTEDE - De Alzhei:er Vereniging Zuid-Kennepierland houdt op 4 februari
ien bijeenkomst voor verzor;ers van dementerenden bij
Velzijn Ouderen Heemstede,
jeven de Keylaan 24 in Heemitede. De bijeenkomst duurt
«ran tien tot twaalf uur.

«ALARMNUMMER: 112.

OLITIE: 112, of bureau Hogeeg 5745111.
RAND WEER: 112, of kazerne
i740260.

oor

Wie was Carel Mijm? ,Thys
Ockersen bewaart goede
herinneringen aan deze
Zandvoorter. 'Ome Care!' had
liefst een geslaagde
zakenman willen worden,
maar bijna alles in zijn leven
mislukte. Toch had Mj een
groot talent:, hij was dol op
spectaculaire anekdotes. ,*
Ockersën beschrijft; zje dair
ook met veel verve in zijn 4
tweede aflevering over "J-^^
Zandvoort in de jaren vijftig
en zestig, * ^^/^ ,''/; ,

de badplaats door
Monique van Hoogst raten

Meningsuiting (1)
„Wat wil je ook, met zo'n joodje aan het hoofd," liet Pieter
Waterdrinker alias Pieter van der Sloot een personage in zijn
roman 'Danslessen' zeggen. Het bracht hem tot tweemaal toe
voor de rechter en waarschynlijk zelfs nog een derde keer,
omdat het openbaar ministerie inmiddels na twee rechterlijke
uitspraken cassatie aantekent. Dat betekent dat de kwestie
hoogstwaarschynlyk aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. Overigens heeft het nieuws inmiddels heel wat media bereikt. Ook
de NRC, de Volkskrant en het programma 'Buitenhof besteedden er aandacht aan.

Vrijheid van meningsuiting (2)
f*\ AREL MUM, tot zijn
•
* verdriet geen familie
van de bekende
champagnebottelaar, woonde achter mij op de
Dr. Gerkestraat. Maar ik leerde hem pas kennen in 1967
toen ik mijn film 'Sleutel'
maakte en hij zijn dochter
Cobi afleverde voor een klein
rolletje dat niet doorging omdat de opnamen verschoven
werden.'
'Zijn stiefzoon Cees had nog
by mij in de klas gezeten op de
Hannie Schaftschool en vele
malen had ik hem op zijn fiets
voor myn huis zien cirkelen om
indruk te maken op myn buurmeisje Ingrid.'
'Carel vond de filmopnamen
leuk en ik kon hem altijd bellen
als ik hem nodig had, hem was
niets te dol. Hy draafde op elk
uur van de dag en nacht op om
zijn steentje bij te dragen. Hoewel het hem financieel niets
opleverde had hij tenminste
weer een spectaculair verhaal.'
'Carel, of Ome Carel zoals wij
hem moesten noemen, hield
van leuke verhalen. Hij kletste
wat af en hij had eigenlijk niet
door dat hy met te veel praten
z'n eigen glazen ingooide en
niet veel in het leven bereikte.'
'Hy was midden veertig en
MJ droomde ervan om een
groot zakenman of ondernemer te zyn. Maar het lukte
hem maar niet. Erger nog, hy
leefde op de rand van armoede, omdat luj altijd weer zijn
schaars binnen gehaalde centjes in een vaag project stak
dat ontspoorde. Toch bleef
Ome Carel een optimist met
een vroüjke vollemaan-gezicht.'

In zijn garage by de Schelp
verborg hy twee echte Chevrolette Oorvers en die gebruikten
we voor mijn film 'Barkeeper'.
Ome Carel had nauwelijks geld
om die twee dure auto's te onderhouden, laat staan de garage te betalen. Dus hy reed vrywel nooit in die wagens. Maar
voor de film werd er eentje onder het zeil vandaan gehaald
en mocht Hidde Maas erin ryden. Ome Carel had weer een
verhaal om te vertellen.'
'Tydens de opnamen kwam
luj opdraven met een Aerdenhputse vriend, of zakenrelatie,
die wel eens geld zou gaan investeren in hem of misschien
wel in een film. Deze lange
charmante
Aerdenhouter
kwam niet verder dan het aanbieden van wat pils, maar liet
zich de belangstelling van onze
zyde welgevallen, wy bleven in
afwachting van het grote geld.
Dat dus nooit kwam.'
'De Aerdenhouter bleef interesse tonen in Ome Carel,
maar op een zekere dag werd
er in zyn Aerdenhoutse villa ingebroken. Enige schilderijen
en wat zilver waren gestolen.
Wij hadden natuurlijk begrip
voor deze tegenslag en Ome
Carel bleef hoopvol achter de
Aerdenhouter aan hobbelen,
in de hoop dat er iets kolossaals ging gebeuren.'
'De verzekering wilde maar
niet uitbetalen en Ome Carel
adviseerde de Aerdenhouter
toch maar eens naar de politie
te gaan over hoe het er nu
voorstond. Na een paar minuten op het bureau viel de Aerdenhouter door de mand: hij
had zelf de inbraak gepleegd.
De verzekering was al wat ach-

Herboren na therapie?

APOTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds Zeestraat Apotheek, tijdelijk ge"misvest op de Engelbertstraat 90a, 5713073. Vanaf vrijagmorgen tot en met donderagavond ('s avonds en in het
reekend) de Zandvoortse
Apotheek, Raadhuisplein 10,
713185.
HUISARTSEN: In het weeknd en s' avonds 57.30500 of

12.
DIERENAMBULANCE:
246899.
iENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
713888.
'ERMISTE/GEVONDEN
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
HUISDIEREN: 5383361 (Ami- voor leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus

edi) en 5343440 (Dierenbe- op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
cherming).
acht met een korte inleiding. Vanavond 'Begeneration'
(wedergeboorte), gebaseerd op een boek van Pat Barker.

Rex is niet de hond van de
eroemde televisieserie, maar
wel een echte Duitse herder
net als die hond. Misschien
an hij ook wel de kunstjes leren, welke zijn naamgenoot
ilke week laat zien. Hij is er
slim genoeg voor. Rex is een
reu van tweeënhaJUQaar oud.
en lieve jongen die heel goed
in een gezin met kinderen
?ast. Alleen visite en andere
teemde mensen die voor een
«opje koffie komen, moeten
uet verwachten dat hij bij ze
P schoot komt zitten; hij wil
'erst weten wat voor vlees hij
w de kuip heeft. Rex kan alee
n zijn, maar hij kan niet bij
'atten. Rex is sociaal naar anderp honden. Rex wacht op
zijn nieuwe baas, wie komt
em
ophalen? Rex is te gast
I
J het Kennemer Dierente'mis Zandvoort en zoekt, net
.als alle andere loges, een
«euw thuis. Informatie: KenQemer Dierentehuis Zandv
oort, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.

oog
en

AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

Rex

Met

UN JE ooit weer dezelfde worden na een oorlog? Dat is de
K
centrale vraag van 'Regeneration'. Psychiater William Rivers (Jonathan Pryce) probeert in een Londense inrichting drie
soldaten tydens de Eerste Wereldoorlog van hun oorlogstrauma
te genezen: één is er doofstom geworden, één schryft gedichten
en één heeft eigenlijk geen trauma, maar is naar een gekkenhuis
gestuurd omdat hy een pamflet tegen de oorlog heeft geschreven.
Rivers is erg met zyn patiënten begaan, misschien wel iets té
volgens zyn vakgenoten. Zyn collega kiest by voorbeeld voor het
toedienen van elektrische schokken, een veelgebruikte therapie
in die tyd. Maar Rivers twijfelt. Hij houdt meer van de geleidelyke weg. En als hy zyn mannen heeft geholpen, moet hy ze dan
ook de oorlog weer insturen?
Het voorproefje van 'Regeneration' belooft heel wat: drama,
liefde, ontroering, heidendom en idealisme. Bovendien spelen er
veel bekende gezichten in mee, zoals Jonathan Pryce, Jonny Lee
Miller en James Wilby.

Hoe vrij mag een schrijver of journalist zijn' Op het gemeentehuis wordt nog weieens gemord over datgene wat over wethouders, de burgemeester of de gemeente wordt geschreven Van
der Heijden zou volgens een advocaat gezegd hebben dat hij
zelfs richtlijnen voor schrijvers van boeken wil Althans dat
schrijft het Haarlems Dagblad naar aanleiding van de rechtzaak
over het boek 'Danslessen'. Volgens de burgemeester zelf heeft
hy iets anders gezegd, namelijk dat het goed is dat een rechter
zich eens buigt over datgene wat wel en wat niet geschreven mag
worden.

Majori in (woning)nood
Al bijna dne jaar zoekt Majori Meijer, de assistentbeheerster van
het Kennemer Dierentehuis, naar een woning in Zandvoort. Ze
woont nu nog in een driekamerwoning in Amsterdam, maar
vanwege haar werk moet ze eigenlijk verhuizen. „Ik moet namelijk heel snel in het dierenasiel kunnen zyn als er iets aan de hand
is. En behalve dat is het ook nog eens vervelend. Ik maak nu hele
lange dagen." Ze heeft al van alles geprobeerd: een advertentie
voor woningruil, flink rondvragen bij bekenden en elke twee
weken een bon invullen in de Woningkrant.
Maar niets helpt. Sinds de nieuwe regels die vorig jaar ingegaan zyn, is de situatie nog hopelpzer geworden. Ze valt in de
categorie dertig- tot en met 39-jarigen. Aangezien haar leeftijd
(34) als enige telt, kan het nog jaren duren voordat ze enige kans
maakt. Wel krijgt ze elke keer na inschryving een extra maand
op haar leeftijd bijgeschreven, maar dat schiet nog steeds niet
erg op.
Ze kreeg het advies om een urgentiebewys aan te vragen bij de
gemeente, maar al na een minuut zei de betreffende ambtenaar
dat ze geen recht op voorrang heeft. „Ik moet zeker eerst door
mijn nog met bestaande vriend bont en blauw geslagen worden,
voordat er een medische urgentie is." Maar ze wil zich er niet by
neerleggen. „Ik wil dat de regels verbeterd worden " Daarom
gaat ze een gesprek aanvragen met wethouder Herben en mogelyk met enige gemeenteraadsleden. Bovendien hoopt ze dat
andere gedupeerden zich bij haar melden. „Met zijn allen sta je
wat sterker." Majori is by het asiel bereikbaar op telefoonnummer 571.3888.

Carel Mum, geen
'familie van'
Foto Thys Ockersen

terdochtig. Hy had namelijk
ook eens dure handschoenen
verloren op de wintersportvakantie in de sneeuw, terwijl er
geen sneeuw lag. De Aerdenhouter verdween in het gevang
en we vernamen dat hij regelmatig gezellig op de koffie ging
by de gevangenisdirecteur.'
'Met Ome Carel ging het
steeds slechter. Zyn vrouw
verliet hem voor iemand die
wel goed in zyn geld zat, ze zag
het als een laatste kans in haar
leven, maar Ome Carel was ontroostbaar en kon maar niet
geloven dat ze hem inruilde
voor een ander.'
'Alles wat hy aanpakte, mislukte. Nog herinner ik me dat
hy een opdracht had om gipsen beeldjes te laten maken.

Hij moest ze ergens in Erikhuizen afleveren. Ge Loogman
hielp hem daarbij. Het was in
de tijd van de autoloze zondag
en Ome Carel moest de bus en
trein nemen om zijn 'Lulletjes',
zoals hij die beelden noemde,
op tijd af te leveren. Tegen de
tyd dat hij Enkhuizen had bereikt waren er een paar gebroken en hij kon van voren af aan
beginnen.'
'Toch bezat hy een grote
kwaliteit. Hy was een voortreffelyke rijinstructeur en daarmee heeft hij later nog een goede boterham verdiend. Hij gaf
mij een keer een lange rijles en
ik leerde veel van hem. Maar
ook tydens die les zag ik Om
Carel weer ontsporen. Bij een

Auto's krijgen
nieuwe, unieke
nummerborden
ZANDVOORT - Alle Europese auto's krijgen nieuwe
kentekenplaten, dus ook de
Nederlandse. Vanaf l februari
zyn de nieuwe nummerborden
verplicht voor nieuwe auto's.
Wie na l juni zyn auto APK
laat keuren, moet ook twee
nieuwe kentekenplaten aanschaffen.
„Eigenlyk weten nog niet zo
heel veel mensen dat," vertelt
Wim van Loon van Wika. Zyn
bedryf, dat in de lijsterstraat
zit, is het enige in Zandvoort
dat kentekenplaten maakt.
„Zelf weet ik trouwens ook pas
sinds kort hoe de nieuwe nummerborden eruit gaan zien,
want daar is pas in augustus
vorig jaar een besluit over genomen."
Het nieuwe nummerbord is
net als het oude geel, maar de
rand wordt zwart. Er zit bovendien aan de zykant een
blauw vierkantje op met de bekende Europese cirkel met
gele sterren. In het midden van
de cirkel staat 'NL' om aan te
geven dat het om een Nederlands nummerbord gaat. De
Duitse nummerborden hebben byvoorbeeld een 'D' in het
midden. Die blijven overigens
gewoon wit, net als altyd. Nederlandse
nummerborden
voor aanhangers en caravans
worden ook wit.
„Het doel van de nieuwe

benzinestation las hij eenargeloze dame die iets verkeerd
deed met parkeren de les. Dat
werd een stukje theater van de
eerste orde en het liefst was ik
bij het zien van dit tafereel onder myn stoel gekropen.'
'Hij ontleende nog al wat
waardigheid aan deze baan,
maar toen deze ophield bleef
er van Ome Carel niet veel
meer over. Hy raakte in de war.
De ondergrond was nu geheel
onder hem weggeslagen.'
'In 1980 zag ik hem nog een
keer op de première van mijn
documentaire 'Don Siegel'. Hij
was volledig in de war en niet De kassa van de Vomar, die vorige week gestolen werd, is
lang daarna is hy gestorven en inmiddels gevonden. Een Zandvoortse van 63 jaar, die liever
haar naam niet bekend maakt, heeft de kassa twee dagen na de
in alle stilte begraven.'
diefstal gevonden toen ze haar hondje uitliet in de duinen achter
Thys Ockersen de Keesomstraat. Natuurlijk heeft ze de politie gebeld. Ze is
goudeerlijk volgens ingewyden en ze heeft er dan ook geen cent
uitgehaald. Veel zat er trouwens niet meer in, de dieven hadden
en wij verstaan een 'd', dan het grote geld meegenomen.
krijg je vervelende misverstanden," zegt Van Loon.
Op hem rust de taak om de
nummerborden niet alleen te
maken, maar ook de admini- Volgens een brief van 8 januari hebben de hervormden bij de
stratie goed by te houden. gereformeerden aangedrongen op een afkoelingsperiode van 2,5
„Voor mij levert het wel wat jaar. En niet andersom zoals wij schreven. Dat meldt een geloviextra werk op, dat is waar. Het ge lezeres.
jammere is dat er geen vaste
standaardprijs is afgesproken.
Daardoor krijg je een prijzenoorlog en verdien ik er dus weinig mee." Bij Wika gaan de pla- Zaterdag heeft Wim Kruiswijk een jong brainvisje van 1,30 meter
ten ongeveer veertig gulden gevonden. Het dier was gewond bij zijn vin. Een medewerker van
Naturalis heeft het dier zondag weggehaald voor onderzoek.
kosten.

Eerlijke vinder

Andersom

m.

Berichten
en tips voor
,•
deze rubriek met
I
I <oL dL <C
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthmsplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

kentekenplaten is om de fraudegevoeligheid te beperken.
Er schijnt namelijk nogal mee
gerotzooid te worden. De
Ryksdienst voor het Wegverkeer registreert voortaan precies wie de nummerborden gekocht heeft, wie ze besteld
heeft en wie de eigenaar is. Elk
nummerbord van een gewone
auto of vrachtwagen heeft dan
ook een uniek nummer," vertelt Van Loon. „Er zyn er ook
maar twee van, eentje voor de
voorkant en eentje voor de
achterkant. Voor aanhangers
en caravans kunnen er wel
meer gemaakt worden." Het
lettertype is ook veranderd.
„Fraudeurs kunnen niet meer
zo makkelijk van een 'p' een 'r'
maken."
Wie nieuwe nummerborden
koopt, moet zyn rybewys of
paspoort en deel I en II van het
kenteken meenemen. „Anders
krijg je geen nummerbord van
my. Per fax bestellen kan ook,
maar per telefoon niet. Stel dat
iemand zegt dat er een 'b' in zit

Bruinvisje gestrand

Modern Art
bestaat 45 j aar

ZANDVOORT - Modern Art
bestaat 45 jaar. Het bedrijf van
Anneke Bottinga-Rueter verkoopt
kunstnijverheidskleding, exclusieve kleren die gemaakt zyn van katoen, linnen
en wol.
Naar aanleiding van dit jubileum organiseert Modern Art
een textielkunstenaarsweek
van 31 januari tot en met 6 februari. Bovendien is er van 20
maart tot en met 25 maart een
showweek. Het bedryf is gevestigd in de Thorbeckestraat
op nummer 9.
Modern Art heeft ook een
zaak in Beverwijk. Daar wordt
het jubileum gevierd met een
expositie van glas. De Zweedse
firma Transjo en de Italiaanse
kunstenaar Ventura stellen
hun werk tentoon. In Beverwyk is ook een showweek, van
28 maart tot en met 31 maart.

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

De volkstuinders proberen hun situatie ook op humoristische wijze
duidelijk te maken. „Havenkantoor, hier melden," hangt er
inmiddels aan het raam van de kantine
Foto Karin Schut

Tuinders willen
zand erover
Periode: 15-21 januari
Geboren: Denise, dochter van
Ruud Byl en Monique Afra Johanna van Doorn; Mitchell,
zoon van Richard Keur en Monique Huiderman; Julia Leonie, dochter van Hendrikus
Tamerus en Alida Maria Antonia Kemp.
Ondertrouwd: Jeroen Mei en
Hanneke Schipperijn.

Volkstuinder Rein Sluijter
luidt de noodklok over de situatie aan de Keesomstraat.

Getrouwd: Steven Water en
Ingrid Francisca Paath.
Overleden: Margaretha Donker, geboren Dankbaar, 86
jaar; Petronella Ledegang, geboren Van Duiyenboden, 79
jaar; Helene Gesine Koper, geboren Engbers, 87 jaar; Grietje
Harkema, geboren De Jager,
89 jaar; Angelina Christina
Schuurman, geboren Stam, 71
jaar.

Hervormde Kerk: Zondag 30 januari 10 uur SOW in Ger. Kerk.
Gereformeerde Kerk: Zondag 30 januari 10 uur: SOW met ds R.
Hengstmangers uit Haarlem (HA, werelddiaconaatszondag).
Agatha Parochie: Zondag 30 januari 10.30 uur pastor C. v. Polvliet met koor.
s
' - Lobo zit ook nog te wach- Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 30 januari 10.30
teu op zyn nieuwe baas.
uur mevr. A. Romeyn uit Amsterdam.

Wim van Loon toont het nieuwe Europese nummerbord met andere letters

'Wij pikken het niet meer' en
'Het water stijgt ons tot aan de
lippen'. Dat zyn veel gehoorde
kreten op het ondergelopen
volkstuincomplex aan de
Zandvoortse Keesomstraat.
Het waterpeil na meting blijft
steken op zeker dertig centimeter. Er is op sommige plaatsen geen doorkomen meer aan,
normale maat laarzen büjken
plots te kort. We verdrinken,
nee... we verzuipen.
105 tuinen staan blank, huisjes, kassen, bomen, vaste planten noem maar op... alles
staat onder water, alles verrot.
Jaren van hard werken en
zwoegen wederom naar de
haaien.
De problemen zyn bekend
by onze bestuurders van de gemeente, de provincie en het

PWN. Wat doen ze eraan? Er
zou zand komen, was ons beloofd, ophogen tot aanvaardbaar niveau. Drieduizend kubieke meter zand om die grote
vijver te dempen Tot op heden
hebben de tuinders nog geen
emmertje zand kunnen vullen,
alleen nog maar water. Het
zeer actieve bestuur van de
tuindersvereniging kan ook alleen nog maar afwachten wanneer er eindelijk iets gaat gebeuren. De talloze besprekingen met de gemeente hebben
tot op heden nog mets om te
juichen opgeleverd.
Nee, zo kan het met langer,
er dreigt weer een goed tuinseizoen verloren te gaan. Jammer dat er geen gemeenteraadsleden een volkstuin als
ontspannende hobby er op na
houden. Dan waren de huidige
poroblemen wellicht al sneller
verholpen. Want het gezegde
'zand erover' is in deze situatie
zeer zeker op zijn plaats.
Rein Sluijter junior
Zandvoort

AdvMiprlji ilachli rattrinll* zoals aangegeven door oHIclêle Importeur ot fabrikant

HIER ZIT
MUZIEK IN!

Sluit nu een Ben Regelmatig
abonnement af, door de
Consumentenbond uitgeroepen
tot voordeligste abonnement voor
de kort- regelmatig- en
vaakbeller.
Bij dit abonnement ontvangt u
GRATIS de Ericsson A1018s
t.w.v.799.-. Als klap op de vuurpijl
ontvangt u ook nog eens een
GRATIS Ericsson portable
headset met ingebouwde FM radio
t.w.v. 119.-!
Dat is nu typisch BCC!

SAMSUNG DECT
SPR5100, Digitaal, niet afluisterbaar, ruisvrij '349 -

PHILIPS DECT

239.-

Xalio, superieure kwaliteit '399 -

249.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, 61 cm, BlackLme-S,
stereo, teletekst '2095 -

989.-

PHILIPS BREEDBEELD

BS120, zeer compact uniek design, digitaal, niet alluisterbaar '499 -

329.-

1269.-

BREEDBEELDSTUNT
70CM 100 HERTZ

449:

SIEMENS GIGA-SET
rSET

1489?

PHILIPS BREEDBEELD
100 HERTZ

Topklasse! Grootbeeld BlackIme-S, 100 Hertz digital scan,
stereo, TXT '2245 -

Hefoon '549
TOPKLASSEDecttelefoon
'549--

329.-

•

1679:

PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO-LOGIC 100
HERTZ
PW9513, 70 cm, BlackLme-S
Ultra Flat beeldbuis, s t e r e o ,
teletekst '3295 -

2389.-

bron: consumentengids Dec. '99

Ben REGELMATIG:
• geen abonnementskosten
• u koopt vooraf uw belminuten
• 100 belminuten per maand voor
slechts fl 30.• niet gebruikte belminuten kunt u
3 maanden opsparen
• dag en nacht bellen voor ft 0.30
per minuut**
« bellen in binnen* en buitenland
• SMS berichten ontvangen en verzenden
« u betaalt slechts voor wat u belt!

599.-

SONYTRAVELLER
.ER

TR401,HiFi geluid '1330-

789:

SHARP

VLE610 16xzoom, ingebouwde
LCD monitor '1199 -

789.-

SONY MET LCD
KLEURENSCHERM

TRV24 VideoS Camcorder '1590-

1099:

JVC DIGITALE
CAMCORDER

DVF1
160x digitale zoom. Multimedia v o o r b e r e i d , diverse
accessoires '2199 -

1489:

SONY DIGITAL 8

TR7000 Super Steady Shot,
80x digitale zoom '2420 -

1599.-

SONY DIGITALE
CAMCORDER

SAMSUNG 55 CM STEREO KLEURENTELEVISIE

DCRPC, Super Steady Shot,
10X optische zoom, 40x
digitale zoom, 6 ScmLCDscherm
'4730 -

SKMENSÖECT
INCUISfEF DIGIAAL
ANTWOORDAPPARAAT
w

"beste kooi> <sg«ajft &»)*•
tetefoon nu met digitaal
antwoordapparaat,
Niet afiulsterbaar, absoluut
rulsvrij, uitbreidbaar met
6 handsets
Giga 2015 plus.'649

DRAADLOOS MET
NUMMERWEERGAVE
Voordeligste draadloze telefoon met
nummerweegave, LCD-scherm,
10 memos, Beste koop1 ' 2 4 9 -

*•) geldt ntet voor 0900 of buitenlandse nummers

189.-

BOSCH DRAADLOOS

CT1, Optimaal beveiligd, LCDscherm, 10 memo's ' 2 9 9 -

ERICSSON A1018S
T.W.V. 799.Dual band
163 gram
tot 100 uur stand-by
tot 4 uur beltijd
EFR (optimale
geluidskwaliteit)
leverbaar in
diverse kleuren
verwisselbare
frontjes

VPA12, 16x motorzoom ' 1 0 9 9 -

Grootbeeld, HiFi-stereo TXT '2699 •

ERICSSON DECT

BS140 nummerweergave, mclusiel digitaal antwoordapparaat,
50 memo s '599 -

SAMSUNG
CAMCORDER STUNT

PW5304,70 cm, Stereo, teletekst
met geheugen '2795 •

ERICSSONTOPDECT

OPRUIMING

De nieuwste modellen zijn in aantocht... een bezoek aan BCC is nu meer dan
de moeite waard! Honderden artikelen gaan NU de deur uit tegen OPRUIMPRIJZEN! Uiteraard worden de meeste grote artikelen ook nu van dinsdag tot
en met zaterdag GRATIS thuisbezorgd en heeft u recht op BCC's unieke
service en garanties en... met het BCC Privékortingsplan© spaart u tot en met
31 januari voor maar liefst 10% korting op uw aankoop tussen T maart en
l juni 2000. Bezoek één van onze vestigingen en PROFITEER!

PHILIPS FAX

139.-

CX5344; Black Standard beeldbuis, 100 voorkeurzenders, On
Screen Display, 2 scartaansluitingen, teletekst en afstandsbediening
Adviesprijs: '829.-

2979.-

SONY 71 CM BREEDBEELD STEREO KLEURENTELEVISIE
KV28WF1; Super Trinitron beeldbuis, 40 watt stereo totaal, eenvoudige
menugestuurdeoediening, 100 voorkeurzenders, teletekst en afstandsbediening.
Adviesprijs:'l999.-

SONY BREEDBEELD
24WS1, 61 cm Super Trinitron,
stereo, TXT '2440 -

989:

SONYBREEDBEELD

KV28W1 71 cm Super Trinitron,
stereo, TXT '2990 -

1189.-

JVC BREEDBEELD

28WT2, 71 cm BlackLme Super
Flat beeldbuis, stereo TXT '1699 -

1279.PANASONIC
BREEDBEELD100 HERTZ

SAMSUNG HIFI STEREO
SV610, Incl afstandsbediening
'714

399.-

ARISTONA HIFI STEREO

SB605, 4 koppen, Showview
en PDC, long play '945 -

439.-

JVC HIFI STEREO
HRJ700, 4 koppen
en PDC '929 -

W28D3 70 cm, Stereo, teletekst,
Dome sound '3199 -

1779:

HFC141 Automatische papiennvoer, kopieer functie, eenvoudige bediening '399 -

KOOP
NU
BETAAL
OVER
EEN
JAAR

JVC HIFI STEREO VIDEORECORDER MET PDC EN SHOWVIEW

Showview

HRJ700; 4 koppen, eenvoudige bediening, Tv Link, 2 scartaansluitingen,
inclusief afstandsbediening.Adviesprijs: '929.-

489?

SONY SUPER FULL SIZE SURROUND SET

PHILIPS HIFI STEREO

V R675, 4 koppen, Showview + PDC,
Follow TV, long play '1045 -

INDESIT KOELVRIESCOMBINATIE
Totale inhoud van 314 liter, 3 ruime met
;een inhoud van 98 liter, 3 in hoogte vers tel ba re legplateaus en 2 groenteladen
Adviesprijs. '1079 BCC 859.-

SONY HIFI STEREO
SLVE720, 4 koppen, Showview
en PDC '1100-

SAMSUNG A-4 FAX
SF3000, Topkwaliteit 'gewoon
papier" fax, supersnel, 100 pagina's papierfeeder '799 -

549.-

SONY HIFI STEREO

SLVE830, 4 koppen, Montagerecorder '1200 -

SAMSUNG STEREO
CX703,70 cm, BlackLme-S, TXT
•1499 -

849r
PHILIPS 70 CM1 STEREO
28PT4, Grootbeeld
ld
TXT '1645-

PHILIPS DVD SPELER

BlackLme,

SONY72CMHIFI
IFI
STEREO
SONY DVD SPELER

ron, TXT'1880KV29C1, SuperTnnitron.TXT
'1880 -

DVPS315, 10 bit, mcl afstands
bediening "1770 -

1079.-

ARISTONA STEREO
EREO
THOMSON DVD SPELER
DTH2000, 10 bit mcl afstands
bediening '1869-

DVD SOFTWARE

689.-

SLVE920, 7 koppen, Super
Trilogie, HIFI stereo '1650

899.-

749.SONY STEREO

Met afstandbediening
mg

869.-

PANASONIC STEREO

889.-

PHILIPS 100 HERTZ

PT820, 63 cm, BlackLme-S,
stereo, TXT '2795 -

1489.-

51CMKTV TELETEKST

70 voorkeuzezenders, Off Ned
Philips garantie '745 -

469.-

SAMSUNG51CM
BEELDBUIS

CB20S, 100 voorkeuzezenders,
TXT '659 -

389.-

SAMSUNG PORTABLE
KTV
37 cm, TXT. mcl
bediening '439 -

afstands-

SONY PORTABLE MINIDISC

689.-

STUNT! VHS-HQ
Q VIDEO

bij nonschof van éénENERGIE KLASSE A huishoudelijk apparaat,
vraag naar de voorwaarden in.de winkel

Minidisc Walkman; afspelen van
opgenomen en pre-recorded Minidiscs,10 sec. Anti-Schok, afstandsbediening, AVSL functie en Digitale
mega bass. *5óO.-

SONY SUPER MONTAGE
RECORDER

SIEMENS VAATWASSER
5 programma's, 2 temperaturen, weggewerkt
verwarmingselementen beveiligd tegen overlopen
d.m.v. aquastop. '1748.-

WHIRLPOOL CONDENSDROGER
150 minuten timer, 2 warmte standen
RVS trommel en een extra grote vul
opening. Adviesprijs 'l 249.-

239.-

SAMSUNG
VIDEORECORDER

SV220 I n c l u s i e f a f s t a n d s bedienmg '369 -

275.-

T X 2 5 M , 63 cm Q u m t r i x
beeldbuis.TXT '1199-

TV/VISÏÖ COMBI'S

ƒ 100.-RETOUR

HRS7500, 4 koppen, Showview
en PDC, inclusief afstandsbedienmg '1099 -

TA4412, 63cm, teletekst
etekst '1595'1595 -

KV25, Super Trinitron, TXT '1399 -

100'

JVC SUPER VHS HIFI
STEREO

879 f

DVD705,Studiokwaliteit '1499

ARISTONA
VIDEORECORDER

S8100, 2 koppen, mcl afstandsbedienmg '495 •

299.-

PHILIPS VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

VR1 65, 2 koppen, mcl alstandsbedienmg '745 -

SONY VIDEORECORDER
E130, Incl
'610-

afstandsbediening

329.-

PANASONIC
VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

NVSD230, Showview en PDC,
mcl afstandsbediening '599 -

BRAUN
TANDENBORSTEL
D9500

339.-

Losse body, met Stop 'n
Go timer. Past op alle Plak
Control laders. '79.-

ARISTONA PORTABLE
KTV

mmmm

Speciaal samengesteld Hi-Fi Surround Systeem, bestaande uit.
TAVE610; 5 kanaals Pro-Logic A/V versterker, 340 watt in
surround mode, 12 DSP instellingen, systeemafstandsbediening;
SDPEP70; AC3/MP2 surround decoder, perfect te combineren met TAVE610 A/V versterker;
STSE300; luxe RDS-tuner met Digital DialTuning, AM/FM/LW;
'totaal 3110.-

TA1273 37 cm, mcl afstandsbedienmg '495 •

295.-

'V
PORTABLE KTV

37 cm. mcl afstandsbediening
ndsbedienmg

229.DE LAAGSTE RRiJS!
BETAALGEMAK
BIJ BCC

Deze portable handsfree heeft een ingebouwde
FM radio! Bij een binnenkomend gesprek wordt
het radio geluid automatisch zachter gezet.

i c m 1-jarig Ben Regelmatig abonnement
geldt niet voor 0900 en buitenlandse nummers
Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt1
lVERWIJDERINGSBIJDRAGE

VISA

De Best Customer Cord Een
kaart waarmee u, conform uw
persoonlijke wensen, uw nieuwste
aankoop kunt betalen Zo kunt u,
naast uiteraard de contante
betaling, kiezen uil maar liefst
4 vormen van betaalgemak
1 op rekening kopen
2 uitgesteld betalen
3 doorlopend krediet
4 het BCC PnvePlusPlan
Een uitgebreide brochure ligt
voor u klaar in de winkel'

SONY DIGITAL 8 CAMCORDER
MET LCD KLEURENSCHERM

SIEMENS STOFZUIGER
1400WATT, electronisch regelbare
zuigkracht, in hoogte verstelbare
zuigbuizen '298.-

1789.-

SPAAR TOT 31 JANUARI MET HET
BCC PRIVÉKORTINGSPLAN©
VOOR MAAR LIEFST

Digitaal opnemen op Hi-8 tape, 80x digitale zoom,
Super Steady Shot, Super Nightshot, Stamina voor lang
lilmen met dezellde accu, mcl. afstandsbediening. *2640.-

10% KORTING
OP UW AANKOOP TUSSEN
l MAART EN l JUNI 2000!

LAAGSTE
PRÜS'Y
UNIEKE PRIJSGARANTIE;

ICC bltdt u mm op wil de
laaf ate prijagarantlf. Vraaf
naar dt voorwaard*» bij uw

verkoper!

KING^SHER
GRATIS THUISIEZOBGËN:
• CALL CENTER:
Dt meeite grolt artikelen . • DE Helpieik voor al uw vraworden van dlntdai 1/m
' gen, tlpa en hal malden van
zaterdag gralie.en anel bij u
storingen aan uw apparatuur:
.MiuUbezorgd. In badrl|l '
.
020-W7W5.
,
••*«•M mnlnl InnmalmM

.

•

.

.

,

'
MILIEU:.
BCC neemt uw oude apparaat
' mat «n ïorgt ervoor dat dit
milieuvriendelijk' wordt vtrwarKt. Ook ICC houdt van
mmn
ttn o^hnnn
schoon :• ••
. in Ittfbiir Ntdtrland

.

' GRATIS GARANTIE:
Op onze meeet verkochte •
wasautomatan krljit u gratla <
5 jaar ftarantle op ôe belang• rljkate ondirdelan.
'
n« d*
^* mttitt
mmMtt» grootbMlri
npHnlaX«aU
•
Op
klturtnttttvfslM krijgt u gn*
tlt 3 jiar bttldbultgtnntli.

• BREED ASSORTIMENT:- . EIGEN TECHNISCHE DIENST:
ICC Hiaat u een ongektnd . Ont elgen perconeel achrl|H.
-breed on diep at»ortiment - . het befrlp service nog met
•
'aarivinda grote ' .
eengrotéS!
•
lopmrrktn.
.
•

.

.

-

'•

:

". '

•

'

.

BCC KIANTENKAART:
Vrug di grliis
. • B«t Customtr Card
' tn'profltwrmèt van
' grindloo» voord«L

DESKUNDIG PERSONEEL:

Onzt vtrkopiri wordin
' ngilmitig gischoold om u
lidiri dio deskundlf .
tl woord ti kunntrj itun.

GROUP: .

Dat baltkant voor u: mx
mMr zaktrheld én nog mter
voordeel! ICC la hierdoor»
ataat om: tin nog bttart •*>
vlc* t* leyaranl ten nog lal*
rt arlli te bledtnl noildanl
-gtrlchnt «rl|n!
,_

AFBEELDINGEN lomtltti AFWIJKEND/prljfwijzigingen «iztttôulinvoorluhoudln.
Allt prljun ««cluilil wttulljk» vtrwljdtrlngi bl|dr«g«. Voor m«r Informillt vnig uw vtrkop*r.

KOEL/VRIESCOMBI

rrr^^^32333333

INBOUW APPARATUUR

DE VOORDELIGSTE PC'S...
NATUURLIJK BIJ BCC!

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en sier
deksel '490-

MIELE 1300 TOEREN
Topklasse zeer gebruikersvriendelijke Novolronic besturing
Energieklasse A '2799 -

KOELVRIES
130 liter inhoud, 2 ruime vnesiden, 3 draagplateaus van glas,
nergieklasse A. '1599.-

1079:

iOSCH KOEL/VRIES

03 liter inhoud, 3 ruime vriesladen,
legroosters en electronische
emperatuurregelaar. '1699-

VHIRLPOOL
;OEL/VRIES
É

1069.-

95 liter inhoud, 3 vriesladen en
legroosters '1299

829.-

1979.-

BOSCH 1400TOEREN

1299.-

AEG 1200 TOEREN

749.-

Vri|e temperatuurkeuze, spoelslopen snel programma '1599-

849.-

Tl 29.-

ETNAWASEMKAP
'295

WHIRLPOOL1200 TOEREN
Regelbare centrifuge en halve
lading toets '1399 -

Vrije temperatuur keuze en
spoelslop '1349 -

ETNA INBOUW
GASKOOKPLAAT

Met vonkontsteking. '499.-

189:
INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
T

Met restwarmte Indicatie
lampjes. "899.- v
•'-.. :

499:

ZANUSSMOOOTOEREN

85liter koel en 54 liter vries,
legroosters '899 -

Vrije temperatuur keuze en halve
lading toets '879 -

579.WAS/DROOG COMBINATIE

ETNA RVS SCHOUW

Hoog vermogen
^wasbaarfilter'495.-

en

uit

299.-

Wassen en drogen m 1 machine,
1000 toeren '1549 -

Onze meest
verkochte
wasautowaat
" met 5 jaar
garantie op
onderdelen.
Vraag erom'!!

f

PHILIPS 1400 WATT
Mobilo, Mechanische zuigkrachtregelmg en metalen
buizen '339 -

.••w4J.w»

IBM APTIVA 26G
•
•
•
•
•
•
•
•

199.-

SAMSUNG1000WATT
liditgevvK^rjuizenenoprolsncer'169-

Hoogtoeng Slechts40cm breed *1435-

898.-

.49-

349.-

389.-

SAMSUNG GRILLCOMBI

Geen afvoer nodig' Ruime vulopening,
140 mnuten tmeren RVS trommel '1449 -

Geen afvoer nodig' RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur '1299-

899.-

ZANUSSI CONDENSDROGER

Geen afvoer nodig' 120 minuten timer
entoetsvoorlageretemperatuur '1199 -

729.-

liter en 12 kg mvnesPaciteit '849 -

495.IHIRLPOOLVRIESKAST
'8 liter, 11 kg invriescapaciteit
yy -

455.-

'IGIDAIREVRIESKAST

3 liter 11 kg invriescapaciteit

549 -

^

395.-

HIRLPOOL VRIESKIST
3

* liter inhoud, 6,5 kg mvnesPaciteit '599,-

375.-

• geschikt voor video-email.
• hoge frame snelheid voor
vloeiende bewegende
beelden

BAUKNECHTDROGER

140 minuten nmer en toets voor
lagere temperatuur '949 -

549.WHIRLPOOL DROGER
140 minuten timer en toets voor
iagere temperatuur '799-

449 r

INDESIT WASDROGER

120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur '599-

379?
5KG WASDROGER

BRAUN
PLAK
CONTROL

ÜB333I&
49.95

• 30 bits kleuren
• 600 x 1200 dpi
Adviesprijs *149.-

S noerl oos, dus overal te
gebruiken '169 -

89.95

249 r

SONY QS MINI DISC
JB920S; TOPKLASSE ! Digi-

PHILIPS 107 SX MONITOR
• 17 inch design monitor in aqua kleur
• resolutie 1280x1024
• Inclusief Luidsprekers en USB-HUB
adviesprijs "899.-

HP DESKJET
PRINTER 610 C
BRAUN LUXE STAAFMIXER
Met afneembare voet, hakmolen, slagroomgarde en
mengbeker "119 -

79.95

SONYMINIDISC
•550.-

,

.v ;_•:.: •vi-Vtr-'"

UBSBMï

PANASONIC DISCMAN
inclusief adapter tn hoofd- ;
telefoon. '199.: :3

PHILIPS DISCMAN
:
Shuffla play en repeat. '200.-

OHaisz*

115.-

DISCMAN STUNT!

Incl. accessoires, hoof dlelefooh. *j 29.^

i 340.

SONY MD-WALKMAN

CANON BK 4400
• Kleurenprinter met
scannercartridge
• Resolutie printer
720 x 360 dpi
• 6,5 ppm in zwart
• 2,3 ppm in kleur
Adviesprijs *499.-

MIELE VAATWASSER
6 Programma s, 3 temperaturen
enuniekebestekschuillade '2099-

1245.-

BOSCH VAATWASSER

TEFAL GRILL
Kontaktgnll, uitneembare gnllplatenenthermostaat "169

89.95

4 programma's, 2 temperaturen,
aquastop en zeer stil '1848-

recorder, oplaadbaar. '670.IBCCPRUS}

Hl-f l COMPONENTEN

:'799.-':'.-v::';S v.:';:::;V.-.'.;v:'::.-.o

CD-RECORDABLE
80 MINUTEN

Kompakte oven met grill en regelbare thermostaat. '189-

835.-

SGS2009, 2 programma
amma s en 4
sproemiveaus '1149
19--

695:
WHIRLPOOL VAATWASSER
IWASSER
3 programma s er, staties
itaties droogsysteem '999 •

579.-

INDESIT VAATWASSER
VASSER

3 programma's, 12 couverts
)uverts '899
'899--

545.-

• Opneembare cd
• 80 minuten/700 MB
Adviesprijs "4.95

INCLUSIEF
SCANNERCARTRIDGE!

129.95

3 programma s en actief droogsysteem '1199 -

BOSCH VAATWASSER
ASSER

F1 ?. Met elektrische |
oven, grill en
vonkontsteking
'1450-

598.mis

IGNIS FORNUIS

Gasoven met dubbele
bele glasdeur '547
'547-

378.-

l Consumenten Helpdisk vóór Informitlt en advlts^
'Tevtns me|d*n vin storingen aan kleurtnteltvlslt tn
groot huishoudelijke apparatuur.'

MAANDAG T/M VRIJDAG 08.00 TOT 16.00 UUR

QJSöCEBÖ

KEI 25; DPt-racei ver incl. eenter-en surroundluidsprtktrs.
•..•599..V:;;-;V,.;.;v-;:;.:^.:y:>v,..-iy;.v
1

HsHÖaEÖ ; 469V
^TECHNICS PRÖ-LOGIC ;
:

Met RVS element en automatische afslag '69 95

279.KI»] i itn 'H*I'l ii

CFDV10; Radiocassetta+CD-cpaler, compact model, *aob;-:,

• Fotoprinter
• 600 dpi • 8 ppm
Adviesprijs '449.-

CD LABELING KIT
• CD- stamper O 100 cd-labels
• 20 jewel Case Inserts
• inclusief software Adviesprijs "69.•

39.95

EEEE3H*
.~
. PHILIPS C D - C O M P O ; : ?
PANASONIC CD-COMPO
RXDS12; HlghPowerl. -'

t.'wia.w»

?

14 9 r

SONYWALKMA.,
.
FX4; Autortverst, mtt digi-;
(ale tuner*179.- )^-'^ ^ij,
:
ix«*MH* '••':::'i\ 99 «/
SONY WALKMAN €: *S
EX170; De enige echlt! '60.WALKMAN S T U N T £ ? ; S
incl. hoofdtelefoon. '^ 9.95;;
t.TrfWJJIAV
12 . 50

C AR AU D10

EX300; TOPKLASSE IReceiver,
.4jt60Watt_*649.-;v.: v-. •::.:;.,v.|

0330310 5 459r
JVC PRO-LOGIC;

HP DESKJET PRINTER 720 C

TEFAL
SNOERLOZE
WATERKOKER

499 r

SONYDPLKIT:

PHILIPS
B»
KOFFIEZETTER
MET
THERMOSKAN

4x50 Watt, RDS-luntr. :^749.-

RADIOCOMBI

NICSRPS i

/SONY AUTORADIO-CDM

00; Rtctlvtr, 120 Watt;
COX3150; digitale tuntr, CD-:'
atsundïbtdiening. '549.• ^Spalers; afn.trónt. *71 0.- c -*ï

nsaaaiö

Met automatische
uitschakeling
3-12 kopjes '110 -

PIQNEERRDS i;

59.95

389 .- EDsaaaiö
i;

atitandsbtaitnmg. 660.-

O^SBEffl^

379?

SONYRECEIVËR
:
; DE21 S; 2x30 Watt, afttands; bédlanlng. *500.- " :'-'•'• : ..

39.95

329.-

? JVC^AUTORAPIO CD;; «|

Lichtgewicht, voor droog- en
stoomstrijken Met zelfremigmgssysteem '69 -

ATAG
FORNUIS

BCC CALL CENTER

PIONEER DPL SET

AVP45; DPL-rtceiver incl. eenter- en surroundluidsprektrs.

BAUKNECHT VAATWASSER

795.AEG VAATWASSER
SER

Pi

PHILIPS CD-REWRITER PCA 404
• interne cd-rewriter inclusief software
• snelheid 4x4x32x
• geschikt voor data, audio en video

975.-

5 programma s 2 temperaturen en
Thermodrydroogsysteem '1699 -

SONY CD SOUNDMAN

U3S231&
269.PHILIPS DESIGN COMPO
AZ1101; Radio-cassette + CD.
.Chique zilveren uitvoeringj_*269.-

139,95

Fraai RVS Gas-eleklro fornuis met
grill en glazen sierdeksel '695 -

999.-

SONY ESP2 DISCMAN
DË400; Eltctronic Shock :
Protectlon. '300.' ' • • • ,;

AZ230S; Draagbare microset
met losse speakers. '350.-

spalar, afnJ front. *499.-v.A!.;V.r

osaaaz^

289-

r;MJj^>fr»

199-;

JVC AUTORADIO- i ^
4x35 Watt, autorevtrst casstttedeck; atn. Irontpanaal. *336,-1
PHILIPS AUTORADIO * : T <
RC459; a'utoradio-cnstttt,
RDS-tuner>470.'i'

o <IP O O O

TECHNICS 2 x 4 0 WATT

AUDIO ACCESSOIRES

NiwCUstAvtrtttrktr. '429.-

ÖEHH3!»
329 r
SONY VERSTERKER

948.-

aftrek milieusubsidie:

PERSONAl AUDIO

SHARP MINI DISC ~

E320; 2x45 W.,a(st.bad. '440.-

ETNA RVS FORNUIS

'CC PRIJS: 1099.-

389.-

SONYDPLKIT
. center-en surroundspeakera. *330.f.-rx«M;f>i.»
279.-

cassette + CD. *370..-

• mdx 5 ppm
• fotokwaliteit mbv
optionele
fotocartridge
Adviesprijs '299.-

PHILIPS STOOMBOUT

|°SCHWFF1601; 1400 toeren,
!|
ectronische programma
|esluring, spoelstop en diverse N
'"ergie besparende programma's

U8333I&

A4SCANNER

OPLAADBARE
3 KOPS BHILISHAVE

Met filterdeksel en uitneembare RVS binnenpan, dus makkelijk schoon te maken "199-

349.-

BOSCH WASAUTOMAAT

,

Dt'finishing touch'voor tikt
Pro-Loglc set!'440.:

"

SAMSUNG MICROSET
MM18; Digitaal, boxen. '359.LH^aBaiö
199,STUNT MICROSET
i
lnaCD^spelerenluldspreken8.*249.-

D6011 oplaadbare
tandenborstel
'89-

PHILIPS FRITEUSE

120 minuten timer en toets voor
agere temperatuur '599.-

PRIJSOOQRBRAAK!

120.6474939

JVCMICROSETTOP
UXT150; Ultra Compact Design.
' . *494'- ' ' . ' • • ' • ' • • • • • . ' ; • - , '

. .

169.-

959 r

BAUKNECHT
CONDENSDROGER

349 r

SONY SUBWOOFER

279 r

1249.-

pfelmodel koelkast met
net vriesvak

OSCHVRIESKAST
0

18 liter, 5 standen en draaiplateau '279 -

AEGCONDENSDROGER
1

1099.BOSCH CONDENSDROGER

279.-

GH3B3!B>

OS3CZ3E&

LOGITECH
INTERNET-CAMERA

239.-

11 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotromc besturing '1799 -

319.-

«129-

PHILIPS MINISET 'l~~ ':
FW306; cbmplaet, - Incl. CDspelar in boxtn; *490.'

PMC; compleet, incl. afstandbédlenlng. '440.-

SOOWatt, digitale bediening,
Quartzgrill, 17 liter '369 -

199.-

38 liter inhoud met
et 2 sterren
lesvak ' 499 -

jAMSUNG KOELKAST
LKAST

389.-

Topgeluld, eenvoudig plaatsbaar,
220 Walt.l'499.;-•

SAMSUNG COMBI

900 Watt, 30liter, digitale bedienmg met grill en hete lucht '699 -

MOULINEX 700WATT

Geen afvoernodig 8 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor lagere temperatuur '999 -

RIGIDAIRE KOELKAST
ELKAST

SONY MINISET
. RX33; 2x25 Watt, CD-sptltr,
2-wag boxen: '670.!:•

JAMO SUBWOOFER
MET SATELLIETEN r

HUISHOUDELIJK

479.-

lAUKNECHT KOELKAST

36 liter inhoud met
iet vriesvak

425.-

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE

165QH323!Br
1 339.- QH323B->
DISCMAN
W
PHILIPS MICROSET- " SONY
Inclusief hoofdtelefoon. *1 80.-

Digitale bediening, 18 liter,
ontdooi automaat '519.-

MIELE WASDROGER

GHaQ3!E>

SAMSUNG MINISET
MAX800; CompleJ? set incl.
.CD-speler an- boxtn. *399.-

BCC SERVICE

WHIRLPOOL 800 WATT

flSliterinhoud waarvan 13litervnes,
jprstelbare glazen plateaus '899-

779>

Digitaal, boxen. *500.-

WHIRLPOOL COMBI

900 Watt, 26 liter, digitale bedienmg, grill en hetelucht '699 -

WHIRLPOOL BOVENLADER

CDTIIi'thuffla. play. '300;-?

MXD3; 2x30 Watt, 3 CD-wlïMlaar, boxtn, afttandbed. *659.-

259.-

SHARP COMBI

1198.-

499.-

.PD106;-1-Brt,randöm play. •299J-

JVC MINI SYSTEEM

MET GRATIS IOTOSC
-T.W.V.99.-

Op alle in deze advertentie afgebeelde
computers heeft u l jaar telefonische helpdesk
ondersteuning en 1 Jaar garantie aan huis

Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-hlIer '429 -

QHSEHB^

Esaaan*

89.-

MIELE 1400 WATT

589.-

1000 toeren centnfuge Zuinig, stil en
mlieuvrenoelijkWaterbeveiliging '1649-

AMD K6 450 Mhz processor
64 MB intern geheugen
4. O GB Harddisk
8 MB videogeheugen
S6K modem
Windows 98
17 inch monitor
Veel software waaronder
Lotus Smartsuite en
Norton Antivirus!
Adviesprijs '2899.-

AEG1100WATT
Electromsch regelbaar, metalen buizen en oprolsnoer '199 -

30liter inhoud waarvan 46 liter
nes,
3 legroosters energie
asseA '699.-

AEG BOVENLADER

•ij •!!••<•$ wordt :
ttuniftrtttn gratis
intarnat-nbonn*M«nl
«•n WorlfJ Onlina
mtafagavan. U Kunt
hicrmtë onbaperkt
intarnattcn ixlutiaf
•igan ••mail min*

Electronisch regelbare zuigkracht, telescopische buizen
en rolsnoer "399 299.-

139.-

NDESIT KOELKAST

ANUSSI KOELKAST
KAST

iPIONEER:CD-SPELER*l

U33S3I&
869.PIONEER DESIGN SET
met.
RDS, CD-sptler «n
. .speakers! *999.- /i y ••.-•'' . '•.'••. ;. .'•

GRATIS
INTERNET

M44MH+
339.BOSCH 1700 WATT

169.-

lOOOWatt, 26hter, digitale bedienmg, Quartzgrill, hete lucht en
unieke Crisp funktie '1099 -

36liter koel en 42 liter vries,

489 ;•

IMPSOO; TOPKLASSE! Loaaacomponthttn, 40 W«tt; CD-»ptltr;
:
3-wtg boxtn. '1199.V
'

Metalen buizen, electromsch
regelbare zuigkracht '298 -

579.-

569.IANUSSI KOELKAST'

EtaaaazB^

,

PDF606; TOPKLASSE! 1 -Bit,
25 CD-wlsteli»r. "549.,

TECHNICS MINISET

729.-

INDESIT 1000 TOEREN

369 r

PIONEER 25 CDCv

SAMSUNG DPL MINI
MAX852;lncl.CD-wl*stli«nn
5 luldsprakar». '999.- i • f ;

MIELE STOFZUIGER

SIEMENS 1300 WATT

Vrije temperatuur keuze, kort
programma '1279 -

749.OSCH KOELKAST

U33H3I&

QHa23E><
769 r
PHILIPS DPL MiNISEt
.;XE210; Edlt. shülflè.:r'3iÓ>;
High Powar, 3CD-wltsalaar,
229,5 luidspreker»."1095.: ESaSaiö

PG380; Peik saarch; *299;^

799.-

45 liter inhoud waarvan 78 liter
nes, 2 verstelbare plateaus van
as energie klasse A '1099-

SONY 5 CD-SPELËR S«t:
CaroussalCD-wlsstlaar. •SÓO.T

GSaaaiö
239,PHILIPS CD-SPELER

47 9>

849.-

BOSCH KOELKAST

D752; RDS-tunar, CD-wi»at. laar, 5 luidsprekers, afstand-'
badlanlng.^1099.- ,

MET GRATIS
FOTOSCANNER T.W. V. 99.-

60cm breed, met vonkdnf sttklng. 1 500 Watt, metalen buizen, me.•'899.' ' ..-' . . ; ,. ' ..." - chanische zuigkracht regeling
en SuperAir-Clean-filler '479 -

BOSCH 1000 TOEREN

829.-

HHZHBf
849.JVCflRL MINISET
•

TECHNICSCD1ÏBlT~r

ATAG RVS INBOUW GAS
KOOKPLAAT

(OEL/VRIES COMBI

70 liter inhoud waarvan 54 liter
nes,
5 verstelbare plateaus
anglas'1249-

:SONY QS CD-SPELER|-,kft
XB920S; TOPKLASSE! CDspelar met afstandsbediening'; i
Zllvaran /ultvqtrlngl :'89Q.^

Spoelstop en kort programma '1449-

599?

UIIELE KOELKAST

SONY DPL MINtSEf
RX110; 220 Wan, digitale tunar, '
CD-wlaitlaar, S luldtprtktr»,
aiatandbadlanlng. '1440.-

• Intel celeron 466 Mhz
processor
• 64 MB intern geheugen
• 6,4 GB Harddisk
• 8 MB videogeheugen
• 56K modem
• Windows 98 en
MS Works 4.5
• 17 inch monitor
Adviesprijs *2499.-

328.3-standen en vetfilter

PHILIPS
CP-RECORDER Jl i '^

AEG 1000 TOEREN

16 liter inhoud, 2 vriesladen en
^erstelbare legroosters '949 -

O liter inhoud, vnesgedeelte
iet 2 vakken.'829 -

1299.-

HI-FI COMPONENTEN
^-*sa&»
fff'llj '"fti

-r-^LLE^-^J

YAKUMO
MULTIMEDIA
COMPUTER

por maand

VAATWASSER
4 programma's, 2 temperaturen en aquastop'1599.'

1249.-

BAUKNECHT1200 TOEREN

yakumopc

zicht. 3 programma's, aqua-11
KOOKPLAAT
OOKPLAAT
2 normale en 2 snel kookplaten
ookplaten '490
_stop.
_ _ _*2299.-,.

INBOUW VAATWASSER
Volledig Intergreerbaar, 4 programma'ttn aquastop.'1299.-

ANUSSI KOEL/VRIES

2zÊr

178.-

1599.-

AUDIQSYSTEMEH

Ji eigen CD'i rruken wordt nu w»)
heel erg mikktlljktn goedkoop!

ETNA KOOKPLAAT
LAAT
BOSCmN'BÖUW
met 2 delige
lige branders
VAATWASSER
_ 4 pits
f
Volledig integreerbaar, dus l {*CC

Zeer eenvoudige bediening en
aquacontrol '1649-

iOSCH KOEL/VRIES

20 netto inhoud, 2 vriesladen
1248-

278.-

Regelbare centrifuge, electronische l "*•*•
programma besturing en was- l PRIJS
resultaat A '2039 •
BOSCH ONDERBOUW'

22222323223

OISQ32&

ELEKTRISCHE DEKENS

Ruime keus in Dreamland, Inventum en Martex

^••M^ij:^r'^» vanaf49.95
ELEKTRISCHE KACHELS

TIBERIAN SUN
adviesprijs 99.-

Diverse soorten en maten

UH323IÖ vanal

35.'

ALKMAAR

Huiswaarderplein 11
Mammoetstore 1500 m'

BEVERWIJK

299.-

PHILIPS HI-FI COMBI
TOPKLASSE vtrsttrktr.samtn
mat lo'saa RDS-tünar. *945.-

:

Breestraat 65
'.Mammoetstore 1500 m2

NEED FOR SPEED
adviesprijs 49.95

ZAANDAM

Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m^'
:
HAARLEM
Riviëradfeef 37
f .':•'•.. ,
Winkelcentrum "Schalkwijk"

TOMBRAIDER IV
adviesprijs 99.-

DUNGEON KEEPER 2
adviesprijs 99.-

AMSTERDAM NOORD

Buikslotermeerplein 279 .
Winkelcentrum "Boven 't IJ"
AMSTERDAM ZUID-OOST

Biilmerplein 995
Winkelcentrum "A'damse Poort"

PRINCE OF PERSIA
adviesprijs 99.-

r.i*«-i:in+
66 6 .SONY DUBBELDECK
, W36S; dubbtl cassettedeck. *330.-

22 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR-AMERSFOORT • AMSTELVEEN
AMSTERDAM - BADHOEVEDORP • BEVERWIJK
DEN HAAG • DELFT . HAARLEM - HILVERSUM
LEIDSCHENDAM - MAARSSENBflOEK - UTRECHT
VEENENDAAL • ZAANDAM - ZEIST
ZOETERMEER-ZOETERWOUDE

SENNHEISER DRAADLOOS

. .

[03a23ZE>

139.-

SONY WERELDONTVANGER
SW10; AM/FM radio mat 9 x
' KortaColl.MIO.-' . - ^^.

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag". . . .
dinsdag t/m vrijdag :>'.
zattrdag. ... . . . . ..

. 13.00 tot 11.00 uur
.09.30 tot 11.00 uur
. .09.30 tot 17.00 uur!

KOOKAVONDEN
donderdag ..... . .. -

19.00 tot 21.00 uur

woensdag 26 januari 2000

Weekmedia 17

Personeel
aangeboden
Een lieve, zorgzame oppasmoeder biedt zich aan bij uw
kindje. 2 dagen per week, hele
dagen. 1 dag kan ook. Indien
nodig licht huishoudelijk werk,
boodschappen en koken. 0204420565 's avonds na 19 uur.

Felicitaties
Hoera Hoera Hoera
Vera 50 jaar! Kusjes Hans,
Marie, Ester en Alex.

Gezelschapsdame biedt zich
aan bij u, mevrouw, meneer.
Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS In het bezit van auto en rijbewijs. Ook bij bejaarden, in het
Text.
weekend geen bezwaar. 0204420565 's avonds na 19 uur.

Personeel gevraagd
Algemeen

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Vrouw zkt huishoudelijk werk,
heeft erv. Tel.: 06-24134982.

Een pruik als het
nodig is!

.l

si

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

*Attentie*
*Attentie*
RECLAME-CO
DISTRIBUTIEBEDRIJF
HEEFT 50 MENSEN NODIG
DISTRIBUTIE/PROMOTIE/
VERKOOP
NIEUWE VESTIGINGEN
GEEN ERVARING VEREIST

BEL SNEL
TEL. 020-6343702
T.D.A. - vragen naar Monique.
Test nieuwe PRODUCTEN bij
GSM's en verdien tot ƒ 1000,per week, bel snel 0900-203
2030(1 gpm).

Wij vragen voor een bouwwerk in Zandvoort een KANTINEMEDEWERKSTER/-ER
voor 2 uur per dag, 5 dagen
per week. Werktijden van
12.00-14.00 u. Tot de werkzaamheden
behoren
het
schoonmaken van de kantine
en tijdens de pauze het verstrekken van koffie, fris en
snacks. Inlichtingen:
Blom Schoonmaakorg. BV,
tel. 0172-571755.
Wiver Service B.V.
gevraagd
Orderpickers en
Postsorteerders
Tel.: 023-5353851
Wiver Service B.V.
zoekt
Chauffeurs en Bijrijders
Tel.: 023-5353851

Commercieel personeel

Happy Service
F I N A N C I E E L A D V I E S

HOOFDROLSPELERS GEZOCHT!!
Met 13 jaar ervaring in de financiële dienstverlening is ons
bestaansrecht inmiddels wel bewezen. Onze unit intermediair
willen we graag uitbreiden en daarom zoeken we

Financieel Adviseurs
die na een interne opleiding financiële analyses gaan maken
met als doel de verkoop van met name pensioenen en hypotheken. Tevens houdt u zich bezig met het beheer van onze
reeds opgebouwde portefeuille. Deze functie is zowel fulltime,
halftime als parttime in te vullen. Bij een fulltime functie behoort
een inkomen van ƒ70.000,- tot ƒ 150.000,- of méér tot de mogelijkheden. Voor deze functie vragen wij HBO-werk en
denkniveau.

'•-':<? t* •*•sZ^'Xïï'^.-*-

HALTESTRAAT 23 A

haarwerken * ziekenfondsen pruiken
leverancier
Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

Enthousiaste Consulentes

Happy Service Financieel Advies
T.a.v. de directie
Postbus 187
3980 CD Bunnik

(Para)medisch
personeel

KIESKEURIG zkt tandartsassistentes en mondhygiënistes
Gevr. nette, flinke hulp in regio A'dam. Inl. 036-5230225
huish. 6 uur p/w. Ref. verplicht. 020-6738126 bij WTC.

Gevr.: oppas voor 2 meisjes
(1 en 3 jr) voor 4 werkdagen
per week 7 t/m 25 febr. in
Gran
Dorado.
Info. tel.
5730846.

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.

Tel.:020-5626271.

Technisch
personeel

Fietsenmakers zoeken collega! Wij zoeken een fietsmonteür v/m voor reparatie, verkoop, stalling. Wij bieden prettige werksfeer, waarin fiets en
mens belangrijk zijn, weekends vrij, opleidingsmogelijkheden. Parttime kan. Telef.
info
op
ma.ochtend
en
vr. middag bij Paula. Fietsenmakerij "Station Zuid-WTC",
Strawinskylaan 75, 1077 XW
A'dam, tel. 020-6731513.

PRIJZENOORLOG
#&• MATRASSEN 'V:;
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maaien SG
SG
SG
pockel Latex Lazy
SG
SG
dikte
25
30
35
40
45
damast 16 cm Foam
80x190
99,- 125,- 140,- 160,- 180,- 275,390,- 860,80x200 105,- 130.- 150,- 165,- 190,- 280,415,- 870,90x190 110,- 140,- 155,- 175,- 200,- 285,425,- 960,90x200 115,- 150,- 165,- 185,- 215,- 290,440,- 970,120x190 155,- 190,- 215,- 225,- 255,- 375,545,- 1270,130x190 165,- 200,- 230,- 245,- 280,- 395,605,- 1380,140x190 180,- 225,- 245,- 265,- 300,- 425,645,- 1480,140x200 190,- 230.- 255,- 270,- 315.- 450,665,- 1500,160x200 200,- 255,- 290,- 305,- 345,- 495,765,- 1600,180x200 230,- 290.- 325,- 350,- 380,- 525,875,- 1700,200x200 255,- 330,- 365,- 390,- 425,- 540.985,- 1800,SPEGIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD

2O% Korting Lazy Foam matrassen
Fabriekswinkel

ELEKTRISCHE
LATTENBODEM
70-80-9ÖX20Ö

396,* bij aankoop van een
bijpassend matras

Papaverweg 17

VANOSTADESTRAAT12

ZANDVOORT

In centrum dorp gelegen winkel; staat thans leeg;
was in gebruik als friteszaak.

In 1985 gerenoveerde karakteristieke vrijstaande
woning met plaats en dakterras op het zuiden.

Oppervlak winkel 40 m2 met ongelegen kelder van
20 m'.

INDELING:
kelder; begane grond: entree, gang, woonkamer met
parketvloer (Amerikaans grenen), nette keuken,
badkamer met douche en wastafel, apart toilet, bijkeuken met wasmachine-aansluiting, via trap in de
woonkamer naar 1 e verd.:4 slaapkamers, badkamer
met Whirlpool, 2e toilet en wastafel, dakterras op het
zuiden.
•Vrijstaande woning met achterom.
• Deels dubbele beglazing.
• Bouwjaar circa 1900; alle leidingen gas, water en
elektra in 1985 vernieuwd.
• Oppervlakte 126 m'
Vraagprijs: ƒ 539.000,

Overname inventaris en goodwill nader overeen te
komen.

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

Huurprijs: ƒ 36.000,- per jaar

Ook gespecialiseerd in
heren{rnaat)werken
Dinsdoqs qeslolen
Heemsledesttaal 28
b.h. Hoolddorpplein.
Amsterdam.

DR.C.A.GERKESTR.169

ZANDVOORT

DR. J. G. MEZGERSTR. 41

Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959

Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Posljesweg 87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Insullndeweg509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049

Van Woustraat donderdag koopjesavond

ZANDVOORT

Op goede locatie gelegen zeer verzorgd 4-kamerappartement op de eerste verdieping. Gelegen op
steenworp afstand van zee, strand en boulevard en
centrum.
INDELING:
Entree/vestibule, gang, toilet, royale living met moderne luxe open keuken met apparatuur, moderne
badkamer met ligbad, wastafel en design radiator,
2 slaapkamers, kastenkamer met aansluiting voor
wasmachine en droger. Balkon op het zuid/oosten.
Berging in het souterrain.

Royale 2 onder 1 kap woning met garage op steenworp afstand van de duinen.
INDELING: begane grond: entree/hal, kelderkast, toilet. woonkamer met open haard, serrekamer, eenvoudige keuken, stenen schuur en stenen garage.
1 e verd.: 3 slaapkamers, eenvoudige badkamer met
douche, vaste trap naar 2e verd.: zolder met mogelijkheid voor een kamer.
• Goede ligging t.o.v. uitvalswegen.
• Vrij uitzicht!
• Uitbouw tussen zijkant en garage.
• Voorzijde gevel gereinigd.
• Eventueel 2e garage te koop.
• Mogelijkheid voor 5 a 6 auto's te parkeren op eigen
terrein.
• Oppervlakte 300 m'.

• Gebouw met lift.
• Modern gebouw uit 1990.
• Servicekosten ƒ 286,
• Moderne luxe afwerking.

Vraagprijs: ƒ 598.000,-

Vraagprijs: ƒ 355.000,- k. k.

Tel. 0204157107

m

Woonruimte
te huur
aangeboden

L

Tot 1 mei te huur 2-kamerflatje. Tel. 023-5719357.

Woonruimte te
huur gevraagd
Te huur gevr. in ZVoort: ruime
3 kam.won. met berging of
zolder. Hr ± ƒ1400,- p. mnd
Tel. 030-2943066.
Met spoed gevr. garage of
box voor stalling. Info. tel.
5714330 of 06-22156303.

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd

DR. C. A. GERKESTR. 55 ZW ZANDVOORT

HALTESTRAAT 14
ZANDVOORT
Op goed punt in centrum dorp gelegen winkelruimte
op de hoek met Haltestraat en Schoolstraat.
Winkelruimte circa 50 nf inclusief ruimte met keukenblok en toilet, paskamer en bergruimte. Winkel is
voorzien van plavuizenvloer met vloerverwarming en
systeemplafond.
Zelfstandige c.v.-installatie. Verbruik gas, water en
elektra voor huurder, middels tussenmeter voor gas
en water vindt jaarlijks een verrekening plaats.
Pand wordt uitwendig in 2000 nog gerenoveerd.
Huurprijs ƒ 42.000 per jaar geïndexeerd, geen BTW.
Aanvaarding in overleg vanaf 1 mei 2000.

Gezellige benedenwoning met riante tuin.
INDELING:
Entee/gang, hal, moderne badkamer met bad, toilet
en wastafel, slaapkamer met vaste kast, woonkamer, ruime slaapkamer met openslaande deuren
naar riante tuin met stenen schuur en achterom.
ruime moderne woonkeuken met vaste kast.
• Nabij het centrum en de duinen gelegen.
• Woonoppervlakte 70 m'.
Vraagprijs: ƒ 325.000,

Vraagprijs: ƒ42.000,- per jaar

Tel. 020-6794726

Verhuizingen

die zich minimaal 12 uur per week volledig in kunnen zetten.
De werkzaamheden bestaan uit het bezoeken van jonge ge- Bel Ben voor grote en kleine
zinnen met als doel de verkoop van onze (studie) spaarplan- verhuizingen. Goedkoop en
nen. U krijgt van ons een gedegen opleiding, waarna u op door vakkundig. Tel. 06-53208374.
ons verstrekt adressenmateriaal aan het werk gaat in uw eigen
regio. Een inkomen van ƒ15.000,- tot ƒ40.000,- of méér be- Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
hoort tot de mogelijkheden.
uw brief dan aan: Micro's
Voor genoemde functies denken wij aan ambitieuze mensen, Weekmedia, Postbus 156,
die geheel zelfstandig kunnen werken en het leggen van con- 1000 AD Amsterdam.
tacten op alle niveaus in de vingers hebben. Tevens dient u De inzendtermijn bedraagt
representatief te zijn, in het bezit van een auto en telefoon en maximaal 8 weken na plaattussen de 25 en 40 jaar. Als laatste dient u te beschikken over sing. Uw reactie dient verstuurd te worden in. een eneen behoorlijke dosis doorzettingsvermogen.
velop met in de linkerbovenSpreekt bovenstaande u aan en vindt u het daarnaast prettig hoek vermelding van het
om een baan te hebben waarin u uw eigen tijd kunt indelen, briefnummer.
dan kunt u een brief schrijven met c.v. en deze uiterlijk sturen
tot 4 februari a.s. aan onderstaand adres. Voor meer informatie Wilt u reageren op een adkunt u onze website bezoeken: www.happyservice.nl
vertentie onder nummer, zend

Oppas en au-pair

_...

Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.

Tevens hebben wij plaats voor

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

ZANDVOORT

m

uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn
bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsi ng. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

'/Bh

NIEUWSTRAAT 7

DR. C. A. GERKESTR. 119

ZANDVOORT

INDELING:
Kelder; begane grond: entree, L-vormige woonkamer met trapkast en schuifpui naar plaats op het
westen, nette woonkeuken met inbouwapparatuur
en wasmachine-aansluiting, toilet; 1e verdieping: 3
slaapkamers, nette badkamer met bad, 2e toilet en
wastafel; vliering.

NVM

• Woonoppervlakte 90 m'
• Gerenoveerde woning.
• Plaats op het westen.

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Wat mij aantrekt in een vrouw
is haar innerlijke schoonheid
en haar behoefte aan intimiteit. Ben jij lief, zorgzaam,
eerlijk en oprecht? Heb jij een
warme persoonlijkheid en mis
je net dat ene om het como.a. antieke meubelen, klokken, tapijten, schilderijen, fontein,
pleet te maken? Bel mij dan
beelden, verlichting, veel kleingoed enz. enz.
snel! Boxnummer 704763.
Op maandag 31 januari en dinsdag 1 februari,
aanvang 19.30 uur. KIJKDAGEN vrijdag 28 januari 14-21 uur, Blond haar, blauwe ogen, 22
zaterdag 29 en zondag 30 januari, 10-16 uur.
jaar, 1.94 lang, dat zijn enkel
Spinnerij 33, Bedr.terr. Legmeer, Amstelveen. 020-6473004.
uiterlijke kenmerken van mij!
Als jij meer van deze leuke
jongen wilt weten, dan hoef je
alleen maar zijn boxnummer
te bellen! Snel bellen is snel
contact! Probeer het maar!
Boxnummer 817324.
Door interne verbouwing veel meer deelnemers.
Vrij. 28 jan., 17-21 u., zat. 29 en zon. 30 jan., 11-18 uur
Waar is die leuke, spontane
ORG.: LUITEN. & REIJMERINK
man die een beetje sportief is
en die, net als ik, een beetje
van romantiek houdt? Ik ben
een jonge vrouw van 23 jaar.
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Spreekt dit je aan, reageer
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
dan met je telefoonnummer
Wat moet u doen?
en ik bel je altijd terug. Box1. Kies een leuke advertentie
nummer 361944.
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
Contacten voor jong en oud!
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Ik ben Samantha, 19 jaar, heb
van uw keuze.
half lang bruin haar en bruine
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
ogen en mijn hobby's zijn
uitgaan,
dansen,
muziek,
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen luisteren, TV kijken en vooral
met 0906-50.50.232.
uitslapen. Heb jij humor? Dan
Ik zoek een leuke vent met Vlotte vrouw, bijna 47, 1.73 mag jij bellen! Boxnummer
humor, in bezit van HBO- lang, 64 kg én met kort blond 238935.

CENSE&
\LlNGEN

Motel "De Witte Bergen" Eemnes-Laren

Kennismaking

Ben jij tussen de 25-35? En
kom jij uit Leeuwarden of omgeving? En ben jij op zoek
naar veel lachen, gezelligheid,
romantiek, op zijn tijd t^n
goed gesprek, leuke dinger
ondernemen zoals uitgaan en
uit eten? Reageer dan op
deze vrolijke meid. Boxnummer233218.

haar zoekt een lieve, eerlijke
en betrouwbare man om in
eerste instantie een LATrelatie mee te beginnen en
later misschien meer. Ik hou
van klaverjassen, muziek en
gezelligheid.
Boxnummer
200463.

Vraagprijs: ƒ 495.000,

i

All-round
stoffeerder m/v

* VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN *
JANUARI VEILING

Grote Antiekbeurs

• Grotendeels voorzien van dubbel glas.
•Zeernet huis.
•Oppervlakte 162 m*.

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Kunst en antiek

niveau, die weet waar het in
het leven om draait. Ben jij
tussen de 30-40, ongebonden, eventuele kinderen zijn
geen bezwaar en sta jij open
voor een leuke vriendschap
en wie weet meer? BEL! Boxnummer 371923.

Royaal woonhuis met leuke zonnige tuin met achterom nabij de duinen gelegen.
INDELING:
begane grond:
entree, gang, toilet, doorzonkamer met open haard
en schuifpui naar tuin, open keuken,
leverdieping:
twee grote en één kleine slaapkamer, badkamer met
bad en 2e toilet.
2e verdieping:
zolderkamer en zolderberging

In het centrum van het dorp gelegen leuke gerenoveerde woning.

Vraagprijs: ƒ 379.000,

ZANDVOORT

U bent servicegericht en u beschikt over goede
contactuele eigenschappen. Daarnaast bent
u in het bezit van een groot rijbewijs.

aan

U bent een ervaren professional die het vak

' .bii
• / t*.Co
, • van
"•
-der
• ' Horst
. '.- • •. •
Co van der Horst in Amstelveen mag met recht een

volledig in de vingers heeft. Of het nu gaat om

Dit bieden wij

het leggen van vloerbedekking of het deskundig

Bij Wooncentrum Co van der Horst kunt u

ophangen en monteren van gordijnen en zon-

rekenen op uitstekende primaire en secundaire

wering. U beschikt over goede contactuele

arbeidsvoorwaarden. Ook bestaat de mogelijk-

eigenschappen en u weet wat service is.

:, ongewoon wooncentrumrwordén genoemd;-Met een-

Chauffeurmeubelmonteur m/v

interieur.collectie die gerekend kan worden tot de.
absolute top. En met een kijk op wonen die altijd
leidt tot een verrassend Interieur. Dit alles hééft

heid tot het volgen van aanvullende opleidingen. U werkt samen met een enthousiaste groep
collega's, in een prettige werkomgeving.

Zo reageert u
Samen met de andere collega's van onze buiten-

Als u geïnteresseerd bent in één van de

geresulteerd.in een-snelle groei. Daaróm-is-Co van

dienst vormt.u de laatste schakel met onze klan-

functies, stuur dan uw schriftelijke reactie

der'Horst momenteel op zoek' naar een aantal'

ten. Uw werkzaamheden bestaan onder meer'uit

binnen 10 dagen na verschijnen van deze

nieuwe medewerkers. Enthousiaste collega's die'
willen delen in'het succes van. het ongewone wonen.

CO

vanden
ld. horst

Voor een serieuze relatie bel
je dit nummer. Ik ben Petra en
zoek een leuke man voor
gezelschap en als het klikt om
een relatie op te bouwen.
Zullen we samen verder door
het leven gaan, want dat is
mijn bedoeling! Boxnummer
Ben jij een leuke, vlotte meid
Ik ben Conny, een aantrekke- 200557.
lijke vrouw van goed niveau Hoi leuke mannen! Ik ben een die met beide benen op de
en zoek een goed uitziende jonge vrouw van 33, 1.72 met grond staat? Dan zoek ik jou
man voor een LAT-relatie. een maatje meer. Ik heb 2 misschien wel! ik wil in eerste
Ben jij, net als ik, zelfverze- kinderen, ben ruim 3 jaar ge- instantie contact met een leukerd en sta jij met beide be- scheiden en ben toe aan een ke vrouw voor vriendschap. Ik
nen op de grond? Reageer nieuwe relatie. Ik zoek een ben een 32-jarige prettige,
dan en vertel me uitgebreid leuke man die eerlijk, lief en huisélijike man met veel
over
jezelf.
Boxnummer betrouwbaar is. Geen bar of hobby's. Boxnummer 735028.
361803.
Particulieren
discotype. Boxnr. 272268.
ontvangen
50% korting!

het afleveren van meubels en de montage daar-

advertentie naar: Wooncentrum Co van der

van. U heeft een technische vakopleiding en de

Horst, t.a.v. de heer E.J.V. van der Horst,

nodige ervaring-in een soortgelijke functie.

Binderij 2, 1185 ZJ Amstelveen.

Alles v o o r h e t o n g e w o n e w o n e n
Binderij 2 Amstelveen, 020-6412505

Deze vrolijke meid is op zoek
naar iemand voor haar zus!
Mijn zus heeft 1 kind, ze is 21
jaar, blond, heeft blauwe
ogen, ze is niet dik en niet
dun. Ga jij bellen? Boxnummer 272975.

Deze 23-jarige taxichauffeur
zoekt een leuke vriendin voor
een leuke relatie. Dus lijkt het
je wat, spreek wat in en ik bel
je zeker terug. Groetjes en
kusjes van Kees. Boxnummer
738980.

Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text,

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Ik, onbekende vrouw, 51 jaar,
zoekt een vriend om leuke
dingen mee te gaan doen en
om mee te knuffelen. Ik wacht
op je reactie! Boxnummer
361974.
Marokkaanse j. man zoeKt
lieve, Marokkaanse vrouw om
mee uit te gaan en gezell.
dingen te doen i/h leven. Tel.
0314-343229 (na 18.00 u.).

Wilt u reageren op een a'
vertentie onder nummer,
uw brief dan aan: Micro
Weekmedia, Postbus
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraw
maximaal 8 weken na plaa'
sing. Uw reactie dient
stuurd te worden in een
velop met in de linkerbovf-i
hoek vermelding van h*
briefnummer.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Hoogste score
voor Brandse en
Van der Meiden

Zandvoort geeft Hillegom een helft partij
ZANDVOORT - De SV
Zandvoort heeft Hillegom
een helft partij kunnen bieden. In de tweede helft was
het gedaan met de conditioneel zwakke Zandvoorters en
werd de 2-1 voorsprong omgetoverd in een 2-6 nederlaag.

ZANDVOORT - In de
schaduw van de prestaties
van het Nederlandse damesteam, dat speelde om de wereldtitel viertallen in Bermuda en dit in een bloedstollende finale tegen Amerika met
slechts een overslagje ook inderdaad realiseerde, traden
de leden van de Zandvoortse
Bridgeclub tegen elkaar in
het strijdperk.
Op woensdagavond zegevierden in de A-lyn het onlangs
gevormde paar Brandse jr. en
Van der Meulen, die met 65
procent een aardige voor,'sprong van acht procent had;den op nummer twee, de da•mes Groenewoud en Smit. Aan
!de leiding gaan na vier wed'strijden mevrouw Molenaar en
de heer Koning, terwijl de heren Brandse jr. en Van der
Meulen door hun goede prestatie zijn opgeklommen naar
de tweede plek.
De B-lijn leverde met 66 procent een overwinning op voor
de dames Sikkens en Van Zanten. De tweede en derde plaats
werd met 59 procent gedeeld
door de dames Gotte en Verburg en het echtpaar Hoogendijk. De üjst wordt hier aangevoerd door het echtpaar Hoogendijk met op de tweede stek
de dames De Leeuw en Peeman.
De dames Polm en De Vries
hadden in de C-Iijn een goede
avond en grepen de eerste
plaats met 66 procent. Dat was
drie procent meer dan de nummer twee, de heren Josee en
Van Deijnen. Lijstaanvoerders
in deze lijn zijn de dames Eijkelboom en De Fost, op de
tweede plaats gevolgd door de
dames Baard en Vrolijk.
Het echtpaar Peeman was
met 66 procent, op donderdagmiddag, goed op dreef. Dat
was genoeg voor de zege in de
A-lijn. Mevrouw Bruijn en de
heer Koning deden het met 64
procent ook niet slecht en een
tweede stek werd hun deel. De
heren Hogendoorn en Wey'ers
prijken na vier wedstrijden op
de eerste plaats. Het echtpaar
Peeman bezet de tweede
plaats.
De dames Kool en Spits
scoorden in de B-lijn zestig
procent, wat voldoende bleek
te zijn voor de hoogste plaats.
Als tweede eindigde met 55
procent het echtpaar Lanting.
De dames Pellerin en Rooijmans gaan fier aan de leiding
voor het echtpaar Morhaus.
Aan de gemengde paren-'
wedstrijden in het district
Kennemerland hadden zich
vier paren van de Zandvoortse
Bridgeclub opgegeven. Om
voor het spelen in de finale in
aanmerking te komen moesten twee voorronden worden
gespeeld, waarbij in de hoofdklasse 16 van de 30 en in de
eerste klasse 12 van de 30 paren zich konden plaatsen.
Mevrouw Molenaar en de
heer Koning, die in de hoofdklasse speelden, deden het in
deze voorronden uitstekend
; en eindigden als vijfde. In de
• finale ging het wat minder,
maar met een elfde plaats kónden ze toch tevreden huis; waarts keren. De echtparen
l Noijen en Hoogendjjk plaatsen
i zich in de eerste klasse niet
voor de flnalepoule. Het echt• paar Van der Meulen echter
wel. Daarin werd een tiende
plek behaald.

woensdag 26 januari 2000

Trainer Gerard Nijkamp is
vol onbegrip. Er zijn spelers
die trouw komen trainen maar
het overgrote deel heeft daar
geen behoefte aan. „Het bleek
ook nu weer dat vele spelers
een trainingsachterstand hebben," aldus een ontgoochelde
Nijkamp. „Er is weinig medewerking van de groep, Zaterdags en zondags moet ik bellen
om de teams compleet te krijgen. Dit hou je echt niet voor
mogelijk."
Het Zandvoortse team bleek
in de eerste helft aardig tegenspel te bieden. Hillegom was
wel het meest
in
balbezit
maar behoudens het eerste kwartier
ontstonden er
weinig mogeUjkheden voor
het doel van Michel van Kampen. Na zo'n tien minuten was
Van Kampen een geslagen
doelman toen foutief ingrijpen
in de Zandvoortse defensie
meteen werd afgestraft, 0-1.
De Zandvoorters leken wakker geschud en pakten de
strijd wat vinniger aan. Dat leverde tien minuten later een
fraaie gelijkmaker op. Ivar
Steen stuurde Geoffrey van
den Broek de ruimte in en deze
haalde keihard uit. De bal verdween via de binnenkant van
de paal in het doel, 1-1. Hillegom bleef wel de betere ploeg,
maar de Zandvoortse defensie
had er beter het oog in.
Foto: Rob Knotter
Tien minuten voor het rust-

signaal kwam SV Zandvoort
op een 2-1 voorsprong. Mare
Hoppe speelde zich keurig vrij
en liet een lage en harde schuiver los, die de Hillegomse doelman te machtig was. De slotfase van de eerste helft was weer
voor Hillegom, doch echt gevaarlijk werd het niet.
In de tweede helft had Hillegom licht voordeel van de wind
in de rug en SV Zandvoort
kwam vrijwel niet meer over de
middenlijn. Het spel werd
steeds onnauwkeuriger en Hillegom kon niet meer in taedwang gehouden worden. De
Zandvoorters verloren de
duels en kwamen telkens een
stapje te laat. In een periode
van tien minuten werd Zandvoort met de neus op de feiten
gedrukt. Hillegomse aanvallers liepen zich vrij en in een
mum van tijd stond er een 2-5
achterstand op het scorebord.
Zandvoort gaf de strijd op en
bezat niet de
kracht het fysiek
sterke
Hillegom de
voet dwars te
zetten. De bezoekers vonet Ook
wel genoeg en sprongen slordig om met de kansen, waardoor de Zandvoorters een grote afstraffing bespaard bleef.
In blessuretijd bepaalde Hillegom de eindstand op 2-6.
„Als je wat wilt bereiken dan
moetje twintig man op de training hebben. Nu houden ze het
zestig minuten vol en dan is
het over. Zonder training heb
je te weinig kracht en conditie
om iets extra's te bieden. Als
de tegenstander het tempo
omhoog gooit dan is het gebeurd. Ik ben er nog steeds van
overtuigd dat als deze jongens
komen trainen, de middenmoot haalbaar moet zijn,"
stelt Nijkamp.

Zwakke conditie
breekt Zandvoort
op na de pauze

Een ontgoochelde trainer Gerard Nijkamp ziet de bui van een nederlaag al hangen

Coronel: geen aandelen
ZANDVOORT - Het initiatief van coureur Torn Cpronel om middels een publieke
plaatsing van aandelen financiële middelen te werven
voor zijn entree naar de Formule 2 wordt niet doorgezet.
Het lag in de planning om
vrijdag het plan publiekehjk te
lanceren, met 12 februari als
sluitingsdatum voor de in-

Uw krant
niet
ontvangen?
3el dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

schrijving. Vervolgens zou op
15 februari bekend gemaakt
worden of de stoel een feit zou
zjn. Plotseling heeft er echter
een verandering in het tijdschema van de teams waarmee
onderhandeld werd plaatsgevonden. Zodat er geen gelegenheid meer is om via aandelen de benodigde fondsen te
werven.
In een reactie zegt Coronel:
„Natuurhjk ben ik zeer teleurgesteld, met name ook voor
alle fans,.die mét zoveel vertrouwen'het plan hebben ge~dragen. Vele duizenden aanvragen waren al binnengekomen. De kans om een stoel te
bemachtigen is kleiner geweorden, maar nog niet verkeken.
We zullen de komende week
meer weten." Ondertussen
gaan de initiatiefnemers van
The Racing Dutchman door
om met de warmgelopen sponsors en founders Torn Coronel
dit seizoen in een Formule l
wagen te krijgen. Over dit onderwerp zijn nog verschillende
gesprekken gaande.

TZB gaat fors in
fout in duel met
counterend DIB

Topscorer

ZANDVOORT - Van vrijdag
28 januari tot en met zondag
30 januari traint The Dutch
Raiders, onder leiding van
Ruud Luttik in Zandvoort. Dit
team doet mee aan een survivaltocht over 700 kilometer.
In dit "The Raid Gaulloises"
genoemde evenement moeten
vijftig teams de zwaarste beproevingen doorstaan op het
gebied van sport, avontuur en
natuur. Intelligentie, ervaring
en energie zijn de bronnen
waar de teams uit kunnen putten zonder gebruik te maken
van hulp van buitenaf of gemotoriseerde voertuigen. Het
evenement wordt gehouden
van 29 a_pril tot 11 mei aanstaande in gaat door Tibet en
Nepal.
De deelnemende teams dienen zo snel mogelijk de 700 kilometer af te leggen. De route
moet lopend, zwemmend, fietsend, abseilend en zelfs skiend
worden afgelegd. De route is
middels kaartcoordinatcn uitgezet. Het wedstrijdteam bestaat uit vijf personen, vier
mannen en een vrouw. Een begeleidingsteam van twee mannen zorgt op bepaalde punten
voor tenten of fietsen en natuurlijk voor de nodige proviand.
Plaatsgenoot Ruud Luttik
heeft voor deze ploeg een trainingsprogramma in elkaar gezet. Hierbij heeft hij de nadruk
gelegd op teamwork en mentaliteit alsmede op het uit proberen van de verschillende materialen.

Op vrijdagavond begint het
trainingsweekend doorlopend
naar Langevelderslag te gaan.
Onderweg dienen enkele
strandafgangen bedwongen te
worden. Daar wordt op de fiets
de route, via het duinterrein,
vervolgd naar Noordwijk en
fietsend over strand terug
naar Langevelderslag. Een van
de spectaculairste onderdelen
is het abseilen. De groep doet
dat twee keer. De eers_te keer
is in de nacht van vrijdag op
zaterdag om half vijf vanaf de
heeft gezien was van mening Watertoren.
dat we heel goed gespeeld hebben, en dat was ook zo," verIn de sportschool Kenamju
volgde Van Nes. „Speltech- gaat het team aan de slag om
nisch was Spaarndam wat be- de conditie op te voeren. De
ter, maar zij hadden toch kano wordt eveneens uit de
moeite met ons. Wat wij er te- stalling gehaald. Bij de KNRM
genover stelde was niet ver- gaat het team de zee in om te
keerd. We missen een brok er- roeien. Zwemtraining wordt er
varing maar er staat inmiddels vervolgens gegeven in het bad
wel een team. We draaien goed van Gran Do_rado waarna op
mee onder de top twee. Het de fiets richting IJmuiderpier
verschil tussen nummer drie wordt gegaan. De training op
en de rest is nihil, dus spanning de mountainbike wordt vergenoeg."
zorgd in het recreatiegebeid
bij Spaarnwoude.

Lions laat zich niet wegspelen
ZANDVOORT - De basketballers van The Lions
hebben zich tegen kampioenskandidaat Spaarndam
uitstekend verweerd. De
Zandvoorters gingen met 7699 ten onder maar werden
zeker niet weggespeeld.
Tegen
Spaarndam,
dat
graag wil promoveren naar een
hogere klasse, hebben de mannen van The Lions in eigen
huis, de Kprver Sporthal, naar
vermogen* gepresteerd. Een
overwinning zat er voor de
ploeg van coach Joop van Nes
niet in, maar de Zandvoorters
lieten zich niet wegspelen en
lieten zien over de nodige inhoud te beschikken.
Van Nes was na de wedstrijd
ondanks de nederlaag een tevreden coach. „We hebben tegen de koploper heel goed gespeeld," vond de Zandvoorter.
„We missen nog wat ervaring,
maar zijn we een jaar verder
dan win je deze wedstrijd."
In de eerste tien minuten

Schakers Chess Society
succesvol in Wyk aan Zee

ZANDVOORT - De dele- vijfde groep van het weekendwerd
gatie van de Chess Society vierkampentoernooi,
Zandvoort doet het tot nu door de Chess-delegatie tytoe prima op het Gorus dens de dag-vierkampen maar
Chess Tournament 2000 in liefst drie prijzen in de wacht
Wijk aan Zee. Door de scha- gesleept.
Leo Keesman toch niet gekers Leo Keesman, Jeroen
Loos, Olaf Cliteur en Caroli- promqveerd na zün gedeelde
ZANDVOORT - Het naar ne Stam de Jonge werden overwinning van vorig jaar,
de zesde klasse verlangende uitstekende resultaten ge- trad wederom in de achtste
voetbalelftal van TZB maak- boekt.
groep aan. Keesman overtuigte zondag een lelijke misstap
de de wedstrijdleiding snel van
door de uitwedstrijd in AmBJJ het dag-vierkampentoer- hun ongelijk want uit de drie
sterdam tegen DIB met 3-1 nooi won Leo Keesman in de partijen scoorde hij evenzoveel
te verliezen. De Zandyoor- 8e klasse met een honderd pro- punten en stelde daarmee zyn
ters haalden niet het niveau cent score. Jeroen Loos debu- verdiende
promotie
naar
van de voorgaande wedstrij- teerde sterk met een tweede groep 7 alsnog veilig.
den.
In de paralel-groep startte
prijs in groep 9, terwijl Olaf Cüteur na een dubbele promotie Carolina Stam de Jonge met
De openingsfase was nog vorig jaar zich moeiteloos een winst- en verliespartij. In
voor de Zandvoorters. In die staande hield in de op een na de beslissende derde ronde
fase kreeg TZB de beste kan- hoogste groep. Caroline Stam leek alles zó mooi toen Stam
sen van de wedstrijd, maar die de Jonge handhaafde zich niet de Jonge een paard voor kwam
werden niet benut. DIB coun- in de 8e klasse ondanks goed te staan tegen Hersman uit
terde eenmaal en het was met- spel.
Amsterdam. Een wanhoopseen raak, 1-0. Op het sfeerloze
Na de eerste week Wijk aan aanval van de Amsterdammer
veld van DIB poogden de Zee kan de conclusie getrok- werd de Zandvoortse alsnog
Zandvoorters wat terug te ken worden dat de schakers fataal en direct bleek weer hoe
doen. Aanvallend liep het van de Chess Society Zand- dicht succes en degradatie in
stroef maar toch slaagde Mark voort net als andere jaren weer de vierkampen tay elkaar ligvan den Berg er in de rust- aardig hun partijtje meeblazen gen. Stam de Jonge eindigde
stand op 1-1 te brengen.
onder de rook van de Hoogo- op de gedeelde derde en vierde
In de tweede helft heeft TZB vens. Nadat Ton van Kempen plaats en zal vermoedelijk volgeprobeerd de winst te force- zich vorig weekend reeds keu- gend jaar het verloren terrein
ren. Jammergenoeg vergaten rig handhaafde in de sterke terug moeten winnen.
de Zandvoorters het in combinaties te zoeken. Nu werd te
vaak met de lange trap naar
voren gespeeld en daarmee
Riek de Haan (TZB)
23X
had de defensie van DIB geen
moeite. TZB mocht aanvallen
*naar het overwicht leverde
geen doelpunten op. Met snelte tegenstoten werd TZB vervolgens tweemaal verrast, 3-1.
"i de slotfase heeft TZB nog Robin Castien
(SV Zandvoort-zat.)
19X
wel een offensief ontketend Mischa Tibboel
(TZB)
16X
i'aaar het overleg ontbrak.
(SV Zandvoort-zat.)
10X
„DIB bezorgde ons een dip," Pieten Keur
stelde Willem Koning. „Het Stefan Smit
(SV Zandvoort-jun.)
10X
Was voor ons een vervelende
zondag. De scherpte ontbrak
vandaag
en daarom moeten
w
e deze wedstrijd maar snel De voetballers van TZB en SV Zandvoort brachten er zondag niet
vergeten.
Gewoon doorgaan veel van terecht. De TZB-ers leden een onverwachte 3-1 nederlaag
e
n zondag in iedergeval van bij DIB. Topscorer Riek de Haan bleef droog staan net zoals de
concurrent KSJB winnen. Dan overige schutters in de top vijf. De zondagvoetballers van SV Zandstaan we er weer bjj. Deze ne- voort scoorden tweemaal, doch aangezien Hillegom zes keer het net
betekende echter een vond, was er ook hier geen succes. Het jeugdteam en de zaterdagtak
van SV Zandvoort zagen hun wedstrijd afgelast worden.
misstap."

Training van
Ruud Luttik

wogen beide ploegen goed tegen elkaar op en leek Lions
misschien wel voor een verrassing te zorgen. De Zandvoorters telden drie geblesseerde
en vakantie vierende spelers
waardoor met slechts een wissel gespeeld moest worden.
Dat zou later in de wedstrijd
een behoorhjke aderlating betekenen.
In het tweede gedeelte van
de eerste helft sloeg Spaarndam een gat van tien punten.
Defensief liet Lions soms wat
steekjes vallen en daarvan profiteerde het hechte Spaarndamse team. Onder het bord
wist Spaarndam ook wel raad
met de kansen en daardoor
werd de ruststand bepaald op
35-45. Aanvallend bleef Lions
mede door de weer op dreef
zijnde Maarten van den Elshout aardig overeind.
Na de rust kreeg Lions het
steeds moeilijker. De foutenlast ging meespelen en het veel
geroutineerdere Spaardam gaf
Lions geen kans in de wed-

strijd terug te keren. De Zandvoorters speelden met een
meer dan voortreffelijke inzet,
maar Spaarndam rook de
overwinning. De achterstand
van Lions werd langzaam groter. De scores van de Zandvoorters mochten er best zijn,
maar Spaarndam liet prima
bastketbal zien, dat zeker rijp
is voor een hogere klasse. De
uiteindelijke 76-99 eindstand
betekende voor Lions de eerste thuisnederlaag.
„Iedereen die deze wedstrijd

Ruud Luttik spaart zijn
team niet want zaterdagavond
wordt op het circuit negen
rondjes gelopen, terdijl op
zondagochtend half negen het
team gaat roeien op zee met
een vlet van de Zandvoortse
Reddingsbrigade. Het abseilen gaat voor de tweede keer
geschieden, maar nu vanaf het
Hotel van Gran Dorado en wel
om elf uur op zondagmorgen.
Om het zware weekend af te
sluiten wordt nog eventjes een
rondje Langevelderslag gefietst.

Rangschikking
voetbalclubs

Racekalender
weer overvol

Derde klasse B zaterdag:
VEW
12-26
RCH
12-26
In die negende klasse debu- NAS
13-24
teerde Jeroen Loos sterk. Na SV Zandvoort
12-20
een zege in de eerste ronde op SCW
13-20
Koops uit Purmerend, bleek AFC
13-18
de Engelsman Doyle, die ver- SIZO
13-18
12-16
moedeLjk iets te laag was inge- Hoofddorp
12-13
deeld, in de tweede ronde te DCG
sterk voor Loos. In de derde Vlug en Vaardig
13-13
ronde stelde hij echter zijn Overbos
13-12
tweede prijs veilig door een IJmuiden
12- 8
overtuigende overwinning op
Horninge uit Alkmaar.
Vierde klasse D zondag:
14-36
Het Zandvoortse succes Van Nispen
werd gecompleteerd door Pancratius
13-27
Chess-voorzitter Olaf Cliteur. DIO
13-21
Cliteur die dubbel gepromo- Hillegom
14-21
veerd was, acteerde in de een United/DAVO
14-19
na hoogste groep die luj nog DSOV
14-19
nooit had weten te bereiken. GeelWit
14-17
Met drie remises bleef de 36- DSS
14-17
jarige Zandvoorter niet alleen Concordia
14-16
14-16
meoiteloos overeind maar BSM
14-15
sleepte ook nog eens de ge- TYBB
deelde tweede prijs in de SV Zandvoort
14-10
wacht.
Momenteel speelt Olaf Cli- Zevende klasse A zondag:
teur de tienkampen, waarin hjj Heemstede
14-31
13-27
eveneens uitkomt in de sterke KSJB
14-25
tweede groep. Op het laatste TZB
moment heeft Cliteur nog ge- DIB
14-21
zelschap gekregen van Leo HYS
11-17
13-16
Keesman, die het toernooi via OSC
de reservelijst binnenkwam. Eendracht
15-14
14-7 Spelers van Lions en Spaarndam in fel gevecht om de bal
Keesman komt uit in de acht- ABNAMRO
Foto: Rob Knotter
ste groep van de tienkamp.
THB
14-6

ADVERTENTIE

\

MAG HET
IETS MINDER?

OPRUIMING!

MEUBELBOtlLEVARD
Baalbergen Meubelen, Houweling Interieur,
Mijnders Meubelen, Mondileder, Oase, Van Recuvvijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcenter, Valhal.

Amsterdam

ZANDVOORT - De racekalender 2000 van Circuitpark
Zandvoort is weer overvol. De
opening van het seizoen is op
24 april terwijl de slotraces op
28 oktober op het programma
staan.
Op maandag 24 april wordt
gestart met de Paasraces, gevolgd op zondag 14 mei met
Internationale autoraces en
op 21 mei wordt de Historische Zandvoort Trophy verreden. Op 28 mei staan er nationale autoraces gepland en de
Adac ToplO/MSC Langefeld
zal op 4 juni veel Duitsers naar
de badplaats trekken. De
Pinksterraces van maandag 12
juni beloven weer ouderwets
spannend te worden en ook de
Italianen komen weer naar het
fraaie racecircuit in de duinen.
Zondag 25 juni is vrijgemaakt
voor Italia a Zandvoort gevolgd op zondag 9 juli door nationale autoraces.
Op zondag 23 juli wordt er
opnieuw Duits bezoek verwacht met de Porsche Club
Schwaben, terwijl het hoogtepunt van het raceseizoen ook
dit keer komt van de Marlborp
Masters of Formula 3. Dit gigantische evenement, dat tienduizenden toeschouwers trekt
vindt plaats op 6 augustus. De
Duitse Motorsport Club Langefeld gaat op 20 augustus in
strijd om de Adac Noordzeecup
Geen races maar het Liptonice Inline Challenge evenement tovert de racebaan om
tot een grote skeelerbaan. Dat
evenement staat voor 27 augustus genoteerd. In september staat op derde van deze
maand de Trophy of the Dunes
op het programma en op de
tiende is het Engelse BRSCC
bezoeker van het circuit. Nog
meer Brits racegeweld en wel
op 17 september en vervolgens
een week later gevolgd door
nationale autoraces. Met races
op l oktober, de Zandvoort
Euroraces, 15 oktober, de Finaleraces, en tenslotte 28 oktober, de Zandvoort 500, wordt
het raceseizoen afgesloten.

woensdag 26 januari 2000

Weekmedia 17

10

«s \
Betty van de
Schaaff: „Ik
heb altijd
iets voor en
met kinderen
willen doen"
Foto
Jaap Ma ars

'Het is leuk als je
de jeugd weet te pakken'
H

ff

Ik werk dagelijks met kinderen die wat extra aandacht

Spreekt dat je aan? Neem dan eens contact met ons op

nodig hebben. Het belangri|kste daarbij is dat je uitgaat van

voor een baan als

(assistent-)begeleider op

een van

het unieke van ieder kind. Dat betekent dat je je niet richt op

onze kinderdienstencentra. Kijk op www.swoz.nl of bel

de beperkingen, maar juist op wat het kind wél kan. Jij hebt

Janet Larmey, (020) 631 81 81, of schrijf naar SWOZ,

samen met de ouders een ondersteunende taak in opvoeding

ter attentie van de Personeelsadministratie, Postbus 1103,

en ontwikkeling. Dat is mijn visie en die van de SWOZ.

1000 BC Amsterdam."

ET WORDT spannend in het weekeinde van 12 en 13 februari in De
Meent. Dan staat er een recordpoging 'kralenrijgen-' op het programma. 'Dat moet de langste ketting
worden die ooit in Nederland is geregen. Meer dan driehonderd meter
en als het lukt komt het resultaat in
het Guiness Book of Records.'
Sociaal cultureel werkster Betty
van de Schaaff kijkt met spanning
uit of het idee gerealiseerd kan worden. Het is één van de activiteiten,
die de Amstelveense als kmdertienerwerker in buurthuis De Meent
organiseert. „Ik heb altijd iets voor
en met kinderen willen doen," vertelt de 42-jarige moeder van twee
kinderen. „Ik was kinderjeugdverzorgster, maar ik wilde naar de Sociale Academie. Daarvoor was mijn
vooropleiding niet voldoende. Ik
zou een mbo-dagopleiding in Leiden moeten volgen."
„Dat betekende elke dag vanuit
Amstelveen anderhalf uur met de
bus heen en weer of daar op kamers
gaan wonen. Daar had ik geen zin
in. Een jaartje werken met peuters
in Amstelveen was leuk, maar ik
vond het niet mijn roeping. Dus besloot ik toch maar naar Leiden te
gaan om m 'het' werk terecht te
kunnen komen. Het was wel een opgave, maar je merkt datje een doel
voor ogen hebt. Bovendien kon in
het laatste jaar stage lopen in Alleman. Dat betekende twee dagen
minder heen en weer. Maar eenmaal het diploma in handen, betekende nog niet direct een baan. Ik

heb eerst anderhalfjaar arbeidservaring kunnen opdoen in Alleman.
Toen werd er in Haarlem iemand
gevraagd voor het kinderwerk." Het
buurthuiswerk in De Fjord in Haarlem-Noord moest van de grond af
worden opgezet, omdat door overlast van tieners veel krachten en
vrijwilligers gestopt waren. 'Weggepest' stelt Van de Schaaff, „alleen
de beheerder en de peuterspeelzaal
waren er nog. Met een groot aantal
nieuwe krachten ben ik begonnen.
Alles wat je organiseerde werd door
de ouders en de kinderen gewaardeerd. Iedereen was ook bereid zich
als vrijwilliger in te zetten. Bij alles
wat ik begon had ik één doel voor
ogen: de kinderen een zinvolle vrije
tijdsbesteding geven. Tieneroverlast was er nog wel, maar het bestuur zwichtte niet en stelde later
een ruimte onderin het gebouw
voor tieners open. Maar we deden
nog meer. Via fondsen kregen we
zes computers. Konden we cursussen voor jongeren en ouderen organiseren. De Fjord werd echt weer
een buurthuis met een eigen wijkkrant, zelfs een straatzeskamp.
Maar het mooiste was het driedaagse Herfstkarnp in Hilversum. Daar
bouwden ze eigen hutten en keken
de kinderen steeds weer naar uit."
Een leuke anecdpte uit die tijd:
„We hadden een timmerclubje
waarvoor we tien tangetjes hadden
aangeschaft. Na een bijeenkomst
waren er vijf tangetjes weg. Ik heb
toen een brief bij de ouders laten
bezorgen, dat we niet meer konden

* '-T V^.~ 'H ?*'~ ,»% ",T«V * l *
opdrachtgevers in de regio Amsterdam
* ~' ^ ''%ï\ !* t\-«jf4«%*"*„,/ zijn wij op zoek naar:
- - ' s > - <> <• _%••_£\*->ltiiL- ~*'

Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking
De fTé Groep maakt onderdeel De geschikte kandidaat voldoet aan:
uit van KSI International en is m interesse en ervaring in automatisering
'met miirt 200 medewerkers de grootste gespecialiseerde • algemene kennis van pc-hardware
? "' leverancier vanjijdelljkji, • kennis van Windows '95/'98 en MS Office
^automatiseringspersoneel, i kennis van Novell, Windows NT of Banyan Vines
op MBO en MBO+ niveau. , goede communicatieve vaardigheden
" Tot orize klanten behoren de
l top^SOOtiit het Nederlandse ' klantvriendelijke instelling

C
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\," ; bedrijfsleven* l
- > ITé heeft vestigingen in

F A C IILLIIT™A I R E BED

Parttime Medewerker P o s t k a m e r m/v
STANDPLAATS A M S T E R D A M
Als Parttime Medewerker Postkamer gaat u werken bij de afdeling Postzaken & Koeriersdiensten van de sector Algemene Zaken te
Amsterdam. Deze sector bestaat uit de afdelingen Huisvesting & Technische Zaken, Beveiliging &
Bewaking, Civiele Zaken, Telefoonzaken en Postzaken & Koeriersdiensten.
De afdeling Postzaken & Koeriersdiensten is verantwoordelijk voor alle activiteiten die samenhangen
met het ontvangen, intern distribueren en verzenden van post
Deze functie is vooralsnog voor een periode van 1 jaar
Functie-inhoud
- Het ophalen en wegbrengen van de post
- Het sorteren, frankeren en insteken van post
- Het instellen en bedienen van de computergestuurde multi-mailer
- Het opheffen van storingen en controleren op de juiste werking van de apparatuur
Functie-eisen
- Opleiding op minimaal LBO-mveau
- Goede kennis van de Nederlandse taal
- Rijbewijs B
- Interesse m computers en techniek
- Enige werkervaring
- Nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken
- Klantvriendelijk
- Collegiale houding
Ons a a n b o d
Wij bieden een interessant pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Meer informatie over deze functie verstrekt de heer M de Boer, hoofd Postzaken & Koeriersdiensten,
telefoon 020 - 562 2934
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 7 februari 2000 richten aan
PCM Facilitaire Bedrijven fav, afdeling Personeel & Organisatie, tav mevrouw D J C Moester,
Postbus 8751, 3009 AT Rotterdam

"Utrecht, Eindhoven,^
Den Haag, Rotterdam,
"Amsterdam, Amersfoort,
Arnhem, Maastricht,
Den Bosch en Grou.

wi

i bieden de geschikte kandidaat:
m een tijdelijk contract met optie op vast dienstverband
• een prima salaris
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
de mogelijkheid van een auto van de zaak
m studiemogelijkheden

- ;»
"
*•" * , ^ ITé Groep B.V, ('
' "' *•a.vilrtna Raimondô^' Werken bij de winnaars? Pak die kans en zend uw CV
Coengebouw, 6e etages naar , ,.
. . .
,, ,
^ Kabelweg 37 ''
hiernaast vermelde adres, of bel voor nadere
~" 1014 BA Amsterdams informatie.
^
lel. (020) 586 44 33 Kijk voor vacatures ook op onze
_ te (020) 586 43 33, home-page: http://www.ite.nl

e-mail: iraimondo@ite.nl

InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

l Nieuwsblad
en/of folders
zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.8444

Henk Fokkink

Carrière maken
in het reclamevak ?

i» ^ m^Tfvm^mijil^- ";•-,•
>* >'ï ? <f ff „"f-* Vj-^ \;>'"'* "•*'
'* * Voor diverse
H

PC iristallateurs/Hélpdeskmedewerkers

werken. Binnen een uur lagen de
tangetjes m de brievenbus. Het is
leuk als je de jeugd weet te pakken."
„Toen ik zelf kinderen kreeg wilde
ik twintig uur gaan werken Dat was
geen probleem, er zou een collega
bijkomen. Die werd echter wegbezumigd. Omdat ik een behoorlijke
groep vrijwilligers had, was het nog
te doen. Totdat ik een advertentie
zag waarin De Meent een kindertienerwerker vroeg. Op l mei 1991 ben
ik in De Meent begonnen. Ik wilde
meteen dat Haarlemse 'huttenbouwdorp' introduceren, maar dat
vond men te vroeg. Een jaar later
zijn we er mee begonnen. In de eerste week van de vakantie bouwen
nuzo'n 180 kinderen 40 tot 45 hutten tussen de twee flats van De
Grote Beer De bewoners vinden
het prachtig, dat is echt een succes."
Als Amstelveense weet ze wat er
leeft. „Via de plaatselijke media blijf
je op de hoogte. Daar kun je ook op
inspelen. Zo hebben we nu ook een
disco voor 11 tot 13 jaar, maar dan
moeten de ouders ze wel komen ophalen. We willen overlast voor de
buren voorkomen en ook voor hun
eigen veiligheid is dat beter. Maar
juist omdat je zo dichtbij woont,
moet je wel uitkijken dat het werk
niet je hele leven gaat beheersen.
Dat mensen je op straat gaan aanspreken. Dat moet alleen tijdens de
werkuren."

Wij bieden je deze kans l
Van Vliet, bureau voor media-advies, verzorgt voor derden de
advertentie-exploitatie van een breed assortiment professionele
printmedia. Voor ons hoofdkantoor in Zandvoort zijn wij op zoek
naar een

Media Adviseur m/v
Je
-

werkzaamheden zijn o.a:
telefonische acquisitie
bezoeken klanten/beurzen
opstellen offertes en rapportages

Wij zoeken iemand met:
- een MBO-opleiding
- een commerciële instelling
- een goede mondelinge- en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid
- zelfstandigheid en teamgeest
- representativiteit
Tevens zijn wij op zoek naar een

Commercieel
Administratief
Medewerker m/v
Doel van de functie:
Je bent verantwoordelijk voor een correcte verwerking en
serviceverleni ng vandedoorde verkoopteams geboekte en/of
rechtstreeks binnengekomen advertentie-opdrachten.
Tevens onderhoud je telefonisch contact met adverteerders,
reclamebureaus, drukkers en uitgevers.
Van onze nieuwe collega verwachten wij:
• een opleiding op MBO-niveau;
• een flexibele en commerciële instelling;
• een nauwkeurige werkwijze;
• een goede beheersing van de Nederlandse taal (W/S);
• een jonge representatieve verschijning;
• zelfstandigheid en teamgeest en
• enige ervaring met computers.

Wij bieden je per direct een interessante job binnen een
jong en dynamisch verkoopkantoor met uitstekende
arbeidsvoorwaarden.
Ben je geïnteresseerd in één van deze veelzijdige
functies in het reclamevak, reageer dan snel en stuur
een sollicitatiebrief, uiteraard met CV naar:

VAN VLIETWBUREAU VOOR MEDIA-ADVIES

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804 of Pieter Langereis 020-562 3436

Bureau Van Vliet B.V. t.a.v. Milan Kaldenbach, manager
P&O, Postbus 20 - 2040 AA Zandvoort
telefoon: 023 - 571 47 45
E-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com
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EN MEISJE kijkt onwennig in de lens, terwijl zij het buideltje (wasgoed?) waarmee zij onderweg is angstvallig tegen zich
aangedrukt houdt. De foto is gemaakt aan de rand van de
gemeente Diemen. Links het water van het riviertje De Diem,
daarachter in de verte huizen bij de Diemerdam en de sluis in
de Zuiderzeedijk. Het boerderijtje bij de Diemerdam werd
bewoond door de familie Smeenk, die als beroepsvissers De
Diem en een stukje Zuiderzee hadden gepacht.

E

De Overdiemerweg was maar een karrespoor breed, en liep met
een flauwe bocht naar een bruggetje in de verte. Op dit punt
bevond zich blijkbaar een zwak punt in de weg - tegeljkertijd
dijkje en polderkade -, want ter versteviging is kort geleden een
flinke hoeveelheid baksteen en natuursteen langs de oever
gestort. In het water is paalwerk geplaatst als extra bescherrrdng tegen golfslag. De kleiige, iets hoger gelegen oeyerwal van
De Diem was een prima groeiplek voor bonen en struiken.
De foto doet wel wat denken aan een tekening van Rembrandt,
een hoekje met hoog opgaande begroeiing in het verder kale
polderland. Achter de bomen, voor ons niet zichtbaar, verschuilt
zich een boerderij, weer daarachter ligt aan de dijk het fort
Diemerdam en boerderij 'De Zeehoeve'. Het bruggetje in de
Overdiemerweg (richting fort) ging over de Kleisloot, die vanaf
de Diem achter de dijk langs liep om per schuit gemakkelijk
materiaal voor dijkversteviging aan te kunnen voeren.
Olie kan langs twee wegen hier naartoe gekomen zijn: vanuit
Amsterdam over de dijk, of enigszins om, langs Diemerbrug en
over de Overdiemerweg. In het laatste geval is hij met een pontje het pas enkele jaren daarvoor gegraven AmsterdamRijnkanaal overgestoken. Vermoedelijk heeft hij de laatste weg
genomen, want in zijn notitieboekje noteerde hij bij deze opname: 'Diemerdam Weg naar 't Fort'. Dezelfde dag heeft hij het
pontje gefotografeerd dat met militairen het kanaal oversteekt.
Bijna twee jaar later, op 14 juli 1895, was hij weer in deze omgevmg. Hij maakte vijf opnamen van soldaten van de artillerie op
fort Diemerdam, druk doende met het plaatsen van een kanon
op een affuit.
In de tegenwoordige situatie bevinden we ons aan de noordzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal, in het gebied achter de
Maxis, vlakbij de Diemer elektriciteitscentrale. Bij de
Diemerdam ligt tegenwoordig een jachthaventje. Dijk en sluis
zijn er nog steeds, daarachter ligt het IJsselmeer.
Dit is de eerste aflevering van een serie met foto's, die Jacob Olie ruim een
eeuw geleden in en rond Amsterdam maakte. Vanaf aanstaande vrijdag tot
half april is in het Gemeentearchief, Amsteldijk 67 in Amsterdam, de tentoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf van 19de-eeuws Amsterdam' te zien.
Openingstijden zijn maandag tot en met zondag van 11 tot 17 uur.
Toegangsprijs bedraagt zes gulden. (Website: www. gemeentearchief.
Amsterdam.nl)

De tentoonstelling 'Jacob Olie, folograafvan 19de-eeuws Amsterdam,
'K tot half april te bezichtigen in het
qc qGemoentearchief Amsterdam.
Tot die tijd duurt tevens de fotowedstrijd, die deze krant in samenwerking met het Gemeentearchief
organiseert. ledere amateur-fotograaf kan hieraan meedoen. Het
thema van de wedstrijd is 'straatleven', een onderwerp waarop Jacob
Olie zich rond 1900 graag met zijn
camera uitleefde. Overigens, niet
alleen in Amsterdam, maar ook in de
omliggende plaatsen.
Een speciale jury zal de foto's
beoordelen. Zowej Weekmedia als
het Gemeentearchief Amsterdam
stellen toepasselijke prijzen beschikfaaar, vooral in de vorm van fotoboeken. De hoofdprijs is het prachtig
geïllustreerde boek 'Jacob Offe Jbz
(1834-1905]', winkelwoarde 95
gulden.
Deelnemers aan de wedstrijd kunnen hun foto's (aantal, formaat,
zwort-wif of kleur, mag u zetf bepalen) sturen naar: Weekmedia, t.a.v.
Trudy Steenkamp, postbus 2201,
1000 EK Amsterdam, onder vermelding van Jacob Olie. Ingezonden
foto's worden niet teruggestuurd.

Diemen, Overdiemerweg gezien naar Diemerdam en de Zuiderzeedijk, september-oktober 1893

Foto Jacob Olie/Gemeentearchief Amsterdam

is ook een beetj
De Stichting Oud
Aalsmeer vatte in

1979 het plan op om
een onderzoek te '

gaan doen naar 'de'
Aalsmeerse families;
inmiddels zijn er zes

stambomenboeken
verschenen

Wie waren mijn voorouders. Waar
kwamen ze vandaan en wat voor
beroep oefenden ze uit. Is er iets
bekend over hun relaties. Kwamen
bepaalde familie-eigenschappen
ook in vroegere generaties voor.
Het zijn vragen, die steeds meer
worden gesteld en waarop een antwoord wordt gezocht. Voor dat
familie-onderzoek (genealogie)
werd in 1946 de Nederlandse
Genealogische Vereniging (NGV)
opgericht.

D

E RUIM elf duizend leden, die
de NGV telt, zijn verspreid over
31 afdelingen, met een eigen
bestuur. Regelmatig worden door de
afdelingen bijeenkomsten, lezingen
en excursies georganiseerd. Het bijwonen stelt de leden in de gelegenheid ook in contact te komen met
vooraanstaande genealogen.

MSTELVENER Charles Ruyl is
binnen het bestuur van de afdeling Amsterdam van de NGV
belast met publiciteit. „Het is niet
alleen het vinden van je roots, het is
eigenlijk ook een soort voyeursschap," stelt de rijschoolhouder, die
als kind in Kaapstad opgroeide naar
Nederland emigreerde, in Suriname
dienst deed en na wat rondzweryingen in de reclamewereld in de 'rijinstructiewereld' terechtkwam. Toen
hij een tijdje uit de roulatie moest,
zocht hij naar een hobby.

A

Leden van de NGY die zich met
een bepaald specialisme binnen de
genealogie bezighouden, kunnen
zich verenigen in functionele afdelingen. Zo kent de NGV op dit
moment al een afdeling die computerprpgramma's heeft gemaakt, die
op vrijwel elk merk computer
gebruikt kunnen worden en bij de
NGV besteld kunnen worden.
Leden van deze afdeling krijgen
een tweemaandelijks blad 'Gens
Data' met steeds nieuwe informatie
over de mogelijkheden die de ontwikkelde programma's bieden.
Een andere afdeling houdt zich
bezig met familieorganisaties, een
derde met de heraldiek (familiewapens). De NGV organiseert één keer
per jaar (in het voorjaar) een genealogische dag, waaraan lezingen en
excursies zijn verbonden.

Amstelvener Charles Ruyl zit regelmatig achter zijn 'genealogische computer' op zoek naar zijn roots

D

E STICHTING Oud Aalsmeer
vatte in 1979 het plan op om een
( onderzoek te gaan doen naar
de' Aalsmeerse families. „De vraag
was echter, welke wel en welke niet
*n aanmerking kwamen," vertelt
Maarten 't Hart, die als eindredacteur van de later uitgegeven boekwerken optrad. „We hebben twee criteria gehanteerd. Als eerste welke
families in 1841 bij de burgerlijke
stand waren terug te vinden. De
tweede was hoeveel keer die fami!'es in 1917 ook nog voorkwamen.
Als het er genoeg waren werd een
rangorde opgesteld."
Aanvankelijk waren er zes, zeven
f^an bij betrokken, maar dat werden
sr in de loop der jaren meer. „Al
neel snel werd besloten dat we vijf
Doeken zouden publiceren met telKens zeven families. We namen een
aanloopperiode van vier jaar, maar
"Jaarna moest er elke twee jaar een

Voor het NGV-lidmaatschap wordt
per jaar zestig gulden gevraagd,
waarvoor het maandblad 'Gens
Nostra' wordt toegestuurd, terwijl
men automatisch lid is van de afdeling. Aanmelding kan door schriftelijke opgave aan het secretariaat
van de NGV, Postbus 976,1000 AZ
Amsterdam. Leden kunnen ook het
verenigingscentrum aan het Adriaan
Dortsmanplein 3A in Naarden
(Vesting) bezoeken op zaterdag van
11 tot 16 uur en op donderdagavond
van 19.30 tot 22 uur.

boek klaar zijn."
een zesde uitgave samen te stellen
„ledere maand kwamen we een
met 35 kleinere zogenaamd onrenzaterdagmiddag bijeen om een deel
dabele families.
van een stamboom te bespreken.
„Er was een grote belangstelling
Aan elke stamboom werd door twee
voor de steeds dikker wordende boeman gewerkt, maar er waren ook
ken. Omdat het eerste deel niet
specialisten voor telefonische
gebonden was, hebben we dat in
navraag bij nog levenden nazaten,
1995 geactualiseerd nog eens uitgeanderen die oude archieven ondergeven, maar daarvoor bleef dé verzochten. Op het topwachte belangpunt waren er 24
stelling achter.
'Genealogen veelal alleen Wel vroeg het
genealogen aan het
werk."
r .1.
. .
j, Centraal
Het klaargemaakte
in
eigen
familie
geïnteresseerd
Bureau voor
werk werd bij 't Hart
Genealogie nog
ingeleverd, die het
om een suppleeerste boek op de typemachine uitment en een repertorium van alle
werkte. Dat verscheen in 1983. „We
stambomen. Dat hebben we ook nog
hadden de boeken zo ingedeeld, dat
uitgegeven.
er zowel kleine als grote families in
„Elke stamboom begon met een
voorkwamen. Anders waren ze niet
korte inleiding over hoe te werk was
gegaan, welke hulp was verkregen,
te verkopen." Het oorspronkelijke
tijdschema werd nauwkeurig aange- iets over de naamgeving, de kenhouden en in 1991 verscheen het
merken van het beroep, de godsvijfde boek. Toen werd besloten nog
dienst en hoe verspreid de familie

was. Sinds Napoleon de naamgeving
(Burgerlijke stand) had ingevoerd,
was het nog wel te vinden. Via kerken gemeente-archieven zijn we soms
tot 17 of 1600 terug kunnen gaan.
Doop-, trouw- en begraafboeken
hebben we uit Haarlem (waar
Aalsmeer onder ressorteerde) op
fiches gealfabetiseerd. Omdat bij de
katholieke kerk Latijns werd
geschreven, hebben sommigen zich
ook daarin verdiept."
Hoe dan ook, de Stichting Aalsmeer
verwierf landelijke belangstelling.
„Aalsmeer staat bekend als een
gesloten gemeenschap. Door deze
publicaties hebben we aangetoond,
dat dat geen belemmering hoeft te
zijn om dit soort onderzoeken te
doen. Maar we hebben nog niet
gehoord, dat het nu in andere
gemeenten ook gebeurd. Genealogen zijn meestal alleen geinteresseerd in de eigen familie."

Hij dook in zijn familie-archief nadat
hij in Kampen een juwelierszaak met
de naam Ruyl had ontdekt. „Dat
vond ik opvallend en bij mijn onderzoek merkte ik dat er drie takken
waren. Ik kon terug naar 1685, dat
Franse Hugenoten de stamvaders
waren, dat de Ruyls altijd zaken hadden gedaan. Zelf kom ik uit de
Kampense nogal 'brave' tak, die. wel
altijd in de handel heeft gezeten."
„De Haarlemse tak verkeerde in de
hogere regionen. Ene Albert Ruyl
was in de tijd tussen 1627-1654 pensionaris van Haarlem, diens grootvader Jan staat op één van de doeken
van het koopmansgilde van rond
1600. Een broer van Jan maakte een
reis mee van voor de oprichting van
de VOC."
Maar met Albert liep het niet goed
af. Hij werd op advies van Johan de
Witt door stadhouder Willem 2 vastgezet op slot Loeyestijn en overleed
in 1654 aan pleuriüs. Dat blijkt uit
een treurgedicht dat naar aanleiding
van zijn overlijden door het koningshuis werd geschreven. „De Witt had
het niet zo op Ruyl begrepen, want
hij noemde hem in een brief 'ettertje'," aldus de Amstelvener, die over
de derde (Limburgse) tak niet veel
heeft kunnen achterhalen.
Maar zijn eigen stamboom heeft hij
uitgewerkt en vorig jaar september
zijn 'naamgenoten' uitgenodigd voor
een samenzijn in Kampen. „Er waren
er zestig, uit Canada, Australië,
Curacao en natuurlijk Nederland.
Iedereen dacht dat hij uit een kleine
familie kwam. Toen ze de boom (zo'n
tien meter lengte met een 300
namen) zagen, waren ze vc-baasd. De
hele tak telde 1400 aan elkaar gerelateerde personen. Als je eenmaal
bezig bent, laat het je niet meer los."
Henk Fokkink

De bijzondere sfeer van het grachtenpand van 'Ons Lieve Heer op Solder' met
zijn zeldzame 17de eeuwse woonvertrekken en zolderkerk verrast elke bezoeker. De Sael, een sjieke woonkamer, is de enige die uit de Gouden Eeuw m
Amsterdam bewaard is gebleven Ook in de bovenkamer, het kapelaanskamertje en het keukentje lijkt de tijd te hebben stilgestaan Op de zolderverdieping richtte de eigenaar, Jan Hartman, m 1661 een rooms-katholieke huiskerk
Speciaal voor de lezers van deze krant wordt er op zondag 13 februari om
13 30 en 15 uur een gratis rondleiding gegeven m

Museum Amstelkring,
Ons' Lieve Heer op Solder
Tijdens de rondleidmg zal er extra
aandacht worden
besteed aan de pas
gerestaureerde Sael
en grachtenkamer
van het museum
Reserveringen voor
de rondleiding op
telefoonnummer:
020-624 6604

Tegen inlevering van onderstaande bon en na betaling van entree voor het
museum kunt u gratis deelnemen aan de rondleiding Vooraf reserveren s v p

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL
Museum Amstelkring, Ons 'Lieve
Heer op Solder', Oudezijds
Voorburgwal 40 m Amsterdam
Geopend maandag tot en met
zaterdag van 10 tot 17 uur Zonen feestdagen van 13 tot
17 uur. Entree 10 gulden (volwassenen), 6 gulden (kinderen en
senioren, reguliere MJK en NSMJK gratis, Rabo-MJK 5 gulden)

• Weekmedia 17
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woensdag 26 januari 2000

Hoera!

Nieuwsblad

en

ovzm

Ondernemers Vereniging Zondvoort

Let op ónze gezellige

Putchtone is iaricp.

Willeke Alberti

Valentijn Puzzel

Deze auto vol met geld kan in februari al voor ü zijn. Vul uw geluksdagen nu in!

DUTCHTOIUE Allin-pakket
met de NOKIA 3210

Haltestraat 13

Zo leuk is winnen nog
nooit geweest!

2e prijs

SPONSORBINGO
22 JANUARI

4 overheerlijke taarten

getal l t/m 22

in de krant van 9 februari

GSW

Expert feliciteert Duchtone met haar

1e prijs

1-jarig bestaan en geeft u op alle*
Allin abonementen de aansluitkosten
, t.w.v. 90,- cadeau! Hiermee zijn deze nu wel

Diner VOOr 2 pers. aangeboden door

heel voordelig. Profiteer van een belbundel

Johan Cruijff

Café Del Mar

;.( naar keuze, bijvoorbeeld in combinatie met
de Nokia 3210.
Bellen en gebeld worden in binnenen buitenland.

beschikbaar gesteld

*

door Bakker Paap

26 21 06 39 12

28

Raadhuisplein

getal 23 t/m 36

17

18

42,45

11

09 34 19 24 10 31
29 02 40, 16 32 * ;

Ons promotieteam deelt zaterdag
12 februari

"

A

-

)

01 ƒ 10.000,-

36

ƒ 20,

13

ƒ1.000,-

20

44
05
15
22
03

ƒ 100,-

08

ƒ10,ƒ9,-

ƒ 50,'- 33
ƒ40,- 37
ƒ30,- 25
ƒ «,- 04

ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Heeft a met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de

een uclKtclLlO uit aan
het winkelend publiek

Volkswagen Lupo

ThnisBingo van ƒ 25.000,-

Spelen in de Sponsor Loterij is één groot feest. Om
te beginnen speelt u met uw eigen geluksdagen. En
wat is er nu leuker dan winnen met uw eigen verjaardag, uw trouwdag of andere dagen die u zelf
uitkiest? Helemaal als u weet hoe aantrekkelijk alle
prijzen zijn. Want u maakt elke maand kans op een
auto met daarin minimaal 225.000 gulden of zelfs
een miljoen! Vul dus meteen uw geboortedatum of
andere geluksdagen in en stuur de bon vandaag
nog op. Dan kan die auto vol met geld al in maart bij
ü voor de deur staan!

004102572
Zet fou ten voorbehouden

Iet Bijman
Nederlandse Sponsor Loterij

BINGO SURPRISE 29 JANUARI 2000
Toegangskaan Sportiom

BON VOOR EEN AUTO^OLGELD

Middenweg 109 - 113A
1098

AH Amsterdam

Tel. (020)663 11 61

De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN

IS'Ja, ik wil een auto vol met 225.000 of
zells l miljoen gulden winnen. En maak dan
naast de prijzen in de maandelijkse trekkingen kans op tienduizenden Bingoprijzen!

Vr

I I V Iflflll VMl

maand jaar

> SABRINA,
lits-jumeaux,

"BOGOTA"
CS-Bedsysteem
lattenbodem
3ultexmatras

1150,-

I TIPPO, binnenvaring
seniorenhoogte,
2295.-

Van 3597,voor 2700,-

I PUNTO. B-Linea
Mercure systeem, 1995,-

Naam:

(Post)banknummer:

geluksdag 3

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-

Ik machtig de Nederlandse Sponsor Lolerij hierbij lot
wederopzegging om voor elke trekking (max. 13 keer
per jaar) de inleg van f. 10,- per lot per trekking van
nevenstaande rekening af te schrijven.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op
aanvraag verkrijgbaar, tel. 0900-300 H00 (35 cpm).

, i

Postcode:..
Plaats:

geluksdag l

HET MÉÉR DM MNTREKKELIJKE KORT/NOEN!

• JOHN. Klassiek rollomatic
• Tientallen slaopbonlcen
van 1500,- voor
1095,"if voorraad leverbaar
• CLASSIC, 140x200cm Teflon
Alle bedsystemen
van 2Ö9&,- voor
2295,Modern en klassiek
• ALAD1NO, bed 160 x 200 cm
Gratis levering door hel
van 3860,- voor
2990,• LISA, Designbank
en tuincomplexen
van 2740,- voor
1995,• JAVANA RIET clic-clac
van 1440,- voor
975,- Vele speciale aanbiedingen w.o.
• TRANSAT 1-persoons
van 2140,- voor
1550,• ELISE, clic-clac
zwart katoen,
099,-

150.00.01

Adres:

geluksdag 2
Easy Living heeft een unieke collectie van
méér dan 80 verschillende slaapbanken in
liet betete genre. De intentie is om de meesIe modellen 2x per jaar te vervangen met
als voornaamste reden ruimte te maken
voor nieuwe modellen. Een tweede reden is
om de kerncollectie in een nieuw jasje Ie
kunnen steken. Tijdens de op dit moment
aan de gong zijnde opruiming worden dan
ook tientallen showroommodellen met
gigantische kortingen aangeboden.

D mevrouw

Met deze geluksdagen wil ik winnen:
dag

OPRUIMING* SH0WROOMM0DEUEN

D de heer

Tel:.

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

NEDERLANDSE

o pan,-)o r
LOTERIJ

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

Mega Jackpot van de Postcode Loterij verhoogd!

Wint uw postcode
ovzm INFO 14 miljoen?

EASV LIVING OPRUIMING!!

Ondernemers Vereniging Zandvoort

ONDERNEMERS PLATFORM ZANDVOORT

Met elk lot waarmee u speek
in de Postcode Loterij maakt

OPROEP!!!

u elke maand kans op alle

De KIEN!-getallen

prijzen waaronder de Mega
Jackpot van minimaal
2 miljoen gulden.

K I E N !

Hoe meer loten u heeft, hoe
groter dus de kans dat u die
miljoenen wint! Nu is het

aan al diegenen in en rond het centrum, die last
hebben van hoge grondwaterstanden in hun kelders.
Laat het ons weten!!

02
06
15
21
28
32

maximum van de Mega
Jackpot verhoogd van 7 naar
maar liefst 14 miljoen gulden! Valt de Jackpot op uw
lotnummer als hij bijvoorbeeld op 14 miljoen staat,

STUUR uw REACTIE NAAR:

dan heeft u gegarandeerd de
helft van 14 miljoen gewonnen.

ONDERNEMERS PLATFORM ZANDVOORT
POSTBUS 469
2040 AK ZANDVOORT

De overige 7 miljoen

wordt verdeeld onder alle
deelnemers die meespelen in

03
08
16
22
29
33

04
09
18
23
30
37

05
13
20
24
31
38

dezelfde postcode. Laat uw
kans op al die miljoenen niet
liggen. Doe mee en vul de
bon vandaag nog in!

Wij zullen kijken
Bea Post
Nationale Postcode Loterij
Grijp uw hans op vele miljoenen
met de bon op deze pagina !
Deze aanbieding is geldig t/m 7 maart
2000 en zolang de voorraad strekt.
Neemt u s.v.p een kopie bankafschrift
er, legitimatie mee voor een snelle
afhandeling.
dufchtone

AMERICAN CHICKEN
F R I E D FANTASTIC
Haltestraat 23C Zandvoort

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Bel & bestel 023-5733003

BON VOOR 14 MILJOEN
ik wil kans maken op alle prijzen
tn de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Mega Jackpot van max. 14 miljoen
gulden en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermee steun ik 29 goede doelen.

(in Zandvoort gratis thuisbezorgd)
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)

ROYAL FAMILY MENU (VOOR 2 PERSONEN)

Postcode Loterij Live!
3O januari
Kijk, bel tot
maandag 22.00 uur
i en maak kans op

l mevrouw

Naarn:
Adres:
Postcode:.

Camel
Waterzak

Plaats:

D 1 x ƒ 12,50 {één lotnummer)

expert
Haarlem

D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)

D de heer

09O9OO55(95cpm)

Ged. Oude Gracht 5-9

2 Fried Chicken
2 Big Wings
2 Wings
2 Aki Wings
l Florida salade
l Koolsalade
iCocktail saus

2 Hot Spice
2 Kip Fingers
2 Hot Wings
2 Porties American
style potato wedges of
gepofte aardappels
l Knoflooksaus

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen In
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 • 3001500 (35 cpm).
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voorde^extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

(Post)banknummer:
Bel mi} bij een prijs
boven ƒ 10.000,"

Tel:.

Straatprïjs

Geboortedatum:
{dag-maand-jaar)

7943 CL
Datum:
Handtekening:

in Meppel

met

150.00.01

6 winnende loten
E X P E R T ,

D A A R

J E W l J ZE R

WO R D

In luxe Party doos voor slechts ƒ 32,95

VAM .

(Royal family menu 4 personen ƒ 57,95)

ƒ 25.000,- PER LOT

• NATIONALE •

en voor
7943 CL O12

»

/-k -r- r- rg i Iffil
l CK l J M

H LU

Bon uitknippen en (n een envelop (zonder postzegsl) opsturen naar:
Notlonnlo Postcodo Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amaterdam.

J De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Juslltle onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

extra: een BMW!

u

|
l

Zetfouten voorbehouden

BIJZETTAFEL*
Massief hout, blad 'op handen
gedragen'door twee menselijke
figuren, van 399, NU 299.-"
JAN DES BOUVRIE: A
FAUTEUIL ESPRIT Hondgevlochten
| zitmeubel met gestoffeerde zitting.
U Diverse kleuren leverbaar.
von 998.- NU 495.-*')

JAN DES BOUVRIE: A
FAUTEUIL SWING Apart ontwerp met
romp van handgevlochlen pilriet
(div. kleuren ) en gestoffeerde kussens.
Fabrieksnieuw, zolang voorradig, van
1500.-NU 745.-")

•« DOUBLÉ BOOKCASE
Royale boekenkast van
massief teakhoul. van
1395.-NU 1095.-")

AROUND THE WORLD
Maak een reis om de wereld bij Mobi Design in Alkmaar! Een unieke, grensoverschrijdende collectie met een avontuurlijke inslag. Want Mobi combineert
modern Europees design met ambachtelijk vervaardigde meubelen uit alle
windstreken en originele, soms zelfs antieke, accessoires. De collectie voert
o.a. van China naar Mexico, van Korea naar de Filippijnen en van Indonesië
naar .India en West-Af rika. Tijdelijk geven wij op veel tóch al voordelige eigen
importprijzen nog een extra stevige korting. Zolang de voorraad strekt is
shopping around the world goedkoper dan u denkt!
,^^^„„

m
1

INDONESISCH
BEELD
Metaal,
ca 100 cm hoog,:
van 370,
NU295.-**)

T
CRACK 99 A
ïjdloze bank met perfect zilcomforl,
van Duits (opmerk. Tijdelijk in leder
Gooi' (diverse kleuren). 2,5-zits (185
m) van 2495.- NU 1995.-')

' *i

*

EUROPESE EETSET A
Bestaande uit eettafel 'Provence' (massief beukenhout) en eelkamerstoel 'Ponis',
(leverbaar in diverse kleuren leer). Tofel, 200x90 cm, van 1299, NU 1195.-'
Stoelen, per stuk van 550, NU 499.-')

TOC7 A
Origineel klein barmeubel uil Mexico,
vervaardigd von massief hout.
van 499.- NU 395.-")

BINNEN/BUITEN VOUWSTOEL i
Vervaardigd van verzinkt metaal en
duurzaam robinia hout.
4 stuks van 900, NU 495,-")
ROYALE EETSET A
Bestaande uit 'Big Teak Table'
(massief teak met ca 4 cm dik blad!)
en comfortabele stoelen 'Tyrrel' (in
div. kleuren stof, afgewerkt met leer).
Tafel, 200x100 cm, van 1599,
NU 1395.-")
Stoelen, per sluk van 450,
NU415.-*)

«JAN DES BOUVRIE:
MEUBELPROGRAMMA LORENZO
Diverse modellen van deze bekende
ontwerper, nu fabrieksnieuw en zeer
aantrekkelijk geprijsd bij MOBI!
Slechts in één uitvoering en uit voorraad leverbaar:
3-zitsbank van 1940.-NU 775.-")
fauteuil
van 948.-NU 395.-")
eettafel
van 1396.- NU 559.- ")
eetstoel
van 524.- NU 225.-")
wandtafel van 996.-NU 399.-")

*

4 NOW BY HÜLSTA: NOW 4!
MOBI heeft een complete studio ingericht met dit Duitse (opmerk en toont
vele opstellingen. NOW BY HÖLSTA
staat borg voor spraakmakend design
en een perfecte prijs-kwoliteitsverhouding. Het moderne programma NOW 4!
is nieuw en vanaf heden uitgebreid bij
MOBI te zien. Wij adviseren u graag
over de vele mogelijkheden.

CHINESE KABINETKAST A
Origineel oude exemplaren. Kasten
zijn tweedelig en meestal uitgevoerd
met 4 deuren en 2 lades. Massief hout.
van 870.-NU 695.-**}

r~j r~«I^ 05533^
1
—''., -c ^C-r-*-"..

.HINESE MEDICÏJNKAST A
(ast met veel kleine lades, gemaakt von
nossief hout. Maat + 115x53x166 cm
von 1410, NU 995.- **)

CD-STAANDERS A
Van massief hout, leverbaar in div. uitvoeringen en hoogtematen. Nu 20%
KORTING op onze toch al lage eigen
import prijzen! Bij voorbeeld:
100 cm hoog van 98, NU 78.-**)
150 cm hoog van 119, NU 95.-**)

BARS A
t
Sfeervolle, zeer
complete huisbor uil
, Mexico, vervaardigd
van massief haul.
Indeling met o.a.
div. schappen, lade,
flessen-sn glazenrekken, van 2250,
NU1595.-**)

ü l s t a*

«r*rS*3*r

M CHINEES DRESSOIR
Origineel oud meubel, vervaardigd van massief hout. Met 2 deuren en 3
lades van 1950,
NU1195.-**)

•5L4
JAÏ^ -'
f

« NOW BY HÜLSTA: NOW SIT!
Ook nieuw is het zitmeubelprogramma
van dit Duitse (opmerk. Leverbaar in
diverse modellen, maten en soorten
bekleding. MOBI toont u diverse
mogelijkheden.
BANK TONGA A
Eigentijdse royale zitbank met perfect comfort, fn getoonde uilvoering
(wit met streepslof), fobrieksnieuw. van 3750.- NU 1495.- **}

OPIUM TAFELS A
Massief teakhout. Blad is'block'verlijmd om werking van het hout legen te _, > MASSIEF HOUTEN DRESSOIR A
gaan. In maat lOOxl00 cm, kleur licht- ~~•• • -Met 3 grote en S kleine lades en 2 deuren,teak. van 395, NU 345.-**)
voorzien van zwaarjnetaalbe'slag.'
van 1499.- NU 995.-'*)
•4 DIVERSE BLIKKEN VOERTUIGEN
Met de hand vervaardigd van o.a. lege
spuitbussen in West-Afrika.
Normaal 29.95 NU 19.95**)
Spelregels

• Genoemde prijzen zijn meeneemprijzen. Tegen kostprijs bezorgen wij
door heel Nederland.

110W
'by

f

4 VITRINEKASTEN
Zowel nieuw gemaakte als origineel
oude winkelkaslen van massief teakhout. NU 10% KORTING op onze
l toch al lage eigen importprijzen!

«EETKAMERSTOEL
Massief hout met aparte groene bekleding. Per stuk van 237, NU 135.-")

BANK BALMOR A
Schitterend model. Romp van handgevlochlen pitriet,
armen afgewerkt met lederen bies. Fabrieksnieuw, zolang
voorradig. 2,5-zits van 3000, NU 1395.-")

• Veel aanbiedingen zijn met de hond
vervaardigde unica. Verschil in
maal en uitvoering is daarom altijd
mogelijk. .

•« MR 5100

Zitmeubel van Duits (opmerk met
mooie aluminium pootjes. Leverbaar in
div. soorten bekleding, nu in diverse
leerkleuren tegen speciale prijs:
fauteuil (l05 cm)
AANBIEDING 1370.-*)
2-zits (l 60 cm)
AANBIEDING 1795.-*
3-zits (l 90 cm)
AANBIEDING 2195.-*)

• Prijswijzigingen voorbehouden.
*) =,op bestelling
**) = uit voorraad
(zolang voorradig)

4 OUD GRENEN MEUBELEN
Origineel oude, gerestaureerde items uit
Oost-Europa. Nu liefst 40% KORTING
op onze toch al lage eigen importprijzen!
Bij voorbeeld:
a. Vitrinekast van 1674.-NU 999.-**
h. Kommodekastvan 897.-NU 538.- **)
c. Bijzetkostje van 466.- NU 280.-"

« INDIA KARPETTEN
Handgetufl van
zuiver scheerwol.
Maat 170x240 cm.
Twee dessins:
a. African Design
van 995,
NU 745,- **)
b. Black & White
van 995,
NU 745.- **)

BOSSA A
Nederlandse designbank, verkrijgbaar
in div. soorten en kleuren leer.
fauteuil (l 15 cm) vanaf 2135.-*)
2 -zits (l 75 cm) vanaf 2695.-')
2,5-zits (205 cm) vanaf 2995.- *)
3 -zits (235 cm) vanaf 3295.-*)

MEXICAANS HEMELBED T
Matrasmaatl80x200cm,
incl. laflenbodem, excl. aankleding.
NU slechts 1995.- *)
«GABBER
Handgeknoopte vloerkleden uit India,
ieder kleed anders van ontwerp en
kleur. Zuiver scheerwol. 170x240 cm
van 1295, NU 695.-**)

V.O.C. BORDEN A
Handbeschilderde replica.
NU leverbaar vanaf 30.- p.st."

HANDBESCHIIDERDE VAZEN >
ogen import uit Vietnam. Diverse
wuren, maten en dessins.
N 41 cm van 16.50 NU 12.50**)
"oog 50 cm van 31.50 NU 24.95**)
N 77 cm van 118.- NU 95.- "*)

A Mobi Colonial Warehouse

Bezoek beide adressen in Alkmaar!

MOBI DESIGN & MOBI
COLONIAL WAREHOUSE

A Winkel Mobi Design

Winkel en Warehouse liggen in Alkmaar op
een sfeenworp afstand van elkaar. Wilt u alle aanbiedingen bekijken, bezoek dan beide locaties.
In totaal biedt Mobi 5000 m2 originele waanideeën.
Tenzij anders aangegeven zijn alle aanbiedingen
direct leverbaar, althans zolang de voorraad strekt.

DIVERSE BEELDEN >\
EN HOUTSNIJWERK
Eigen import uit Indonesië.
Nu met 20% KORTING,
bijvoorbeeld geloonde
'totempaal' van 379,
NU 299.-")

ADRES WINKEL:
HUISWAARDERPLEIN 5A
1823 CP ALKMAAR
TEL.: (072) 5119691
ADRES COLONIAL
WAREHOUSE;
PETTEMERSTRAAT 10
1823 CW ALKMAAR

VERONESE *.
Comfortabele, royale fauteuil
(99 cm breed) van Duitse
topfabrikant. Leverbaar in diverse
stof- en leersoorten.
In stof vanaf 1995.-')
In leer vanaf 2985.-')

PABLO A
Moderne Nederlandse eetkamersloel
Metalen pootjes leverbaar in zwart
of aluminium. Te bestellen in diverse
kleuren sterk rundleer, van 374,
NU 299.- *)

BUZETTAFEL
'Hurkende mon' van
massief hout. van 80,
NU 64.-")

JAN DES BOUVRIE:
ZITHOEK BOSTON A
Geloond model, maar dan als royale
driedelige zithoek (± 200x280 cm!).
Kleur: wit met beige kussens.
Fabrieksnieuw. 3-delige zithoek
van 7650, NU 3495.-**)

h ü I st

•4 MASSIEF HOUTEN MASKERS
Met de hand beschilderd, in diverse
kleuren. Rechtstreekse import vanuit
Bali, NU 20% KORTING! Bijvoorbeeld getoonde exemplaren van 35,
. Nu 28.-per stuk**!

4 MR 0050
Zitmeubel van Duits (opmerk,
leverbaar in div. stof- en leersoorten.
In sterke stof 'Antara' (div. kleuren):
fauteuil (l 20 cm)
AANBIEDING 1295.-*)
2-zits (l80 cm)
AANBIEDING 1785.-*)
3-zils (210 cm)
AANBIEDING 2195.-*)

• Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig
tot l maart 2000 en zolang de voorraad strekt. Het kan dus zijn dat een
bepaald artikel eerdere uitverkocht.
Om teleurstelling te voorkomen raden
wij u aan vooraf telefonisch te informererii

ORIGINEEL OUDE TEAK-KASTEN A
'oor ons zelf geselecteerd op Java. ledere kast
;
en uniek exemplaar met een eigen geschiedenis,
'selal voorzien van schitterend houtsnijwerk en
soms al antiek. Nu maar liefst 20% KORTING
°P diverse exemplaren! Bijvoorbeeld getoonde kast
v
»n 747.- NU 597.- **)

WARI»
Origineel spel uit Wesl-Afrika. Houten
speldoos met balletjes en spelregels.
NU slechts 19.95 ")

OPENINGSTIJDEN WINKEL:
MA: 10.00 - 17.30 UUR
DI-WO: 9.30 -17.30 UUR
DO-VR: 9.30 - 21.00 UUR
ZA: 9.30 - 17.30 UUR
ZONDAGS GESLOTEN
VOLG DE BORDEN
EIGEN PARKEERTERREIN
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VOLVO S40/V40 V.A. f 46.900,- / LEASE V.A. f 995;
Het succes van de Volvo S40/V40 Business [met standaard o.a. airco) zit met name in de zeer concurrerende prijs: al vanaf ƒ 47.745,-. Maar door uw S40 of V40 uit te voeren als Special Edition
(afgebeeld) kiest u voor een unieke combinatie van uitrusting én prijs. Deze Special Edition
uitrusting bewijst in alles, dat het inderdaad gaat om een zéér speciale editie van de toch al zo
complete S40/V40. We noemen u 16" lichtmetalen velgen, black dual headlights, achterspoiler,
=
~

luxe off black bekleding, black-inlay op de middenconsole. Inderdaad, een zeer speciale
editie en dat ook nog eens voor een zeer speciale meerprijs: f 2.250,-. De Volvo S40/V40,
van huis uit al zeer compleet, heeft nu twee extra aantrekkelijke uitvoeringen: Business en Special
Edition. De keuze is aan u: bent u in business voor de Business of vóór de Special Edition? Of voor
beide, uiteraard, www.volvocars.nl

ITOZKTO
for life

VOLVO NEDERLAND PERSONENAUTO B V . POSTBUS 16. 4153 ZG BEESD. (0345)688888 WWWVOLVOCARS NL CONSUMENTENPRIJS INCL BTW. EXCL ƒ670- / € 331.26 KOSTEN RUKLAAR MAKEN, ƒ 113 - / € 51.50 KENTEKENKOSTEN EN / 150. / € 68.07 VERWIJDERINGSBIJDRAGE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN LEASETARIEF VOLVO S40 BUSINESS VANAF ƒ 9 9 5 - / € 4 5 1 51 P;MND . EXCL BTW. OP BASIS VAN FULL OPERATIONAL LEASE. 60 MAANDEN,
20 000 KM P/JAAR EXCL BTW. EXCL BRANDSTOF VOOR MEER INFORMATIE KUNT U BIJ DEVOLVO-DEALER TERECHT VRAAG OOK NAAR VOLVO INSURANCE. DE UNIEKE AUTOVERZEKERING BEL VOOR MEER LEASE INFORMATIE TIJDENS KANTOORUREN NAAR VOLVO LEASE 0345 6887 80 AFGEBEELDE AUTO IS UITGERUST MET DE SPECIAL EDITION LINE
_____

.

.

__

_

.

.

__

.

.

_

ALMERE-STAD, DICK MÜHL PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 14-05, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, BANGARAGE B.V., GRUTTERIJ 7-9, TEL: 020-6623979 • AMSTERDAM Z.O., FURNESS CAR AMSTERDAM B.
KOLLENBERGWEG 15, TEL: 020-4522020 • AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN

128, TEL: 020-6369222 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 5

TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHL B.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

De W i t t e W e k e n bij de

HEMA
ZANDVOORT

Nusselein
geeft het
weer bijna
kad o l

aanbiedingen vanaf 24/1 t/m13/2
zolang de voorraad strekt
(meer in onze folder)

Zilveren
creolen van 27,50
voor flk 50

Van 379,- voor

199.-

Burg. de Vlugtlaan 194 -198
hoek Slotermeerlaan
Amsterdam Slotermeer
tel. 020-613 23 71
Kinkerstraat 284 - 286
tel. 020-6183070

14 krt.
gouden
ring met
briljant van
273,- voor

BKB

-Basiskennis Boekhouden

ComputerBoekhouden (Exact)
PDB

-Praktijkdiploma Boekhouden

AOV

-Algemene Ondernemersuaardigheden (Middenstand)

BKM

-Basiskennis Management

Basiscursus PC-gebruik
Europees Digitaal Computer Rijbewijs
Studeren in het Open Leer Centrum
Microsoft Office voor Windows
PDI.lW/2W-Praktijkdipl. Informatica 1&2(o.a.MNZen MC4)
Reiswereld -IATA-UFTAA Standard en Advanced
- Galileo *Reistel
Basistaalvaardigheid l en II
Nederlands op het werk voor anderstaligen
Kantoorpraktijk en kantoorautomatisering
Opleiding Assistent Secretariaat
MBO - InDelen, Boekhoudkundigmedewerker, Commercieel
medewerker Bank en Verzekeringen, Commercieel medewerker
Binnendienst
Bel voor de Studiegids 020-5161666 of kom voor
informatie en inschrijving naar de Schipluiden/aan 20
te Amsterdam (Naast Lelylaan-station)

VERHUIZEN?

maakt deel uit van £_ regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstieten

^

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

14 krt. gouden armband
van 654,- voor
00

De volgende cursussen
starten in februari

PMM -Praktijkdipl. Middenmanagement

De meest besproken opruiming
van Amsterdam!
Steenhangers in
diverse kleuren
met 18 krt.
gouden oog
en ornament
van 69,-/142,voor 4^f\ 00

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

ZE ZIJN ER!!
m.i.v. 1 Februari 2000 is het zover!

Verhuizingen

De nieuwe Euro-kentekenplaten!
En natuurlijk bestelt U die ook bij:

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

FM ERKENDE
VERHUIZERS

Lijsterstraat 18 2042 C J Zandvoort
Tel.:023-5731613 Fax:023-5736835
Bel voor vrijblijvende informatie !
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Internationalisering auto-industrie steeds nadrukkelijker zichtbaar

Familiepresentaties dominere
autoshow Detroit

Chevrolet SSR

uick LaCrosse

D

ETROIT - De North American
International Auto Show (NAIAS) in
Detroit is voor de Amerikaanse
brikanten een thuiswedstrijd. De miljoeen inwoners van deze stad in de staat
ichigan eten immers grotendeels van de
uto-industrie die Detroit als zijn thuisbas beschouwt.

et is dus logisch dat met name de Amerikaanse
oducenten zich hier nadrukkelijk laten gelden.
at rechtvaardigt de vraag wat de definitie is
n een Amerikaanse producent: gigant General
otors vloog bijvoorbeeld een bijzonder exemaar van de Opel Zafira in die wordt gebouwd
Europa en vooralsnog helemaal niet in Noordmerika op de markt zal komen.
;enlijk ontbrak in Detroit geen enkele zichzelf
pecterende autofabrikant die wil meetellen
) de wereldmarkt. Het is dan ook pijnlijk voor
iA (Peugeot-Citroen) en Fiat dat hun afwezigeid in Detroit duidelijk maakt dat ze eigenlijk
og in de kleuterklas zitten en buiten Europa
et echt meespelen. Wat de vraag rechtvaardigt
oe lang het nog duurt voordat zij zich aansluin bij een grotere partij.
eneral Motors, 's werelds grootste autoprodunt, wierp tijdens de autoshow in Detroit alle
hroom van zich af. Er zijn vele tientallen milenen dollars geïnvesteerd in de allergrootste

stand die ooit tijdens een autoshow is gebouwd!
Deze meet maar liefst 55.000 vierkante meter
en biedt plaats aan 115 auto's.
Op de CM stand stond de GMC Terradyne. De
naam van deze pickup is samengesteld uit het
Latijnse woord voor aarde en het Griekse voor
kracht. Door toepassing van het cab forward
design is het interieur ruimer, zodat er plaats zat
is voor de inzittenden. De laadruimte van bijna
twee meter kan nog eens een kleine zeventig
centimeter worden verlengd. En onder de
motorkap ligt een nieuwe 6,6-liter VS turbodiesel met intercooler. In Amerika kan alles.
Chrysler heeft in het verleden regelmatig de
show gestolen in Detroit. Ook deze keer timmert de ontwikkelingsafdeling van deze autobouwer flink aan de weg met vier prototypen.
Een absolute kanjer is de Chrysler 300 HemiC,
een tegenhanger van de Mercedes CLK, de eerder aangekondigde Cadillac Evoq en de Jaguar
SLK. De achterwielaangedreven HemiC is voorzien van een V8 die de 353 pk's omzet in een
topsnelheid van 250 km/h. Niet gek toch?
De Jeep Varsity is een kleintje, want hij is 15 inch
korter dan de Grand Cherokee. Maar wel een
hele sterke: onder de motorkap ligt een 300 pk
sterke V6. Dat deze permanente vierwielaandrijving heeft zal niemand echt verbazen, dat hij
wel eens vlug in productie kan gaan is geen

Opel Zafira Snowtrekker

gevaarlijke voorspelling.
Van een geheel andere orde is de Dodge
MAXXcab. De wielen staan helemaal naar buiten om meer binnenruimte te creëren. Als je het
zou willen, kun je er een rijdend kantoor van
maken, in de console is een plekje ingeruimd
voor een aansluiting van de computer. Lekker
Amerikaans is de 4,7-liter magnum V8.
Een echte sportieve topper is de Viper GTS/R.
Het is een indrukwekkend ogende racewagen
die legaal gebruikt kan worden in het dagelijkse
verkeer. De majestueuze 8-liter V10 brengt 500
pk voort. Schakelen doe je met een zestraps
handbak. En als je dat allemaal goed doet dan
knal je in 3,8 seconden van O tot 100, terwijl de
topsnelheid boven de 300 km/h uitkomt. Ons is
verteld dat deze Viper GTS/R vast een tipje van
de sluier van de nieuwe Viper oplicht. We geloven het onvoorwaardelijk!
Ford werpt zich op het segment van de kleine
sport-utility, dat in een razend tempo aan populariteit wint. Met de Escape wil Ford volgend jaar
de strijd aangaan met concurrenten als de
Toyota FunCruiser, de Honda CR-V en de zeker
in de States populaire Jeep Cherokee. De prettig ogende Escape kan worden aangeschaft met
naar keuze een vier cilinder benzinemotor van
130 pk of een V6 die 200 pk levert.
Overigens is de Escape een volle zuster vafrde

Jeep Varsity

ummer H2

Dodge Viper GTS/R

Mazda Tribute, die eerder al te zien was in Tokio
en tijdens de NAIAS zijn Noordameri-kaanse
debuut maakte. De auto's zullen worden
gebouwd in Kansas City. Ze zijn het resultaat van
een succesvolle samenwerking tussen de ontwerpafdelingen van Ford en Mazda.

Sequoia en is een concurrent voor de Chevrolet
Tahoe en de Ford Expedition. De mastodont
biedt desgewenst plaats aan acht inzittenden en
valt tussen de LandCruiser en de FunCruiser.
Voor de aandrijving zorgt een VS, die uitermate
milieuvriendelijk moet zijn.

De nieuwe eeuw luidt Ford in met de geboorte
van een nieuw merk: Think. De naam komt van
een Noorse producent van elektrische auto's die
Ford vorig jaar heeft opgekocht. Onder Think
zullen milieuvriendelijke voertuigen op de markt
komen. En meteen al zijn de eerste producten
getoond: twee elektrische fietsen die als Think
bike fun en Think bike traveler te koop zullen
zijn. Later dit jaar komt de Think Neighbor uit,
naar keuze in twee- of vierpersoons uitvoering.

BMW heeft het moeilijk met Rover, dat financieel zwaar in de problemen blijft verkeren.
Maar gelukkig gaan de ontwikkelingen gewoon
door. In Detroit debuteerde de 323CI convertible. Deze komt dit voorjaar ook in ons land op
de markt. De Duitse fabrikant wil zijn klanten in
elke fase van hun leven kunnen bedienen.
Onderdeel van dat streven is de X5, een terreinachtig voertuig dat BMW lanceert als een sportiever alternatief voor de ruimtewagen

Volkswagen blijft groeien. Nu heeft de Duitse
fabrikant de ogen gericht op de markt van de
pickups en de sport-utility's. Voor de ontwikkeling van de 4x4 wordt samengewerkt met
Porsche, de auto komt in 2002 op de markt. In
Detroit toonde VW de AAC concept truck, een
mixture van een pickup en een luxueuze sedan.
Groot en imposant is de auto zeker, maar toch
zijn de grappige ronde contouren van de New
Beetle zichtbaar. Onder de motorkap ligt een
V10 dieselmotor die 313 pk levert.

Mercedes-Benz wil af van het imago dat het
vooral auto's bouwt voor geslaagde zakenmensen. De SLA, de nieuwste concept-auto, toont
Mercedes een sportieve tweezitter. Deze is
gebouwd op het platform van de A-klasse, heeft
dezelfde 1,9-liter benzinemotoren is bedoeld als
een financieel aantrekkelijk alternatief voor de
SLK. Die laatste sportieveling is voor de nieuwe
eeuw een beetje 'opgelapt'. Bovendien wordt
een variant toegevoegd met een supersnelle V6
turbo, die maar liefst 218 pk levert. Uit stilstand
tot 100 km/h vergt dan zeven seconden.

Toyota wil ook al een groter stuk van de markt
voor terreinwagens. De nieuwe troef heet

De Chevrolet SSR is een afkorting voor super

GMC Terradyne

sport roadster, zeg maar een moderne variant
van de Chevrolet Camaro. Het is een tweezits
pickup convertible met een imposante hot-rod
motor, een zes liter V8. De agressieve styling
doet erg veel goeds beloven.
Hummer is opgekocht door GM. Met de H2 is
de opvolger van deze giga gigantische terreinwagen te zien die in 2002 op de markt moet
komen. Een beetje slanker, een beetje kleiner
dan het huidige model. Hij moet gemakkelijker
te parkeren zijn en beter te besturen, onder
meer door een nieuwe wielophanging.
Buick stort zich ook op de aantrekkelijke markt
voor pickups en terreinwagens. Maar natuurlijk
wel met klasse. De LaCrosse is een gedistingeerde pickup die in alle opzichten de uitstraling
heeft van een luxueuze sedan. Door commando's te geven met je stem verandert de kofferbak in een laadbak en dan rijd je in een pickup.
De LaCrosse is natuurlijk wel voorzien van een
vette 4.2 V8, die goed is voor 265 pk.
Opel is niet te koop in de Verenigde Staten en
het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat dit
zal gebeuren. Toch maakte de Snow Trekker zijn
debuut op de NAIAS. Het is een voor actieve
wintersporters ontwikkelde variant op de Zafira
die wij wel kennen. Waarschijnlijk bedoeld om
de Amerikanen te tonen hoe groot GM wel is,
een andere reden valt niet te bedenken.

Chrysler 300 HemiC

SPECIFICATIES:

Honda Accord 1.8i LS
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et huidige Accord-model van Honda dateert van 1998. Dat
geldt voor de sedan, want deze zomer introduceerde het
Japanse merk de vijfdeursuitvoering van de middenklasser.
|"londa bouwt de vijfdeurs samen met de vierdeurs in de fabriek
, n Engeland. De Accord is daarmee eigenlijk een Europese auto,
^gestemd op de wensen van de Europese automobilist. Sinds
Kort staat de hatchback bij de dealers. Wij voorspellen de auto
-en zonnige toekomst, omdat hij zowel voor zakelijk als privéiebruik uitstekend inzetbaar is.
vijfdeurs Accord overtuigt
^middellijk. Hoewel de auto grofer is dan je in eerste instantie ver*acht. komt hij beslist niet ais
?r°ot en log over. In tegendeel, de
ïu
to presenteert zich zeer elegant
-n slank op het netvlies. Met de
Record vijfdeurs kan iedereen rusPS bij een zakemddlie voor komen
PJden. De subtiele inkeping van het
over de gehele lengte, vlak

boven de portiergrepen en de licht
uitgeklopte voorspatschermen zijn
hier mede verantwoordelijk voor.
De neus met zijn smalle, langgerekte koplampen en de op fraaie wijze
in de motorkap opgenomen grille
dragen ook hun steentje bij aan het
aristocratische voorkomen van de
Honda. De omlijsting van de grille
en het prominent geplaatste

Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkeerschaile

/
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Honda-logo zijn verchroomd. Ook
dit geeft de auto een voorname uitstraling. De achterplecht ten slofte
wordt gedomineerd door een geïntegreerde achterklepspoiler, die z'n
oorsprong vindt aan de zijkant van
de auto, net als bij de sedan.
Een groot glasoppervlak kenmerkt
de Japanse hatch. Dit is niet alleen
esthetisch verantwoord, het schept
tevens een licht en helder interieur.
Bovendien -en dat is geen overbodige luxe bij een wat grotere automaakt dat vele glas de carrosserie
overzichtelijk. Inparkeren in de stad
is een fluitje van een cent met de
Accord en dat is waar de auto in z'n
functie van familievervoermiddel
veel zal vertoeven.
Dankzij vijf volwaardige zitplaatsen
en een ruime kofferbak, die 427
liter meet, voldoet de vijfdeurs
prima aan de eisen die veel gezinDe Honda Accord vijfdeurs is aan de voorzijde gelijk aan de vierdeurs versie.
nen aan hun heilige koe zullen stellen. De achterbank kent een rugleuning die we in twee ongelijke
De LS-versie, die enige tijd bij de
delen kunnen neerklappen zodat De leuning heeft Honda overigens calamiteiten niet het passagiershet interieur variabel in te delen is. versterkt zodat lading bij eventuele compartiment kan binnendringen. redactie heeft gelogeerd, laat zich

omschrijven als een compleet uitgeruste auto. Nu is de instapuitvoering, de S, al niet kaal, maar de LS
doet daar toch nog een aantal
aantrekkelijke extra's bovenop;
centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening, verstelbare lendesteunen in de voorstoelen, elektrische bedienbaie voor- en achterportierramen en houtinleg in de
portieren zijn zaken die de LS op de
S voorheeft.
Onderhuids biedt de Honda Accord
vijfdeurs veel vertrouwde techniek
uit de sedanversie. De achttienhonderdmotor is een oude bekende.
De viercilinder zestienklepper met
Honda's VTEC-systeem (variabele
kleptiming en lichthoogte) doet
vooral in de hogere toerenregionen
van zich spreken. Bij zesduizend
toeren per minuut levert de motor
zijn maximale vermogen van 100
kW (136 pk). Het hoogste koppel
van 178 Nm geeft de krachtbron
prijs bij 4.800 omwentelingen van
de krukas per minuut. Hiermee zet
de jongste editie van de Accord
aansprekende prestaties neer.

Motortype: Viercilinder met 16
kleppen en VTEC
Cilinderinhoud: 1.850 cm'
Vermogen:
100 kW/136
pk bij 6.000 tpm
Max. koppel: 175 Nm bij
4.800 t.p.m.
Acceleratie:
11.3 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
205 km/uur.
Gem. verbruik: 8,4 ltr/100 km.
Prijs:

f 48.490,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
ABS

Twee airbags
Centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening
Elektrisch bedienbare zijruiten
voor en achter
Getint glas
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
Houtinleg in de portieren
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Personenauto's
te koop
aangeboden
Voor een perfecte SAAB
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK.
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versnell.bak
Verkoop nieuwe/gebr. ond.
ROYAL CLASS SAAB

Tel. 023-5614097

Te koop: VW Golf, automaat,
1,6, 1/91, wit, 140.000 km,
i.z.g.st.
APK. Tel.
0206610041 (overdag).

Rijlessen
COMPLETE
THEORIE VERZORGING
Je rijbewijs voor ƒ40,- p.mnd.
Bel Phil Waaning,
tel. 023-5712071.

(Brom)fietsen
Te koop aangeboden: Union
jongensfiets 24 inch ƒ75,-.
023-5713075.
Bel 020-5626271 voor het
snel opgeven van uw Microadvertentie.

Clubs en
privéhuizen
Virgin Escort Services. Escort
op niveau, 24 h. p.d. Blondines / Gays / SM-madam gevr.
036-5464700 / 06-23135575.

0906-lijnen
Dames, wilt U ook thuis ƒ24,p.u.
verdienen? Tele-lnfo
zoekt dames voor het voeren
van erotische gesprekken op
een 06-lijn. U bepaalt zelf
wanneer en hoe lang u werkt.
Bel voor meer info
020-201.41.91.
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-1844 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Lesbi TienerSeks (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig.

0906-9691 pm99c.

Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm)
Ik ga door waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriët! 99 cpm. 0906-9794.
't Lekkerste nummertje nu
LIVE met hete meiden thuis.
Ze liggen naakt te wachten.
24u p.dg 0906-9520 pm99c.
"SEKS ALARMNUMMER**
Snelseks direct live 99cpm.

0906*0611
* Amateur-Seksdating*
Vrouwen uit jouw regio!
0906-90.99.008 (105cpm)
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber van zwarte
vrouwen! 99cpm. 0906.0601

EEM KLEINE GREEP UIT
ONZE OPRUIMINGSSTUNTS:
JVC 71 CM
BREEDBEELD-TV MET
DOLBY PROLOGIC

16

PACKARD BELL
CLUB 1451 PC

TAFELMODEL KOELKAST

Netto inhoud 122 liter. Met vriesvak, groentelade en ijsblokjeshouder,

Voorzien van 450 mHz
processor, 64 MB geheugen,
4,3 GB harde schijf, 56k modem,
CD-rom speler en een zeer
uitgebreid software-pakket.
VANJ499T-NU
LEASEBEDRAG
PER MAAND 67,-

51 CM TV/VIDEO
COMBINATIE
* * *. * * *\ * * s * i *. *

PHILIPS
STEREO
VIDEO MET
SHOWVIEW/PDC

j ürj;

PHILIPS 70 CM STEREO-TV

70 cm (eff. 66 cm) beeldbuis.
Stereo en Teletekst. ADV, J-295T-

VIDEOCAMERA'S
Hl PREPAY + GSM
\ TELEFOON

AIWA MIMISET MET
DOLBY PROLOGIC
EN 5 BOXEN

Bellen zonder abonnement!

SONY PORTABLE
CD-SPELER
LEXMARK PRINTER Z11
MET GRATIS SPEL
TOMBRAIDER

BOSCH 1200 TOEREN
WASAUTOMAAT

1150 TOEREN
WASAUTOMAAT,
ENERGIE-KLASSE A

De Expert-opriiiminq

Energiezuining door het Aquanoomsysteem.
Vele wasprogramma's. ADV. 1699;- OP=OP!

LIEBHERR
COMBI KOELKAST,
ENERGIEKLASSE A

LUXE WASDROGER

Zeer zuinig met energie. Wisselende
draairichting voorkomt kreuk.

KOELEN 179 LTR. VRIEZEN 51 LTR.,
2 LADEN

ZANUSSI
CONDENSDROGER
MÏELE HQQGTOERIGE
WASAUTOMAAT
BAUKNECHT
AFWASAUTOMAAT

0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zktjgns 18jrv. liveseks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
Dagelijks seksen hete meisjes
18 op onze livelijn! Alleen hete
meiden! 99cpm 0906-0603.

SAMSUNG COMBI
MAGNETRON

Biseks! Buurvr. + buurmeisje
18! Spelletjes worden steeds
harder! 99cpm 0906.9526.
SLEUTELGAT-SEKS!
De 1e seksafluisterlijn? Wel
de beste! 99 cpm. 0906-9722.
Vrouwen 18-55 geven telnr.
voor contact! Bel: 0906-18.22
(1gpm)
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.
Snel een Micro-advertentie
opgeven?

Eel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

MICROSET + CD
+ BOXEN

*Prijs na aftrek 100,- energiepremie van uw energiebedrijf.

Versterker, tuner, cassette, CD
en luidsprekers. VAN.299r-

Voor Expert
naat niets te irer,
/jSjr) Extra lage prijzen door gezamenlijke , *
\£/ inkoop van 3000 Experts in Europa.

PHILIPS MOBILO
1400 WAn
STOFZUIGER

^) Gratis Expert All-Risks-Garantie (bij aankopen .
boven 490,-). Geldt niet voor mobiele telefonie.
|]l) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten. ,

JVC VIDEORECORDER

Krachtige, compacte lichtgewicht
stofzuiger met 5-voudig filtersysteem.
ADV.-269T-

'

Vakkundige en snelle service.

Perfecte kwaliteit voor een superlage prijs.
Met automatische zenderinstelling en afstandsbediening.

expert

'MjL) Gratis Geluidsgarantie.

BEL 020-35 5S 355
VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE
RUIM 200 EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.

(•_•) Gratis Video-onderhoud. - Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.
Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde Week op
woensdag geplaatst.

Bjg) Gratis Omruilgarantie. ,

'

.

Haarlem Gen. Cronjéstraat 62-64 0 *
Ged, Oude Gracht 5-9°

;

(f=\ Modern betaalgemak met
\V7 o:a. de Expert Creditcard.
Ml) www.expert.nl

= OOK VERKOOP PC

Vakantie

JE

Nederland
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar.
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400.

3 - ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC.

Uitgaan

Sportcafé Zandvoort voor
Donderdags dansen & ontbruiloften, recepties, persomoeten v. singles 30+ Osneelsfeesten,
verjaardagssestal Nieuwel. 34 Osdorperfeestjes.
catering. 023ban 88 Osdorp 20 u. vr. park
Vakantiewoning. Ook geschikt Micro-advertenties opgegeven 3 feb., apres ski dansfeest!
5715619:06-54616812.
voor familiereünies, seizoenpl. voor maandag 15.00 uur,
Camping 't KroeseBeamke. worden al in dezelfde week op
Evenementen
Bakkeveen. Tel. 0516-541245 woensdag geplaatst.
Treia'modelautobeurs, Haarlem, zon. 30 jan. 10-15 u.. Spaarnehal, Fie Carelsenplein 1 (Winkelc. Schalkwijk), 200 tafels!
Buitenland
GROTE
VLOOIENMARKT
Dans- en
Amsterdam Bos en Lommer.
Jan van Galenhal. Jan van
balletles
KLAVERJASLIEFHEBBERS
STACARAVANS t.h in de Galenstraat bij Lucas ZiekenOPGELET! 5-dgse busreizen Ardennen vanaf ƒ240,- p.w.
huis. Zond. 30 jan. 9-16 uur. SALSA WORKSHOP. Elke
naar gemoedelijk Oostende
all in. Tel. 043-4592617.
Midland B.V. 033-4751167.
zondagmiddag van 16.00 tot
(B) v.a. 498,- (6/3, DHTW
19.00 uur. Borgerstraat 112,
200), het Zwarte Woud (D)
v.a. 498,- (20/3, DHTW 202)
Opleidingen en tel. 020-6737269.
of natuurrijk Thüringen (D)
Micro-advertentie versturen
SALSA-LESSEN door Ben
cursussen
v.a. 18/3, DHTW 203). incl.
per post? Ons adres is:
Bron starten op ma. 24 en do.
hotel HP, excursies en elke
Micro's Weekmedia
NAGELSTYLISTE. een vak
27 jan. Voor beg. en sem.
avond klaverjassen (met leuke
Postbus 156
met toekomst avond-dagopl.
gevord. Info: 020-6737269.
prijzen)! De Harde's Tours
1000 AD Amsterdam.
Info: 020-6201914.
020-4707771
Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
(www.dehardetours.nl)
Tel.:020-5626271,

DANSEN!!! Nu inschrijven.
Dans- en Partycentrum
v.d. Adel & de Bruijn-Bonel.

Tel.:020-6407711.

Lichaamsverzorging

Muziek en
-instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

WIJZE R

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijprijsopgave.
Tel.
GEZOCHT: emaille reclame- vend
borden met afb. Ik betaal 5719800 na 19.00 uur.
± ƒ450,-. Tel. 0499-574191.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.
Alles voor uw

Verzamelingen

tuin
Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092 TUINBEDRIJF F. van Gennip
Voor al uw straat-/tegelwerk.
Jonge vrouw geeft massage Sierbestrating v.a. ƒ60,- p.rn.,
incl. zand, stenen, arb.loon
v.a. ƒ60 p/u : 06-22328338.
023-5333488/06-53274995.

Reparatie en
onderhoud
Ijzerhandel, Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Q = ALLEEN TV. VIDEO, HIFI, ETC • a GEEN MOBIELE TELEFONIE |

Omdat u niet zander kunt!

Zand voorts
Nieuwsblad
^-/ ,

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

^

Ook verkrijgbaar bij:

Financieringen
Autoverzekering

VA

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

f
l

01
o
o.

f

IMieuw

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
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Datum
02 febr
03 febr
04 febr
05 febr
06 febr
07 febr
08 febr
09 febr

HW

UW

01.44
02.36

09.34

03.15

03.50
04.19

04.55
05.26
05.58

10.35
11.25
11.45

11.54
00.14
00.45
01.24

HW
14.06
14.56
15.25

LW
22.15

22.55
23.45

15.55
16.29
17.01
17.38
18.11

12.16
12.46
13.25
14.06

Maanstand: NM za 05 febr 14.03 uur.
HW: ma 07 febr 17.01 uur, + 118 cm NAP.
LW: wo 09 febr 14.06 uur, - 94 cm NAP.

Domweg
gelukkig in
Oud-Noord

Politie
waagt leven
bij afdaling

Pagina 5

Pagina 7

Van der Heijden
wyst gekozen
burgemeester af

En verder:
Bibliotheek
gaat
verbouwen
Pagina 3
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doen. Wel kan de gemeente
een maximumaantal afspreken. Via de Algemene Plaatselijke Verordening kan Zandvoort ook regelen dat bordeelexploitanten een vergunning
moeten aanvragen. Een andere manier is om in het bestemmingsplan vast te leggen op
welke plek een bordeel kan komen.
Dat laatste is volgens gemeentewoordvoerder T. van
Heemst een lange weg, omdat
bestemmingsplanprocedures
veel tijd in beslag nemen. Op
dit moment heeft Zandvoort
nog niets concreets geregeld
Veel kan Zandvoort niet te- voor bordelen. Maar volgens
gen de komst van bordelen Van Heemst heeft een ambte-

ZANDVOORT - Over acht
maanden kan Zandvoort zijn
eerste seksclub krijgen. Per l
oktober van dit jaar wordt
namelijk het bordeelverbod
afgeschaft. Gemeenten kunnen volgens justitie niets
doen om te voorkomen dat
bordelen zich vestigen op
hun grondgebied. Er hebben
zich volgens een woordvoerder van de gemeente Zandvoort al een paar belangstellende aspirant-exploitanten
gemeld. Om wie het gaat, wil
hij nog niet zeggen.

naar zich wel in de kwestie verdiept.
Bovendien is de burgemeester van Zandvoort, Rob van
der Heijden, van plan om op 9
februari eerst eens met zijn
collega's van andere gemeenten te overleggen over hoe zij
zich voorbereiden. Daarna
gaat Zandvoort ook aan de
slag met bijvoorbeeld het aanpassen van de APV volgens
Van Heemst. „We zijn dan ook
blij dat Den Haag de gemeente
wat meer respijt heeft gegeven. De datum voor het opheffen van het verbod is verschoven naar oktober. Het was
eerst wat eerder."
Vervolg op pagina 3

Ten Zuiden van Zandvoort
komt eerste strandreservaat
ZANDVOORT - Een deel
van het strand tussen Noordwijk en Zandvoort wordt een
Verspreid over de banken woonden zo'n tweehonderd Zandvoorters de uitvaartdienst van Kors van der Mije bij. De meeste mensen zaten natuurreservaat. Dat zegt
achterin onder de overkapping
Foto Karin Schut Ed Cousin, hoofd Natuur- en
Terreinbeheer van de Amsterdamse Waterleidingduinen, in het huisorgaan Struinen.

'Markante mensen laten diepe sporen na'
'E

lijke betrokkenheid had". Burgemeester Van der Heijden,
ook een van de sprekers, wist
te vertellen dat Van der Mije
op een gegeven moment negentien functies tegelijk had.
„Markante mensen laten diepe sporen na," vond de burgemeester bovendien.
Van der Mije was wethouder, loco-burgemeester, lid
van Provinciale Staten en bestuurder van onder andere
Onderling Hulpbetoon, de
Knrm, ZRB, de Hervormde
Kerk, Zandvoortmeeuwen, de
vereniging van aardappeltelers, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Deurwaarders, de Europese VereniVan der Mije was dan ook
niet alleen een 'pater familias', ging yan Deurwaarders en het
maar volgens zijn nicht Marij- 4 mei Comité.
olgens mij verzuipt Zand- ke Bosman-Paap ook iemand
Enkele vertegenwoordigers
voort niet alleen in het wa- die „een grote maatschappe- van deze besturen roemden
ter maar ook in allerlei waarschuwingsborden, verkeersADVERTENTIES
borden, reclameborden, informatieborden. Je kan het zo
gek niet bedenken of er staat
wel ergens een bord. Het valt
me op als ik van m'n werk naar
huis fiets. Het zijn er, zonder
de reclameborden mee te tellen, op het kleine stukje van
Nieuw Unicum naar de Katholieke Kerk... dertig stuks.
Je ziet door de borden het
informatiebos niet meer.
Sinds een maand of vyf lijken
de Zandvoortselaan en de
Hegeman Bang & Olufsen Shops
Haarlemmerstraat bovendien
Byzantium Stadhouderskade 24a: Amsterdam, Tel. 020 6165596
op flipperkasten. In totaal zijn
er acht, wit met rood gestreepte, lage hekjes, schuin
op de weg geplaatst. Het doel
van deze obstakels is om de
snelheid van het verkeer te
yerminderen. Van de acht hekjes zijn er nog maar drie over.
De oorzaak van de verdwijnc is dat er te grote vrachtwagens te hard rijden die de
ZANDVOORT - Kan een school nog wel zonder hulpvaarlage hekjes over het hoofd
dige ouders en leerlingen? Vanwege de bezuinigingen knapzien. Het zal je kind maar we- pen zij de Gertenbach Mavo op. Congiërge Gijs Molanus, die
en dat net wil oversteken.
zelf ook erg handig is, zou het graag zelf willen doen, maar
.In het dorp staan informadaar heeft hij tegenwoordig geen tijd meer voor door inkrimtieborden die de toerist verping van het personeelsbestand. Molanus krijgt voortaan
wijzen naar (n)iets. De borden hulp van een klussenteam van vier handige vaders en een
die naar het centrum en WV groepje creatieve leerlingen.
wijzen, zijn nog steeds afgePlakt. Wanneer bestelt de aanAls eerste pakt het klussenUit drie klassen is de mooinemer die ze heeft beschadigd team (Jan Zonneveld, Roei ste tekening gekozen. De leernieuwe? En een bewaakte fiet- van der Hoff, Hans Theimes- lingen hebben de ramen versenstalling bestaat allang niet sen en Jan Puttelaar) de kanti- volgens zelf beschilderd.
meer (wel het bordje). De stal- ne aan. De muren zijn al geg is er wel, maar niet be„We hopen dat ze zich ook
schilderd, de nieuwe vloer Ugt
waakt.
waterpas en de leerlingen kun- een beetje verantwoordelijk
De info-borden die er juist
nen neerzakken op een zelf ge- blijven voelen voor het schoon
wél moeten staan zijn er niet. timmerde houten bank. Tij- en netjes houden van de ruimWant hoe moet een buitendens een tussenuur kunnen ze te," zegt Jan Zonneveld.
staander het openbare toilet bovendien terecht in een apar- „Maar ik geloof dat dat wel
«J het raadhuis vinden? Waar te studiehoek. Binnen een tot gaat lukken, want ze gaan een
«•«in een invalide van de zomer twee weken moet de kantine rooster maken voor het
n bij welke strandpaviljoen helemaal klaar zyn.
schoonhouden."
strandrolstoelen staan?
Waarom aan een paal piep„We wilden dit al drie jaar,
Overigens komen ook andew
eine, onleesbare bordjes die maar het kwam er maar niet re karweitjes aan de beurt als
overal naar toe wijzen behalve van," vertelt Smadar Corper, de kantine klaar is.
n
aar de juiste richting. Het
De leerlingenraad heeft vollid yan de leerlingenraad. De
w
°rdt
tijd
dat
de
gemeente
leerlingen
hebben
zelf
heel
veel
gens
Smadar bijvoorbeeld ge"et bordenbeleid uit z'n por- inspraak gehad tijdens de ver- vraagd om een afdakje bij de
seleinkast haalt. Want één
bouwing.
fietsenstalling. Dat is namelijk
uuidelijk
bord aan de kant van
Zo hebben ze onder andere een geliefde plek om nog even
e
5
weg is beter dan tien bor- tijdens de tekenles een ont- na te kletsen over de liefde, leae
n die nergens op slaan.
werp gemaakt voor de drie ge- raren en misschien wel de verbouwing.
Nel Kerkman blindeerde ramen.
EN ECHTE Zandvoorter is van ons heengegaan," zei dominee
Holwerda donderdagmiddag
in de Hervormde Kerk tijdens
de uitvaartdienst voor Kors
van der Mije. Naar schatting
tweehonderd mensen hebben
de dienst en later de plechtigheid op de Algemene Begraafplaats bijgewoond.
Veel oudere Zandvoorters,
(oud-) gemeentebestuurders
Zie verder pagina 3 en mensen die met Van der
Mije in een bestuur hebben
gezeten, namen afscï
" •~">
de op 79-jarige leeftj,—,^n.cden Zandvoorter.

V

Irmgard Naumann kon
geen nieuwe bank en
geen nieuwe wasmachine
kopen. Rondkomen van
de AOW valt namelijk
niet altijd mee. Gelukkig
is er bijzondere bijstand.
Maar wat vergoedt de
gemeente eigenlijk?

niet meer

ZANDVOORT - Burgemeester Rob van der Heijden
is ontstemd over de voorstel.en yan de landelijke commissie Elzinga die de lokale
politiek wil veranderen. Van
der Heijden verwijst de voorstellen naar de prullenbak.
Dat heeft hij gisteravond in
zijn nieuwjaarstoespraak gezegd.
„Allereerst lijkt het alsof het
geheim van de oplossing zich
net name richt op de aanstellingsvorm van de (gekozen,
red.) burgemeester. De oplossing kan niet Nederlandsen er
komen drie categorieën gemeenten, drie soorten burgemeesters, drie soorten gemeenteraden en dus ook drie
soorten burgers. Een confecïiepak voor elke categorie. Hoe
kan het zotter." Volgens Van
der Heijden zorgt de commissie Elzinga ervoor dat Nederland een karikatuur wordt.
Hij vindt dat gekozen burgemeesters de kans loopt te veel
in een afhankelijkheidspositie
terecht te komen en daardoor
kwetsbaar wordt. „De kracht
van de huidige vorm is nu juist
gewaarborgd door zijn onaftiankelijkheid." Een meerwaarde heeft een gekozen burjemeester evenmin volgens
Van der Heijden.
Wel hoopt hij dat de rol van
de gemeenteraad ten opzichte
van het college anders wordt.
Zij moeten hun taak „eigenstandiger beoefenen." Hij verwacht dat in Zandvoort overijens de partijen onderling de
komende tijd weer wat meer
hun verschillen gaan benadrukken, want over twee jaar
zijn er weer verkiezingen. Wel
gaat hij ervan uit dat het college met drie partijen de eindstreep gaat halen. „Want, Elzinga ten spijt, de indertijd taeopgde gezamenlijkheid verdient nog steeds brede steun."

Los nummer 2,10 gulden

stuk voor stuk zijn idealisme
en overtuigingskracht. „Ben
geboren bestuurder zonder
kunstmatige facade," meende
een van hen.
Van der Mije sloeg volgens
de voorzitter van de landelijke
deurwaardersvereniging zelfs
een keer letterlijk op de tafel
toen hij zich niet serieus genomen voelde door een staatssecretaris. „Zijn argumenten
werden nooit kleiner als zijn
tegenstanders groter werden."

kreeg. „Vorige week was ik
nog bij hem op bezoek. Tot
tweemaal toe herkende hij me
niet en toen opeens zei hij
'Siem, Siem' met vreugde in
zijn stem. Ik wilde nog wat
zeggen, maar hij was alweer in
zijn stilte vertrokken. Toch is
dat ene moment van herkenning voor mij heel kostbaar."

„Tussen Noordwijk en Zandvoort ligt een strook van zo'n
twee tot drie kilometer strand
waar vrijwel nooit iemand
komt. Die strook hebben we in
gedachten voor het vormen
van het eerste strandreservaat
van de Hollandse kust," zegt
Cousin.
„Een strand gereserveerd
De naam Van der Mije zal
voor de natuur, met meer
niet zo snel vergeten worden, ruimte voor dynamiek in de
concludeerden verschillende
aangrenzende duinstrook. Een
sprekers. Zijn betrokkenheid plek waar bijvoorbeeld zeebij Zandvoort leeft immers
honden kunnen rusten als ze
nog voort in zijn kinderen en onderweg van Zeeland naar de
kleinkinderen die inmiddels
Wadden zijn. Vanaf een nieuw
ook erg actief zijn binnen or- pad door de Zeereep hebben
ganisaties als de Knrm en On- wandelaars een schitterend
derling Hulpbetoon.
uitzicht over het reservaat."

Dat herkende ook Siem van
den Bos, die ruim vijftig jaar
bevriend met hem is geweest.
„Dankzij hem ben ik in verschillende besturen terechtgekomen en het was heel prettig
met hem samen te werken, al
zaten we elkaar natuurlijk ook
weieens in de haren."
Voor hem en voor de familie
was het heel pijnlijk dat Van
der Mije de laatste jaren
ZANDVOORT - Bert van de Velden is gisteravond door de
steeds meer last van dementie gemeenteraad tot gemeentesecretaris benoemd. Van de Velden verving de voormalige secretaris, Rien yan Ooijen, sinds
deze zich in 1998 ziek meldde. Van Ooijen is voortaan adviseur van de gemeente tot zijn vervroegde pensioen in 2001.

Cousin doet zijn uitspraken
naar aanleiding van de beheersvisie 2000-2010 van de
Gemeentewaterleidingen Amsterdam, de eigenaar van de
Amsterdamse Waterleidingduinen die ten zuiden van
Zandvoort liggen.

Zonnende
zeehondjes
op het zand
Aan de beheersvisie is twee
jaar gewerkt door ecologen,
beheerders, waterwinners en
een adviescommissie met deskundigen yan onderzoekscentra en universiteiten volgens
Struinen. Er volgt nog een inspraakronde over de beheersvisie. Uiteindelijk moet de gemeenteraad van Amsterdam
het plan goedkeuren.
Het nieuwe plan gaat ook
over de waterwinning. „Het

ADVERTENTIE

Van de Velden wordt secretaris

ZONDAG OPEN

16 FEBRUARI VAN 12.00 TOT 17.00 UUR l

; .EIGEN PARKEERGARAGE':;
:. OVERTOOM
557 AMSTERDAM
v
• - TEL. 020-6184733

v

huidige infiltratiesysteem (van
rivierwater in de duinen, red.)
is ruim veertig jaar oud. In de
nieuwe plannen voor de drinkwaterbereiding in de komende
vijftig jaar zullen we rekening
moeten houden met voorspelde
klimaatsveranderingen,"
zegt Cousin in Struinen.
Hij voorspelt twee ontwikkelingen: de zeespiegel gaat stijgen en er-komen meer extreme
wisselingen van het waterpeil
in de Rijn, waar het water voor
de Amsterdamse Waterleidingduinen vandaan komt.
Daar moet de Gemeentewaterleidingen op inspelen volgens Cousin.
Ook wil Cousin dat de andere beheerders van de natuurgebieden rondom Zandvoort
meer samenwerken met elkaar, zodat de dieren makkelij ker elders hun voedsel kunnen
halen. Vooral voor reeën is dat
van belang, want daar komen
er steeds meer van nu er sinds
kort niet meer op gejaagd
wordt in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Ierse Runderbiefstuk

Van de Velden werkt al sinds 1988 bij de gemeente Zandvoort.
Hij is begonnen als interim-manager van de afdeling Sociale
Zaken. Hij is zowel hoofd van deze afdeling geweest als van
Volkshuisvesting, Bewonerszaken, Middelen en Ondersteuning.
De 43-jarige Van de Velden was de enige kandidaat die werd
voorgedragen. Normaalgesproken behoort de gemeenteraad te
kiezen uit twee kandidaten. Dat leidde tot enige verbazing bij
Piet Keur (GBZ) en Gert Toonen (PvdA), maar de raad ging
uiteindelijk wegens Van de Veldens bewezen kwaliteiten unaniem akkoord met zijn benoeming.
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die krant moet ik

hebben.

mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik hel
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorte
Naam: (m/v)
Adres:
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Postcode/Plaats:
Telefoon:
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l

l l
KW1899 V

Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 a halQaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Dnniëllc Dijkhof, Dorina van Tctterode krijgen hulp van Jan Zonneveld en Koel van der Hoff bij het
opknappen van de kantine in de Gertenbach Mavo
Foto André Lieberom

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8"710371"017003"
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FAMILIEBERICHTEN

$*

De vijfde generatie maarzij
zo trots op was is verbroken
Na een langzaam afnemende gezondheid hebben
wij afscheid genomen van onze lieve moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder
en betovergrootmoeder

Marijtje Keur-Terol
"Oma Pietje"
weduwe van Henk Keur
Geboren
10 maart 1904

Overleden
28 januari 2000

Zandvoort:
Marijke en Joop
Zandvoort:
Marijke en Gerard
Irene, Marco en Shanna
Gerard en Kim
Eric
Zandvoori:
Henk en Annemieke
MaschaenTabby
Pu mierend:
Mary
Sjoerd, Wilko en Lianne
M. Koning-Keur
Catharina van Rennesstraat 10
2041 BJ Zandvoort
De crematie heeft plaatsgevonden op woensdag
2 februari 2000.

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

PERSONEEL - VRIENDEN KLANTEN

*
*
BEDANKT BEDANKT
*
BEDANKT
*
* ledereen die het feest mogelijk
*
heeft gemaakt

l

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weKen spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

in de discotheek CHIN-CMN

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft. Men kan zich
tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00. Het spreekuur valt samen
met de avond-openstelling van de Centrale Balie. Men kan zich dus gewoon via de
ingang Swaluëstraat bij de receptie meiden. Let wel! Het is niet mogelijk om zonder afspraak het spreekuur te bezoeken.

te gek en nogmaals BEDANKT

*

Mike, Hanny, Max

Dankbaar zijn wij voor de vele blijken van deelneming tijdens haar ziekte en het overlijden van onze dappere

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Puck
in het bijzonder het verplegend personeel van het Huis in
de Duinen.

FRANS ZWAANSTRAAT 26

Uit aller naam:
Jan de Reus
Herman Heyermansweg 17
2042 XN Zandvoort

In Zandvoort-Zuid, aan de duinrand gesitueerd
halfvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin.
Oprit met parkeergelegenheid voor meerdere
auto's. Garage, thans ingericht als zomerappartement. Fietsenberging en houten blokhut.
Ind. L-vorm. woonkamer (35 m2) met open haard
en parketvloer; uitgebouwde woonkeuken; 1 e etage: badkamer met ligbad, wandcloset en wastafelmeubel; 3 slaapkam.; 2e et. zolderkamer met dakkapel en wastafel; bergruimte.

DOKTERSBERICHTEN

Dr. F. B. Weenink
Kostverlorenstraat 70 A
2042 PK Zandvoort
023.57.124.99

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- d e heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme
& verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Vr.pr. ƒ 695.000,- k.k.

Is afwezig van

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 25 januari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de

VAN

07.02-2000 t/m 11.02-2000

verdere m week 4 door B&W genomen besluiten zijn op dinsdag 1 februari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie
MEDEDELINGEN
Op maandag 7 februari start Gemeente Zandvoort met de herinrichting Centrum fase 2
Het betreft werkzaamheden aan de Grote
Krocht en de Cornelis Slegersstraat Bewoners
worden, voorafgaand aan de werkzaamheden, geïnformeerd over de herinrichting
met een bewonersbrief
In het informatiecentrum de Groene Golf ziet
en ontdekt u hoe 4 grote mfrastructuurprojecten m de regio opgepakt worden Zuidtangent, A5, N22 en het Haarlemmermeer
Groen-project U vindt dit centrum aan de
Kruisweg 1625 m Cruquius, nabij de hoeve
Op het Raadhuis ligt een folder voor u klaar
VEILIGHEIDSRAAD
Op dinsdag 15 februari 2000 om 16 00 uur vergadert de Veiligheidsraad Zandvoort U wordt
van harte uitgenodigd deze vergadering bij te
wonen De agenda luidt als volgt
Opening door de voorzitter, de heer
M Luitze
2 Vaststelling notulen van de vergadering
van de Veiligheidsraad Zandvoort d d 30
november 1999
3 Het verzoek van de Stichting Welzijnscentrum Zandvoort om plaats te mogen
nemen m de Veiligheidsraad Zandvoort
4 Project Veilig Uitgaan - korte inleiding
door de heer F Paap, lid van de gemeenteraad van Zandvoort en horecaondernemer
5 Gebiedsgebonden werken - korte mleidmg door de nieuwe teamchef van Zandvoort, de heer M Rijnbeek
6 Verkeersveiligheid m Zandvoort
- Verlichting van het fietspad van de
Herman Heijermansweg tot aan bar De
Manege
- Verlichting bij bomen
- Obstakels op het trottoir
- Veiligheid rondom scholen bij halen en
brengen kinderen naar school
7 Het ontbreken van een lift op het N S -station Zandvoort
8 Integraal Veiligheidsbeleid gemeente
Zandvoort m samenhang met het Projectplan Jeugdcriminaliteit van de politie
9 Rondvraag
10 Sluiting
Ten aanzien van deze onderwerpen heeft u de
mogelijkheid uw standpunt naar voren te
brengen De voorzitter bepaalt de orde van het
spreekrecht U kunt ook altijd contact opnemen met de leden van de Veiligheidsraad
Zandvoort De secretaris van de Veiligheidsraad is de heer A Tuinstra HIJ is tijdens kantooruren te bereiken van dinsdag t/m vrijdag
op telefoonnummer (023) 574 01 47
VRIJSTELLINGEN
Artikel 50
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning
te verlenen voor
het vergroten van een woning op de Emmaweg 37 te Zandvoort (99-202B)

Dr. Scipio-Blume

MAKELAAR OjG.

Dr. v. Bergen

Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
Artikel 15
Het college van Burgemeester en Wethouders
is tevens voornemens om met toepassing van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor
het bouwen van een taxicentrale, drie appartementen en een souterrain op de hoek Zeestraat/Stationsplein te Zandvoort (99-182B)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
2 februari 2000 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort

1

Voor waarneming.

Koninginneweg 34 n
tel. 023-5712058 Op dinsdag geen spreekuur.

Voormeld bouwplan ligt met ingang van
2 februari 2000 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
19990035B Herman
plaatsen
(02-12-1999) Heyermansweg bouwketen
2000001 7B Circuit park
het oprichten
(11-01-2000) Zandvoort
van radar
opstand
20000020R Grote Krocht 38 het wijzigen
(20-01-2000)
van lichtreclame
20000026B Kostverloren- veranderen van
(20-01-2000) straat 106
een garage
20000021 B Poststraat 3
renovatie
(24-01-2000)
20000029B Haarlemmerverbouwen van
(24-01-2000) straat 54
een woning
20000027B
Dumdoornlaan verbouwen
(24-01-2000)
pompstation
20000022B Zeestraat 57
vergroten
(27-01-2000)
dakkapel
20000023B Max Euweverbouwen van
(27-01-2000) straat 75
een woning
20000024B
Dr J G Mezger- bouwen van
(27-01-2000) straat 30
een woning
veranderen
20000025B Hogeweg 29
(27-01-2000)
winkel met
bovenwoning
20000028B Saxenrodeweg plaatsen van
een garage
(24-01-2000)
20000030B
Dr Gerkebouwen van
(25-01-2000) straat 25 rood een dakkapel
verbouwen van
20000031 B Zandvoortse(25-01-2000) laan 140
een woning
20000032B Kostverloren- erbouwen van
een woning
(25-01-2000) straat 12
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden
Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van twee weken
na publicatie, schriftelijk hun zienswijze
kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort De ontvangen zienswijze wordt bij
de beoordeling van de aanvraag betrokken
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er
wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlenmg van een vergunning kunnen verplichten

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/

Pasteurstraat 10
023-5719507 Op donderdag geen spreekuur.

M

Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Na 17.00 en op vrijdag na 16.30 hoort u via tel.
5730500 wie de dienstdoende huisarts is.

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

VINDT UW KIND HET
LEUK OM TE SPELEN

Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de
doktersdienst, tel 0900-1515.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag

10.00-13.00 uur

en vindt u het belangrijk dat uw kind
met andere kinderen om leert gaan?

Pol

Wij hebben vanaf februari weer

NBIEDING

plaats voor nieuwe kinderen.
WORK5HOP

kilo 9.

Peuterspeelzaal
Hannie Schaftschool
Tel. 023-5712862, vraag naar
Angelique Kiekens of Barbara Dalman.

95

O 98

Kom gerust eens bij ons langs of bel
ons voor meer informatie:

VOEDERHOED

Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
voor een éénmalige af koopsom
van slechts ƒ 3.855,-

krollade

kilo iö.

4 Roomschnitzels
Vleeswar
100 gra
100 gra

samen

nham
iwe ham

10.00

. 50
samen t.

[op 9 februari
incl. materiaal
ƒ 49,50
7,8 en 9 februari
van 19.00 tot 22.00.

"Deze natura-uitvaartverzekering
kan ik u van harte aanbevelen.
Een verzekering van f '3.855, is bepaald niet duur als je bedenkt
dat een vergelijkbare uitvaart
minstens f 6.000,- kost. "

Singer

Le Portlque
Vert

Zeestraat 48

Zeestraat 40
Zandvoort

Zandvoort

Alle merken
Gashaarden en gcsfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

t.a.v. mevr. H. Kosterv. Eldik
v

BIJ oorlogen en (natuur)rampen betalen de kmderen de hoogste pnjs Vooral degenen die
hun ouders hebben veiloren SOS Kinderdorpen
geeft ze een nieuwe moeder een huis, broertjes
en zusjes en een opleiding Overal ter wereld
Steunt u ons werk als HmsVnend voor f 10,per maand' Bel (020) 408 01 90 of stuur de
bon in voor meer informatie!

vrouw

straat:

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

1e prijs

Zandvoorts
ilMieuwsblad

Diner VOOr 2 pers. aangeboden door

G1KO 228»

JA, stuur mij meer informatie
over liet werk van SOS-Kinderdorpen
en hoe ik IlttisVrieiid kan worden

postcode/plaats:

Naam:_

MH V L I

Adres: _

dtb
Postcode/plaats: .

Al tij d direct e h ui p b ij è e n s t e r f g e va l

Lef op onze gezellige

Omdat u niet zonder kunt!

Ook verkrijgbaar bij:
SOS-Kinderdorpen

o^vzm

Ondernemers Vereniging Zandvoort

in de krant van 9 februari

man

naam:

en

Valentijn Puzzel

SOS-Kiiiderclorpeii
...want ieder kind
verdient een thuis...

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

Nieuwsblad

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

J,

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

telefoon:

Fa. Gansner & Co.

Aanmelden uiterlijk
5 februari bij:

Telefoon:
Deze bon kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen aan:
SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001, 1060 VB AMSTERDAM

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P. Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Café Del Mar
Haltestraat 13

2e prijs
4 overheerlijke taarten
beschikbaar gesteld

door Bakker Paap
Raadhuisplein

Ons promotieteam deelt zaterdag
12 februari
een ird.Kt3.uG uit aan
het winkelend publiek

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Nieuwe pakken
voorKnrm
ZANDVOORT - De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij beschikt binnenkort over twaalf nieuwe
overlevingspakken. De nieuwe
pakken zijn volgens woordvoerder Chris Kemp veel beter
clan de oude. Ze sluiten beter
Dij de polsen, zijn makkelijker
aan te trekken en vallen meer
op omdat ze van boven geel
zyn. Eén pak heeft de Knrm al
gekregen en dat bevalt volgens
Kemp erg goed.

Als AOW'er elke maand
rondkomen met 1490 gulden
valt soms niet mee. Omdat
sommige minima serieus in
geldnood dreigen te komen,
heeft de overheid de
bijzondere bijstand in het
leven geroepen. Maar hoe
ruimhartig zijn gemeenten
eigenlijk? Ze mogen voor
een groot deel zelf bepalen
wat ze wel en niet
vergoeden. Dat leidt tot veel
verschillen in ZuidKennemerland. Voorop
staat dat de bijzondere
bijstand alleen voor mensen
is die leven op een
minimum, zoals ouderen
met alleen AOW of
bijstandsmoeders.

De pakken konden worden
aangeschaft dankzij de muntenactie 'De reddertjes' ter ere
van het 175-jarig bestaan vorig
jaar. Voor elk reddertje dat in
omloop werd gebracht en niet
is teruggebracht, heeft de Rabobank vijf gulden overgeinaakt naar de Knrm. Landelijk leverde dat 275 duizend Teksten:
gulden op, waarvan duizend Monique yan Hoogstraten
gulden door Zandvoort is op- Foto: Karin Schut
gebracht. Overigens zorgde de
actie landelijk ook voor 179
nieuwe donateurs.

Herbestrating
ZANDVOORT - Maandag
begint het herbestraten van de
Grote Krocht en de Cornelis
Slegersstraat. De werkzaamheden duren tot 14 april. Het
verkeer wordt omgeleid. Huizen en winkels blijven lopend
bereikbaar.
/
De herinrichting kost 1,7 müjoen en is onderdeel van de opknapbeurt van het centrum.

Bordelen
Vervolg van voorpagina
Overigens heeft de Tweede
Kamer vorige week een brief
gekregen van de minister van
Justitie over het controleren
van seksclubs. Daaruit blijkt
dat diverse ambtenaren en politiemensen de identiteit, leeftyd en nationaliteit van prostitués mogen controleren. In de
voorbeeldvergunning die de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten heeft gemaakt,
staan hier namelijk voorwaarden voor opgesteld volgens mr.
J. Wiarda van het ministerie
van justitie. Zo kunnen gemeenten de exploitanten verplichten om prostitués uit de
EU te nemen en ze verbieden
minderjarigen te laten werken.

Toespraak
vervolg van voorpagina
Burgemeester Van der Heijden is gisteravond in zijn
nieuwjaarstoespraak ook ingegaan op twee andere aspecten.
Hij waarschuwt voor het vergroten van de kloof tussen de
mensen die de technologische
vooruitgang wel en de mensen
die de ontwikkelingen niet
kunnen bijbenen. Hij vreest
vooral voor een achtergestelde
positie van ouderen en minima.
„Onthaasting is een valkuil
die wordt gegraven door diegenen die de veranderingsprpcessen nauwelijks kunnen bijbenen. We missen de boot als
we vanuit onze maatschappelijke functies niet inspelen op
nieuwe kansen en mogelijkheden die zich aandienen."
Een andere kloof, tussen politiek en burgers, wil hij liefst
zo snel mogelijk gedicht zien.
Daarom stelt de burgemeester
voor dat politici met hun
raadscommissie vaker de wijk
m trekken of bedrijven bezoeken.
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Wat vergoeden gemeenten?
Z
ANDVOORT EN Haarlem hanteren de stelregel 'alleen een vergoeding voor buitengewoon
noodzakelijke kosten'. Om de
drempel te verlagen heeft
Zandvoort de eigen bijdrages
voor echte minima onlangs afgeschaft. Die konden oplopen
tot maximaal 187 gulden. Wie
boven het minimum leeft, betaalt overigens wel mee naar
draagkracht.
Wat valt er in Haarlem en
Zandvoort onder de bijzondere bijstand? Medische kosten
(zoals een bril of orthopedische schoenen), scholingskosten/reiskosten en eigen bijdrages voor een advocaat of de
thuiszorg worden in Zandvoort het meeste vergoed.
Voor huishoudelijke kosten,
zoals een nieuwe bank of een
wasmachine, wordt men geacht te sparen. Ook een com-

puter, waarmee ouderen uit
hun isolement gehaald kunnen
worden, valt niet onder de bijzondere bijstand.
In de praktijk betekent dit
dat een zeventigjarige met te

kan dan garant staan en in hele
bijzondere gevallen zelfs een
vergoeding geven.
Bloemendaal en Heemstede
kiezen voor een andere ondersteuning. Vooral Heemstede

te vervangen. Ze moeten in
Heemstede wel aantonen dat
ze dit ook doen. Voor elke extra uitgave kunnen ze een aanvullend verzoek doen. In
Heemstede krijgen ze dan een
lening zonder rente.
Voor orthopedische schoenen krijgen ouderen een tegemoetkoming in de kosten. Zowel in Heemstede als Bloemendaal geldt echter een eigen bijdrage voor de schoenen.
Per l januari van dit jaar
heeft veel voorzieningen en In Heemstede bedraagt die heeft Heemstede nog een nieudoet sinds begin dit jaar nog 110 gulden.
we handreiking gedaan. Oudeeen extra duit in het zakje voor
ren met een eigen huis kunnen
ouderen.
Voor Tafeltje Dekje gelden ook bijzondere bijstand aanEen bril, wasmachine en afzonderlijke regels. Bloemen- vragen. De gemeente kijkt
nieuwe bank vallen in Bloe- daal heeft gekozen voor vana- voortaan bij het bepalen van
mendaal en Heemstede sowie- tie in de prijs van de maaltijd: iemands draagkracht alleen
so onder de bijzondere bij- het goedkoopste diner kost nog maar naar spaarrekeninstand, een computer echter 4,45 gulden, het duurste 9,95 gen en niet meer naar het eigen
niet. Minima krijgen na drie gulden. Iedereen kan dus een vermogen dat in het huis zit.
jaar een eenmalige uitkering maaltijd kiezen die past bij het Daardoor hoeven ouderen hun
van 1500 gulden om duurzame eigen budget.
huis niet uit op hun oude dag.
goederen (zoals een koelkast)
In Heemstede hoeven oude-

Zeer uiteenlopende regels
voor bijzondere bijstand
hoge bloeddruk wel geld krijgt
voor duur zoutloos brood,
maar verder zelf geld opzij
moet leggen voor een nieuwe
koelkast.
Zandvoorters kunnen echter
ook een lening krijgen voor een
nieuwe koelkast of wasmachine bij de Stadsbank in Haarlem. De rente moet wel zelf betaald worden. Wie al veel
schulden heeft, komt terug bij
de gemeente. De gemeente

ren slechts 4,50 gulden te betalen, de rest vergoedt de gemeente. Doordat de maaltijden sinds kort door de klanten
zelf opgewarmd moeten worden, dreigde er een probleem
te ontstaan. Dat heeft Heemstede opgelost door de magnetron ook onder de 1500-guldenregeling te laten vallen.
Om de drempel hiervoor zo
laag mogelijk te houden, verzorgt de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede niet alleen
de maaltijden maar ook de
aanvragen voor bijzondere bijstand.

'Ik ben gelukkig heel zuinig op mijn spullen'

rmgard Naumann (74) kan
normaalgesproken redelijk
rondkomen van haar AOW,
die net zo hoog is als een bijstandsuitkering voor alleenstaanden. Maar... er moet
niet onverhoopt een apparaat
kapot gaan.
Naumann heeft samen met
haar man tot 1983 vis gevent
op het strand. Ze is 74 en weduwe. Een pensioen heeft ze
niet kunnen opbouwen, daarom is ze aangewezen op haar
AOW, 1490 gulden per maand.
Ze krijgt huursubsidie en
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Toch houdt
ze erg weinig geld over om te
sparen.

Eind goed, al goed, zo lijkt
het. Ware het niet dat eenjaar
later haar bank na dertig jaar
inmiddels zo doorgezakt was
dat geen mens er meer fatsoenlijk op kon zitten. „Ik
durfde niemand meer uit te
nodigen en ik was al van plan
om mijn verjaardag dan maar
niet te vieren."
Opnieuw deed mevrouw
Naumann een beroep op de
gemeente. En weer kreeg ze
hetzelfde te horen. „Ik ben
naar de Schalm (de tweedehandswinkel in Haarlem, red.)
gegaan om daar te Mjken,
maar daar hadden ze op dat
moment alleen maar troep."
Dankzij haar schoondochter, die via haar werk te weten
Toen vorig jaar haar wasma- kwam dat iemand een bank
chine het begaf, wist ze zich
afdankte, zit mevrouw Naugeen raad meer. Uiteindelijk
mann nu toch op een redelijke
besloot ze om dan maar bij de bank. „Ik heb de stof gewasgemeente geld te vragen via
sen en we hebben over een
de bijzondere bijstand. Een
deel van de zittingen een lap
ambtenaar legde haar keurig gelegd. Ik ben er verguld mee.
uit dat de gemeente weliswaar De bank zit heerlijk."
in sommige gevallen geld uitkeert, maar dat zij er niet voor
Maar ze is wel wat moedein aanmerking kwam. Ze had loos geworden van haar gemoeten sparen en anders zou ploeter om maandelijks rond
ze een lening moeten aanvra- te komen, al is ze een doorzetgen bij de Stadsbank in Haar- ter, zegt ze. „Het leven is zo
duur. Ik kan bijvoorbeeld niet
lem. Kreeg ze daar geen gezomaar een paar schoenen in
hoor, dan kon ze via de gemeente een lening krijgen. De de uitverkoop halen, want op
mijn leeftijd zijn mijn voeten Irmgard Naumann op haar nieuwe tweedehands bank
rente moest ze zelf betalen.
niet zo makkelijk meer. Ik
„Gelukkig kwam mijn vakantiegeld op tijd binnen. Die moet orthopedische schoenen
achthonderd gulden heb ik sa- dragen. Gelukkig springen de
men met mijn allerlaatste
kinderen soms bij. Dat scheelt
een stuk. En ik ben erg proper
spaargeld gebruikt om een
wasmachine te kopen," vertelt en netjes op mijn spullen, zoE SCHAAMTE overVoor het aanvragen van de
dat ik er langer mee doe."
ze.
boord gooien, dat valt bijzondere bijstand moesten
vaak niet mee voor
zij eerst elk voor dertig gulden
ouderen. Ze hebben er een he- een paspoort aanschaffen,
kel aan om hun hele hebben want dat was verplicht en dat
en houden op tafel te gooien. hadden ze niet. „Wat een toeBovendien komen er vaak her- stand was dat," herinnert De
inneringen boven aan de bede- Wolf zich. „Ze zijn in een taxi
ling van vroeger," vertelt Mini naar de fotograaf vervoerd."
de Wolf, coördinator van het Uiteindelijk duurde het ook
Welzijnscentram. „Maar wij
nog eens heel lang voordat de
De Anbp, de landelijke ouderenbond, schreef in januari in zeggen altijd 'u heeft uw hele procedure was afgerond. Toen
haar huisblad dat de AOW „nog altijd te laag is, vanwege de leven ervoor betaald, dan mag ze beiden dood waren, verjarenlange ontkoppeling van de loonontwikkeling. De hoge u er toch ook gebruik van ma- stuurde de gemeente de defihuurpercentages breken veel senioren op en voor de eerste ken?"
nitieve afwijzing.
„Maar dit is een uitzondelevensbehoeften, een wasmachine of een bril, moeten velen
Samen met haar collega
een beroep doen op de bijzondere bijstand."
Nathalie Lindeboom adviseert ring. Het gaat ons veel meer
zij ouderen regelmatig om een
URGEMEESTER ROB Zandvoort, heeft de Anbo nau- beroep te doen op de brjzonvan der Heijden is voor- welijks. „Gemeenten zijn auto- dere bijstand en andere onzitter yan de Anbo. Hoe noom wat betreft de bijzonde- dersteuningsvoorzieningen
verklaart huj dat ouderen in re bijstand."
van de gemeente, zoals huurZandvoort normaalgesprpken
Wethouder Oderkerk vindt subsidie en kwijtschelding van
zelfs geen beroep op de bijzon- dat de regels in Zandvoort belastingen.
om het totale beleid," leggen
dere bijstand kunnen doen goed worden toegepast. „Ik
Bovendien overleggen De
ze uit. Ze pleiten voor een wat
voor een bril of een wasmachi- kan niet voor sinterklaas spe- Wolf en Lindeboom soms
ruimhartiger toepassen van de
ne, tenzij er extra trieste om- len. Daarvoor hebben we het rechtstreeks met de gemeente regels. Bovendien willen ze
geld niet in Zandvoort. We als dat nodig en gewenst is.
standigheden zijn?
graag dat gemeenten in de
„Dat ik voorzitter ben van de moeten de aanvragen consis- „Vaak is de samenwerking
buurt hetzelfde beleid hebAnbo en burgemeester van tent beoordelen, anders wordt heel goed," vertelt Lindeben. Maar het belangrijkste is
Zandvoort zijn twee losstaan- het een grabbelton. Dus niet te boom. „Er is meestal wel be- het verlagen van de drempel
de zaken. Sociale Zaken heeft veel uitzonderingen maken. grip bij de ambtenaren voor
voor ouderen.
mijn collega Oderkerk in zijn Natuurlijk is het geen vetpot moeilijke situaties, al zijn ze
Zo stellen ze voor dat de geportefeuille. We hebben ieder voor de mensen met een uitke- natuurlijk met handen en voe- meente bijvoorbeeld de kosonze eigen verantwoordelijk- ring, maar er zijn blijkbaar ook ten gebonden."
ten van Tafeltje Dekje vermensen die er wel goed van
heden."
Maar soms gaat het ook mis, goedt en dat regelt zonder dat
Wel is hij van mening dat „de kunnen rondkomen."
zoals bij een echtpaar van in ouderen daarvoor zelf niet
situatie van ouderen met een
de tachtig dat een vergoeding
AOW inderdaad niet rooskleuZou de gemeenteraad meer van verhuiskosten aanvroeg.
rig is. Ik probeer als Anbo- geld moeten vrijmaken voor de Ze hadden dat geld nodig omvoorzitter daar aandacht voor bijzondere bijstand zodat er dat ze nogal onverwacht naar
te vragen bij het kabinet. Alles wat ruimhartiger uitgedeeld een verpleeghuis moesten verwordt beter voor iedereen, kan worden? Oderkerk: „Half huizen. De een was blind en de
maar we vergeten de mensen Holland wil extra geld. Maar ander had net een been laten
ZANDVOORT - De bibliodie daar niet van mee kunnen goed, ik wil er nog weieens over amputeren. Het weinige geld theek heeft grootse plannen.
profiteren." Invloed op het be- praten met de commissie dat ze hadden gespaard was Niet alleen de binnenkant
leid van gemeenten, zoals Maatschappelijk Welzijn."
bedoeld voor hun begrafenis. van het gebouw op de Prinsesseweg krijgt tussen 2 en
27 maart een flinke opknapbeurt, ook moet de bieb nog
gebruiksvriendelijker worden. Voortaan zwaait de deur
automatisch open zodat rolstoelers, mensen met een rollator en ouders met een kinderwagen makkelijker naar
Ü WI LT G EB RUI K
binnen kunnen.
GEHOORD ! \ !
MAKEN VAM
D E WET
Lezers kunnen na de verbouBI J Z O M D E R E
wing hun boek inleveren in een
speciale bus zonder dat ze bij
BIJSTAND ?
de balie in de rij hoeven te
staan. Achteraf krijgen ze
eventueel te horen hoeveel
boete ze hebben. Ook komt er
een extra computer met Internet bij en een aparte informatiebalie. Voor het personeel is
het prettig dat het gebouw ergonomisch aangepast wordt:
vloerbedekking in plaats van
een onregelmatige koude stenen vloer en een andere balie.
„We regelen nu een aantal
zaken in één keer," vertellen I.
Siemelink, hoofd van de bibliotheek en bestuurslid H. Sandbergen. „De Stichting Web, die
opkomt voor de belangen van
gehandicapten, constateerde
bijvoorbeeld dat onze deur
met dranger problemen opleverde. De arbodienst keurde
de balie en de vloer af."

I

Foto Karin Schut

Rondkomen
van de AOW
De gemeente Zandvoort
gaat ervan uit dat mensen
moeten kunnen sparen
yan hun AOW. Maar
waar
is dit op gebaseerd9
De AOW (Algemene Ouderdoms Wet) is in 1957
van kracht geworden en
bedroeg toen 804 gulden
voor een alleenstaande. Inrmddels is de AOW 1490
gulden per maand plus
achthonderd gulden vakantiegeld. Noch bij de gemeente, het ministerie van
Sociale Zaken of de Sociale Verzekeringsbank bestaat er een overzicht van
hoe dit bedrag is opgebouwd. Met andere woorden: wat dient men waar
aan uit te geven volgens de
overheid?
Het Nibud, het Nationaal Inistituut voor Budgetvoorlichtmg, heeft wel
zo'n
'maandbegroting'
voor alleenstaande AOW'ers. Maar, zegt het Nibud,
dit zijn minimumbedragen
die onvermijdbaar zijn.
Het is zeer waarschijnlijk
dat bepaalde kosten m bepaalde gemeenten of bij
bepaalde ouderen hoger
uitvallen. De vaste lasten,
zoals huur, zijn relatief
laag gehouden, zegt het
Nibud.
Het Nibud gaat uit van
in totaal 1567 gulden (de
AOW en zeventig gulden
vakantiegeld per maand).
Dat geeft de 'model-senior' uit aan: 349 gulden
huur, negentig piek gas,
veertig gulden elektra, vijftien gulden water, 75 gulden heffingen (worden
soms kwijtgescholden), 75
piek verzekeringen, 35 gulden omroepbijdrage, zeventig gulden kleding en
schoenen, 140 piek onderhoud huis en tuin, vijftien
gulden extra ziektekosten,
235 gulden eten en drinken, vijftien gulden was- en
schoonmaakartikelen, 25
persoonlijke verzorging,
dertig gulden diversen (zoals postzegels en bloemen), twintig piek strippenkaart en fietsonderhpud. Dan houdt een senior 373 gulden over om te
sparen of bijvoorbeeld uit
te geven aan uitjes, abonnementen, roken, huisdieren, huishoudelijke hulp
en andere vervoerskosten
dan de bus of de servicetaxi
(bijvoorbeeld de
trein).

'U heeft er niet zomaar jaren voor betaald' Te snel
'D

Wethouder Oderkerk:
'Niet voor sint spelen'

B

hun 'hele hebben en houen'
naar het gemeentehuis hoeven
te komen. Dat kan als ambtenaren met de gegevens over
huursubsidie en kwijtschelding van belastingen in het
achterhoofd op huisbezoek
gaan bij ouderen van wie ze
vermoeden dat zij behoefte
hebben aan een vergoeding.
De ouderenbonden Anbo,
Pcob en Unie KBO hebben
nog een andere oplossing: de
medewerkers van Tafeltje
Dekje geven een seintje aan de
sociale dienst of zij vullen voor
de ouderen de bijzondere bij-

Welzijnscentrum: 'Door schaamte
is de drempel vaak te hoog'
stand in.
De ouderenbonden hebben
in maart 1999 hiervoor al een
beroep gedaan op de Nederlandse gemeenten. Na een half
jaar hadden 126 van de 548 gemeenten gereageerd op dit
verzoek. 45 procent werkte zoals de ouderenbonden wensen. In twaalf gemeenten worden alle geleverde maaltijden
gesubsidieerd, ongeacht het
inkomen van de aanvrager.

Daardoor steeg bijvoorbeeld
in Vlaardingen het aantal
maaltijden van negen naar
129.
Dat Tafeltje Dekje voor een
senior redelijk duur is, blijkt
ook uit informatie van de ouderenbqnden. Het Nibud gaat
ervan uit dat alleenstaande
ouderen met een mmimuminkomen gemiddeld 3,95 gulden
per warme maaltijd uitgeven.
Tafeltje Dekje kost in Zandvoort ruim acht gulden.

Een ander knelpunt is volgens De Wolf en Lindeboom
de lage vergoeding voor verhuiskosten. „Het schiet aardig
op als je een maand dubbele
huur hebt en een kamer in een
verpleeghuis of verzorgmgshuis moet inrichten," zegt Lindeboom. „Ervoor sparen is
wat makkelijk gezegd. Als ouderen al jaren van hun AOW
leven, hebben ze weinig mogelijkheden om te sparen. De
eerste levensbehoeften zijn
voor iedereen even duur, of je
nu rijk of arm bent. Ik ken dan
ook maar weinig mensen die
van hun vakantiegeld echt op
vakantie gaan. De meesten kopen daarmee de dingen die ze
door het jaar heen niet kunnen aanschaffen."

Bibliotheek gaat verbouwen

Geldnood

Hans van Pelt

„De landelijke overheid,"
vervolgt Siemelink, „wil de
toegang tot informatie over regels en wetten per Internet stimuleren. Daarom kregen we
subsidie voor een extra computer en organiseren we in samenwerking met het Weizijnscentrum een computercursus
voor ouderen. Bovendien leggen we een Isdn-lijn aan. Dat
laatste is een behoorlijke operatie."

'We regelen
nu alles in
één keer'
De indeling van de bibliotheek wordt meteen ook veranderd. „Dat zal wel even wennen zijn. Dat vind ik ook als
mijn supermarkt alles anders
neerzet, maar het voordeel is
dat je oog dan ook weieens op
wat nieuws valt. En we maken
natuurlijk een plattegrond) e
om uit te delen."
Ook over de inleverbus (met
eventuele boete achteraf) verwachten Siemelink en Sandbergen in het begin wel wat
gemopper. Siemelink heeft het
idee opgepikt in Denver en ze
is wildenthousiast. „Het vermindert de druk op net personeel, vooral op piekuren," legt

ZANDVpORT - Elf automobilisten zijn vrijdagmorgen op
de Celsiusstraat bekeurd wegens te hard rijden. 85 overtreders waren er diezelfde morgen op de Van Lennepweg.
ADVERTENTIE
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Ruud Fehkamp
Huao Hennen
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Siemelink uit. „De tafels met
ingeleverde boeken, die erg populair zijn, blijven wel," zegt
Sandbergen geruststellend.
Do t/m Dl
Wie praktische vragen heeft,
1900
zoals 'Waar zijn de wc's' of
'Wat zijn de openingstijden',
kan voortaan terecht bij de in\THEWQRLDl
formatiebalie. Daarnaast is er
\KNOTENOUQH
een speciale medewerker die
helpt bij het zoeken naar boePiercc Brosnan
ken en informatie op Internet.
Het geld voor de verbouwing
krijgt de bibliotheek waarschijnlijk van de gemeente. In
eerste instantie is eind vong
Dagelijks
jaar de gevraagde 150 duizend
i"l 30
gulden afgewezen, maar de bibliotheek heeft volgens Sandbergen een nieuw verzoek mgedien. De subsidie wordt nu
gespreid over vijfjaar. De comBrad Pui
rnissie Maatschappelijk WelEduaid Noiton
zijn praat erover op 15 februari
en op 7 maart neemt de gemeenteraad een besluit.
De bezoekers van de bibliotheek zullen echter vooral wat
Vi ocnsdjg 09 lehruan
merken van de verbouwing
1910
zelf. Van 2 maart tot en met 27
maart is de bibliotheek gesloten. Tussen 9 februari en 2
maart mogen de lezers echter
twintig boeken per pas lenen
Manc Ri\cic
en die mogen ze acht weken
Alain Libolt
houden. Na 9 februari worden
de cd's, cd-rom's en videobanden ingepakt. Daarvoor kan
men dan ook na de verbouwing OutkmlipUla S, 2042 Jlt.Zu«nioct
weer terecht. Hetzelfde geldt
T»l: (023) 571I6I6 y :
vanaf 25 februari voor de tijdWWW.CniCUSZANDVOO*T.NI,
schriften.
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Technisch personeel
**** KANJERS GEVRAAGD ****
Op zoek naar een vet salans en een gave job'
Kom werken m de bouw als timmerman of metselaar'
Bel voor meer informatie 020 - 600 78 78
ot bezoek onze website
www sspamsterdam nl
torn solliciteren op maandag 14 en dinsdag 15 februari
vanaf 18 00 uur bij Opleidmgsbednjf SSP-Amsterdam

Oproepen
Moslim man zkt mensen die
een culturele stichting willen
beginnen Tel 06-26216095

Particulieren
ontvangen
50% kortmgi

Felicitaties

(Para)medisch personeel

Assistent m/v
radiologie

Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text
De afdeling radiologie van het VU ziekenhuis is een zelfstandi)e afdeling Hier wordt gewerkt met moderne radiologische
echnieken zoals MR, CT, DSA, echografie, mammografie met
Personeel gevraagd
stereoactie en interventieradiologie De echografie wordt vericht door radiologen op vijf echokamers en door het hele ziekenhuis (denk aan de OK en spoedeisende hulp) Ter onderAlgemeen
steuning zijn wij momenteel op zoek naar een (dok:ers)assistente

COR NIJKAMP 2-2-00
80 jaar Gefeliciteerd, Jack,
Alice, Monique Richard

Beveiligingsbeambten

Tribuut bewaking B.V.
te
AMSTELVEEN

De hele dag handJBS VaSthOUdeH zeker?
Hier ben je een echte Ondersteuning voorde
radiologen, het begeleiden van patiënten is je dan ook

op het lijf geschreven.

zoekt collega's ter versterking
in de regio Amsterdam/Amstelveen
voor
1 Maandag t/m woensdag van 15 00 uur tot 21 00 uur
2 Maandag t/m vrijdag van 16 00 uur tot 20 00 uur
3 Maandag t/m vrijdag van 06 15 t/m 14 30 uur
4 FULLTIME IN ROOSTER
Telefoon 020-6436853
Adres Afdeling Personeelszaken
Amsterdamseweg 106
1182 HH AMSTELVEEN

* * * * *COMBI-BEDRIJF* * * * *
* * * *COMBI-BEDRIJF* * * *
Nieuw groot distributiebedrijf m Amsterdam
zoekt 34 mensen voor
diverse werkzaamheden Wij zijn werkzaam
voor o a zwembaden bioscopen, sportcentra,
horeca, videotheken, hotels,
telecommunicatie & mternetproviders
Vooropleiding en ervaring niet vereist

Bel direct TDA 020-6343702.
**** KANJERS GEVRAAGD ****
Op zoek naar een vet salans en een gave job'
Kom werken in de bouw als timmerman of metselaar!
Bel voor meer informatie
020 - 600 78 78
of bezoek onze website
www sspamsterdam nl
Kom solliciteren op maandag 14 en dinsdag 15 februari
vanaf 18 00 uur bij Opleidingsbedrijf SSP-Amsterdam

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
UITZENDBURO OUDSTANDING zoekt

65-plussers
voor diverse parttime banen in en rondom A'dam
Tel 020-6817100
Test nieuwe PRODUCTEN bij Snel een Micro-advertentie
GSM's en verdien tot ƒ 1000,- opgeven' Bel 020-5626271
per week, bel snel 0900-203 of fax uw tekst naar 0206656321
2030(1 gpm)

Administratief/kantoorpersoneel

Stichting Schrijven
is een kleine landelijke instelling (12 werknemers) die
het creatieve literaire schrijven bevordert
Wij zoeken op korte termijn een

TELEFONIST(E)

De radiologen werken dus zowel op Radiologie als op de verschillende verpleegafdelmgen en OK Als assistente bereid je
echografische onderzoeken en echogeleide puncties voor en
ondersteun je radiologen bij de uitvoering daarvan Tevens
Degeleid en informeer je patiënten en zorg je voor een correcte
afhandeling van het onderzoek Ten slotte ben je verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van de onderzoeken
Wij zoeken een doktersassistente met interesse voor echograie Het werken met moderne computers en echo-apparatuur is
voor jou geen probleem, indien nodig word je daarvoor mgewerkt Optimale service aan patiënten en aanvragers zie je als
vanzelfsprekend, net zoals het werken m een klem, hecht
:eam Daarbinnen zal je oplossingsgerichte instelling overigens
ook goed van pas komen Het salaris bedraagt maximaal
ƒ3 833,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek, parttime
werken (minimaal 24 uur) behoort tot de mogelijkheden Het
VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie Dit uit
zich in aandacht voor medische ethiek en een betrokken,
menselijke omgang met patiënten en collega's Voor meer
nformatie bel je met de heer P Derriks, hoofd paramedische
sectie, of mevrouw M Janssens, hoofd werkeenheid, telefoon
(020) 444 2863 Je brief stuur je binnen twee weken na de
verschijningsdatum van deze advertentie naar de heer Djmdra
Akloe, VU ziekenhuis, dienst personele zaken, Postbus 7057,
1007 MB Amsterdam Of r akloe@azvu nl Graag met vermeldmg van het vacaturenummer 1999 00382 op brief en envelop,
of als onderwerp van je e-mail Voor meer informatie
www azvu nl

VU
academisch
Personeel aangeboden
Jonge vrouw zoekt huish
werk
Bel na 1800 u
5717890 of 06-51980817

Particulieren
ontvangen
50% korting'

Uitgaan
Kijk nu op SBS6 txt 650
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
5 - 6 Feb Org v Aerle 0492-525483
Sportcafé Zandvoort voor
Dond 3 feb apres ski party
dansen/ontmoeten & hapjes v bruiloften, recepties, perscneelsfeesten,
verjaardagsAlleengaanden v a 30 jr, De
catering 023Ossestal, Nieuwel 34 bij Os- feestjes,
5715619,06-54616812
dorperban 88 Osdorp 20 u

ASTROLOGIECURSUS voor
beginners Start do 10febr
10 lessen, wekehjjks
Voor meer info Centrum
De Drakekop 020-6147678
www drakekop nl

DANSEN'" Nu inschrijven
Dans- en Partycentrum
v d Adel & de Bruijn-Bonel
Tel 020-6407711

P.M.K MATRASSEN

Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
17 00 uur Voor info 023-5717177 of 06-22540477

Tel 5719060

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven

Tel 020-5626271

MATRASSEN
RECHTSTREEKS
Maat en SG
SG
dikle
25
30
80x190 99 125
80x200 105 130
90x190 110 140
90x200 115 150
120x190 155 190
130x190 165 200
110x190 180 225
1-10x200 190 230
160x200 200 255
180x200 230 290 •
200x200 255 330

VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
SG
SG
SG
pocket
Latex Lazy
35
40
45
damast 16 cm Foam
140 160 180 275
390
860
150 165 190 280
415
870
425
960
155 175 200 285
970
165 185 215 290
440
215 225 255 375
545 1270
230 245- 280 395
605 1380
245 265 300 •425
645 1480
665 1500
255- 270 315 450
290- 305 345 •195
765 1600
325 350 380 525
875 1700
985 1800
365 390 425 540

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD

10% winterkorting stofferingen
Fabriekswinkel

Tel
Tel
Tel
Tel

020-6324959
020-6331329
020-6186088
020 6937355

Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid Tel 020 4703049
Van Woustraat donderdag koopjesavond

SAAB OCCASIONS
tel 023-5614097
Te koop VW Golf, automaat,
1 6, 1/91, wit, 140000 km,
i z g s t , APK Tel 0206610041 (overdag)

Alle mannen tussen de 18-88
Rijlessen
jaar mogen hier adverteren'
Jongeman,
40
jaar,
zoekt
een
COMPLETE
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
vriendin tussen de 35-40 jaar.
THEORIE VERZORGING
met 0906-50 50 232
Reageer met je telefoonnum- Je rijbewijs voor ƒ40,- p mnd
mer en je krijgt altijd antwoord
Bel Phil Waaning,
Hallo alle mannen op deze Val jij ook op wat stevig ge- terug Boxnummer 701843
tel 023-5712071
lijn' Ik ben Manska, 34 jaar, bouwde vrouwen en stel je
heb donkerblond haar, blauwe uiterlijk niet boven alles7 Jij
ogen en weeg 90 kg Ik zoek bent de man van mijn dromen
Vakantie
een gezellige,
spannende indien je tussen 34 en 40
man voor wie weef Mis- bent. Langer dan 1 80, mtelliNederland
schien wel een ondeugend gent, spontaan en van enig
afspraakjei Lijkt dit jullie waf niveau' Ik hoop dat je nu nog
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Reageer dan sneN Boxnum- durft te reageren Boxnummer
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
mer296182
213076
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar.
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400
Uitsmijterstypes
gevraagd, HBO vrouwen hebben een
lekker breed, stoer figuur, gratis advertentie ingesproken
Buitenland
lekker uiterlijk maar niet ma- op 0800-41401 Het leven was
cho, tussen de 30-40 jaari mij gunstig gestemd maar ik
Particulieren
Langer dan 1 80, geen snor of ben nu toch alleen Ik reis Te huur op Curacao vakantieontvangen
bril, maar wel eentje met her- graag naar zon en cultuur Ik huisje Tel 020-6332033
50% korting'
sens, een beetje diepgang en heet Moniek, ben meestal lief,
vooral spontaan, eerlijk en lief' golf graag, en ben creatief
Clubs en privéhuizen
Waar ben jij' Boxnummer Voor
meer
Boxnummer
316483
361939
Virgin Escort Services Escort
op niveau 24h p d 100%discr What you see what you get,
City Escorts Students
Ik ben op zoek naar vnend- Hallo leuke mannen van Ne- Serieuze meisjes gevraagd
1
Tel 06-23947162
schap (geen relatie) Ik ben derland Ben jij, net als ik, op 036-5464700 / 06-23135575
Ton en zoek vnendmnen Ik zoek naar een nieuwe vriendben 53, getrouwd en moeder schap of relatie' Pak dan de
0906-lijnen
van 2 kinderen Mijn hobby's telefoon en reageer op miji Ik
zijn
lezen,
handwerken, ben een spontane, eerlijke, 't Lekkerste nummertje nu Ik ga door waar anderen
zwemmen, knutselen enz Ik jonge vrouw van 34 jaar met LIVE met hete meiden thuis stoppen' Schaam me nergens
wil graag nieuwe mensen een goede baan Ik heb alles, Ze liggen te wachten
voor en wil harde SEKS'
leren kennen1 Boxnummer behalve jou|M Boxnummer 24u p ag 0906-9520 pm99c
Harnet' 99 cpm 0906-9794
233198
361985
POSTCODE DATINQi
Lesbi TienerSeks (18) Live
Waar is die leuke, spontane Ik ben een 22-jarige jongen Vrouwen zoeken snel contact Wij zijn lekker BI en als je belt
man die een beetje sportief is met bruin haar en ben 1.85 Ik Bel 0906-18 44 (80 cpm)
hoor je ons live bezig
en die, net als ik, een beetje heb 2 kinderen die niet bij mij SBS-6 text pagina 745
0906-9691 pm99c
van romantiek houdt' Ik ben wonen Ik hou van uitslapen,
NIEUW'
leder
uur
leuke
een jonge vrouw van 23 jaar TV kijken en muziek Wil jij
"SEKS ALARMNUMMER"
Spreekt dit je aan, reageer meer van mij weten en ben jij vrouwen op SBS-6 text pagina Snelseks direct live 99cpm
745
Kijk
en
bel
0906-1588
dan met je telefoonnummer tussen de 18-24? En hebjij er
0906*0611
en ik bel je altijd terug Box- geen bezwaar tegen dat ik (99 cpm)
nummer 361944
blow? Boxnummer 80869
Dagelijks
seksen hete meisjes
Vrouwen 18-55 geven telnr
18 op onze livelijn1 Alleen hete
voor contacti
Ik ben een man van 43' In een Hallo dames, met Patncki Ik Bel 0906-1822(1 gmp)
meideni 99cpm 0906-0603
grijs verleden sociale acade- ben 24 jaar, kom uit de omg
mie en werk nu in het onder- Nijmegen, ben 1.92, heb een
Biseks1 Buurvr + buurmeisje
SLEUTELGAT-SEKSi
wijs Ik ben serieus, emotio- normaal postuur en heb mijn De 1e seksafluisterlijn' Wel 18' Spelletjes worden steeds
neel en heb wel wat littekens haar zwart geverfd' Lijkt het je de bestel 99 cpm 0906-9722 harden 99cpm 0906 9526
op de ziel opgelopen' Ik zoek wat, vertel me op mijn box hoe
een sterk en lief iemand om jij eruit ziet en ik bel je zeker LIVEi Black, beautiful en hoti 0906-9889 Rijpe Sjaan DDsamen te groeien en te bloei- terug' Doen hoor'11 Boxnum- Voor de liefhebber van zwarte cup, zkt jgns 18 jr v live seks
eni Boxnummer 785731
mer 735057
vrouwen' 99cpm 0906 0601
Grijp onder m'n rok' 99cpm

Lichaamsverzorging

Verzamelingen

Alles voor uw
tuin

GEZOCHT emaille reclameborden met afb Ik betaal TUINBEDRIJF F van Gennip
±/450,- Tel 0499-574191
Voor al uw straat-rtegelwerk
Bel 020-5626271 voor het Sierbestrating v a ƒ60,- p m,
snel opgeven van uw Micro- incl zand, stenen, arb loon
023-5333488/06-53274995
advertentie

} Ï) ERICSSON A1018S GSM
'{ i.c.m. 1-JARIC ABONNEMENT
.,"r>
/
\
"/
\
'v$

Deze handige GSM-telefoon heeft een
overzichtelijk grafisch display en is
verkrijgbaar m 5 kleuren Standbytijd tot
100 uur en spreektijd tot 240 minuten
BIJ Expert m combinatie met een 1-jarig
Mobilme-abonnementvan 19,95 per maand

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12, Zandvoort.

dualband
* ' maanden:
abonnement (oven

Reparatie en onderhoud
DE KLUSSENBUS
Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr 7 Zandvoort
Voor iedere klus, bellen dus
Nu ook slotenservice, onderTel 023-5713780
houd beveiliging, timmerwerk
ECHTE
vakman/schilder, 30 jr
met eigen buitendienst
erv zkt schilderwerk bmbij u aan huis
nen/buit Goed werk 6202765
Tel 023-5712418

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave
Tel
5719800 na 19 00 uur

Autoverzekering

t/m 3 regels

f

6 06

V A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 023-5714534

t/m 4 regels

f

8 08

l/m 5 regels

f 1011

l/m 6 regels

1 1213

t/m 7 regels

1 1415

t/m 8 regels

f 1617

l/m 9 regels

l 1819

t/m 10 regels

1 2021

Woonruimte te huur aangeboden
Te huur, Zandvoort gestoft kamer met CV met medegebruik
van woonkamer, keuken, douchekamer en toilet Pand wordt
bewoond door m totaal 4 studenten, ƒ582,- p mnd incl bijdrage g/w/e/heffingen, contractkosten ƒ425,-, waarborg ƒ1 000,inlichtinqen Cense & van üngen Beheer, 023-5715715
Te huur Zandvoort ruime gestofferde bovenwonmg, woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, badkamer, ƒ2000 p mnd incl
bijdrage g/w/e, excl bel/heffingen, contractkosten ƒ425,waarborg ƒ3000,- Inlichtingen Cense & van Lingen Beheer,
023-5715715

Woonruimte te
huur gevraagd

Echtpaar zonder kinderen
Garage cq opslagplaats te zoekt woning/étage in Zand'
huur aangeb m Centr A'dam voort, Haarlem, e o Bel na
19 00 uur tel 023-5719227
Opp ± 60 m2 06-24656025
Met spoed gevr garage of
Tot 1 mei te huur 2- box voor stalling Info tel
57143300(06-22156303
kamerflatje Tel 023-5719357

/;\
"V

Financieringen

T h a gemeub, gestoff app
in Zvoort tot half april 2000, 2
kam , eigen keuk /bad/douche
toilet Tel 023-5712175
Papavsrweg 17
Amsterdam-Noord
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord
Post|esweg87
Amsterdam-West
Insulmdeweg 509
Amsterdam-Oost

Ik ben Edith, een vrouw van
37 en moeder van 2 kinderen
Ben jij, net als ik, op zoek naar
een leuke vriendschap en m
de toekomst misschien een
LAT relatie' Laat dan wat van
je horen op mijn box' Boxnummer 364648

SALSA WORKSHOP Elke
zondagmiddag van 16 00 tot
1900 uur Borgerstraat 112,
tel 020-6737269

Wij zijn op zoek naar VERKOPERS/STERS die zelfstandig
kunnen werken in een van onze beddenwinkels Zowel fulltime
als parttime Bel voor meer informatie tel 020-6324959

Gevr flinke huish hulp 3 uur
p w ƒ 17 50 p uur

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER'
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week
Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 50 270 (1 gpm) en toets m
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

abonnement

Dans- en balletles

Mode en accessoires

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Kennismaking

WISKUNDE / ECONOMIE
voor scholieren 020-6158272

Winkelpersoneel

Snel een Micro-advertentie
opgeven'
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321

Micro-advertentie versturen
per post' Ons adres is
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam

Personenauto 's

Waar is die lieve man voor mij
en mijn dochtertje van 5 jaar'
te koop
Ik ben zelf 35 jaar, heb 2 honaangeboden
den en 3 katten Ik ben eerlijk
en serieus Wil jij echt serieus
verder gaan met een vrouw' SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep, onderhoud, APK
Dan kun jij reageren met je
Eigen revisie-afdeling
telefoonnummer op boxnumMotoren/versn bak
mer 349453

NAGELSTYLISTE, een vak
met toekomst avond-dagopl
Info 020-6201914

Sportmassage, ontsp mas- Particuliere Micro-advertenties
sage Shiatsu, voetreflex, ook worden doorgeplaatst op ATS
zonnebank Tel 023-5714092 Text

Kapsters en kappers gezocht
gediplomeerd die zelfstandig
willen werken Lage kosten,
hoge verdiensten Tel 0206147420 of 06-51712359

AMSTELVEENBOVENKERK
Hoekwoonhuis (bj 1960) op
ca 200 m2 eigen grond Óp 2
mm van A'damse Bos en
Poel Vlakbij halte OV IndeImg beg gr hal, toilet, keuken,
woonk , 1 e verd 4 slaapkamers, douche, ruime zolder
metmog dakkapellen Aanbouw garage o i d mog
Deels dubbele beglazing
Vraagprijs ƒ549 000 k k
Inl 020-6410179.

Ik ben Wilma, 44 jaar, gescheiden, heb 3 kinderen en
zoek vriendschap of een LAT
relatie met iemand tussen de
40-47 jaar Ik hou van wandelen, natuur, kamperen en
gezellige dingen doen Bel je
me' Boxnummer 223873

Opleidingen en cursussen

voor 4 of 5 dagen, die tevens licht administratief werk verricht
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die een jaar werkzoekend
is en een uitkering ontvangt (m verband met een l/D-regeling)
Goede mondelinge beheersing van de Nederlandse taal is een
vereiste Sollicitatie + c v voor 21 februari a s naar
Stichting Schrijven, Herengracht 495,
1017 BT Amsterdam, t a v mevr M van Brakel

Kapperspersoneel

Ik ben een meisje van 18 jaar
en zoek een lieve, eerlijke,
betrouwbare jongeman tussen
de 22-25 jaar Mijn hobby's
Verhuizingen
zijn uitgaan, bioscoopje pakken, cafeetje pakken en af en
Bel Ben voor grote en kleine toe winkelen, strandwandelmg
verhuizingen Goedkoop en enz. Reageer en ik bel je terug Boxnummer 349323
vakkundig Tel 06-53208374

Woonruimte te koop aangeboden

'''~Ci7
*A

Het Mobiele Netwerk
Aanbieding is geldig tot en met 27 februari 2000
Neemt ua u b legitimatiebewijs en een kopie
bankafschnft mee voor een snelle afhandeling

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Prijzen zijn incl 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar. Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

expert

Naam
Adres'
Postcode/Plaats'

Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9
Telefoon-

Plaatsingsdatum/data'

E X P E R T , D A A R WO R
J E W I J Z E R VA M.
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Enerzijds
het
scherm,
anderzijds
de
trollen
^ !%en
v

ZANDVOORT - Bewoners
de Noordbuurt mogen
maandag 7 februari met weti houder Hogendoorn van geI dachten wisselen over parIceermogelijkheden in hun
buurt. Hogendoorn presenteert dan de resultaten van de
enquête en zijn voorstellen. De
bijeenkomst begint om acht
uur. Ondernemers zijn volgens
gemeentewoordvoerder T. van
Heemst ook welkom.

oor

„Mijn droom is waarheid geworden toen we hier in de
Potgieterstraat twaalf jaar geleden een huis konden
kopen," zegt Irma de Jong. Ze heeft het over een buurt
die ook wel 'het Rode dorp' wordt genoemd. Bood,
vanwege de van oudsher socialistische inslag onder de
bewoners van Oud-Noord en niet vanwege de fleurige
rode dakpannetjes die aan de even kant van de
Potgieterstraat menig huisje sieren.

de badplaats door
Op geldjacht voor de Carmina

Mick Harren

ZANDVOORT - In café
Shooters (Haltestraat 56a)
treedt zondag 6 februari Mick
Harren uit Amsterdam op. Hjj
zingt nummers van René Froger, Marco Borsato, Torn Jones en Ben E King. Het optreden is gratis toegankelijk. Het
begint om acht uur.

politiemonitor

ZANDVOORT - De politie is
bezig met een onderzoek naar
problemen in de buurt, onveiligheid, slachtofferschap en
het functioneren van de politie. Bureau Intomart voert het
onderzoek uit in Kennemerland. De namen van de 13.500
inwoners die zij bellen zijn willekeurig geselecteerd uit het
elektronisch telefoonboek van
KPN Telecom.

Seniorenraad

ZANDVOORT - De seniorenraad vergadert 10 februari
om tien uur over onder andere
de stationslift, het werkplan
Seniorenraad 2000,. het jaarverslag en de begroting voor
2000.

Dierenambulance

ZANDVOORT - De Dierenambulance is op zoek naar vrijwilligers. De ambulance, die
ook in Zandvoort rijdt, is van
de Dierenbescherming. Meer
informatie is verkrijgbaar op
telefoonnummer 536.3476.

Ehbo

ZANDVOORT - Bij het Nederlandse Rode Kruis zijn dertien mensen geslaagd voor hun
examen: R. Webber, P. Halderman, A. Vermaat, P. Vermaat,
J. Bandsma, A. Gude, M. van
der Zwet, L. Determan, P. Siemerink, D. Koper, J. Koning en
R. Paase.

Chauffeurs

ZANDVOORT - Het Welzijnscentrum zoekt mensen
die met ouderen naar het ziekenhuis willen rijden en hen
daar willen begeleiden. Het
gaat om ongeveer twee uur per
keer. Ook is het Welzijnscentrum op zoek naar chauffeurs
voor Tafeltje Dekje ter vervanging van chauffeurs die met yakantie zijn. Meer informatie:
tel. 571.7373.

D

E EVEN zijde van de
straat, die begint bij
de Vondellaan en eindigt aan het Ten Kateplantsoen, is de meest kleurrijke. De overkant, huurwoningen van het EMM, ziet er van
buiten eender uit met donkere
dakbedekking, nieuwtaouwstijl
van zo'n vijftig jaar geleden. In
tegenstelling tot de overburen,
waar je met gemak de woonkamers kunt bestuderen door
het raam, gaan hier de vensters schuil achter vitrage en
blijft de binnenwereld geheim.
Bij sommige koophuizen zijn
zelfs de achtertuinen zichtbaar. Op nummer 50, bijna aan
het eind van het straatje, is
daar een modelspoorbaan
aangelegd, die zich door een
heuvelachtig landschapje slingert met een Zwitsers aandoend kerkje en stationnetje.
In de vensterbank houden
boosaardige trollen al te opdringerige kykers op een afstand.
Bewust of onbewust lijken
buren zich door
elkaar te laten
beïnvloeden.
Zoals de oneven kant heeft
besloten
een
onzichtbaar
scherm op te
trekken en de
uitstraling heeft van 'doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg', een uitzondering daar
gelaten, zo herbergt de overzijde uitbouwsels en de meest bizarre tuintjes. Trollen, clowntjes, Disney-figuren, nette tuinen, tuinen met alleen maar
fietsen, vuiniszakken en bouwplastic en dan hebben we het
nog niet gehad over de familienamen op de meest ludieke
naamplaatjes of zelfs bloempotten.
„Hier gebeurde het alle-

maal," vervolgt Irma haar verhaal. Als klein meisje was ik
vaak bij mijn oma en dan
speelde ik op de 'teerbaan',
een stukje afgesloten asfaltweg langs de Nicolaas Beetslaan, rolschaatsen en dat soort
dingen. Ik wilde dan ook later
als ik groot was, hier ook komen wonen."
De wens van Irma werd vervuld en net als de andere Potgieterbewoners is ze niet van
plan ooit nog weg te gaan. Alleen het parkeerbeleid van de
vlakbij gelegen meuwbouwwijk Park Duijnwijk baart haar
zorgen. Ze is bang dat de autoloze zones in dat gebied, zonder voldoende parkeerplek,
voor overlast in haar straat zal
gaan zorgen.
Nu is het al druk genoeg met
auto's in de straat. Soms té
druk, vindt Irma. „Dat is het
enige waar ik wel eens nijdig
over ben. Voor de rest is het

hier heel gezellig en wordt er
van alles door de bewoners georganiseerd."
Het straatfeest is inmiddels
een bekend fenomeen geworden in de Potgieterstraa en zal
dit jaar zyn tienjarig bestaan
beleven. Wat ooit begon met
een barbecue, is uitgelopen op
een groot straatfestyn, compleet met playbackshow, loterij, kinderspelen en heerlijke
hapjes.
Het is zaterdagmiddag aan

Op het Argentijnse platteland

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.

AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

APOTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds de
Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185. Vanaf
vrijdagmorgen tot en met donderdagavond ('s avonds en in
het weekend) Zeestraat Apotheek, tijdelyk gehuisvest op
de Engelbertsstraat 90a,
5713073.
HUISARTSEN: In het weekend en s' avonds meldt het
antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
heeft.
DIERENAMBULANCE:
5246899.

KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5343440 (Dierenbescherming).

Gizmo
Deze week weer een kat en
wel Gizmo. Gizmo is een
bruipcypers poesje met een
wit kinnetje van ongeveer ne?en jaren jong. Deze jongedaiie is rustig en gaat drukte uit
de weg. Andere katten vindt
z
y helemaal niet erg zolang zij
<>9k rustig zijn. Honden vindt
zij daarentegen veel te druk.
Kinderen zijn geen probleem
zolang de boekentassen niet
door de gang'vliegen.
Gizmo is dol op knuffelen,
vensterbanken in de zon, verwarmingsmandjes en stille
Pakjes. Wie komt haar bij ons
°Phalen en geeft haar een fijn
tehuis?
Gizmo is te gast bij het Kenlemer Dierentehuis Zandoort en zoekt, net als alle anö
ere loges, een nieuw thuis,
^formatie: Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

oog
en

praten over parkeren
van

Met

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding. Vanavond de Argentijnse film
'El viento se Ilevo lo que' (Door de wind gejaagd).
iT\ oor de wind gejaagd , niet te verwarren met de klassieker
IJ 'Gejaagd door de wind', speelt zich af in 1972. Soledad is
een van de drie vrouwelijke taxichauffeurs in Buenos Aires. Ze is
het zat dat ze iedere keer lastiggevallen wordt door mannen,
daarom verlaat ze de stad.
Ze belandt in een troosteloos stadje op het platteland, waar
oude films worden vertoond. Die hebben een grote invloed op
het leven van de mensen, omdat zij het enige contact met de rest
van de wereld vormen. Ze spreken en handelen zoals de mensen
in de films. Op een dag wordt een van de filmsterren zelfs
uitgenodigd voor een bezoek aan het stadje.
Regisseur van de 'Door de wind gejaagd' is Alejandro Agresti,
die lange tijd woonde en werkte in Nederland. Hij kreeg op de
Nederlandse filmdagen in 1987 een speciale juryprijs voor 'Love
is a fat woman' en een Gouden Kalf voor 'Secret Wedding' in
1989.

Periode: 22-28 januari
Geboren: Janet Petronella,
dochter van Wilhelmus Jozef
Duivenvoorden en Monica Petronella Kogels.
Ondertrouwd: Gijsbert van de
Hee en Cunera Spierenburg;
Pascal van Eick en Michelle
Nelemans.

De bakker zorgt voor levendigheid

het begin van de middag. Kale
boompjes grijpen naar de grijze wolken. Door de lichte nevel
fietsen twee krantenjongens
vporbjj. Dan is het weer stil,
uitgestorven bijna. Geen spelende kinderen, geen druk verkeer, een rustige straat dus.
Maar sclujn bedriegt. Bij
bakkerij Paap is het geen moment stil. De warme broodjes
vliegen hier spreekwoordelijk
over de toonbank. De meeste
klanten zijn lopend, maar er
vertrekt
ook
wel iemand met
stokbroden onder de arm op
de fiets en een
enkele keer betrekt een persoon zijn dagelijks brood met
behulp van de
automobiel.
Ria Zonneyeld werkt al 25
jaar bij de bakkerij. „Ze hoort bij de mboedel," roept een klant enthousiast. „Het is een gemoedelijk
straatje, waar ik zo langzamerhand veel mensen van ken. Ik
heb kinderen zien opgroeien
en hun kinderen komen nu ook
weer hier in de winkel," zegt ze
vriendelijk. Een vrouw kan nog
net haar bestelling in twee
handen en armen kwijt en
groet bijna bedolven onder de
zakjes Ria en balanceert lachend de winkel uit.
Buiten is het waterkoud.

Een motor wordt gestart. Het
is Ed de Graaff die zijn liefde
voor het motorrijden deelt met
zijn partner, Anja Gerners. „Ze
zijn harstikke verliefd hoor,"
schalt een buurman ongevraagd door de straat. Het stel
reageert lachend. Ook zij zijn
alleen maar tevreden over hun
woonplek. Ze weten te vertellen dat de straat wel vergrijst
is, maar dat langzaam maar zeker de straat zich weer aan het
verjongen is.

Op tournee

Potgieter was een schrijver

Vriendinnen voor het leven

De Potgieterstraat is in 1923 vernoemd naar de zeer bekende Nederlandse koopman, schrijver en dichter Eyerardus Johannes Potgieter (1808-1875). Hij was mede-oprichter
en redacteur van het literaire tijdschrift 'De Gids'. Hij probeerde de ondernemingslust van zijn landgenoten te stimuleren door veelvuldig te verwijzen naar de roemrijke 17-e
eeuw. Potgieters bekendste werk is 'Jan, Jannetje en hun
jongste Mnd'. Dat jongste kind is de spreekwordelijk geworden Jan Salie.
Oorspronkelijk liep de Potgieterstraat van de Vondellaan
tot de Van Lennepweg. Aanvankelijk was de straat slechts
aan één zijde bebouwd en de bewoners van voor de Tweede
Wereldoorlog hadden een fraai uitzicht op de velden van
voetbalclub Zeemeeuwen, die destijds tussen de straat en
de spoorlijn lagen. Later is Zeemeeuwen overigens gefuseerd met voetbalclub Zandvoort tot Zandvoortmeeuwen.
Sinds de recente fusie met Zandvoort '75 heet de club SV
Zandvoort.
Deze gegevens komen uit het nieuwe straatnamenboek waar de leden
van het Genootschap Oud Zandvoort druk mee bezig zijn. Eind dit jaar,
begin volgend jaar wordt de publicatie van het boek verwacht.

Al 45 j aar
kunstzinnige
tunieken
ZANDVOORT - Handbeschilderde zijde, handgeweven
jasjes, patchwork en kunstzinmge tunieken: dat is nog maar
een greep uit de kledingcollectie van Modern Art. Deze orginele modezaak aan de Thorbeckestraat 9 bestaat dit jaar
45 jaar.
Anneke
Bpttinga-Rueter
nam op 27-jarige leeftijd de
scepter over van haar vader en
bestiert nu al jaren samen met
haar man John de niet-alledaagse kledingwinkel. Het
büjft in de familie met een
dochter die met exclusieve
kunstrujyerheidskleding
de
traditie in de Nieuwstraat in
Beverwijk voortzet.
„Mijn vader begon in 1939
met het vervaardigen en verkopen van blank houten meubels, dat was zeer vooruitstrevend in die tijd," vertelt Anneke. „Daarna kwamen er pok
stoffen en uiteindelijk kledingstukken bij. Hij begon met
stoffen van Paapje, een bedrijf
waar we nu nog altijd mee samen werken." Paapje doet
denken aan de Zandvoortse
achternaam Paap, maar het
gaat in dit geval om van origine
Amsterdamse ontwerpen.
Modern Art maakt veel gebruik van Nederlands talent,
maar er zijn ook kunstenaars
uit Duitsland, Frankrijk en
Finland bij. In de winkel hangen veel kleurige kledingstukken, azuurblauw, zeegroen, indigo, aardewerktinten tot
dieprood en glimmend goud,
van een simpele snit, tot getailleerde theatraal aandoende

Het gaat goed met de sponsoring van de opvoering van de
Carmina Burana, melden Simon Roberts en Peter Tromp. Inmiddels is er volgens Peter al heel wat geld binnen. Zo heeft het
VSB Fonds 25 duizend gulden toegezegd, de Stichting Kunstcircus Zandvoort ook 25 duizend gulden en de Strandkorrels 20
duizend gulden. Particuliere sponsors hebben eveneens al 20
duizend gulden beloofd. Rijke Zandvoorters, Aerdenhouters en
bedrijven reageren volgens Peter enthousiast op de aandelenbrieven. Voor vijfhonderd gulden kunnen ze een aandeel in het
concert kopen en krijgen ze tijdens het concert m september een
'VIP-behandeling'. Wie daar wel wat voor voelt en nog geen bnef
heeft gekregen, kan contact opnemen met Peter Tromp van de
Trompwinkel (tel. 571 9058) of een kaart sturen naar de Stichting Classic Concerts, Postbus 410,2040 AK in Zandvoort. Ovengens is meer informatie ook te lezen op de website: www classicconcerts.nl. Simon weet verder nog te melden dat hij bezig is om
de bekende zanger Ernst Damel Smit te strikken. Ondertussen
Foto Karin Schut wordt er door de Zandvoortse koren druk gerepeteerd, want zy
gaan immers samen met het orkest het meeste werk doen
Een klein babytje dat opeens tijdens de voorstelling.
boven een half gordijn hjkt te
zweven, bevestigt deze gedachte. Twee grote handen
omklemmen het kleine lijfje en
laten het kindje van het straat- Het Mannenkoor zal de Carmina Burana ook zingen in Praag.
beeld genieten Het piepjonge Praag? Jazeker, na het succesvolle bezoek aan Barcelona is
oude-mannetjeskoppie blikt Simon Aukema inmiddels bezig een nieuwe tournee voor het
met grote vrolijke ogen over Mannenkoor te organiseren. Van l tot en met 7 oktober gaan de
het gordijn. Waarschijnlijk ook heren (echtgenotes of vriendinnen) naar Tsjechië. Ze willen
al 'doodgewoon gelukkig in de gaan zingen in een kathedraal, klooster, ziekenhuizen en bejaarPotgieterstraat'.
denhuizen. Aukema heeft voor de organisatie daarvan de hulp
ingeroepen van een Tsjechisch-Nederlandse kunsthistoricus.
Nelleke van Koningsveld Het uitje is overigens in goede aarde gevallen: er passen maar 74
mensen in de bus en er hebben zich er al tachtig aangemeld.

m.

Berichten
en tips voor
^
deze rubriek met
-O.
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

jasjes en topjes en dit alles van
natuurlijke materialen, zoals
zijde en katoen.
Ella Koopman is een van de
ontwerpsters waar het echtpaar Bottinga al jaren mee samenwerkt. „Wij hebben haar
eigenlijk ontdekt en nu zijn
haar stoffen en ontwerpen
steeds beroemder aan het worden," zegt ze terwijl ze een
kleurige lap stof aanwijst die
boven een stellage met mondgeblazen glaswerk is gedrapeerd.
„We stappen zelf op kunstenaars af. De meesten hebben
de kunstacademie achter de
rug. Ik koop alleen wat ik zelf
mooi vind. Dit glaswerk is bijvoorbeeld van een Iranier, die
kan wedijveren met de glaskunst uit Venetië."
„De klanten die hier komen,
zijn mensen die vaak wat bewuster in het leven staan. Zij
kiezen bewust voor kleding uit
onze winkel, orgineel en natuurlijk. Sommigen sparen om
eens per jaar hier iets aan te
schaften."
Alhoewel de kleding wat
duurder is dan de confectiemode blijft ze wel betaalbaar
vindt Anneke. Ze toont bijvoorbeeld de lijn van 'Padde en

Getrouwd: Stefan Janssen en
Anette Blokker.
Overleden: Geertrui van der
Veen, 87 jaar; Kprstiaan Cornelis van der Mije, 79 jaar; Ido
Hajen René Bakker 79 jaar;
Gérard Roland Schroeder, 85
jaar; Cornelia de Ringh de
Vries, geboren Batenburg, 92
jaar.

Hervormde Kerk: Zondag 6 februari 10 uur SOW met ds R
Hengstmengers uit Haarlem (Werelddiaconaatszondag, viering
HA).
Gereformeerde Kerk: Zondag 6 februari 10 uur: SOW in Herv.
Kerk.
Agatha Parochie: Zondag 6 februari 10.30 uur pastor D. Duijves
met kinderkoor.
jPS: Rex wacht nog steeds vol Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 6 februari 10.30
Aiincke Bottinga met assistente Monique
|°ngeduld op zijn nieuw baas. uur mevr. ds L.C.M. Blomjous uit Aerdenhout.

Bobbert' die qua prijs niet veel
scheelt met fabriekskledmg,
maar toch exclusief is, want
van alle jasjes, broeken en tunieken is er maar één.
Om het 45-jarig bestaan van
de zaak te vieren tonen internationale kunstenaars in de
week van 31 januari t/m 6 februari hun eigen collectie en
wordt er een modeshow week
van 20 maart t/m 25 maart gehouden. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom.

Gereedschap
duurder door
milieuheffing

ZANDVOORT - Sinds l januari van dit jaar zijn wmkeliers verplicht een extra bedrag door te berekenen op
elektrisch gereedschap, een
zogenaamde verwijderingstoeslag. Officieel hoort de klant na
het opgebruiken van zijn
scheeraparaat of maaimachine
deze in te leveren bij de desbetreffende winkel en de verkoper op zijn beurt de afgedankte apparaten op een speciaal
punt in te leveren.
Verschillende winkeliers en
warenhuizen m het land zijn
tegen die heffing in opstand
gekomen meldt het Algemeen
Dagblad van 20 januari. Het
protest geldt met name voor
de gescheiden bedragen op het
prijskaartje De heffing kan oplopen van vier gulden vóór een
boormachine tot negen gulden
voor een heggenschaar.
Volgens de eigenaren van de
twee ijzerwarenwmkels die ons
dorp rijk is, zullen klanten
geen probleem maken van de
paar gulden heffing op hun
aanschaf. Zelf maken ze zich er
ook niet al te sappel om.
„Als ik me overal druk over
zou maken dan lig ik voor mijn
vijftigste door een hartaanval
onder de groene zoden," zegt
Ronnie Zantvoort van IJzerhandel Zandvoort gelaten. „Ik
doe er gewoon aan mee, want
belasten ze je hier met mee,
dan verzinnen ze wel weer iets
anders."
Veel vertrouwen heeft hij
niet in de overheid. „Ik heb jarenlang trouw meegedaan met
het scheiden van afval, totdat
ik eens een wagentje met bipafval zijn lading zag storten in
een gewone container. Dus wat
er met die verwrjdenngsbydragen gebeurt, laat zich raden "
Peter Versteege, van Versteege's Ijzerhandel, vindt de
heffing „belachelijk" omdat
die ook geldt voor kleine apparaten. „Voor grote artikelen,
zoals een maaimachine kan ik
het me voorstellen, maar wie
levert nou zijn scheerapparaat
of ladyshave in," vraagt Versteege zich vertwijfeld af. „Die
gaan toch zo de prullebak in?"

Foto Karin Schut
Sheüa Toonen (links) en Lia ter Weeme vierden zaterdag een
bijzonder feestje café Koper. Niet alleen werden ze vijftig jaar,
maar ze zijn ook vijftig jaar bevriend. Het tweetal kent elkaar
dus al uit de wieg. Toen zal de vriendinnenpraat zich vast wat
meer beperkt hebben tot 'dada, diedie' dan tegenwoordig.

Duinpiepers boven water

Het zand op de teellandjes achter de Keesomstraat, waar het
Zandvoorts Nieuwsblad vorige week uitgebreid aandacht aan
besteedde, heeft de aardappeltelers verderop in het duingebied
ook geïnspireerd. Zij krijgen inmiddels ook zand van PWN
Daarmee hopen ze dat de duinpiepers niet langer verzuipen.

Aan de wandel

Je zult toch tachtig zijn en je vaste rolstolduwster is lange tijd
met vakantie. Dan zit je dus al twee maanden binnen. Volgens
het Welzijnscentrum is deze meneer dan ook heel makkelijk aan
een frisse neus te helpen Wie gaat een halfuurtje per week met
hem wandelen' Bel het Welzijnscentrum: 571.7373.

Message in a bottle
Wim Kruiswijk vindt nog weieens wat leuks. Hij kwam maandag
tijdens het jutten üessenpost uit Engeland tegen De boodschap
zat m een mooi blauw ciderflesje en was verzegeld met teer, tape
en silliconensmeersel. De fles werd op l januari gepost in Minster, een plaatsje vlakbij Sheerness op het eiland Sheppy De
verzender wenst de vinder veel geluk en fortuin toe
ADVERTENTIE

Lëzërsmëïiü maahdsfeljruairil
Hierbij het menu voor de maand februari.
speciaal voor de lezers
van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Dit alles voor de speciale prijs

van f 54.50
Roosje van gerookte Schotse zalm op een fijne
salade met een frisse limoen/dille dressing
Een "gouwe ouwe", malse biefstuk van de
runderhaas met een ouderwetse stroganoffsaus
Proeven] van diverse nagerechten

*>*
Koffie of thee met bonbons
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GOLDEN TUL i P
Burg. Van Alphenstraat 63 j Zandvoort
Tel. 023 - 571 32 34
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Kies je voor het beroep van tandarts-, apothekersof doktersassistent, verpleegkundige, verzorgende
helpende of praktijkopleider, dan ga je naar de
Amsterdamse School voor Gezondheidszorg.
Je volgt er je opleiding door middel van school
met stages (BOL) of werken en leren (BBL).

Bel 020 408 97 97 voor
een brochure of kom sfeer
proeven op de open dag:

Bloemvcrdclcr
Ankic de Boer
met haar kar
voor één van
de stapehvagens waarop
de bloemen,
die zij naar de
kopcrswagens
moet brengen
I r nto Jnap MiUirs

'Ik houd van bloemen en dynamische sfeer'
AAT LOS die kar. Toe nou,
laat nou los.' Op de Bloemenveiling in Aalsmeer hebben ze
bloemverdelers nodig. Een
spraakmakende reclamespot
op de radio moet geïnteresseerden doen geloven dat het
wel heel erg leuk werk is.
Want in die boodschap zou
'één van de bloemverdelers
om tot nu toe onbekende redenen al drie dagen aan het
werk zijn en weigeren zijn kar
los te laten.'
Een leuke spot, maar in
werkelijkheid een onmogelijke situatie. Ankie de Boer
weet inmiddels wel beter. De
eigenlijk kunstenares zijnde
Amsterdamse zocht naar
werk, omdat ze van haar eigenlijke werk niet kan leven.
Via Capac, een aan Randstad
gelieerd uitzendbureau, heeft
zij inmiddels werk gevonden.
„Ik heb nu zo'n dertien jaar
geprobeerd van de kunst te
leven, maar dat is niet mogelijk. Ik maak dingen van staal,
beelden, interieurartikelen
zoals kandelaars, grote vazen
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Amsterdamse School ™*
Gezondheidszorg
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Heb je opwoensdagmiddag een uurtje tijd?

en lampen. Voor de tuin of bij
grote bedrijven. De mensen
vinden dat wel mooi, maar
kopen het bijna niet. Ik heb
wel exposities gegeven, zo'n
twee of drie per jaar maar die
kosten me wel per keer een
vijftienhonderd gulden. Als je
dan iets voor dat bedrag verkoopt, heb je de kosten er uit,
maar niets om van te leven,"
vertelt de Amsterdamse.
Er was nog een andere reden voor De Boer om naar
iets anders uit te kijken. „Ik
werkte altijd geïsoleerd en je
moest zelf een heleboel dingen regelen. En ik ben eigenlijk niet iemand, die als zelfstandig ondernemer wil optreden. Toen zag ik een kleine
advertentie in het Amsterdams Stadsblad waarin
bloemverdelers werden gevraagd. Daar heb ik toen op
gereageerd."
Nieuwelingen krijgen van
Capac in de veiling een inwerkperiode die uit twee introductiedagen bestaat. Op
de eerste dag krijgen ze een

uur theorie, waarna de verdeler de werkvloer op gaat.
Ankie de Boer is één van de
honderd uitzendkrachten, die
als bloemverdeler actief zijn.
„Je begint om half zeven en
gaat door tot het verdelen
van de bloemen klaar is. Dat
kan de ene dag vroeger zijn
dan een andere. Het betekent
dus dat ik vroeg op moet om
op tijd te zijn." De regels bij
Capac zijn streng, want drie
keer te laat komen, betekent
geen werk meer. Maar van de
verdelers wordt wel een flexibele instelling gevraagd.
De Amsterdamse vindt het
aantrekkelijke van het werk,
dat ze zelf alle vrijheid heeft
om te bepalen wanneer ze wil
werken. Dat kan bij Capac,
hoewel het meestal zo is dat
de krachten toch wel meer
dan één dag per week kunnen
worden ingeroosterd. Astrid
Lindeman, die op de veiling .
de werkzaamheden voor Capac coördineert: „Iedereen is
welkom, maar het moet wel
een vroege vogel zijn. Boven-

dien moeten ze behoorlijk Nederlands spreken, bonnen
kunnen lezen en tenminste
1.65 meter groot zijn, in verband met de hoogte van de
stapelwagens."
Voor Ankie de Boer zijn die
gestelde eisen geen probleem.
Maar haar eerste dag zal ze
niet gauw vergeten. „Je moet
eerst proberen foutloos de
bloemen te verdelen, maar er
moet wel een beetje tempo
worden gemaakt. Zodra de
stapelwagens uit de veiling
komen, worden ze naar de
verdeelbuffer gebracht. Dan
haakje er een aan je kar. Dan
rijd je zo snel mogelijk naar
de plaats waar de bloemen
moeten worden afgeleverd.
Die eerste dag ging dat iets te
hard door de bocht en vlogen
de bloemen er af. Maar dat
leer je gauw genoeg."
Als er iets fout gaat, moet
de verdeler dat melden bij het
herstelstation. „Als je een stapelwagen meeneemt, zitten
de bonnen voor wie ze bestemd zijn er op. Die breng je

naar de wagens met de kopersnummers. Maar voordat
je op weg gaat, scan je de distributiebon en je personeelsnummer. Dan kunnen ze altijd zien waar je iets moet afleveren. Als je een fout hebt
gemaakt, kan dat dan ook op
het herstelstation worden nagegaan."
„Dat scannen is ook een
controlemiddel voor je prpductiviteit. De bedoeling is
dat je per uur zo'n 34 transacties verwerkt, met zo min mogelijk fouten. Maar'j e moet
wel flink doorwerken, zeker in
het begin, alhoewel je de eerste weken nog niet aan de
productie toekomt. Maar het
is leuk werk. Ik houd van
bloemen en van de dynamische sfeer. Je bent lekker lichamelijk bezig en veelal rond
het middaguur klaar, soms al
weer thuis. Dan heb je de hele
dag nog voor je. Ja, ik ben blij,
dat ik die advertentie heb gezien."
Henk Fokkink

wii je kranten bezorgen?

VALKENBERG
ZOEKT
COMMERCIËLE
TALENTEN

Praktijk opleidingen tot nagelstyli.ste bij:

wii je 8,00 verdienen?

CL B. Nails
(CKways "Beautiful Molk)
Bel voor meer informatie:

Geef je dan op als

PART-TIMERS FULL-TIMERS

a "B. Nous
Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel.5717166

Valkenberg zoekt commerciële talenten, die er plezier in hebben de consument op een prettige manier van dienst te zijn. Wij hebben momenteel
vacatures voor part-timers van 13 tot 30 uur per week en voor f uil-timers
van 36 uur per week voor onze filialen in Amsterdam. Onze interesse gaat
uit naar kandidaten met een opleiding op LBO- of MAVO-niveau en enige
verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van KTV, video, audio, grote en
kleine huishoudelijke apparaten.

Het KONE-concern is
f.ëen'ysm de /grootste ,;;:
[ liften en roltrappenl bedrijven ter wereld;, •
t KONE is veruit marktj| leider op het gebied

t

DEUDEKOM
Internationaal transport en verhuizingen

Vraagt voor spoedige indiensttreding:
Ijjmedèwerkersvih ;:-''•
fJ^dla; ïri Js JtOISiE ;;

f 500,-PREMIE PER MAAND!

Opleidingsinstituut en Groothandel
Pijlslaan 110 Haarlem 023 - 5 24 5005

van het

Wegens groei van ons serviceteam (zowel binnen de lift- als
de roltrapafdeling) zoeken wij op korte termijn enthousiaste

Storings-/
servicemonteyrs m/v
LTS-/MTS niveau
Standplaats: Amsterdam Zuid-Oost

Werkzaamheden

Voor deze uiterst zelfstandige functie

jouw carrière bij KONE begint met een

vragen wij een opleiding MTS-elektro-

gerichte opleiding waarin wij je alles leren

techniek of LTS-elektrotechniek met

over de meest moderne liittechnieken.

aanvullende cursussen. Natuurlijk ben je

Daarna ga je een eigen rayon beheren.

in het bezit van een rijbewijs B.

Naast een goede salariëring kun je daarbij
rekenen op een bedrijfsauto, een vaste
onkostenvergoeding, een mobiele

Solliciteren en informatie
|ouw schriftelijke sollicitatie kun je binnen

telefoon en carrièreperspectief.

14 dagen sturen naar:

Verhuizers
Vereisten: Ervaring in bedrijfs- en particuliere
verhuizingen

Chauffeur Buitenland
Vereisten: Groot rijbewijs, chauffeursdiploma,
ADR diploma, rijervaring trekker/oplegger
en/of motorwagen/aanhangwagen.

Wij stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen;
gemiddeld ƒ500,00 extra per maand aan premie
- opleidingsfaciliteiten
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Heeft u interesse in één van bovengenoemde functies;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van
"A'dam" aan:
Valkenberg, t.a.v. Dhr S. van Wijnen, hoofd Personeel & Organisatie,
Postbus 3480, 5203 DLrs-Hertogenbosch.

valkenberg

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan:
A. J. van Deudekom B.V. Industrieweg 35
1115 AD Duivendrecht, tel. 020-6981S81
www.deudekom.nl

De middagkrant
Voor onze winkel in Amsterdam en onze spoedig te
openen vestiging in Utrecht zijn wij op zoek naar gemotiveerde

verkoopmedewerkers

KONE BV, Afdeling Personeel & Kwaliteit

HET PAROOL/NRC
zoekt per direkt een

BEZORGER/STER

t.a.v. Q. Massa

Functie-eisen
KONE staat voor kwaliteit tot in de details.

Postbus 430 - 2260 AK Leidschendam

Wat dat betekent, vertellen wij je graag.

of per e-mail Quinten.Massa@KONE.com

Van jou verwachten wij dat jij je

Voor vragen kun je bellen met

persoonlijk inzet voor tevreden klanten.

Quinten Massa, telefoon (070) 3 1 7 1 1 27.

Als je geïnteresseerd bent in een opwindende en lonende carrière voor een langere termijn, het je leuk
lijkt mensen te helpen Hi-Fi te kiezen en je echt een
kick krijgt van vriendelijk zijn, bel dan 020-4712677,
schrijf naar Richer Sounds, Van Woustraat 123,
,
:
. 1074 AH Amsterdam of
kom langs in de winkel
op bovenstaand adres

RICHER

KlOlNlE

Liften
Roltrappen

DE MEEST BEZOCHTE HI-FI
SPECIALIST TER WERELD

kleine wijk ± 45 minuten per dag
goede verdiensten + extra's
Heb je er zin in, neem dan zo snel
mogelijk kontakt met mij op.
Tel. 5715873 Olga Paap

.-. ••'••: • . . - . ^ - r - . ' •••••:. • • • ; . • • • • ' • • . • , . • . . « • . . . - . - • • • • • • ; • . '.,B >•".;•: :v-.-"... .• .•>•:.• ••,.• .•;-.'-.-.- ; >:..:<•>'•'/:•.•,•-?.• ••>••:*..•.:•<-••.;.•..•;.',••.,;'-..;:• \&*• :•;^^'^^'^fi^^s^^^j^K^^&^^^^^SIi^iiiistx

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
pcrsoneelsvverving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langcreis 020 - 562 34.36

woensdag 2 februari 2000
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i *OOR DEZE foto heeft Jacob Olie zijn camera vermoedelijk
vu opgesteld op een schip aan de eerste steiger in het Damrak.
l™ Aan de andere vier steigers liggen de veerschepen naar
IJykrnaar, Hoorn, Groningen en Beverwijk. Nu vinden we hier
ondvaartboten. Bij het schip aan de Beverwijkse steiger valt
' net een loep de naam van de verbinding te lezen, namelijk
l Haarlem-Amsterdam'.
Achter de scheepsmasten verrijst het pas zeven jaar eerder, in
889 geopende Centraal Station. In hetzelfde jaar was de bouw
,egonnen van het Victoria Hotel op de hoek van het Damrak.
Amsterdam had zich in deze jaren ontwikkeld tot een dynami;' ;che metropool waar driftig werd gebouwd. De stapels steen op
|le kade horen ook bij zo'n nieuwbouw, namelijk die van
arnrak 31, op dezelfde "dag door Olie gefotografeerd. Bij aanichtige beschouwing blijkt het om drie stapels te gaan: vooraan 'holle - of gaatsteen' (gedeeltelijk holle baksteen om het
,§ewicht van de muren te verminderen), in het midden nieuwe
Stenen, daarachter oude stenen die hergebruikt gaan worden.
Op straat is het een komen en gaan van mensen, voertuigen
ytaan her en der geparkeerd, niet veel anders dan tegenwoordig.
JEr rijdt nog een paardentram, de electrische tram kwam hier in
1902. De gietijzeren palen met het merkwaardige 'hekwerk' in
: ie top geleiden de draden van het bovengrondse telefoonnet,
? jat pas in het begin van de volgende eeuw ondergronds zou

P

De tentoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf van 19de-eeuws Amsterdam,
k tot half april te bezichtigen in het
Gemeentearchief Amsterdam. Tot die
tijd duurt tevens de fotowedstrijd,
die deze krant in samenwerking met
het Gemeentearchief organiseert,
ledere amateur-fotograaf kan hieraan meedoen. Het thema van de
wedstrijd is 'straatleven', een
onderwerp waarop Jacob Olie zich
rond 1900 graag met zijn camera
uitleefde. Overigens, niet alleen in
Amsterdam, maar ook in de omliggende plaatsen.
Een speciale Jury zal de foto's
beoordelen. Zowel Weekmedia alt
het Gemeentearchief Amsterdam
stellen toepasselijke prijzen beschikbaar, vooral in de vorm van fotoboeken. De hoofdprijs is het prachtig
geïllustreerde boek Jacob Olie Jbz
(l 834-1905)', winkelwaarde 95
gulden.
Deelnemers aan de wedstrijd kunnen hun foto's (aantal, formaat,
zwart-wit of kleur, mag u zelf bepalen) sturen naar: Weekmedia, f.a.v.
Trudy Steenkamp, postbus 2201,
1000 EK Amsterdam, onder yermelding van Jacab Olie. Ingezonden
foto's worden niet teruggestuurd.

l Het Damrak was nog niet de koopgoot van tegenwoordig, maar
|en brede toegangsweg van en naar het Centraal Station. Op de
•jloek staat het statige, in 1889 gebouwde Victoriahotel. Andere
inkels en bedrijven die hier in de zomer van 1896 te vinden
'aren zijn op nr. 6: J.H.H. Leonhardt, Aannemer van Water- en
'asleidingen; nr. 7: Govers en Striethorst, In Manufacturen (=
dedingzaak); nr. 8: Klerck en Co., Winkeliers in Koffie en Thee;
ir. 9: J. Willebrands, Expediteur op Hoorn en Omstreken (schuin
egenover het veer op Hoorn); nr. 10: S. Leeser en Co., Verkoop
hp crediet; nr. 11: M.A.J. Michiel, Apotheker; nr. 12: J. van der
j; Fagt, Slijter en Tapper; nr. 16: sigarenwinkel; nr. 17 een aardap*pelhandelaar; nr. 18: Hotel-Restaurant 'Centraal'; nr. 19: Meyes
^ën Höweler, 'In Uzerwaren en Huishoudelijke Artikelen'; nr. 22:
iBreebaart's Orgelhandel.
'Dit is de tweede aflevering van een serie over Jacob Olie, die tussen 1860 en
|904 duizenden foto's in Amsterdam en omgeving heeft gemaakt. De eerste
aflevering werd gepubliceerd op 26 januari.
Tot half april is in het Gemeentearchief, Amsteldijk 67 in Amsterdam, de
.cntoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf van 19de-eeuws Amsterdam' te zien.
Openingstijden zijn maandag tot en met zondag van 11 tot 17 uur.

Het Damrak, met op de achtergrond het Centraal Station, dinsdag 21 juli 1896

Amsterdamse

nog altijd oases van rust
LS LIDA van Tilburg ergens
l een hekel aan heeft, zijn het
Iwel gidsen die toeristen vrijuit
de tuintjes van het Begijnhof laten
inlopen en onbeschaamd door de
ramen laten koekeloeren. „Wat mij
stoort, is het disrespect tegenover

'Waar liefde woont
tekst op één van de gevels va%,bet,^tóyersiip^e,,is in'feite
toepasselijk op alle authentieke, voor 1850 gesticlite hofjes
die de hoofdstad rijk! is^jröweirzonder uitzondering werden
ze namelijk door liefdadige kapitalisten opgezet als besloten
L, -,~ lfc£l- woonvormen voor armé, Jbiilpbei f tóoevéndérgeloofsgenoténi
die
?datar gratis;i'déJéest?van hiiBulévén

TbïSm^oo^f
• • '•"
'

Foto Jacob Olie/Gemeentearchief Amsterdam

'—"™ Aofjes heerst nog altijd een héél/

Isp^écifiéke sfeer, die de bezoeker
onmiddellijk gewaar wordt als
1$ éénmaal de toegangspoort , achter mcÈ. heeft gelatenT Van
druk stadsverkeer is;opeeris geen
spoor meer te bekennen in deze oases van rust. Ófebhoon de*,
huizen naar moderne maatstaven vaak erg klein zijn en. toef
risten nogal eens voor.oyérïast zorgen» nemende huidige
bewoners dat allem2ial;graagv;MMieï,itt het besefzich te
hebben gevestigd in een uniek stukje Amsterdam.
.
Tekst
Johan Schaaphok

' Lida van Tilburg;. ,

„Natuurlijk
zifn'men-

sertwel-'' ' kom In het,
Begijnhof,
als ze
maarniet
zo opdringerig ''
doen" /,

andermans woongebied," geeft ze
verontwaardigd te kennen.
„Natuurlijk stellen we ons hofje
graag open voor mensen die hier
een kijkje willen komen nemen,
, maar met dat opdringerige gedrag

Foto's
Jaap Paars

dreigt de balans te worden verstoord." Toch zegt ze innig tevreden te zijn een huisje op het eeuwenoude Begijnhof te kunnen
bewonen. Het betreft een popperig
doch alleraardigst driekamerwoninkje met tuin op nummer 47,
recht achter
de Engelse
kerk. Net als
de andere
dames die
zich er hebben
gevestigd,
woont zij daar
alleen. „Op
zich heb ik
niks tegen
mannen,
hoor," benadrukt ze.
„Maar het is
gewoon ontzettend leuk
om deel uit te
maken van
een gemeenschap van
alleen vrouwen. Dat
schept een
bepaalde sfeer
die j e elders
nooit tegenkomt."
In tegenstelling tot de meeste
andere hofjes, is het uit de veertiende eeuw stammende Begijnhof
nooit bedoeld geweest voor minder
draagkrachtigen. Vanaf het prille
begin beschikten de meeste

E MOET het Looyershofje wel weten te vinden. "Wie vanuit' , ' ;
de Vijzelstraat de Nieuwe Looiersstraat ingaat, loopt maar al' '.
te snel voorbij de onopvallende toegangsdeur waarachter "
zich één van de meest bekoorlijke hofjes van de hoofdstad - „ ,
bevindt. Vroeger werd dit in 1829 gebouwde miniatuur-woon- _J '
complexje bevolkt door alleenstaande vrouwen van
• /
Nederlands-Hervormde huize. Vandaag de dag zyn ïtet echter >•
hoofdzakelijk studenten, die de 24 appartementjes voor een
relatief beperkt maandbedrag huren van woningbouwvereniging De Kerj.
, • •
<, ,

)R GEZINNEN is het Hofje van Brienen, dat pal tegenf over de Noordermarkt aan de Prinsengracht 135 is gevestigd, bepaald niet geschikt. Daarvoor zijn de in totaal 26
- woninkjes veel te klein. „Het zijn dan ook alleen maar echtparen en<alleenstaanden die hier wonen," vertelt beheerder Hans
van der Sloot, die zelf met zijn vrouw in de monumentale poortwoning huist. Tegenover het gebrek aan persoonlijke leefruimte
staat echter de unieke mogelijkheid om middenin de stad een
betaalbaar onderkomen te huren van woningbouwvereniging
Het Oosten.

,In vergelijking met mijn vorige kamer is dit echt eenenorme
erbetering," stelt de net afgestudeerde Michel SkasVast- „fit .
plaats van in een bouwval woon ik nu op een schitterende plêk,"met een prachtig uitzicht op de tuin." Dat hij óver niet meer dan zestien vierkante meter privé-ruimte beschikt en verder
gebruik moet maken van de gemeenschappelijke keuken, badkamer en toiletruimte, vindt de 29-jarige IT-er 'geen punt „Ach, «
voor een student is zo'n kamer groot genoeg. Veel meer dan een ,
bed en een bureau heb je immers niet echt nodig." In de '
tweeëneenhalf jaar dat hij er woont, heeft Michel naar-eigen ' > .
zeggen een bijzondere liefde opgevat voor het hofje. „Het aardi£e is dat je hier midden in het centrum zit, maar daar in princiPe niets van merkt. Zo kun je hier 's zomers heerlijk rustig bui-,
'en zitten luisteren naar hoe de vogeltjes fluiten. Wel is het^O-,
dat er hier nogal eens groepen toeristen komen met gidsen,'*»»
uitgebreid rond te kijken. Maar omdat ik op dé eerste verdie- „
Ping zit, stoor ik me daar nauwelijks aan. Al kan ik me voor- »•
stellen dat je er als bewoner op de begane grondjmisschien "
anders over denkt." Hoewel de plaatselrjke bewonérsvereniging

„De wachtlijst is dan ook enorm lang," aldus Van der Sloot.
„Maar_yeel kans maken die mensen niet, vrees ik. Er is hier
namelijk vrijwel geen verloop. Hooguit één keer per jaar komt
er iets vrij." Zelf peinst hij er ook niet over om ooit nog te vertrekken uit het hofje, dat in 1804 in de plaats kwam van bierbrouwerij De Star die daar vroeger stond. „Wat het hier zo aardig maakt is de heerlijke stilte," vindt hij. „Terwijl je maar even
naar buiten hoeft te lopen om in het volle leven te komen." Het
pittoreske aanzien van het stijlvolle woongebiedje spreekt hem
echter evenzeer aan.
Vol trots toont hij de bijna twee eeuwen oude kapel en de
regentenkamer die daaraan grenst, bovenin het poortgebouw,
alsmede het mechaniek van de klok die zowel de grachtkant als
'Öe hofzrjde van de juiste tijd voorziet. Ook vestigt hij de aandacht op de prachtige pomp in de tuin, en op het onberispelijke
uiterlijk van het geheel. „Het behoort tot mijn taak om het hier
een beetje netjes te houden," verklaart hij. „Zo mogen er bijvoorbeeld geen fietsen buiten staan, laat staan van die oliedrums met plantjes erin."..Al te bars hoeft hij zich evenwel niet
op te stellen.
In het algemeen gaat
het er volgens hem
zeer gemoedelijk toe.
„Niet dat de
bewoners
allemaal bij
elkaar op
bezoek
komen, maar
dat is naar
mijn idee ook
nergens voor
nodig."

J

schapszin te
bevorderen,
«ent Michel
ftiaar weinig
°uren. „Dat
komt
omdat
!
edereen hier
^oor zichzelf
Je
eft, en zich
Qus
nauwéü
Jks met de
anderen be:it. Maar
op zich gaat
at prima,
'°or. Van pro'lemen heb
'k tenminste
'ooit wat
*merkt.
«tegendeel
:e
fs, het da'eUikse leven
»Het aardige is dat je hier midden in de stad zit, maar daar niets van
?.hier tame«k saai."
merkt"

„Wat het hier zo aardig maakt," zegt Hans van der Sloot, „is de heerlijke

stilte"

„Iedereen die
hier een stekkie heeft
gevonden
gaat gewoon
zijn'eigen
gang, en dat
lijkt me de
normale gang
van zaken."

bewoonsters er over eigen huizen.
De oorspronkelijke 'begijntjes'
waren religieuze vrouwen die niet
wilden trouwen, maar ook niet in
een klooster wilden treden.
Ofschoon er thans nog menige
gelovige woont, is het katholiek
zijn allang geen eis meer van de
Stichting Het Begijnhof, die het
wooncomplex beheert.
„De norm die nu geldt is datje
boven de 35 jaar moet zijn om hier
terecht te komen," vertelt mevrouw
Van Tilburg. „En verder wordt
gekeken of kandidaat-nieuwkomers
een beetje in onze gemeenschap
passen." Om de orde te bewaren,
werden vroeger allerlei strenge
regels nageleefd. Een bepaling uit
1731 schrijft bijvoorbeeld voor, dat
er 'geen vriendinnen of anderen
overnachten zonder verlof der
meesteressen, en knechtjes die
boven de drie jaar zijn in 't geheel
niet'.
Officieel geldt dat mannenverbod
nog altijd. „Maar ja, we zijn natuurlijk allemaal volwassen vrouwen,"
relativeert Van Tilburg. „Waar het
om gaat is dat je je buren gewoon
geen overlast bezorgt. In de praktijk leveren dit soort dingen vrijwel
nooit problemen op. Niet dat ik de
situatie wil idealiseren, hoor. Ook
bij ons komen wel eens burenruzies voor. Maar in het algemeen
zijn de onderlinge contacten bijzonder goed, zonder per se allemaal bij
elkaar over de vloer te hoeven
komen."

Het Gemeentearchief Amsterdam luidt de nieuwe eeuw in met een grote overzichtstentoonstelling van de 19de-eeuwse fotograaf

Jacob Olie

Het Oosterdak
gezien naar het
Centraal Station,
januari 1893
'• Foto: Jacob Olie
Gemeente-archief
Amsterdam
Fascinerende foto's tonen het leven in Amsterdam rond 1900. Aan de conservering van de duizenden glasplaten en afdrukken van de collectie Olie is jarenlang gewerkt door verschillende deskundigen en ateliers in het land.
Speciaal voor de lezers van deze krant houdt het gemeentearchief op maandag 7 februari om 10 uur een introductie en rondleiding langs de tentoonstelling Jacob Olie, fotograaf van Amsterdam (1834-1905). Tijdens de introductie
kan het publiek kennisnemen van de bijzondere kwaliteit van deze collectie.
Het bijwonen van de lezing en rondleiding, mits telefonisch gereserveerd, is
gratis (wel dient de normale toegangsprijs voor de tentoonstelling betaald te
worden).
Tegen inlevering van onderstaande bon en na telefonische reservering is het
bijwonen van de introductie en rondleiding gratis. Reserveert u ruim van tevoren aangezien er maar een beperkt aantal plaatsen is. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven op telefoonnummer 020-572.0346.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL
Gemeentearchief
Amsterdam, Amsteldijk 67.
Dagelijks open van 11 tot
17 uur. Toegang zes gulden.
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MARKTLEIDER
ZOEKT..
COMMERCIËLE
TALENTEN
PART-TIMERS

Dixons bv zoekt commerciële talenten, die er plezier m hebben de consument
op een prettige manier van dienst te zijn. Wij hebben momenteel vacatures voor
part-timers van 13 tot 30 uur per week en voor full-timers van 36 uur per week
voor onze filialen m Amsterdam
Onze interesse gaat uit naar kandidaten met een opleiding op LBO- of
MAVO-niveau en enige verkoopervanng, bij voorkeur op het gebied van PC's,
printers en mobiele telefonie. Belangstelling voor fotografie en personal audio
is een pre. Klantvriendelijkheid is echter een absolute must.

RIJNEN ACCOUNTANTS
accountants en belastingadviseurs
is een middelgroot accountantskantoor en werkt samen met vier andere kantoren m de Penta Accountantsgroep. De werkzaamheden worden voornamelijk verricht voor cliënten uit het midden- en kleinbedrijf.
Zowel binnen ons kantoor als naar de cliënt toe, wordt ernaar gestreefd
een informele sfeer uit te stralen. De cliënt voelt zich bij ons thuis.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een

Heeft u interesse in één van bovengenoemde functies;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van "A'dam" aan
Dixons bv, t.a v. Dhr. S. van Wijnen, hoofd Personeel & Organisatie,
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch.
U kunt ook reageren via internet: www.dixons.nl

die zich m de genoemde sfeer kan ontplooien en deze ook kan uitdragen naarde cliënt.
De werkzaamheden zullen bestaan uit:
leiding geven aan andere medewerkers
opmaken van jaarrekeningen
verzorgen van fiscale aangiftes
advisering aan cliënten
onderhouden van contacten met cliënten.

PEPSICOU
SPARKLING ROSES
lichtzoete mousserende
vruchtenwijn in giltbox

LIEFMANS GLUHKRIEK

je komt ogen en oren tekort

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

HEMA
ZANDVOORT

De volgende cursussen
starten in februari
BKB

zoekt met spoed een

poetsvrouw m/v
ca. 2 uur per dag

PDB

-Praktijkdiploma Boekhouden
-Algemene Ondernemersvaardigheden (Middenstand)

BKM

-Basiskennis Management

PMM

-Praktijkdipl Middenmanagement

en/of folders
zoeken wij enige

BE2ORG(ST)ERS
met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.8444

Deze prachtige
paarsrode wi]n komt
uit Stellenbosch,
Zuid-Afnka's beste
wijngebied HIJ
heeft een zeer
strakke geur van
kersen met daar
doorheen een
hint van kruiden

ELDERS4&49"

ELDERS J&fS"

ELDERS J&95"

6

Studeren in het Open Leer Centrum

l Nieuwsblad

harmonieuze
smaak met tonen
van rood fruit
De witte Blanc
de Blancs
is lichtdroog
met een
fruitige smaak

Deze witte Riesling
Gewurztraminer
is afkomstig van
het bekende
wijnhuis Hardys
uit Australië
Een frisse,
kruidige wijn
met een
elegant zoetje

98

Basiscursus PC-gebruik

Deze baan is uitstekend te combineren met
een andere baan (bijv. het strand).
U deelt zelf uw werk in d.w.z. 's ochtends of
's middags/'s avonds.

KANONKOP
KADETJE

rSt>OOSPRUS
„m ie \i De Grand Vernaux
n
Rouge heeft een

Europees Digitaal Computer Rijbewijs

Ten behoeve van de verspreiding van:

HARDYS STAMP
RIESLING
GEWURZTRAMINER

GRAND
VERNAUX

-Basiskennis Boekhouden

AOV

rubyoftawny
ELDERS jt&SS-

UITMUNTENDE WIJNEN VOOR EEN UITSTEKENDE PRIJS
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Wij bieden:
een gevarieerde baan met doorgroeimogeiijkheden
een goed salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
een studiekostenvergoeding
spaarloonregeling
reiskostenvergoeding.

InterLanden sprelgrosp

ELDERSL85"

eenmalig gebrouwen knekbier om op te
warmen heerlijk tijdens de koude dagen

Uw profiel:
opleiding op HBO-niveau of vergelijkbare opleiding
aantoonbaar tenminste 3 jaar relevante werkervaring
goede communicatieve eigenschappen met gevoel voor humor
analytisch vermogen
ambitieus en stressbestendig.

Heb je interesse of heb je nog vragen, bel dan even met
Nico Rijnen 020-4620650 ('s avonds 075-6124240) of met
Tom Olivier 020-4620660 ('s avonds 0229-234632)
Middenweg 91 -95,1098 AG Amsterdam.
E-mail: nrijnenOeuronet nl

HOOGHOUDT
JONGE JENEVER

Wij stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen
- opleidmgsfacihteiten
-goede secundaire arbeidsvoorwaarden

GEVORDERD ASSISTENTACCOUNTANT (M/V)

Zoek je een nieuwe uitdaging, dan is deze vacature zeker iets voor jou.
Wij bieden een leuke en zelfstandige job binnen een dynamisch bedrijf.
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Microsoft Office voor Windows
PDI.1W/2W- Praktijkdipl Informatica l&2(oa MN2en MC41
Reiswereld -IATA-UFTAA Standard en Advanced
- Galileo *Reistel
Basistaalvaardigheid l en II

U wordt verantwoordelijk voor ons sanitair, de
kantine en een deel van onze lunchroom.

heeft alle dranken!

Nederlands op het werk voor anderstaligen
Kantoorpraktijk en kantoorautomatisering

HAARLEM Californieplein 17 (naasl D reizen)
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCK III heeltmsst aan SO slipen/en bel voor ome nietige vestigingen tijdens kanmowren Ot72 447300

Opleiding Assistent Secretariaat
MBO - InDelen, Boekhoudkundigmedewerker, Commercieel

Info bij de heer Van der Laan,
klantenservice HEMA, tel. 023-5712820.

medewerker Bank en Verzekeringen, Commercieel medewerker

-Ij

Alle aanb edmgen zip geldig l/m 1 3 februari zolang de voorraad strekt Druk en zellouten voorbehouden' | GRATIS ÜS

Binnendienst
Bel voorde Studiegids 020-5161666 of kom voor
informatie en inschrijving naar de Schipluidenlaan 20
te Amsterdam (Naast Lelylaan-station)

-T>

tnsakt deel uit van ^^ regionaal opleidingen centrum arnsterdam en omstreken

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436
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Van de Pas
en Holtrop
scoren hoog
ZANDVOORT - De vijfde
wedstrijd in de derde cyclus
bij de Zandyoortse Bridge
Club leverde in de A-lijn een
overwinning op voor het paar
Van de Pas/Holtrop.
Dit paar had het tij mee en
scoorde 63 procent. De heren
polak en Vergeest legden met
58 procent beslag op de tweede plaats. Mevrouw Molenaar
en de heer Koning blijven onbedreigd aan het hoofd van de
ranglijst, terwijl de heren Baljet en Heidoorn naar de tweede plek stegen.
In de B-lijn hebben de dames Kinkhouwers en Koper er
de laatste tijd zin in. Met 57
procent behaalden zü de eerste plaats. Op korte afstand
eindigden mevrouw Mens en
de heer Overzier op de tweede
plaats. De ranglijst wordt nog
steeds aangevoerd door het
echtpaar Hoogendijk, terwijl
de dames Kinkhouwers en Koper de tweede positie innemen.
De dames Van de Nulft en
Scipio waren door pmstandigheden lange tijd niet in staat
om te spelen, maar deze keer
konden zij weer in de C-lijn
aantreden. Dat gebeurde gelijk goed gezien hun score van
64 procent, ruim voldoende
voor de eerste plaats. Met 59
procent was de tweede plek
voor de heren Josee en Van
Deijnen, die hierdoor opklommen naar de tweede positie op
de totaalranglijst. Eerste staan
de dames Eijkelboom en De
Fost.
In de competitie in de A-lijn
op donderdagmiddag smaakten de dames Boon en Van der
Meulen weer eens het zoet van
een overwinning. Met ruim 59
procent eindigden zy als eerste. De heren Koning en Sweijen bleven daar weinig bij achter. De eerste plaats is nog
steeds in handen van de heren
Hogendoorn en Weijers, op de
voet gevolgd door de dames
Boon en Van der Meulen.

Nederlagen
voor Lions
ZANDVOORT - Voor de
basketbalteams van The
Lions was er niet meer wéggelegd dan kleine nederlagen. De basketbalsters verloren nipt met 35-32 van de reserves van Akrides, terwijl de
mannen een 68-65 nederlaag
te slikken kregen tegen het
tweede team van Alkmaar
Guardians.
Ondanks dat zowel Akrides
als Lions aanvallend geen sterke indruk maakten werd de
wedstrijd een spannend geheel. Vooral defensie stonden
beide teams paraat. In de eerste helft, van deze gelijkopgaande partij, stond Lions
meestal aan de goede kan van
de score. Na een kwartier spelen leidde Lions met 13-18,
maar Akrides kwam toch nog
wat terug en bepaalde de ruststand op 19-21.
In he_t tweede gedeelte ontspon zich een meer spannend
dan fraai gevecht. Beide teams
speelden met veel inzet, maar
scorend was het niet best.
Lions kwam in deze periode
tot slechts elf punten, waarbij
moet worden aangetekend dat
zeven strafworpen werden gemist. In de slotfase bij de stand
33-32 froceerde Lions twee
strafworpen doch ook die gingen naast de basket. Akrides
speelde de bal snel uit en
scoorde, 35-32. In een alles of
mets poging ging Lions op
zoek naar een driepunter, om
zodoende een verlenging te
forceren, doch ook dat lukte
niet. Sabine Dijkstra en Simone Beerepoot waren met acht
punten het produktiefst.
„We waren volkomen aan elkaar gewaagd," vond coach
Olaf Vermeulen. „Vooral in de
eerste helft speelde we best
wel een goede wedstrijd. Als je
dan iets ruimer voor komt te
staan dan speel je wat makkelijker. Nu was er druk op het
team en ik mag wel zeggen dat
Akrides de gelukkigste was. Er
had voor ons wel wat meer ingezeten. Het was in ieder geval
een betere wedstrijd dan de
voorgaande wedstrijden."
Het eenzijdige fluiten van de
scheidsrechters
weerhield
Lions en Alkmaar Guardians
er niet van een aardige partij
basketbal te spelen. De Zandvoorters kwamen over het algemeen het minst aan hun
trekken door het warrige fluiten van de arbiters. Toch heeft
Lions goed gespeeld en pakte
"i de eerste helft een voorsprong van tien punten.
Een puntloze periode stelöen de Alkmaarders in staat
tenig te keren in de wedstrijd.
Het werd dan ook weer een
wedstrijd toen de Zandvoorters bij de rust de voorsprong
«wijt waren en met 35-33 achferstonden. In de tweede helft
}eek
de strijd beslist toen Lions
la
nge tyd niet scoorde en Alkm
aar Guardians achttien pun'en produceerde. Lions toonde
echter
veerkracht en zette de
a
chtervolging in, hetgeen vlak
v
°or het einde een gelijkestand
opleverde. In de spannende
slotfase bleef Alkmaar Guardij^s
koel naar een opening zoee
*
n en bepaalde uiteindelijk
ae
eindstand op 68-65.
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Zwaar trainingsweekend voor Dutch Raiders

ZANDVOORT - Er is weer
hoop voor SV Zandvoort na
de verrassende 0-1 overwinning op DSOV. De concurrentie m de onderste regionen pakten geen punten en
door de drie Zandvoortse
punten is er aansluiting ontstaan.

ZANDVOORT - De Dutch
Raiders hebben in Zandvoort een zware oefenstage
gedaan voor de tiende Raid
Gaulloises. Mede door het
regenachtige en stormachtige weer heeft het politieteam
een zwaar weekend achter de
rug. Materiaal en conditie
werden getest voor de overlevingstocht over 700 kilometer door Tibet en Nepal.
Aan deze wedstrijd doen vijftig teams mee, die door beide
landen tussen 29 april en 11
mei de afstand zo snel mogelijk
moeten afleggen. De tocht
gaat over bergen en door ruig
gebied en moet lopend, fletsend, abseilend of met een
kano volbracht worden. De
Zandvoorter Ruud Luttik nodigde het team uit voor een
oefenweekend. „Het was organisatorisch heel veel werk,
maar door medewerking van
Grand Dorado, het circuit en
de exploitant van de watertoren werd het een heel mooi en
leerzaam weekend voor het
team."
The Dutch Raiders, een
team bestaande uit sportinstructeurs bij de politie, heeft
de conditie al wel op peil en de
"ontberingen" in Zandvoort
vielen dus wel mee. Vrijdagavond werd de oefening gestart door lopend naar Langevelderslag te gaan. Spectacalair, weinigen hebben dat gezien, was de afdaling aan een
touw vanaf de watertoren. Dat
gebeurde rond half vijf in de
ochtend. „Door de harde wind,
zijn we maar aan de beschutte
kant naar beneden gegaan,"
zegt teamcaptain Jan Hondorp. „Dat was best te doen,
maar het fietsen met windkracht acht tegen viel echt niet
mee. Alles is goed verlopen, we
hebben zo nu en dan even gerust maar zijn constant doorgegaan. Het testen van materi-

Lydie Thomassen wordt tijdens het abseilen geassisteerd door teamgenoten. Teamwork is een belangrijk onderdeel van de survivaltocht

aal en voeding was erg belangrijk. Nu weten we dat sommige
materialen niet snel drogen en
daar moeten we rekening meehouden. Ook de voeding,
noodzakelijk voor je weerstand, is erg belangrijk. We
hebben wat voeding getest en
dat beviel erg goed."
Voordat de echte wedstrijd
begint zal het team nog vele

uren en dagen trainen. Zo
wordt ook nog de Mont Blanc
aangedaan, maar Hondorp
denkt dat, met een geode samenwerking de tocht volbracht gaat worden. „Het is
een uitdaging om aan zo'n
tocht mee te doen. Het komt
op teamwork aan. We kennen
elkaar al lang, maar om een
goed reultaat te bereiken moet

je samen met het team er
staan Dan moet het lukken."
Aan het eind van het trainingsweekend wordt nog een
keer het abseilen beoefend, nu
van af het hotel Gran Dorado.
Zonder blikken of blozen dalen
de vrjf, aan een dun touw hangend, naar beneden van het
tien verdiepingen tellende gebouw. Lydie Thomassen, de

ZVM-handballers ruiken de titel
ZANDVOORT - De ZVMRabo handballers zijn op
weg naar het kampioenschap
in de zaalcompetitie. De
Zandvoorters boekten, na
een moeizame eerste helft,
een 20-15 overwinning op
Amsterdam. De jeugdige
Zandvoortse handbalsters
konden het niet bolwerken
tegen koploper DAFO en
verloren, na toch wel goed tegenspel, met 7-20.
In de eerste helft had ZVMRabo moeite op gang te komen. De Zandvoorters vonden
elkaar niet in de combinaties
en leden aardig wat balverlies.
Amsterdam, goede middenmoter, kon daardoor in de
wedstrijd blijven. ZVM-Rabo
keek zelfs tegen een achterstand aan en dat is nieuw voor

de ploeg van coach Ed Spruit.
„Het liep in de eerste helft niet,
maar daarna raakten we op
dreef," stelde Spruit.
De tweede helft zou een kentering ten goede te weeg brengen. De gastheren waren kennelijk wakker geschud en zetten aan voor een offensief. Nu
vonden de spelers elkaar wel
en werden mooie aanvallen opgebouwd. Defensief zat de boel
goed dicht en onder leiding
van de geweldig op dreef zijnde
Kees Schaap werd een voorsprong genomen. Zoals gewoonüjk scoorde Guido Weidema met de regelmaat van de
klok en Amsterdam was een
geslagen ploeg. Het ranglijstverschil tussen ZVM en Amsterdam kwam nu goed tot uitdrukking en de 20-15 overwinning was zeer verdiend.

Peter Bluys zal ook vallend niet scoien, maar ZVM wint wel

„In de tweede helft hebben
de spelers de draad weer opgepakt," gaat Spruit verder. „In
deze sportieve wedstrijd heeft
Amsterdam alleen in de eerste
helft wat kunnen doen, ook
omdat wij niet goed speelden,
maar na de rust werd het anders en ging het wel goed. Ik
denk dat we wel kampioen
worden want we zijn nu vier
punten los van de concurrentie. Het zou leuk zijn om kampioen te worden, want dan
speel je een klasse hoger tegen
betere tegenstanders. Wij blijven echter voor ons plezier
handballen, maar spelen we de
wedstrijden dan gaan we voor
de winst."

jeugdige team, aangevuld met
routiniers uit het tweede, gaf
goed tegenspel tegen de kampioenskandidaat DAFO. Vooral verdedigend hield ZVMRabo lang stand tegen de fysiek sterkere tegenpartij. Na
een geüjkopgaand begin moest
ZVM allengs terrein prijsgeven. Het bezoekende DAFO
verhoogde het tempo waarop
ZVM geen antwoord had. ZVM
werd op ruime achterstand gezet en bij de rust leidde DAFO
met 4-12.

De tweede helft was zodoende een formaliteit. ZVM-Rabo
bleef zich echter formidabel
verzetten en speelde met een
geweldige inzet. De schade
Ondanks de 7-20 nederlaag moest zo beperkt mogelijk
speelden Zandvoortse hand- worden gehouden. Defensief
balsters een lekkere partij. Het klikte het behoorlijk en uit de
opgezette aanvallen werden
een paar leuke doelpunten gescoord. DAFO raakte echter
niet van streek en hield de
wedstrijd volledig onder controle. De uitslag werd 7-20.
„Conditioneel hebben we
een achterstand maar daar
wordt aangewerkt," aldus
coach Geert Dijkstra. „Van iedere wedstrijd leren we weer
veel en de wil om te leren is bij
dit team aanwezig. Het resultaat is nu niet belangrijk, al
willen we natuurlijk wel winnen. Zoals ik al eerder vertelde
is degradatie niet te voorkomen maar we zijn goed bezig.
Ook in deze wedstrijd hebben
we gewerkt naar de mogehjkheden die er zijn. Ik ben tevreden over het spel en denk dat
het de goede kant uit gaat."
Doelpunten mannen: Guido
Weidema 7, Menno Trouw 4,
Kees Schaap 4, Erwin Spruit 3,
Mark Molanus 2. Vrouwen:
Janneke de Reus 2, Daphina
van Rhee l, Wendy Vastenhouw l, Cora Lemstra l, ChaFoto HobKnotter rissa Koning 1.

Goossens en Keesman in de Standen voetbal
prijzen in Wijk aan Zee

Derde klasse B zaterdag

ZANDVOORT - Bij de
tienkampen van het Gorus
Chess-tournament 2000 in
Wijk aan Zee hebben zowel
Leo Keesman als Ronneke
Goossens de derde prijs gewonnen in hun groep. De beide Zandvoorters kwamen uit
in de groep 8C en 8F. Olaf
Cliteur redde het niet in de
sterke tweede groep en eindigde voorlaatste.
De start van Chess Societylid Leo Keesman was in groep
9C alles behalve yeelbelovend.
Vermoedelijk enigszins overmoedig door zijn honderd procentscore in de dagvierkampen, startte de Zandvoorter
met een nederlaag en een remise. Daarna kreeg hij echter
de juiste toernooi-vorm te pakken en won maar liefst zes partijen op rij.
Koploper Roelofzen uit
Heerhugowaard liet in de voorlaatste ronde plotseling een
steek vallen waardoor Keesman ongedeeld aan de leiding
kwam met een half punt voorsprong. De laatste ronde

Er is weer hoop
voor Zandvoort

moest de beslissing brengen
middels het onderlinge duel.
Ondanks het voordeel van de
witte stukken beet Keesman
in het stof en belandde ongelukkigerwijs ook nog op de derde plek, weliswaar met de fantastische score van 6,5 uit 9. De
derde plaats geeft voor Leo
Keesman geen direct recht op
promotie, doch mogelijk stijgt
zijn rating dusdaning dat hij
over een jaar toch in groep 7
wordt ingedeeld.
In de parallel-groep'stond de
Zandvoortse Ronneke Goossens, net als alle andere jaren
wederom haar mannetje. Ook
zij sprokkelde de nodige punten bijeen en kwam na de voorlaatste ronde op een fraaie score van 5,5 uit acht. Ook zij
kreeg, net als Keesman, de
kans in de laatste ronde een
van haar twee directe concurrenten voor de twee felbegeerde promotie-plaatsen te verschalken. Helaas viel ook dit
duel in Zandvoorts nadeel uit
en pakte de Amsterdamse
Sonja van de Heuvel de winst
in de partij en daarmee ook de

winst in de groep. Voor Ronneke Goossens resteerde echter
toch de derde prijs, waarmee
haar toernooi absoluut geslaagd was. Minder geslaagd
was het optreden van Olaf Cliteur. Na zijn promotie van vorig jaar wist Cliteur in groep 2
B drie partijen lang zijn goede
spel uit de vierkampen te continueren. Notabene in zijn partij waar hij duidelijk voordeel
verwierf liep hij, na 21 partijen
ongeslagen te zijn geweest in
Wijk aan Zee, tegen zijn eerste
nederlaag aan.
Een snelle remise in de volgende ronde kon hem niet terugbrengen in het toernooi. De
voorzitter van Chess Society
Zandvoort kwam in de laatste
vier ronden diverse keren duidelijk beter te staan, doch
scoorde geen enkel punt meer
en eindigde, conform zijn
plaatsingsnummer, als voorlaatste. Met een score van 2 uit
9 betekende deze rangschikktag degradatie naar groep 3.
Cliteur moet daarin proberen
het verloren gegane terrein te
herwinnen.

VEW
RCH
NAS
SV Zandvoort
SCW
AFC
SIZO
Hoofddorp
DCG

12-26
12-26
13-24
12-20
13-18
13-18
13-18
12-16
12-13

Vlug en Vaardig
Overbos
IJmuiden

13-13
13-12
12- 8

Vierde klasse D zondag
VanNispen
Pancratius
Hillegom
DIO
GeelWit
Concordia
DSOV
TJnited/Davo
DSS
BSM

15-39
14-30
15-24
14-21
15-20
15-19
15-19
15-19
15-17
15-16

TYBB
SV Zandvoort

15-15
15-13

Zevende klasse A zondag
Heemstede
16-34
KSJB
13-27
TZB
14-25
DIB
15-24
HYS
OSC

11-17
14-16

Eendracht

15-14

ABNAMRO
THB

15-10
15- 6

Foto EobKnottcr

enige vrouw in het gezelschap,
doet niet onder voor haar
teamgenoten, en daalt onvervaard naar beneden.
„Dit abseilen is een van de
leuke dingetjes van zo'n weekend,' aldus Lydie Thomassen.
„Door het echte Hollandse
weer was het een zwaar weekend. We hebben weinig rust gehad maar het ging goed." Ook

voor haar is het een uitdaging
om de survival in Nepal en Tibet tot een goed einde te brengen. „Het is een uitdaging om
de tocht te volbrengen al zal
het daar heel erg zwaar worden. Bovendien is het een uitstekende gelegenheid om die
landen te leren kennen. We
hebben een goed team dus we
gaan ervoor."

Sandra van der Sloot
racet tegen haar baas
ZANDVOORT - Sandra
van der Sloot, vorig jaar Nederlandse kampioen autoracen, rijdt dit jaar voor het
VerSatel-team in de Pearle
Alfa 156 Challenge. De 24-jarige Alphense is in het dagelijks leven is ze rij-instructrice op de Rensportschool
Zandvoort.
Ze is een ervaren coureur die
al m 1992 begon met racen. Ze
reed ook rally, kwam in 1994 en
1995 uit in de strijd om de Fiat
Cinquecento Trofeo en werd
respectievelijk tweede en derde in het algemeen klassement. Beide keren was ze de
beste jumorrijder.
„Ik zit in de Pearle Alfa 156
Challenge om kampioen te
worden. Ik kom om te winnen.
Daar zal ik alles aan doen. Natuurlijk, de concurrentie is
zwaar. Gaby Uljee won vorig
seizoen vier van de zeven races
en werd in het eindklassement
tweede achter Marcel van
Vliet. Ze heeft dus voorsprong
van een heel jaar op mij. Maar
Gerard Middeldorp van ons
VerSatel-team geeft me alle
kans om heel veel te testen. En
met Frans Verschuur als ver-

f

Topscorer

3

Robin Castien
Mischa Tibboel
Pieter Keur
Stefan Smit

antwoordelijke
technische
man, geloof ik heilig in rmjn
kansen."
Het was Sandra van der
Sloot die jaren geleden haar
plaatsgenoot Gaby TJTjee warm
maakte voor de autosport. „Ze
was een vriendin van mij op
school. Ik deed de cursus van
de Rensportschool Zandvoort
samen met haar vader. Ik vertelde haar hoe fantastisch het
allemaal was. En toen deed ze
de cursus ook. Nu zijn we dus
concurrenten in de Pearle Alfa
156 Challenge. Maar ik hoop
wel dat we vriendinnen blijven.
Op het circuit zullen we elkaar
geen meter gunnen. Maar 's
avonds moeten we met elkaar
kunnen uitgaan, net als vroeger."
In de Challenge ontmoet
Sandra van der Sloot nog een
bekende. „Ja, Frank Kerseboom. Eén van mijn bazen bij
de Rensportschool Zandvoort.
Een uiterst snelle jongen op de
circuits. Ik weet niet of hij het
leuk vindt tegen mij te moeten
racen. Tenslotte zijn de teams
concurrenten. Maar via een
goed gesprek de komende dagen hoop ik dat we alle obstakels uit de weg kunnen ruiZANDVOORT - Voor het
men."
beoefenen van de voetbalsport spelen de weersgoden
een belangrijke rol. Vorige
week veel regen en het prograrnma werd op zaterdag er
Riek de Haan
(TZB) 23X
uit gegooid en dat was deze
week ook weer het geval
Echter beide zondagen kon
er wel gevoetbald worden.

(SV Zandvoort-zat.)
(TZB)
(SV Zandvoort-zat.)
(SV Zandvoort-jun.)

Zandvoort boekt
zege op Odin

19X
16X
10X
10X

Op de topscorerslijst kwam ook deze week geen verandering voor.
De weergoden waren zaterdag de voetballers niet erg gunstig gezind
waardoor het voetbalproeramma er uit ging. Ook TZB kon door de
slechte terreinomstandighcden niet in aktie komen. De zondagvoetballers van SV Zandvoort graden wel aan en zorgden voor een
aangename verrassing door met 0-1 te winnen. Het doelpunt van
Geoffrey van den Broek gaf echter geen verschuiving in de top
teweeg.
ADVERTENTIE

Hulpfonds Bijlmerramp
Aan alle personen die als gevolg van de Bijlmerramp van 4 oktober
1992 (psycho)sociale problemen ondervinden of hebben ondervonden
en die voor geen andere regeling m aanmerking zijn gekomen. U kunt
m de periode van l februari tot en met 31 maart 2000 een aanvraag
indienen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Bel gratis
voor een brochure of meer informatie: 0800-023 1745
Ifyouaresuffermgorhavesufferedlpsycholsocialproblemsasaresult
of the Bijlmer disaster on 4 October 1992 and have not been eligible for
assistance under any other scheme you are invited to apply, between
l FebruaryandGl March2000,foraone-off payment Callfreeon
0800 - 023 1745 for a leaflet or for further Information
Pa tur e personanan ku ta hana nan mes den problema (siko)sosial of ku
tabata tin problema (siko)sosial komo konsekuensia di e desaster di Bijlmer
nba 4 di oktober 19921 kende no a bim na konsiderashon pa otro areglo
Den penodo di l februari te mklusive 31 di mart 2000 bo por presenta un
petishon pa un kompensashon finansierodi un biaha Yama e number
gratis pa pidi t folder of pa hana mas mformashon 0800 - 0231745

Postbus 22544,1100 DA
Amsterdam Zuidoost

Ook dit keer moest trainer
Gerard Nijkamp op het laaste
moment nog wijzigingen in zijn
team aanbrengen. De omzettingen leken ernstige gevolgen
voor de Zandvoorters te hebben In de eerste minuut liepen
aanvallers van DSOV zo door
de Zandvoortse defensie, maar
gelukkig voor Zandvoort belandde het schot op de doelpaal.
Dat meevallertje kon Zandvoort best gebruiken. Toen
DSOV een strafschop kreeg
toegewezen leek alsnog de
wedstrijd Zandvoort uit de
hand te lopen. Doelman Michel van Kampen, die deze
middag fantastisch keepte,
redde echter fraai Met het verstrijken van de tijd kreeg
Zandvoort steeds meer vat op
de strijd DSOV was meer in de
aanval, maar defensief vielen
er weinig of geen gaten meer.
Zandvoort sloop zo nu en dan
uit de verdedigende stellingen
naar voren en forceerde een
vrije trap zo'n vijf meter buiten
het strafschopgebied. Geoffrey
van den Broek plaatste zich
achter de bal en verschalkte de
doelman van DSOV, 0-1.
In de tweede helft zette
DSOV aan voor een offensief.
Het Zandvoortse middenveld
stoorde uitstekend waardoor
van een goede aanvalsopbouw
van DSOV geen sprake was.
Bovendien voerde de defensie
de opgedragen taken uitstekend uit en zoals al vermeld
Michel van Kampen speelde
een prima wedstrijd De Zandvoorters dekten de spitsen uit
Vijfhuizen kort en gaven weinig ruimte weg. Aanvallend
loerde Zandvoort, via snelle
uitvallen op de tweede treffer,
maar de score bleef ongewijzigd. De scheidsrechter vond
het kennelijk een aardige wedstrijd en telde er ruim zeven
minuten extra tijd bij, maar
ook toen hield Zandvoort het
hoofd koel.
In tegenstelling met vorige
week ziet Gerard Nijkamp het
weer wat zonniger in. „Het was
wel weer moeilijk om een team
op de been te krijgen," begint
Nijkamp zijn verhaal. „Door
goede afspraken te maken, die
werden nagekomen, lukte het.
We mochten in het begin van
geluk spreken dat we met achter kwamen te staan. Als je
met 2-0 achter komt te staan
dan heb je niets te zeggen,
maar het bleef gelijk en daarna
hebben we gevochten als leeuwen. Op een gegeven moment
vloeide het vertrouwen bij
DSOV weg en door de goede
organisatie bij ons wonnen we
verdiend. Een paar spelers
hadden meer getraind de afgelopen week en dan zie je meteen dat ze sterker worden Komen ze de komende weken dan
zal het beter gaan. We gaan er
van uit dat we ons handhaven
De clubs uit de onderste regionen krijgen we nog dus het
moet mogelijk zijn."

Stichting Hulpfonds
Gedupeerden Bijlmerramp

Het veld was zaterdag echter
goed genoeg voor het team van
SV Zandvoort om een oefenwedstrijd af te werken tegen
Odin, dat een klasse hoger uitkomt De Zandvoorters speelden een voortreffelijke wedstrijd en gaven de tweede klasser uit Heemskerk voetballes.
De 5-1 overwinning van het
team van Wessel Colijn geeft
het nodige zelfvertrouwen
voor de rest van de competitie
Zaterdagmiddag kunnen de
Zandvoorters laten zien wat
het nut van deze oefenpartij
was als een bezoek gebracht
wordt aan koploper VEW. De
thuiswedstrijd ging met 4-2
verloren. De wedstrijd is m
Heemstede en begint om twee
uur.
TZB dat zondag de wedstnjd tegen KSJB moest spelen zag die wedstrijd niet doorgaan Op eigen veld is met te
spelen, maar ook de velden van
SV Zandvoort bleken met te
voldoen. Zondag heeft TZB
een vnje dag maar die week
daarop hopen de Boys weer m
het veld te komen. Dan staat
een thuiswedstrijd tegen OSC
op het programma.
Het zondagteam van SV
Zandvoort krijgt een lastig
karwei op te knappen. Koploper Van Nispen, na vijftien
wedstrijden nog altijd ongeslagen, komt zondagmiddag op
bezoek. In voetbal zijn verrassingen altijd mogelijk dus wie
weet wordt het een spannend
duel op het veld aan de Duintjesveldweg. Aanvang twee uur
Ook hoopt de jeugd van SV
Zandvoort zaterdag weer aan
de bak te kunnen. De A-junioren van SV Zandvoort gaan
naar Amsterdam om tegen
Vlug en Vaardig te spelen.
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HIEP, HIEP,
HOERA!

BCC feliciteert Dutchtone met haar
1-jarig bestaan. Dat gaan we
samen met u vieren! Sluit nu een
Allin-60 abonnement af en bespaar
de aanluitkosten t.w.v. 90.-.

Deze krijgt u namelijk kado.
Tevens ontvangt u het meest
populaire GSM toestel,
de Siemens C25 helemaal
GRATIS! Als klap op de vuurpijl
ligt er voor de eerste
500 Dutchtone Allin-60 abonnees
een GRATIS Fibra-Flash horloge
t.w.v. 99.95 klaar!
Een voordeel van bijna 1000.-!
Dat is nu typisch BCC!

SAMSUNü DECT
SPR5100, Digitaal, niet afluister
baar, ruisvri] '349 -

239.249.-

PHILIPS DECT
Xalio.supeneurekwaliteit '399-

ERICSSON TOP DECT
BS120, zeer compact, uniek design, digitaal, nietalluisterbaar '499 •

329 r

ERICSSON DECT
BS140, nummerweergave, inclusiel digitaal antwoordapparaat,
50 memo's '599-

449.329.-

SIEMENS GIGA-SET
TOPKLASSE Dect telefoon '549 •

SIEMENS C25
T.W.V. 799.Dual band
130 gram
tot 100 uur stand-by
tot 5 uur beltijd
super klein!!
EFR (optimale geluids-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301, 61 cm, BlackLme-S,
stereo, teletekst '2095.-

989:

PHILIPS BREEDBEELD

SAMSUNG
CAMCORDER STUNT
VPA12, 16x motorzoom '1099 •

599.-

SONYTRAVELLER
TR401,HiFi geluid '1330-

789.-

PW5304,70 cm, Stereo, teletekst
mei geheugen '2795

1269.-

BREEDBEELDSTUNT
70CM 100 HERTZ

SHARP
VLE610, 16xzoom, ingebouwde
LCD monitor '1199-

789.-

Grootbeeld.HiFi-stereo.TXT '2699 •

SONY MET LCD
KLEURENSCHERM

1489.-

TRV24, VideoS Camcorder '1590 •

1679.-

JVC DIGITALE
CAMCORDER
DVF1,160x digitale zoom, Multimedia v o o r b e r e i d , diverse
accessoires '2199 -

PHILIPS BREEDBEELD
100 HERTZ
Topklasse' Grootbeeld Blackline-S, 100 Hertz digital scan,
stereo, TXT '2245 -

PHILIPS BREEDBEELD
DOLBY PRO-LOGIC 100
HERTZ
PW951i; 70 cm, BlackLme-S
Ultra Flat beeldbuis, stereo,
teletekst '3295 -

2389.-

1099:

1489.SONY DIGITAL 8
TR7000, Super Steady Shot,
80x digilale zoom "242D

BOSCH DRAADLOOS
CT1, Optimaal beveiligd, LCDscherm, 10 memo's '299.-

139.-

989.SONY BREEDBEELD
KV28W1, 71 cm Super Trinitron,
stereo, TXT '2990 -

1189;
JVC BREEDBEELD
28WT2, 71 cm BlackLme Super
Flat beeldbuis, stereo, TXT '1699-

1279:
PANASONIC
BREEDBEELD100 HERTZ
W28D3, 70 cm, Stereo, teletekst,
Dome sound '3199-

1779.-

SONY SUPER FUU SIZE SURROUND SET
SAMSUNG HIFI STEREO
SV610, Incl afstandsbediening
'714-

399 r
ARISTONA HIFI STEREO
SB605, 4 koppen, Showview
en PDC, long play '945 -

439?

489

549.-

549.-

SAMSUNG STEREO

849:
PHILIPS 70 CM«STEREO
STEREO

ld, BlackLme,
BlackLme
28PT4; Grootbeeld,
TXT '1645PHILIPS DVD SPELER
DVD705;Studiokwaliteit.'1499 -

689.849;

EREO
ARISTONA STEREO
TA4412, 63cm, teletekst
etekst '1595
'1595-•

KV29C1, Super Tnmtron, TXT
ron, TXT'1880'1880 •

SONY DVD SPELER
ELER
DVPS315, 10 bit, mcl
mol atstandsafstandsbedienmg '1770 -

1079:

THOMSON DVD
D SPELER
DTH2000, 10 bit, mcl afstandsbedienmg '1869 -

749:
SONY STEREO
KV25,SuperTrinitron.TXT '1399 -

869:

PANASONIC STEREO

ALLÉ TOP TITELS

889.-

PHILIPS 100 HERTZ
PT820, 63 cm, BlackLme-S,
stereo, TXT '2795 -

1489:
51 CM KTV TELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off Ned
Philips garantie '745 -

469:
SAMSUNG 51CM
BEELDBUIS
CB20S, 100 voorkeuzezenders,
TXT '659 -

TR427; Showview, PDC, TXT,
2tüners.*139S.-

789:

•
•
•
•
•
•
•

1-jarig abonnement
27.50 per maand
maandelijks 60 GRATIS belminuten**
bellen in binnen- en buitenland
bellen in héél Nederland
bellen v.a. fl 0.35 per minuut
de niet gebruikte belminuten kunt u
meenemen naar de volgende maand.

SAMSUNG 51 CM KTV/
VIDEO
•:"•••
TVP5050; 2 timers, 2 koppen. '989.-

699:

649:

STRAKS BELT IEDEREEN MET DUTCHTONE

*) i c m 1-jarig Allin-60 abonnement
*") geldt niet voor 0900 en buitenlandse nummers
Voor aanvraag vereist geldig legitimatiebewijs en
geldig bankafschrift zonder bedragen
(niet ouder dan 1 maand)

[VERWIJDERINGSBIJDRAGE!
nmuuMi iittnim MI

V/SA

piaeudl* in nniiDiiii»
mono u midi tt HDIIE .
ic\(iu»iiuiuaii«i!iunn
- • • • - l•

sreengrillen.
Zolang de voorraad strekt.

HRS7500, 4 koppen, Showview
en PDC, inclusief afstandsbediemng. '1099 -

Uitneembare binnenpan, dus makkelijk schoon
te maken. Filterdeksel met kijkvenster en koeIe wanden. '209.-

SIEMENS VAATWASSER
5 programma's, 2 temperaturen weggewerkt verwarmingselementen beveiligd tegen overlopen d.m.v.
aquastop. '1748.-

689.SONY SUPER MONTAGE
RECORDER
SLVE920, 7 koppen, Super
Trilogie, HIFI stereo '1650 -

899
STUNT1VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

239:
SAMSUNG
VIDEORECORDER
S V 2 2 0 , Inclusief alstandsbedienmg '369 -

275.-

ARISTONA
VIDEORECORDER
SB100, 2 koppen, mcl afstandsbediening '495

INVENTUM SANDWICHMAKER.
RVS-design, platen voorzien van anti-aan
baklaag Met anti-slip voetjes. *69.95

• 5 PITS FORNUIS
• SCHOUWWASEMKAP
• FRAAIE RVS
ACHTERWAND

299:

PHILIPS VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC
VR165, 2 koppen, mcl afstandsbediening '745 -

329:

PHILIPS STOFZUIGER.

SONY VIDEORECORDER
E130,
Incl afstandsbediening
'610-

359.-

1200WATT, m hoogte verstelbare
metalen zuigbuis, automatisch
oprolsnoer. '269.-

WHIRLPOOL
CONDENSDROGER

329;
PANASONIC
VIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC
NVSD230, Showview en PDC,
mcl afstandsbediening '599

339:

D • 00

150 minuten timer,
2 warmte standen RVS
trommel en een extra grote vul opening
Adviespriis '1249.-

'ÖOÓO

ARISTONA PORTABLE
KTV
TA1273, 37 cm, mcl afsfandsbedienmg '495 -

295:

. KV1*V4-, Showview, PDC.!! 220.-

PORTABLE KTV
'V
37 cm, mcl afstandsbediening
ndsbedienmg

ARISTONA 37 CM TV/
VIDEO
.

229:

TR127; Showview, Off. Ned.
Philips g«r»ntie. '945.- r

»i'»iiH'iiHiiiiiiHi(i(nmtitnninrtitnmii

549:

PRiJSDOORBHAAK!

BETAALGEMAK
BIJ BCC
,_^

dutchtone

389.-

SAMSUNG PORTABLE
KTV
37 cm, TXT, mcl afstandsbediemng '439.-

op alle gourmetsefs,
fonduepannen en

JVC SUPER VHS HIFI
STEREO

TX25M, 63 cm Quintrix
beeldbuis, TXT. M199 Nu bij BCC verkrijgbaar.

MOULINEX FRITEUSE.

EXTRA
KORTING

689.-

879:

IFI
SONY 72CM HIFI
STEREO

ARISTONA 51 CM KTV/
VIDEO

eo/
I D/o

SONY HIFI STEREO

SONY HIFI STEREO
SLVE830, 4 koppen, Montagerecorder. '1200 -

29.95

SONY PORTABLE MIN1DISC
Minidisc Walkman; afspelen van
opgenomen en pre-recorded Minidiscs,10 sec. Anti-Schok, afstandsbediening, AVSL functie en Digitale
mega bass. '560.-

PHILIPS HIFI STEREO

SLVE720, 4 koppen, Showview
en PDC '1100-

OVDSOfTWARE

^g^^^^^^g^^^gj^^^^^y^^^^^^^^^g^s^^^x^

VR675,4 koppen, Showview + PDC,
Follow TV, long play '1045 -

SAMSUNG A-4 FAX
SF3000, Topkwaliteit "gewoon
papier" fax, supersnel, 100 pagina's papierteeder '799 -

1079.-

Speciaal samengesteld Hi-Fi Surround Systeem, bestaande uif:
TAVEól O, 5 kanaals Pro-togic A/V versterker, 340 watt in surround mode, 12 DSP instellingen, systeemafstandsbediening;
SDPEP70, AC3/MP2 surround decoder, perfect te combineren met TAVEól O A/V versterker;
STSE300; luxe RDS-tuner met Digital Dial Tuning, AM/FM/LW;
'totaal 3110.-

JVC HIFI STEREO
HRJ70Q, 4 koppen, Showview
en PDC '929 -

CX703,70 cm, BlackLme-S, TXT
•1499-

DUTCHTONE
ALLIN-60
BUNDEL:
• GRATIS aansiuftkosten t.w.v. 90.-

VR675, 4 koppen,
Follow TV, Turbo
Drive voor snelle bediening, 2 scartaansluiringen en afstandsbediening '1045 -

539:

349.-

Dit horloge trilt en
licht op zodra uw
GSM telefoon afgaat

PHILIPS HI-FI STEREO
VIDEORECORDER MET PDC EN
SHOWVIEW

1599.-

SONY BREEDBEELD
24WS1; 61 cm Super Trinitron,
stereo, TXT '2440 -

PHILIPS FAX
HFC141, Automatische papiermvoer, kopieer tunctie, eenvoudige bediening '399

Fibra-Flash
horloge
t.w.v. 99.95

SONY 8 MM CAMCORDER
CCDTR411; 72x digitale zoom,
digitale beeldruisonaerdrukking,
standaard en programmeerbare titels, stamina voor lang
filmen met dezelfde accu. *1330 -

ANTWOORDAPPARAAT
"beste KOÖI** «gftaj* &«!*•
telefoon nu met digitaal
antwoordapparaat.
Niet aflulsterbaar, absoluut
(Ulaviij, uitbreidbaar met
6 handsets
Giga2015 plus. *649

189.-

TOTAAL PAKKET:

28PT4, BlackLme Flat Square beeldbuis,
80 voorkeurzenders, teletekst, On Screen
Display, inclusief afstandsbediening
'2440 -

2979.-

DRAADLOOS MET
NUMMERWEERGAVE
Voordeligste draadloze telefoon met
nummerweegave, LCD-scherm,
10 memo's, Beste koop' '249-

SIEMENSC25
ƒ 799.00
AANSIUITKOSTEN
ƒ 90.00
FIBRA-FLASH HORLOGE ƒ 99.95

PHILIPS 70 CM STEREO
KLEURENTELEVISIE

SONY DIGITALE
CAMCORDER
DCR°C, Super Steady Shot,
10X optische zoom, 40*
digitale zoom, 6,5 cm LCD scherm
'4730 -

kwaliteit)

componeer zelf je eigen
belmelodie!

BCC RUIMT OP!

Duizenden mensen hebben reeds geprofiteerd van de waanzinnig lage prijzen...
de bodem van de stapels komt in zicht! Ook deze week gaan honderden artikelen weer
de deur uit tegen OPRUIMPRIJZEN! Op alle modellen heeft u volledige garantie en
BCC bezorgt de meeste grote artikelen nog altijd GRATIS bij u thuis.
Om het milieu te sparen wordt uw oude model meegenomen en worden de
verpakkingsmaterialen door ons gescheiden en de dozen hergebruikt. Bezoek een van
onze winkels om zo EXTRA te profiteren van de GROOTSTE keus, de BESTE service en
de ALLERLAAGSTE prijzen. GEGARANDEERD!

SONY DIGITAL 8 CAMCORDER
MET SUPER STEADY SHOT

^IZMVHJ*, ^^__.„

90 CM RVS KOOKSET
5 pits Gas-Elektra fornuis, voorzien
van wokbrander.vonkontstekmg, grill
endraaispit Schouwwasemkapmet
hoog afzuig vermogen en metalen
vetfilter en achterwand '3397 BCC PRIJS setpri|s 2U9

1489.-

De Best Customer Card Een
kaart waarmee u, conform uw
persoonlijke wensen, uw nieuwste
aankoop kunt betalen Zo kunt u,
naast uiteraard de conlanle
betatmg, kiezen uit maar liefst
4 vorrnen van betaalgemak
1 op rekening kopen
2 uitgesteld belalen
3 doorlopend krediet
4 het BCC PnvePlusPlan

Digitaal opnemen op Hi-8 tape, 80x digitale zoom,
Super Steady Shot, Super Nightshot, Stamina voor lang
filmen met dezelfde accu, incl. afstandsbediening. *2420.-

LAAGSTE

&a
PRUS

Een uitgebreide brochure ligt
voor u klaar in de winkel*
.

.

, - SCC biedt u zwart op wit dt
laagst* prijsgarantie. Vraig
„naar d* voorwaarden bij Uw
vtrkoptr!

GRATIS THUISBEZORGEN:
' D* met «Ie f rota artikelen
. wordan van dinsdag t/m '
zaterdag gratis en anti bt|u
thuisbezorgd. In btdrl|l
. gestald en/of Ingesteld.

CALL CENTER:
DE Helpdeak voor al uw vra*
gen, tips en htt melden van
ttoringtn aan itvf apparatuuc

MILIEU:
•
•
BCC neemt uw oudt ippinal
mat en zorgt ervoor dut dit
milieuvriendelijk wordt VIP
wtrkt. Ook BCC houdt vin
. .
t«n«cheon
tn leefbaar Nederland.

GRATIS GARANTIE:

.

Op onzt meest verkochte t
wa*a u tomaten krijgt u grills
S ja«r garanllt op oe belang*
rijkst* onderdeten.
Op dt meeatt grootbteld
kleurentelevisie* krijgt u grs*
tla 3 jaar beeld bulsgarantie.

•REED ASSORTIMENT:
BCC biedt u een ongekend
brttd en dltp assortiment
•in van de grolt
1oprrt*rK«n.

EIGEN TECHNISCHE DIENST:
On» tigtn pertorietl schrijn
h«t begrip iervict nog met.
MngrotfS!.

Vr«g de grill* .
Btsl CustomtT CIT*
en profltttr rnt* vin
•'grmtliooK'voordtil.

DESKUNDIG PERSONEEL:
. Onzi vtrkQpirf worden
regtlmtttg geschoold om u
ledtrt dag dt ikun'dig. .
tt woord It kunnen slaan.

, GROUP:
Dal betekent voor u: nog
meer ziktrheld én nog rn*
voordeel! ICC is hierdoor
staat om: t«n nog btterg si
vlet l* leyjrent een nog la(
r« arljft te bitdan! nog klir
gerichter l* zi|n!'.

m^.!^^

PELGRIM KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en sierdeksel. '490 •

MIELE KOELVRIES
230 liter inhoud, 2 ruime vnesladen, 3 draagplateaus van glas,
energieklasseA '1599.-

1079.-

BOSCH KOEL/VRIES
303 liter inhoud, 3 ruime vriesladen,
3 legroosters en electronische
temperatuurregelaar '1699-

1069.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
295 liter inhoud, 3 vriesladen en
3 legroosters '1299 -

829.-

BOSCH KOEL/VRIES
220 netto inhoud, 2 vriesladen.
•1248-

278.-

MIELE 1300 TOEREN
Topklasse zeer gebruikersvriendelijke Novotronic besturing
EnergieklasseA '2799-

1979.-

BOSCH 1400TOEREN
Regelbarecentnfuge.electronisctie
programma besturing en wasresultaatA '2099.-

AEG 1200 TOEREN
Zeer eenvoudige bediening en
aquaconlrol. '1649 -

1249.-

BAUKNECHT1200TOEREN
200TOEREN
Vrije temperatuurkeuze,
urkeuze, spoelstop en snel programma
jramma '1599
'1599--

328.-

BOSCH ONDERBOUW
VAATWASSER
4 programma's, 2 temperaturen en aquastop '1599.-

1000
l £ si «J_r

ETNAWASEMKAP
3-standen en veifilter. '295 -

879.WH1RLPOOL1200TOEREN
Regelbare centrifuge en halve
lading toets '1399 -

849.-

ATAG RVS INBOUW GAS
KOOKPLAAT
60cm breed,met vonkontsteking.
-899.-:.'.'"", :
: .'"•• . '

ETNA INBOUW
GASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. '499.'

189.-

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie
lampjes.'899.:.

499:

uit

299.-

868WHIRLPOOL COMBI
OOOWatt, 26liter, digitale benemng, Quartzgrill, hete lucht en
meke Crisp funktie. '1099 -

SHARP COMBI
'00 Watt, 26 liter, digitale bedienmg, grill en hetelucht. '699 AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en
rr»lieuvnendeirik.Waterbeveiliging '1649

1198.-

WHIRLPOOL BOVENLADER
fENLADER
Hoogtoeng Slechts40cmbreed
mbreed'1435'1435 -

898.-

199.-

SIEMENS 1300 WATT
Metalen buizen, electromsch
regelbare zuigkracht '298 -

89.-

AEG1100WATT
Electromsch regelbaar, metaen buizen en oprolsnoer '199.-

499.349r
ELKAST
FRIGIDAIRE KOELKAST
et 2 sterren
138 liter inhoud met
stenen
vriesvak ' 499 -

319:
LKAST
SAMSUNG KOELKAST
•net vriesvak
tafelmodel koelkast met
'429 -

279:

MIELE WASDROGER
11 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing '1799 -

SAMSUNG COMBI
900 Watt, SOIiter, digitale bedienmg met grill en hete lucht/699 -

389.-

SAMSUNG GRILLCOMBI
;OOWatt, digitale bediening,
Quartzgrill, 17 liter. '369-

BRAUN
PLAK
ONTROL
D6011. oplaadbare
andenborstel
89.-

959

Geen afvoer nodig' 120 minuten timer
entoetsvoorlagerelemperatuur '1199 -

729:

BOSCH VRIESKAST
90 l i t e r en 12 kg invriescapaciteit '849 -

BAUKNECHTDROGER
140 minuten iimer en toets voor
lagere temperatuur '949

495

549:
WHIRLPOOL DROGER
140 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur '799.

455
FRIGIDAIRE VRIESKAST
103 liter I1kg mvriescapaciteit
•549-

395
WHIRLPOOL VRIESKIST
102 liter inhoud, 6,5 kg mvnescapaciteit '599,-

375

449:

INDESIT WASDROGER
JROGER
120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuurr '599 -

379:
5KG WASDROGER
SER

MOULINEX 700WATT
8 liter, 5 standen en draaiplateau '279 -

49.95

OPLAADBARE
3 KOPS PHILISHAVE
Snoerloos, dus overal te
gebruiken '169 -

1245.-

_B

_»

• 17 inch design monitor in aqua kleur
• resolutie 1280x1024
• Inclusief Luidsprekers en USB-HUB
adviesprijs *899.-

SCSI SCANNER

\

0 30 bits kleuren,
• 600x1200 dpi,
• inclusief scsi-kaart en
software. *249.-

579:
545:

349:

i -*--

899.-

ATAG
FORNUIS
F1 3, Met elektrische
oven, grill en
vonkontsteking
'1450-

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-eleklro fornuis met
grill en glazen sierdeksel '695 -

598.-

1GNIS FORNUIS
Gasoven met dubbele glasdeur "547 -

O"TQ _
O l OT
BCC CAtl CENTER
\ consumenten Helpdesk voor Intormitle en «dvles.
fTtvens melden v«n storingen nn kleurentelevisie en
.groot huishoudelijke ippiratuur

020'64749 39 MAANDAG T/M VRIJDAG os.oo TOT 16.00 UUR

GÜÖB3ÏE»

SONY DPL KIT, SKS
center-en surroundspeakert. f330.-

359.-

U3323!E>

21$f

PERSONAL AUDIO

SONYESP2DISCMAN:; f;

-

-ii-ii •

lnclusielhoo(dlele(oon:*18t>.-

OH333ÏÖ
349.SONY MICROSET

PANASONIC DISCMAN

bediening. *440.l:*t4aMf+
249.SAMSUNG MICROSET
MM18; Digitaal, boxen. '359.-

QQBQ3E&
129.PHILIPS DISCMAN; H

telefoon. '199.-

,;::-:;

Shuttle plty en repeat. '*200;-

OBHEaiö
199.STUNT MICROSET

179?

DISCMAN STUNT l
:
incl. accessoires, hootd'

SONY CD SOUNDMAN
CFDS37; digitale tuh
cassetten CD. *370.- _ •-•

i:i«f«ta.-»y»
699.SONYMINIDISC

• max 5 ppm
• fotokwaliteit mbv
optionele
fotocartridge
Adviesprijs *299.-

ARTEC CD-REWRITER
• interne cd-rewriter inclusief software,
• snelheid 4x4x24x,
• geschikt voor data, audio en video.

79.95

•550.- • • • • • . .

OH323IÖ

•••• „j.-

340.-

SHARP MINI DISC

Mini-Size, incl. afstandbediening.

•*649.-. :.-..'•' ' ' ••-:___ .; •
iBCC PRIJS]

HEWLETTPACKARD

.

PHILIPS CD-COMP'ötól
AZ2305; Draagbare microset
__ » i ____ __ ._ *•!._..,»• r;*oCft -'

U33331&
±
'.
PHILIPS CD-COMPOf^3S

SONY MD-WALKMAN
recorder, oplaadbaar. '670.<
iSCCPR/JS

• Kleurenprinter met
sconnetcartridge
• Resolutie printer

CFDV10;R«diocassetH+CI>speer, .compact; fflodel^.'aOyf;
"

t.T«TalJ.'JHlV»
26 9^
PHILIPS DESIGN COMPO
AZ1101; Radio-cassette;* CD:
Chiquezilverenurlvoeringr*269.-

l O STUKS VOOR

CANON BJC 4400

PANASONIC CD-CQMPÖ

Hl-f l COMPONENTEN

720 x 360 dpi

• 6,5 ppm in iwart
• 2,3 ppm in kleur
Adviesprijs *499.-

TEFAL GRILL
Kontaktgrill, uitneembare grillplatenenthermostaat "169 -

CD-RECORDABLE 80 MINUTEN
• Opneembare cd
• 80 minuten/700 MB. Adviesprijs *4.95

89.95

Kompakte oven met grill en regelbare thermostaat *189-

INCIUSIEF
SCANNERCARTRIDGE!

129.95

PIONEER PPL SET
AVP45; DPL-receiver incl. eenter- en surroundluidsprekers.
;'799.- : -;^'. • • •';: ;•• -.-.'•.: -v-" •>•/:
r:M«fJ:J«*» ^ 49 »>
SONY DPL KIT ;r
^
KE125;DPL-receiverlncl. eenter- en surroundluidsprekers:
• ' '^•^•''^^'j-' ••-'• ".: ' V'.a'"':' ''" • »'^

SONYWALKMA.. ,., ,...,.._.,
FX4; Autoreverse, mat digi-y
Ulêtuneivri79,-- -•; " ? ? f e ï

' EX170;

TEFAL
SNOERLOZE
WATERKOKER
Met RVS element en automatische afslag '69 95

HP DESKJET PRINTER 815 C

Incl. hoofdtelefoon; ; .t19^95ï

EH323B> V i 469r
TËCHNICSPRO-LOGIC A;

QR AJJDIô

JVC PRO-LÖGICn ; • *

• Fotoprinter • 600 dpi • max. 7,5 ppm
• USB en parallelle aansluiting
Adviesprijs *499.-

4x50. Waty RDS-tuner. '749.-:

-• r;r*«f a:itt*A V<& 39 9 '•\

SONYIOCDAUTO
RDS ridiocissettt + 10COW

39.95
PHILIPS
ö
KOFFIEZETTER

TECHNICSiRDS
i
EX100; Rtceiver, 120 Watt,
afstandtbedlenlng. *549.- ''• ••'•

MET
THERMOSKAN
Met automatische
uitschakeling.
3-12 kopjes *110-

UB3BJH&

PIONEER RDS

59.95
THRUSTMASTER RACESTUUR

389.^

—

OUAKEIII
odviesprijs 99.-

vana! 35.ALKMAAR
Huiswaarderplein 11
Mammoetstore 1500 m j

ZAANDAM
Westzijde 55
Mammoetstore 1500 m'

BEVERWIJK
Breestraat 65
Mammoetstore 1500 m*

HAARLEM
;
Rivièradreef 37
Winkelcentrum "Schalkwijk"

TOMBRAIDER IV
adviesprijs 99.-

DUNGEON KEEPER 1
odviesprijs 99.-

AMSTERDAM NOORD
Bulkslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 'l-IJ".
AMSTERDAM ZUID-OOST
Bijlmerpleih 995
Wlnkelcehtrum "A'damse Poort

PRINCEOFPERSIA
odviesprijs 99.-

4x35 Wltt, autoreversa ca*sit||
tedeck, afn. frontpane»l.'*336.-'ï

AUDIO ACCESSOIRES

PHILIPS HI-FI COMBI l

SENNHEISER DRAADLOOS

mttlosst RDS-tuner. '945.CHaCÉH»
666 J-

fjUpia.'fffi» •' JaSI *-ï
SONYWERELDONTVANGER^

W365; dubbel casstttedtck. *330.-

KorU GoH.r^O^ •:+•:•?£&•

SONY DUBBELDECK

TIBERIAN SUN
adviesprijs 99.-

"JVC 'AUTpRADlÖ;;4;^ï?f

PHILIPS AUTORADiOffi ;S|
RC459; «utoradio-ca«i«ttt,t
RDS-tuner.MTO.- ;. ;.;-jft*' «i:^SS.

TECHNICS 2 X 4 0 WATT
New Class A vartUrker.^429.WBBEBfE^
329r:
SONY VERSTERKER
; E320; 2x45 W..atst.bed. '440..
t:Tat«tJN»*.-»
299 f
ELEKTRISCHE DEKENS
Ruime keus in Dreamland, In
ventum en Martex

S636; 4x35 Watt, dig.tun«rjCD-S

329.-

« 1" O O O

39.95

CDX3150; dlgitala tüntr.üpDiS.
spelers, atn.tront. «TIO^MM

^ JVC AUTORADIO?CDiS|i|f

SX205; Receiver, 100 Watt,
afstandsbediening. '660.-^
GH333!ö;:t* 37 9 :•.'.
SONY RECEIVER
;
DE215;; 2x30 Watt, atstandsbadlenlng.^SOO;-; ,.-:•',
'_ ••:c

QH3H3ÏÖ

PHILIPS STOOMBOUT
Lichtgewicht, voor droog- en
stoomstnjken Met zelfreimgmgssysteem '69 -

;<yf-» vanaf 49.95
ELEKTRISCHE KACHELS
Dwetse soorten en maten

De enige echte!?6q>|

^WALKMAN :STMNT!S?ü|

EX300; TOPKLASSE ! Rtceiver,'
'f* X 60 WlttU'649.*-:'.::''^. ••'•;:'!"

695 r

INDESIT VAATWASSER
VASSER
juverts '899
3 programma's, 12 couverts
'899--

SONYSUBWOOFER:;ÖÏ

De 'finishing touch' voor elke
Pro-Loglc:set! M40.- g ; f

SONY OS MINI DISC
JB920S; TOPKLASSE ! Digitaal opnemen en afspelen.
Zilveren uitvoering/! *1110.-

HP DESKJET
PRINTER 610 C

AEG VAATWASSER
3 programma's en actief droogsysteem '1199 -

WHIRLPOOL VAATWASSER
3 programma's en staties droogsysteem '999 -

389.-

PHILIPS MINISET
FW306; compleet, incl. CDspeler en boxen. '490.•

MlNiOISC

795.-

_M

;
nftn

03333310

• geschikt voor video-email.
• hoge frame snelheid voor
vloeiende bewegende
beelden

BOSCHVAATWASSER
SGS2009, 2 programma's en 4
sproemiveaus '1149 -

2-weg boxen. *670.-

iriri riVen«br«nliiMer»Icprs *7<4 .

LOGITECH
INTERNET-CAMERA

M 835:

425.-

SONY MINISET

PHILIPS MICROSEr
Digitaal, boxen.'500X

975.-

BAUKNECHT VAATWASSER
5 programma's, 2 temperaturen en
Thermodrydroogsysteem *1699-

G5323Ö>

Protectlon..*300.-

MIELE VAATWASSER
6 Programma's, 3 temperaturen
en unieke bestekschuiflade '2099-

BOSCHVAATWASSER
4 programma's, 2 temperaturen,
aquastop en zeer stil '1848-

KOM LANGS VOOR
EEN DEMONSTRATIE
JAMOSUBWOOFERSïp
MET SATELLIETEN f®£
Topgeluld, eenvoudig plaatsbaar

MXD3; 2x30 Watt, 3 CO-wisselaar, boxen, afstandbéd. *659.-

i1B5f
' " 3 3 8 , douane
SONY DISCMAN
^ï

139,95

_B

OEHH3n>
779 r
JVC MINI SYSTEEM

JVC MICROSET TOP

89.95

BRAUN LUXE STAAFMIXER
Met afneembare voet, hakmolen, slagroomgarde en
mengbeker *119 -

Crj?11;:«huHle p l a y O Q ;

V

IMP500; TOPKLASSE! Lo»ncompontnttn, 40 Watt; CD-«p*l«r;
3-wtg bomn. M199.-S
^ ^ ''•:•
QG5E3ZÖ
ÖDS.PIONEER DESIGN SET
met ROS,- CD-speler en
speakers. *999.^_._f.

BCC SERVICE
Op alle-in deze advertentie afgebeelde
computers heeft u l jaar telefonische helpdesk
ondersteuning en j Jaar garantie aan huis.

PHILIPS FRITEUSE
Met filterdeksel en uitneembare RVS binnenpan, dus makkelijk schoon te maken '199-

DE LAAGSTE PRIJS!
1000 toeren, vrije temperatuur
regelaar, spoelstop en
snelprogramma. *1399.-

iuaaaaia,
^ 23 95
PHILIPS'CD-SPEtiËRïïS

279 r

m

120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuurr '599'599 -

BAUKNECHT WASAUTOMAAT

TECHNICS CJD 1-BIT^*
:PG380; Pea^searjsh:,5y9&

MAX800; Complete set incl.
CD-speler en boxen. *399.-

PHILIPS 107 SX MONITOR

1099:

BAUKNECHT
CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig1 RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur '1299-

XE210; Edit, Shuffl».:*3i0

j-A-J"""^

maaaai»

HUISHOUDELIJK

239

AEG CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig18 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor lagere temperatuur. '999.-

899:
ZANUSSI CONDENSDROGER

WHIRLPOOL VRIESKAST
108 liter, 11 kg mvriescapaciteit
'799 -

AMD K6 450 Mhz processor
64 MB intern geheugen
4.0 GB Harddisk
8 MB videogeheugen
S6K modem
Windows 98
17 inch monitor
Veel software waaronder
Lotus Smartsuite en
Norton Antivirus!
Adviesprijs '2899.-

1249

BOSCH CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig1 Ruime vulopenmg,
140rr»nuten tineren RVStrornme! '1449-

GRATIS
lij all* pi's wordt
stan^urd ««n gratis'
inUrntt-abonntmcnt
van WorU Onlin*
mMg«g«v«n. U Kunl
hitrtn** onbeperkt
inl »rn*tt »nimlusUf
•igtn ••ihail aralrts

IBM APTIVA 266
•
•
•
•
•
•
•
•

SAMSUNG1000WATT
ich^ewichtbLmnenoprolsnoef '169 •

479.-

199.-

BAUKNECHT KOELKAST
143 liter inhoud waarvan 13 litervnes,
verstelbare glazen plateaus '899 -

KOOP
NU
BETAAL
OVER
EEN
JAAR

339.-

299.'

SONY 5 CDrSPELERi';!;
CiroustelCD-wlmlaar.''SOO,

- PIONEER 25','CDC'Sil^
POF606; TOPKLASSE! 1-BI)
SAMSUNG DPL MINI
: 25 CD-wl«selaar. '549.-iwï>?^
MAX852; incLCD-wlsselaaren f
S luidspreker».'999.-;
PIONEER CDrSPELERf:
F:t«taidap*»
489 f
PD106; 1-Blt, random pl«y. *299.

BOSCH 1700 WATT
Electromsch regelbare zuigkracht, telescopische buizen
en rolsnoer "399 PHILIPS 1400 WATT
Mobilo, Mechanische zuigkrachtregeling en metalen
buizen •339 •

XB920S; TOPKLASSE! CD
spelar m»t i(»t»ndsb«dl»ninc
Zllv»ren ultvoerlngl '890.

Esaaas» ; 599>

MIELE STOFZUIGER
1 500 Watt, metalen buizen, mechamsche zuigkracht regeling
en,Super Air-Clean-dlter. '479 -

WHIRLPOOL 800 WATT
Digitale bediening, 18 liter,
ontdooi automaat '519-

ZANUSSI KOELKAST
KAST
iet vriesvak
136 liter inhoud met
'549-

PHILIPS DPL MINISET
High Power, 3CD-wlsiel»ir,
Slyidsprekert.'1095.- : •

259.-

589.-

569.-

849.-

QH323EE» 1É«Wï
: SONY QS CD-SPELER ï

0333310 h 769-f]

MIELE 1400 WATT
vletalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-lilter '429.-

wasautornaat

579.-

0333310

D752; RDS-tuner, CD-wlistlaar, 5 luidsprekers,'afstand-,
bediening.'1099.- ; ^ ' ,

139.'

veritocM*

INDESIT KOELKAST
230liter inhoud waarvan 46 liter
vries, 3 legroosters energie
klasse A '699 •

ZANUSSI KOELKAST
136hter koel en 42 liter vries,
2 legroosters '699 -

ETNA RVS SCHOUW
Hoog vermogen en
wasbaarf liter '495.-

579 r

j i= garantie op
>» t " ." «?
iS? onderdelen.
f
**BK -^ Vraag er°m"-

SONY DPL MINISET
>
RX110; 220 Watt, digitale tuner,
CD-wlsitlaar, S luTdsprekeri,
,,iir»tandbedlenlng;*1440.- j:.

TECHNICS MINISET

169.-

WAS/DROOG COMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machine,
1000 toeren. *1549-

749.-

CD-RECQRDER ":mm
J» eigen CD'i maken wordt nu vn
heel erg makkelijk en goedkoof

f ^rrrtrtsl

729-

BOSCH KOELKAST
185liter koel en 54 liter vries,
2 legroosters '899 -

PHILIPS:

Pi

ZANUSSI 1000TOEREN
Vrije temperatuur keuze, kort
programma. *1279 -

INDESIT 1000 TOEREN
Vrije temperatuur keuze en halve
lading toets '879 -

HI-FI COMPONISTEN

JVC DPLMINISEta

849.-

799r

829.-

Yakumo PC

per maand

Volledig Intergreérbaar, 4 programmi's en aquastop: *1299:-

479>

BOSCH 1000 TOEREN
Vrije temperatuur keuze en
spoelstop *1349 -

BOSCH KOELKAST
245 liter inhoud waarvan 78 liter
vries, 2 verstelbare plateaus van
glas energie klasse A '1099 -

> Intel Celeron 400 MHZ
processor
1
32 MB intern geheugen
i 4,3 GB Harddisk
i 56k Modem
) 8MB videogeheugen
• Windows 98 en
MS Works 4.5
Yakumo 17 inch monitor
Normaal'l999.-

AEG1000TOEREN
EREN
raramma'1449'1449Spoelstop en kort programma

599.-

MIELE KOELKAST
270 liter inhoud waarvan 54 liter
vries, 5 verstelbare plateaus
van glas'1249 -

YAKUMO PC

1129:

ZANUSSI KOEL/VRIES
216 liler inhoud, 2 vuesladen en
verstelbare legroosters '949 -

499.-

178.-

i zicht. 3 programma's, aqua- ELECTR1SCHE KOOKPLAAT
OOKPLAAT
1
ookplaten '490
2normaleen2 snel kookplaten
'490 stop. *2299.-.

1299.-

749.-

KOEL/VRIES COMBI
220 liter inhoud, vnesgedeelte
met 2 vakken '829.-

ETNA KOOKPLAAT
LAAT
lige branders
4 pits met 2 delige

BOSCrTlN'BOUW
VAATWASSER

AyOiOSYSTEtttK

DE VOORDELIGSTE PC'S...
NATUURLIJK BIJ BCC!

INBOUW APPARATUUR

I-M.IJ:JH.V

22 ELEKTRO-SUPEBS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR -AMERSFOORT. AMSTELVEEN
AMSTERDAM - BADHOEVEOORI* • BEVERWIJK
' OEN HAAG • DELFT -HAARLEM-HILVERSUM
LEIDSCHENOAM - MAAHSSENBROEK • UTRECHT
VEENENDAAL-ZAANDAM-ZEIST .
.
ZOETERMEER - ZOETEBWOUOE' ;

gwio; AM/FM r»dio;m»t39S!-|

239f Giaaaa»^ FOB.

OPENINGSTIJDEN

mundagmiddig . . . .
dinsdag t/m vri|d«g. . .
zattrdag. . . ' . . . . . . ..

. 13.00 tot 11.00 uur
.09.30 tot -11.00 uur
. 09.30 tot 17.00 uur

KOOPAVÖNOEN
donderdag . .... . .. .

. 19.00 tol 21.00.uuri;

woensdag 2 februari 2000

Weekmedia 17

Borrelen
doen we

MI Oase

^•-•v^V^^^V^

ï&jnff,'

„ "• 'v

, •'

uitgeslapen *pi^jzenyfproiiteer nu!

1595,-

Moderne Slaapkamer
Bonken in eombinatie met diu'rse kleuren.
incl. 2 niii-litkiislji's + M-i-lichting. 1-10/2(10 cm

LediUil 160/200 cm 11. 1625.leiliLinl IM)/2(K)cm 11. 1650,-

Nostalgisch Ledikant

LciliLim ISO/200 cm n. 1595,
int l 2 iijehtkaMjes

incl. levering en montage

795,-

Hülstra elektrisch
verstelbare
lattenbodem
incl. latex matras
90/200 cm

1495,-

In amlKiehlulijk *crwcrkt metaal
incl. 2 nachtkastjes.
16(1/2(1(1 cm 11. U'JS,-

incl. levering en montage

Schuifdeurkast 2-deurs 150 cm breed, hoogte 223 cm
incl. 2 legplanken+roede
over gehele breedte.
2-dcurs 175 cm bi eed
2-deurs 200 cm breed
3-deurs 225 cm breed
3-deurs 250 cm bieed
3-deurs 275 cm breed
3-dcuis 300 cm breed
Meerpnjs spiegeldeui

llookl en uxMeneinde
\estelbaar
XndL'ie biecdle- CMI
lengtematen legen
niCL'ipnjs Icvcihaai

incl. Iu\crin^ en montage

II.
fl.
11.
11.
fl.
(\.
11.

1045.1145,12'J5,'345,1445,1495,150,-

incl. levering en montage

650,"

80/200 cm

Latex matras ie cm. dik

Boxspring incl.
binnenvering matras 80/200_cm

SO/200 cm n. 650,90/200 cm fl. 695,140/200 cm n. 1250,-

c\cl. hoofd- en voetbord
90/200 cm n. 695,U0/200cm II. 995,incl. levering en montage

595.

beide /ijden algedekt
met schuimrubber en wol
SO/200 cm n. 795
90/200 cm 11. 845,140/200 cm 11. 1250..

bo\spring idem met 5
yone pocketveringmatras

Slaapkamer Speciaalzaken

ƒ1-895,-

ƒ6.495,-

Luxe witte badkamer, bestaande uit: ligbad
met douchevlak, badscheidingswand,
functioneel badmeubel met wastafel,
wandclosetcombinatie en kranen.

Eigentijds meubel met spiegelpaneel en
spotjes. De beuken accenten bieden een
boeiend contrast met het hoogglanzend
witte mineraalblad.

'750,Multifunctioneel en zeer uitgebreid hydro
rnassagepaneel van Italiaans design.
Een aanwinst voor elke douchecabine.

Zou u willen dat u d'r van

' 80/200 cm

Pocketvering matras

voortaan thuis.

af was

80'200cm II. 995.90/200 cm II. 1095.140/200 cni II. 1495,incl. levering en montage

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort
Vestigingen op de Woonboulevards:
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen
Rotterdam/Alexandrium - Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk en Bleiswijk, Hoefweg 137

___ ,_____„..

f9.•950,-

j9-950,-

.200,

Schitterende landhuiskeuken. Leverbaar
in de kleuren vanille en wit essen.
Bijvoorbeeld (als afgebeeld): afm. 265 x317 cm.
Compleet met inbouwapparatuur.

Schitterende kunststof keuken.
Leverbaar in 6 kleuren.
Compleet met inbouwapparatuur.
Als afgebeeld: afmeting 300 cm.

Klassieke en tijdloze elegantie.
Als afgebeeld: ƒ 17.250,- Bijvoorbeeld ook
leverbaar in de afmeting 285 x 177 cm.
Compleet met inbouwapparatuur.

i ZONDAG GEOPENö

KEUKENS & BADKAMERS
Willeke Alberti

Johan Cruijff

A L L E S

KAN

M E T

B R U G M A N

Deze auto vol met geld kan in februari al voor u zijn. Vul uw geluksdagen nu in!

Zo leuk is winnen nog
nooit geweest!
SPONSORBINGO
29 JANUARI
getal l t/m 22
*
10
36
03

17
07
33
14

04
34
23
42

13
44
18
01

28
39
45
20

05
26
30
*

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de
ThnisBingo van ƒ 25.000,-

getal 23 t/m 36
43 ƒ 10.000,- 37 ƒ 20,35 j 1.000,- 11 ƒ10,31
19
15
32
02

ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

08
16
06
22
09

ƒ9,ƒ8,ƒ?.ƒ6,ƒ5,-

Volkswagen Lupo

Spelen in de Sponsor Loterij is één groot feest. Om
te beginnen speelt u met uw eigen geluksdagen. En
wat is er nu leuker dan winnen met uw eigen verjaardag, uw trouwdag of andere dagen die u zelf
uitkiest? Helemaal als u weet hoe aantrekkelijk alle
prijzen zijn. Want u maakt elke maand kans op een
auto met daarin minimaal 225.000 gulden of zelfs
een miljoen! Vul dus meteen uw geboortedatum of
andere geluksdagen in en stuur de bon vandaag
nog op. Dan kan die auto vol met geld al in maart bij
ü voor de deur staan!

BESTE ADVIES £22f BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE
ALKMAAR* ALMERE*. AMERSFOORT* AMSTERDAM*. AJINJÜM* ASSEN*. BREDA* CAPELlEA/D IISSEL*. DEN BOSCH, DEN HAAG*,
GOES, GRONINGEN*. HEERLEN* HENGELO* HOOFDDORP*, HJJLST*, LEEUWARDEN*, MUIDEN, NUMANSDORP* ROERMOND*,
ROOSENDAAL* SON/EINDHOVEN*. SPIJKENISSE, TILBURG* UTRECHT* VEENENDAAL, ZAANDAM* ZOETËRWOUDE* ZUTPHEN* ZWOLLE*.
*Ook Badkamershowroom. Adressen vindt u in de Gouden Gids.

Of kijk voor méér informatie op internet: www.brugman.nl
Openingsdagen; dinsdag t/m zaterdag + koopavonden. Assen, Breda, Capelle a/d IJssel, Groningen, Heerlen, Son, Zaandam, Zoetenvoude en Zutpher. maandag geopend.
Almere maandagmiddag geopend. Hulst zondagmiddag geopend, maandag en dinsdag gesloten.
Deze actie is geldig van i februari t/m 29 februari 2000. Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden.

ZE ZIJN ER i!

003030284

m.i.v. 1 Februari 2000 is het zover!

Zctfoiucn voorbehouden

Iet Bijman
Nederlandse Sponsor Loterij

BINGO SURPRISE 5 FEBRUARI 2000
Stallinga Traanlampjes

BONÏVÖÖfe EEN AUTO VOL GELD
5^ Ta, ik wil een auio met daarin 225 000 D de heer
gulden
"ulclcn ol
of :clls
:clfs l milioen
miljc winnen En maak
clan naaM de prijzen in de maandelijkse trek- Naam
kmgen kanb op tienduizenden Bingoprijzen'
Adre.s

Met deze geluksdagen wil ik winnen:
dag maand jaar
geluksdag l
geluksdag 2
geluksdag 3

Ik machtigde Nederlandse Sponsen I oteri) hierbij lol
wedcrop:cgging om voor ell'e trekking (ma\ l "5 keer
per jaar) de inleg van ƒ 10,- pet 'ot per trekking van
ncvcnsiaandc rekening af ie schri^cn
Deeliidnu' lioiull in (lanviidiJiiij; vtin lu'l ii'gli'imm, ()ƒ)
«uiniiinj; M-ifcn^lxidi, lel 0900-300 HOO Ü5 t pi)

,,

D i

De nieuwe Euro-kentekenplaten !
En natuurlijk bestelt U die ook bij:

WIKA Autoglas Zandvoort
Lijsterstraat 18 2042 CJ Zandvoort
Tel.:023-5731613 Fax:023-5736835
Bel voor vrijblijvende informatie!

15000.01

Postcode
Plaats
(Posi)banknummer
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000.Geboortedatum
(dag-m.iand-jaar)

DE CONTACTHJN
Tel

Datum
Handtekening

NEDERLANDSE

LOTERIJ
Bon opsturen (zonder postrcgcl) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O 730/0002/829 d d 19/12/1997

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
m contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.
Uiteraard Kunt via 0906-501515.6 ook zelf

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
beeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de bclcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben O]
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgp

leekmedia 17

woensdag 2 februari 2000
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

.ME-',

yundai Accent 1.5 GLS

eel voor weinig
D

e
nieuwe
Hyundai
Accent gaat langzaam
maar zeker de vertrouwde
Excel opvolgen. De importeur
heeft nog ongeveer drieduizend Excels klaarstaan voor de
liefhebber, maar de productie
in Korea is reeds gestopt. Geen
nood, want de Accent presenteert zich als een volwassener
auto, die in de middenklasse
meer potten zal breken dan de
Excel heeft gedaan. De styling
van de Accent is weinig
spraakmakend, maar de auto
biedt een aantal belangrijke
andere voordelen zoals veel
comfort, een uitgebreide uitrusting, behoorlijk veel ruimte
en een scherpe prijs.

PECIRCATIES:
yundai Accent 1.5

lotortype:
ilinderinhoud:
ermogen:
tex. koppel:
cceleraöe:
jpsnelhefd:
ijs:

Viercilinder
lijnmotor
1.495cm3
66 kW/ 90 pk
bij 5-500 tp.m.
132 Nm bij
2.900 tp.m.
11,5 sec. van
0-100 km/uur.
173 km/uur.
ƒ 30.995,-

L/ZONDERHEDEN
ITRUSTiNG

ekWscH bedienbare ramen voor
entrale portiervergrerideling
estuurdersairbag
assagiersairbag
chtmetalen velgen
etint glas
hoogte verstelbare
oofdsteunen voor en achter
tuurbekrachtiging
BS
' '
irconditioning
hoogte verstelbare
estuurdersstoer
i hoogte verstelbaar stuur
i delen neerklapbare
chterbankleuning (60/40)

De belijning van de Accent is met
z'n hoekige vormen vrij klassiek.
Van z'n uiterlijk hoeft de nieuwe
Hyundai het dan ook niet te hebben. Van z'n standaarduitrusting
des te meer. Vrijwel alles wat de
verwende hedendaagse automobi-

list wenst zit aan boord van onze
testauto. in hoogte verstelbaar
stuurwiel, stuurbekrachtiging, twee
airbags, airconditioning, ABS en
noem maar op. De Accent 1.5 GLS
is in z'n klasse absoluut een luxueuze automobiel. De bestuurder heeft
zelfs de beschikking over een middenarmsteun. De aanbieding van
Hyundai wordt des te sterker wanneer je de prijs bekijkt. De door ons
gereden versie staat in de prijslijst
van Hyundai voor 30.995 gulden.
Daarvoor rijd je wel een vijfdeurs
uitvoering met de zwaarst leverbare motor. Er is echter al een complete driedeurs-versie voor 25.995
gulden en dat is mescherp
Rijden doet de Accent uitstekend.
De auto is comfortabel geveerd
waardoor hij voor de sportieve rijder wellicht iets te deinerig is, maar
voor de gemiddelde automobilist
voldoet de afstemming van het
onderstel prima. De Accent verwerkt de meeste oneffenheden in
de weg moeiteloos. Dankzij de

goed werkende stuurbekrachtiging
kan
elke bestuurder
prima
manoeuvreren met de Accent.
Schakelen met de vijfbak is hélemaal kinderspel De versnellingen
laten zich eenvoudig inleggen We
bewegen de versnellingspook als
een spreekwoordelijk mes door de
boter.
Ruimte heeft de nieuwe Accent
meer dan voldoende te bieden De
vijfdeurs biedt bovendien gemakkelijk toegang tot alle zitplaatsen.
Die van de bestuurder kan behalve
over de lengte ook m de hoogte
versteld worden De stoel heeft
daarenboven een verstelbare lendensteun. Bestuurders van welke
lengte dan ook kunnen allen een
prima positie achter het stuur vinden. Achterin kunnen de passagiers
tal van kleine zaken kwijt in een de
kaartenvakken die aan de achterzijde van de zittingen van de voorstoelen zitten. Het moede hoofd
kunnen achterinzittenden eventueel te ruste leggen tegen de stan-

De carrosserie van de Accent is niet spectaculair, maar herbergt tal van automobiele lekkernijen.
daard gemonteerde verstelbare
hoofdsteunen op de achterbank
Rijden in de nieuwe Hundai Accent
is een verrassende ervaring. Je hebt
steeds het idee m een auto uit een
hogere klasse te zitten Voor tal van
automobilisten die veel value for

money zoeken is de Accent een
aantrekkelijke propositie. Importeur
Greenib Car heeft zich ten doel
gesteld zesduizend Accents aan de
man te brengen m 2000 Gezien de
belangrijke voordelen die de auto
biedt, zal dit vrijwel zeker lukken.

tenkant hebben plaats gemaakt
voor een fris en eigentijds kleurenpalet. De naam Pinin betekent in
het Italiaans kleintje. Het was de
bijnaam van Battista Farina, de
oprichter van Pininfarma S.p.A. De
auto mag dan, vergeleken bij zijn
grote broer, klein en licht zijn, hij
beschikt wel over diens hoogwaardige 4WD-techniek en uitstekende
rijeigenschappen. Het ingenieuze

aandrijfsysteem is uniek in deze
klasse. De bestuurder kan altijd
gebruik maken van de veilige stand
waarin de vier wielen worden aangedreven, maar de voorste wielen
assisteren pas als ze op glad wégdek grip dreigen te verliezen Nog
een voordeel van dit systeem is het
feit dat de auto bij voldoende grip
minder benzine verbruikt vanwege
de tweewielaandrijvmg. Bovendien

;

'Jaast alle personenauto's,
nclusief de nieuwe Pajero Pinin
tunt u zich bij ons ook laten
nformeren over de. diverse
>edrijfswagens, zoals de Space
?unner Van, de Space Wagon
fan, de L200, de Pick-up, de
lestelwagens L300 en UOO, de
Minibussen en Canters.
J bent van harte welkom in ons
ieuw verbouwde " pand en
onen u graag onze cornfortaiele en betrouwbare bedrijfsluto's, standaard voorzien van
ijaar TOTAALGARANTIE en 3
aar Inter Euro Service

Autosc/tade
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkeerschadc

kan de bestuurder de vierwielaandrijvmg tot een snelheid van maar
liefst 100 km/u inschakelen.
Ondanks zijn formaat oogt de
Pajero Pinin stoer en fors. Omdat
terreinwagens meestal groot,
zwaar en dus lomp zijn is het rijden
met deze 4x4 een verademing. Met
de soepel schakelende transmissie
en de krachtige 1.8 GDI motor

Nieuwe Volvo E state
zit vol handïgheidjes

\utoCenter Zuid-Oost 8.V.
(uiperbergweg 17
101 AE Amsterdam
el. 020 - 69 70 977
:. 020 - 69 73 700
'ot ziens

Zomfortabele
>and voor snelle
>estelwagens en
>ersonenbusjes
Moderne bestelwagens en peronenbusjes mogen zich in heel
uropa in een groeiende
elangstelling verheugen. Er is
«hoefte aan een steeds fijner
ertakte distributie en de komst
an internet en e-commerce zal
lit alleen maar in een stroom'ersnelling brengen. Omdat
noderne bestelwagens en perpnenbusjes ook steeds beter
Vesteren en meer comfort bielen heeft Dunlop een nieuwe
'eneratie banden voor deze
bertuigen ontwikkeld, de SP
T 30. Op de BedrijfsautoRAl
JOOO gaat deze nieuwe band in
première.

Groot in de stad
en het terrein
H

ij sprak zijn verwachtingen uit met het volste
vertrouwen en niet zonder reden. Want het gaat goed
met Mitsubishi in Nederland.
In de eerste maand van dit jaar
kozen 1.000
mensen (twee
keer zoveel als in dezelfde
periode in '99) voor een auto
van het merk met de drie diamanten.
De Space Star is zo populair dat
deze de verkoopcijfers van de succesvolle Carisma dreigt te overtreffen En de dealers hebben vertrou-

wen in een nog betere toekomst. In
1999 hebben vijftien vertegenwoordigers van het merk een
nieuw pand neergezet. Voor dit
jaar staan er alweer zes openingen
op de agenda. In de <:omer presenteert Mitsubishi moderne common
rail dieselmotoren (afkomstig van
Renault, dus dat zit wel goed) voor
de Carisma en de Space Star. 2000
wordt echter een 4x4 jaar. Op dit
moment leidt een Pajero (het nieuwe model dat in april naar ons land
komt) het klassement in de beruchte rally Parijs-Caïro. Tegen het einde
van dit jaar komt er ook nog een vijf-

e Peugeot 607, een nieuw begin
,eugeot heeft een nieuw
vlaggeschip, dat luistert
, naar de naam 607. De
|to is met een zware taak ter
reld gekomen: het is de eerPeugeot met het cijfer 7 in
typeaanduiding en dus de
imvader van een nieuwe
leratie modellen. Bovendien
|lgt de nieuweling de 605 op,
" i auto die behoorlijk succesII van start ging, maar op
e leeftijd wat tegenslagen
'erduren kreeg. Een dubbele
len dus om de 607 extra krite bekijken.
| eerste indrukken die we met de
opdeden geven geen enkele
-n om aan die bewering te twijDe 607 is een in alle opzichten
ebalanceerde auto. Het uiterlijk is
fonder elegant; ondanks zijn lengfan bijna vier meter negentig oogt
'607 rank en dynamisch. Met
ie de lage, gracieuze daklijn en de
ïronde voor- en achterkant zijn
|r debet aan. Ook in het interieur
1
Je die elegantie terug. Alles zit er
-n aan - en nog veel meer, de 607
'erkelijk afgeladen rnet snufjes

die het leven aanzienlijk veraangenamen. Een prettige omgeving om
lange afstanden in te overbruggen.
Ook wanneer de auto in beweging
komt blijft die indruk in stand. Het
geluidsniveau is aangenaam laag,
ook wanneer er een dieselmoUr
voorin ligt, en het onderstel strijkt
oneffenheden glad zoals we dat
van Peugeot gewend zijn: onmerkbaar. Bovendien laat de zitruimte

zowel voor- als achterin niets te
wensen over.
Dat alles heeft natuurlijk zijn prijs,
maar Peugeot is zeker niet te hoog
in de boom gaan zitten. De lijst
begint met 69.900 gulden voor de
607 2.0-16V en loopt via de 2216V (76900 gulden) naar de
koninklijk rijdende 3.0-24V zescilmder van 91.900 gulden Bij de diesels

is er keus uit de 2.0 HDI van 74.900
gulden en de 2.2-16V HDI, die
81 900 gulden gaat kosten. De
levering start in september, waarna
Peugeot nog dit jaar zo'n 1 IOO
exemplaren hoopt te verkopen.
Voor 2001 ligt de prognose op 2.000
stuks. Gezien de 3.500 zes-nul-vijven
die in het beste jaar de showrooms
verlieten lijkt die schatting eerder te
bescheiden dan te ruim.

(bekend van de Carisma) beweegt
deze terremauto zich lichtvoetig
over het asfalt We probeerden
hem ook uit m de sneeuw waar de
zich automatisch inschakelende
vierwielaandrijving zijn voordelen
bewees De Pajero Pinin staat m
februari vanaf j 52.495,- bij de
dealers Mitsubishi verwacht er dit
jaar 500 te kunnen verkopen

Saab bouwt
50 jaar auto's
in serieproductie
Al weer 50 jaar geleden, in december 1949, ging de productie van de
groene Saab 92 in de nieuwe
fabriek m Zweden van start Met
een gemiddelde van vier Saabs per
dag was dat jaar goed voor 1246
auto's Inmiddels is die productie
flink omhoog geschroefd en rollen
er jaarlijks meer dan 100000
Saabs van de band Saab blijkt al
50 jaar een populair merk te zijn

Zwarte doos
voor auto's

deurs versie van de Pajero Pinin met
een 2,0 liter GDI-motor.
De Pajero Pinin is afgeleid van de
Pajero lO waarmee Mitsubishi in
Japan het afgelopen jaar flink heeft
gescoord. De Japanners schakelden
Pininfarma m om de auto aan de
Europese smaak aan te passen. De
inbreng van het vooraanstaande
designhuis is vooral te merken in
het interieur van de Pajero Pinin.
De stoelen zijn aangepast aan de grotere - Europeanen en de kleuren
aan de hier heersende smaak De
sobere Japanse kleuren van de bui-
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De Volvo V70 heeft een opmerkelijke achterzijde dankzij de S-vormige gevormde achterlichten.

M

et de nieuwe V70 borduurt Volvo voort op
een ijzersterke reputatie die de producent heeft
opgebouwd met zijn stationwagens. De totaal gewijzigde
Estate verschijnt dit voorjaar
bij de dealers in de showroom.
Op de autoshows in Brussel en
Detroit beleefde hij recentelijk
zijn première. Het interieur zit
vol slimme oplossingen, zoals
de opklapbare klep in de laadvloer met een elastische snelbinder om zakken boodschappen mee vast te zetten.
De stationwagens van Volvo zijn
vanouds enorm in trek De basis
voor het succes is al tientallen jaren
geleden gelegd met de P445 Duett
en de latere 145 en 245 versies. Die
waren enorm populair dankzij hun
geweldige ruimte die volop viel te
benutten
door de verticaal
geplaatste achterklep. Bij de nieuwe V70 is die gebleven. "Dat is
best opmerkelijk en kenmerkend m
deze tijd, want bij andere merken
zie je juist een steeds schuiner aflopende achterkant Dat oogt sportief, maar aan de andere kant hoeft
een constructeur minder moeite te
doen om de auto stijf te krijgen.
Volvo wilde echter geen verlies aan
ruimte en toch een stijvere carrosserie. Ten opzichte van zijn voorganger heeft de nieuwe V70 een
nog solider carrosserie. De oplossmg is gevonden in lijmen van de

carrosseriepanelen in plaats van
puntlassen Een techniek die ook in
de vliegtuigbouw al zijn waarde
heeft bewezen De moderne lijmen
zijn bovendien even sterk als staal
en hebben geen last van vdcht of
grote temperatuurverschillen Voor
de V70 heeft Volvo gebruik
gemaakt van de bodemplaat van
de in '98 geïntroduceerde S80 De
wielbasis is evenwel korter
Volvo mag zich gerust de koning
der stationwagons noemen Zeker
in Nederland De V70 neemt zelfs
42 procent van de totale verkopen
van Volvo voor zijn rekening. "Van
de nieuwe verwachten we in totaal
dit jaar meer dan 4.500 exemplaren te verkopen Volgend jaar, als
hij volledig beschikbaar is, zullen dit
er ongetwijfeld nog meer worden",
aldus Van der Velden.
Het nieuwe model toont veel eleganter dan zijn voorganger, zonder
die typische Volvo-uitstraling te
verliezen De neus toont sterke
gelijkenis met die van de S80 en
ook de S-vormige sculptuur van de
achterlichten weerspiegelen het
design van Volvo's topmodel. Ze
geven deze Estate bovendien een
apart kenmerk, dat je bij geen
enkele andere stationwagen ziet.
Van verre herken je deze Zweedse
auto.
De auto is ronduit luxe van
ting. Heel opmerkelijk zijn
handïgheidjes, zoals de al
vermelde mogelijkheid om

uitrustalrijke
eerder
bood-

schappen te stallen. Maar m de
voetenruimte bij de passagier ziet
aan de zijkant van de middenconsole een haak om een tas op te
hangen Aan de zijkant van de rugleuning van de passagiersstoel, dus
goed bereikbaar, zit een haakje
voor een colbert De veiligheid
staat in alle opzichten op topniveau. Dat mag je verwachten van
Volvo. De wegliggmg en stabiliteit
winnen nog aan accuratesse met
de als optie te bestellen DSTC Een
systeem dat zowel bij hard optrekken, hard remmen als m bochten
elk wiel afzonderlijk kan afremmen
om de auto op koers te houden
Volvo heeft ook een versie voor
een beetje avontuurlijk ingestelde
mensen. Dat is de V70 XC, Cross
Country HIJ staat, net als de vorige
editie, wat hoger op de poten,
waardoor hij lekker stoer oogt
Slechts de geheel kunststof neus
zou sommigen wat minder kunnen
bevallen, maar getuigt m ieder
geval wél van lef; een woord dat
vroeger niet m het woordenboek
van Volvo voorkwam
Volvo levert de V70 m eerste mstantie louter met vijfcilmder turbomotoren (benzine en diesel) met vermogens van 140 pk (diesel) tot aan 250
pk (T5). Na de zomer volgen nog
turboloze krachtbronnen van 150
en 170 pk De V70 2 4 T (200 pk),
de minst dure van de eerste serie,
komt op 84 457,19 gulden.

Hyundai heeft een datarecorder
voor personenauto's ontwikkeld,
die vergelijkbaar is met de zwarte
doos die al jaren m vliegtuigen te
vinden is De datarecorder registreert bepaalde gegevens, zoals
remmen, gas geven, toerental van
de motor, snelheid van de auto,
gebruik van de gordel en andere
zaken Hiermee kan de zwarte
doos helpen de juiste toedrr.cht
van een verkeersongeval te achterhalen.
Daarnaast
verwacht
Hyundai dat de opgenomen gegevens tot nieuwe inzichten zullen
leiden die kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van veiliger auto's en
wegen Het hele apparaat is zo
groot als een videoband en
bestand tegen water en vuur
Hyundai verwacht dat er veel
belangstelling zal zijn voor de
Accidental Data Recorder, zoals de
zwarte doos voor auto's genoemd is

Revolutionair
ontwerp
winnaar
Toyota wedstrijd
Een elektronisch brein voor een
elektrisch aangedreven tweewieler
dat zorgt voor het automatisch
wisselen van versnellingen, afhankplijk van de rijomstandigheden
De hoofdprijs van de 'Idea
Olympics '99' ging deze keer naar
de bedenkers van dit ontwerp, vier
medewerkers van de divisie welke
prototypes ontwikkelt en maakt
voor Toyota Motor Corporation In
dit jaarlijks terugkerende evenement daagt de Toyota Engineering
Society medewerkers uit hun creativiteit én vakkundigheid te
tonen Dit jaar was het thema
'Terug naar het ei' Inzenders
moesten zich vooral richten op
fundamentele concepten en technieken Er kwamen dit keer maar
liefst 949 ideeën binnen, waarvan
er uiteindelijk vijftien zijn uitgevoerd

Vechten om de krant komt in de
beste families voor.
Er zijn nogal wat families waar regelmatig een gevecht wordt geleverd om wie
als eerste mag genieten van het laatste nieuws. Zo belangrijk zijn een paar velletjes
papier in ons leven.
Dat geldt niet alleen voor de krant, maar ook voor tijdschriften, informatiebrochures, sinterklaasfolders, vakantiekaarten, bankafschriften, kortom, vrijwel alles
wat we dagelijks aan papier in de brievenbus vinden. Papier en karton zijn zo belangrijk
in ons leven dat we het zelfs goed bewaren. Moeders knippen de lekkerste recepten
uit, pubers behangen kamers met favoriete strips, popsterren of droomauto's, oma's
hebben vaak dozen vol met ansichtkaarten, kindertekeningen, chique doosjes en
keurig opgevouwen velletjes cadeaupapier. Want weggooien zou toch jammer zijn.
Als je er even over nadenkt, hebben we eigenlijk ons leven lang plezier van
karton en papier. Zelfs van oud papier. Want 75% van het papier dat we in
Nederland gebruiken, gebruiken we weer om nieuw papier van te maken. Van A4'tje
tot toiletpapier. Van verpakkingen tot kartonnen verhuisdozen.
Oud papier is daarmee in ons land de belangrijkste grondstof voor de fabricage
van karton en papier. Als we hout als grondstof nodig hebben, dan gebruiken we
daarvoor met name bomen afkomstig uit Europese bossen die op een verantwoorde
wijze worden beheerd.
Voor iedere gekapte boom wordt minimaal één boom teruggeplant. De totale
bosoppervlakte in Europa is de afgelopen jaren dan ook niet af-, maar zelfs toegenomen.
Wil je meer informatie over leven met karton en papier, neem dan contact
op met het Informatiecentrum Papier en Karton via www.papierinfo.nl of via
telefoonnummer 020 - 654 30 43.

Ons leven lang plezier van papier, ^p

PARTICIPANTEN IN HET INFORMATIECENTRUM PAPIER EN KARTON ZIJN: KONINKLIJK VERBOND VAN GRAFISCHE ONDERNEMINGEN, NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND, VERENIGING GOLFKARTON EN VERENIGING VAN NEDERLANDSE PAPIER- EN KARTONFABRIEKEN.

Mega Jackpot van de Postcode Loterij verhoogd!

Uitslagen trekking januari 2000
Notaris mr P.J.N, van Os in Amsterdam heeft de trekking van januari 2000 verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode
wint -tot 5.000 gulden- dezelfde prijs. Bij prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij die prijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met
25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

Met elk lot waarmee u speelt in de
Nationale Postcode Loterij maakt u
elke maand kans op vele gigantische
prijzen. Het geluk zit simpelweg in uw
postcode. Dat ziet u weer aan alle winnende postcodes die in het prijzenoverzicht van de trekking van januari staan.
Laat uw kansen niet liggen en ding nu
ook mee naar de Mega Jackpot die is
verhoogd van maximaal 7 naar maar
liefst 14 miljoen gulden!
Hoe meer loten u heeft, hoe groter de
kans dat u die miljoenen wint! Valt de
Mega Jackpot op uw lotnummer als hij
bijvoorbeeld op 14 miljoen staat, dan
heeft u gegarandeerd de helft van 14 miljoen gewonnen. De overige 7 miljoen
wordt verdeeld onder alle deelnemers die
meespelen in dezelfde postcode. Uw
postcode is dus miljoenen guldens
waard. Doe mee en vul de bon
vandaag nog in!

ïx "to
Bea Post
Nationale Postcode Loterij
Grijp uw kans op vele miljoenen guldens met
de bon op deze pagina!

Postcode Loterij Live!
6 februari

Kijk, bel tot
maandag 22.00 uur
en maak kans op
studio uitnodiging

5931 PR
in Tegelen
met
16 winnende loten

ƒ 25.00O,- PER LOT
en voor
l

5931 PR O11
extra: een BMW!

óf een BMW!
'Zetfouten voorbehouden•

JACKPOT

14 MILJOEN

1017
1021
1022
1025
1026
1032
1051
1062
1066
1067
1068
1083
1093
1103
1181
1191
1218
1230
1271
1273
1275
1313
1318
1326
1333
1406
1447
1560
1601
1689
1705
1711
1715
1752
1785
1788
1797
1817
1825
1827
1831
1852
1852
1860
2024
2034
2064
2141
2151
2251
2261
2262
2265
2285
2290
2291
2317
2324
2341
2352
2371
2421
2440
2481
2542
2565
2581
2581
2596
2601
2611
2660
2675
2722
2727
2741
2810
2813
2830

XK

2902 HS

10,AT
50,10,5,GK
50,XV
50,25,KJ
5,HD
50,5,10,VS
25,10,TS 100,JM
50,EP 700,10,NM
50,RV
25,10,10,DT
50,GE
50,BS 500,10,5,10,LT
100,RW
25,GB fOO,10,10,10,RP
25,5,RH 100,10,10,AH 100,AL
50,AL
25,VG 25,10,10,M
100,XL
50,10,BL
25,BV 500,AJ
25,5,DN
25,5,5,TN
25,ZZ
25,KM 100,CW
50,10,-

2912

GV roo,CG
KB
CK
XN

TL

RM
NE
AL
AG
ND

25,5,50,25,50,5,25,25,10,25,5,50,10,25,50,10,10,5,-

50,10,2920
5,3035 WG 500,3042 RR 50,3055
10,3067 JX
50,3075 RC 25,3077
5,3078
5,3078 JM 500,3079
10,3086
10,3091
10,3137
3194 NC
3203
3233 EA
25,3257
5,3330
5,3335 XL 100,3352 CD 25,3371
10,-

4511
4551
4583
4611
4630
4634
4651
4681
4751
4794
4818
4826
4904
4931
4940
5018
5038
5142
5151
5151
5160
5175
5237

AB

VM
CE
AB
JD
GK
LX
BS
ED
RP
CV
GD

RG

5,10,10,50,5,50,25,10,10,25,500,25,25,25,10100,50,10,25,1000,10,10,25,-

6114
6120
6129
6131
6174
6211
6221
6224
6294
6363
6370
6412
6445
6469
6469
6524
6535
6566
6578
6585
6603
6605
6641

RE
BE
NX
EZ
VG
NK
AP
PT
CA

JL
MS

100,5,5,50,5,25,50,25,1000,500,10,25,25,10,10,50,25,-

WN
HR
MT

10,50,10,700,50,-

Mega Jackpot januari

6 miljoen
6163 VR 388 in Geleen
(dit is een niet-verkocht lotnummer)

Stand Mega Jackpot februari

3438
3480
3514
3522
3533
3572
3572
3605
3650
3722
3723
3732
3769
3771
3781
3842
3863
3901
3921
3961
4003
4050
4103
4147
4201
4243
4268
4306
4331
4333
4341
4380
4385
4387
4401
4411
4434
4461

VR
CP
JK
JB
DV
CG
AW

AK

EA
EE

EC
JV
CE
BH
AM
AG

70,70,5,5,50,700,25,5,5,500,50,5,5,500,70,70,70,5,500,70,25,70,70,25,-

5247
5298
5302
5398
5402
5402
5411
5438
5461
5467
5472
5502
5581
5582
5611
5631
5643
5672
5673
5673
5674
5680
5684
5711
5731
5763
5813
5814
5846
5916
5922
5941
5966
6006
6026
6063

25,25,50,70,70,25,5,25,50,70,70,- 6114

WL
CK
KG
RR
XH
JK

AX
HC
JH
VP
SC
BT
TV

MR

RE
AE
MX

RZ
BZ

25,70,5,25,70,25,50,5,50,700,5,50,5,50,70,7000,25,50,50,50,70,70,5,70,25,5,5,10,5,100,50,50,70,5,25,5,.700,-

6653
6711

70,70,-

6713
6713
6721
6745
6826
6832
6832
6844
6851
6864
6877
6877
6917
6951
6964
6971
7006
7041
7044
7046
7100
7101
7151
7157
7192
7232
7313
7323
7391
7396
7412
7418
7423
7425
7441
7521
7525
7542
7581
7605
7623
7630

LN
ZV

JN
GC

BH
MD

RA
HL

MZ
WE

CN
RJ
ZK
NE

EG
AD

EX

70,- 7695
25,- 7753
50,- 7792
7831
70,- 7861
5,- 7902
50,- 7902
5,- 7904
700,- 7929
5,- 7951
70,- 7956
5,- 8015
50,- 8075
25,- 8079
70,- 8121
70,- 8131
25,- 8160
25,- 8211
70,- 8221
5,- 8242
70,- 8250
50,- 8265
700,- 8271
8314
5,- 8316
70,- 8336
25,- 8385
700,- 8386
700,- 8424
70,- 8431
50,- 8433
70,- 8447
5,- 8452
25,- 8462
5,- 8479
25,- 8495
5,- 8536
70,- 8743
5,70,- 8747
8759
8845

TX
CM
CL
GD
GJ
VG
AP
ET
WP

PD
RC
RS

EN

BC

NW
SG

70,25,25,5,25,- 9101 PD 50,50,- 9104
5,500,- 9123
5,25,- 9141
5,7000,- 9155
5,70,- 9172
10,700,- 9201
10,70,- 9202 LM
25,50,- 9204
70,70,- 9364
5,5,- 9407
5,25,- 9432
5,25,- 9472 VK 7000,70,- 9489
5,70,- 9531 TH 700,5,- 9534
5,70,- 9550
5,70,- 9600 AA
25,25,- 9624
5,70,- 9648 LE
25,25,- 9684
70,50,- 9714 EL
25,25,5,- 9718 KP
70,5,- 9742
70,- 9752 EN
25,5,- 9781 EA 700,5,25,- 9866
70,5,- 9886
70,25,- 9893
9933 SG 25,9959
5,70,70,- 9972
70,- 9981 AJ
25,70,70,70,25,5,700,-

De KIEN .'-getallen

'

K I E N !
01 02
05
11
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25
34
38

08
13

20
27
43
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09 10
15 17
21 23
30 33
36 37
48 49
52
03

Voor KIEN!
uitslagen:
Kijk op:
RTL Textpagina 882
NOS Teletekst pag. 500
www.postcodeloterij

BON VOOR 14 MILJOEN
. 00*Jfl, ik wil kans maken op alle prijzen D de heer' - „ D mevrouw
l in de Nationale Postcode Loterij, Inclusief
de Mega Jackpot van max.14 miljoen
Naam:
gulden en de wekelijkse Kienprijzen.
| Hiermee steun ik 29 goede doelen.'
C A"res:

I
l

D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
1

Postcode:.

O 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 1, x f 12,50 (één lotnummer)

l A.u.b. uw keuze aankruisen en venter invullen
in blokletters. Deelname houdt In ssnvaardlng
van het reglement, verkrijgbaar b!) ,' '
. Ledenservice Nationale Postcode Loterij,
l tel. 0900 - 300 7600 f35 cpm). "

I

u hierbij tot wederopzeggJng
IIkommachtig
eenmaal per maand de inleg voorde

'Plaats:.

(Post)bank• nummer:
,
Bel mij bij een prijs
Tel
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

maandelijkse trekking en eenmaal per jaar %
Ivoor
de extra trekking van nevenstaande ,,rekening af te schrijven.
l'

1

n.
uaiurT1

-

- Handtekening:

150.00.02

l
l

l NATIONALE

l

[LOTERIJ

Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar •
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam-

• De loterij Is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/19S7j|

Zandvoor
Woensdag 9 februari 2000

la

l
BUI

S

Datum
09 febr
10febr
11 febr
12 febr
13 febr
14 febr
15 febr
16 febr

HW

05.58
06.38
07.15
07.59
08.56
10.06

11.22
00.05

LW
01.24

02.16
02.46

HW
18.11
18.49
19.35

03.36

20.26

04.15
05.04
06.20
07.24

21.29
22.50

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 6, oplage 5.425 Editie 17

LW

Accordeons
komen weer
uit de kast

14.06
14.35
15.15

16.06
16.50

17.44

En verder
Voetballers
zorgen voor
sensatie
Pagina 7

19.04

12.36

20.40

Maanstand: EK zo 13 febr 00.21 uur.
HW: wo 09 febr 18,.11 uur, + 116 cm NAP.
LW: wo 09 febr 14 06 uur, - 94 cm NAP
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ewoners niet
meer zo tegen
parkeervignet
ZANDVOORT - Drie jaar
geleden brak er nog bijna opstand uit toen verkeerswethouder Flieringa betaald
parkeren wilde invoeren in
bijna het gehele centrum. De
inspraakavond leek destijds
nog het meeste op een Poolse landdag nadat Flieringa
de gevleugelde woorden
sprak 'Het is allemaal al beslist'. Maandagavond reageerden de bewoners van de
Noordbuurt echter heel wat
rustiger op het parkeerplan
voor hun buurt.
Flieringa's opvolger Hans
Hogendoorn heeft dan ook een
hele andere stijl van besturen.
Hij masseert de bevolking liever met uitspraken als „we
gaan er samen uitkomen" en
„we geven prioriteit aan de eigen bewoners en bedrijven
zonder dat we de toeristen weren." De nieuwe wethouder is
een warm voorstander van de
overlegcultuur.
Ook Hogendoorns plan wtjkt
een beetje af van Flieringa's
voorstellen. Flieringa wilde
sommige buurten bijvoorbeeld
afsluiten voor auto's die niet
toebehoorden aan bewoners.
Vooral de hotel- en pensioneigenaren kwamen daar destijds
tegen in het verweer. In Hogendoorns voorstel is meer geregeld voor hen.
De overeenkomst is dat bewoners hoe dan ook voor een
parkeerplaats in hun buurt
moeten gaan betalen. Het verschil is echter dat Hogendoorn
in de Noordbuurt twee systemen wil hanteren: de bewoners
van de kleine straatjes midden
in de wijk kunnen een parkeervergunning kopen. Daarmee
hebben ze de meeste kans op
een plek vlakbij huis, al is het
niet per definitie voor hun eigen deur. De vergunning kost

öJbsens

240 gulden per jaar als de gemeenteraad daarmee akkoord
gaat.
In de straten aan de randen,
zoals het Gasthuisplein, de
Engelbertsstraat, de Stationsstraat, de Brugstraat en het
doorgaande gedeelte van de
Swaluëstraat, komen parkeermeters te staan. Met een ontheffing, die hoogstwaarschijnlijk voor burgers uit de wyk 120
gulden per jaar gaat kosten,
kan er gratis bij de meters geparkeerd worden.
Ondernemers kunnen een
ontheffing of vergunning knjgen als ze kunnen aantonen
dat ze hun auto per se in de
buurt kwijt moeten. Hun ontheffing wordt wat duurder. Eigenaren van hotels en pensions mogen voor hun gasten
per twee kamers één ontheffing of vergunning aanschaffen. Verder is ook een bezoekerspas te koop, waarmee je
een paar uur gratis mag parkeren.
De ruim honderd aanwezigen plaatsten maandag hier en
daar wel wat kanttekeningen,
maar er kwam relatief weinig
fundamentele kritiek op het
ontheffingensysteem
versus
het vergunningensysteem. De
meeste opmerkingen hadden
betrekking op diverse aangewezen parkeerplaatsen, die
volgens de bewoners verkeerd
ingetekend waren. Ook vreesden een paar Zandvoorters dat
er onvoldoende plaatsen voor
loges en verbüjfstoeristen zullen zijn.
Zie ook pagina 3

"ÏT olgens mij heeft Hans een
V nieuwe liefde. Zo maar, van
de ene op de andere dag. Ik
merk het als ik 's avonds na
m'n werk thuis kom. Normaal
brandt er gezellig een kaarsje
en staat het eten en een glaasje wijn bij thuiskomst startklaar. Dit keer niet. Het is
hartstikke donker in de kamer
en uit de keuken komen geen
heerlijke geuren.
Na flink roepen krijg ik eindelijk antwoord. Of ik even
naar boven wil komen. Hans
zit achter de computer. Met
een gelukzalige glimlach zegt
hij: „Kom eens kijken hoe
mooi ze is." Ik begrijp er nog
steeds geen klap van. Na een
blik op het beeldscherm gaat
er een lichtje by me branden.
Hans is verliefd geworden op
'Netje' (beter bekend als Internet) en heeft daardoor de
tijd vergeten.
„We hebben een e-mail gehad." Ik kijk zeer geïnteresseerd naar het scherm maar
snappen doe ik het niet. Hans
legt uit dat een e-mail een
soort briefis die iemand via de
computer naar je stuurt. Zelfs
onze Amerikaanse vrienden
kunnen we binnen een tel mailen. „Maar is het niet leuker
om gewoon een brief uit Amerika op je deurmat te vinden,"
vraag ik onnozel, want ik ben
gek op post. „Je moet met je
tijd meegaan," is het antwoord van m'n eega. „Tegenwoordig hoor je er niet meer
bij als je niet kan Internetten,"
vindt Hans.
Allerlei duistere termen, die
toe niets zeggen, worden over
toe heen gestrooid; apenstaarye, website, surfen en nog veel
fneer. Het zal wel. Wat mij op
t moment het meest interesseert, is wanneer we eindelijk
kunnen gaan eten. Want volSens mij gaat de liefde van
Hans
niet meer door z'n maag
m
aar via 'Netje'.

ZANDVOORT - „Ik ben behoorlijk pissig over het nieuwe
streekplan van de provincie Noord-Holland," zegt Michel
Demmers, raadslid van Gemeente Belangen Zandvoort.
Demmers vindt dat het plan, dat in grote lijnen de toekomst
van Kennemerland gaat bepalen, beter in de prullenbak kan
verdwijnen. „Het staat vol met tegenstrijdige visies."

De twee nijlganzen die bekend staan om hun assertieve gedrag ten opzichte van gewone eenden. Soms keren ze elkaar ook even de rug toe
Foto Karin Schut

Vreemde vogels in Meeuwenvijver
ZANDVOORT - „Het lijkt
wel een uit de krachten gegroeide eend," zegt een vader die met zijn kinderen
naar een vreemde vogel in de
vijver van de nieuwbouwwijk
De Meeuwen kijkt. „Ik dacht
dat het aan mijn nieuwe bril
lag, want ik ben ook maar
steeds aan het turen naar die

Runder sukadelappen
van

ft 14,95

per kg.

gekke eend," haakt een me- gevoelige plaat, zoekt ze thuis
neer met grijs haar direct in een vogelboek naar de
vreemde vogels. In het naslagdaarop in.
werk, 'De Wereld der Dieren'
uit 1959, zijn ze bekend onder
De vreemde eend trekt zich de latynse naam 'aio pochen
van alle bekijks niets aan en aegyptiacus', in gewoon Nevouwt zijn vleugel nog maar derlands: de Egyptische voseens op. Zijn ogen met grote gans.
zwarte vlekken er omheen
„Het zijn nijlganzen," weet
doen exotisch aan, maar wat
doet een tropische vogel in de een duinwachter van de Amwinter in Nederland? Niemand sterdamse Waterleidingduivan de omstanders die het nen echter te vertellen. „Dat is
de enige benaming die ik ken."
weet.
De vogel, die inderdaad uit
Als de volgende dag fotogra- Egypte afkomstig is, dook onfe Karin Schut van het Zand- geveer tien jaar geleden voor
voorts Nieuwsblad gewapend het eerst op in de duinen. Voor
met camera de vijver bezoekt, het eerst is hij nu in de Martiis de vogel in geen velden of nus Nijhoffstraat gesignaleerd.
wegen meer te bekennen. Nog. Hoogstwaarschijnlijk is de uitweer een dag later heeft ze heemse siervogel ooit ontmeer geluk: er zitten nu twee snapt uit de kooien van een
vreemdsoortige vogels op de verzamelaar.
houten balustrade rond de vijver.
„Ze gedijen hier goed. Eerst
waren het er twee, drie, maar
Ze doen met de kop inge- nu zijn het er zeker wel hontrokken een middagdutje op derd," vertelt de duinwachter.
één poot. Nadat de fotografe „Bij de weilanden in Vogelenhet stel vastgelegd heeft op de zang kom je ze in het voorjaar

tegen. Ze broeden in holen,
maar ook in bomen. Er komen
per nest zo'n drie tot wel tien
jongen voor; dan gaat het hard.
Oorspronkelijk komen ze van
het gebied rond de Nijl, maar
ze kunnen dus ook heel goed
tegen het Hollandse klimaat."
De siergans overleeft ook zo
goed vanwege zijn agressieve
karakter. Hij verweert zich
goed tegen de inheemse dierenbevolking om hem heen.
Een assertieve uit de kluiten
gewassen eend dus. Ook mensen kunnen ze flink de stuipen
op het lijf jagen. Een groepje
wandelaars heeft het volgens
de duinwachter eens flink op
een lopen gezet toen ze belaagd werden door zo'n clubje
vreemde snoeshanen.
Het eigenaardige tweetal bij
de Meeuwenvijver ziet er allesbehalve kwaadaardig uit. De
dieren waggelen met een
vreemd loopje 'watertje in' en
dan weer 'watertje uit', om vervolgens het kopje en pootje in
te trekken en zich over te geven aan het volgende ganzenslaapje.

Zandvoortse jeugd vecht met Japanse monsters
e hebt Ash met zijn
knuffel-Pokemon Pikachu, maar die is niet
veel waard. Ash moet trainen
voor de Pokemon-wedstrijd,
anders winnen ze niet van
Team Rocket," probeert Jeffrey van negen jaar uit te leggen wat Pokemon nou precies
inhoudt.

„Nee, nee, ze hebben een bal
en daar gooien ze mee, dan
komt er een energiestraal uit
en dan een gras-Pokemon,"
vertelt de zevenjarige Floris
met begeleidende bewegingen
en geluiden. Kortom, een volwassen persoon met een normaal intelligentie kan in de
verste verte niet begrijpen
waar de basisschooljeugd het
over heeft als het over Pokemon gaat.
Enige studie leert dat Pokemon een Japanse familie van
151 monstertjes is. Ze spelen
de hoofdrol in tekenfilms op
Fox 8, er zijn computerspelletjes en ruilkaarten van en ze
staan model voor een enorme
lading merchandise-artikelen,
van knuffels tot sleutelhangers. Pokemon is dus big business.
Kon je gratis bij chips flippo's sparen, voor de ruükaarten van Pokemon moet minimaal 7,95 gulden worden neergeteld. Flippo'S zijn nu voor
'losers' en pas met Pokemon
ben je weer helemaal 'in'.
Norman Veenman, bedrijfsleider van Intertoys Zandvoort, beaamt dat Pokemon
een enorme rage aan het worNel Kerkman den is. Op de computerspelle-
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GBZ-raadslid ergert
zich aan streekplan

ADVERTENTIE

ƒ21,95
voor

Zandvoort dreigt te
verzuipen in het
water. Dat het
gevaar van boven en
vanuit de
Kennemerduinen
komt, is inmiddels
genoegzaam
bekend. Maar nieuw
is de stijging van de
grondwaterstand.

Los nummer 2,10 gulden

Jeffry Vaslcnhouw, zijn zus Ruby en vriend Jurjen Mans buigen zich over Pokemon, een nieuwe rage
onder kinderen
Foto Andrc Liebcrom

tjes voor de Gameboy staat
een wachtlijst, maar ook voor
de setjes kaarten. „De kleine
pakketjes zijn uitverkocht,
maar de sets van 24,95 gulden
hebben we nog wel. Soms worden er drie pakketjes tegelijk
gekocht en dat niet als kadootje, maar gewoon als tussendoortje."
„Persoonlijk vind ik het leuk

speelgoed voor de kinderen,
alleen er gaat naar mijn zin te
veel geld doorheen. Ik heb gehoord dat verzamelaars wel
119 gulden over hebben voor
een speciale kaart. En het gerucht gaat dat er eentje van
negenhonderd gulden in omloop is."
„Ik doe er niet aan mee,
want na een tijdje liggen die

kaarten in de kast, dus het is
zonde van je geld," klinkt by
vriendje Jurjen de opvoeding
van de ouders door. Hoe lang
zal hij die overtuiging volhouden?
Floris mag ze ook niet kopen, maar struint de bosjes op
het schoolplein af om weggegooide kaarten te bemachtigen. Trots toont hij een oran-

jeachtig wezentje op een paars
kaartje met Japanse tekens.
„Van deze heb ik de modder
afgewassen en ze zeggen dat
die wel vijftien gulden waard
is."
Op het schoolplein wordt
druk gestreden met de kaarten, in de tekenfilm met de
'echte' Pokemons. Zo heb je
Alakazam (dertig hitpoints of
te wel dertig levens waard op
een kaartje), Weedie, Balthazar en Eaichu, de geëvolueerde versie van Pikachu.
De tekeningen van Japanse
makelij, het land dat nu al
weer drie jaar in de ban is van
de vreemde monstertjes, vallen in het niet als je verwend
bent met Walt Disney. Het
verhaalüjntje is flinterdun en
al eeuwenoud: de goeden (het
jongetje Ash en vrienden) nemen het op tegen de slechten
(Team Rocket).
Er is relatief gezien veel rust
in het verhaal en de strijdende
partijen vliegen elkaar niet letterlijk in de haren waardoor
het niet zo agressief overkomt.
Er wordt gebruik gemaakt van
energiebundels, evolutiestenen, verlammende planten en
kruiden, zoals het in de 21-e
eeuw hoort.
De psychedelische kleuren
en de bizarre fantasie doen
vermoeden dat de makers met
wat pillen of paddo's achter de
kiezen aan het project zijn begonnen, zonder echter de economische waarde van het geheel uit het oog te verliezen.
Maar dat is natuurlijk ook heel
eigentijds.
Nelleke van Koningsveld

„En," zegt hij, „het erge is Neem de Kennemerduinen.
dat de provincie wil dat het Het zou toch heel logisch zijn
streekplan van Gooi- en Vecht- volgens de wensen van de prostreek geïntegreerd wordt met vincie, die immers het fietsverons streekplan. Dan bepaalt keer wil bevorderen, om het
dus straks iemand in Hilver- fietspad naar Umuiden nu einsum of wij hier nog ergens een delijk eens door te trekken.
huis kunnen neerzetten. Bo- Dat mag dan niet omdat Navendien worden alle tegenstrij- tuurmonurnenten zo graag een
digheden vast meegenomen." stiltegebied wil hebben. Maar
Het streekplan, dat eind wat is er nu stiller dan een fiet1998 al vastgesteld is, ligt op- sende senior?"
nieuw tot en met 5 maart van
dit jaar ter inzage bij de proHij mist het 'flexibel toepasvincie omdat er een fout is ge- sen van milieuregels', zoals de
maakt in de procedures. De ge- provincie het in het streekplan
meente Zandvoort heeft al eer- noemt, in de praktijk. „Wij zitder naar de provincie geschre- ten bij het circuit met een raven over het streekplan, onder darmast voor de scheepvaart
andere over de bebouwings- opgescheept, omdat die niet
contouren (waar wel en waar bij Parnassia in het duin mocht
niet gebouwd mag worden) en staan. Bovendien krijgen we
het Haringbuystracé (een tun- geen fietspad langs de Gort
nel die de bereikbaarheid van van der Lindenstraat omdat
Zandvoort moet vergroten). dit de natuur zou aantasten."
Maar dat vindt Demmers onvqldoende.
Het
liefst
Hij wil de disziet het raadscussie volgenlid dat de prode week in de
vincie
wat
commissie
soepeler zou
Organisatie,
zijn met het
Toerisme en
toestaan van
Verkeer en die ~-*~~~^-- ^------ huizen in bijvan Ruimtelijke Ontwikkeling voorbeeld de Zuidduinen of de
heropenen.
Amsterdamse Waterleidingduinen. „Maak daar een mooi
„Enerzijds vindt de provin- villapark van met duinboedecie dat Nederlanders minder in rijen vol appartementen voor
de auto moeten stappen, an- de sociale sector."
derzijds wil ze dat het wonen
en recreëren gescheiden worVerder ergert Demmers zich
den. Dat laatste betekent dat ook aan de lightrail die in het
mensen juist meer gaan rijden. streekplan getekend staat van
Het beleid leidt tot gestapeld het zuidelijkste puntje van de
wonen, gestapeld recreëren en boulevard tot en met Bloegestapeld vervoeren. Straks mendaal aan Zee. „Daar hebstaan we vier of vijf uur per dag ben we dus niets aan als die
in de file. Dat geldt zeker nu de lightrail niet aansluit op de
provincie bij station Heemste- Zuid-tangent, de bus/metrode-Aerdenhout woningen en verbinding van Hoofddorp
kantoren wü toestaan, want naar IJmuiden. Laat de lighdat kruispunt is al overbezet," trail vanaf Bloemendaal via de
zegt het GBZ-raadslid.
Zeeweg naar deze snelle openbaar vervoerverbinding lopen.
„Bovendien," vervolgt hij, Dat kost helemaal niet zoveel
„staat de grasspriet in plaats extra en we ontsluiten meteen
van de mens te veel centraal. een nieuw gebied met mensen
We moeten ons aanpassen aan die ook graag naar het strand
rigide doctrines van bijvoor- gaan, namelijk de inwoners
beeld Natuurmonumenten. van Hoofddorp."

'Het staat vol
tegenstrijdige
visies

ADVERTENTIE

FOTO FOCUS

Uw krant
niet
ontvangen?

WAARDEBON
Dubbelprint 10x15
voor slechts 0,89 cent
en een gratis KODAK
FILM 200 AS A 24 OPN.

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Zie onze adv. elders
in dit blad
Haltestraat 37a

]Va.ttllirliik die ^wi moet ik hebben.
J
" Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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l l l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20.50 D halfjaar/ 37,00 D jaar ƒ64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA R
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. °

woensdag 9 februari 2000

Weekmedia 17
FAMILIEBERICHTEN
Ten gevolge van een auto-ongeval hebben wij tut
fïroul verdriet /.aterdagjl. afscheid moeten nemen
van mijn lieve broer en zwager

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

NI:N ZONWERING
LAMPENKAPPEN BIJNA I-LKE
KU.UR LN MAAl'TC BESriX-

U:N

HL l NIIZUW - F.N OI'NIPUW OPMAKFN VAN UW TUIN- EN
TiiRRASPon I:N EN BAKKEN
KAI>OARTIKELI:N

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55
*

KLI.INMi:UItELS

Voor uw hartelijk bewijs vari medeleven, ons betoond na het heengaan van mijn lieve Ger en onze
dierbare vader

GORDIJNEN, TAFELKLEDEN
I:N KUSSENS OP MAAT GEMAAKT
PO ITI N, GLASWERK EN MANDLN IN VALENTIJNSFEER OP-

Gerrit Loos

GEMAAKT

betuigen wij U oiue oprechte dank.
De jongens van de
Bakker straat DANK.

decoratie

011ICIEIX MJXAFUCX DCAI.KR VOOR BUI I EN- liN BIN-

Arthur Albert Hesselink
Hij heeft veel voor ons betekend
J C I.Liijendijk-l les^elink
l) Luijendijk
Brederodestraat 100 A
'2042 BJ Zanclvoort

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

p LePortiqueVert^
™ Sorro-woon-tum n

Zandvoort, febi uari 2000

Edward van de Pol
MarUslagerij

Weekaanbieding
5 slavinken + 5 Provencaalse
vinken
samen 10,°°

Lieve Lieve Allemaal
Langs deze weg willen wij de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, buren, vrienden en
bekenden bedanken voor de mooie kado's en
prachtige bloemen bij ons 70-jarig huwelijk.
Het was voor ons onvergetelijk

Jaap en Geertje Koper
v. Speykstraat 18

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

5 pampa schijven

voor 10,°°
98

Hacheevlees

kilo 12,

Nieuw l
Ambachtelijk gemaakte
gekookte worst.

DINSDAG VAN 13.00 UUR TOT
16.00 UUR
DONDERDAG VAN
13.00 UUR TOT 16.00 UUR
EN OP AFSPRAAK
l a v. mevr 11 Kosii,r van Eldik

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft. Men kan zich
tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00. Het spreekuur valt samen
met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men kan zich dus gewoon via de
ingang Swaluëstraat bij de receptie meiden. Let wel! Het is niet mogelijk om zonder afspraak het spreekuur te bezoeken.

HENK SEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

4,98

Nu ter introductie, eenmalig per stuk

aanbieding geldig 16 februari a.s.

Vrijblijvende prijsopgave

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

v.a. ƒ 60,- p.m'
incl. stenen

TEL. 023-5731729

LAbV HJRT U steenhouwers

100 jaai tradiüe
en vakmanschap

De' |portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester
iurgemeester Van der Heiiden
Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
-de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
-de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

ECHT VOORDEEL

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uwgrafwerknaai
ons oi uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Zandvoori

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 1 februari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 5 door B&W genomen besluiten zijn op dinsdag 8 februari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en 11 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 8 7 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerhngh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoori

Amsterdam
Tijdens kantooruien Steenhouwers Lavertu,
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

SCHUIMHARTJES 400 GRAM 4.25 UU 3.50

VALENTUNKAARTEN VANAF 2.95

MEDEDELINGEN
Aanwijzing toezichthoudend ambtenaar
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend
dat zij hebben aangewezen als ambtenaar,"
belast met toezichthoudende taken op grond
van artikel 184 Wet milieubeheer (en artikel
95 Wet bodembescherming)
Patricia Westmaas, geboren op 8 juli 1978 te
Amsterdam

VALENTUN PET1TS FOURS 6 STUKS
4.95

Mijn ntimnisBmm Wijkïmtse.
Samen tnetmijn vader had ik in het
verleden een efgew liUwanünderneming* Maa.r&en Weitt bedrij/heeft
Het samengaan met Uitvaartcentrum
Haarlem betekende voor ons een
belangrijke stap vooruit
Nee, van dat samengaan heb ik
geen moment spijt gehad.
Naast het verzorgen van een complete
begrafenis of crematie vanuit ons
modem ingerichte uitvaartcentrum
aan de Parklaan, kunt u bij ons
bijvoorbeeld ook terecht voor
deskundig advies op het gebied van
u itvatirtverzekeringen.
Onze NIVO- polis en UZET nutnraitiruaartverzekeringzijn
verzekeringen met de laagst
mogelijke premies.
Bij ons vindt u een team van
professionele medewerkers, dat
24 uur per dag beschikbaar is om
u bij een overlijden met
raad en daad lerzijde te staan.

023 - 532 87 50

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de .afdeling Leefomgeving
en Handhaving, tel (023) 574 01 00

De verordening tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening Parkeerbelastmgen 1999 treedt m werking op de eerste
dag na de datum zoals vermeld op dit blad De
Parkeerverordening 2000 en het aanwijzingsbesluit van 31 januari 2000 treden m werking
op 10 februari 2000 De besluiten zijn opgenomen in de ordner 'verordeningen' op 2
februari 2000

KAPVERGUNNINGEN
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebeen een kapvergunning verleend voor
- Fahrenheitstraat 18
- Treubstraat 2
- Hogeweg 46

Bovenvermelde verordeningen en het aanwijzingsbesluit liggen tijdens de reguliere openingstijden kosteloos ter inzage bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2 te
Zandvoort Een ieder kan op verzoek tegen
betaling van een bedrag aan leges hiervan een
afschrift verkrijgen

SAINT VALENTIN SOEPELE FRUITIGE

nul95

RODE WIJN 7.50 nÜ S.95

VALENTIJNSTOMPOUCE
/"""*X /•**~**\

( L.40 )
^X^-

Gemeentelijke belastingen
Burgemeester en Wethouders maken bekend
dat de raad van de gemeente Zandvoort op 1
februari 2000 de Verordening tot wijziging van
de taneventabel behorende DIJ de Verordening
Parkeerbelastingen 1999 en de Parkeerverordening 2000 hebben vastgesteld

85
95

1.95 nu 4 voor 5.

Stengs & Partners

Hypotheken

Pensioen en Hypotheek
advies

Pensioenen
Lijfrenten

Tevens hebben Burgemeester en Wethouders op
grond van de Verordening Parkeerbelastingen
1999 en de Parkeerverordening 2000 bij

FinancialPlanning

Brederodestraat 65

Beleggingen

Tel.(023) 573 07 68

COMMISSIES
Vergaderingen commissies
- commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Milieu maandag 14 februari 2000,
- commissie Maatschappelijk Welzijn en
Onderwijs dinsdag 15 februari 2000,
- commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden woensdag 16 februari 2000,
- commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer
donderdag 17 februari 2000,
- commissie Financien maandag 21 februari
2000
Voor alle commissievergaderingen geldt het
volgende de plaats van vergaderen is de
commissievergaderruimte m het Raadhuis,
Swaluëstraat 2, Zandvoort De aanvangstijd is
20 00 uur Voor nadere informatie kunt u
terecht bij Bureau Gemeentesecretarie, telefoon(023)57401 00
MILIEUBEHEER
Melding Wet milieubeheer
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn m de maand januari 2000 ontvangen, de navolgende meldingen op grond van
artikel 8 40 van de Wet milieubeheer voor

Noordzee CollegeZandvoortselaan 19a
Zuiderstraat 3
Bramenlaan 5
Koningstraat 67

- 8 bomen
- 2 bomen
- 3 bomen
- 1 boom

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

1 het in werking hebben van een kantoorgebouw gelegen aan de Burg Nawijnlaan
10b te Zandvoort,
2 het in werking hebben van een camping
gelegen aan de Haltestraat 84 te Zandvoort
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Leefomgeving
en Handhaving, werkeenheid Bouwtoezicht en
Milieu, tel (023) 574 01 00

VRIJSTELLINGEN
Bestemmingsplan "Pompstation Bentveld"
Artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) ligt,
met ingang van 11 februari 2000 gedurende 4
weken, voor een ieder ter inzage het bestemmingsplan "Pompstation Bentveld"

Aangevraagde milieuvergunning
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is op 20 januari 2000 een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer voor
1. een inrichting voor datacommunicatie aan
het perceel Vondellaan, Paddock 3 te Zandvoort
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en
de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben liggen met ingang van 9 februari
tot 8 maart 2000 ter inzage bij de Centrale
Balie
De stukken liggen tijdens de openingsuren
ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34
Door een ieder kunnen tot 8 maart 2000
schriftelijke bedenkingen worden ingebracht
bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Degene die bedenkingen inbrengt, kan
vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom wordt verzocht zal er gelegenheid worden
gegeven tot een gedachtewisseling over het
ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen
ook mondeling kunnen worden ingediend
Tenslotte uw aandacht voor het volgende
Ingevolge het bepaalde m art 20 6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder
degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen hebben ingebracht en degenen die
bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij
het nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep

VOORDEEL

Tafels op maakt gemaakt in oud of
nieuw grenen, Spaans eiken en wagon
tafels

Het plangebied betreft een perceel gelegen in
Bentveld op de hoek van de Zandvoortselaan
met de Wikkelaan/Dumdoornlaan Het perceel
is kadastraal bekend als gemeente Zandvoort,
sectie A, nummer 4990 en heeft een oppervlakte van 4265 vierkante meter Thans is het
perceel gelegen m het bestemmingsplan
"Bentveld Zuid" en in de bestemming "nutsbedrijven met bijbehorende erven" Om het
terrein voor woondoelemden te gebruiken
moet de bestemming van het perceel worden
gewijzigd
Het plan bestaande uit plankaart, toelichting
en voorschriften ligt ter inzage bij de Centrale
Balie en eveneens DIJ de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34 te Zandvoort Gedurende de
termijn van de tervisieleggmg kan een ieder
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
de gemeenteraad van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders
is tevens voornemens om met toepassing van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordenmg vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor
het veranderen van de voorgevel van het pand
op perceel Haltestraat 46 te Zandvoort
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 9
februari 2000 gedurende 14 dageneer inzage
bij de Centrale Balie

Fa. Gansner & Co.
DE BESTE FOTPSERVIGE

VAN DE REGIO
óók voor A.P.S.

Biljartiampen (op maat gemaakt)
2 en 3 kaps voor boven de lange tafels
De Rozenobel Antiek

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

enz.
Deskundig advies.
Tel. 57T 3612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

in- en verkoop antiek - curiosa - decoraties

Fax (023) 573 07 65

Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen

Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Verzekeringen

2042 BC Zandvoort

- 1 boom
- 1 boom
- 1 boom

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derde
belanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen Het bezwaarschrift dient te zijn
ondertekend en moet ten minste bevatten
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar
Indien men zich laat vertegenwoordigen door
een derde dient ook de naam, het volledige
adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

WORKSHOPS

OPENINGSTIJDEN
Fien Loob-Hakvoort
Robert en Annemieke
Jeroen

instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State

besluit van 31 januari 2000 de plaats waar, het
tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van
belasting dan wel met gebruik van een parkeervergunning mag worden geparkeerd vastgesteld

Gasthuisplein 6 Zandvoort 023-573.17.87
Geopend van 12.30-17.30 uur. Ook zondag. Dinsdag gesloten.

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.
G a2

COMBi MENNO GORTER

' enwasserij

Specialiteit schoonmaak
van gebouwen

FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO

schoonmaak van luxaflex

Een lieve buur!
Dat moet hut zijn, Valentijn!

Grote Krocht 26 • Zandvoort -Tel.023-5730600
maandag t/m zaterdag geopend v.a. 9.30 uur.

Verhuur tapijtreinigers

Een stille liefde!

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

Gasthuisplem 10
2042 JM Zandvoort
Tel. 023-5714638
geopend van 16 00-01.00 uur
dinsdags gesloten

Valentine
Weekend-menu

De specialist in
al uw bloemwerken

Huisgemankte cendenlever PATÉ
'O

T Rt
••£? Haltestraat 65
fcj. ÖIUllS Zandvoort,

^Directe juWjflpubij sieïi sterfgeval.
Buureweg 1-3 Tel. 5715736
Liefdesscheuten?

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

14 februari Valentijnsdug.
Zondag 13 en
maandag 14 februari geopend!

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

S
m

~\/^

l

LA_J

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
"~\/•~ gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
l—.A—l • Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

vanderKuijl

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Entrccôtc - Roquefort

Crcpcb Suzcttc
: J •{

ƒ 38,50
waar gezellige mensen
elkaar ontmoeten

ÜdONT

Waar gezellige mensen elkaar ontmoeten

Zandvoorts
Nieuwsblad
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polikliniek
in Huis in
de Duinen
ZANDVOORT - In bejaarclencentrum Huis in de Duinen
komt een polikliniek. Voor de
avonduren en de weekenden
wordt er een eerste-hulp/huisartsenpost geopend. Bovendien zullen specialisten er
spreekuur houden en komen
er zes bedden, een administratieruimte, wachtruimten en
een eenvoudig laboratorium.
Mensen met klachten kunnen er terecht bij een uroloog,
Keel- neus- en oorarts, oogarts,
orthopeed en gynaecoloog.
Niet alles kan er in de polikliniek gebeuren. Voor de meeste
operaties en róntgenfoto's
moeten patiënten nog steeds
naar het ziekenhuis. Alleen
eenvoudige ingrepen zijn mogelijk.
De zes bedden zijn onder andere bedoeld voor mensen die
rnoeten aansterken na een
operatie of ter ontlasting van
de familie bij chronisch zieke
mensen.
Voor de polikliniek moet de
E-vleugel van Huis in de Duinen worden verbouwd. De totale kosten bedragen 550 duizend gulden. Het Spaarne Ziekenhuis wil hiervan de helft taetalen. Wethouder Oderkerk
stelt voor dat de gemeente de
overige 275 duizend gulden betaalt met geld uit de pot voor
gehandicapten (de WVG).
Het mini-ziekenhuis moet de
Klachten over de bereikbaarheid van de bestaande ziekenhuizen in Haarlem en Heemstede verminderen. In de zomer kan de ambulance door de
files en de stoplichten immers
niet zo snel gewonden vervoeren. Bovendien is het heel lastig volgens wethouder Oderkerk dat de ziekenhuizen
slecht met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, vooral
voor ouderen is dat vervelend,
meent luj.
Omdat de Deo en de Mariastichting dicht gaan, het ziekenhuis in Heemstede alleen nog
maar ponkliniek wordt en er
een nieuw ziekenhuis op de
grens van Velsen en Haarlem
gebouwd wordt, vreest de wéthouder dat de bereikbaarheid
nog slechter wordt. Met de pobkliniek in Huis in de Duinen
kan dat een stuk verbeteren.

Overval op
Golden Tulip

ZANDVOORT - Vrijdagnacht is er een gewapende
overval gepleegd op het Golden Tulip Hotel. Rond half
twee 's nachts betrad een jonge vrouw met een zonnebril en
een muts op de hal van het
hotel en ging bij de balie staan.
Op het moment dat de manager uit het kantoor kwam om
de vrouw te woord te staan,
sprong een man met een dpnkere bivakmuts tevoorschijn.
Onder bedreiging van een pistool dwong hij de manager de
kassa te openen. De man deed
een greep uit de kassa en verdween samen met de vrouw.
De politie vermoedt dat het
om dezelfde daders gaat als de
overval op een café in de Stationsstraat in de nacht van
donderdag op vrijdag. De man
was donker gekleed en 1,80
meter lang. Hij sprak accentloos Nederlands. De vrouw is
tussen de twintig en derig jaar
en ongeveer 1,60 tot 1,65 meter
lang. Ze droeg een zonnebril en
een mutsje. Ze heeft lang haar.
De politie is op zoek naar getuigen en is daarom een buurtonderzoek begonnen. Wie iets
verdachts heeft gezien, wordt
verzocht het politiebureau te
bellen (574.5111).

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: Dick Piet.
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce
Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie:
Willem
Bleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthu'splein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571 8648.
Fax (023) 573 0497.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur.

Klanken
van weleer
De een bezingt de
lichaamsdelen van de
vrouw, de ander loopt met
lange haren en op
teenslippers over het
Raadhuisplein, terwijl weer
een ander 'Ole guapa' van
Melando ten gehore brengt
op de accordeon. Deze zeer
uiteenlopende fragmenten
zijn 11 februari op de
genootschapsavond van het
Genootschap Oud
Zandvoort te bewonderen.
ET EEN lezing over
de geheime club de
Democriet
tussen
1789 en 1869, een
muzikale ode aan Accordeonvereniging Zandvoort uit 1950
en een film over de jaren '60
van de familie Niessen, beslaat
de genootschapsavond in een
paar uur een tijdsspanne van
ruim twee eeuwen.
Net zoals er een grote schatkist met brieven van burgers
uit ons dorp een maand geleden voor honderd jaar achter
slot en grendel zijn gegaan, zo
heeft de Democriet dat met
haar opgetekende verzen gedaan. Deze vaak vrijmoedige
rijmelarijen van dit kolderiek
en dichtlievend gezelschap bezingen onder andere de ontwikkeling van Zandvoort als
kuuroord. Daarnaast kwamen
er tal van onderwerpen aan de
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Enquête wijst uit:
burger signaleert
parkeerprobleem
ZANDVOORT - Al jaren is
het een punt van discussie:
heeft Zandvoort een parkeerprotaleem of niet. De voorstanders van meer betaald parkeren zeggen van wel, de tegenstanders beweren steevast dat
ze hooguit een paar weken per
jaar hun auto nerg_ens kwijt
kunnen. Een enquête in de
Noordbuurt lijkt te wijzen op
de aanwezigheid van een parkeerprobleem.

orde, zoals dus de lichaamsdelen van de vrouw en van de
man, lichamelijke oefeningen,
Haarlemse kermisattracties,
Griekenland en de maanden
van het jaar.
Pas in 1986 is het archief
opengesteld door de directeur
van Teylers Stichting. De heer
B.C. Sliggers heeft samen met
een werkgroep een boek over
de Democriet geschreven en
hij zal op de genootschapsavond speciaal aandacht besteden aan de verzen over Zandvoort.
Niet verzen, maar filmbeelden tonen de roerige jaren '60
van de badplaats. 'Oudere jongeren' uit Zandvoort zouden
zichzelf nog wel eens terug
kunnen zien op de filmpjes van
de familie Niessen. „Die herkennig is natuurlijk hartstikke
leuk," zegt de secretaris van
het Genootschap Oud Zandvoort, Arie Koper. „We tonen
aan het begin van zo'n avond
altijd oude dia's, maar die zijn
zó oud dat de mensen die daarop te zien zijn vaak al overleden zijn. Er komen ook steeds
jongere nieuwe leden bij."
„Twee keer per jaar organiseren we deze speciale brjeenkomsten. We zitten dan met
ongeveer tweehonderd mensen in de zaal, oergezellig.
Sommigen komen er voor uit

Van links naar rechts: (achter) Alie de Vries, Els Dijkstra, Frits Franken, Erica Voorderhaak, (voor) Greet Vastenhouw, Yvonne Sebregts
en Millie Zantvoort
Foto Kaï m Schut

Almere of zelfs uit Gelderland, niging aan genootschapsvoorwant die willen het voor geen zitter Ger Cense.
goud missen."
Een en ander leidde tot een
hereniging van een aantal oudGreet Vastenhouw zal er pok accordeonisten en het idee sazeker by zijn, want na 25 jaar men iets in te studeren voor de
zal ze met haar oude accorde- genootschapsavond. „We zijn
onvereniging een miniconcert nu met z'n zevenen hard aan
geven. Op 10 mei 1950 richtte het repeteren, net als vroeger
Jan Davids Accordeonvereni- op de vrijdagavond," vertelt
ging Zandvoort op. Met zijn Greet, die het voortouw heeft
dood in 1973 kwam er een ein- genomen met het repeteren,
de aan deze muzikale groep. enthousiast.
Zijn zoon overhandigde on- Als meisje van vijf jaar pinlangs het vaandel van de vere- gelde ze al op de piano en sa-

'Agent krijgt
eigen buurt'
Ab van Deventer, teamchef van de politie Zandvoort, is per
l februari vertrokken. Michel Rijnbeek volgt hem op.
Rijnbeek, 37 jaar, zit sinds 1983 bij de politie. Hij heeft in
het Westland en de gemeente Haarlemmermeer gewerkt.
Daarna volgde hij de opleiding tot teamchef bij de
Nederlandse Politie Academie. Rijnbeek vindt het nog wat
vroeg om zijn visie op Zandvoort te geven, maar hij wil in
elk geval de politie dichter bij de burger brengen.

N

IET
IEDEREEN
heeft tegen me geze gd 'jammer dat je
weggaat'. Net zo
goed als er maar weinig durfden te zeggen 'gelukkig, die is
weg'. Iedereen mag er zelf datgene bij denken wat hij wil,"
zegt Ab van Deventer. Tot l
februari was hij teamchef van
het Zandvoortse politiekorps.
Van Deventer heeft al meerdere teams geleid en had inmiddels zin in een andere uitdaging. Na tweeënhalf jaar is
hij daarom weggegaan om de
loopbaanbegeleiding van poli-

tiemensen beter op te zetten.
Over Van Deventer werd
destijds in de wandelgangen
gefluisterd dat hij een frisse
wind door het korps moest laten waaien. Hij had dan ook
duidelijk twee doelen voor
ogen, zei hij op 10 september
1998
in het Zandvoorts
Nieuwsblad. Een van zijn uitspraken was dat hij gelukkig
zou zijn als Zandvoorters zich
veiliger zouden voelen en als
zijn agenten fluitend naar hun
werk gaan. Over dat laatste wil
hij zich niet maar uitlaten.
„Dat kunnen anderen beter

Links Ab van Deventer, rechts de nieuwe teamchef Michel Rijnbeek
Foto Karin Schut

zeggen," meent hij lachend.
Maar zijn andere doel, een
veiliger Zandvo9rt, heeft hij in
elk geval bereikt, vindt hij.
„Volgens de statistieken is de
criminaliteit afgenomen. Bovendien voelen Zandvoorters
zich veiliger, althans volgens
de politiemonitor. Ik weet alleen niet of je wel kunt spreken
over een trend. Het betreft
maar twee jaar," zegt Van De-

venter.
„Hoe die verbeteringen tot
stand gekomen zyn? Eigenlijk
moet mijn opvolger dat nu
gaan uitzoeken. Misschien is
een van de oorzaken dat wij
bijvoorbeeld een contactpersoon bij de politie voor de horeca hebben ingesteld. Of
mensen hebben minder zin om
aangifte te doen. Dat kan natuurlijk ook."

men met haar oudere zuster
Els begon ze op een kinderaccordeonnetje te spelen. Ze
hadden die muzikaliteit niet
van vreemden, want vader en
moeder bliezen al menig nootje weg in De Zandvoortsche
Mond Accordeon Vereniging
Excelsior, die in 1934 het levenslicht zag en in 1951 ter ziele ging.

we met de hele groep de nummers in. We keken de hele
week naar die avond uit, 25
jaar lang," vertelt ze.
De oud-leden zullen naast
een Hongaars dansje ook de
nostalgische nummers 'Guapita' en de 'Kalief van Bagdad'
ten gehore brengen.

„Elke
woensdagmiddag
kreeg ik les van de heer Davids
en vrijdagavond studeerden

De genootschapsavond wordt op vrijdag 11 februari in Gebouw De Krocht
gehouden. Aanvang acht uur. Vanaf
zeven uur zijn er al dia's te zien.

Klantvriendelijkheid, meer
contact met de mensen en het
toepassen van het gezegde 'gelijke monniken-gelijke kappen'
waren drie stokpaardjes van
de vertrekkende politiechef, al
maakte mj soms geen vrienden
bij de lokale bevolking met zijn
strenge aanpak.
Zijn 'opvolger, Michel Rijnbeek, kan zich goed vinden in
Van Deventers aanpak. „De
nieuwe trend is meer kleinschaligheid. Ik wil dat we
steeds meer een systeem krijgen van gebiedsgebonden werken. Dat houdt in dat een
agent zelf verantwoordelijk is
voor een bepaalde buurt."
Terugkeer van de wijkagent?
Rijnbeek: „Nee, de wijkagent
van vroeger was zo diep in een
buurt geworteld dat hij soms
moeilijk hard kon optreden. Ik
heb iets anders voor ogen. De
gebiedsgebonden medewerker
is verantwoordelijk voor zijn
contacten met de burgers in
een buurt, de gemeente, winkeliers, scholen en de woningbouwvereniging."
Inmiddels is er al tijdens Van
Deventers periode een voorzichtige start gemaakt met het
nieuwe systeem. Zo zijn agenten al toegewezen aan bepaalde scholen en is er onlangs een

gesprek met de gemeente geweest. Het overleg met de Veiligheidsraad volgt binnenkort.

Nelleke van Koningsveld

Verder vraagt Rijnbeek zich
af of de politie nog efficiënter
kan werken. Hij wil onderzoeken of in de nachtelijke uren de
telefoontjes van burgers niet
naar een regionale meldkamer
in Haarlem gesluisd kunnen
worden. Daarnaast hoopt hij
de beeldvorming over de politie te verbeteren. „Het kan al
helpen als we iemand die wat
bij ons gemeld heeft na afloop
even terugbellen om te vertellen welke actie we ondernomen hebben."
„Of ik net zo gedreven als
Van Deventer ben?" De nieuwe teamchef bloost ervan. ,,Ja,
ik ben zeker wel enigszins gedreven. Ik wil in ieder geval een
behoorlijke tijd blijven. Dat is
goed voor de continuïteit van
het team. En het is ook goed
voor mezelf. Het duurt toch
even voordat ik op de hoogte
ben van alles wat er speelt en
dan wil ik daar ook de vruchten wel van plukken. Maar tien
jaar hier zitten, lijkt me ook
wel weer wat lang. Vier jaar is
mooi."

Uit een enquête onder de bewoners van de Noordbuurt
blijkt dat 90 procent van de 245
bewoners die de enquête invulden (dat is 61 procent van alle
bewoners ouderen dan achttien) 's zomers een parkeerprobleem signaleert, 's Winters
ervaart 77 procent het parkeren als een probleem. Omgerekend wil dat zeggen dat op zijn
minst 55 procent van alle mensen in de Noordbuurt ouder
dan 18 jaar zijn vindt dat er een
parkeerprobleem is in de zomer en dat op zijn minst 47
procent meent dat het in de
winter lastig is om je auto te
stallen.
Volgens Johan Derr, de statisticus uit de stuurgroep Parkeren, kun je niet zomaar conclusies trekken op basis van de
cijfers uit de enquête. Hij signaleert bijvoorbeeld dat ook
bij de 59 enquêteformulieren
die in tweede instantie binnenkwamen (nadat de bewoners
nog een keer gepusht waren
om te reageren) dezelfde percentages als in eerste instantie
uit de bus kwamen: 90 procent
vindt dat er in de zomer een
parkeerprobleem is en 77 procent in de winter.
Dat is volgens hem voldpende aanleiding om ervan uit te
gaan dat die twee percentages
aardig met de werkelijkheid
overeenkomen. „Zonder natuurlijk te stellen dat het de
absolute waarheid is," aldus
Derr.
De geënquêteerden hebben
belangstelling voor 303 vergunningen/onthefnngen.
Er
zijn overigens ongeveer 330 a
340 parkeerplaatsen beschikbaar. De gemeente gaat binnenkort de bewoners en ondernemers vragen of ze een
aanvraag willen indienen en
dan blijkt de werkelijke behoefte, vermoedt wethouder
Hogendoorn. Niet iedereen is
namelijk bereid om ook te betalen voor een parkeerplaats:
maar in elk geval wel 54 procent van de geënquêteerden.

25 Jaar

ZANDVOORT - Jan Hollander was dinsdag l februari precies een kwart eeuw in dienst
van de gemeente Zandvoort.
Vrijdag 11 februari is er voor
hem een receptie vanaf vier
uur in de kantine van het raadhuis.
ADVERTENTIE

Monique van Hoogstraten

MENINGEN
Hetges stukrijden op
Zandvoorstelaan
Buschauffeuse P. Janssen
vindt dat Nel Kerkman in haar
column *Volgens Mij' ten onrechte de schuld legt bij
vrachtwagenchauffeurs als het
gaat om het stukrijden van
hekjes op de Zandvoorstelaan.

In de column 'Volgens mij'
(Zandvoorts Nieuwsblad van 2
februari) valt het mij op dat de
vrachtwagenchauffeur weer
eens de zondebok is. Heeft mevrouw Kerkman het soms met
eigen ogen gezien dat de
vrachtwagens te hard reden en
daardoor de hekjes in de Zandvoortselaan over het hoofd zagen. Ik denk van niet. De reden
dat deze hekjes binnen een
paar dagen aangereden cq verdwenen waren, was de stompzinnge manier waarop ze geplaatst waren. Een trekker
met oplegger kon er amper
tussendoor. Met onze gelede
bussen ging het ook precies.

Later werden bij de voetgangersoversteekplaats
twee
plantenbakken geplaatst. Als
wij met lijn 81 vanuit de Dr.
Gerkestraat linksaf de Zandvoprtselaan inreden, moesten
wij de bus, zoals we het noemen, 'hoog ophalen' en dan
nog reden we met ons achterwiel op een paar centimeter
langs de linkerplantenbak. Ze
hebben er niet lang gestaan,
want ze werden van de weg gereden. Dat die hekjes en later
die plantenbakken geen lang
leven zouden hebben was te
voorspellen.
Wees in het vervolg wat voozichtig met het aanwijzen van
de schuldige.
mevrouw P. Janssen
Zandvoort

Waterkeringszorg en
kwantiteitsbeheer

Dirk Koper heeft heel kritisch
zijn post van het Hoogheemraadschap gelezen. Hij vraagt
zich af waarom Zandvoorters
ingezetenenomslag: moeten

betalen, terwijl ze natte voeten besteedt hier veel aandacht
hebben.
aan.' Vraagt u het maar na in

Met veel vreugde heb ik de
jaarlijkse post ontvangen van
het Hoogheemraadschap van
Rjnland, te weten de jaarlijks
steeds meer stijgende aanslag
verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag. Daarbij was
ingesloten een zeer informatieve bijsluiter met talloze reclame-uitingen van het goede
werk dat deze dochterondernemingvan de Belastingdienst
zoal voor ons verricht.
Als je de bijsluiter doorleest,
valt vooral het volgende op:
'Met de ingezetenenomslag financiert Rijnland een deel van
de kosten voor de waterkeringszorg en het waterkwantiteitsbeheer'. Voor waterstaatkundige verbeteringen betalen
we met zijn allen weer meer
dan vorig jaar. En vooral hierv'an, zult u met mij eens zijn,
merken de inwoners van Zandvoort veel.
'AfValwaterzuiveringsinstallaties maken het water schoon
op natuurlijke wijze; Rijnland

Parkeerles voor bruidsparen
NOORDBUURT
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de wijk Nieuw Noord, waar het
al jaren zo fris naar schoon water ruikt; wat een aandacht!
Waterkwantiteitsbeheer;
hiervoor, moet u bij Rijnland
zijn. Er staat: 'Gemalen zorgen
ervoor dat wij droge voeten
hebben en houden. Wanneer er
teveel water is, bijvoorbeeld bij
hevige regenval, wordt dit
overschot via gemalen naar
grotere wateren gepompt zoals de zee of rivieren'.
Tevens ziet Rijnland zich als
poortwachter staat erin de bijsluiter. Ja, dit is vooral in de
gemeente Zandvoort het geval, het centrum, complex 'de
Meeuwen', de sportcomplexen
Duintjesveld, flats Van Lennepweg, de Volkstuinders, zij
allen merken de gevolgen van
het effectieve beheer van de
waterkwantiteit door Rijnland
verzorgd, want dat staat tenslotte in de bijsluiter!
Wat hebben wij er eigenlijk
aan alleen als donateurs op te
treden? Horen wij als Zandvoorters nog wel ergens bij?
Niets wordt er hier gedaan aan
de problemen die de inwoners
hebben met de stank- en de
wateroverlast. Bijdragen is
echter verplicht, daar kunnen
wij niet omheen.

Be

zorging: Vragen over bezorging donder9 tussen 9-12 uur (023) 571.7166.

da

Hans van Pelt

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het
Zandvoorts Nieuwsblad, postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.
toen zittende raadsleden onze
plaats hebben gevormd tot
wat het nu is geworden. De
conclusie over het eindresultaat omtrent het beheer van
Zandvoort door deze 'bewindslieden' kan men aan elke
willekeurige inwoner vragen.
Kleine inventarisatie. Wij
hebben goed geplande woonwijken (als laatste, gettopark
Duinwijk) leuk centraal plantsoen
(Zwarteveld/busweg),
mooi opgezette boulevard (de
Fauvage), ruime parkeergelegenheid (?), nieuw plan voor
Boulevard Barnaart, goede
brede wegen naar het achterland voor snelle aan-/afvoer
van toeristen in plaats van die
achterlijke zpgenaamde_ verkeersvriendelijke afgeknepen
hoofdstraat
(her-inrichting
Zandvoortselaan).

En er is het goede nieuws dat
Zandvoort wellicht binnenkort
een bordeel zal krijgen. Nadat
uitbaters zich al vestigden
Dirk Kop er komt nu de business dicht bij
Zandvoort huis. De raad buigt zich nog
over een eventuele bestemMet permissie, dat hoeft
Over burgemeester, ming.
niet meer; Zandvoort-Zuid zou
goede locatie zijn. Het
bordeel en baklucht een
Briefschrijver Busé vindt dat naaktstrand is dichtbij dus je
de lokale politiek wat meer hoeft niet eens uit de kleren.
haar oor naar de Zandvoorter
moet laten hangen en minder
naar toeristen.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal,
l 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
f 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
Selden andere tarieven,
j Losse nummers ƒ 2,10

2andvoorta Nieuwsblad dateert uit 1941 Aanges
'°'en bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

woensdag 9 februari 2000

Wat was er toch weer veel
nieuws in de krant van 2 februari. De burgemeester wijst
aanbevelingen van commissie
Elzinga af om burgemeesters
gekozen te laten worden. Uitzonderingen daargelaten krijgen politieke figuren met een
onduidelijke staat van dienst
nu nog als bonus voor hun onvermogen óf een leuke functie
binnen het Europees parlement óf, een aardige burgemeesterspost
aangeboden.
Juist daarom moet er een verandering komen.
Zandvoort heeft na de oorlog
een reeks van burgemeesters
gehad die tezamen met de

Het zal echt fantastisch worden in Zandvoort. Het wordt
een dorp om te vreten, zuipen
en te hoereren. Wat kunnen we
die rotzooi achterlatende dagtoerist nog meer bieden? Zelfs
het rustige strand in de winter
moet eraan geloven als er permanente tenten komen. Alsof
er al niet genoeg stank is van
de mobiele viskarren! Misschien is dat wel het algemeen
probleem van Zandvoort. Er
worden beslissingen genomen
die 'stinken' naar een overwegend belang' van de zogenaamde toeristenindustrie. Mag de
gewone Zandvoorter bok nog
wat hebben!
RA. Busé
Zandvoort
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10 t/m 16 februari

Woord 'sinterklaas'
is verkeerd gekozen
T. Huberts, voorzitter van de
lokale Anbo, vindt het woord
'sinterklaas' verkeerd gekozen
door wethouder Oderkerk als
het gaat om bijzondere bijstand.

Naar aanleiding van een artikel in het Zandvoorts Nieuwblad van 2 februari wil ik graag
als voorzitter van de afdeling
Anbo te Zandvoort commentaar geven op een artikel waar
boven staat 'Wethouder Oderkerk: niet voor sint spelen'. Ik
kan mij niet voorstellen dat de
heer Oderkerk de woorden
'sinterklaas' en 'grabbelton'
gebruikt.
Als een inwoner van de gemeente Zandvoort moet aankloppen bij de afdeling Sociale
Zaken, dan doet hij of zij dat
niet voor de lol, maar uit bittere noodzaak. Voor ouderen ligt
de zaak nog gevoeliger. Het
was vroeger een schande om
bij Sociale Zaken te moeten
aankloppen. Ik heb daar als
voorzitter van de Anbo vele gesprekken met ouderen over
moeten voeren.
Meneer Oderkerk, u kunt mij
niet wijsmaken dat er geen
geld is in uw toko. Ik heb de
bedragen gezien in uw begroting. ledere inwoner van Zandvoort die zich vervoegd op het
raadhuis voor een uitkering
van Sociale Zaken, verwacht
daar niet een wethouder te
zien rondlopen als sinterklaas
buiten 5 december.
Als wethouder van de gemeente Zandvoort heeft u ook
het ouderenbeleid in uw portefeuüle. De afdeling Zandvoort
van de Anbo (de bond van vijftigplus) telt momenteel 850 leden. Meneer Oderkerk, u heeft
nadat u bent aangetreden als
wethouder nog nooit contact
gezocht met de Anbo te Zandvoort. Ik vind dit heel jammer.
De boot gemist?
T.J. Huberts
Zandvoort
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Trcndhopper International B.V. is franchisegever van de Trencllioppcr-formule,
de snclstgroeicndc winkelketen van mecneemmeubclen en accessoires in Nederland,
België en Luxemburg.
In ivr/Mitf/ niet uitbreiding binnen onze vestiging is Tmitibopper Amstelveen op zoek
iiinir mensen (lic e/e volgende functies kunnen vervullen:

m/v
fulltime / parttime
De juiste persoon:
• is vertrouwd met de detailhandel
• is commercieel, resultaat- en
klantgericht ingesteld
• heeft goede communicatieve
vaardigheden
• heeft gevoel voor trends & kleur
• verkoopervaring is een pré
• is bereid om stevig aan te pakken
• heeft een flexibele instelling en kan
goed in teamverband werken
• is beschikbaar op zaterdag.

De functie:
• je bent ambitieus en vindt verkopen
van eigentijdse meubelen aangevuld
met een uitgebreide collectie
woonaccessoires een uitdaging
• je bent voor een deel verantwoordelijk
voor de presentatie in de sbowroom

Ben %ran
Wierst: „Het is
heel bevredi

gen d om
mensen advies
te geven in
soms best
moeilijke
situaties"
Foto
Jaap Maar s

'Soms laat ik tien maaltijden per dag verstrekken'

m/v
fulltime / parttime
De functie:
• je bent het eerste aanspreekpunt van al
onze cliënten
• het behandelen en venverken van al
het telefoonverkeer
• je bent verantwoordelijk voor alle
kassahandelingen

De juiste persoon:
• heeft een afgeronde middelbare
schoolopleiding op mavo/havo niveau
• heeft een klantvriendelijke instelling en
is representatief
• heeft zeer goede communicatieve
vaardigheden en een duidelijke
telefoonstem
• beschikt over een commerciële instelling
• heeft een flexibele instelling en kan
goed in teamverband werken
• is beschikbaar op zaterdag.

Administratief
medewerker

m/v

parttime
De functie:
• het behandelen en verwerken van
orders via geautomatiseerd systeem
• het telefonisch onderhouden van
contacten met onze leveranciers
• zorgdragen voor de planning van het
vervoer van de meubelen naar onze
klanten
• het verzorgen van de facturering

De juiste persoon:
• heeft een afgeronde middelbare
schoolopleiding op mavo/havo niveau
• heeft een flexibele instelling en kan
goed in teamverband werken
• heeft affiniteit met geautomatiseerde
informatiesystemen
• beschikt over zeer goede
communicatieve vaardigheden en een
duidelijke telefoonstem

Wij bieden:
• een leuke inspirerende job bij een succesvolle onderneming
• samenwerking in een enthousiast team
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• bij gebleken geschiktheid goede doorgroeimogelijkheden
l nteresse?
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie en C.V. binnen 10 dagen naar:
Trendhopper Amstelveen, t.a.v. de heer M. Schouten, Binderij 4, 1185 ZJ Amstelveen.
Voor meer informatie kun je bellen naar 020 - 64 06 346.

'A

LS DIËTIST op de afdeling
interne geneeskunde en longziekten, werk ik met allerlei
soorten patiënten," vertelt
Ben van Wierst, die al zeventien jaar is verbonden aan het
Noord-Amsterdamse BovenIJ Ziekenhuis. „Zo verstrek ik
veel voedingsadviezen aan
mensen die hier vanwege kanker een chemokuur volgen, en
zijn ook de carapatiënten
voor mij een heel belangrijke
groep. En verder vereisen de
diabetici in de polikliniek van
mij een duidelijk aandachtsveld. Maar ook mensen met
bijvoorbeeld nierproblemen
behoren tot mijn klantenkring."
In het laatstgenoemde geval is het volgens hem zaak
om een stringente eiwitbeperking op te leggen. Carapatiënten daarentegen zijn juist ge-

baat bij zeer energierijke yoeding met volop kalk en eiwit,
waardoor dreigende botverbrozing wordt tegengegaan.
,,En bij mensen die een chemokuur ondergaan, is het de
kunst om ze, ondanks hun
misselijkheid, toch voldoende
te laten eten." aldus Van
Wierst. „Je moet namelijk
zien te voorkomen dat ze al te
veel afvallen, want dat is fnuikend voor hun conditie. Om
te zorgen dat ze hoe dan ook
genoeg binnenkrijgen besluit
ik soms om ze, in plaats van
ontbijt, lunch en diner, acht
tot tien kleine maaltijden per
dag te laten verstrekken."
Het afwisselende karakter
van zijn beroep zegt de 45-jarige Van Wierst zeer te bevallen. „Het is heel bevredigend
om mensen hulp en advies te
geven in soms best moeilijke

De middagkrant

HET PAROOI/NRC
zoekt per direkt een

situaties," vindt hij. „Maar
ook om op basis van contact
met de betrokken artsen en je
eigen ervaring zo met hun
medische gegevens in de weer
te gaan, dat er een zo goed
mogelijk dieet uit rolt. Voor ik
mijn voedingsadvies samenstel, maak ik overigens altijd
eerst een praatje met de patiënt, om erachter te komen
wat zijn of haar eetgewoonten
zijn."
Als het even kan houdt Van
Wierst nadrukkelijk rekening
met specifieke wensen en taboes. „Wanneer een kind bijvoorbeeld absoluut geen
spruitjes lust, schrijf ik dat
zonder meer op mijn lijstje.
En ook mensen die vanwege
hun geloof of achtergrond bepaalde voorschriften in acht
nemen, benader ik met het
nodige respect, evenals vege-

P R O B l l l T Z O EKT
feINIAÊPË KOPPEN

tariërs. Ja, ook als dat eventueel indruist tegen hun eigen
bestwil. In dat soort gevallen
kan ik hooguit op grond van
argumenten aanraden om
toch voor een bepaald dieet
te kiezen. Maar dwingen kan
ik natuurlijk niemand."
Van Wierst, die na de havo
in Amsterdam de vierjarige
hbo-opleiding voeding en diëtiek heeft gevolgd, is overigens één van de weinige mannen die in het vak actief zijn.
„Ik denk dat zeker 98 procent
van mijn collega's vrouwen
zijn," schat hij in. „Kennelijk
is het een heel populaire richting, want er zijn al jaren zoveel diëtisten, dat er voor
lang niet iedereen genoeg
werk is. Heel wat beroepsgenoten, die niet zoals ik een
vaste baan hebben, zijn dat
ook gedwongen om wat an-

WERKVOORBEREIDER ELECTROTECHNIEK

BEZORGER/STER

Johan Schaaphok

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

Op zoek naar een nieuwe baan! Technici zijn bij ons
verzekerd van een prima carrière. Een vaste baan, bij
ons "in huis" of bij een opdrachtgever. Of projecten
met steeds andere uitdagingen en toch een vast
contract.

Wil je

Uitdagende functie voor een ambitieuze techneut.
Diverse multidisciplinaire projecten in de randstad.

ders te gaan doen." Zelf zegt
hij het, net als zijn twee collega's in het BovenIJ, echter
steeds drukker te krijgen.
„Het lezen van tijdschriften
kan ik me de laatste jaren onder werktijd echt niet meer
veroorloven," betreurt Van
Wierst. „Dat moet ik tegenwoordig dus thuis doen, want
het is zonder meer noodzakelijk om de vakliteratuur
nauwlettend bij te houden.
Maar ach, daar staat tegenover dat ik blij ben als paramedicus aan de slag te kunnen. Het blijft voor mij een
uitdaging om, door praktijkgericht verband te leggen tussen voeding en gezondheid,
een wezenlijk aandeel te léveren aan het genezingsproces."

kranten bezorgen?

GROEPSLEIDER ELECTROTECHNIEK

WORIDWIDE HOSPITAIJTY

GOLDEN TULIP

kleine wijk
plm. 45 minuten per dag
goede verdiensten + extra's

-ZANDVOORTGolden Tulip Zandvoort is een viersterren
hotel dat beschikt over 209 luxe hotelkamers,

Verantwoordelijke functie voor een technicus met
leidinggevende capaciteiten. Ervaring in industriële
automatiseringsprojecten is een pré.

Wil je

8,00 verdienen?

ProPlant Engineering West B.V.
Eekholt 32, 1112 XH Diemen Tel. 020-6907278
Email: west@proplant.nl Internet: www.proplant.nl

Heb je er zin in, neem dan zo snel
mogelijk kontakt met mij op.

Geef je dan op als

BEZORGER/STER

21 vergaderzalen, restaurant "Tethys"
en gezellige bar "Chicane".

Tel. 5715873 Olga Paap

van het

Wij hebben per direct de volgende vacatures:

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166

Medewerk(st)er
avond-bediening

•
Afwasser

•

Night Auditor
Vanaf 1 april 2000:

Medewerk(st)er
housekeeping
Alle functies kunnen zowel fulltime als

VERPLEEGKUNDIGE
liefst in een prima ziekenhuis
Als verpleegkundige heb je een veelgevraagde functie. Als je dan toch de keus hebt, dan is het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in
Amsterdam zo gek nog niet. Goede sfeer, fijne collega's, kleine teams en, niet te vergeten, Amsterdam met zijn vele culturele,
maatschappelijke en sportieve mogelijkheden. Bovendien is het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis prima met het openbaar vervoer te bereiken.
Ben je

Verpleegkundige

(m/v)

parttime (2-3-4 dagen) vervuld worden.
en lijkt het je aantrekkelijk om bij ons te komen werken? Meld je dan meteen aan, ook als je een specialisme hebt.
Als Golden Tulip hotel bieden wij goede
doorgroeimogelijkheden en cursussen
via de Golden Tulip Business School.
Tevens is er de mogelijkheid voor
spaarloonregeling, medewerkersarrangementen
in andere Golden Tulip Hotels, korting
bij Centraal Beheer Verzekeringen en

Informatie: Bel ons, (020) 5108 281, dan ontvang je zo spoedig mogelijk onze informatiemap. Wil je informatie via persoonlijk contact,
bel dan met mevrouw M.J. de Vries (020) 5111 115, sein 386, de heer G.C. Zoet (020) 5108 911, sein 209, hoofden klinische zorg,
of mevrouw F.M. Verburgh (020) 5108 28', personeelsfunctionaris.
De procedure: je aanmelding per telefoon is de eerste stap in je sollicitatie. Sneller kan niet en het verplicht je tot niets. Je ontvangt na
je aanmelding een informatiemap waarin ook een sollicitatieformulier zit en informatie over de sollicitatieprocedure. Je kunt solliciteren
door een brief of een ingevuld sollicitatieformulier op te sturen naar het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, t.a.v. mevrouw F.M. Verburgh,
personeelsfunctionaris, postbus 9243, 1006 AE Amsterdam. Je kunt op het sollicitatieformulier of in je brief aangeven welk specialisme
je interesse'heeft.

samenwerking met enthousiaste collega's!
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Heeft u belangstelling?
Stuur dan uw brief met CV naar:
Golden Tulip Zandvoort, t.a.v. mevr. L. Emmer
Burg. van Alphenstraat 63, 2041 KG ZANDVOORT.
Of bel, tel.nr: 023 - 5 760 760.

Sint ~

Lucasfj£ Ziekenhuis
Andreas
, Bij ons draait zorg om mensen
*s

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Bloed, fikse steak en tranen

Paviljoens

ZANDVOORT - Woensdagavond is er vanaf acht uur een
inloopavond in de hal van het
gemeentehuis over de semipermanente strandpaviljoens.
Tijdens de bijeenkomst zijn zowel strandpachters als omwonenden welkom. Medewerkers
van rijkswaterstaat, wethouder Hogendoorn, gemeenteambtenaren en bestuursleden
van de strandpachtersvereniging geven uitleg.

Kinderdisco
ZANDVOORT - Voor kinderen tussen de zes en tien jaar is
er zondag 13 februari een disco
van de Stichting Activiteitencentrum Zandvoort in gebouw
't Stekkie (Celsiusstraat 190).
De disco staat in het teken van
Valentijn. Meer informatie:
Thierry Siang (571.7113).

Verzamelbeurs

ZANDVOORT - Van postzegels tot en met oud speelgoed,
het is te koop op de verzamelbeurs in het Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat 17).
Snuffelaars kunnen op zondag
13 februari tussen tien en vijf
uur terecht. Toegang is gratis.

Goede doelen
ZANDVOORT - De Agatha
Parochie organiseert op 18 februari een bingo voor twee
goede doelen. De opbrengst
gaat naar Jeroen Bluijs die in
Uganda kinderen ervan laat
studeren.

oor
Een tijd lang was Thys
Ockersen bloeddonor voor
het Rode Kruis. Hij moest
daar heel wat angsten voor
overwinnen voordat hij dat
durfde. En zelfs toen leidde
het telkens tot een klein
drama. Maar zijn
herinneringen eraan zijn in
elk geval amusant. Het
derde deel in de serie
jeugdverhalen van Thys
Ockersen.

de badplaats door
Mooi rood is niet lelijk
Wat zou er toch komen in het pand naast Kopertje? Op het
Kerkplein hingen de laatste tijd achter het raam naast het café
allerlei opmerkelijke aankondigingen. Zou het inderdaad een
seksshop worden, zoals één van de posters aangaf? Nee, het
wordt nog veel leuker. In samenwerking met Kopertje openen
Marianne Rebel en René de Vreugd er binnenkort Galerie De
Stijlkamer. Ze zijn daarvoor druk bezig met het oprichten van de
internationale Stijlgroep Rood/Red die er gaat exposeren met
werk in primaire kleuren. Omstreeks 12 maart wordt de opening
verwacht. Ondertussen blijven Rebel en De Vreugd volgens de
eerste overigens wel gewoon lid van de Beeldend Kunstenaarsgroep Zandvoort.

D

E ANGST voor
prikken gaat hélemaal terug naar
mijn prille jeugd in
Amsterdam, voordat ik in
Zandvoort kwam wonen. Op
mijn derde of vierde werd ik
een kamer ingevoerd. Mijn lieve ouders keuvelden wat met
een man in een witte jas en
plotseling sloeg deze toe.'
'Hij haalde een spuit tevoorschijn en stak de lange naald in
mijn arm. Dat heeft hij met de
nodige smerigheid moeten bekopen. Ik maak mezelf graag
wijs dat ik mijn totale lunch
over hem heen heb gekotst. Hij
verdiende niet beter, maar het
kwam wel allemaal keurig in
een ijzeren bakje terecht.
Sinds die tijd was ik panisch
voor injectienaalden.'
'Op de Hannie Schaftschool
in Zandvoort hadden ze ook zo
hun momenten dat er een dokter langs kwam om een krasje
of injectie toe te brengen. Als
zp'n bezoek werd aangekondigd ging er een golf van onrust
door de klas. De spanning
steeg en ik wist dat ik onderuit
zou gaan. Een krasje kon nog,
een injectie was echter fataal
voor mij. Ik was dan pok jaloers
op mijn vriendje Mike Agsteribbe die niet meedeed aan het
ritueel omdat hij altijd een verkeerde reactie kreeg. Maar ik
was de pineut en ik belandde
op de stenen vloer in de gang
om by te komen.'
'Toen ik later drie Polio-injecties moest krijgen verdeeld
over een aantal maanden, liet
ik me door mijn vader omkopen voor vijf gulden per shot
om ze in de Poststraat in het

Gezocht: Hennie
Het oproepje voor mensen die willen wandelen met een tachtigjarige meneer in een rolstoel heeft maar liefst twee mensen
meteen gemobiliseerd. Het Welzijnscentrum is erg blij met deze
reacties, vertelt een opgetogen Nathalie Lindeboom. Jammer is
alleen dat ene Hennie wel enthousiast heeft ingesproken op het
antwoordapparaat, maar haar telefoonnummer is daarbij verloren gegaan. Nathalie Lindeboom hoopt dat ook dat Hennie nog
een keer wil bellen naar 571.7373.

Voor de eeuwigheid
Cineast Thys Ockersen rond zijn twintigste, toen hij regelmatig naar Zandvoort kwam om zijn bloed te geven
Foto Archief T. Ockersen

wijkcentrum te halen.'
'Met het bereiken van volwassenheid is de angst echter
verdwenen. Mooier nog, ik
werd donor bij het jaarlijkse aftappen van een half liter bloed
door het Rode Kruis in Hotel
Keur bij het Station. Een jaarlijkse gebeurtenis in de kelder
waar een paar honderd Zandvoorters aan meededen. Het
was natuurlijk voor een heel
goed doel, je kon niet achterblijven.'
'Ik heb het ook zo lang volgehouden dat ik er een medaille
aan overhield. Zelfs toen ik in
Amsterdam woonde ging ik
speciaal naar Zandvoort om
mijn bloed af te staan. Daarna
bezocht ik mijn ouders en genoot van het avondeten.'
'Maar elk jaar stevende ik
vast op eenzelfde scène af. Vol
goede moed legde ik mij in de

Franse intriges

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.

AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

APOTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds Zeestraat Apotheek, tijdelijk gehuisvest op de Engelbertsstraat 90a, 5713073. Vanaf vrijdagmorgen tot en met donderdagavond ('s avonds en in het
weekend) de Zandvoortse
Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en s' avonds 57.30500 of
112.
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
DIERENAMBULANCE:
voor leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus
5246899.
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
KENNEMER
DIERENTE- acht met een korte inleiding. Vanavond de Franse film
HUIS:
Keesomstraat
5, 'Conte d'automne'.

5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Ami- 4T T ZERSTERKE UITGESPEELDE liefdesintriges tegen het
vedi) en 5343440 (DierenbeAU decor van de Rhône-vallei' kopte dagblad Trouw vorig
scherming).
jaar naar aanleiding van de film 'Conte d'automne' van Eric

Dino
Vindt u oude hondjes ook zo
aandoenlijk? Ze zijn bedachtzamer dan hun jongere soortgenoten en bij de 'oudjes'
denk je vaak dat ze de wijsheid in pacht hebben. De manier waarop de oudere nonden je aan kunnen kijken. Hun
grijze snoet getuigt van jaren
trouwe 'dienst'. Ja, dat doet
me wel wat! Dino is een sprekend voorbeeld van zo'n
hondje. Deze mannelijke krui. sing Jack Russel is nu tien
Jaar en ook bj dieren komt ouderdom met gebreken. Zo
heeft Dino wat last van staar
maar is verder kerngezond.
?e misschien wel ideale hond
«i een asiel? Jammer genoeg
wel, ook hondenbaasjes worden ouder en Dino's baasje
Was zo oud dat hij overleed.
Dino is dol op aandacht.
Lekker knuffelen en het liefst
de hele dag op schoot. Kinder
en vindt Dino gezellig en ook
andere honden of katten zijn
welkome huisgenootjes. Alleen zijn? Dino weet dat zijn
"aasjes weer terugkomen. Het
Wachten op de terugkomst
Wordt veraangenaamd door
een muziekje aan te zetten.
Lekker in zijn mandje. Dat
Wordt genieten bij u thuis!
Denkt u dat u dit mandje
^oor pino heeft, informeer u
aan bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

oog
en

Seniorenraad
2ANDVOORT - Waarom is
er geen lift voor ouderen of gehandicapten bij het station?
Wat wordt er voor senioren
met heel weinig geld gedaan?
Hebben ouderen eigenlijk wel
iets te zeggen in Zandvoort?
Wie zich dit soort dingen afvraagt, is van harte welkom bij
de vergadering van de seniorenraad donderdag om tien
uu r op het gemeentehuis. De
seniorenraad vergadert namelijk in het openbaar en de nieuWe secretaris C. van Brero
hoopt dat de publieke tribune
deze keer helemaal vol zit met
belangstellende ouderen die
ook hun zegje willen doen.
De seniorenraad praat donderdag onder andere aan de
hand van het jaarverslag over
datgene dat zij het afgelopen
jaar gedaan heeft en over bezigheden in de toekomst zoals
die in het nieuwe werkplan
worden voorgesteld.

Met

Rhomer. De Franse regisseur heeft immers niet voor niets met
deze film op het Filmfestival Venetië een prijs voor het beste
scenario gekregen.
'Conte d'automne' gaat over intelligente en beschaafde Franse Magali die na het overlijden van haar man door haar vriendin
en diens dochter aan een nieuwe liefde geholpen moet worden.
De vriendin zet een huwelijksadvertentie achter Magali's rug
om. Ondertussen wordt zij al verliefd op een andere man. De
tragikomische verwikkelingen zijn volgens Trouw-recensent
Hans Kroon erg vermakelijk.
Kroon is bovendien gecharmeerd van het Franse landschap
dat Rhomer veelvuldig toont. Het zegt volgens Rhomer namelijk
ook iets over de karakters. Zo vindt boerin Magali de industrie
mooi, terwijl haar stadse vriendin elke schoorsteenpijp zou willen laten afbreken.

kelder van Keur op een bed en
doneerde mijn bloed. Die keider kende ik goed, want ik had
er feesten van de toneelvereniging meegemaakt met dansen
na afloop en we kregen er van

gepasseerd was. Geen wonder
dat ik mij leger en leger begon
te voelen. „Mevrouw, U bent er
al," riep ik wanhopig. Geschrokken sloot ze de toevoer
af.'

'Hé daar heb je die jongen
die ik altijd moest opvangen'
de Zandvoortse Hockeyclub
altijd een sinterklaasfeest.'
'Maar dit was minder aangenaam, al was het heel erg nuttig. Behalve dat ik een keer een
oude verpleegster had die liefdevol met de fles naast mij zat
en minzaam knikkend haar
werk deed. Ik keek zo min mogelrjk naar het stromen van het
bloed, maar toen ik toch een
keer naar de fles keek, zag ik
dat de halve liter streep allang

'Wat daarna kwam, was ook
elk jaar hetzelfde. Ik strompelde de trap op (met begeleiding) en zette mij aan een^tafeltje in het restaurant voor het
gratis kopje koffie. Daar bekeek een kleine kale man van
het Rode Kruis in een grijs uniform me steevast. Hij wist immers dat ik de tweede slok koffie nooit haalde en onderuit
ging. Dan sleepte hij mij achter
een gordijn en legde mij op een

Chin Chm-eigenaar
is rijp voor
nieuwe uitdaging

reeds vanaf zijn vijfde levensjaar in Zandvoort woont, na 14
februari gaat doen, zegt hij nog
niet te weten. „Mijn gedachten
gaan in de richting van een
bruine kroeg of misschien een
bistro hier in het dorp," laat hij
Berichten
weten. „Het lijkt me namelijk
en tips voor
wel aardig om te kijken of ik
deze rubriek met
ook een ander, wat ouder puzakennieuws kunt u sturen naar de
bliek weet te vermaken. Maar
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
hang me daar vooral niet aan
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
pp. Voor hetzelfde geld besluit
of inleveren bij het kantoor op
ik om met een strandtent verGasthuisplein12. Tel:023-5718648,
der te gaan. Hoe dan ook, eerst
of Faxen:023-5730497.
ga ik zes weken lang lekker
omgeving staan we goed be- niksdoen, alvorens eind maart
kend als een gezellige bruine de knoop definitief door te
disco waar je op een hartstikke hakken."
leuke manier kunt stappen,"
stelt hij vast. „Zo weten de
meeste ouders wel dat we hun
jeugd redelijk netjes opvan- Esoterie niet
gen. Ik heb hier, samen met
mijn vrouw Hanny Bloos, dan zweverig voor
ook altijd met heel veel plezier
•gewerkt. Maar nu voel ik me Joke Draijer
langzamerhand toch rijp voor
ZANDVOORT - Voetreflexeen andere uitdaging."
massages en bio-energetische
behandelingen verricht Joke
Wat Aardewerk, die in Den Draijer al sinds zeker tien jaar
Haag werd geboren maar in haar kap- en schoonheidssalon aan de Kosterstraat 11-13.
„Maar tegenwoordig durf ik
daar ook echt voor uit te komen," vertelt zij op zelfVerzekerde toon.
„Vandaar dat ik mijn zaak
inmiddels heb omgedoopt in
het Esoterisch Beauty & Health Centre Joke Draijer. Dat
dekt beter waar we hier precies mee bezig ben, want bij
ons komt niet alleen het uiterlijk aan bod maar ook de inwendige mens."

ZANDVOORT - „Ach, ik wilde gewoon weieens wat anders," geeft Mike Aardewerk
als reden voor zijn afscheid van
jeugddiscotheek Chin Chin
aan de Haltestraat 20. „Tenslotte ben ik inmiddels alweer
de veertig gepasseerd en de gelegenheid deed zich gelukkig
voor om een andere weg in te
slaan. In Serge van Lent, die
vroeger tien jaar bij me heeft
gewerkt, heb ik namelijk een
uitstekende opvolger gevonden. Hij zal er gegarandeerd
voor zorgen dat er niets verandert, en de succesvolle formule
dus wordt voortgezet."
Tevreden constateert Aardewerk in de afgelopen zeventien jaar een even populaire als
drukbezochte danstent te
hebben gemaakt van het voormalige café. „Niet alleen hier in
Zandvoort, maar in de hele

Hervormde Kerk: Zondag 13 februari 10 uur SOW in Ger.Kerk.
Gereformeerde Kerk: Zondag 6 februari 10 uur: SOW met ds W.
van Galen uit Heemstede en The New Choir Singers.
Agatha Parochie: Zondag 13 februari 10.30 uur pastor C. van
Polvliet met koor.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 13 februari 10.30
uur bezoek aan de Remonstrantse Kerk in Haarlem (met een
muzikale kerkdienst).
Op 16 februari is er een open avond van de Lokale Raad van
Kerken met als thema 'Oosters-prthodoxe kerken'. Spreker is
Sergi Merks uit Haarlem. De bijeenkomst vindt plaats in de
Calvynzaal op de Julianaweg. Aanvang: acht uur.

29 januari - 4 februari 2000
Geboren: Eh'sabeth Maria Catharina Bos, dochter van René
Nicolaas Bos en Dan Yu Ruan;
Tiel Koper, zoon van Erwin
PS
: Rex en Gizmo hebben in- Evert Jan Koper en Annemarie
Beelen.
öuddels een nieuw huisje.

brancard tot ik weer bij mijn
positieven kwam. Ik dronk
mijn koude koffie en kon daarna huiswaarts gaan. Na een
paar jaar zat die man me al aan
te kijken, zo van 'hoe lang nog
voor je valt', als ik de trap op
strompelde en ik keek terug
met iets van 'ik stel de val zo
lang mogelijk uit'.'
'Tot ik een heldere ingeving
kreeg en besloot van tevoren in
Amsterdam copieus te dineren
met in ieder geval een fikse steak. Dat bleek de ideale oplossing te zijn. Aangesterkt liet ik
me leegzuigen en ik viel boven
in het restaurant niet meer tegen de vloer. Zag ik het goed?
Was de Rode-Kruisman ietwat
teleurgesteld? Ach, weer een
klant minder. Zelfs jaren later,
als ik hem in het dorp tegenkwam, zag ik hem denken.'
Thys Ockersen

In ondertrouw: George Willem
Otto Dorsman en Bianca
Roosen; Hendrik Johan Koning en Annemieke Maria Oostendorp.
Overleden: Marjjtje Keur-TeJoke Draijcr is blij met de uitbreiding van baar zaak
rol, 95 jaar.

Bij de esoterische benadering staat volgens Joke de totaliteit van de klant centraal.
„Waar het om draait is te proberen om lichaam en geest zoveel mogelijk met elkaar in balans te brengen. Uiteraard
komt daar een stukje psychplogie bij kijken. Zo spiegel ik bij
de voetreflexbehandeling als
het ware de mens in zijn voet- |
zones. Ik heb daar een heel eigen stijl in ontwikkeld." Ook
bij de bio-energetische aanpak
gaat het om een combinatie
van psychische en fysieke effecten. „Het is een heel rustige,
zachte massage van hoofd en
schouders," legt Joke uit. „Die
in de praktijk bijzonder verkwikkend kan werken. Als het
goed is voel je na afloop dat je
in je denken weer heel helder
wordt."
Van zweverige flauwekul of
zelfs hocus pocus, zoals sceptici beweren, is volgens haar absoluut geen sprake bij de esoterische sessies. „Welnee,"
weerspreekt zij. „Van een héleboel aspecten is allang wetenschappelijk bewezen dat het
werkt. '
De mensen - meestal mannen - die er moeite mee hebben
zijn in de regel gewoon bang
om verder te kijken. Als je je er
echter serieus in verdiept kom
je er vanzelf wel achter dat pp
dit gebied kennis letterlijk
kracht betekent."

De negen gedenkstenen voor de gefusüleerden uit de Tweede
Wereldoorlog worden vervangen. Eind februari wil de gemeente
Bloemendaal de Malbrunnerstenen inruilen voor granieten stenen. Graniet is namelijk veel steviger. Zeven stenen staan vanuit
Zandvoort gezien links van de Zeeweg en twee rechts, in het
Kraansvlak. Ge Loogman, die elk jaar met schoolkinderen de
stenen bezoekt, vreesde in eerste instantie dat het uiterlijk van
de stenen in het Kraansvlak helemaal zou veranderen. Dan
zouden de monumenten niet meer dezelfde uitstraling hebben,
verwachtte Loogman. Hij heeft dan pok met hulp van burgemeester Van der Heijden bewerkstelligd dat de nieuwe stenen
ongepolijst zijn, dezelfde vorm als voorheen krijgen en uiteraard
hetzelfde opschrift. „Het voordeel van die nieuwe stenen is in elk
geval dat ze er voor de eeuwigheid kunnen blijven staan," aldus
Loogman.

Een boeiend gesprek

Foto Karin Schut
Fotograaf André Lieberom had onlangs een boeiend gesprek
met een paar etalagepoppen. De poppen zijn afkomstig van de
bekende Zandyoorter Marcel Meijer van het Waterloopleintje.
Ze stonden enige tijd in het Rode Kruisgebouw om de nieuwe
kleding van de hulpverleners te tonen. Inmiddels zijn ze bij de
fotograaf en zijn compagnon Karin Schut beland, omdat het
tweetal bezig is met het opzetten van een fotostudio. De poppen, die nu dus op zijn minst -aan hun derde leven beginnen,
dienen voorlopig als oefenmateriaal.

Computer over?
De 92-jarige L.J. Molenaar wil zo graag een computer hebben,
zodat hij met zijn dochter in Canada kan emailen. „Maar ik heb
niet zo veel geld," zegt hij. Molenaar hoopt dan ook dat iemand
een computer over heeft. Hij heeft bij zijn zoon gezien hoe
handig zo'n modern apparaat is. Een computercursus volgen
ziet hij overigens niet zo zitten. „Aan mijn zoon vraag ik wel hoe
de computer werkt," zegt de 92-jarige voormalige zeeman. ledereen die hem uit de nood wil helpen, wordt verzocht een
briefje te schrijven naar L.J. Molenaar, Flemingstraat Ie, 2041
VW in Zandvoort.

Op het pluche
Pieter Joustra en Gert Tponen vinden de blauwe pluche stoelen
in de raadzaal zo slecht zitten dat ze om hun rug te sparen voor
de vergaderingen een moderne bureaustoel uit een andere kamer plukken. Er is al geld voor gereserveerd om de blauwe
exemplaren te vervangen. Wat zou toch het probleem van de
statige raadszetels zijn, vroeg ik me altijd al af. Maandagavond
had ik de kans om zelf zo'n zitplaats uit te proberen. Twee uur
lang heb ik er met plezier op gezeten. De zetel is zo'ri twintig
centimeter te hoog voor mijn korte pootjes, maar dat viel wel op
te lossen door mijn voeten op de dwarsbalk van mijn buurmans
stoel te zetten. Wie ooit twee uur op de publieke tribune heeft
doorgebracht op de rechte rieten modellen met een holletje in
het midden, weet dat er nog ergere martelwerktuigen zijn. De
oplossing van het stoelendebacle is dan ook simpel: schuif de
blauwe stoelen door naar de publieke tribune en koop nieuwe
voor de raadsleden. Dan weet het publiek meteen hoe het voelt
om op het pluche te zitten.
ADVERTENTIE

LezersméMmaand febüjari
Hierbij het menu voor de maand februari.
speciaal voor de lezers
van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Dit alles voor de speciale prijs
van f 54,50
i R-36
Roosje van gerookte Schotse zalm op een fijne
salade met een frisse limoen/dille dressing
Een „gouwe ouwe", malse biefstuk van de
runderhaas met een ouderwetse stroganoffsaus
Proeverij van diverse nagerechten
koffie of thee met bonbons
nK l IOSIMTALITV

GOLDEN Tut IP
•ZANnVOCMT-

Burg. Van Alphenstraat 63, Zandvoort
•i:; - •• ' Teil 023 - 57132 34 6:

~
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'Antaris

Massief kersenhouten
ledikant.

Introductieprijs
vanaf ƒ 3.650,--

Jb, Vlaming & Zonen b.v,

VLAMING
Verhuizingen
Wij zijn een al meer dan honderd jaar bestaand verhui.sbedrijf, met een team van 25 medewerkers.
Onze activiteiten bestaan uit het verhuizen van: particulieren-kantoorprojecten en het plaatsen van brandkasten.
Wij beheren een magazijn met kantoormeubelen en beschikken over een op- en overslagruimte.

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

Qoor groei en een op komst zijnde verplaatsing vragen wij
zo spoedig mogelijk:

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

1 Chauffeur-Verhuizer (met groot rijbewijs en
chauffeursdiploma)
2 Leerling-Verhuizer (het bezit van rijbewijs B is
een pré)
Voor beide functies is parttime werk bespreekbaar
Wij vragen:
Medewerkers met goede sociale vaardigheden die zowel
in teamverband als zelfstandig kunnen werken.
Medewerkers die de Nederlandse taal goed beheersen.
Medewerkers die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben.
Wij bieden:
Zelfstandig werk in een prima werksfeer.
Goed salaris volgens C.A.O. (Het salaris is afhankelijk van
leeftijd en ervaring).
Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wanneer u interesse is gewekt in één van de functies en u
wilt solliciteren, stuur dan uw sollicitatiebrief naar:
J. B. Vlaming & Zonen B.V.
Afdeling personeelszaken
Keienbergweg 60,1101 GC Amsterdam
Of neem telefonisch contact op voor nadere inlichtingen
over de bovenstaande functies. Het telefoonnummer is
020-6966937.
K^ ERKENDE
VERHUIZERS

* American Chicken Menu * American Chicken Menu *
SMALL

KEUZE UIT DE
VOLGENDE MENU'S:

MEDIUM

LARGE

De divisie Somatische Zorg Leo Polakhuis is door de fusie,
verbouwing en een nieuwe methode van zorgverlening volop
in beweging. Deze situatie biedt voor medewerkers een uitdaging. De divisie is onderverdeeld in vier afdelingen. Twee
afdelingen in het verzorgingshuis en twee in het verpleeghuis.
De leiding over de afdelingen ligt in handen van de afdelingsmanager Zorg.

InterLandGn sprelgroGp

Wij zijn ten behoeve van bewoners van het verpleeghuis
op zoek naar kandidaten voor de functie van

Het zorgcentrum
Leo Polakhuis,. het
Centrum voor,'
. .
.senioren De Drie
"Hovervén net. / :•••'<•. :
Dienstencentrum
- joannesdë Deo
vormen; samen de !
stichting ANTARIS,
een organisatie •• • ;v : met ruim 600. '
yérzorgings- en
verpleeghuis-; '. .; •
:
.plaatsen en ruirri
:
700 medewerkers. ';
JSinnèn ANTARIS;
yïndtde^- '-';' .. ;;'• •:
multidisciplinaire ;
• •zorg-:érï; ..;•/• ...','. v ;,.:'•;
(dienstverlening aan ;:
cliënten en" • . .
bewoners plaats in '•'.•'"
f. vier divisies Zorg, te •' ..weten: twee divisies. .
somatische zórg, ;
,é éndivisie •; .•;' . '•• ' • " v: ft ' -

ZORGCOÖRDINATOR M/V
(van 32 tot 36 uur).
De zorgcoördinator levert een belangrijke bijdrage aan een
goede kwaliteit van de zorg voor de individuele bewoner
door middel van het organiseren en coördineren van de
multidisciplinaire zorgverlening.
Kerntaken
• Organiseren en coördineren van de individuele multidisciplinaire zorgverlening.
• Zorg dragen voor een juist gebruik van zorgdossier en
zorgplan.
• Bewaken van de gestructureerde en de incidentele evaluatie van het zorgplan.
• Eerste contactpersoon zijn voor zowel de zorgvragen diens
familie/relatie en de bij de zorgverlening betrokken disciplines.
• Participeren in de dagelijkse werkzaamheden in de zorgverlening.
• Planmatig begeleiden, stimuleren en/of assisteren bij de
zorgverlening.
Functieprofiel
U beschikt over kennis op minimaal Mbo-niveau (b.v. ziekenverzorgende), aangevuld met minimaal 2 jaar werkervaring in
de zorgverlening. U bent bereid opleidingen te volgen die voor
de uitoefening van de functie noodzakelijk geacht worden.
Zorgcoördinatoren hebben zicht op de werkzaamheden van
alle bij de zorgverlening betrokken disciplines. Ook hebben zij
kennis van, en inzicht in het werken met disciplines die bij de
zorgverlening betrokken zijn. Verder hebben zij kennis van,
en inzicht in het werken met zorgverlening vanuit een cliëntgerichte houding. U bent zelfstandig, flexibel en uiteraard beschikt u over de benodigde communicatieve en sociale vaardigheden. U werkt voornamelijk dagdiensten en één weekend
in de twee weken.

^gezóndhëidszorg'en
•; ;eën,divisië serni- en ;
;ex;tramurale:zorg.;" .
paainaastjser -;V^
; een.dtïetaj /.,\;" V >•
ondersteunende

Salariëring en arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuiswezen en salariëring volgens FWG 40, maximaal ƒ 4429,00 bruto
per maand.

Huis-aan-huis verspreiding

1. MILD-WING menu, mild gekruid
2. HOT & SPICE-WING menu, heet gekruid
3. AK1-WING menu, met kerrie kruiden,
dus pittig!
4. BIG-WING menu, medium gekruid
5. FRIED-CHICKEN menu, mild gekruide
kip karbonades drumsticks
6. HOT &SPICE FRIED-CHICKEN menu,
heet gekruid!
7. KIPPEN BOUTEN menu, mild gekruid
8. FINGERS (zonder botjes)

6 stuks
6 stuks
6 stuks

9 stuks
9 stuks
9 stuks

12 stuks
12 stuks
12 stuks

3 stuks
2 stuks

4 stuks
3 stuks

5 stuks
4 stuks

2 stuks
1 stuks
5 stuks

3 stuks
6 stuks

Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer
J. Atsma, afdelingsmanager Zorg, tel. 020-6677555.
Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan Antaris, t.a.v. mevrouw
A. Rensen, personeelsadviseur, Postbus 9225, 1006 AE Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer 4e-01-00.

Ten behoeve van de verspreiding van:

11 Nieuwsblad

4 stuks
2 stuks
7 stuks

j Bovenstaande menu's zijn inclusief saus, salade en wedges

SAUZEN
* Cocktail
* Knoflook
* Melrose
* Srnoked BBQ
* Samba)
* Mosterd

en/of folders
zoeken wij enige

BE2ORG(ST)ERS
met sofinummer

l ste 10 AUTORIJLESSEN FL. 500,-Bel Phil Waaning
Tel. 023-5712071

GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.8444

Speciaal BIG-CHICKEN menu

:?<••.ï^-',-iït>ZW--!'^-,i-.,'-''i..'.\-. -'-" r''^:-^.~^.L"""-•'••"• ' \ ':•"•••-,• -'-":• ;•.•..•-" ''•'..:,:••:>,• .-.v:-'~•''•:: '^

Van alle kipsoorten één MILD-WING
HOT & SPICE-WING
AKI-WING
BIG-WING
FRIED-CHICKEN
HOT & SPICE FRIED-CHICKEN
KIPPEN BOUT

BUDGET family menu voor 2 personen

-•-Wïï-ti-Aa-tiw.'w-i'.ï'Vj'i'.yVj'V--;-"-/.^•"••>'i!'!'.\•"• :• .V^-.^j1» -••-.-••^'ii :.'.•':;,-:•:-.-;"-.' -•-.:'•..•. .- .:.;,•• •'...•' • :••;•.'..;••.•;..••• v.-i-- •,'-::>. -..-;.•>"•«;•-.:

2
2
2
2

Bouten
Fried
HotWings
Mild Wings

2 Salades
2 Sauzen
2 Wedges

uw CD Speciaalzaak

voor

VALENTIJN KADOTIP
SKY RADIO HITS
"DE VALENTIJN editie"
van

amilymenu voor 2 personen
^

NU 37,50
alleen bij inlevering van deze advertentie

'

FOTO FOCUS l UUR SERVICE

Kerkstraat 8, Zandvoort

s?iötti?^

2 Fried Chicken
1 Florida Salade
2 HotSpice
1 Kool Salade
2 Big Wings
1 Cocktail saus
2KipFingers
1 Knoflook Saus
2 Wings
2 HotWings
2 Aki Wings
2 Porties American style
potato wedges of gepofte aardappels

Haltestraat 37a - Zand voort
Tel.: 023-5715810

Kodak

voor

Waardebon
Dubbel Print

10x15
voor slechts

en een
gratis KODAK FILM 200 ASA 24 opn.
Ook voor APS film.
Deze bon inleveren met uw film bij
Foto Focus 1 uur Service
Haltestraat 37, tel. 5715810
geldig t/m 31-3-2000

bon
,10% korting op alle
mobiel telefoons.
Libertel \s\ en KPN Hi.
Kodak Expresse
Foto Focus 1 uur Service
Haltestraat 37, tel. 5715810

Waardebon
ersonen yerkrijgb

* /American Chicken Menu * American Chicken Menu *
Haltestraat 23c, Zandvoort
Tel. 023 -5733003
Geopend van 16.00 t/m 22.00 uur,
woensdag gesloten.
Ook frisdranken verkrijgbaar
Dessert: BEN & JERRY'S VERMONT'S FINEST • ICE CREAM ƒ 1 1,95

14 februari
VALENTIJN
kaarten en vele leuke attenties

PASFOTO'S
kleur en zwart/wit
NU
van 14,95voor

10,00

10 % korting op ons hele camera
assortiment
Kodak, Canon, Nikon, Peritax,
Minolta en Samsung (KB en APS)
Kodak Expresse
Foto Focus 1 uur Service
Haitestraat 37, tel. 5715810

,

Kodak Express
Foto Focus 1 uur Service
Haltestraat 37, tel. 5715810

Daar kun je mee lezen en .schrijven

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 - 2042 LVV Zandvoort - Telefoon: 023 - 5716033

Foto Focus Service bekroond met Kodak Certificaat
voor de Beste Kwaliteit in 1999 van de regio

7andvoorts
Nieuwsblad
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gaines Spiers en
l/an der Meulen
•en klasse apart
ZANDVOORT - In de cometitie op woensdagavond
Varen bij de Zandvoortse
Jge Club de dames Van
;fjer Meulen en Spiers een
:
felasse apart. In de A-lijn beiaalden zij een overtuigende
lVerwinning.
De overwinning kwam tot
tand met een score van 65
procent. Op grote achterstand
&erd de tweede en derde
plaats gedeeld door de dames
!j3oon en Koning en mevrouw
' 'enaar en de heer Koning,
hadden een achterstand
? "an maar liefst twaalf procent,
jjstaanvoerders blijven meITOUW Molenaar en de heer
Koning voor de heren Baljet en
jeldoorn.
De dames Kinkhouwers en
joper hadden in de B-lijn een
Irima avond. Zij trokken met
„estig procent aan het langste
'kind. De dames Meijer en Mom
':;coorden een procent minder
|n werden tweede, het echtpaar Hoogendijk bezet nog
jiteeds de eerste plek, maar
hun voorsprong op nummer
i wee, de dames Kinkhouwers
|n Koper, is aanzienlijk geslon' en.
» In de C-lijn maakte het echtpaar Van der Moolen korte
jnetten met de concurrentie.
Zij behaalden met 68 procent
He hoogste score van de avond,
lie dames Polm en de Vries einHigden met 63 procent als
Jweede. Door hun fraaie presfatie neemt het echtpaar Van
" [er Moolen de leiding over van
!e dames Eijkelboom en De
Tost, die nu tweede staan.
j In de A-üjn op donderdagmiddag büjven de heren Ho;endoorn en Weijers het goed
ioen. Opnieuw bonden zij de
rest van het veld aan hun zegekar en wonnen met 58 procent.
Het echtpaar Noijen deed ook
yan zich spreken en pakte met
53 procent de tweede stek. De
berste plek na zes wedstrijden
wordt nog steeds ingenomen
tioor de heren Hogendoorn en
Veijers, op de tweede plaats
gevolgd door de dames Boon
fen Van der Meulen.
l In de B-lijn waren mevrouw
^an Ede en de heer Bakker de
fterksten. Zij eindigden op de
hoogste plaats met 61 procent.
het echtpaar Lanting scoorde
"i8 procent, genoeg voor de
;weede plek. De dames Pellefin en Rooijmans blijven eerste, de dames Lemmens en Nijjen zijn goede tweede.
Deze week werden ook de
raorrondes voor het 41e Rui:enboer Toernooi gespeeld.
!Dit is een landelijk toernooi,
paar duizenden bridgers aan
deelnemen. Leden van de
Zandvoortse Bridgeclub speelden in twee lijnen, waaruit de
nummers een, alsmede de bese nummer twee zich voor de
kwartfinale plaatsten. In de
toe lijn zegevierden de dames
3oon en Spiers, in de andere
ie heren Brandse jr. en Van
1er Meulen. Als beste nummer
wee gaat mee het echtpaar
•roenewoud.

Motorpechvoor
Jan Lammers
i ZANDVOORT - Voor Jan
^ammers is het raceseizoen
al weer begonnen. Veel geluk
Jiad de Zandvoorter niet. In
e 24 uur van Daytona, in de
'erenigde Staten, moest
<ammers met motorische
problemen opgeven.
T, De Zandvoorter vormde in
pe wedstrijd in Daytona met
e Duitser Sascha Maasen en
ie Oostenrijker Franz Konrad
iet team met de Lola. De weditrijd begon goed want de Lola
.t'eed lekker en voerde een tjjd]e het raceveld aan. Na zeven
}iur racen werkte het koelings«ysteem niet meer en een half
•ur later viel definitief het
oek met een oververhitte mofor. De overwinning in deze
perste race om het WK voor
*Port wagens ging naar Beretta
n Wendlinger met een Chryser Viper.
Voor Jan Lammers was deze
ace een goede test voor de 24r van Le Mans. De ZandJ'oorter won de wedstrijd in
"Paytona reeds in 1988 en 1990.
pe race in Le Mans vindt
plaats in juni en Jan Lammers
orrnt dan met Peter Kox en
jTom Coronel een team.

i

jVissers slaan veel
s aan de haak
ZANDVOORT - De leden
an de Zeevis Vereniging
;andvoort waren zondag ac'ef vanaf de Zuidpier in IJuiden. De vissen maar ook
•e vissers hadden er zin in
"ant er werd heel goed ge'angen.
Wülem Bakkenhoe
n ging met de eerste prjjs
i?an de haal.
.Bakkenhoven haalde maar
F«st
21 vissen, waaronder veel
?cnar, met een totale lengte
r* vier meter en twintig centiP^ter, uit het water. De vis
Cfieet goed aangezien de overil= vissers eveneens tot een res|Pectabel aantal meters vis
|gwamen. Coen Mollenberg legiy:. beslag op de tweede plaats.
*Hl ving achttien vissen met
;;fllengte
van drie meter en 54
e
ntimeter.
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Zandvoort zorgt voor sensatie tegen Van Nispen
ZANDVOORT - In het tumult na afloop kwam trainer
Gerard Nijkamp handen te
kort om alle felicitaties in
ontvangst te nemen. Zijn SV
Zandvoort had namelijk voor
een geweldige stunt gezorgd
door de ongeslagen koploper
Van Nispen een 1-0 nederlaag toe te brengen. Een belangrijke zege maar ook dik
verdiende zege voor de
Zandvoorters.

Grote vreugde in het kamp
van de Zandvoorters. Vrijwel
niemand had het voor mogelijk
gehouden dat SV Zandvoort
voor zo'n geweldige verrassing
zou zorgen. En dat gebeurde
ook nog met zeer acceptabel
voetbal. Nijkamp had tactisch
zijn manschappen goed geinstrueerd door in de achterhoede kort te dekken en bovendien het middenveldveld met
zeker vier man te bezetten. Via
goede combinaties liet Zandovort zien niet onder te doen
voor Van Nispen.

VEW gaat beter
met kansen om
ZANDVOORT - Voor het
zaterdagelftal van SV Zandvoort was de eerste wedstrijd
na de winterstop geen succes. De wedstrijd tegen koploper VEW was van een matig gehalte en werd met 4-1
verloren.

Zoals gesteld de defensie
met de onverzettelijke Dennis
Meijer, Uzar Koster en Vincent
Fleers gaven hun tegenstanders geen centimeter ruimte.
Bovendien was ook nu doelman Michel van Kampen goed
op dreef. De aanvallers van
Van Nispen kwamen zodoende
in het stuk niet voor.

De maker van het enige doelpunt, Donny Visser, maakte het de defensie van Van Nispen erg moeilijk

strueerde Nijkamp in de rust
zijn team. En dat lukte. Van
Nispen was veel in de aanval
echter zonder overtuiging. De
Zandvoortse defensie speelde
geconcentreerd en met enorm
veel inzet. Uitgespeelde kansen kreeg de koploper niet.
Soms bij voorzetten of afstandsschoten was er licht gevaar, maar de Zandvoorters
wensten niet op te geven.

In de veertigste minuut leverde het goede spel van Zandvoort een verdiende treffer op.
Donny Visser, bezig aan een
sterke wedstrijd, verlengde
een vrije trap met het hoofd.
Daardoor ontstond er onrust
De counters via Donny Visin de defensie van Van Nispen
en toen Visser de bal voor zijn ser, Jordy Heidebrink en de
voeten kreeg was het raak, 1-0. handige Matthijs van den
Brink leverde meer gevaar. De
In de tweede helft liet Zand- strijd werd allengs harder en
voort zich terugzakken en menig gele kaart werd door
mocht Van Nispen komen. scheidsrechter Koper getrok„Blijf er kort op zitten," in- ken. Met nog twintig minuten

te gaan werd Donny Visser
aangespeeld. De behendige
Zandvoortse spits draaide om
twee tegenstanders heen en
werd gevloerd. De scheidsrecehter kende een strafschop
toe die jammergenoeg door
Geofrey van den Broek werd
gemist.

dere fase en daarvan hebben
we goed gebruik gemaakt.
Tactisch zat het goed bij ons
en Van Nispen kwam niet in
het spel."
„Ik ben zeer tevreden en
vind dat we verdiend gewonnen hebben. We hebben de betere kansen gehad en goed gevoetbald. Je kan zien dat er
De strijd had definiteif be- meer getraind wordt, want ze
slist kunnen zijn, maar bleef worden sterker. Dit zijn puntot aan het laatste fluitsignaal ten die je normaal gesproken
bloedstollend. De Zandvoor- niet hebt. Dit telt extra en is
ters kwamen in de slotfase met erg lekker. De jongens hebben
de rug tegen de muur maar het nu door. We moeten het
toonden deze middag een juis- met elkaar doen, we hoeven
te instelling en wonnen dan echt niet voor andere teams
ook terecht.
onder te doen. Ik stelde al eerder dat we punten gingen pak„Van Nispen zit in een min- ken en je ziet het."

Basketbalshow van The Lions
ZANDVOORT - Het mannen basketbalteam van The
Lions waren in het duel tegen
het derde team van Akrides
oppermachtig. Na een 35-17
voorsprong bij de rust maakten de Zandvoorters er in de
tweede helft een mooie show
van en wonnen met 94-53.
De eerste minuut van het
duel was rommelig maar daarna was het al snel geen wedstrijd meer. De formatie van
coach Joop van Nes was veel te
sterk. Op alle onderdelen van
het basketbal waren de Zandvoorters een klasse beter.
Lions was sneller, speelde de
bal beter rond, heerste onder
de borden en beschikte over
een uitstekend schot. Dat de
score de honderd punten niet
haalde kwam door het show
element dat de spelers in de
wedstrijd bouwden.
Na zes minuten leidde Lions
al met 13-4 en vijf minuten later stond er een stand van 23-6
op het scorebord. Akrides nam
snel twee time-outs, maar ook
dat bracht de Zandvoortse
machine niet aan het pruttelen. Maarten van den Elshout,
Dustin Visser en Alain Clarck
strooiden met passjes en
scoorden er lustig op los. In de
laatste vijf minuten van de eerste helft liet Lions de teugels
wat vieren en bleef Akrides een
afstraffing bespaard, 35-17.
Toen Lions in de tweede
helft het tempo meteen verhoogde en een man to man
toepaste wist Akrides met de
bal geen raad meer. De Zandvoorters veroverden constant
de bal en na vijf minuten was
de voorsprong opgevoerd naar
49-21. Het werd toen tijd voor
een basketbalshow. Alain
Clarck bracht de handen van
spelers en toeschouwers op elkaar door een schitterende
dunk en Klaas Peerenboom
kreeg de geest en zorgde eveneens voor mooie punten. De
Zandvoorters leefden zich geheel uit en ondervonden geen
enkel verweer van Akrides.
Eindstand 94-53.
„Ik ben heel erg tevreden,1'
stelde coach Joop van Nes na
afloop. „We begonnen met een
sterke verdediging, speelden
goed geconcentreerd en iedereen deed zijn stinkende best.
Bovendien vielen de ballen er

TZB houdt een
klaverjasavond
ZANDVOORT - TZB organiseert aanstaande vrijdagavond de tweede koppelklaverjaswedstrijd van
dit jaar. Plaats van handeling is de kantine van The
Boys aan de Kennemerweg.
Voor tien gulden per
koppel kan deelgenomen
worden aan deze gezellige
klaverjasavond. Met deelname wordt de softbalafdeling van TZB gesteund.
Naast mooie prijzen is er
een verloting met een keur
aan prijzen. De eerste
kaart valt om acht uur op
tafel. Op 10 maart en 14
april staan eveneens klaverjaswedstrijden
gepland. Nadere informatie
kan verkregen worden bij
Hans
Paap, telefoon
5717397.

Veel tumult na afloop, want
de nederlaag zat de Zükenaren
niet lekker. Tegen rode lantaarndrager verliezen is natuurhjk niet leuk en de
scheidsrechter moest het toen
ontgelden. Gelukkig bleef het
bij scheldkanonnades en duwwerk en keerde de rust snel
terug.

Op het middenveld zorgde
aanvoerder Ivar Steen voor de
nodige rust en gaven Jordy
Heidebrink en Geoffrey van
dem Broek steun aan de voorwaartsen. Zo was Heidebrink
al snel heel dicht bij de openingstreffer. Na een fraaie aanval kwam hij geheel vry voor de
doelman maar zijn stiftbal ging
naast het doel. Na een halfuur
raakte Zandvoort de greep wat
kwijt en leek Van Nispen het
verschil op de ranglijst waar te
gaan maken. De opleving was
van korte duur want Zandvoort bleef de betere.

7

Foto: Chris Schotanus

Topscorer
Robin Castien
Mischa Tibboel
Pieter Keur
Stefan Smit

Riek de Haan

(SV Zandvoort-zat.)
(TZB)
(SV Zandvoort-zat.)
(SV Zandvoort-jun.)

(TZB)

23X

19X
16X
10X
10X

Voor de derde keer op rij ondergaat de rangschikking op de topscorerslijst geen wijziging. TZB kwam niet in actie terwijl de overige
drie teams van SV Zandvoort slechts driemaal scoorden. Het ene
doelpunt van Donny Visser, voor de zondagafdeling van Zandvoort,
was uiterst belangrijk, maar heeft geen gevolgen voor de toppers.

Handbalsters van ZVM
hebben het moeilijk
ZANDVOORT - Door met
23-26 te winnen van de reserves van Concordia maakten
de handballers van ZVMRabo een stevige stap richting titel. Met de Zandvoortse handbalsters gaat het de
andere kant op. Westervogels was met 26-9 veel te
sterk en degradatie is onafwendbaar.
In de strijd tegen Concordia
hadden de Zandvoorters een
koude start. De Haarlemmers
bouwden een voorsprong van
vier doelpunten verschil op.
ZVM-Rabo kwam naarmate de
wedstrijd vorderde beter in
het ritme. De stroeve start zou
uiteindelijk geen gevolgen
hebben. Bij de rust was de
schade teruggebracht tot twee
doelpunten verschil. Ruststand 14-12 in het voordeel van
Concordia.
In de tweede helft begon de
Zandvoortse trein te lopen. Als
een geoliede machine werden
mooie aanvallen opgebouwd.
Ook nu was Kees Schaap de
grote man. Schaap scoorde
veel en sleurde zijn team mee
in de race naar de overwinning.
Tot 16-16 hield Concordia gelijke tred maar toen was het
gedaan. De Zandvoorters zetten door en namen een voorsprong die niet meer werd afgestaan, 26-23.
„Het was een leuke en sportieve wedstrijd," stelde coach
Ed Spruit. „Het begin verliep
moeizaam, maar toen we in de
tweede helft voor kwamen te
staan, waren er geen proble-

men meer. Het team draait erg
lekker en ze hebben er ook heel
veel zin in."
De Zandvoortse vrouwen
houden rekening met degradatie waardoor de klap niet al te
hard zal aankomen. Het in opbouw zijnde jonge team moest
het afleggen tegen het fysiek
veel sterkere Westervogels. In
feite was er geen sprake van
een wedstrijd. Wel doet ZVMRabo in dit soort wedstrijden
heel veel ervaring op waarvan
volgend seizoen geprofiteerd
kan worden. Bij de rust was de
wedstrijd reeds gespeeld gezien de stand van 11-3
In de tweede helft liep het
aanvallend soms wel aardig bij
ZVM-Rabo. Enige fraaie treffers werden genoteerd, maar
defensief had ZVM de nodige
moeite met het heel stevige
spel van Westervogels. Zonder
enig probleem bepaalde Westervogels de eindstand op 26-9.
„We liepen achter de feiten
aan," vond coach Geert Dijkstra. „Het jonge team moet
duidelijk wennen aan het fysieke hadbal, maar toch heb ik
goede momenten gezien. In iedere wedstrijd leren we wel
wat. We blijven bouwen aan
een nieuw team en het komt
vanzelf wel goed. Zondag komt
Westervogels op bezoek en
dan hoop ik toch op een andere wedstrijd."
Doelpunten mannen: Kees
Schaap 10. Mark Molanus 5,
Erwin Spruit 5, Jan Drayer 3,
Joost Berkhout 2, Jaap Koper
1. Vrouwen: Daphina van Rhee
3, Charissa Koning 3, Janneke
de Reus 2, Diana Pennings 1.

Sportief in de Kennemerduinen
ZANDVOORT/SANTPOORT - Een boswachter van Natuurmonumenten vertrekt op zaterdag 19 februari voor een fietstocht door de Kennemerduinen. Het thema van de excursie is
'water en duinen'. De boswachter start om één uur bij de ingang
Duin- en Kruidberg in Santpoort-Noord. Deelnemers dienen
zich van tevoren met naam en telefoonnummer op te geven op
telefoonnummer 541.1119. De tocht duurt drie uur. De boswachter raadt fietsers aan ook hun laarzen mee te nemen. Leden van
Natuurmonumenten mogen gratis mee, niet-leden betalen vijf
gulden, kinderen één gulden.
Met bewondering kijken de tegenstanders naar de dunk van Alain Clarck
Foto: Rob Knottcr
Het voorjaar in de bossen en duinen van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland wordt gevierd met een wandeltocht vanaf
lekker in. De taken werden ste vier te eindigen en als we zo
Topscorers: Maarten van Duin- en Kruidberg in Santpoort-Noord onder leiding van een
goed opgepakt en we hebben blijven spelen dan zit dat er in. den Elshout 34, Klaas Peeren- gids. De wandeling begint om twee uur. Deelnemers dienen zich
daardoor keihard gewonnen. Een kampioenschap zit er dit boom 15, Alain Clarck 14, Dus- van tevoren met naam en telefoonnummer op te geven op
telefoonnummer 541.1119.
De doelstelling is om bij de eer- jaar niet in."
tin Visser 10.

Door afgelastingen bleven
de competitie verplichtingen
voor Zandvoort tot een minimum beperkt. In de oefenwedstrijd van vorige week leek de
vorm er te zijn toen tweede
klasser Odin met 5-1 werd geklopt. Zaterdag werd de vorm
niet gevonden en aangezien
ook VEW er niet veel van
maakte was het geen grootse
partij voetbal. Het werd wel
een gelijkopgaande wedstrijd.
De Zandvoorters misten een
aantal vaste krachten door
blessures en vakanties, doch
daaraan mag de nederlaag niet
worden toegeschreven.
VEW opende de score in de
tiende minuut na een dekkingsfout in de Zandvoortse
defensie. Op het bar slechte
voetbalveld kwamen de teams
niet goed uit de voeten. VEW
toonde wat meer inzet dan de
Zandvoorters en verdiende de
1-0 voorsprong.
De tweede helft was van een
iets beter gehalte. De Zandvoorters vonden elkaar wat beter en zetten aan voor een offensief. Robin Castien testte
met een hard schot de vuisten
van de VEW-doelman en na
vijftien minuten werd de pp
dat moment terechte gelijkmaker gescoord. Na een vlot
lopende aanval via Ferry van
Rhee en Edwin Ariesen werd
de bal ingeschoten door Ruud
van Laere, 1-1. Zandvoort probeerde door te drukken, maar
het overwicht was van korte
duur. VEW nam het heft in
handen. De Zandvoorters verloren de greep op het middenveld en bovendien werden de
persoonlijke duels door VEW
gewonnen. De koploper zat feller op de bal.
Halverwege de tweede helft
kwam de thusiclub weer op
voorsprong. De Zandvoorters
reageerden niet allert genoeg
en doelman Groot werd kansloos gepasseerd. Zandvoort
probeerde de gelijkmaker te
forceren en kreeg wat kleine
kansjes maar ging er niet goed
mee om. VEW liet de spanning
verdwijnen door even later het
derde doelpunt te scoren.
De wedstrijd was gestreden
en in de slotfase profiteerde
VEW van de geboden ruimte
door de eindstand op 4-1 te
bepalen. „Het veld was slecht
maar ook het spel was niet
best," constateerde begeleider
Joop Paap. „De verdienste van
VEW was, dat die de kansen er
in schoot terwijl wij dat niet
deden. In bepaalde periodes
waren we wel iets beter, maar
het was te weinig."
Voorlopig nemen de Zandvoorters een plaatst in de middenmoot in. Zaterdag gaat
Zandvoort op bezoek bij AFC.
In Amsterdam zal het geen gemakkelijke partij worden.

Standen voetbal
Derde klasse B zaterdag

VEW
RCH
NAS
SCW
AFC
Zandvoort
SIZO

Hoofddorp
Vlug en Vaardig
DCG
Overbos
IJmuiden

13-29
13-27
14-24
14-23
14-21
13-20
14-18

13-17
14-16
13-14
14-13
13-8

Vierde klasse D zondag
Van Nispen
16-39
Pancratius
15-31
Hillegom
DIO
GeelWit
Concordia

16-25
15-24
16-20
16-20

United/Davo

16-20

Zandvoort

16-16

DSS
DSOV
BSM
TYBB

16-20
16-19
16-17
16-16

Zevende klasse A zondagHeemstede
17-37
KSJB
14-27
TZB
14-25
DIB
16-25
HYS
12-18
OSC
15-17
Eendracht
16-15
ABNAmro
16-11
THB
16-7
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Wij bezien ook de gevolgen van een hoger waterpei
EMEENTEWATERspronkelijke duinbloemetjes
LEIDINGEN Amster- die in de reeds aangepaste Van
dam (GWA), die eige- Limburg Stirumvallei weer tenaar is van de Amster- ruggekomen is.
damse
Waterleidingduinen
Dit kanaal is wel gedempt,
(AWD) ten zuiden van Zand- maar het is dus niet waarvoort, doet niets meer zonder schijniyk dat dit met de andere
naar de gevolgen voor de om- kanalen gebeurt. Al was het algeving te kijken, vertelt inge- leen al omdat het water uit de
nieur Theo Olsthoorn. Het duinen ten zuiden van Zandhoofd van de sector hydrologie yoort ook in de toekomst nodig
op de afdeling onderzoek, ont- is om de Amsterdammers elke
wikkeling en planning is daar dag van drinkwater te voorinmiddels zeer van overtuigd zien. Weliswaar verwacht
geraakt. Sinds de bollenboe- GWA dat de vraag naar water
ren uit De Zilk en Vogelenzang met 12 procent gaat dalen
in 1996-1997 de waterleiding- (omdat alle Amsterdammers
maatschappij aanwezen als eindelijk een eigen watermeter
schuldige van hun verrotte in huis krijgen), maar dan nog
oogst, is GWA als de dood voor blijft de behoefte aan drinkwater groot. GWA heeft slechts
ruzie met de buren.
Het waterleidingbedrijf had één ander gebied in de Vechtnamelijk net het Van Limburg streek waar drinkwater vanStirumkanaal gedempt, het daan komt. De kanalen in de
waterpeil in het Oosterkanaal duinen allemaal dempen en
verhoogd en was gestopt met stoppen met waterwinnen ligt
de waterwinning onder de klei- dus niet voor de hand.
laag op twinWat kan er
tig
meter
wél gebeudiepte. Na onren?
Daarderzoek bleek
voor
heeft
dat overigens
GWA in 1998
niet de oorhet zogehezaak van de
ten eco-hynatte bloemdrologisch
bollenvelden.
onderzoek afVolgens GWA
gesloten.
heeft in de
Daarin staan
koude winter
twaalf mogevan '96-'97 tij- Als het Boogkanaal een beek
lijkheden gewordt,
is
de
kans
groter
dat
de
dens
het
noemd om de
dooien een ijsvogel er gaat bivakkeren
natuur en de
klein laagje
waterwinning
water op de vorstlaag in de optimaal op elkaar af te sternbloembollenvelden gestaan. men. Grofweg komt het erop
Uit metingen is namelijk ge- neer dat het waterpeil in de
bleken dat het grondwater kanalen omhoog kan en dat
nooit hoger dan zestig centi- van het Boogkanaal (aan de
meter onder het maaiveld andere kant van de Zandheeft gestaan en de bloembol- voortselaan) een beek gelen dan ook helemaal niet maakt kan worden.
heeft kunnen bereiken. Maar
Voor Zandvoort heeft meer
de angst voor nieuwe ruzies zit water in het onderste deel van
er goed in.
het Westerkanaal (net achter
„Wat we ook gaan verande- de zeereep) de minste gevolren in de toekomst, in elk geval gen. Daar merkt Zandvoort
zullen we heel goed kijken wat nagenoeg niets van, laat Olstde gevolgen zijn voor bijvoor- hoorn aan de hand van het onbeeld Zandvoort," zegt Olst- derzoeksrapport zien. Maar
hoorn.
als de waterstand van het
Zijn er dan veranderingen op Noordoosterkanaal (dat pakomst? Jazeker, de provincie rallel loopt aan de Zandvoortwil dat de duinen natter wpr- selaan en de Frans Zwaanden en dat de oorspronkelijke straat) en de waterstand van
bloemen en planten weer te- het bovenste deel van het Wesrugkomen. Mede om die reden terkanaal stijgen, is het een
is PWN in de Kennemerduinen ander verhaal.
aan het stoppen met de water65 centimimeter erbij in het
winning. Ook de Amsterdam- Noordoosterkanaal en 55 cense Waterleidingduinen moeten timeter in het Westerkanaal
weer ietsje meer op de duinen betekent tien centimeter stijvan voor 1853 gaan lijken, toen ging van het grondwaterpeil
Amsterdam met het water- onder het Raadhuisplein. In
wingebied in gebruik nam. De de Frans Zwaanstraat gaat het
provincie heeft onlangs erop water met 25 centimeter omaangedrongen dat de discus- hoog.
sie hierover in elk geval in het
najaar start.
Een beek van het BoogkaHet gaat echter om kleine naal maken zorgt ervoor dat
ingrepen, want de grootste de volkstuinders het nogmoeilandschappelijke veranderin- lijker krijgen. Er komt namegen, het graven van de kaars- lijk 10-25 centimeter water by
rechte kanalen, zijn niet meer in Nieuw-Noord.
terug te draaien. „Dan moet je
Olsthoorn: „We hebben alwel zoveel zand opnieuw gaan tijd gedacht dat dit soort ververplaatsen, dat is niet te hogingen niet zo'n probleem
doen. Bovendien," zegt Olst- waren, omdat het grondwater
hoorn, „is het oorspronkelijke in Zandvoort immers niet metzand inmiddels verdwenen. een vlak onder het maaiveld
Dat is bijvoorbeeld gebruikt zat. Maar nu het peil tegenom de spoorlijn op te hogen." woordig wel erg hoog is, kan
„En," zegt hij, „die rechte elke druppel te veel zijn. Dat
slootjes die wij misschien zo betekent dat we daar erg veel
lelijk vinden, zijn volgens eco- zorg aan zullen besteden."
logen niet zo'n probleem. Een Welke keuze de provincie en
vleermuis kijkt namelijk niet GWA gaan maken, kan Mj echnaar wat hu mooi of lelijk ter nog niet zeggen omdat de
vindt. Hij Mjkt naar het voed- discussie in feite nog op gang
sel dat hij er kan vinden." Dat moet komen.
geldt overigens ook voor de
parnassia, een van de oorMonique van Hoogstraten

G

Als je het hard en
ongenuanceerd stelt, is
Zandvoorts grootste
bedreiging het water. Vroeger
kwam die dreiging vanuit de
zee, maar tegenwoordig is de
blik meer gericht op de regen
van boven en het grondwater
van onder. Sinds het
waterleidingbedrijf PWN het
winnen van water uit de
Kennemerduinen in het
noordoosten sterk heeft
verminderd, staan de
volkstuinen en sportvelden
sneller blank. Vanaf 2001 stopt
PWN helemaal met het
wegpompen van water.
Daardoor zal het
grondwaterpeil nog meer
stijgen, ook in de rest van het
dorp. Maar hoe zit het met het
waterwingebied ten zuiden van
Zandvoort? Kan Zandvoort
daar ook extra water van
verwachten?
Teksten:
Monique van Hoogstraten
Illustraties:
Gemeentewaterleidingen
Amsterdam

De terugkeer van de vlinders,
ijsvogels en zeldzame bloemen
T
OT 1853 was het gebied
dat nu de Arnsterdamse Waterleidingduinen
heet een weelderig landschap met veel verschillende
soorten planten en bloemen.
Het was vooral een stuk natter dan nu. Om de verdwenen planten weer terug te
krijgen, moet dan ook de waterstand omhoog. Maar welke soorten hopen de ecologen van de Gemeentewaterleidingen Amsterdam in de
duinen eigenlijk terug te krijgen?

Behalve het veelgeprezen
parnassiabloemetje ziet bioloog Joop Mourik ook graag
de blauwpaarse klokjes van
de gentiaan terugkomen.
Mourik schreef met Mark
van Til onlangs het boek
'Hiërogliefen in het zand, Vegetatie en landschap van de
Amsterdamse Waterleidingduinen'.

willen we wat aan doen,"
zegt Mourik.
Zodra bepaalde planten
voorkomen, keren vaak ook
zeldzame dieren terug. Zo is
de grote parelmoervlinder in
Nederland alleen nog maar
te vinden op Texel. De rupsen van deze vlinder eten bepaalde wilde viooltjes die in
natte duinvalleien staan.

Biologen hopen dat er
bijvoorbeeld meer
icarusblauwtjes gaan
neerstrijken op de met nectar
goedgevulde distels

Als het Boogkanaal een
beek wordt, kunnen libellen
en ijsvogeltjes in alle rust
hun gang gaan. Ook nu al is
het Boogkanaal trouwens erg
populair bij insecten, omdat
er veel nectar te vinden is en
het uit de wind ligt.

Overigens komen vlinders
ook graag op bloemen af
waar de mens van nature een
redelijk zeldzaam en we ho- hekel aan heeft, zoals distels.
pen dat na de vernatting
„Die hebben heerlijke nectar.
meer van dit soort roze bloe- Als er meer distelsoorten in
men te zien zijn." Dat geldt het duingebied omhoog kovolgens Mourik ook voor or- men, verwachten we dan ook
„We mogen ons gelukkig
chideeën, waarvan er modat de vlinderpopulatie zal
prijzen dat duizendguldenmenteel zes soorten in de
toenemen," aldus Mourik,
kruid af en toe ook in het ge- AWD groeien. „Maar de aan- een groot liefhebber van vlinbied voorkomt, maar het is tallen zijn heel laag en daar ders.

/ /> «a^m
- Westerkanaal
?' Noordooster-

De duinen als drinkwaterfabrie
Amsterdammers drinken, douchen en
trekken de wc door, net als
Zandvoorters. Zij gebruiken daarvoor
150 liter water per dag. Samen hebben
ze elke dag ongeveer net zo veel water
nodig als er in de kaïitoorkolos de
Rembrandttoren bij het Amstelstation
in de hoofdstad past.
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
(GWA) produceert jaarlijks 94 miljoen
kubieke meter water. 70 procent
daarvan (vorig jaar 67 miljoen kubieke
meter) wordt gezuiverd in de
Amsterdamse Waterleidingduinen
(AWD) bij Zandvoort, de overige 30
procent komt uit de Vechtstreek.
OT 1957 haalde het waterleidingbedrijf alleen maar regenwater en
grondwater uit de duinen. Dat leidde tot verzilting: het zoute water van de

T
Het is de bedoeling dat er in de toekomst in de Amsterdamse Waterleidingduinen weer meer plekken
komen zoals deze natte vallei
Foto uit 'Hiërogliefen in het zand'

zee en de diepe lagen van de aarde namen
steeds meer de plaats van het zoete water
in de bodem in.
Dat werd opgelost door rivierwater in
de duinen te brengen. Vorig jaar stroomde
er 55 miljoen kubieke meter water vanuit
de Lek (na voorzuivering bij Nieuwegein)
naar Zandvoort om daar in de duinen
door het zand voor de tweede keer gezuiverd te worden. Inmiddels haalt GWA nog
maar 10,7 miljoen kubieke meter regenen bodemwater uit de Amsterdamse Waterleidingduinen, de rest is dus gezuiverd
Lekwater. Dit is een groot verschil met
PWN dat in de Kennemerduinen alleen
maar regen- en bodemwater gebruikt. Na
de derde zuivering, via allerlei soorten filters, is het water schoon genoeg voor de
Amsterdammers.
In het drinkwater zit geen chloor en ook
daarmee is- het Amsterdamse water
uniek. GWA wil dat graag zo houden.

Daarom is het waterleidingbedrijf erg bezorgd voor fosfaten, r - Minnen in de
leidingen groei van bacteriën veroorzaken
en dat kan alleen voorkomen worden door
chloor te gebruiken.
Het water uit de Kennemerduinen bevat van nature beduidend meer fosfaten
dan het Lekwater. GWA heeft dan ook
mede daarom besloten om niet in te gaan
op het aanbod van PWN om het water uit
de Kennemerduinen het Lekwater te laten vervangen.
Het is tevens de reden waarom het volgens ingenieur T. Olsthoorn van GWA
niet mogelijk is om hemelwater uit het
dorp af te voeren naar de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Daarmee zou natuurlrjk wel de druk op het Zandvoortse
rioolstelsel verminderen (en de Jacob
Catsstraat minder vaak overstromen)
maar daarmee komen ook allerlei verontreinigingen mee.

woensdag 9 februari 2000

Weekmedia 17
D.I.T. Interim Techniek zoekt MW. VERKEERSAFZETTINGEN. Ben je een aanpakken flexibel, bereid op onregelmatige
tijden te werken, veel uren te maken en heb je eigen vervoer?
Bel dan: 020-6817787.
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Valentijns mooiste cadeau...

Personeel gevraagd
GO EO B E K E K E N

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bodrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad,
F 0.57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Amsterdam.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt, Nieuwegracht
29, 3512 LD UTRECHT.

CURIESTRAAT 3 ZANDVOORT

DE FAVAUGEPLEIN 21/24 ZANDVOORT

Hallvrijstaande moderne woning mei voortuin, gelegen m rusli
ge woonomgeving mei zeer ruim souterrain, geschikt voor meer
dere doeleinden (toegankelijk voor auto's). Indeling, eniree. me
terkast. modern toilet mei tonieintje. hooldslaapkamer mei vas
Ie kasl en toegang lot balkon, slaapkamer, (werk)kamer. moder
ne badkamer mei douche en wastafel, bergkast. ruime woonka
mer met openhaard en toegang lot balkon, luxe nieuwe open
keuken met inbouwapparaiuuf. ruim souterrain, toegankelijk
voor auto's, separate fietsenberging
VRAAGPRJS ƒ 669.000,- k.k.

Goed onderhouden appartement gelegen op de vierde etage in
recent gerenoveerd gebouw met lilt nabij het centrum en fraai uitzichl over boulevard, strand en zee. Indeling; entree, hal met meterkast. badkamer met douche/ioilet en wastafel, woonkamer
met open keuken, prachtig uitzichl vanuit de woonkamer, slaap*
kamer met gevelraam. Het appartement neetl geen balkon.

VRAAGPRIJS ƒ 235.000,- k,k.

Winkelpersoneel

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Gourant. de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 -f Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
' Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten,
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17.5 % BTW.

MEDEWERKSTER

F.30

P.M.K MATRASSEN

TJERK HIDDESSTRAAT33
ZANDVOORT
Recentelijk geheel gerenoveerd en dus zo te betrekken modern
driekamerapparlement met een ruim balkon en een riant uitzicht over de duinen, gelegen op de tweede etage. Indeling: entree. hal met meterkast, slaapkamer, L-vormige woon/eetkamer. moderne open keuken mcl. inbouwapparatuur, bergkast
mei wasmachine-aansluiting, toilet mei fonteintje, moderne
badkamer met ligbad en wastafelmeubel.
Gebouw met lilt en eigen parkeerterrein.

HOGEWEG 38A ZANDVOORT
Halfvrijstaande ruime woning, gelegen op steenworp afstand
van strand, winkels en openbaar vervoer. He! pand is eventueel geschikt voor dubbele bewoning, Indeling: entree, hal met
Irap naar kelder, woonkamer met serre en terras, eenvoudige
keuken, loilet. slaapkamer, badkamer met ligbad/douche-cabine/bidet en badgeiser. Eerste etage; gang met vaste kast.
woonkamer met balkon, loilet, douche, keuken en slaapkamer
Het souterrain blijft in gebruik bij huidige eigenaar.

VRAAGPRIJS ƒ 489.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 289.000.- k.k.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Passage 36-40,
Postbus 413
2040 AK Zandvoort

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21

De Zandvoortse makelaar die staat als
een huis voor
aankoop, verkoop, en taxaties

voor ±38 uur per week, zaterdags vrij.

Wij zijn op zoek naar VERKOPERS/STERS die zelfstandig
kunnen werken in een van onze bepldenwinkels. Zowel fulltime
als parttime. Bel voor meer informatie tel. 020-6324959.

MAR. V. ST. ALDEGONDESTR. 12 ZANDVOORT
In gewilde woonomgeving gelegen goed onderhouden halfvnjstaande woning mei patio en zonneterras op het /uiden,
Indeling, eniree. hal mei modern toilet met loniejntje. woonkamer met openhaard en schuifpui naar tuin. moderne woonkeuken, kast met c.v.-installalie en elektra, deur nanr patio met berging, in de woonkamer open spilirap naar de eerste etage, ruime
slaapkamer met ruim zonneterras, hoofclslaapkamer, moderne
badkamer met doucho/toilei/whirlpool/wastafel en doorloop naar
(werk) k a me r.
VRAAGPRIJS ƒ 589.000,- k.k.

Rèïfden Makelaardij o.g.

De vakslagers vragen voor haar vleeswaren- en kaasafdeling
in de Edah supermarkt, Pijnackerstraat te Amsterdam-Zuid
een enthousiaste

Naast prima arbeidsvoorwaarden bieden wij u een uitstekend
salaris. Sollicitaties na telefonische afspraak: 020-6701390.
Na 20.30 uur: 075-6159971 (dhr Cappel).

BURG. V. FENEMAPLEIN 7/14 ZANDVOORT
Goed onderhouden driekamer appartement op de zevende, tevens hoogste etage, Riant uitzicht over zee en boulevard aan de
west-zijde en over hel dorp en de duinen aan de oost-zijde.
Hei gebouw is voorzien van een NU en het appartement heeft
twee balkons en een eigen berging in de onderbouw. Indeling.
eniree. hal mei garderobe. L-woonkamer, hoofdslaapkamer met
vasle kastenwand, badkamer met ligbad en wastafel, stnapknmer met wastafel, separaat toilet, moderne keuken met apptiratiJur. Eventueel garage separaat te koop.
VRAAGPRIJS ƒ 498.000,- k.k.

R.K. Zorgcentrum
Bernardus

NVM

tel. 023 571 5531
fax 023 571 9127

(Bezcrgklachten (el. 023-5 7 T 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnurnmer)

STATIONSPLEIN 31
ZANDVOORT
Woonhuis met garage en zonnige tuin achter, gelegen op
steenworp afstand van strand en centrum, indeling: vestibule
met meterkast, gang met trapkast, toilet, kamer en suite met
schuifdeuren {glas in lood) en gashaard. eenvoudige Keuken,
kelder met c.v.ketel: 1e etage: slaapkamer en schuifpui naar
balkon, slaapkamer met wastafel en balkon, slaapkamer met
wastafel, kamer met wastafel en toilet, douche. De woning heeft
diverse authentieke details.

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Wij zoeken momenteel
voor diverse cliënten
een ruim appartement
of woonhuis met
minimaal 3 slaapkamers

fontis

R.K. Zorgcentrum Bernardus is een gecombineerd verpleegen verzorgingshuis waar deskundigheid, kwaliteit en welbevinden in goede harmonie zijn. Bernardus biedt een breed pakket
aan zorg voor bewoners en ouderen uit de buurt. Daarnaast is
Personeel gevraagd
Bernardus een voorloper op het gebied van snoezelen en
aromatherapie.
Het verzorgingshuis biedt plaats aan 160 bewoners, van wie
Algemeen
22 religieuzen in het Kloosterbejaardenoord wonen. In het
verpleeghuis wonen in totaal 128 ouderen. In Bernardus zijn
ongeveer 300 betaalde en 100 vrijwillige medewerkers werkzaam.
R.K. Zorgcentrum Bernardus maakt deel uit van Fontis AmMensen die in ons ziekenhuis zijn opgenomen kunnen reke- sterdam. Fontis biedt onder het motto 'Zorg vraagt om aannen op de beste medische verzorging. Daarnaast proberen we dacht' in negen vestigingen zorg en diensten aan bewoners en
ook het 'leefmilieu' zo aangenaam mogelijk te maken. Ziekte is externe cliënten.
niet de makkelijkste periode in iemands leven. Het is plezierig
als je dan niet alleen professionele, maar ook aardige mensen Wij zijn voor verschillende afdelingen op zoek naar
om je heen hebt die je kunnen helpen je zorgen af en toe te
vergeten. Eén van de zaken waar we veel aandacht aan beEnthousiaste Huishoudelijke
steden is het eten. Voor mensen die in een ziekenhuis zijn
opgenomen is de maaltijd vaak iets om naar uit te kijken.

VRAAGPRIJS ƒ 495.000,- k.k.

NIEUWSTRAAT 13 ZANDVOORT
Hallvhjsiaande woning met drie slaapkamers, gelegen in het
centrum en op loopafstand van het station en strand,
indeling: entree, hal met meterkast, woonkamer met ruime (rapkast. woonkeuken met schuifpui naar piaals, badkamer met toilet. douche en wastafel, bijkeuken mei c.v.-opstelling; wasmachine-aansluiüng en deur naar poort Op de eerste etage; overloop. slaapkamer voorzijde, ruime slaapkamer met open badkamer met ligbad/tweede toilet en wastafel, slaapkamer met
toegang tot het balkon.

VRAAGPRIJS ƒ 359.000.- k.k.

Kok m/v

Medewerkers m/v

Een leUke, afwisselende baan waarbij je zorgt
voorde dagelijkse productie van VOedinCj voor

medewerkers ais patiënten.
Veel patiënten hebben een dieet, waar rekening mee gehouden moet worden. De werkzaamheden bestaan dan ook uit
het bereiden van (dieet) maaltijden en componenten volgens
een vastgestelde receptuur. Daarnaast verzorg je de hygiëne
op de werkplek. Wij zoeken een enthousiaste collega die zelfstandig en in teamverband kan werken, kwaliteit vooropstelt,
graag initiatieven neemt en prijs stelt op een collegiale sfeer.
Wij denken aan iemand met een afgeronde opleiding instellinskok en/of dieetkok. De werktijden liggen tussen 06.30 en
18.00 uur. Vind je het daarnaast ook niet erg om om de week
in het weekend te werken? Neem dan contact met ons op! Het
salaris bedraagt maximaal ƒ 4.029,- bruto per maand bij een
36-urige werkweek. Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in grote aandacht voor medische
ethiek een betrokken, menselijke omgang met patiënten en
collega's. Voor inlichtingen kunt je bellen met M. Roosemalen,
hoofd voeding, telefoon (020) 444 4601 of L. de Rooij, plaatsvervangend hoofd keuken, telefoon (020) 444 4632. Je
schriftelijke reactie met cv graag met vermelding van het vacaturenummer 1999.00311 op brief en enveloppe of als onderwerp in de e-mail is welkom bij de heer Djindra Akloe,
dienst personele zaken VU ziekenhuis, Postbus 7057, 1007
MB Amsterdam. Of via r.akloe@azvu.nl. Voor meer informatie
over het VU ziekenhuis kunt u ook onze website bezoeken:
www.azvu.nl.

Voor de verpleegafdeling Irishof zoeken wij een medewerker
voor 30 uur per week. De werktijden zijn van maandag tot en
met vrijdag van 9.30 uur tot 16,00 uur.
Voor de verpleegafdeling Rozenhof zoeken wij een medewerker voor 15 uur per week. De werktijden zijn van maandag tot
en met vrijdag van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Voor de Centrale Groep (de algemene ruimten zoals kantoren)
zoeken wij een medewerker voor 20 uur per week voor de
avonduren. De werktijden zijn van 17.00 uur tot 21.00 uur of
van 18.00 tot 22.00 uur. Ook zoeken wij een medewerker voor
de zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.
UW TAKEN:
Als huishoudelijk medewerker verricht u zelfstandig alle
schoonmaakwerkzaamheden die voortvloeien uit de aard van
de afdeling waar u werkzaam bent.
WIJ VRAGEN:
Naast een zelfstandige en rustige werkhouding hebt u ervaring
met schoonmaakwerkzaamheden, liefst in de gezondheidszorg. Voor beide verpleegafdelingen geldt dat u op een respectvolle wijze met ouderen moet kunnen omgaan en de Nederlandse taal goed beheerst. Bij de medewerker Centrale
Groep stellen wij ervaring met blok-, schrob- en zuigmachines
op prijs.

DR. C. A. GERKESTRAAT46 RD. ZANDVOORT
Moderne, ruime en goed onderhouden dubbele bovenwoning
met balkon op hel zuiden over de gehele breedte van de woning op de 1 e etage en inpandig balkon op het zuiden op de 2e
etage.
Indeling: hal met garderobe, badkamer met douche/toilet/wastafel, gemoderniseerde keuken, ruime L-woon/eetkamer met
balkon op het *uiden; 2e etage; overloop mei wasmachine-aansluiting en c.v. ketel, toilet, slaapkamer met grote dakkapel,
slaapkamer met toegang tot het inpandige balkon, vliering.

VAN SPEYKSTRAAT 1 ZWART ZANDVOORT
Ruime parterre hoekwoning gelegen nabij strand, winkels en
openbaar vervoer. Indeling: vestibule met garderobe en meierkast, gang, woonkamer met serre en zijkamer, kamer met c.v.
ketel, hootdslaapkamer met kunststot kozijnen en inbouwverüchting. toilet met fonteintje, ruime keuken, badkamer met douche en wastafel, kelder, aangebouwde stenen berging.

POTGIETERSTRAAT 38 ZANDVOORT
In goede staat van onderhoud verkerende uitgebouwde, gerenoveerde tussenwoning, gelegen in gewilde woonomgeving
met tuin en schuur, indeling: entree, gang met meterkast, woonkamer met parketvloer, moderne keuken met apparatuur, toilet,
bijkeuken met wasmachineaansluiting, c.v.-opstelling en deur
naar tuin met schuur, op de eerste verdieping twee ruime
slaapkamers, met beide toegang tot de badkamer met douche/toilet en wastafel, via vlizotrap naar bergzolder.

Op de tweede etage gelegen driekamer hoekappartement met
balkon op het zuiden en noorden, voldoende parkeergelegenheid rondom het gebouw gelegen nabij duinen en strand.
Indeling: entree, hal. toilet, bergkast. eetkamer, keuken met
deur naar balkon, doorloop naar badkamer met douche en wastatel, woonkamer met deur naar balkon op het zuiden, slaapkamer met vaste kast en eip.en berging in de onderbouw.

VRAAGPRIJS ƒ 329.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 324.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 429.000,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 359.000,- k.k.

Mededelingen

Woninginrich tin g

UW KAPPER/STER AAN HUIS

T.k. hoogslaper uitschuifbaar,
bureau + kastjes, ƒ150,-.
Tel. 5715646.

NU DOOR HEEL ZANDVOORT,
KNIPPEN ƒ22,50, PERM. ƒ60,00
CENTR. AFSPR. TEL: 036-5305600.
19 februari 2000 Rommei- Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
markt Huis in de Duinen van
Tel,: 020-5626271.
14.00 tot 16.00 uur. H. Heijermansweg 73, Zandvoort.

Oproepen

Verloren/
gevonden

Medische blunders. Gezocht
VERLOREN
mensen die slachtoffer zijn
geworden van medische fou- wit gouden ring met brilliant.
ten. Schrijf uw ervaringen naar
zeer verdrietig.
John Bouwmeester, Postbus
59610,1040 LC Amsterdam.
Tel. 5712643.

WIJ BIEDEN
Vooralsnog krijgt u een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1
Uitgaan
jaar, waarna een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de
mogelijkheden behoort. Salariëring vindt plaats conform de
CAO-Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Inschaling is afhankelijk Sportcafé Zandvoort voor Donderdags dansen & ontbruiloften, recepties, perso- moeten y. singles 30+ Osvan leeftijd en ervaring.
neelsfeesten,
verjaardags- sestal Nieuwel. 34 Osdorperfeestjes,
catering. 023- ban 88 Osdorp 20 u. vr. park.
INFORMATIE:
Over deze vacatures en vacatures die binnenkort gaan pnt- 5715619:06-54616812.
staan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Klinkien,
Uitgeverij Via Via zoekt voor de afdeling Telesales
Evenementen
teamleider Algemene Huishoudelijke Dienst, of met mevrouw
TELEFONISCHE VERKOPERS/TELEMARKETEERS
Gevraagd: commerciële instelling, zelfstandig kunnen werken, K. Schade van Westrum, projectmedewerkster Huishoudelijke
GROTE TREIN / MODELAUTOBEURS, Huizen,
goede beheersing van het Nederlands, 20 uur per week be- Dienst, telefoon (020) 623 81 31.
zondag 13 februari 10-15 u., 'De Bun', Graaf Floris 2.
schikbaar.
SOLLICITATIE:
Vlooienmarkt zondag 20 feGeboden: goed basissalaris + uitstekende provisie, flexibele
werktijden (ochtend- of middagteam) en een ontspannen col- Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 25 februari a.s. richten bruari Sporthal Hogendorp Vraag en aanbod
aan
de
afdeling
Personeelszaken
van
Zorgcentrum
Benardus,
A'dam. Info: 020-6425871.
legiale sfeer. Bij gebleken geschiktheid interessante carrièreT.k. gevelkachel ƒ150,-,
Nieuwe Passeerdersstraat 2,1016 XP Amsterdam.
mogelijkheden en een vast dienstverband.
geiser ƒ150,- en ronde,
Bel of schrijf Via Via C.V. t.a.v. Frank Kuvel, Prinsengracht
Opleidingen en
beige slaapbank ƒ1.000,-.
675,1017 JT Amsterdam. 020-5357571 ofkuvel@viavia.nl
Technisch personeel
Tel. 023-5716328.
cursussen

VU
academisch ziekenhuis

**** KANJERS GEVRAAGD ****
Op zoek naar een vet salaris en een gave job?

Kom werken in de bouw als timmerman of metselaar!
Bel voor meer informatie: 020 - 600.78.78
of bezoek onze website:
www.sspamsterdam.nl
Kom solliciteren op maandag 14 en dinsdag 15 februari
vanaf 18.00 uur bij Opleidingsbedrijf SSP-Amsterdam.

**UITBREIDING**
* * *COMBI-BEDRIJF* * *
Groot distributiebedrijf te A'dam opent 2 nieuwe locaties!!!
Wij zoeken ± 50 mensen voor div. werkzaamheden
(o.a. verkoop, marketing, distributie etc.)
Gewenst is een commerciële instelling.
Ervaring en opleiding is geen vereiste.

Bel direct TDA 020-6343702.
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

**** KANJERS GEVRAAGD ****
Op zoek naar een vet salaris en een gave job?
Kom werken in de bouw als timmerman of metselaar!
Bel voor meer informatie: 020 - 600.78.78
of bezoek onze website:
www.sspamsterdam.nl
Kom solliciteren op maandag 14 en dinsdag 15 februari
vanaf 18.00 uur bij Opleidingsbedrijf SSP-Amsterdam.

Gevraagd met spoed:
huisvrpuwerV-mannen voor
telefonische interviews van
huis uit. Hoge vergoeding voor
telefoonkosten en hon. (op
freelance basis). Tel. 0206954936 (24 uur) IOG Marketing Research, Koninginnepad
2, 1111 EEDiemen.

personeel

personeel

DOKTERSASSISTENTE
Het Wapen van Zandvoort zkt
voor
huisartsenpraktijk
in
A'dam-Oost per 1 maart. 15
uur per week, 2 dagen. Salaris
(evt. parttime)
Test nieuwe PRODUCTEN volgens CAO. Enige ervaring Voor info. bel 023-5731607.
en verdien tot ƒ1000,- p/w, bel is gewenst. Schriftelijke reacties naar T.H. Khoe, Halma0900-203 203 O (1.5 gpm).
heirastraat 3, 1094 RD A'dam.
Personeel

KOK

Oppas en au-pair
Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Te koop aangeboden:
Complete POSTMIX installatie
voor 4 verschillende dranken.
T.e.a.b. Tel. 5714674.

T.k. i.v.m. verbouw. 2 groene
metalen rolluiken 1.75x2.65NAGELSTYLISTE, een vak 1.75x1.75. ƒ600. Tel 6953430
met toekomst avond-dagopl.
Info: 020-6201914.

Dans- en
ba llet les

Muziek en
-instrumenten

D.I.T. Interim Techniek, een snelgroeiend technisch
PIANO SPELEN
servicebureau, zoekt: CV-MONTEURS EN LOODGIETERS
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,op allerlei niv. met relevante ervaring. D.I.T. biedt goed salaris, SALSALESSEN voor semi &
voor het eerste half jaar
vast contract en opleidingsmogelijkheden. Interesse? Bel dan gevord., gegeven door Ben
een goede piano huren.
met D.I.T. Interim Techniek: 020-6817787.
Bron op wo. 23 en vrij. 25 febr.
VAN KERKWIJK
v.a. 19.30 uur. P. v. Doesstr.
D.I.T. Interim Techniek zoekt ELEKTROMONTEURS &
Amsterdamseweg 202
15-C. Info: 020-6737269.
AMSTELVEEN
Telematicamonteurs. Heeft u interesse in een contract, goed
020-6413187
salaris en opleidingsmogelijkheden? Belt u dan: 020-6817787. SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
Dieren en
19.00 uur. Borgerstraat 112,
(Para)medisch
Horecatel. 020-6737269.
-benodigdheden

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Aantrekkelijke
bijverdienste

A.B. NAILS opleidingsinstituut
start in februari en in april
weer met praktijkopleidingen
tot NAGELSTYLISTE. Voor
meer informatie: 023-5245005

aangeboden

DANSEN!!! Nu inschrijven.
Dans- en Partycentrum
v.d. Adel & de Bruijn-Bonel.
Tel.:020-6407711.
Israëlische danscursussen.
Ma., di., wo. en do. avond
Sticht. Da'assa 020-6447883

Lichaamsverzorging

Sportmassage, ontsp. rnasWij zkn met spoed een lieve Vrouw zkt huishoudelijk werk. sage Shiatsu, voetreflex, ook
Spreekt
Engels.
06-27172064.
oppas voor ons zoontje van 4
zonnebank. Tel. 023-5714092
voor 2 a 3 middagen p. w., in
Uithoorn. Uren in overleg. Vrouw zkt huishoudelijk werk. Jonge vrouw geeft massage
Tel. na werktijd 0297-531447. Spreekt Engels. 020-6957602 v.a. ƒ60 p/u : 06-22328338.

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
SG
SG
SG
pocket Lalex Lazy
SG
SG
35
40
45
damast 16 cm Foam
25
30
99,- 125.-

105.110.115,155.165.180,190.200.230.255.-

130,140.150.190,200.225,230.255.290.330,-

140,150,155,165,215,230,245,255,290,325,365,-

160,165,175.185,225,245,265,270.305,350,390,-

180,190,200.215,255,280,300.315.345.380,425,-

275,280.285,290.375,395,425,450,495.525,540,-

390,415,425.440,-

860,870,960,970,-

545,605,645.665.765,875,985,-

1270,1380,1480,1500,1600,1700,1800,-

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD

Polyether op elke maat gesneden
Fabriekswinkel

Bankstel-,
caravan-en
bootstofferingen

GESPECIALISEERD IN CAR.

deze week

10% korting
Papaverweg17
Amsterdam-Noord
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord
Posljesweg 87
Amsterdam-West
Insulindeweg509
Amsterdam-Oost
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6331329
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Van Woustraat donderdag koopjesavond

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slptenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
-Tel. 023-5712418
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave. Tel.
5719800 na 19.00 uur.

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Woonruimte te huur aangeboden

Te huur, Zandvoort: gestoff. kamer met CV met medegebruik
van woonkamer, keuken, douchekamer en toilet. Pand wordt
bewoond door in totaal 4 studenten; ƒ582,- p.mnd. incl. bijdrage g/w/e/heffingen; contractkosten ƒ425,-; waarborg ƒ1.000,ANITA'S DOGCARE
inlichtinqen: Cense & van Lingen Beheer, 023-5715715.
Voor het trimmen van uw
Te huur, Zandvoort:: ruime gestoffeerde bovenwoning voor 2
hond. Tel. 5717523.
pers., woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, badkamer;
p.mnd. incl. bijdrage g/w/e, excl. bel./heffingen; conVerzamelingen ƒ2.000
tractkpsten ƒ425,- waarborg ƒ3000,-. Inlichtingen: Cense &
van Lingen Beheer, 023-5715715.
GEZOCHT: emaille reclameborden met afb. Ik betaal Te huur2aangeb. opslagruimte Kamer te huur voor net meis± 80 m in Z'voort-N per 1-3- je/vrouw. 06-24438743.
±ƒ450,-.Tel. 0499-574191.
2000. Tel. 023-5246777.

Kunst en antiek
Veilinggebouw Amstelveen
HEDEN INBRENG
voor veiling: 20 en 21 maart.
Spinnerij 33 Amstelveen.
020-647 30 04.

Nijm. studente zkt i.v.m. stage
per 1 mrt woonruimte in
A'dam / A'veen. 024-3222462.

Woonruimte te
huur gevraagd

Onderzoeker VU, rustig + n.-r
zkt woon r. in A'dam en omg
Gezocht winkel met woning of tot ƒ1200 p.m. Ook tijdelijk
ander beleggingspand.
per 1-3-2000. 020-444792'
Tel. 020-6794726
(werk)/020-6682098.

PRIJZENOORLOG
MATRASSEN
Maaien
dikte
80x190
80x200
90x190
90x200
120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200
200x200

PATRIJZENSTRAAT46 ZANDVOORT

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Met spoed geyr. garage of
Postbus 156
box voor stalling. Info. tel.
1000 AD Amsterdam.
57143300(06-22156303.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Vrouwen die serieuze kennismaking zoeken, kunnen op
dit nummer gratis een advertentie plaatsen of babbelen
zolang ze willen! Ik ben Bianca, 30 en donkerharig en ik
z.k.m. lieve en stevige man. Ik
woon in de randstad. Je bent
wel vrijgezel natuurlijk!
Boxnummer 260810.

HBO-vrouwen hebben eer
gratis advertentie ingesproker
op 0800-4140! Het leven was
mij gunstig gestemd maar ï
ben nu toch alleen. Ik reigraag naar zon en cultuur,
heet Moniek, ben meestal lie
golf graag en ben creatie:
Voor
meer:
boxnumme
316483.

Wil je eens een avondje uit,
bijvoorbeeld naar een leuk
bruin café of de bioscoop?
Meisjes vanaf 18 mogen gratis bellen en een oproepje
plaatsen op 0800-4140! Ik
zoek een lieve, betrouwbare
jongeman die houdt van discotheekje, strand en bioscoopje. Boxnummer 349323.

Ik ben op zoek naar vriend
schap (geen relatie). Ik bei
Ton en zoek vriendinnen, l
ben 53, getrouwd en moede
van 2 kinderen. Mijn hobby's
zijn
lezen,
handwerker
zwemmen, knutselen enz. l
wil graag nieuwe mensei
leren kennen!
Boxnummer 361985.

Hallo, leuke mannen van Nederland! Ben jij, net als ik, op
zoek naar een nieuwe vriendschap of relatie? Pak dan de
telefoon en reageer op mij! Ik
pen een spontane, eerlijke,
jonge vrouw van 34 jaar met
een goede baan. Ik heb alles,
behalve jou!!!
Boxnummer 233198.

Mijn naam is Stan, 32, wqoi
in Tilburg, ben nogal sportie'
hou van voetbal, fietsen, wan
delen, schaatsen en skiën,
ga ook graag op stap en 'f
vindt mij meestal in een caf«
of concertzaal. Ik wil graa
nieuwe vrouwelijke gezichtec
in mijn leven vinden!
Boxnummer 795993.

Mijn naam is Mona, ik woon in
Amsterdam, ben 1.58, heb
een stevig postuur, lang blond
haar, groen-grijze ogen en
rook niet. Ik doe een oproep
aan alle serieuze mannen die
dit horen! Bel me en wie weet
hebben we een leuker leven
dan dat we nu hebben.
Boxnummer 260896.

Waar is die stoere jongen dj
ik zoek? Ik ben een meisj'
van 19 jaar en woon sinds ko'
op mezelf. Ik wil graag lekke
met je kletsen en daarna ietleuks afspreken. Bel me sne
en wie weet hebben we ee
hele gezellige avond.
Boxnummer 238886.

Spreekt dit je aan, dan moet je
bellen en kiezen voor mijn
box! Ben een spontane meid
die er best wel goed uitziet. Ik
ben 30 en zoek een leuke,
eerlijke en betrouwbare man
rond dezelfde leeftijd. Ik ben
benieuwd van wie ik wat ga
horen... Boxnummer 200993.
Ik ben een 26-jarige Ram uit
de omgeving van Nijmegen. Ik
zoek een meisje tussen de
18-26 jaar. Hou jij van muziek
en romantiek? BEL ME!
Boxnummer 735085.

Als jij net als ik, van een hele
boel gezelligheid en humc
houdt en net als ik. op zoe
bent
naar
een gezeili
maatje? Dan zou ik zeke
reageren. Zie jij er goed
verzorgt uit en ben jij niet o11
der dan 55 jaar? Bel dan ze
ker. Boxnummer 260838.
Ben een
Jpegoslaviscli
vrouw van 28 jaar, heb eer
zoontje van 4 en wil graag |]
contact komen met een rrtf1
tussen de 25 - 35 jaar voo
een hele serieuze relatie!
Boxnummer 349510.

woensdag 9 februari 2000

.2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-17

Voor

en

Bij de reisbureaus liggen de vakantieboeken al in de schappen.
Bestemmingen te over en nog wel geheel verzorgd. Lekker luieren op
het strand, flaneren in de zon in al of niet bekende landen. Maar er zijn
ook andere mogelijkheden. Op het Tiende 'Op Pad Beursfestival', dat
van vrijdag tot en met zondag in het Nederlands Congres Centrum in
Den Haag wordt gehouden, worden honderden mogelijkheden geboden
voor een inspannende en toch ontspannen vakantie.

1-11

vakanties naar
f i

I

mens er recreëert, maar schrikken van de
N PLAATS VAN een geboekte en
verzorgde reis er zelf op uittrekken. rommel die wordt achtergelaten. Dat geldt
ook voor de poolgebieden en de bergen. Het
De natuur in. Een fietstocht maken is
een kostbare zaak om bijvoorbeeld al die
,door Nederland, de Mont Ventoux
zuurstofflessen op te ruimen, die in het
'beklimmen of een trektocht maken
hooggebergte worden achtergelaten," meldt
met de rugzak als ballast. Wandelen
een Anwb-voorlichter.
Ook aan dit soort zaken wordt op het festiin de bergen of met een kano het
yal de nodige aandacht besteed. De natuur
water op van één van de Europese
Europa staat onder grote'druk. Kwaliteit
meren. Keus genoeg. Wie de vakantie- in
en oppervlakte nemen af, terwijl de druk
periode actief en gezond door wil
van het toerisme sterk groeit. De vraag
brengen, kan zich tijdens het
dringt zich op of kwetsbare gebieden héleBeursfestival alvast inleven.
maal worden afgesloten of dat de natuur«Drie dagen kan de actieve fouitensporter
zich over van alles laten voorlichten, maar
zelf ook aan een aantal activiteiten deelnemen. Het festival, dat georganiseerd wordt
door het buitensporttijdschrift Op Pad, trok
vorig jaar 27.500 bezoekers „Dit jaar verwachten we er weer meer, want het blijkt
dat de mensen 'in' zijn voor dit soort vakanties," stelt festival-voorlichter Roei van den
Eijnde.
Speciale aandacht is er dit jaar voor
kanoen, skeeleren en skaten. Kanoliefhebbers kunnen in een kanovijver kijken
naar spectaculaire demonstraties, maar men
kan ook zelf een wetsuit aantrekken en de
peddel ter hand nemen. Nieuw op dit festival, dat in 1991 voor de eerste keer werd
gehouden, is de aandacht voor skaten en
skeeleren. Op een testbaan kunnen geïnteresseerden diverse merken en modellen uit; proberen. Want de beurs laat de bezoekers
met alleen kennismaken met bepaalde sporten, ook is het mogelijk voor de beoogde
vakantie de juiste materialen aan te schaffen. En voor zover de bestemming of de
route nog moet worden uitgestippeld, ook
daar is van alles over te vinden.
Fietsfanaten kunnen in het
Congrescentrum op het Unigarant fïetsparcours allerlei soorten fietsen testen. Niet
alleen de mountainbike, ook andere vakantie- en ligfietsen en zelfs bagage- en kinderaanhangwagentjes. En na het eventueel testen kan de voorkeur voor een bepaalde fiets
worden uitgesproken waaraan dan de titel
'Op Pad Vakantiefiets 2000' wordt toegekend.
Voor een belangrijk deel staat het festival
echter ook in het teken van natuur en
milieu. Zo wordt het eerste exemplaar van
de 'Mountain Protection Bag' uitgereikt.
Een initiatief van de Nederlandse Klim- en
Bergsport Vereniging die haar leden oproept
vooral geen afval in het hooggebergte achter te laten. Maar dat geldt natuurlijk niet
alleen voor het hooggebergte. In het begin
van de vorige eeuw lanceerde de Anwb
immers al de slogan 'Laat niet als dank voor
het aangenaam verpoozen, den eigenaar van
't bosch de schillen en doezen'.
„We hebben in de loop der jaren die slogan
wel steeds nieuw leven ingeblazen. Veel
recreanten beseffen niet dat de plekken die
zij bezoeken niet altijd 'openbaar' terrein
zijn. Boseigenaren staan soms toe, dat de

l t,

minnende toerist een actieve bijdrage gaat
leveren aan het behoud van die natuurgebieden. Daarover wordt vrijdagmiddag tussen één en vier uur een congres georganiseerd, waaraan ook de bezoekers een actieve
bijdrage kunnen leveren tijdens een forumdiscussie.
Diverse organisaties op het gebied van
natuur en milieu geven doorlopend informatie aan bezoekers, die de milieumarkt
bezoeken.
Luisteren naar de belevenissen van anderen is pok mogelijk. Zo komt Katja
Staartjes, de eerste Nederlandse vrouw die
vorig jaar de top van de Mount Everest
bereikte, vertellen wat haar drijfveren
waren om aan een commerciële expeditie
deel te nemen. Maar ook aan welke gevaren
zij heeft blootgestaan en wat er toe heeft
geleid dat zij slaagde in haar opzet.
Avonturier en bergbeklimmer Rónald Naar
vertelt tussen diaklankbeelden door over
beklimmingen van grote routes en ijswanden in de Alpen, over wandelen en een solobeklimming van de mooiste Himalayatop.
Wat zijn opvattingen zijn over het klimmen
en gaat daarbij onderwerpen als gevaren en
de dood in de bergen niet uit de weg. Maar
hij laat ook zien dat sfeer, vriendschap.en
een bivak in de wilde natuur belangrijker
zijn dan het klimmen zelf.
De Engelse wereldfietster Josie Dew vertelt
over haar zwerftochten over de wereld en
laat zien met welke uitrusting ze deze tochten maakte.
Er zijn echter ook workshops. Zo verzorgt
woudloper Bart de Haas een workshop survival en spoorzoeken. Sporenlezen vergt
veel kennis van mensen en dieren en hun
levenswijze. Een spoor kan veel 'vertellen'
over leeftijd, geslacht, gewicht, conditie. Na
instructie worden in een zandbak de beginselen van het spoorzoeken beoefend. Hij
laat echter ook zien welke eetbare en
geneeskrachtige planten in ,de directe
omgeving groeien. Tijdens een interactieve
workshop komen alle zaken aan bod, die te
maken hebben met het kamperen met de
rugzak. Wat heb je wel en niet nodig, wat
weegt het, hoe pakje het in en hoe voelt dat
op je rug. Ook foto- en fietsliefhebbers kunnen aan workshops deelnemen. Er is kortom voor iemand die van een 'natuurlijke
vakantie' wil gaan genieten van alles te
beleven in Den Haag.
Henk Fokkink

Het Op Pad Beursfestival is op vrijdag 11 februari geopend van 12 tot 19 uur en op zaterdag en
zondag van 10 tot 17 uur. De toegangsprijs
bedraagt ƒ17,50 (CJP en 65+ ƒ15,- en tot 18 jaar
ƒ5,-). Een tweedagenkaart kost ƒ27,50.
Telefonische informatie is te verkrijgen op nummer (070) 314 14 20 of op internet www.oppad.nl.

S

N HET VOORJAAR van 1895 fotografeerde Jacob
Olie een vijftal bewoners van het dorpje Bovenkerk,
gelegen aan de Poel ten zuiden van het dorp
Amstelveen. Van oudsher bevond zich hier een kleine
bewoningskern, met een herberg, een bakker en een
scheepswerf) e.
Olies camera stond opgesteld op de Legmeerdijk. Hij
keek naar het noorden, naar de Noorddammerbrug
over de waterverbinding tussen de Poel en de
Legmeer. Achter de brug buigt de weg opzij naar
rechts en loopt als Noorddammerlaan verder in de
richting van de Handweg.
Op de achtergrond staat de H. Urbanuskerk,
gebouwd in de jaren 1873-1888 ten tijde van de actieve pastoor Jan Willem Brouwers. Het ontwerp is van
architect P.J.H. Cuj'pers, die in Nederland tal van
katholieke kerken op zijn naam heeft, en vooral
bekend is als architect van het Rijksmuseum en het
Centraal Station in Amsterdam. De kerk is gebouwd
in neogotische stijl. Als voorbeeld voor de zeshoekige
toren diende de 15de-eeuwse Jakobstoren in Den
Haag.
Een nauwkeurige blik op de torenklok leert dat deze
negen over zes in de ochtend aanwijst. Olie is op deze
dinsdag 16 april heel vroeg opgestaan om aan het
begin van de dag (de zon ging op omstreeks kwart
voor vijf) in Bovenkerk te arriveren. Misschien dat hij
op de heenreis een rijtuig had genomen, misschien
ook was hij te voet. De bijna twaalf kilometer terug
naar zijn huis in de Amsterdamse Huidekoperstraat
legde hij wel lopend af.
Nadat hij in Bovenkerk een nog grote stolpboerderij
had gefotografeerd, maakte hij in de middag twee
opnamen langs de Amstelveenseweg, waarop we zijn
zoons Jan, Willem en Jacob jr. herkennen, die blijkbaar in de Paasvakantie met hun vader een dagje mee
gingen om een deel van de uitrusting te dragen. Aan
het eind van de middag volgde nog een opname dichter bij huis, in het Vondelpark.
(met dank aan Erik Schmitz)
Dit is de derde aflevering' van een serie over Jacob
Olie, die tussen 1860 en 1904 duizenden foto's in
Amsterdam en omgeving heeft gemaakt. De eerste
en tweede aflevering werden respectievelijk 26
Januari en 2 februari gepubliceerd.
Tot half april is in het Gemeentearchief, Amsteldijk
67 in. Amsterdam, de tentoonstelling 'Jacob Olie,
lotograaf van 19de-eeuvvs Amsterdam' te zien.
Openingstijden zijn maandag tot en met zondag
v
an 11 tot 17 uur.
Bovenkerk, 16 april 1895
ïbto Jacob Oliu/Gcmcentcarchicl' Amsterdam

David Shiner (VS) en René Bazinet (Canada) zijn twee moderne mimeclowns,
die zonder te overdrijven behoren tot de wereldtop. Bazinet schitterde onder
andere in diverse voorstellingen van Cirque du Soleil. Dat Shiner een van de
beste clowns is, bewijst de Tony Award die hij afgelopen juni ontving voor zijn
theaterproductie Fooi Moon. Met hun meesterlijke voorstelling

Big Top Clowns
De tentoonstelling 'Jacob
Olie, fotograaf van 19deeeuws Amsterdam, 'K tot
half april te bezichtigen in
het Gemeentearchief
Amsterdam. Tot die tijd duurt
tevens de fotowedstrijd, die
deze krant in samenwerking
met het Gemeentearchief
organiseert, ledere amateurfotograaf kan hieraan meedoen. Het thema van de
wedstrijd is 'straatleven',
een onderwerp waarop Jacob
Olie zich rond 1900 graag
met zijn camera uitleefde.
Overigens, niet alleen in
Amsterdam, maar ook in de
omliggende plaatsen.
Een speciale jury zal de
foto's beoordelen. Zowel
Weekmedia als het
Gemeentearchief Amsterdam
stellen toepasselijke prijzen
beschikbaar, vooral in de
vorm van fotoboeken. De
hoofdprijs is het prachtig
geïllustreerde boek 'Jacob
Olie Jbz( 1834-1905)', winkelwaarde 95 gulden.
Deelnemers aan de wedsirijd kunnen hun foto's
(aantal, formaat, zwart-wit
of kleur, mag u zelf bepalen)
staren naar: Weekmedia,
t.a.v. Trudy Steenkamp, postbus 2201,1000 EK
Amsterdam, onder vermelding van Jacob Olie.

zijn de heren op vrijdag 3 en
zaterdag 4 maart te zien in
Koninklijk Theater Carré.
Aanvang 20 uur.
Big Top Clowns is een hilarische soms ontroerende show
met een groot aantal
sketches. In hoog tempo wisselen Shiner en Bazinet
elkaar af in solo's, spelen ze
samen een aantal krankzinnige duetten, terwijl ook
onvoorbereide toeschouwers
als mede-acteur enkele keren
op verrassende wijze boven
zichzelf uitstijgen. De sfeer
van de voorstelling is aanstekelijk en hilarisch.

Tegen inlevering van onderstaande bon krijgen lezers van deze krant een korting van 7,50 op de normale toegangsprijzen van 49, 39 en 30 gulden.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL

RANG

Toegangskaarten kunt u uitsluitend
reserveren aan de kassa van Carré,
telefoon (020) 622.5225 (dagelijks
van 10 tot 19 uur, zondag van 13 tot
19 uur) o.v.v. Weekmedia-korting.
Carré geeft geen restitutie op reeds
gekochte toegangskaarten. De actie
geldt niet in combinatie met andere
kortingen. Maximaal vier kaarten
per bon.
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wit Verhuizingen
DUTCHTOWE ALUW PREPAY +
BOSCH CQM 509
. Bellen zonder abonnement. Prima geschikt
' voor iedereen die zelf niet veel belt en vooral
bereikbaar wil zijn. Nu incl. Bosch COM 509
telefoon en tijdelijk 100,-beltegoed.

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

M8EÜW IM ZfiNPVOORTSü

Om zo mee weg te rijden.
VOORAL UW
BEDANKJES EN STROOIGOED
Dianc Lammcrs en Olga
Grimberg
Tel.: O6-22262525

Een lust voor het oog. Een feest om in te rijden.

verstel- en verwarmbare buitenspiegels en de ISOFIX-

En natuurlijk op en top Volkswagen. Dat is de New

voorbereiding voor het veilig plaatsen van kinder-

Beetle. Niet alleen bijzonder van vorm, maar
ook

La Bonbonniere
Haltestraat 33
Zandvoort

bijzonder

dankzij

zijn

veilig
uitgebreide

en

comfortabel
pakket

aan

standaardvoorzieningen.
Zoals

bijvoorbeeld

zitjes ontbreken uiteraard niet.

stuurbekrach-

Net als de volledig verzinkte carrosserie,

Standaard
radio met
6 speakers

tiging, ABS met elektronische remkracht-

z a t e r d a g in S i n g l e Dance ôoc

"DE MANEGE"
in de pianobar

krijgt tegen doorroesten van binnenuit.
Er is nog veel meer wat de

New

Beetle zo eigenzinnig en niet alledaags

verdeling IEBV], ESP, een airbag en zij-airbag

SOULTIME

waardoor u maar liefst 12 jaar garantie

maakt.

voor bestuurder en voorpassagier, centrale portier-

Dat zult u zeker merken tijdens het maken van

vergrendeling en een in hoogte verstelbare bestuur-

een proefrit. Kom bij ons langs. Want als u wilt, rijdt u

dersstoel en dito stuurkolom. Maar ook elektrisch

binnenkort in uw eigen New Beetle.

DE NEW BEETLE IS VERKRIJGBAAR VANAF FL. 50.530,-1€ 22.929,511. DE PRIJS IS EEN 'VANAF-PRIJS, INCLUSIEF BTW EN BPM, EXCLUSIEF
VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKIAAR MAKEN. WIJZIGINGEN, OOK IN UITVOERINGSDETAILS, VOORBEHOUDEN.
MEER WETEN OVER VOLKSWAGEN? KIJK OP WWW.VOLKSWAGEN.NL.

r

V.E-21

WILLEKE P'EBTELLE

Auto Strijder B.V.

entree ƒ 25,- inkl. food

Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565
Voor Info of reserveren
tel. 023-5716023

Kwaliteit en Maatwerk

in aluminium & kunststof kozijnen

DEMONSTRATIE vrijdag 11 februari van de
Philips „BRIGHT LIGHT" van 11.00-21.00 uur
bij Drogisterij / Parfumerie DE GAPER
MOE IN WINTER EN VOORJAAR?
Duizenden mensen voelen zich in het donk'ere
jaargetijde, van de herfst tot het vroege voorjaar rroe en
lusteloos. Het kan heel goed zijn dat zij last hebben van
'winterblues'. De problemen ontstaan meestal door een
tekort aan licht. Uit onderzoek is gebleken dat 60% van '
de bevolking minstens één van de symptomen herkende.
15% heeft alle symptomen van winurblues:
• vermoeidheid
• minder energie
• overmatige behoefte aan koolhydraten
• gewichtstoename
• veel slaap nodig, geen uitgerust gevoel
• lusteloosheid en somberheid
• concentratieproblemen

Mensen hebben
licht nodig
Voelt u zich in de donkere
.•' Deze aanbieding is geldig t/m 20 februari 2000
en zolang de voorraad strekt.

Voor bijna iedere situatie is kunststof of

•"iWat heeft Schipper kozijnen u zoal te bieden?

aluminium tegenwoordig een goede oplos-

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WIIUKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

juiste kleurstelling en het behoud van sfeer,

2x

MORE
PIslERGY

Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat winterblues
vcrooraakt kan worden door een tekort aan licht. In de

maanden van het jaar

herfst, de winter en het vroege voorjaar zijn de dagen nu

vermoeid en lusteloos?

wij veel minder licht krijgen. Wetenschapoelijk onderzoek

eenmaal korter dan in de lente en de zomen waardoor

sing. Uiteraard zijn onze kozijnen smaakvol
en verantwoord bij een moderne architectuur. Maar ze zijn ook geschikt bij oudere
woningen, waar het nauw aankomt op de

Een tekort aan licht? De Philips
Bright Light helpt!

Qr

Kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien en dakkapellen

U bent niet de enige die

heeft aangetoond dat lichttherapic een probaat middel is
tegen winterblues. Orn het tekort aan licht te

UT

Eigen fabricage

\*p

VKG-Garant (verzekerde garantie)

[^r

Financiering middels het Schipper Kozijnen Maatwerk Plan

[^jr

Werkgelegenheid voor vakbekwame mensen

[^jr

Showrooms in diverse vestigingen, kom bij ons langs of bel.

van de 'winterblues' af wil!

compenseren, heeft Philips de Origir-al Bright Light
ontwikkeld die u in het donkere jaargetijde extra kht

warmte en authenticiteit.

geeft. Het resultaat, u hebt meer energie en u voelt zich
O Rl G l N A L

prettiger.

Bright Light

SCHIPPER

KOZIJNEN

Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9

ALUMINIUM - KUNSTSTOF

Middel*en 1 1 - 1 3 , 171<i KBOpmevr

0226-351390

'JH. ')72.1 ML ClroniiiKUii

050 - 5736757

liinclmj l/s, 11X5 ZII Amstelveen

020-4418195

dinschiu l/in vrijdag van 10.0(1 uu IS.00 uur. /•atonhig van 10.00 tol Ih.OO uur, donderdag koopavond

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort. Tel. 023-5712513
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Vredestein introduceert exclusieve
Millenniumband

voor zeven

Test Opel Zafira 2.0 Dl 16V

De autoband is een opvallende verschijning dankzij een speciale zijkantgravering. Daarnaast beschikt de band over de vertrouwde kwaliteit van de vorig jaar geïntroduceerde Sportrac. De band scoort niet
alleen als het gaat om het uiterlijk maar ook om remgedrag op nat
wegdek, wegligging op droog en nat wegdek, aquaplaning, slijtage,
comfort en geluidsproductie.De Millenniumeditie van de Sportrac is
alleen verkrijgbaar in de maat 205/55 R 16.

H

et segment van de compacte MPV is sinds de introductie
van de Renault Mégane, midden jaren negentig, enorm
gegroeid. Een groot deel van de fabrikanten heeft zich
inmiddels gemengd in de strijd om een stukje van deze nieuwe
taart. Tussen het enorme aanbod van multifunctionele auto's
heeft Opel met de Zafira een apart plekje voor zichzelf weten te
creëren dankzij het innovatieve FLEX7.
In tegenstelling tot de concurrentie
kunnen de achterste stoelen van de
Zafira plaats maken voor een vlakke laadvloer, zonder dat deze de
auto hoeven te verlaten. De Opelingenieurs hebben een systeem
bedacht waarbij de achterste zitrij
in de bodem zinkt; het zogenaam-

SPECIFICATIES:
Opel Zafira 2.0 Dl 16V
Motortype:V1ercilinder in lijn
Cilinderinhoud: 1.995 cm3
Vermogen
60 kW/82 pk
bij 4.300 tp.m.
Max. koppel:
185 Nm bij
'1.800 tp.m.
Acceleratie:
17-sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
160 km/uur.
Gem. verbruik: 6,6 ltr/100 km.
Prijs:

,

f51.950,-

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS

,

•

Airbags
Centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar

Nieuwe motoren voor Seat Arosa

de FLEX7. Zo kan je gemakkelijk
kiezen tussen vijf of zeven zitplaatsen, zonder te hoeven sjouwen of
de stoelen in huis op te moeten
bergen.

Seat heeft haar leveringsprogramma van de Arosa uitgebreid met
twee nieuwe motoren: een sportieve 1.4 liter zestienkleppenmotor
met een vermogen van 74 kW/100 pk en een zuinige direct ingespoten turbodieselmotor met een vermogen van 55 kW/75 pk.
De maximum trekkracht van de 1.4 16V Sport bedraagt 126 Nm bij
4.400 t/min. De topsnelheid ligt op maar liefst 188 km/h en de acceleratie van O naar 100 km/h realiseert deze sportieveling in 10 seconden.

Deze Zafira is uitgevoerd als
Elegance. Ten opzichte van de
goedkopere Comfort uitrusting
heeft deze een aantal luxe zaken
als airco, een boordcomputer, een
met leer omkleed stuur, lichtmetalen wielen en mistlampen extra.
Bovendien heeft deze test-Zafira
een sportpakket dat bestaat uit
sportstoelen (de standaard middenarmsteun vervalt bij deze optie)
en witte wijzerplaten. Hiervoor
brengt Opel op de Elegance uitvoering ƒ 550,- in rekening.

Vooral van voren oogt de Zafira vlot.

Een van de grote voordelen van
een auto uit deze klasse is de hoge
zit. Gezeten op de stevige sportstoelen hebben de inzittenden van
de Zafira goed zicht op de rest van
het verkeer. Het lekker aanvoelende (want lederen) stuur draagt verder bij aan het comfort van de
bestuurder. In een MPV is opbergruimte nog belangrijker dan in een
sedan. Als de eigenaar de auto
gebruikt waarvoor deze bedoeld is,
zitten er immers regelmatig meerdere personen in de Zafira. Die
kunnen allemaal hun spullen kwijt
in één van de vele opbergvakken.
De nadrukkelijke wigvorm (een

sterk naar beneden hellende neus)
van de carrosserie van de Zafira
ademt sportiviteit uit. Dit wordt
benadrukt door een, voor deze
klasse, vrij lange neus en de zeer
schuine voorruit. Beide kenmerken
dragen bij aan de lage luchtweerstand coëfficiënt van 0,33. Deze
lage waarde draagt bij aan de
spaarzame manier waarop de
Zafira 2.0 Dl 16V met brandstof
omspringt. De motor
neemt
gemiddeld genoegen met 6,6 liter
diesel per 100 kilometer. Dankzij de
brandstoftank, met een inhoud van
58 liter, is een actieradius van dik

De nieuwe 1.4 TDi-motor is superzuinig met een verbruik van slechts
3,5 liter per 100 kilometer op buitenwegen en 5,6 liter bij stadsritten.
Met een maximum vermogen van 55 kW/75 pk en een maximum
koppel van 195 Nm bij 2.200 t/min is de TDi-motor niet alleen snel,
maar ook soepel. De topsnelheid bedraagt 170 km/h. De acceleratie
van O naar 100 km/h kost de 1.4 TDi wat meer moeite dan de 1.4 16V
Sport, maar met 12,3 seconden scoort de TDi zeker niet slecht. Met
de introductie van deze nieuwe motor is de Arosa het eerste Seatmodel met een driecilinder motor.

800 kilometer haalbaar. Een lekkere gedachte voor mensen die veel
bij de weg zitten.
Juist zij zullen kiezen voor deze turbodiesel. Dankzij de modernste
technieken (directe inspuiting en
zestien kleppen) zijn de typische
dieseleigenschappen verdwenen.
De motor in deze Zafira laat zich
nauwelijks horen en staat garant
voor aansprekende prestaties. Niets
zal Opel dan ook in de weg staan
om van deze Zafira net zo'n succes
te maken als van de overige modellen.

Fiat ontwikkelt ruimtewagen met elektro- en benzinemotor

Zoemen of
met de Mu

men

Z

'n de Multipla is het nodige veranderd. Eén van de twee passagiersstoelen naast de bestuurder is
opgeofferd om plaats te maken
voor de nodige elektronica. Toch
blijft het een ruimtewagen, met vijf
volwaardige zitplaatsen en véél
bagageruimte... Schakelen tussen
de verschillende rijstanden is doodeenvoudig: gewoon de draaiknop
°P de middenconsole bedienen. Er
zijn vier standen: P (parking), E
(electric), ER (electric with recharg'ng, elektrisch met opladen) en H
(hybride). Schakelen kan tijdens het
ri
iden, alleen om naar de H-stand
te fl
g an moet de auto stilstaan. Een
display geeft de geselecteerde
s
'and aan: groen voor elektrisch rijden en roodoranje voor de hybri-

Hyundai komt met nieuwe ruimtewagen
moet reizen met de Trajet aangenaam maken.
De 'basismotor' is Hyundai's
bekende tweeliter zestienklepper
die onder meer de Coupé en de
Sonata aandrijft. Hij levert 135 pk
waarmee de Trajet een van de
krachtigste in zijn klasse is.. Midden
februari maken we kennis met de
auto en kunnen de tweelitermotor
op deze kwaliteiten beproeven.
Later komen ook een krachtige
zescilinder (170 pk) en een direct
ingespoten turbodiesel (110 pk).

I

n ons land zijn al meer dan
twintig verschillende ruimtewagens te koop, zoals de
Espace
van
Renault,
de
Chrysler Voyager en de Toyota
Picnic. Hyundai komt desondanks dit voorjaar met nog z'n
model: de Trajet. De naam is
het Franse woord voor route of
reis, wat natuurlijk perfect past
bij een ruimtewagen.

Op papier lanceert Hyundai dan
ook een bijzonder sterke variant.
Ruimte, prestaties en stijl zijn verenigd in een betaalbare en complete MPV (Multi Purpose Vehicle).
Voor het ontwerp van het ex- en
interieur van de Trajet schakelde
Hyundai het eigen Europese
designcentrum in, gevestigd in het
Duitse Mainz-Kastel.
De ontwerpers hebben gezorgd
voor een fors koetswerk dat er echter
zeer afgetrimd
uitziet.
Overbodige details zijn weggelaten. Daardoor oogt de Trajet elegant, imposant en sportief. De naar
verhouding bescheiden hoogte
onderstreept dat de Trajet de
genen van een personenauto heeft.
Standaard zitten er vijf stoelen in

o schoon als een stofzuiger en ook nog fluisterstil? Dat is de nieuwe Fiat
Multipla Hybrid Power. Dit
broertje van de bekende Fiat
Multipla - de originele ruimtewagen met een frons in de
voorruit - toont onder de
motorkap een bijzondere combinatie: een elektro- én een
benzinemotor. De bestuurder
kan kiezen uit drie mogelijkheden: volledig elektrisch rijden,
op elektriciteit én benzine rijden, of de (15!) accu's opladen
tijdens het rijden. Deze technieken maken de auto bijzonder
milieuvriendelijk.
Bovendien is de bediening kinderlijk eenvoudig!
Met deze nieuwste Multipla zet
Fiat een grote stap voorwaarts in
de ontwikkeling van auto's met
minimale impact op het milieu. Er
bestaan op dit moment slechts tien
Multipla Hybrid Powers. Deze worden ingezet in het prestigieuze
Atena-project in Napels, waarbij
wordt gezocht naar nieuwe en
milieuvriendelijke manieren van
mobiliteit.

Speciaal voor het millennium introduceert bandenproducent
Vredestein een exclusieve personenautoband: de Sportrac Millennium
Limited Edition. De band wordt in een beperkte oplage geproduceerd,
want Vredestijn brengt slechts 2000 exemplaren op de markt. Dit
betekent dat maar 500 auto's in heel Europa kunnen worden voorzien
van de speciale banden.

De Hyundai Trajet is een veelbelovende ruimtewagen die dit voorjaar
in Nederland leverbaar wordt. De prijzen beginnen bij 47.995 gulden.
de auto, voor iets minder dan duizend gulden voegt Hyundai er
twee aan toe. Voor flexibel gebruik
van de auto zijn de stoelen achterin met een simpele handbeweging
om te bouwen tot een tafeltje en
kunnen ze makkelijk verwijderd
worden.
Een doordachte opzet van het inte-

rieur en een behoorlijke reeks voorzieningen versterken het comfortgevoel. Stroomaansluitingen voor
en achter, bergvakken, bekerhouders, een lade, draaibare voorstoelen, elektrische bedieningen van
ramen en spiegels, airco, ruitenwissers met een regensensor: aan
zo'n beetje alles is gedacht. Dat

Drijven ruimte, comfort, prestaties
en standaardvoorzieningen de prijs
tot ongekende hoogte op? Oordeel
zelf, maar laten we eerst nog even
de lijst standaardattributen doornemen: dubbele airbags, airconditioning, elektrische bediening van ruiten en spiegels, ABS en elektronische remkrachtverdeling, dakrails,
centrale portiervergrendeling staan
er allemaal op. Dat brengt de prijs
van de Hyundai Trajet 2.0i GL op
precies 47.995 gulden. Een
behoorlijk bedrag, echter niet in de
klasse van dit soort auto's. De
Trajet 2.7i V6 GLS gaat 58.995 gulden kosten en beschikt ook nog
over zaken als een automatische
transmissie en cruise control.

Dieselen op hoog niveau

M

Met de dubbele motor loopt de Fiat Multipla Hybrid Power voorop in de strijd tegen uitlaatgassen.
destand of elektrisch met bijladen.
De bestuurder merkt niet veel van
de hybride- of elektropower van de
Multipla. De auto trekt stil zoemend en zeer snel elektrisch op. In
de E-stand gebruikt de auto uitsluitend de elektromotor, die superstil
is. De maximumsnelheid is dan
slechts 80 km/h. Prettig voor voorbijgangers: in deze modus is de
Multipla een ware ZEV (zero emission vehicle): uitlaatgasvrij dus! In
de hybridestand trekt de auto op
met de elektromotor, de benzinemotor slaat bij een snelheid van 20
km/h zacht brommend aan. De
auto kan dan een maximumsnelheid van 155 km/h bereiken. In de
oplaadmode (ER) rijdt de auto elektrisch, de benzinemotor draait stationair en laadt de accu's op.
De auto schakelt automatisch en
heeft vier versnellingen. Onder de
motorkap zit een Selespeed-versnellingsbak. De bestuurder kan

Autoschade

kiezen uit D (drive), R (reverse), N
(neutral) en LG (low gear, voorsteile hellingen). De benzinemotor
heeft een inhoud van 1.6-liter en
16V. Deze levert 103 pk/76 kW en
144 Nm. De elektrische wisselctroommotor heeft een maximumkoppel van 130 Nm. Het gemiddelde verbruik van de auto is 6,8 liter
op 100 km.
Uit alles blijkt dat deze Multipla
anders is, moderner. Achter het
stuur bevindt zich bijvoorbeeld de
'info Hybrid'. Op dit scherm verschijnt navigatie-informatie, maar
indien gewenst geeft de display
ook informatie over het energieverbruik. Ook waarschuwingen als
'Charge batteries!' verschijnen in

dit scherm.
Omdat Fiats nieuwste ruimtewagen zo efficiënt omspringt met
energie houdt de motor niet
genoeg warmte over om de auto
goed te verwarmen. Om dit euvel
te verhelpen is een speciale radiator
geïnstalleerd. Toch geen koude
voeten dus!
Ook op het gebied van lekke banden is Fiat zijn tijd vooruit. In plaats
van een reservewiel heeft de
Multipla een spuitbus. Met de
inhoud hiervan kan de band gerepareerd en zelfs weer opgepompt
worden.

Uitgebreide Garantie

Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o. a. bij hagel- en purkccrschadc

/
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Fax 023 - 573 68 35

ercedes-Benz heeft de
diesel voor de betere
kringen: de S 320
CDI. Een auto waarvoor een
goed gesalarieerd groepje topmanagers ongetwijfeld oog
heeft. Zeker als we dat afmeten aan de opvallend goede
verkoopresultaten
van de
vroegere S met dieselmotor.
Dat was in Nederland de best
verkochte
versie
van
Mercedes' topper. De opvolger, waarmee we in het zuiden
van Spanje een kleine zeshonderd kilometer hebben gereden, bewijst dat het Duitse
merk nog steeds de beste dieselmotoren ter wereld bouwt.
De 320 CDI motor is de top
waardig.
Deze S is perfect voor Nederland.
Spaarzaamheid is zijn troef, al is dat
een relatief begrip bij een auto van
171.000 gulden. Maar ja, als je in
ons land aan de top staat dan heb
je veel verantwoording af te leggen. Hoge bomen vangen veel
wind. Dus wie de grootste
Mercedes rijdt, moet wat wapenfeiten achter de hand hebben om
jaloerse critici de mond te snoeren.
Wel, het is de zuinigste S en bovendien de goedkoopste. Hij verstookt

s- Leveren/monteren alle merken
\<• Autoruiten origineel
e Kentekenplaten
s Gelaagd en gehard glas
volgens rnodel op maat

Je ziet het niet, je hoort het niet en je ruikt het niet. Toch is de S 320 CDI echt een diesel.
niet meer dan een doorsnee luxe
middenklasse benzine-auto. Dat zal
de heren accountants deugd doen.
De directie rijdt in stijl met een verbruik van de gemiddelde leaseauto van het personeel.

moeite hebben om de controle te
behouden. Maar dan moet je het
heel bont maken. Vering en schokdemping kunnen haast alles aan:
ook het door de zon gerimpelde
asfalt in Zuid-Spanje.

Maar ronduit het leukste is het dat
je met de S 320 CDI geen stakkertje hebt. De zescilinder motor biedt
met zijn 197 pk nagenoeg evenveel
vermogen als de S 320 benzine
(224 pk). De trekkracht, het koppel
van 470 Nm, stijgt zelfs nog boven
dat van de dikke S 500 achtcilinder
uit. Dus vloer je het gaspedaal, dan
gaat de CDI er als een hazewindhond vandoor. Regelmatig grijpen
de elektronische stabiliteitscontrole
(ESP) en de antislipregeling (ASR)
in om de kracht van de motor letterlijk in goede banen te leiden.
Anders zou de S als een dolle hond
over het asfalt kronkelen, zo
gemeen hard wil die dieselmotor
eraan trekken.

Het plaveisel lijkt ontworpen door
een wrede Mercedes-Benz hater,
die deze dikke Autobahn-cruiser uit
zijn balans wil brengen. Mis dus!
Regelmatig zetten we ons schrap
bij gemeen ogende uithollingen en
richels, vanuit de wetenschap dat
de doorsnee zware auto hier flink
kan gaan deinen. Deze S 320 CDI
vangt alles op als een met zand
gevuld kussen dat met een steen
doet: zacht en toch resoluut.
Comfort biedt deze auto tot in
detail. Dat voel je en dat zie je, aan
de
uitrusting
bijvoorbeeld.
Nagenoeg alles is elektrisch verstelbaar, zelfs de achterbank. Aan veiligheid ontbreekt het aan niets. Er
zijn verwarmde stoelen en ruitensproeiers. Op het kofferdeksel zit
sluitbekrachtiging en voor wie het
summum wil zijn er extra's als
stoelventilatie en een soort creditcard voor het vergrendelen en starten van de auto. Met die kaart op
zak kun je volstaan met een druk

Inderdaad is het weggedrag \an de
S fabelachtig goed. ESP,' ASR, het
oude vertrouwde ABS en BAS
(remhulp) treden haast ongemerkt
als beschermengeltjes in werking,
mocht het fijne onderstel even

op de hendel van de automaat om
de motor te starten. En de portieren vergrendelen zich als je buiten
op de handgreep drukt. Uiteraard
zijn er voor een auto als deze
accessoires op directieniveau, zoals
een volledig geïntegreerde communicatie bestaande uit telefoon,
satellietnavigatie
en
televisie
(COMAND).
De motor laat zich nauwelijks
horen. Onder de kap huist een
pracht stukje techniek, wat blijkt uit
de enorme kracht, de souplesse en
het totaal ontbreken van rook uit
de uitlaat. Zelfs niet bij vol gas bij
snelheden van 220 km/uur (dat
haalt hij met gemak) was er niets
van dieselwalm te bespeuren. Het
beste bewijs dat Mercedes-Benz
echt de top in dieselland vertegenwoordigt en andermaal aangeeft
dat dit type (CDI) motoren de toekomst is.
Nu de kopers nog. Mercedes-Benz
Nederland verwacht dit jaar 900
versies van de S-klasse aan de man
te brengen. Van de CDI zijn er
inmiddels al zo'n 275 verkocht.
Mercedes-Benz Nederland verwacht dat deze uitvoering uiteindelijk zo'n 50% van het totaal voor
zijn rekening gaat nemen.

DE PRIJZEN

UITSIAGEN
SPONSOKBINGO

5 FEBRUARI
Notaris Van Os in Aimicrdam heeft de trekking van de Sponsor Loicnj v.m
januari 2000 verricht Op uw rekeningafschrift siaat'uw lotnummer vermeld
Hieraan kunt u zien of u tot de winnaars behoort Alle prijzen worden automatisch
op uw rekening gestort De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van
Justitie onder nr L O 890/0098/831 5 d d 19/12/1997 Zcifoulcn voorbehouden

BINGO
getal l t/m 22

*

12 08 09 17 27

13 22 39 20 19 29
21 30 40 02 35 05
03 44 06 16 04 *
Heeft a met deze getallen
een voUe kaart, dan wint n de

Wffleke Alberti

TfraisBiiigo
van ƒ 25.000,getal 23 t/m 36

Spelen in de Sponsor Loterij is één
groot feest. Om te beginnen speelt u
met uw eigen geluksdagen. En wat
is er nu leuker dan winnen met uw
eigen verjaardag, uw trouwdag of
andere dagen die u zelf uitkiest?
Helemaal als u weet hoe aantrekkelijk alle prijzen zijn. Want u maakt
elke maand kans op een auto met

ƒ20,ƒ10,ƒ9,-

42

33 I 1 000,- 36
07 ƒ 100,- 01
37
ƒ 30,- 45
38
ƒ 40,- 18
15
ƒ 30,- 34
28
ƒ 25,- 10

Johan Cruijff

Wint ü in maart een auto vol gelctè

BINGO

14 j 10000,-

01 januari
02 januari
03 januari
04 januari
05 januari
06 januari
07 januari
08 januari
09 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
H januari
15 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari

ƒ».ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

VWLwpo
000966805 in
Rotterdam

Richard Krajicek Foundation:

Sport voor kinderen in
kansarme wijken.
Sport is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom zet
de Richard Krajicek Foundation zich
sinds 1997 in voor de kinderen in
achterstandswijken, die vaak niet of
nauwelijks kunnen sporten. Zo wordt
bijvoorbeeld Wimbledon op Straat
georganiseerd, waar kinderen een balletje slaan met Richard Krajicek en

daarin minimaal 225.000 gulden of
zelfs een miljoen! Vul dus meteen uw
geboortedatum of andere geluksdagen in en stuur de bon vandaag nog
op. Dan kan die auto vol met geld al
in maart bij ü voor de deur staan!
k L Bijman
Nedetlanche Sponsor Loterij

zich meteen kunnen inschrijven voor
gratis tennislessen. Ook worden in
diverse grote steden Straatvoetbaltoernooien op poten gezet en gratis
voetballessen gegeven. En minstens
even belangrijk zijn de Playgrounds,
•waar kinderen speelgoed kunnen
lenen en onder professionele begeleiding sporten. Dat is gezond, ontspannend en heel belangrijk voor
het leren van sociale vaardigheden.

[S'JS, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de prijzen in
de maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzen'
dag maand jaar

C de heer

geluksdag l

Postcode ..

geluksdag 2

Plaats

Deelname houdt m aanvaarding van hit reglement, op
aam raag vubijghim, til 0900-300 1100 (35 cpm)

,,

07 januari
14 januari
21 januari
28 januari

1817478
2289745
2102701
3040509

f 1.000,- eindcijfers ...64915
ƒ 100,- eindcijfers
8921
ƒ 10,- e i n d c i j f e r s
536

009834970
002891152
008392468
004364262

1500002

D:

Naam
Adres

(Post)bankgeluksdag 3
nummer
Per ingevulde geluksdag wordt een lotnummer tocge- Bel mij bij een prijs
kend Per lot betaal i k / 1 0 - p e r trekking Ik machtig boven ƒ 10000,de Nederlandse Sponsor Loterij hierbij tot wcderopzcgging om \oor elke trekking (max 13 keer per jaar) Geboortedatum
(dag-maand-jaar)
de inleg \ an ne\ enstaande rekening af te schrijven

Ook de kinderen uit kansarme wijken
willen dolgraag sporten. En de
financiële steun van de Sponsor
Loterij maakt het mogelijk. Vul
daarom vandaag nog de bon in
en speel mee, want van elk lot
gaat 60% rechtstreeks naar
goede doelen!

2359366
9507189
0121058
1277306
2289922
5632348
6122773
8828367
8804843
3714493
1798780
4665836
3967428
7911166
7967074
9078301
7489152
0665161
8567408
5608621
0765738
3255607
3223557
0866673
2593026
4537286
0568796
8722738
5271979
3910728
5767872

Te!

Datum
Handtekening

NEDERLANDSE

LOTERIJ

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997

Meld u nu aan. Het kost u nog niets!

Clubs en privèhuizen
Virgin Escort Services Escort
op niveau 24h p d 100%discr
Serieuze meisjes gevraagd
036-5464700 / 06-23135575
m Eb

B E K E R EN

Kennismaking
39-jange, gescheiden man
heeft 2 kinderen en woont
alleen m een groot huis HIJ
zou heel graag m contact
komen met een jonge vrouw
die het liefst blond en slank is1
Ben jij dat'Be!»
Boxnummer 817381

Een pruik als het\
nodig is! '

Meisje van 25 zoekt leuke
vriendinnen om mee uit te
gaan en gezelligheid Br o nr
20650567 bur v d bl

Personenauto 's
te koop
aangeboden
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep onderhoud, APK
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn bak
SAAB OCCASIONS

Dus. .. maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!
CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
hercn(rr>Qat)werken
D nsacOï c° 'c'e1

D h Hoofddcrpoti
Arsteido~i

Tel 0206157107

Rijlessen

DeNfeuwe Omroep vindt:
• dat ieder mens ertoe doet.
Dat de opvattingen van mdividuele mensen verschil uitmaken.
• dat de nieuwe economie en
de nieuwe technologie nu de
mogelijkheid bieden om de
wereld op een nieuwe
manier aardiger te maken,
en leefbaarder.
• dat internet, interactieve tv,
gsm en cd-rom een wereldwijde uitwisseling van ideeën
mogelijk maken die we nog
onvoldoende in praktijk bren-

MICRO'S
GOED

BEKERE N

't Lekkerste nummertje nu
LIVE met hete meiden thuis.
Ze liggen te wachten
24u p dg 0906-9520 pm99c

NIEUW'
leder uur leuke
vrouwen op SBS-6 text pagina
745 Kijk en bel 0906-1588
(99 cpm)

Ik ga door waar anderen
stoppen' Schaam me nergens1
voor en wil harde SEKS
Harriet' 99 cpm 0906-9794

Lesbi TienerSeks (18) Live
Wij zijn lekker Bl en als je belt
hoor je ons live bezig
0906-9691 pm99c

POSTCODE DATINQi
Vrouwen zoeken snel contact
Bel 0906-1 8 44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

"SEKS ALARMNUMMER"
Snelseks direct live 99cpm

0906*061 1

Vrouwen 18-55 geven telnr
SLEUTELGAT-SEKS'
1
De 1e seksafluisterlijn' Wel voor contact
de bestel 99 cpm 0906-9722 Bel 0906-1822(1 gmp)
1
Biseks
Buurvr + buurmeisje Dagelijks seksen hete meisjes
livehjni Alleen hete
181 Spelletjes worden steeds 18 op onze
meiden1 99cpm 0906-0603
harderi 99cpm 0906 9526

Motoren
T K Honda motor CB750KY
bj 79, opknapper wel njbaar
ƒ1000- Tel 0653429839

Vakantie
Nederland
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar
Bel 0523-683000 of fax 0523-682400
Snel een Micro-advertentie
opgeven9
Bel 020-5626271
Th DOM REP app met
of fax uw tekst
zwemb Sosua en Santo Dom
naar 020-6656321
2-6 p Nedspr 020-6864633

MICRO'S
GOED BEKEKEN

02
06
11
20
26
39

03
07
14
21
32
40

05
10
18
25
38
47

04
09
15
22
36
46

gen.

DeNieuwe
Omroep

0906-9889 Rijpe Sjaan DD- LIVEi Black, beautiful en hot'
cup, zkt jgns 18 jr v1 live seks Voor de liefhebber van zwarte
Grijp onder m'n rok 99cpm
vrouwen' 99cpm 0906 0601

COMPLETE
THEORIE VERZORGING
Je rijbewijs voor ƒ40 - p mnd
Bel Phil Waaning,
tel 023-5712071

tel 023-5614097

Caravans

De KIEN!-getallen

0906-lijnen

Claudia, 25 jaar, 1 62, heb
een normaal postuur, dat ben
ik' Ik zoek een lieve, eerlijke
jongen tussen de 25 - 30 jr om
een avondje te gaan stappen
En wie weet wat er op volgt
Luister direct voor meer details boxnummer 342244
Ik ben een leuke jongen, heet
Martin, ben bijna 22 jaar en
heb net een huisje gekocht
Maar het alleen zi|n ben ik een
beetje zat1 Ben jij een leuke,
lieve meid en zoek jij een
leuke relatie' Reageer dan1 Boxnummer 813078

Postcode Loterij vindt wat
DeNieuwe Omroep wil,
de moeite waard K S E H !

• dat u het verdient op de allermodernste manier op de
hoogte te blijven van wat er
m de wereld gebeurt, zodat u
mee kunt denken, en mee
kunt doen.
Kortom, DeNieuwe Omroep
vindt u de moeite waard. De
Postcode Loterij ziet m
DeNfeuwe Omroep een gelijkgezinde. Daarom bevelen wij
haar van harte bij u aan!
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Kijk, bel tot

,

maandag 22.00 uur
en maak kans op een

gik:^!^
Ór ïriaai" f iS;è() per jaar*

Freeplay
Radio

'Dit is de wettelijk verplichte bijdrage voor de oprichting van een omroep.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegglng om lx per (aar ƒ 12,60
De he6r
MfiVrOUW van onderstaandrekeningnummeraf te schrijven. DeNteuwe Omroep
Incasseert dit bedrag alleen als de grens van 50.000 leden wordt gehaald.

Voorletters & Naam:

Postcode Loterij Live!
13 februari

Straatprïjs

'

6931 EE
in Westervoort

SUCCESVOLLE RUBRIEKSADVERTENTIES

|g "ZAKELIJK EN PARTICULIER

Adres:
Postcode:

met
6 winnende loten

:

Plaats:

ƒ 25.000,- PER LOT

l" ; VERSPREID INl GROOT AMSTERDAM

en voor

JJ IIEDERE WOENSDAG IN DEZE KRANT

Telefoon:

PARTICULIEREN OOK DE HELE WEEK OP ATS
:
PARTICULIEREN 50% KORTING

(Post)banknummer:

SNEL OPGEVEN

BEL 020 562 6271

;

E-mail:

6931

EE 032

extra: een

BMW!

Hretsss*?reRreJS?

150 00 02

Handtekening:
Bon opsturen (zonrler postzegel) naar:
DeNieuwe Omroep, Antwoordnummer 1011, 1200 VB Hilvernum

DeNieuwe
Omroep

JACKPOT

14 MILJOEN
Zitfout«n voorbehouden

009075291
004102572
003030284

Zandvoort
Woensdag 16 februari 2000

l

Q

l
li»

Datum
16 febr
17 febr
18 febr
19 febr

20 febr

21 febr
22 febr
23 febr

HW
00.05
01.18

LW
07.24

02.16

10.04

03.08

10.55
01.26

09.07

03.55
04.35

02.11

05.17

02.56

05.57

01.34

HW
12.36
13.39
14.35
15.21
16.05
16.49
17.27
18.12

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 7, oplage 5.425 Editie 17

LW
20.40
21.54
22.44

Bewoners
trillen hun
bed uit

11.34
12.30
13.14
14.04

Maanstand: VM za 19 febr 17.27 uur.
HW: ma 21 febr 16.49 uur, + 125 cm NAP.
LW: wo 23 febr 14.04 uur, - 102 cm NAP.

Los nummer 2,10 gulden

Marisstraat
munt uit in
diversiteit

Pagina 3
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TZB zit koploper
Heemstede op de
hielen. De
Zandvoortse
voetballers hebben
dan cok dit weekend
vol overtuiging
gewonnen van OSC.

En verder:
Drempel voor
referendum
omhoog
Pagina 3
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Boulevardbewoners
t>ang voor meer herrie
ZANDVOORT - De bewolers van de boulevard wijzen
iet huidige voorstel voor
emi-permanente strandpaiijoens af. Zij zyn bang dat
.e strandpachters in de winer in hun paviljoen wilde
eesten gaan organiseren.
Daarmee neemt de geluidsverlast nog meer toe, vrezen
d. van den Boogaard van de
elangengroep
Boulevard
5uid en N. Serry van het Beronersplatform Middenbouevard.
Van den Boogaard schreef
leze week een brief naar wet:ouder Hogendoorn en sprak
orige week samen met Serry
n enkele andere bewoners
ijn verontrusting uit op een
nformatieavond. Van den
Boogaard bepleit in zijn brief
nder andere dat de paviljoens
m elf in plaats van twaalf uur
ichtgaan.
„Als er in paviljoens gedileerd wordt, dan vinden we
lat prima. Uitstekend zelfs.
*laar," zegt Serry, „we hebben
iet vermoeden dat de gemeene ook andere zaken wil toelaen, zoals discotheken. Waarm staat er anders in net rap-

Juiten vernield
ZANDVOORT - Een 26-jari;e Zandvoorter is in de nacht
an zondag op maandag aanehouden omdat hij ervan veracht wordt dat hy de ruiten
an een snackbar in de Haltetraat heeft ingegooid. De verlielingen vonden rond drie uur
nachts plaats. De politie
ueld de man vlak daarna in
ijn huis aan. Hu had verwoningen aan zijn hand.

port over de semi-permanente
paviljoens dat de gemeente
heeft gemaakt dat de pachters
een ontheffing kunnen krijgen
om langer open te blijven. Dat
is voor restaurants toch nergens voor nodig?" Van den
Boogaard wijst op de overlast
die de bewoners nu al hebben.
„Hoe^weten we zeker dat we
niet nog meer overlast krijgen?"

Pachtersclub:
'Niet alles
dichttimmeren'
„Alles staat of valt met vertrouwen," zegt Wim Fisscher,
voorzitter van de strandpachtersvereniging. „Eigenlijk verschillen de bewoners en wij
niet zo erg van mening. Wij willen ook geen disco's. Daarom
willen we graag met ze praten.
Maar," zegt mj, „dan hoop ik
wel dat ze niet met hun hakken
in het zand blijven staan."
De strandpachters voelen er
weinig voor om „alles tot op de
punten en komma's dicht te
timmeren. Als we een keer een
bruiloft willen vieren in ons paviljoen, dan moet dat toch ook
kunnen. Vandaar die onthef-

Rijnland stopt
gedeeltelijk
met zuiveren

fingsmogelijkheid. Met het
verbieden van discotheken los
je niets op, want dan noemt
een kwaadwillende pachter
zijn zaak gewoon een dinerdansanttent met housemuziek
als specialiteit," zegt Fisscher.
De oplossing ziet hij wel in
controles door de politie en de
gemeente. „Geluid kun je prima meten. Het is trouwens ook
in ons eigen belang. Stel je
voor dat bij de ene pachter de
klanten weglopen vanwege de
herrie bij een ander."
Ook wethouder Hogendoorn
vindt dat de bewoners „terecht zeer kritische kanttekeningen plaatsen. Er zijn inderdaad nu problemen. Die moeten we oplossen. Daarom,"
zegt hij, „komt er een brede
nota aan over handhaving van
regels voor terrassen, strandpachters en nog veel meer zaken." Hij wil nog geen toezeggingen doen over het terugbrengen van het sluitingsuur
om pachters te dwingen alleen
als restaurant te fungeren.
„Daarover zijn we nog in overleg."
De paviljoens staan er volgens hem voorlopig dan ook
nog niet. Op zijn vroegst verwacht hu na afloop van het seizoen van 2001. „Maar dat zal Een enkeling liet zich zaterdag even verleiden om, ondanks het slechte weer, op een strandstoel te gaan zitten
nog wel een hele toer worden."
Vervolg op pagina 3

Teerplakken besmeuren strand

bedrijfsleider A. Willemse van
Albert Heijn zijn omzet vorige
week al met 5 tot 10 procent
, zien dalen. „Ik ben blij dat ik
geen kleine zelfstandige ben,
want dan had ik de tent wel
kunnen sluiten," zegt hij met
enige overdrijving.
Albert Heijn heeft een noodmaatregel genomen om de
klanten ter wille te zijn nu ze
niet voor de deur kunnen parkeren. Ze kunnen aan de achterkant in de Louis Davidsstraat hun volle boodschappentassen ophalen.
Voor sommige winkeliers beHet is niet de eerste keer dat
tekenen de werkzaamheden de Grote Krocht openligt. In
een financiële strop. Zo heeft het najaar van 1998 werd de

ZANDVOORT - „Je kunt
mopperen, maar je kunt het
ook van de zonnige kant bekyken," zegt Riek Barmentlo
van slagerij Chateaubriand.
In samenwerking met diverse strandpachters en ondernemers heeft de slager daarom zaterdag strandstoelen
neergezet op de Grote
Krocht. Die is sinds 7 februari opgebroken en ligt vol met
hopen zand en opgestapelde
stenen.

om ongeveer vijf kubieke meter teer gaat, heeft Rijkswaterstaat aangeboden de beide gemeenten eventueel te helpen.
Volgens strandjutter Wim
Kruiswij k ligt de teer verspreid
tussen Noordwijk en Umuiden. Hu is al een week teer tegengekomen. Ook hondentrimster Ellen Cats heeft de
teer opgemerkt toen zij op het
strand liep met haar hond. Zij
kreeg bovendien een klant in
de winkel met een besmeurde
hond. „De teer valt eruit te
wassen met olijfolie of roomboter, maar niet met peut," adviseert ze.

BENTVELD - Samen met
het bestuur van de Bodaanstichting gaat wethouder
Herben nog een keer kijken
naar de verbouwingsplannen
voor het bejaardenhuis op de
'J olgens mij heeft hij op z'n hoek van de Zandvooftse' minst 25 jaar trouwe
laan en de Bramenlaan. Zij
lenstjaren achter de rug.
willen zich buigen over een
.chter z'n leren rug weliswaar tekening die het WD-raadsvant ik heb het over onze
lid Fred Henrion Verpoorten
ude, luie stoel. De tijd is aan- op verzoek van diverse om'ebroken dat hij door een
wonenden gemaakt heeft.
leuwe stoel vervangen wordt.
Us
dank zet ik hem vanavond
5
U het grofvuil. Het doet me
De WD, PvdA, CDA, SP,
v
el iets. Hij is toch een deel
GBZ en AOV/Unie 55 plus juian het gezin geweest en heeft chen het bestuderen van deze
eel meegemaakt. Zelfs de kat tekening toe, zo zeiden ze
leeft een keer over hem heen maandagavond tijdens de
ekotst. Zijn opvolger staat al commissievergadering.
Wel
'P z'n plekje te pronken.
willen de partijen dat Herben
Niet alleen ik heb grofvuil
over een maand uitsluitsel
naar ook de overbuurvrouw.
'ij stapelt keurig haar spulleJes haJf tegen de boom. M'n
toel zet ik er naast. Eigenlijk
nag het grofvuil pas tussen
es en zeven uur 's morgens
jan de kant van de weg wor'en gezet. Maar wie staat er
EN GEWONE Zando vroeg op? Niemand. Daarvoortse jongen van 23,
'öi zet iedereen z'n huisvuil de
dat is het eerste wat je
vond daarvoor aan de straat. denkt als je Laurens Hutink
Het stroomt niet alleen van ziet. Hij is timmerman, houdt
'e; regen maar ook van de Idj- van uitgaan en denkt zelden
ers. De eersten, die er als de na over politiek. Toch is LauQ
Ppen bij zijn, zijn op zoek
rens bijzonder, want hij gaat
aar oud ijzer en maken er een deze zomer werken in Zim3
ende van. Nadat de echte
babwe in plaats van stappen
^fliebbers dezelfde stapel
in Griekenland.
'aar
iets bruikbaars doorzoee
• n, is de puinhoop compleet,
„Ik ga normaal altijd op vabemand van de snuffelaars
kantie naar een warm land.
al het in z'n hoofd halen de Lekker zuipen en uitgaan.
r
°ep op te ruimen. Die avond Mijn moeder zag in september
'eeft mijn buurvrouw, tot
vorig jaar een artikel over de
*ee
keer toe, alles keurig
Stichting Ideële Jongerenreiec
ht gezet. Aan haar ligt het zen in de krant. 'Jongeren geiet als de volgende ochtend zocht voor reis Mutare', stond
*e stoep bezaaid ligt met
er boven. Ik dacht: laat ik
ondslingerend
grofvuil. Mijn maar eens schrijven."
l
oel staat nog fier overeind.
De klap komt hard aan als
Laurens werd geselecteerd,
16
stoel in de vuilniswagen
samen met veertien andere
»ordt
gedumpt. Met een kop- jongeren tussen de achttien en
e
troost plof ik in 't nieuwe
24 jaar uit Kennemerland. Hu
a
uteuiltje. Zou deze het net
mag vier weken naar Mutare
volhouden als de yori- in Zimbabwe, de zusterstad
r°jang
e
van Haarlem.
a - Eén ding is zeker: wij ha-1 samen het bejaardenhuis
Twee weken gaan de jongeNel Kerkman ren werken. Wat ze gaan doen,

Nieuw bouwplan voor Bodaan

'oleens

geeft over de verbouwingsplannen.
Henrion Verpoorten stelt
voor om twee grotere vierkante serviceflats neer te zetten
op de plek van de twee huidige
buitenste woontorens. In het
midden moet een langwerpig
gebouw voor intramurale zorg
haaks op het huidige hoofdgebouw neergezet worden.
„Het voordeel hiervan is dat
de gebouwen min of meer op
de bestaande locatie neergezet worden," betoogt Henrion
Verpoorten. „Daardoor verwacht ik dat er niet of nauwelijks meer bezwaren komen

Rood licht

ZANDVOORT - De politie
heeft zondagmiddag zestig bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten die bij de wegopbrekingen op de Zandvöortselaan door het rode licht reden
en aan motorrijders die over
der groei gehad. En mijn win- het fietspad reden.
kel was ook redelijk bereikbaar, want wij zitten immers
op de hoek. Nu zullen we er
misschien meer van merken,
want de stoepen zijn ook wéggehaald."
Foto Chris Schotanus

Grote Krocht verandert even in strand

ZANDVOORT - Diverse
plakkaten teer zijn de afgelopen dagen aangespoeld op het
strand bij Zandvoort en Bloemendaal. Volgens woordvoerster K. Vinken van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland
is de teer vermoedelijk afkomstig van een schip. Welk schip
is nog niet bekend. Daar wordt
ZANDVOORT - Een 49-jari- onderzoek naar gedaan.
e man uit Heemstede had
Tijdagavond zó veel op dat hij
Sinds maandag is de gep de grond viel en bleef lig- meente Zandvoort druk bezig
en. De politie heeft de man de teerplakken op te ruimen.
ond tien uur 's avonds op de De gemeente Bloemendaal
T
an Lennepweg opgeraapt en heeft,dat voorbeeld gisteren
aar het politiebureau ge- gevolgd. Omdat het in totaal
iracht.

Dronken

ZANDVOORT - Hoogheemraadschap Rijnland gaat na
overleg met de gemeente de
oxidatiebedden
afkoppelen
van de waterzuiveringsinstallatie in Nieuw-Noord. Daarmee hopen Rijnland en de gemeente dat de stankoverlast
verdwijnt. Rijnland trekt er 250
duizend gulden voor uit. Dat
heeft wethouder Marijke Herben maandagavond bekend
gemaakt.
Omdat de oxidatiebedden
volgens onderzoeksbureau
Witteveen en Bos hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de
stank zijn, wil Rijnland van
deze bedden af. Het water, dat
wel al voorgezuiverd is,
stroomt hierna rechtstreeks
naar Haarlem waar het nog
een keer gezuiverd wordt.
De bewoners, die jarenlang
over de stank geklaagd hebben, krijgen binnenkort een
brief van de gemeente met uitleg over de maatregelen.
Rijnland gaat ook samen
met diverse instanties bekijken wat er met de dertig jaar
oude waterzuiveringsinstallatie in Nieuw-Noord in de toekomst moet gebeuren. Hiervoor is een ambtelijke projectgroep gestart. Eind van dit jaar
verwacht Herben de uitkomst
van de gesprekken.

van de omwonenden."
Zij staan volgens V. Breurkes
uit de Bramenlaan inderdaad
zeer positief tegenover Henrion Verpoortens voorstel.
Breurkes is dan ook blij met de
steun van de politici. „Dit
neemt de wind uit onze zeilen," aldus Breurkes.
Bewoner Van Amerongen
(uit de Zandvoortselaan) verwijt de gemeente echter onbetrouwbaarheid. Hij heeft een
lijst gemaakt met feiten waaruit dat moet blijken en die lijst
maandagavond aan de politici
uitgedeeld.
Het bestuur van de Bodaan

is nogal verrast door de nieuwe
tekening. Niettemin heeft het
bestuur aangeboden om in te
gaan op het aanbod van Herben om deze week over het
nieuwe voorstel te praten. Het
bestuur hoopt dat de kogel
snel door de kerk gaat, omdat
de bewoners van de Bodaan al
drie jaar in onzekerheid leven.
De architect van de Bodaan
heeft grote moeite met de tekening, zo liet hij maandagavond blijken. Volgens hem
klopt de tekening niet met de
werkelijkheid. Bovendien is
het idee al eens eerder geopperd en dat zou volgens hem
verworpen zijn door de bewo-

riolering vernieuwd. De huidige werkzaamheden zijn echter
bedoeld om de straat op te
knappen met nieuw plaveisel
en een andere indeling. Het
kon niet in één keer, omdat de
grond eerst moet inklinken.
Dat betekent dat de lucht eruit moest. Daardoor zakte de
Hij bekijkt de werkzaamhebodem met tien tot vijftien den nogal nuchter. „Ik weet
centimeter.
dat de straat openligt voor een
goed doel. Ik ben ervan overSjaak Balkenende van de tuigd dat we een prachtige
Bruna heeft in '98 geen verlies Grote Krocht krijgen." Voor
geleden door de opengebroken het nieuwe zomerseizoen zal
straat. „Maar," zegt hij, „dat het resultaat te zien zijn, dat is
komt misschien doordat ik zit althans de planning van de gein de opbouwfase van mijn be- meente.
drijf. Ik heb hooguit iets minzie ook pagina 3

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

ADVERTENTIE

ners van de Zandvoortselaan
omdat het te dicht bij hun woning zou komen te staan.
Op verzoek van de bewoners
van de Zandvoortselaan is
daarom ook geprobeerd om
een van de gebouwen meer
richting het westen (in de richting van Zandvoort) op te
schuiven. De provincie heeft
daar echter grote moeite mee.
Daarom stond in het laatste
ontwerp van de architect het
gebouw voor de intramurale
zorg rechts en waren de twee
complexen met serviceflats los
van het hoofdgebouw in het
midden en links gepland. Maar
daarmee zijn de bewoners van
de beide lanen dus niet tevreden. Zij kwamen daarom
maandagavond massaal naar
de commissievergadering.-

Kalfsstaartstukje
Kalfscordonbleu
jo
95 500 gram

™' fl 14
voor

JLAo

J.

l j

Werken in Afrika in plaats van stappen op Kos
E

weten ze nog niet. „Misschien
een bibliotheek of de sportvelden opknappen, dat krijgen
we nog te horen." Eén week logeren ze bij een gastgezin en
de laatste week krijgen ze de
kans om de toeristische attracties van Zimbabwe te bezoeken.

ren weinig scholing hebben en
dat het daar in onze zomer
voor hen winter is. „Maar dan
is het er nog 25 graden."
„Ik ben niet zo in politiek
geïnteresseerd en van mezelf
ben ik ook niet zo idealistisch.
Het leuke van deze reis is, dat
we al zo leuk met een groep
bezig zijn. We gaan met elkaar
in maart een weekend weg en
we doen mee aan bijvoorbeeld
een schaatsevenement om
geld in te zamelen voor de
reis."
„De mensen uit onze groep
zijn heel erg verschillend. De
één is heel stipt en ik ben
meer iemand die denkt 'het
komt morgen wel'. De overeenkomst is dat we allemaal
van een uitdaging houden. Ik
had bij wijze van spreken ook
kunnen inschrijven voor het
Big-Brotherhuis of 'De Bus'."

Om niet onvoorbereid op
reis te gaan, komen ze nu al
elke twee weken bij elkaar.
Laurens zit in de werkgroep
pr, die onder andere een Internetsite heeft gemaakt. De andere drie werkgroepen buigen
zich over het vergaren van
sponsors, het onderzoeken
van hoe de jongeren kunnen
bijdragen tot een beter leven
voor hun leeftijdgenoten in
Mutare en het samenstellen
van het programma voor de
reis.
Veel weet Laurens nog niet
over Zimbabwe. „Het is heel
lastig om contact met de mensen in Mutare te hebben. Ze
hebben geen e-mail, er is één
contactpersoon die we per telefoon kunnen bereiken en de

Laurens Hutink ziet zijn reis naar Zimbabwe wel zitten
Foto Karin Schut

post doet er heel lang over." verschil tussen een kleine, rijHij weet in elk geval wel dat er ke toplaag en de arme massa
veel werkloosheid is, dat het
groot is, dat de meeste jonge-

Voor de jongcrenrcis naar Mutare is
in totaal 30 duizend gulden nodig:.
Wie de jongeren wil ondersteunen,
kan geld overmaken op gironummer
7735.072 ten mime van Stichting:
Ideële Reizen onder vermelding; van
Haarlcm-Mutarc 2000. Meer Lnformatie is verkrijgbaar bij Laurens Hutink, tel. 571.3G06.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ64,00

* Voorpostabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000 PA ö„
Amsterdam. U hoeft geen posUegel te plakken.

woensdag 16 februari 2000
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Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
••'•.•'."../. • / • • • • •
.:.'•'" ' . ' . • ' • • ' ' * ' ' ' • • ' . ' • . . •
•• • ' ' • • ' ' • • • - . • ' • '
voor een éénmalige afkoopsom
van slechts ƒ 3.855,-

:

Iedereen mag het horen.

Henkie Bos
"Voor die f 3.855,- wilje toch niet
van j e kinderen afhankelijk zijn.
Een natura-uitvaartverzekering
moetje hebben. Een vergelijkbare
uitvaart kost tegenwoordig al
minstens ƒ 6.000, -."

gaat 50 worden dinsdag 22 februari

Gefeliciteerd
Door, Gabrielle
Sandra, Dennis, Edward
Donny en Dino

postcode/plaats:
leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

Toon je niet zwak,
wees rustig en sterk en groot.

18/22000

HENkvAN LEiJEIVlhORST

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

vrouw

straat:
telefoon:

18/21975

AFSPRAAK MET COLLEGELID

man

naam:

Van harte gefeliciteerd
Rie Kraaijenoord
kinderen en
kleinkinderen

Paul Ogtvoet
weduwnaar van Greetje Cats
11 juli 1922
Haarlem
13 februari 2000
Haarlem:
P J Ligtvoet
Haren (Gr.:)
J. V. Dubois-Ligtvoet
A E. J. Dubois
Paul
Simon
Correspondentieadres'
Engelandlaan 184
2034 NE Haarlem
De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Laan
van Angers l, kamer A, te Haarlem-Schalkwijk.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 18 februari in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld Tijd van samenkomst aldaar
14.15 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in één van de ontvangkamers.
Vertrek vanuit bovengenoemd uitvaartcentrum
omstreeks 13 30 uur.

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft. Men kan zich
tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00. Het spreekuur valt samen
met de avondopenstelling van de Centrale
Balie. Men kan zich dus gewoon via de
ingang Swaluestraat bij de receptie
melden. Let wel! Het is niet mogelijk om
zonder afspraak het spreekuur te bezoeken.

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

Henk &oe

Met veel verdriet geven wij u hiermede kennis van
het overlijden van onze lieve vader, schoonvader
en Opa

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weKen spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

I N F O R M A T I E B O N

22 februari 50 jaar

d"b

A l t i j d d i r e c t e hulp b i j e e n s t e r f g e v a l
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KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 8 februari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 6 door B&W genomen besluiten
zijn op dinsdag 15 februari vastgesteld De
besluitenlijst is tijdens openingstijden m te zien
bij de Centrale Balie

MEDEDELINGEN
Kermisvergunning
Op 4 februari 2000, verzonden 9 februari
2000, is aan Duursma kermisorganisatie B V
vergunning verleend tot het organiseren van
een kermis van 21 tot en met 30 juli 2000 op
het Zwarte Veld en de Prmsesseweg te
Zandvoort U kunt deze vergunning tot 6
weken na verzending van de verleende
vergunning inzien bij de Centrale Balie van het
Raadhuis, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na
verzending/uitreiking van de verleende
vergunning, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift hiertegen indienen bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de president van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

KAPVERGÜNNINGEN
AANVRAAG KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
- Wikkelaan 5 - 2 bomen
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

BOUWVERGUNNINGEN
Artikel 46, lid 4
In verband met het overschrijden van wettelijke
termijnen hebben Burgemeester en Wethouders
vastgesteld dat op 9 juli 1999 ingevolge artikel
46 lid 4 van de Woningwet van rechtswege
vergunning is verleend voor het vergroten van
een dakkapel op het perceel Matthijs
Molenaarstraat 22 te Zandvoort
De aanvrager is hiervan op 13 januari 2000
schriftelijk in kennis gesteld Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de dag van
verzending van de hierbedoelde kennisgeving
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
hiertegen indienen bij Burgemeester en

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en ten minste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, eert omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de President van de
Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven
Regulier
De volgende aanvragen bouwvergunningen,
bouwvoornemen en sloopvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-033S (26-01-00) Paulus Loot Boulevard
1 gedeeltelijk slopen woning
2000-038S (27-01-00) Diaconiehuisstraat 3
slopen schuur
2000-0396(27-01-00) Zandvoortselaan 62
verbouwen woning
2000-040B (28-01-00) J van Galenstraat 1a
plaatsen garage
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na
publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de
beoordeling van de aanvraag betrokken Wij
wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er
wettelijke regels bestaan, die ons tot de
verlening van een vergunning kunnen
verplichten

MELDING WET MILIEUBEHEER
Rectificatie
Abusievelijk is in deze krant begin februari
melding gedaan dat er bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort in de maand januari
2000 een melding op grond van artikel 8 40
van de Wet milieubeheer is ontvangen voor
Het in werking hebben van een kantoorgebouw gelegen aan de Burg. Nawijnlaan
10b te Zandvoort
Dit had moeten zijn
Het m werking hebben van een kantporgebouw gelegen aan de Burg. Nawijnlaan
101 b te Zandvoort
Voor nadere informatie kunt u telefonisch
contact opnemen met de afdeling leefomgeving
en handhaving, werkeenheid bouwtoezicht en
milieu (023) 574 01 00

GEMEENTE

KNIPPEN 22.50 PERM. 60.00
CENTR. AFSPR. TEL 036-5305600.

EENMALIGE UITKERING ƒ7.500,KNIL-BEROEPSMILITAIREN
Beroepsmilitairen van het KNIL (ook kortdienstverbanders)
met 5 tot 15 dienstjaren waaraan op geen enkele wijze pensioenrechten kunnen worden ontleend, kunnen sedert april 1998 onder
bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een eenmalige
uitkering van ƒ 7.500,-.
Indien de militair is overleden kan zijn weduwe of ex-echtgenote, die tijdens de militaire dienst met hem gehuwd was, een
aanvraag indienen voor een (evenredig deel van) die uitkering.
Als u denkt dat u voor deze uitkering in aanmerking kunt
komen en nog geen aanvraag hebt gedaan, dan kan dat nog tot
8 april 2000 Aanvragen die na deze wettelijk bepaalde datum
worden ontvangen kunnen niet meer in behandeling worden
genomen Voor uw aanvraag kunt u gebruikmaken van de hierbij
afgedrukte coupon, door deze uit te knippen, uw naam en adres
in te vullen en voldoende gefrankeerd te verzenden.
Aan:

Naam:

Deskundig advies.

Adres:

SAIP, Postbus 1263, 6400 BG Heerlen.

AANVRAAG EENMALIGE UITKERING
UKB7500

Postcode/woonplaats:

Willeke Alberti

Johan Cruijff

Deze auto vol met geld kan in maart al voor ü zijn. Vul uw geluksdagen nu in!

Uw geboortedatum is
veel geld waard!
getal 23 t/ta 36
,37 ƒ lô.OÓK- i 23 ƒ 20,- \
29 f ï.000,-Yo5 ' ƒ10,'22 " ƒ 100,- f 17 ~ * ƒ9,30
ƒ 50,- \ 12° "ƒ 8''-" >
24 ' ƒ 40,-f 26
' f 7 , - "<
25
ƒ30,-f
02~
'
ƒ6,-'\
'.v''. \
.\ >ï- \ ~•• '•\\•\ f f\
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33 _ ƒ 25,-1 15 __ ƒ5,-"

SPONSORBÏNGO
12 FEBRUARI
getal l t/rn 22
* 10 32 «13 01 42
11 16 36 14 21 28
18 19 35 41 04 31
43 03 20 44 34 *
' Heeft w met deze getallen
, een volle kaart, dan wint u de
ThulsBiögo van ƒ 25,000»-

v,"

*

"

VolkswagenJLapp

Spelen in de Sponsor Loterij is één groot feest. Om
te beginnen speelt u met uw eigen geluksdagen.
En wat is er nu leuker dan winnen met uw eigen
verjaardag, uw trouwdag of andere dagen die u zelf
uitkiest? Helemaal als u weet hoe aantrekkelijk alle
prijzen zijn. Want u maakt elke maand kans op een
auto met daarin minimaal 225.000 gulden of
zelfs één miljoen! Vul uw geboortedatum en
andere geluksdagen in, stuur de bon vandaag
nog op en kijk zaterdag 26 februari om 21.00 én
om 23.00 uur naar het nieuwe programma 'wineensponsor' op RTL 4. Dan kan die auto vol met
geld m. maart al bij ü voor de deur staan!

001202565 008671087

Ze t Fout en voorbehouden

Sïti&SNÖWBÖARD
lN ZONDAG 20/2 OPEN
A
F
16/2
WINTERSPORT-OUTDOOR TRENDS

HENKSEBREGTS

BINGO SURPRISE 19 FEBRUARI 2000
Sony walkmanradio met hartslagmeter

BON VOOR EEN AUTO VOL GELD

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v.a./60,-p.m2
incl. stenen
TEL. 023-5731729

00'Ta., ik wil een auto met een miljoen
gulden winnen En maak dan naast de pnjzen in de maandelijkse trekkingen kans op
tienduizenden Bingopnjzen'

Adres ....

geluksdag 1

Plaats ....
i

'

il
j

il
'|

1

Per ingevulde geluksdag wordt een lotnummer toige-

kcnd Per lol betaal ik ƒ 10,-per trekking Ik machtig
de Nederlandse Sponsor Lotcnj hierbij tot wederop-

Di

Naam
Postcode

geluksdag 3

Open: ma. t/m vr. 9.30 u. tot 18.00 u. "

D de heer

Met deze geluksdagen wil ik winnen:
dag maand jaar

geluksdag 2

AMSTERDAM - CHURHILLLAAN 83-020-6625988

Iet Bijman
Nederlandse Sponsor Loterij

35 jaar

)

SKI-KLEDING
SKI'S
SNOWBOARDS
ONDERHOUD

do. tot 21,00 u.

2,

NU DOOR HEEL ZANDVOORT

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

: Wl NT 6 R SP O R T.

Postbus

AAN HUIS

Fa. Gansner & Co.

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme
& verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

25 JAAR

bij IHET GVB AMSTERC!AM
VAN IHARTE qEfEliciiEERd
ANNEMARÏE EN [Wichel

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

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

Hoera het \e waar!

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

Wethouders van Zandvoort,
2040 AA Zandvoort

(Post)banknummer
Bel mij bij een prijs
Tel
boven/ 10000,Geboortedatum
(dag-maand-jaar)

zegging om \oor elke trekking (tna\ 13 \ per jaar) de
inleg \an ncvcnsiaandc rekening af te schnj\cn

Nationaal of
in je eigen plaats:
doe mee aan
een jeugddebat
Haal nu de krant bij de bibliotheek
of vraag 'm aan (030-2541076)
wwwjeugddebat.nl

Dnlmiim houdt 111 aamaaiding UIM lul itgluncnf, op
aanviaag uiluifgbaai, ld 0900-300 HOO C35 cpm)

, ,

Datum
Handtekening

NEDERLANDSE

!

LOTERIJ

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997
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polikliniek
ZANDVOORT - De Seniorenraad is blij met de polikliniek die wethouder Oderkerk
wil vestigen in Huis in de Duinen. Dat heeft de Seniorenraad donderdag tijdens haar
openbare vergadering vastgesteld. De Seniorenraad is verheugd dat de wethouder voorstelt om de gemeente 50 procent van de verbouwingskosten van het bejaardenhuis te
laten betalen. De Seniorenraad wil echter niet dat dit
geld uit de pot van de Wet
Voorzieningen Gehandicapten
wordt gehaald. „Dit is oneigenlijk gebruik. Een aanzienlijk lager percentage zou misschien
nog te rechtvaardigen zijn," aldus de secretaris van de Seniorenraad. Wethouder Oderkerk
kan binnenkort een brief verwachten van de Seniorenraad.

Fietsers

ZANDVOORT - De provincie stelt 75 duizend gulden beschikbaar voor het aanbrengerr van nieuwe fietsbordjes
tussen Haarlem en Zandvoort.
Ook gaat de provincie het
fietspad aan de zuidkant van
de Zeeweg vernieuwen.

4

Ze sjouwen zelfs
de boodschappen'
ZANDVOORT - Doodsbenauwd is Wim Schouten van de
Zandvoortselaan 153. Hij vreest dat zijn huis nog een keer
instort. Zyn huis staat namelijk op een veenlaag die ook
onder de weg doorloopt. Door de werkzaamheden aan de
Zandvoortselaan staat zijn huis te trillen op zijn
grondvesten.
Daarom heeft hij tot zondag
een bord in zijn tuin gezet om
de werklieden te waarschuwen. „Maar het helpt niet
veel," moppert Schouten. „En
ze zouden ook een doorgang
voor mijn auto maken. Dat
hebben ze ook niet gedaan."

niet anders. Gelukkig hebben
we geen scheuren gekregen."
Ook mevrouw Witkamp is
blij dat haar huis er tot nog toe
zonder scheuren vanaf gekomen is. „Ik lig 's morgens te
schudden in mijn bed, want
soms beginnen de werklieden
al om zeven uur. Dat is wel wat
minder. Maar verder valt het
mee. En als ze om vier uur weg
zijn, merk je pas hoe lekker
rustig het hier kan zijn."

De meeste van zijn buren
aan de even kant zijn wel tevreden over de werklieden. „Ze
hebben zelfs aangeboden om
mijn boodschappen te sjouwen van de parkeerplaats bij
Nieuw Unicum naar mijn huis.
De werkzaamheden aan de
Bovendien leggen ze telkens Zandvoortselaan moeten net
keurig vlonders klaar," vertelt voor Pasen klaar zijn volgens
Nilca Hulstein.
de gemeente.

„Ach, het is vervelend dat er
Tot nog toe lopen het asfalvoor je deur aan de weg ge- teren, verleggen van de rijbaan
Politiek café
werkt wordt, maar we wisten en aanpassen van enkele kruiZANDVOORT - Paviljoens dat het zou gaan gebeuren, singen precies op schema volin de winter, dat is het belang- Dat getril? Tja, dat hoort erbij, gens woordvoerder T. van
njkste onderwerp van het poli- Die werklieden kunnen ook Heemst.
tiek café op dinsdag 22 februan Hans Hogendoorn (CDA),
Fred Kroonsberg (PvdA), Michel Demmers (GBZ) en een
inwoner van Zandvoort discussieren samen met Eugène
ZANDVOORT - De politiek gaat vanavond opnieuw flink
Weusten en het publiek over discussiëren over de legeskosten die de brandweer de hoteliers
dit onderwerp. Ook de Oranje- en pensionhouders heeft laten betalen voor het project 'brandstraat en het toeristisch sei- preventie'.
zoen komen aan de orde. Het
Het Hotel en Pension Overleg Zandvoort (Hpoz) vecht de
politiek café vindt plaats in kosten al een paar jaar aan. Volgens de belangenvereniging heeft
Huis in de Duinen. Het begint de brandweer teveel gevraagd. In andere gemeenten zouden de
om acht uur en de toegang is legeskosten maar de helft bedragen. Volgens het Hpoz heeft de
gratis.
brandweercommandant zijn begroting passend willen maken
ten koste van de hoteliers en pensionhouders. De brandweercommandant houdt al jaren vol dat hij precies heeft berekend
Oosters
wat nodig was.
ZANDVOORT - De Lokale
Raad van Kerken schenkt deze
De WD is van plan om vanavond hierover enige vragen te
week veel aandacht aan de stellen aan burgemeester Van der Heijden tijdens de commissie
oosterse kerken. Vanavond is Algemene Bestuurlijke Zaken.
er een thema-avond over deze
kerken om acht uur in de Calvijnzaal. Zondag treedt het
Amsterdams Slavisch Koor op
tijdens de oecumenische viering die om tien uur in de Hervormde Kerk begint.
ZANDVOORT - In Nederland zorgen ouders en de overheid ervoor dat kinderen kunnen studeren. In Uganda ligt
dat anders. De Zandvoorter Jeroen Bluijs financiert daarom
Lunchconcert
de opleidingen van Monica, Rose, James, Winnifred, Peter en
ZANDVOORT - Zondag 20 Simon. Bovendien is hij bezig met een ossenproject en
februari treedt het Anbokoor springt luj bij als zieken de kosten voor medische hulp niet
Voor Anker pp tijdens een kunnen opbrengen.
lunchvoorstelling in het Circus
op het Gasthuisplein. De lunch
Jeroen Bluijs krijgt daarvoor Vooral voor de reiskosten en
met zang begint om twaalf uur. elk "jaar veel steun vanuit het aanschaffen van paspoorZandvoort. Hij is daar erg blij ten is yeel geld nodig.
mee, schrijft hij in een brief van
De bingo van de katholieke
Verhuizing
23 januari. Om hem te helpen kerk vindt plaats op 18 februaZANDVOORT - Het secreta- organiseert de Agatha Paro- ri in de Agatha Kerk. Aanvang
naat van de Ondernemersver- chie op 18 februari een bingo- acht uur. Wie prijzen beschikeniging Zandvoort (OVZ), het avond. De Agatha Parochie is baar heeft, kan contact opneOndernemersplatform en de hiervoor nog op zoek naar prij- men met Herma Bluijs, HaarStichting Zandvoort Promotie zen van ondernemers.
lemmerstraat 20, tel. 573.6321.
is verhuisd. Voortaan is Toos
Zandvoorters die niet by de
Tromp te vinden in de KosterDe opbrengst van de bingo bingo kunnen zijn maar toch
straat op nummer 1. Het post- gaat echter niet alleen naar willen bijdragen kunnen hun
adres van de OVZ en het On- Uganda. Ook de Stichting geld storten op banknummer
dernemers Platform is: Post- Hart voor Polen krijgt een bij- 32.63.105.892 (Evenementenbus 469,2040 AK in Zandvoort. drage. Deze stichting haalt commissie Agatha Parochie)
De Stichting Zandvoort Pro- elke zomer 22 kinderen uit de onder vermelding van 'Bijdramotie heeft Postbus 410, 2040 zwaar vervuilde Poolse stad ge voor Jeroen Bluijs' of 'BijAK Zandvoort. Het telefoon- Chorzow naar Zandvoort voor drage voor St. Hart voor Ponummer is gelijk gebleven een vakantie van drie weken. len'.
(571.3738). Dat geldt ook voor
het faxnummer (571.8133).

Weer discussie over brandpreventie

Hulp aan arme kinderen
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Mijn indruk is dat de meerderheid van de Noordbuurt
absoluut tegen het plan voor
ibetaald parkeren is. Het lijkt
erop dat wij als melkkoetje gebruikt gaan worden. Wethouder Hogendoorn wil dat wij
moeten betalen voor een
plaats die niet gegarandeerd
kan worden.
Als iemand zijn auto parkeert, krijgt deze persoon een
bekeuring, maar wordt niet
weggesleept omdat er geen gevaarhjke situatie ontstaat. Dit
betekent dat de bewoners van
de Noordbuurt genoodzaakt
zijn om buiten de zogenaamde

Gemengde reacties op baatbelasting

D

Winkeliers en eigenaren betalen mee
aan nieuwe klinkers Grote Krocht

betaalde parkeerzone moeten
gaan staan en dus bij een parkeermeter moeten betalen.
Dat is dubbelop want wij hadden al betaald voor een vergunning. Dit is dus gewoon
spekken van de gemeentekas.
De gemeente zorgt dat Park
Duijnwijk gebouwd wordt en
haalt daarmee 650 parkeerplaatsen weg. Daar moet Jan
met de Korte Achternaam
voor betalen. Wethouder Hogendoorn begint met 120 gulden per jaar. Maar waar eindigt het?
En dan nog iets. Als je een
feestje geeft, moeten je vrien-

den en vriendinnen na twee
uur al weg omdat ze er niet
langer mogen staan. Geachte
meneer Hogendoorn, we willen
graag zelf uitmaken hoelang
onze vrienden blijven.
Op de inspraakavond vorige
week maandag stelde iemand
voor een stemming te houden,
maar wethouder Hogendoorn
durfde dit niet aan omdat luj
vreesde dat zijn plan het niet
zou redden.
Bewoners, verenigt u tegen
dit belachelijke voorstel.
R. Harkamp
Zandvoort

Paviljoens in de winter

Bezorging: Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.

Hans van Pelt

\

De promotiemeisjes van de On- '
dernemersvereniging Zandvoort
(OVZ) en het Zandvoorts
*
Nieuwsblad deelden met een
hartelijke glimlach zondag har-.
tj es uit aan het winkelend pü- {"
bliek. Ook Thierry van restau-\
rant Del Mar kreeg een snoepje.'!
Del Mar stelt een diner vooi; tvteè""
personen beschikbaar aan de
winnaar van de puzzelactie die 'J
vorige week in de krant stond»,
Bakkerij Paap zorgt voor vier
taarten als troostprijs. Piizzelaars kunnen nog tot-en met 2Ö.'<.
februari hun oplossing inleveréri
op ons kantoor (Gasthuisplein ;
12).
Foto Andre Liebefom.

ADVERTENTIE

Dagelijks 13 30
m u v zondag
Dagelijks 15 30

'Referendum moet wel
breed gedragen worden'
Voor burgers is het lastiger
geworden om een
referendum aan te vragen.
De gemeenteraad heeft
onlangs besloten dat
daarvoor ongeveer 2520
handtekeningen nodig zijn.
Als de gemeenteraad
toestemt moeten burgers
nog eens 1260 extra
handtekeningen
verzamelen. Bij het
referendum over het
parkeren (in 1998) waren
1500 handtekeningen
genoeg.

P
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' De Boulevard-bewoners zetten ook vraagtekens bij de economische haalbaarheid van de
paviljoens in de winter Het
merendeel van de huidige restaurants heeft het volgens hen
al erg moeilijk in Zandvoort tijdens de stillere maanden.
,,Twee van de ronde bouwsels
die op de Boulevard Barnaart
"bedoeld zijn als restaurants,
"Worden permanent bewoond,
/paviljoen Zuid ging failliet, Ha*ocamo is nu al drie maanden
.dicht, Riche is alleen op zonvilag open en visrestaurant
.(Schut staat te koop," schrijft
•.Van den Boogaard m een brief
riiaan wethouder Hogendoorn.
^ Hij heeft bovendien een
.rondje langs 21 restaurants ge< maakt. Negen restaurateurs
Jrpnden het niet exploitabel.
i^pwee meenden dat het met
-omzetverlies haalbaar was, vijf
hadden geen mening en vijf
waren dicht.
„Of het exploitabel is' Dat
hangt van de ondernemer af.
Misschien zijn er ook wel seminars te organiseren of kun je
een voetbalteam dat op het
Wim Schouten, bewoner van de Zandvoortselaan, heeft tot en met zondag een bord in de tuin gehad om de werklieden te waarschuwen gtrand traint 's avonds bij je
voor het trillen
Foto Karin Schut laten eten," zegt Wim Fisscher,
•voorzitter van de strandpachtersvereniging.
; „De praktijk zal het leren, al
kun je wel een rekensommetje
*maken. Aan de ene kant de investeringskosten, aan de andere kant de opbrengsten en het
van tevoren gewaarschuwd een deel door de winkeliers zijn bedrijfsleider van de Albert"- geld datje uitspaart aan op- en
De opknapbeurt van de
Grote Krocht wordt zowel
zijn dat het eraan kwam."
betaald en ik zou het fijn vin- Heijn, ook een heet hangijzer.' .^afbreken en het huren van een
door de gemeente als door
„Ik kreeg op 7 januari een dik den als ze daarom ook meer in „We verliezen acht plaatsen."! loods."
de winkeliers en eigenaren pakket in mijn bus. Of ik maar Zandvoort dan in Haarlem ko- aan de voorkant van de winkel
Wethouder Hogendoorn is
van winkelpanden betaald. even snel wilde beslissen of ik pen "
en krijgen ze aan de achter-"^ >ervan overtuigd dat niet alle 28
De meningen lopen sterk
die 18 duizend gulden in por„Het valt best wel mee met kant erbij. Maar acht plaatsen., sirandpachters die belangsteluiteen over deze zogeheten ties of in één keer wilde beta- die bijdrage," vindt Sjaak Bal- minder betekent wel tachtig ling getoond hebben uiteindeTjaatbelasting'. De ene
len. Het is nogal een bedrag, kenende van de Bruna. „Na- klanten per dag minder. Ik, ' lijk een paviljoen willen neerwinkelier ziet het als een
zeg. Bovendien klopt de bere- tuurlijk zou ik het ook liever vraag me af of al die tachtig zetten omdat de investeringen
noodzakelijk kwaad, de
kening op sommige punten niet betalen, maar ik heb uit- mensen weten dat ze aan de1 nogal fors zijn. Er wordt al geniet. Zo moet ik ook betalen gerekend dat ik vijf jaar lang achterkant kunnen staan met fluisterd over minimaal een
ander maakt zich er flink
boos over.
voor zes vierkante meter voor duizend gulden per jaar kwijt hun auto. Bovendien," zegt hij," miljoen gulden.
mijn deur die gewoon openba- ben, want je mag het ook nog „komen ze aanrijden via de
„De spoeling wordt bovenre ruimte zijn."
eens aftrekken van de belas- Oranjestraat, waar één van 4ieh erg dun als er teveel pavilE GROTE Krocht
Wie Mest voor betalen in één ting en we hebben korting ge- onze grootste concurrenten zit? , jpens blijven staan," verwacht
moet weer op een laan keer, krijgt 50 procent korting. kregen." Balkenende betaalt (de Dekamarkt, red.)"
.» Fisscher. „Persoonlijk denk ik
met bomen gaan lij- Ook voor de betaaltermijn van een deel, omdat hij huurder is.
i dat vijf voldoende is. Maar dat
ken, zoals de Haar- vijfjaar geldt een fikse korting, De verhuurder en de huurder
Over de bijdrage van Albert^ ^moet allemaal nog besloten
lemmerstraat. Er komen plan- maar wie dwars gaat liggen, van de bovenwoning dragen Heijn aan de opknapbeurt van *'worden." De strandpachterstenbakken, nieuwe lantaarnde Grote Krocht, weet Willem-v véreniging wil volgens Fisscher
palen, fietsrekken en een extra
se niets. Daarover gaat Ahold vbinnen een maand of twee
brede stoep, want de rijbaan
Vastgoed, de eigenaar van de; «méér inzicht in de kosten van
zal nog maar in één richting
panden van de Albert-Heijn-' ' diverse ontwerpen hebben.
bereden worden.
winkels. Willemse kan het bij- Daarna gaan de strandexploiDe gemeente, de provincie
na niet geloven. „Moeten wij fanten weer met de gemeente
en de ondernemers betalen de
een fikse vergoeding betaler^ «n andere overheden stoeien.
facelift gezamenlijk. Dat geldt krijgt het volle pond op zijn ook bij in de kosten. „Ik ben terwijl de rijrichting anders is3
overigens ook voor de andere bord, want dan verandert de best blij dat de straat wordt en we ook nog eens parkeerwinkelstraten, zoals de Kerk- bijdrage in een opgelegde opgeknapt, want ik vond het plaatsen voor de deur kwijtra-;,' C&stratie
best een beetje doods."
ken? Ongelofelijk."
straat die al klaar is en de Hal- (baat-) belasting.
„Mijn enige bezwaar is de rijtestraat die nog aan de beurt
Mevrouw Schapers heeft er
„Als de winkeliers nu nog - ZANDVOORT - De Dierenkomt. In totaal kost de op- moeite mee om de bijdrage richting die volgens mij ver- niet weten dat ze moeten mee- bescherming Haarlem, Zandknapbeurt van het centrum door te berekenen aan haar keerd gekozen is, maar dat is betalen, dan hebben ze de' voort en omstreken is 14 febru11,7 miljoen gulden: 6 ton huurder, Menno Gorter. Toch een oude koe, die ik met meer kranten niet gelezen en zijn ze ari een castratie-actie gestart.
draagt de provincie bij, 4 mil- heeft ze al een paar jaar gele- uit sloot zou moeten halen," nooit bij een vergadering van {Particulieren krijgen twintig
joen de ondernemers/de eige- den in het huurcontract deze zegt hij. Balkenende had liever de Ondernemers Vereniging- •gulden korting als ze hun kat
naren van de winkelpanden en mogelijkheid open gehouden. gehad dat het verkeer vanuit geweest," zegt Peter Trcttnp,i j&ten steriliseren of castreren.
de rest is voor de gemeente. Gorter gaat de helft betalen. de Haarlemmerstraat via de oud-bestuurslid van winÉe-i 'Het doel van de actie is om het
Sommige ondernemers en
Ze vreest dat de Krocht gaat Grote Krocht het centrum in liersvereniging OVZ. „We hècfe 'aantal katten te verminderen.
eigenaren zijn het er niet mee verpauperen als de winkeliers rijdt in plaats van via de Oran- ben jarenlang onderhandeld^ Vorig jaar zijn bijna driehoneens dat ze ook moeten mee- de hoge huren niet meer kun- jestraat erin en via de Grote over de opknapbeurt en de ffe derd zwerfkatten binnengebetalen. „Ik snap niet dat de nen betalen. „Ze moeten het Krocht eruit. Een andere nanciele regeling." Tromp^is, bracht bij de asielen van Haargemeente dit zomaar kan wel kunnen terugverdienen. doorn in zijn oog is de verdub- blij dat de Grote Krocht aan-, lêm en Zandvoort. Bovendien
doen," zegt mevrouw Scha- En dat is niet makkelijk. Er beling van de parkeertarieven gepakt wordt. „Het gaat er ria- ; deden particulieren afstand
pers. Zij woont boven de foto- staan niet voor niets weer twee „100 procent omhoog sinds l melijk heel mooi uitzien en", "V& 210 katten. Er werden 180
winkel en is eigenaar van het winkels leeg. Ik hoop dat het januari. Dat tikt nogal aan, daar is iedereen bij gebaat." zwerfkatten doodgereden. De
hele pand. „En ik vind het ook publiek straks ook beseft dat zeg."
actie duurt tot en met 7 april.
niet netjes dat we niet even de nieuwe straatstenen voor
Parkeren is voor A. Willemse,
Monique van Hoogstraten -Dierenarts Fischer in Aerden^hout en Kas in Heemstede ge; ven bovenop de korting van de
Dierenbescherming ook nog
eeils een tientje korting. Meer
Informatie: 534.3440.

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. AnoR. Harkamp uit de Brugstraat nieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandis van mening dat bet plan voorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA. Zandvoort of lever uw
voor betaald parkeren in de brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
Noordbuurt geen goed idee is.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen ƒ 20,50 per kwartaal;
ƒ 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
f 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
9elden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 2,10.
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parkeren

Advertentieverkoop: H van Zanten
(hoofd), M. Oosterveld Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
'180 AB Amstelveen. Tel (023) 571.7166.
Fax. (023) 573 0497. E-mail, wmcomm®Perscom nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel (020) 562.6278
Fax 562.6283.
Micro advertenties- (020) 562.6271. Fax:
665.6321
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'Ik denk dat vy f
vaste paviljoens
voldoende is'

Hartelijk

Zanger Burk
ZANDVOORT - Zanger R.
Burk neemt op zondag 20 februari een paar vrienden mee
voor een concert in Café Shooters (Haltestraat 56a). Zij zingen liedjes van Torn Jones,
René Froger, Marco Borsato
en de Backstreet Boys. Het optreden begint rond acht uur.

woensdag J0 februari 2000

IETER
JOUSTRA
(WD): „Het is belangrijk dat een referendum wel breed gedragen wordt, want het kost een
hoop om het te organiseren.
Daarom kan het ook alleen
maar plaatsvinden als meerdere burgers erachter staan. Dus
niet alleen maar een belangengroep uit één wijk."
Joustra is er dan ook geen
voorstander van als er een referendum over het masterplan
van de Middenboulevard
komt. „Ik kan me voorstellen
dat de mensen in Bentveld vinden dat de bewoners van de

Middenboulevard alleen strijden voor hun eigen belangetje."
D66'er Han van Leeuwen
kan zich een referendum uit
deze hoek wel voorstellen. „Als
ze maar voldoende argumenten verzamelen op basis waarvan zowel burgers uit Noord en
Zuid zich er ook voor mteresseren."
Het aantal handtekeningen
vindt hij een moeilijke zaak.
„Het stnjden over percentages
is altijd lastig. Maar het is wel
zo dat een referendum er kan
komen als het breed gedragen
wordt. Het referendum is bestuurlijk volwassen geworden.
Het komt uit de sfeer van de
actiegroepen. Dus kan ik me er
wel m vinden."
Piet Keur (GBZ) heeft zich
„neergelegd by de meerderheid van de gemeenteraad.
Dat is democratisch," aldus de
oppositiepartij.
Huub van Gelder (SP)
maakt zich meer zorgen over
de hoge drempel die is ingebouwd na afloop van het referendum. Wil een referendum
geldig zijn, dan moet volgens
de nieuwe verordening 50 procent van de kiesgerechtigden
gestemd hebben.

„Of het eerlijk is om ,<£*;
drempel van tevoren te vèrhM'
gen? Dat is altijd bjj getalleSj
de vraag," zegt Peter BoeVê
(AOV/Unie 55 plus). „Maarzo
je een referendum wilt heb"
kun je ook drie raadsleden ni
laten aanvragen. Die drie ku _r
je toch wel voor je wagen span-'
nen?"
Voor Gerard Versteegé"
(CDA) maakt het eveneens';
weinig uit hoeveel handteke' 3
mngen er verzameld moeteil
worden. „Dat zal toch" niétf
doorslaggevend zijn? Zoiahgjg
het onderbouwt, krijg Je dié
handtekeningen wel .bij • ek
kaar." Ook Gert Toonen
(PvdA) denkt er zo over" „EntV,
zegt hij, „eerlijk gezegd is ine
dat even ontgaan. Ik weèt^ (Jat
de oude verordening aahgèpast diende te worden en dat is
dan ook gebeurd. Dat heb Ik,
aan het college overgelaten',''
Voor de MiddenboulévarÖLtó
een referendum niet
vindt Toonen. „Die bewohi
zeuren op dit moment V'
hun beurt. Ze krijgen ]!.
de participatierondè voW
de mogelijkheden ,om mee
praten. Sowieso denk ilt
participatie de referenda ö'
bodig maakt."

DEEP
BLUE SEA
esta pustym
lesem

ZaerctüuoorKs
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van wereldwijd netwerk
„In juni hopen we alles geregeld te hebben om te
kunnen gaan bouwen, want we hebben een groot
tekort aan ruimte. De grond is er al, de
onderhandelingen met de gemeente over de vereiste
vergunningen zijn gaande." Aan het woord is
directeur Paul Johnson van de International School
of Amsterdam (ISA), die sinds september 1996
gevestigd is aan de Sportlaan in Amstelveen.

P HET MOMENT dat
beslist was dat de ISA
uit de A J. Ernststraat
in Amsterdam zou vertiekken, was de verwachting
dat het aantal leerlingen geleidehjk zou toenemen Medio
negentiger jaren becijferden
deskundigen dat de school tegen het einde van de twintigste
eeuw op zo'n 650 kinderen kon
rekenen „In die jaren bleef de
groei van de economie achter
bij de verwachtingen, zodat we
op grond van de gemaakte
prognoses rond 2003 op zo'n
950 studenten konden rekenen. Maar dat aantal hadden
we vong jaar al bijna bereikt
Want de school is enorm m
trek, staat ook goed aangeschreven "

wel dat als er geen acceptabele
woonruimte wordt gevonden,
bedrijven uit deze omgeving
vertrekken naar streken waar
die ruimte wel is. Dat is dan
ook van invloed op ons leerlingenaantal Daarom zijn we ook
voortdurend in overleg met de De door architect
Ton Alberts
gemeente."

Dat de ISA 'in trek' is, is niet
verwonderlijk, hoewel er zware
toelatingseisen worden gesteld. „We maken onderdeel
uit van een wereldwijd nétwerk van scholen, die op dezelfde wijze werken en internationaal gelijkwaardig onderwijs geven, waardoor het mogehjk is dat studenten makkelijker van school kunnen
veranderen. De meeste leerkngen blijven hier tussen de twee
De ongekende groei van het en vijf jaar," vertelt Julia
aantal leerlingen heeft een Smith, één van de twee 'admisaantal oorzaken, maar 'die sion offïcers'.
kunnen zich ook tegen ons keren', aldus Johnson. „In Am„Het al of met snel verandestelveen maar ook in Amster- ren van school heeft natuurlijk
dam-Zuid is een groot aantal te maken met de functie van
internationale bedrijven ge- de (meestal) vaders en de
vestigd met veel buitenlandse plaats waar zijn bedrijf hem
werknemers Die zoeken hier heenstuurt. Om te voorkomen
een school voor hun kinderen, dat er een hiaat in de opleiding
maar ook een woning. Dat ontstaat, worden de lessen op
laatste wordt steeds moeilij- de ISA in principe in de Engelker, want het woningaanbod in se taal gegeven," stelt JohnAmstelveen is zeer beperkt " son, die zelf sinds 1981 aan de
„Woonruimte in de directe International School is veromgeving is ook steeds lastiger bonden. De Amerikaan begon
te vinden Onze leerlingen ko- in de Philippijnen en kwam via
men nu al uit Kennemerland, 't India en Japan m 1997 naar
Gooi of Almere. Dat is nog te Amstelveen. „Zo'n wisseling is
doen, maar het gevaar bestaat goed om de verschillende cul-

ontworpen
International
School of
Amsterdam in
Amstelveen

Foto Jaap Maars

turen te leren kennen." In juni
ruilt hij Amstelveen voor een
directoraat m Djakarta.
De ISA, de toevoeging Amsterdam blijft bestaan omdat
die stad meer tot de verbeelding spreekt dan Amstelveen,
werd m 1964 opgericht voor
kinderen van de internationale
gemeenschap die in en rond
Amsterdam woonden. Het is
een onafhankelijke school, die
het moet doen zonder enige
vorm van subsidie. Van de ouders wordt dan ook een behoorlijke bijdrage gevraagd,
afhankelijk van de klas waarin
het kind wordt geplaatst, van
tussen de 25 en 35 duizend gulden, soms nog iets meer.
De ongeveer 900 leerlingen,
die de school nu telt, komen
uit meer dan veertig landen.
Hoewel dat in het verleden wel
anders is geweest, heeft nu een

kwart de Amerikaanse nationaliteit, 20 procent is van Japanse origine Niet meer dan
10 procent komt uit Nederland. „We waren de eerste
school in de wereld waar studenten van drie tot negentien
jaar de opleiding voor het Internatipnale
Baccalaureate
(IB) diploma konden volgen.
Oorspronkelijk gebaseerd op
Anglo-Amerikaanse
leest,

maar met voldoende flexibiliteit om het programma af te
stemmen op dat wat de studenten nodig hebben. Als onze
studenten hier afstuderen,
kunnen ze naar vrijwel elke
universiteit. Ruim 95 procent

Nietbaïigyöör eenba^hrndè
beveiligingsbranche?
Startdaneen snelle opleiding Algemeen
Beveilieinesmedéwérker
Start 8 en/of 9 maart 2000

Kansen krijg je niet,
die moet je ereëren

(bij voldoende deelname)
7 woensdagen 09.00-12.00 uuren/of
7 donderdagen 18.00-21.00 uur
Examen op 25 april

Met elk lot waarmee u speelt
in de Nationale Postcode

Loterij maakt u elke maand
kans op vele gigantische
prijzen. Het geluk zit sim-

14 MILJOEN

pelweg in uw postcode.
Laat uw kansen niet liggen

Aanmelden en/of inlichtingen
Walraten van Hall College
Roelof Hartstrast l 1071 VE Amsterdam

en pak de Mega Jackpot
die nu al weer op 7 miljoen
staat, en die kan oplopen
tot maar liefst 14 miljoen
gulden!

K I E N !
01

02 04 05

Hoe meer loten u heeft, hoe

09
18

10
19

25

26 30
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45
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groter de kans dat ü die mil1

joenen wint Valt de Mega

Tel 020 662 77 98 of

Jackpot op uw lotnummer
als hij bijvoorbeeld op 14
miljoen staat, dan heeft u
gegarandeerd de helft van
14 miljoen gewonnen. De
overige 7 miljoen wordt ver-

Schipluidenlaan 20. tel 020-5161616

Meldt u snel aan want vol is vol!

DEELTIJD HEAO

Henk Fokkink

Win 14miljoen
met uw postcode!

Kosten theorie-opleiding ƒ 860,drclusief theorie-examen!
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Wat de school zelf onderscheidt van de andere (middelbare) scholen in Amstelveen is de bouw en de ruimte
die beschikbaar is. Het door
architect Ton Alberts ontworpen gebouw heeft naast het
theater en een ruime eetzaal,
voor elke school een eigen
'area': drie of vier klaslokalen
met in het midden een gemeenschappelijke ruimte, de
zogenaamde 'clusters'. Voorts
een zeer uitgebreide bibliotheek (over vier verdiepingen)

en heel veel computers waarop
de kinderen kunnen werken.
Maar ook de sportieve kant
speelt een belangrijke rol in de
ontwikkeling van de ISA-student.
De tachtig leerkrachten, van
wie twintig part-time, hebben
voor het grootste deel een universiteitsopleiding gevolgd en
zijn al meer dan tien jaar aan
de school verbonden. „Maar
we doen nog veel meer," stelt
Johnson. „We hebben een uitgebreide vervoersregeling met
busjes. En als de leerlingen zijn
afgestudeerd,
onderhouden
we ook nog contact met ze en
zij met ons." Dat blijkt uit het
magazine 'Voices' waarin de
school vermeldt waar geslaagden zijn neergestreken en
waarin oud-studenten hun wederwaardigheden vertellen.

Mega Jackpot van de Postcode Loterij verhoogd!

voorwaarden
• minimaal mavo D-diploma
B leeftijd vanaf ISiaar
• onbesproken gedrag
a dienstverlenende instelling

c«f/L*.J"

leert de kinderen op een fantastische manier acteren en
ook het uitbeelden. Jaarlijks
voeren ze een een toneelstuk
op, meestal een drama-productie. Dat gebeurt dan in ons
theater." De ISA beschikt over
een prachtige theaterzaal
waarin plaats is voor zo'n 400
toeschouwers.

Toeloop leerlingen internationale
school overtreft prognoses

ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E

1ste 10 AUTORIJLESSEN ƒ 500,Bel Phil Waaning
Tel. 023 - 5712071

gaat ook verder," stelt John- werken. Daarvoor zijn er beson tevreden vast.
halve de studievakken ook tal
van andere zaken, die aanHet lesprogramma op de dacht krijgen. Er zijn immers
ISA is afgestemd op de leeftijd meer dingen om het leven intevan de leerlingen. Van 3 tot 11 ressant te maken," aldus Johnjaar volgen ze het 'Primary son.
Programme' (lagere school),
van 11 tot 16 jaar het 'Middle
Omdat slechts 40-50 procent
Years Programme' en tot 19 van de leerlingen Engels als
jaar worden ze 'klaarge- moedertaal heeft, streeft de
stoomd' voor het IB-diploma. school er naar om de leerlingen
geleidelijk twee talen te leren,
maar veel studenten beheersen zelfs vier talen. Niet-Engels sprekende kinderen krijgen verschillende keren per
week Engelse les op tijden dat
andere leerlingen een vreemde
Belangrijk in het hele sys- taal leren.
teem is dat kinderen van de
Naast de taten en de 'gewomeest uiteenlopende culturen, ne' vakken, die op een middelrassen en godsdiensten met el- bare school worden gegeven,
kaar leren omgaan. „Dat ge- besteedt de ISA ook veel aanbeurt door de kinderen van dacht aan kunst en drama.
jongsafaan met elkaar te laten Johnson: „Onze leraar drama

'<?£ oiJJi zdeidingtn centrum amtterdjm en o

deeld onder alle deelnemers
die meespelen in dezelfde
postcode. Uw postcode is
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Van Lennepweg 4
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Vondellaan 60
Vondellaan 1A
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Cursussen
ZANDVOORT - Bij het Aktiviteitencentrum
Zandvoort
beginnen binnenkort diverse
cursussen. Zo start vanaf dinsclag 7 maart (van acht tot tien
uur) Egyptologie onder leiding
van Ge Loogman. Hij vertelt
vier avonden lang alles over de
Egyptische beschaving en hij
organiseert een excursie naar
het Oudheidkundig Museum
in Leiden.
De Amerikaanse keuken
staat niet bekend als heel bijzonder. Toch koken de Amerikanen heel lekker volgens Erna
Fremeijer. Zij geeft acht lessen
op maandagavond (van acht
tot tien). Start op 6 maart.
Computers zijn zo populair
dat het Aktiviteitencentrum
opnieuw een cursus hiervoor
heeft. Beginners, Word I en II,
internet start in april. De cursus Word I en II en internet
kost voor acht lessen 320 gulden (55 plussers krijgen een
flinke korting). De beginnerscursus kost 270 gulden (ook
hiervoor krijgen 55-plussers
korting). Meer informatie is
verkrijgbaar bij het Aktiviteitencentrum: 571.7113.
Tafeltennis
ZANDVOORT - Kinderen
van negen tot en met twaalf
kunnen elke woensdagmiddag
tafeltennissen in gebouw 't
Stekkie in Noord. De kinderen
worden begeleid door medewerkers van het Aktiviteitencentrum. De entree bedraagt
twee gulden en de zaal is open
van half vier tot half vijf. Meer
informatie: Thierry Siang
571.7113.

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

APOTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds de
Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185. Vanaf
vrijdagmorgen tot en met donderdagavond ('s avonds en in
het weekend) Zeestraat Apotheek, tijdelijk gehuisvest op
de Engelbertsstraat 90a,
5713073.
HUISARTSEN: In het weekend en s' avonds meldt het
antwoordapparaat van de
huisarts welke arts dienst
heeft.

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5343440 (Dierenbescherming).

Schets van een dronken
'Wat ben jij een lekker ding geworden'
schreeuwt een immens reclamebord met
slaatjes op het Ir. G. Friedhoffplein aan het
einde van de Marisstraat. Het valt volkomen
uit de toon naast de serene aanblik van de
duinen verderop en de blauwe lucht
daarboven.

Knallend bezoek

H

ET IS vrijdagochtend
en het is prachtig
weer. Op dit eindpunt
van de straat begint
het desolate, zo aan badplaatsen eigen, zich te manifesteren. Geen bomen, wel wind en
witgekalkte huizen. Hier overvalt je subiet een vakantiegevoel en het is niet moeilijk voor
te stellen hoe je daar loopt met
blote benen en een strandtas
om je schouder.
Nog twee witte villa's om de
hoek en dan overheersen bruine bakstenen het straatbeeld.
Het sobere aangezicht van de
straat staat in schril contrast
met protserigheid van de huizen even verderop richting
Boulevard Paulus Loot.
De korte De Wittstraat
snijdt de lichtglooiende Marisstraat door midden, maar reikt
niet verder dan het atelier van
kunstschilder Marianne Rebel,
die voor een kleine inham
zorgt in de verder rechte weg.
Zij woont op die manier in
twee straten tegelijk, evenals
de heer Verbeek, die zelfs zijn
voordeur in de De Wittstraat
heeft, maar toch officieel in de
Marisstraat woont. 'Ruisende
golven' is de naam van zijn onderkomen.
D9or een openstaand raam
geniet Mj van
de winterzon.
Hij zit op de
bank en leest
de krant. Hij
spijbelt, want
eigenlijk: zou
hij op de fiets
zitten
vandaag. „Ik denk
dat ik eerst
maar
weer
eens moet beginnen
met
wandelen om de spieren soepel te krijgen," zegt de gepensioneerde elektronicus. In de
zomer maak ik tochten van gemiddeld dertig kilometer.
Vaak ga ik de kant van Noordwijk op."
Verbeek is dol op de zee en
verhuisde daarom driejaar geleden samen met zijn zoon

Geert van Santpoort naar
Zandvoort om dichterbij zijn
grote liefde te kunnen wonen.
Vanuit zijn achtertuin is er dan
ook nog net een stukje zee te
zien.
Ook Marianne de Bruyn is
pas verhuisd naar de Marisstraat vanuit Amstelveen. En
net zoals Verbeek prijst ze de
mooie omgeving in combinatie
met de gezelligheid van het
dorp. In oktober vorig jaar trok
zü met partner Carlo Cramer
(eigenaar van café Neuf) in op
nummer 34.
„Het huis zag er verschrikkelijk uit van binnen. Alles was
met goud behangen en afgezet
met rose marmer gelardeerd
met ivoor en opgesierd met
Boeddha-beelden. We moesten er echt wel doorheen kijken. Maar toen we eenmaal op
het dakterras stonden, waren
we helemaal verkocht," vertelt
ze spontaan.
Het terras zit aan de slaapkamer en biedt uitzicht over
zee. Het is groot genoeg om er
bijvoorbeeld op een zomerse
avond uitgebreid te dineren.
Enthousiast showt ze de sauna
die op dezelfde verdieping gesitueerd is. „Voor de rest moet
er nog van alles gebeuren, die
vreselijke plafonds en vloeren

moeten er absoluut uit," zegt
ze terwijl ze de rest van het
huis laat zien.
Marianne voelt zich hélemaal thuis in Zandvoort en
vindt dat ze meer contacten
heeft opgedaan in de paar
maanden dat ze hier woont,
dan al de jaren dat ze in Amstelveen heeft doorgebracht.

Eenzaam in de grote stad

Rien en Anneke Couvreur, die jarenlang in Zandvoort gewoond
hebben maar nu in Bourtange resideren, hebben nog altijd een
zwak voor de inwoners van hun oude woonplaats. Daarom komen zij iets speciaals laten zien. Op zondag 19 maart schiet een
exercitiepeleton uit Bourtange om half twee op het Kerkplein
een minikanon af. Het kanonnetje heeft een loop van 85 centimeter lengte en een doorsnee van 32 millimeter. Het peleton komt
in soldatenpak en ook Rien zal er één aantrekken. Het doel
hiervan is om de Zandvoorters uit te nodigen voor een manifestatie op 29 en 30 april in Bourtange. Daar wordt een veldslag van
1813 nagespeeld. Het leger van Napoleon probeerde in 1813
namelijk de vesting in te nemen. Hoe dat afliep, kunnen de
bezoekers (en het zijn er meestal zo'n tienduizend) zelf bekijken
Elke dag zijn er vanaf tien uur bestormingen en schermutselingen zonder dat er één druppel echt bloed vloeit.

Monique en Monique
Marianne en Carlo vinden hun huis in de Marisstraat heerlijk, want ze kijken vanaf hun balkon zo op
de zee

„Ik heb enorm veel aanspraak
door onze pup Djinn. Het is
nogal een aparte hond, een gevlekte Beauceron. Elke hondenbezitter maakt wel een
praatje met me."
Het huis van Marianne en
Carlo heeft geen naam, maar
dat lijkt meer uitzondering te
zijn dan regel in de Marisstraat. 'Ruisende golven', 'Het
Zeepaardje' en 'Villa Maris'
zijn een greep
uit de tot de
verbeelding
sprekende namen die op de
gevels prijken,
maar wat gedacht van bijvoorbeeld
'Osda' of de
drie 'Ennen'?
'Villa Maris'
opent
de
straat toepasselijk met nummer 1. Het witte
vrijstaande huis staat bijna
naast de hoge watertoren. Aan
de overkant een betegelde ruime hoektuin, waar vogeltjes
stukjes brood verorberen onder het wakend oog van een
stenen leeuw. Verderop staan
een stuk of vier 'rijtjehuizen'
helemaal hetzelfde naast el-

Na de plechtigheid mochten
de gelukkige winnaars zó wégrijden naar hun huisadres in
Haarlem, Den Haag, Amsterdam, Vinkeveen en Assendelft.
Hun waardevolle prijs hadElke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus den de vijf gewonnen door in
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half januari mee te spelen voor de
acht met een korte inleiding. Vanavond 'Sue'.
zogenaamde Mystery Jackpot.
Daarvoor hoefden ze slechts
achter een willekeurige speelue' gaat over een knappe jonge vrouw die in New York automaat in het Casino plaats
langzaam maar zeker wegglijdt in de eenzaamheid, terwijl te nemen en al spelende af te
ze de buitenwereld anders wil doen geloven. De film toont de wachten of het lot zou bepalen
andere kant van het flitsende leven in een metropool. Zonder of de speciale jackpot toevallig
dat de regisseur doorschiet naar het clichébeeld van zwervers. aan hen bedeeld zou worden.
Een soortgelijke actie vindt
Sterker nog, er komen nagenoeg geen zwervers voor in de film.
Vrolijk is de film niet, wel melancholiek en fascinerend. Dat overigens momenteel plaats.
laatste komt vooral door Anna Thomson, die erg goed acteert in Aansluitend op de Asian Mysdeze film. Doordat regisseur Amos Kollek de cameraman de tery-weken, die tot en met 20
opdracht heeft gegeven om Thomson erg dicht op de huid te februari worden gehouden,
zitten, vallen de andere acteurs helemaal in het niet.
maakt men in het Casino dit'Sue' won in 1998 in Berlyn de prijs van de internationale maal toepasselijk kans op een
filmkritiek (Fipresci Award), maar of die eer terecht is kunnen luxe reis naar het Verre Oosde toeschouwers woensdagavond het beste zelf beoordelen.
ten.

5 februari- 11 februari 2000
In ondertrouw
John Nieland en Bernardina
Maria Elisabeth Janssen.
Arie Walter Akersloot en Patricia Winkel.
Overleden
Catharina Johanna van Loon-

Foto Anclrc Lieberom

kaar. Aan het eind een paar
losstaande verloederde garages, af en toe een vrijstaand
huis, tel daarbij een kleurig
atelier en een pittoresk aandoend pension bij en de gedachte ontstaat dat een dronken architect dit in een vrijmoedige bui bij elkaar heeft
geschetst.

half verwacht je een pensionhoudster op klompen en in klederdracht, tot de Israëlische
Shlomit Corper de deur opent.
Samen met haar man zwaait
ze de scepter over dit domeintje. Ze vindt dat de auto's te
hard de straat in rijden en
vreest vaak voor het leven van
haar tweejarige zoontje.
Een gele auto scheurt langs.
„Zie, je," zegt ze in het Engels
met een zwaar accent. Haar
gitzwarte ogen kijken lichtverontwaardigd en tegelijkertijd
een beetje treurig.

„Zeg Monique, beun jij een beetje bij voor het Haarlems Dagblad?" Die vraag wordt me regelmatig gesteld. Om alle verwarring uit de wereld te helpen: nee, ik schrijf niet voor het Haarlems Dagblad, wel incidenteel voor De Waterkampioen. Bij het
Haarlems Dagblad werkt mijn naamgenote, hoe raar dat ook
mag klinken want 'Monique van Hoogstraten' is geen veelvoorkomende naam. Haar tweede naam is bovendien Henriette,
terwijl ik Helena als tweede naam heb. Dus even de eerste letter
van mijn tweede naam toevoegen heeft ook geen zin. Toch zijn er
wel wat verschillen. Ze is een paar jaar ouder dan ik, heeft bruin
haar en is een stuk langer. Mocht u haar ontmoeten, doe haar
dan de hartelijke groeten.

Contact met de overkant

Wim Kruiswijk vond laatst flessenpost uit het Engelse dorp
Minster. De 'message in a bottle' was op de eerste dag van het
Het pittoreske pension 'Zee
nieuwe millennium in zee gegooid. Omdat hij geen idee had hoe
hij de afzender van de boodschap kon bereiken, stuurde hij een
en Duinzicht' uit 1900 met kleibriefje naar de gemeente Minster en als dat niet zou bestaan
ne kanteeltjes op het dak en
vroeg hij de postbode om de brief door te sturen naar de regionadrie vlaggen op de witte galerij,
had net zo goed in Volendam
le krant van het eiland Sheppy. De brief belandde bij de Sheerness Times Guardian. Die plaatste een leuk artikel over de
kunnen staan, alleen een molentje ontbreekt nog. Half en
Nelleke van Koningsveld gebeurtenis en zo werd ook de afzender van de flessenpost
gevonden: Vivienne Wilson. Ze zond Wim een briefje terug waarin ze hem hartelijk bedankte. Bovendien schreef ze: „Ik wilde de
komst van het nieuwe millennium anders dan anders vieren,
De kunstzinnige familie Maris
maar ik had niet gedacht dat mijn idee zo'n succes zou worden."
Inmiddels is ze zelfs een lokale beroemdheid aan het worden,
De Marisstraat, die parallel aan de Boulevard Paulus
Loot loopt, bestaat officieel sinds 1912. Er stond onder
want de Sheerness Times Guardian gaat een foto van haar
maken op de plek waar ze haar blauwe ciderfles met boodschap
andere een beroemd pension, Villa Maris. De straat is niet
zozeer naar één persoon als wel naar een hele familie verin de zee gooide.
npemd. De familie Maris werd bekend doordat maar liefst
vier leden in de kunst zaten. Zo was Jacob Hendrikus (18371899) een belangrijke vertegenwoordiger van de Haagse
School. Broer Matthias of Matthijs (1839-1917) legde zich
toe op romantische landschappen in vervagende tinten. De
jongste broer Wenzel of Willem (1844-1910) liet zich voor
zijn polderlandschappen inspireren door het impressiorüsme. Mhider bekend is dat deze drie broers ook een kunstzinnige neef hadden: Simon (geboren in 1873).

De beklimming van Mount Krocht

Smarts uitgereikt
aan bezoekers
Holland Casino
ZANDVOORT - Een vijftal
bezoekers van het Holland Casino Zandvoort werd maandagavond op het Badhuisplein
in het bezit gesteld van een
gloednieuwe Smart ter waarde
van enkele tienduizenden guldens. Zij kregen de sleutels van
de compacte stadsauto's uitgereikt door Erik-Jan van den
Berg in zijn functie van productmanager
speelautomaten, die zich bij deze dankbare
taak liet vergezellen door de
directeur van het Rotterdamse Smart-centre E.J. Teunissen.

Spencer
en Babs

Spencer en Babs, twee lieve
grote lobbessen. Lobbessen
omdat het ras Mastino Napolitano groot is en omdat ze
alle twee goedzakken zijn.
Babs is een teef van iets meer
dan twee jaar en is roodbruin
van kleur. Spencer is een reu
van iets meer dan een jaar en
is blauwgrijs van kleur met
een witte borstvlek. Door de
vele plooien in hun koppies
kijken ze altijd een beetje lodderig uit de ogen maar snel en
wendbaar dat ze zijn, je gelooft het pas als je ze ziet rennen.
Spencer is een gezonde Nederlandse Italiaan, sociaal
"aar honden en mensen. Hij
kan zelfs met katten. Alleen
zijn moet hij nog leren. Babs
heeft wat kleine probleempjes
Wet haar knieën en ogen. Ze is
heel sociaal naar mensen in
alle maten en leeftijden. Ze
moet echter wel alleen gePlaatst worden, want ze kan
niet tegen andere honden bij
haar in huis. Of ze bij katten
«an is niet bekend. Van Babs
is wel bekend dat ze alleen
kan zijn.
Beide honden zijn geen hontlen_voor beginnende hondeneigenaren, maar voor de
cloorgewinterde_ bazen en lief«ebbers van dit ras zijn het
hele lieve honden.
Spencer en Babs zijn te gast
t bij het Kennemer Dierente•!Uis Zandvoort en zoeken, net
. als alle andere loges, een
«euw
thuis. Informatie krijgt
11
van het Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

woensdag 16 februari 2000
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648
of Faxen 023-5730497
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Voorzichtige start
van strooigoeden bedankjeswinkel
ZANDVOORT - „We gaan
eerst eens kijken of ons winkeltje m strooigoed en bedankjes
in La Bonbonnière goed
loopt," aldus Olga Grimberg.
„Voordat we gaan zoeken naar
een eigen pandje, waar we ons
mettertijd zelfstandig kunnen
vestigen. Uiteindelijk is ons
streven namelijk om de aankleding van bruiloften en dergelijke van A tot Z te orgamseren. Maar omdat we allebei
nog een fulltime baan hebben
doen we dit er voorlopig nog
een beetje bij."
Samen met haar jeugdvriendin en compagnon Diane Lammerts greep Olga dankbaar de
unieke kans om in de bekende
chocolaterie in de Haltestraat
33, waar Diane's ouders de
scepter zwaaien, een voorzichtige start te maken met hun
originele winkelbedrijfje. Ter
plekke hebben zy een eigen
toonbank ingericht met allerhande voorbeelden van vrolijk

ingepakte lekkernijen, die bij
feestelijke gelegenheden aan
de gasten geschonken worden.
Het strooigoed is met name
bestemd voor trouwerijen.
„Bovenaan de trap van het
Stadhuis kunnen pasgetrouwden de snoepjes en chocolaatjes naar beneden werpen, waar
het publiek het op mag rapen,"
vertelt Diane. „Dat is echt een
typisch Zandvoorts verschijnsel."
De eetbare bedankjes, die
doorgaans toepasselijk zijn gehuld in thule met een mooie
strik eromheen, zijn bedoeld
voor feestelijke samenkomsten waarbij de gastheer en/ofvrouw de bezoekers bij het afscheid iets leuks in de handen
wil stoppen. Dat kan na afloop
van een huwelijkspartij zijn,
maar ook bij onder meer geboortefeesten, recepties en
openingen van nieuwe zaken.
„Die gewoonte om een kleinigheidje mee te geven stamt oorspronkelijk uit België en het
zuiden van Nederland," meldt
Olga. „Maar hier in het westen
komt het ook steeds meer in
de mode. En daar springen we
natuurlijk graag op in."
Vanaf 2 februari zijn de twee
vrouwen actief met hun onderneming. In La Bonbonnière
kan sindsdien iedereen een
kijkje komen nemen hoe hun
handelswaar eruit ziet. waarna
men telefonisch contact kan
zoeken met Olga en Diane om
een en ander te bestellen.
„Maar desgewenst maken we
alsnog een afspraak in de 'winkel," benadrukt Diane. „Bijvoorbeeld om speciale wensen
in te willigen, want bij ons is in
principe alles mogelijk."

van Roon, 80 jaar.
Gerrit Arie Koper, 71 jaar.
Catharina van den BoogaardMeirmans, 81 jaar.
Elisabeth Busso-van Schaik,
85 j aai-.
Willem Jacob Oversteege, 81
jaar.

Foto Marjolein Gallée
Met de prestaties van Sir Edmund Hillary in gedachten heeft
Menno Gorter zaterdag zijn eigen 'Mount Everest' beklommen:
Mount Krocht, zo'n 3,5 meter hoog, gelegen voor zijn winkel op
de Grote Krocht. Met het planten van de vlag op de zandberg wil
'Sir Menno' op ludieke wijze aantonen dat een opengebroken
straat ook leuke kanten heeft. Of hij inmiddels in training is voor
het beklimmen van nieuwe bergen, is niet bekend

Trekken
aan een dood paard
GBZ-raadslid Michel Demmers probeerde het nog zo serieus

maandagavond, maar wethouder Marijke Herben wilde met
happen. Het streekplan, waar hij zich zo enthousiast in verdiept
heeft, is volgens Herben „een dood paard waar ik met meer aan
ga trekken". Twee jaar geleden is het namelijk al een keer ter
inzage gelegd bij de provincie en nu ligt het opnieuw ter inzage
Gert Toonen. die al sinds zes uur die morgen op was, zag het
betoog van Demmers tijdens de rondvraag evenmin zitten. „Dit
is gelul, ik ga naar huis," riep hij doodleuk, terwijl hij zijn tas
begon in te pakken. Herben sloot daarop Demmers bijdrage
daarom maar helemaal snel af
ADVERTENTIE

Hierbij het menu voor de maand februari.
speciaal voor de lezers
van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Dit alles voor de speciale prijs
van f 54.50

Roosje van gerookte Schotse zalm op een fijne
salade met een frisse limoen/dille dressing
Een „gouwe ouwe", malse biefstuk van de
runderhaas met een ouderwetse stroganolïsaus
•si.-,

Proevenj van diverse nagerechten
Hervormde Kerk: Zondag 20 februari 10 uur oecumenische
dienst.
Gereformeerde Kerk: Zondag 20 februari 10 uur: oecumenische
dienst in Herv. Kerk.
Agatha Parochie: Zondag 20 februari: oecumenische dienst om
10 uur in Herv. Kerk.
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 20 februari: oecumenische dienst om 10 uur in Herv. Kerk.

Op 16 februari is er een open avond van de Lokale Raad van
Kerken met als thema 'Oosters-orthodoxe kerken'. Spreker is
fS: Dino heeft inmiddels een Sergi Merks uit Haarlem. De bijeenkomst vindt plaats in de Olga Grimberg en Diane Lamniers zorgen dat er bij elk feestje toepasselijke bedankjes en snoepjes
"'euw huisje.
voorhanden zijn
Calvijnzaal op de Julianaweg. Aanvang: acht uur.

koffie of thee met bonbons

-/ANfAOOKI

Burg;''Van 'Aljphëtistraat'é^,Zahdyqort
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DEUDEKOM
Internationaal transport en verhuizingen
Vraagt voor spoedige indiensttreding

Medewerkster
verkoop binnendienst

V E R P L E E G H U I S EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF

De functie:
Leggen van contacten met nieuwe relaties,
verzorgen klantenadministratie,
verzorgen offertes en correspondentie.
Profiel:
Opleiding op MEAO niveau. Leeftijd 20-35 jaar.
Goede contactuele eigenschappen.
Ervaring met automatisering (WP5.1 / Word / Exact).
Doorzetti ngsvermogen.
Wij bieden:
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan:
A. J. van Deudekom B.V., Industrieweg35
m 5 AD Duivendrecht, tel. 020-6981981
www.deudekom.nl

Afwisselende banen!
Wil je ook meewerken aan een goede zorg en een
leuke sfeer in Amstelhof? Dat komt goed uit, want
wij zijn op zoek naar enthousiaste

Medewerkers
Verpleeghuis en
Reactiveringscentrum
Amstelhofis één van de
grootste verpleeghuizen
van Amsterdam en maakt
deel uit van de Verenigde
Amstelhuizen.
Amstelhofligt in het hartje
van Amsterdam, vlakbij
het Waterlooplein en het
Theater Carré.
Verpleeghuis &
Reactiveringscentrum
Amstelhof
Amstel 57
1018 EJ Amsterdam

• Medewerkers Interne Dienstverlening. Deze
afwisselende baan bestaat uit huismeesterschap
voor onze interne huisvesting, beveiliging van het
gebouw, toezicht houden op het parkeerbeleid,
klein tuinonderhoud en ondersteunende receptiewerkzaamheden.
• Gastvrouwen/gastheren voor de verpleegafdelingen. Je zorgt ervoor dat karweitjes gedaan
worden, zoals het verzorgen van de planten, het .
serveren van de maaltijden en het inschenken van
koffie/thee.
• Medewerker koffiecorner. Je serveert koffie/thee
op het binnenterras, beheert het winkeltje, maakt
een praatje met de bewoners en je assisteert bij
de ontspanningsactiviteiten voor onze cliënten.
• Algemeen medewerker. Op de ene afdeling
behandel je de aanvragen voor verpleegkundig
materiaal, op een andere afdeling maak je rolstoelen/oefenmaterialen schoon. Verder verricht je
ook lichte administratieve taken.
Geïnteresseerd?
Wij zoeken kandidaten die langer dan 1 jaar werkloos zijn en een uitkering ontvangen van de
Sociale Dienst. Als je de Nederlandse taal beheerst
en het leuk vindt om met (oudere) mensen om te
gaan, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Ons aanbod
Voor alle vacatures betreft het een dienstverband
voor 32-36 uur per week voor de duur van vooralsnog 1 jaar. Het salaris is gebaseerd op het
wettelijk minimum loon. Daarnaast ontvang je een
vakantietoeslag van 8 %. Je ontvangt ook een
toeslag op jouw salaris als je in het weekend of
op een feestdag werkt.
Informatie & sollicitatie
Informatie over deze functies kun je krijgen bij
Martine Meijer, personeelsconsulent,
tel: 020 - 555 07 38, bereikbaar van dinsdag tot
en met vrijdag. Of bel direct voor een sollicitatieformulier met het secretariaat van de afdeling
Personeel & Organisatie, tel. 020 - 555 07 99.

Ron May:
„Iedereen

met een

HEMA
ZANDVOQRT
1. POETSVROUW m/v
per dag ca. 2 uur
U bent verantwoordelijk voor onze kantine, sanitair, een deel van onze lunchroom en buiten,
binnen ramen. Deze baan is ideaal te combineren
met ander (schoonmaak) werk. U deelt namelijk
zelf uw tijd in.

2. LOGISTIEK MEDEWERKER m/v
U bent verantwoordelijk voor de aankomst gpederen en de controle op de juiste hoeveelheid
van deze goederen. U werkt met de computer
2 a 3 dagen maximaal per week.

&

Wij zijn opdoek naar een aantal schoolhulpen.
Zondags vanaf 16 jaar.
Werken in Hema Zandvoort betekent werken onder de Mietex CAO.
Alle medewerkers ontvangen 15% korting op hun
aankopen.
Ouders van zaterdag/zondaghulpen ontvangen
deze korting (huisregels) ook.
Hema Zandvoort
Raadhuisplein l, 2042 LR Zandvoort
Klantenservice 023-5712820
ta.v. mevr. Vörös
de heer v.d. Scheur
de heer v.d. Laan

Amstelveen staat bekend als "Stad in het groen". Mede vanwege deze identiteit,
bereikbaarheid en hoogwaardige stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen,
is Amstelveen voor ruim 75.000 inwoners een aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Onderdeel van de gemeentelijke organisatie is de dienst Milieu &
Recreatie, met o.a. de hoofdafdeling Plantsoenen en begraafplaats Zorgvlied.
De afdeling Aanleg, Onderhoud en Beheer van de hoofdafdeling Plantsoenen is
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van ca. 400 ha openbaar groen,
waaronder 27.000 bomen, sportvelden en water.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste groenmedewerkers die de handen uit de
mouwen willen steken en willen meewerken bij het onderhouden van de "Stad in
het groen". Er zijn vacatures voor de functies

tuinman en tuinman/tractiemedewerker
(36 uur per week)

Functie-eisen

Salaris en
arbeidsvoorwaarden

Inlichtingen en
sollicitatie

•
/ .
•

U verricht in deze functies alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van
aanleg en onderhoud van tiet openbare groer., sportvelden en parken. U gebruikt
hiervoor (gemotoriseerde) gereedschappen en draagt zorg voor kwaliteit in het
onderhoud.
-

ET LEUKE is dat het bijzonder afwisselend werk is. Elke keer als het
portier weer openzwaait is het namelijk weer een ander persoon die je
naast je krijgt, met een ander verhaal en een andere aanpak. Wat het
zwaar maakt is dat je de hele dag
intensief bezig bent met het verkeer,
dat in Amsterdam natuurlijk ontzettend hectisch is. De kunst is echter alles van te voren te zien aankomen, zodat je altijd op tijd kunt ingrijpen als dat nodig is. Terwijl ik
dus tegelijk ook nog eens mijn leerling in de gaten moet houden."

3. ZATERDAG/ZONDAGHULP

"Stad in het groen"

Functieinformatie

'Beroep rij-instructeur is
zowel leuk als zwaar'

zoekt

gemeente
amstelveen

m/v

rijbewijs kan
niet zo maar
lesgeven"
Foto:
Jaap Maars

lts-niveau of een vakgerichte cursus (of u bent bereid deze te volgen);
enkele jaren ervaring in soortgelijke werkzaamheden;
u kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
in het bezit van een rijbewijs en
een klantvriendelijke houding.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kan een salaris worden geboden van maximaal f 3.715,- bruto per maand, salarisschaal 3 met een uitloopmogelijkheid
naar salarisschaal 4 (f 3.922,—). Naast uw salaris heeft u recht op een maandelijkse garantietoelage buitendienst. Er wordt gewerkt met zomer- en wintertijden.
Gemeente Amstelveen biedt een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Opvang voor
kinderen van 0-4 jaar is afhankelijk van de beschikbare plaatsen, evenals
naschoolse opvang.
Bent u geïnteresseerd maar wilt u nadere informatie over de functie, dan kunt u
contact opnemen met de heer C. Groeneveld. hoofd afdeling Aanleg. Onderhoud
en Beheer, tel. ( 0 2 0 ) 5 4 0 4 2 4 1 .
Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan Gemeente
Amstelveen, t.a.v. mevrouw A.M. Boon, stafafd. Personeelszaken M&R, Postbus 4,
1180 BA Amstelveen, onder vermelding van vacaturenummer 00.07 op brief en
enveloppe.

Volgens May mag het vak van rijinstructeur dan ook niet worden onderschat. ,.Dat iedereen met een rijbewijs zomaar les zou kunnen geven
is echt grote flauwekul. Vergis je
niet, hoor, wat voor een zware opleiding eraan vooraf gaat voor je het
staatsdiploma krijgt. Zo moet je de
wegenverkeerswet praktisch uit je
hoofd kennen, en precies kunnen
aangeven hoe een auto in elkaar zit.
Verder moet je alles weten van het
hele rijbewijs- en kentekengebeuren, zodat je op alle vragen antwoord kunt geven. Maar ook op pedagogisch vlak moet je je mannetje
kunnen staan, om met allerlei ver-

Hoog uurloon
Betalen wij graag aan een KAMER(MEISJE)DAME die
enkele uren per ochtend (2 a 3) gedurende enige dagen per week (3 a 4) het gehele jaar, bij ons komt werken.
Schoolgaande kinderen geen probleem, werktijden
kunnen hierop worden afgestemd.
Interesse... bel 02357 19000
bell hotel hogeweg 7 zandvoort

CORODEX B.V.

Noorderduinweg 48
2041 CA ZANDVOORT
tel.: 023 5712541
zoekt ter ondersteuning van ons team een

PARTTIME ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (m/v)
Kantoor/ervaring is gewenst.
Datum indiensttreding en werktijden in overleg.
Salaris nader overeen te komen.
Sollicitaties richten aan: CORODEX B.V.
Postbus 10
2040 AA ZANDVOORT

DEUDEKOM

schillende mensen te kunnen omgaan."
De 41-jarige Ron May is inmiddels
ruim eenjaar in zijn huidige beroep
actief. Aanvankelijk zocht hij, na de
MAVO en de horecavakschool, zijn
bestemming in de caféwereld. Op
z'n 20e koos hij echter als drummer
voor een carriEre in de muziek, tot
hij eenjaar of acht daarna zijn stokjes aan de wilgen hing. ,.Daarna ben
ik een lange periode werkloos geweest, totdat ik er bij mijn duikclub
achter kwam dat ik best goed les
kon geven. Via het Arbeidsbureau
kwam ik toen bij Verkeerschool Nelen terecht, aan de Wibautstraat
133. Daar heb ik het vak geleerd, om
in januari vorig jaar aan de slag te
gaan. En dat bevalt me werkelijk uitstekend, temeer omdat er als instructeur best een goede boterham
te verdienen valt."
In z'n rode Volkswagen Golf met
dubbele koppeling en rempedaal
kart Ron elke week veertig lesuren
door Amsterdam en omgeving, met
naast hem een leerling aan het
stuur. Het liefst zegt hij beginners
de eerste principes bij te brengen.
„Want dan kun je de mensen nog
echt vormen, of zegmaar opvoeden
in het verkeer. Gaandeweg doe je

dan steeds een stapje verder. Nee, ik
heb nog nooit meegemaakt dat iemand het echt niet leerde, al duurt
het soms lang. Zo had ik laatst een
jongeman die tachtig lessen nodig
had voor hij eindelijk met succes
examen deed. Als vuistregel geldt
echter dat men zoveel lessen moet
volgen als men jaren telt, met dan
nog tien erbij."
Tot nog toe heeft Ron May zijn
vak zonder ongelukken kunnen uitoefenen. Hij prijst zich dan ook gelukkig altijd bijtijds te hebben ingegrepen, al scheelde het soms weinig.
„Tja, soms gaat het maar net goed.
Natuurlijk schrik ik me dan wezenloos, net als degene die naast me zit.
Maar ja, dan haalje allebei even diep
adem om toch maar weer verder te
rijden." Meestal gaat het echter redelijk ontspannen toe, en is er alle
tijd voor een praatje. „In die kleine,
intieme ruimte waarin je met z'n
tweeïn zit hoor ik soms van alles en
nog wat," vertelt Ron. „Over hun
baan en over hun vriendjes, inclusief
dingen die behoorlijk privé zijn.
Maar men kan er verzekerd van zijn
dat het tussen ons blijft, hoor. Wat
dat betreft neem ik een strikte discretie in acht."
Johan Schaaphok

COLOMBIER INTERNATIONAL B.V.
Colombier International B.V. een handelsmaatschappij in papier, is een moderne en innovatieve papierverwerkings- en handelsonderneming behorend tot de Colombier Group met collega-vestigingen in Engeland,
Spanje en Finland. De onderneming maakt onderdeel uit van de wereldwijd opererende Finse papierproducent Myllykoski Corporation. De belangrijkste afzetgebieden zijn West-Eruopa en export overzee.
Kwaliteit,flexibliteit en snelheid maken dat de onderneming is uitgegroeid tot een van de grootste op haar
gebied in Europa. Colombier International B.V. is een informele organisatie met een no-nonsense cultuur.
In de productieafdeling wordt het papier op papiersnijmachines versneden tot formaten in rollen en vellen.
Omdat onderhoud aan de machines vaak plaats dient te vinden als er geen productie wordt gedraaid, zijn
wij ter aanvulling van de technische dienst op zoek naar een

ONDERHOUDSMONTEUR (m/v) in weekenddienst
De functie:
Je bent mede verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van onze papiersnijmachines en de bijbehorende machines/apparatuur.
In deze functie beschik je over
- een flexibele,zelfstandige en pro-actieve instelling;
- kennis en ervaring in het verrichten van onderhoud aan mechanische en elektrische machines; ervaring
op het gebied van lastechniek, elektra, pneumatiek, hydroliek en elektronica is een pre.
Tevens beheers je de Nederlandse en Engelse taal.

Internationaal transport en verhuizingen

Vraagt voor spoedige indiensttreding:

Verhuizers
Vereisten: Ervaring in bedrijfs-en particuliere
verhuizingen
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan:
A. J. van Deudekom B.V. Industrieweg 35
1115 AD Duivendrecht, tel. 020-6981981
www.deudekom.nl

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goea!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u
solliciteert. Kaakt dat weg, clan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die gemiddeld 24 tot 40 uur per maand beschikbaar is en werkt
op vrijdag tot en met zondag (flexibel in te vullen vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur tot zondagavond 24.00 uur).
De functie is niet gebonden aan een bepaalde leeftijd.
Wij bieden een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast zijn wij met onmiddellijke ingang op zoek naar

Enthousiaste INRIEMERS op oproepbasis (m/v)
De functie:
De werkzaamheden bestaan uit het handmatig inpakken van stapels papier. Voor deze functie is geen vooropleiding vereist.Wel dienen de kandidaten te communiceren in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal. In
deze functie wordt het loon uitbetaald naar prestatie (stuksloon). De werktijden zijn flexibel, evenals het
aantal te werken uren per week. Met deze constructie bepaal je zelf de hoogte van je salaris.
Heb je interesse?
Dan nodigen wij je graag uit een brief met C.V. te sturen aan Colombier International B.V., Postbus 125,
3640 AC Mijdrecht, t.a.v. Linda Boots of per E-mail: linda.boots@colbv.colombier.conn.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Basketbalteams
laten het
lelijk zitten
ZANDVOORT - Na het
succesvolle optreden van
Tlae Lions vorige week, viel
de 75-55 nederlaag tegen de
reserves van Hoofddorp
enigszins tegen. Ook de
Zandvoortse basketbalsters
slaagden er niet in Challengers 2 een hak te zetten, 5633.
Het zag er tot vijf minuten
voor het einde niet naar uit dat
Lions met grote cijfers zou verliezen van Hoofddorp. De
Zandvoorters gaven lange tijd
goed partij en hielden de schade beperkt tot vier punten
achterstand. Het eenzijdige
fluiten in het nadeel van Lions
werd echter in de slotfase funest. De Zandvoorters werden
toen getrakteerd op vele persoonlüke fouten en zagen
Hoofddorp weglopen.
Tot aan de rust was er spraIce van een leuke party basketbal niet kansen voor beide
teams. Lions keek wel constant tegen een lichte achterstand aan en de ruststand ging
in met de score van 31-28. In de
tweede helft bleef Lions uitzicht houden op een goed resultaat. Vijf minuten voor het
einde was het echter gedaan
en knakte Lions. „In de slotfase was er geen orde meer,"
meende coach Joop van Nes.
„Dat is niet goed te praten
maar ik kan het ze niet kwalijk
nemen. Wij kregen echt veel te
veel fouten toebedeeld." Eindstand 75-55.
De Zandvoortse vrouwen
speelden een aantrekkelijke
partij basketbal tegen het
tweede team van Challengers.
Challengers met in de gelederen ex-international Annette
Keur was een maatje te groot,
doch het verzet van Lions
dwong respect af. Vooral in de
eerste helft was Lions ppgewassen tegen het geroutineerde spel van Challengers. Na
een kwartier spelen leverde de
zone verdediging een 15-15
tussenstand op. Door een paar
driepunters liep Challengers
alsnog uit naar een 23-15 voorsprong bij de rust.
In de tweede helft brak de
betere conditie van Challengers de Zandvoortse basketbalsters op. Lions bleef keihard werken maar zag het verschil groeien. Challengers
speelde in hoog tempo de bal
rond en met een zuiver schot
werd Lions naar een 56-33 nederlaag gespeeld. „We gingen
er niet heen met de gedachte,
die pakken we wel even," aldus
coach Olaf Vermeulen. „Toch
hebben we lekker gespeeld en
hebben we goed partij gegeven."

7

Pancratius laat
TZB'ers wachten op misstap van koploper niets
heel van
ZANDVOORT - TZB blijft
kandidaat voor de titel door
het bezoekende OSC met 3-1
te verslaan. De Zandvoorters
wachten op een misstap van
koploper Heemstede. Een
plaats in de nacompetitie
lijkt wel zeker.
Voor TZB was het zondag
ook eigenlijk een 'uitwedstrijd'. Het veld aan De Kennemerweg was onbespeelbaar en
daarom werd uitgeweken naar
de velden van SV Zandvoort.
Om daar te komen is een heidens karwei hetgeen OSC uit
Amsterdam ondervond. De bezoekers verzeilden in een enorme file op de Zandvoortselaan
en werden op de Kennemerweg opgevangen met de mededeling dat de wedstrijd verplaatst was naar het veld van
Zandvoort in het circuitterrein. De aftrap vond daardoor
niet om twee uur plaats maar
om kwart over drie.
De Zandvoorters stonden te
popelen om af te trappen en
begonnen furieus aan de wedstrijd. Binnen een kwartier had
de strijd beslist moeten zijn.
TZB overspeelde OSC en
schiep in de beginfase zo'n vijf
doelrïjpe kansen. Slechts eenmaal scoorde Mischa Tibboel
na een afgeslagen vrije trap.
Even daarvoor had OSC eigenlijk met tien man verder gemoeten. Tibboel brak door en
werd buiten het strafschopgebied keihard onderuit geschoffeld door de doelman. Een
overtreding die een rode kaart
waard was, maar de slap leidende scheidsrechter kende
slechts een vrije trap toe. Dat
was een vrijbrief voor OSC dat
er hard tegen aan ging, hetgeen de verzorger van TZB het
nodige werk opleverde.
OSC kwam naarmate de eerste helft vorderde beter in het

iTopscorer

SV Zandvoort

pel. De Zandvoorters verloren
de greep en doelman Martijn
Versteege moest een paar keer
handelend optreden. Vlak voor
de pauze voerde Riek de Haan
de score op naar 2-0 en met
deze stand gingen beide ploegen rusten.
In de tweede helft speelde
TZB met de wind in de rug.
Was de eerste helft nog enigszins van een aardig niveau, in
de tweede helft zakte het spelpeil zienderogen. De Zandvoorters speelden iets minder
slecht dan OSC maar vergaten
ook nu de wedstrijd definitief
te beslissen. De voorwaartsen
sprongen nonchalant met de
kansen om waardoor OSC
bleef geloven in een goed resultaat. Vervolgens kreeg OSC de
hulp van de scheidsrechter die
een handsbal had geconstateerd en de Amsterdammers
een strafschop toekende. Versteege was kansloos, 2-1.
OSC rook dat er meer inzat,
maar onder meer door rjzersterk verdedigen van Ferry
Vooys bleef TZB gemakklijk
overeind. Toen Riek de Haan,
na een half uur voetballen, de
stand opvoerde naar 3-1 was
het verweer van OSC gebroken. The Boys speelden een
gewonnen wedstrijd en kregen
in de slotfase nog enige prachtige mogelijkheden. Het vizier
stond echter niet scherp.
„Het was een slechte wedstrijd maar het zijn drie nuttige punten," vond grensrechter, begeleider, alles-doener
van TZB, Wülem Koning. „Het
duurde wel lang voordat we
konden spelen, maar gelukkig
hebben we kunnen voetballen.
Het was wel een harde wedstrijd maar toch kregen we
kansen genoeg. Een kampioenschap is best nog mogelijk,
terwijl promotie via een periodetitel er ook dik inzit."

Riek de Haan

(TZB)

ZA^TDVOORT - Na de
fraaie overwinning van vorige
week was het dit keer balen
voor SV Zandvoort. De Zandvoorters waren kansloos tegen nummer twee van de
ranglijst Pancratius en verloren met 5-0.
De schade op de ranglijst
bleef beperkt aangezien TYBB
niet verder kwam dan een geujkspel en BSM verloor. Zondag wordt een zware strijd verwacht in Bennebroek als
Zandvoort bij BSM op bezoek
gaat. In de strijd om lijfsbehoud mag dan niet verloren
worden.
Trainer Nijkamp moest zijn
team weer behoorlijk aanpassen. In vergelijking met vorige
week waren er vijf mutaties in
het team door blessures, vakanties of schorsingen. Dat
kwam het geheel niet ten goede. In de eerste helft bleef
Zandvoort aardig op de been.
Pancratius dat onder de indruk was van het resultaat dat
Zandvoort vorige week boekte,
kwam voorzichtig uit de startblokken.

25 X

David Konijn probeert met een sliding twee tegenstanders de baas te blijven
Robin Castien
Mischa Tibboel
Pieter Keur
Stefan Smit

(ZVM zat.)
(TZB)
(ZVM zat.)
(ZVM jun.)

19X
17X
10X
10X

Veel werd er niet gescoord, maar de treffers van de TZB-ers maken
het verschil groter op de ranglijst. Koploper Riek de Haan voegde
twee treffers aan zijn totaal toe en lijkt met zes doelpunten voorsprong op Rohin Castien, op weg naar de titel. Castien kwam met
zijn team voor de zoveelste keer niet in actie. Een geweldige regenbui zaterdagmiddag maakte het veld in Amsterdam onbespeelbaar.
Zondag kon TZB wel in het veld komen en naast Dé Haan scoorde
Mischa Tibboel eenmaal, waarmee hij zijn derde positie verstevigde
en een aanval doet op de tweede plaats.

ZANDVOORT - De ZVMhandbalsters hebben zich niet
gerevancheerd op de vorige
week geleden nederlaag tegen
Westervogels. Nu verloren de
Zandvoortsen met 9-23. De
handballers van ZVM gaan
eerdaags het kampioenschap
vieren. De reserves van KDO
werden met 17-11 geklopt.

ZVM stap dichter bij titel
siek stevige spel van Westervogels was het jonge team ook nu
te veel. Vooral in de eerste helft
boezemde Westervogels veel
ontzag in. Na een helft was de
wedstrijd dan ook gespeeld, 312.

het best wel redelijk. De score
had nog gunstiger kunnen zijn
want zes tot zeven kansen werden niet benut.
Doelpunten: Daphina van
Rhee 5, Charissa Koning Z, Laila Tennissen l, Cora Lemstra
1.

Nog steeds is het zoeken en In de tweede helft verzette
De wedstrijd tussen de manleren voor het damesteam van ZVM zich beter. Er werd feller
coach Geert Dijkstra. Het fy- verdedigd en aanvallend ging nen van ZVM en KDO werd

Spanning rond
bridgepromotie
en-degradatie

ZANDVOORT - Bij de Zandvoortse Bridgeclub viel in de
laatste wedstrijd van de derde
cyclus de beslissing over promotie en degradatie. Dat leverde een spannende bridgeavond op.
In de A-lijn waren het opnieuw de dames Van der Meulen en Spiers die aan het langste eind trokken, nu met zestig
procent. Tweede met 58 procent werden de heren Groenewoud en Smit, die zich daarmee in deze laatste ronde uit
de degradatiezone wisten te
werken. Kampioenen van deze
derde competitie werden mevrouw Molenaar en de heer
Koning met de heren Baljet en
Heidoorn op de tweede plaats.
De dames Van Deursen en
Van Durjn haalden in de B-lijn
aardig uit. Met 65 procent werden zij fraai eerste. Goede
tweede met 62 procent werden
de dames Meijer en Mom. Vier
„paren promoveerden naar de
hoogste groep en wel het echtpaar Hoogendijk, de dames
Meijer en Mom, de dames
Kinkhouwers en Koper en mevrouw Mens en de heer Overzier.
De C-lrjn tenslotte leverde
een overwinning op voor de dames de Fost en Eijkelboom, die
met 62 procent de overige paren
achter zich lieten. De her
en Henrion Verpoorten en
Morhaus waren met 57 procent goed voor de tweede plek.
Maar liefst vijf paren promoveerden naar de B-Ujn. Dat zijn
het echtpaar Van der Moolen,
öe dames Eijkelboom en De
Post, de heren Josee en Van
Deijnen, de heren Henrion VerPoorten en Morhaus en de dames Baard en Vrolijk.
In de competitie op donderdagmiddag werd ook de laatste wedstrijd in de derde comPetitie gespeeld. Als sterksten
§ de A-lijn kwamen de heren
Heidoorn en Overzier uit de
bus. zij scoorden 64 procent,
hetgeen vijf procent meer was
aan de nummer twee, de dames Eijkelboom en De Fost.
winnaars na zeven wedstrüuen werden de heren HogenQoorn en Weijers, op de tweede
Waats
eindigden de dames
s
oon en Van der Meulen.
In de B-lijn pakten mevrouw
van Ede en de heer Bakker de
j eerste plaats met 64 procent.
^e
dames Van Duuren en Pec rs
s f legden met 61 procent be«g op de tweede stek. Mevrouw
Van Ede en de heer Bak*er, de dames Pellerin en
"ooijmans, de dames Lem«iens en Nijsen en het echtPaar
Klaverstijn promoveerQ
en naar de A-lijn.

woensdag 16 februari 2000

SV Zandvoort kreeg in de
openingsfase een paar kansjes
doch slaagde er niet in te doelpunten. Pancratius kwam allengs beter in de wedstrijd en
drong Zandvoort terug. Vlak
voor de rust kwam de eerste
treffer op het scorebord, 1-0.
In de tweede helft bezat SV
Zandvoort niet de kracht om
terug te komen. Toen de 2-0
gescoord werd was het verzet
van Zandvoort geheel gebroken. Pancratius legde een behoorlijke partij voetbal op de
mat en daar stelde Zandvoort
vrijwel niets tegenover. De
gastheren ondervonden geen
verweer en liepen eenvoudig
uit naar een 5-0 overwinning.
„De ene week is het alles en
de volgende week is het niets,"
stelde Gerard Nijkamp na afloop. We zijn in de tweede helft
weggespeeld naar een kansloFoto Rob Knotter ze nederlaag. We kwamen heel
veel kracht te kort en moeten
maar weer afwachten of er
een aantrekkelijk kijkspel. Bei- goed getraind wordt de kode teams speelden vrijuit en mende week."
volop de aanval. Daarbij bleken de Zandvoorters al snel de
beste papieren te hebben.
Vooral Guido Weidema had er
zin in en scoorde tienmaal.
ZVM won de wedstrijd gemakkelrjk met 17-11. De Zandvoorters hebben een behoorlijk
ZANDVOORT - De Zandvoorsprong op de ranglijst en
slepen binnen enkele weken voortse Sportraad huldigt
het kampioenschap in de komende zondagmiddag de
wacht.
Zandvoortse jeugdkampipenen. Zo'n honderd jeugdige
sporters worden in de Koryer
Sporthal op feestelijke wijze
onthaald.

Jeugdige
kampioenen
gehuldigd

Cliteur heeft
schaaktitels
voor grijpen
ZANDVOORT - Ondanks
dat er, zowel in de rapid- als
snelschaakcompetitie bij de
Chess Society Zandvoort
nog twee ronden te gaan zijn,
lijkt Olaf Cliteur vrijwel zeker
van de 'dubbel'. Boudewijn
Eijsvogel meldde zich als belangrijkste kandidaat voor
de tweede plaats.

lÜ^LLLi^^L^EXvttffil '

Hans Drost liet in de vijfde
ronde van de snelschaakcompetitie bij de Chess Society
weer eens zijn ware gezicht
zien. De snelschaker pur sang
realiseerde een score van tien
uit elf en kwam doordaar als
eerste over de finish.

Alex Verhoeven probeert doelman Sander van der Wal met een hakballetje te verrassen, terwijl Sandcr Hittinger op de doellijn de zaak in
de gaten houdt
Foto Rob Knotter

Nog tweemaal winst en dan feest
ZANDVOORT - De zaalvoetballers van SV Zandvoort zijn door een 7-5 overwinning op Zandvoort Noord
weer een stapje dichterbij
het kampioenschap gekomen. Wint het team van
coach Toon van den Hoogen
nog tweemaal dan is promotie naar de hoofdklasse een
feit.
De SV Zandvoort heeft het
niet cadeau gekregen van
Zandvoort Noord. Het begin
was flitsend van SV Zandvoort
dat door de sterk spelende Jordy Heidebrink al snel op een 02 voorsprong kwam. Die voorsprong werkte kennelijk verlammend want het tempo verdween en Zandvoort Noord
werd sterker. Het systeem van
de noorderlingen, een meevoetballende doelman Edwin
Ariesen, stichtte veel verwarring in de defensie van SV

Zandvoort. Na een kwartier
voetballen werd Arthur Paap
aangespeeld en die knalde de
bal in het doel, 1-2.
SV Zandvoort verdedigde de
voorsprong en loerde op de
counter. De counters waren
echter door onnauwkeurig
spel bij voorbaat kansloos. De
gelijkmaker kon eigenlijk niet
uitblijven en was verdiend

maar Robin Luiten had het
antwoord snel klaar en scoorde 3-3. Beide teams speelden
nu volop de aanval en daardoor ontstonden er hachelijke
situaties voor de doelen. Toen
Remco Ronday SV Zandvoort
op een 3-4 voorsprong zette
knakte er wat bij de formatie
van coach Rob Snijders. Uitblinker Jordy Heidebrink zorg-

Zaalvoetballers Zandvoort na
overwining dicht bij titel
voor Zandvoort Noord. Doelman Sander van der Wal werd
het uitzicht ontnomen, waardoor een geplaatst schot van
collega doelman Ariesen in het
doel verdween, 2-2.
De tweede helft was mede
door het scoreverloop spannender en beter. Remco Ronday'zorgde meteen voor 3-2,

de met twee fraaie treffers voor
een 3-6 stand en de strijd leek
beslist.
De spanning kwam in de
laatste drie minuten volledig
terug. SV Zandvoort verdedigde niet allert genoeg en Zandvoort Noord ging er nog even
tegen aan met als gevolg een 56 stand door twee doelpunten

van Rob Smits. Het slotoffensief van Zandvoort Noord was
groot, doch Sander van der
Wal hield stand. Uit een snelle
uitval bepaalde Geoffrey van
den Broek de eindstand op 5-7.
„De eerste helft was niet
best, maar gezien het goede
spel in de tweede helft was de
overwinning verdiend," meende coach van SV Zandvoort,
Ton van den Hoogen. „De jongens zijn er op gebrand om
kampioen te worden want we
willen best eens kijken in die
hoofdklasse. Je wil altijd het
hoogste halen en volgend jaar
zien we wel hoe het uitpakt."
De nederlaag zat caoch van
Rob Snijders van Zandcvoort
Noord niet erg hoog. „We spelen lekker in deze klasse en willen ook niet hoger. De doelstelling om in de middenmoot te
eindigen is al gehaald. Bij ons
is het meer recreatief en we
blijven graag in de omgeving
van Zandvoort spelen."

Koploper in het algemeen
klassement Olaf Cliteur tastte
weliswaar tweemaal mis maar
bleef met negen uit elf keurig
in het kielzog van de rondewinnaar.
De
derde
plaats
ging
naar Boudewijn Eijsvogel,
die daarmee
optimaal profiteerde van —^—^—
de misstap van Kees Koper.
Koper, die tot deze ronde de
zilveren positie in handen had,
had een afschuwelijke avond
en belandde op de zevende
plaats, die hem twee plaatsen
deed zakken in het klassement.

Voordat de kampioenen van
1999 de. prijzen krijgen uitgereikt door wethouder Oderkerk, moet er eerst worden gewerkt. De Sportraad heeft Oscar Vos bereid gevonden een
leuke zeskamp in elkaar te zetten en daarop kunnen de jeugdige sporters zich geheel uitleven. „Met dit spelprogramma
hopen wij de jeugd een leuke
daar het onderlinge duel voor middag te bezorgen," stelt bede tweede maal dit jaar op de stuurslid van de sportraad Riagenda stond. Hij liet dit voor- nus Kok.
deel niet onbenut en zette een
zeer scherpe aanvalspartij pp
De kampioenen gaan om een
het bord, waarbij hij niet uur aan het werk en zo rond de
schroomde materiaal te offe- klok van vier uur worden de
ren.
oorkondes overhandigd. Bovendien heeft de Sportraad
Cliteur, die al snel een tijds- ook dit jaar een aanmoedivoordeeltje verwierf, maakte gingsprijs. De jeugdhuldiginzich niet druk en offerde het gen zijn elk jaar een groot sucmateriaal correct terug, waar- ces geweest en ook nu rekent
door Van Kempen met nog ne- de Sportraad Zandvoort op
gentien seconden op het digi- een geslaagde middag waarbij
tale uurwerk in moest zien niet veel publiek verwacht wordt.
verder te komen dan remise. De toegang tot de sporthal is
Toen Ton van Kempen ook in gratis.
de laatste ronde van de avond
niet verder kwam dan remise
tegen de goed in vorm zijnde
Hans Drost was voor hem het
drama compleet, daar zowel
Cliteur als Eijsvogel geen misstappen begingen. Boudewijn
Eijsvogel kaapte hierdoor de
ZANDVOORT - De Auto
tweede plaats
van Van Kem- Sportvereniging Sandevoerpen af, die nu de organiseert zaterdagvoorlopig de avond een routebeschrijderde plaats vingsrit door Zandvoort. De
moet delen equipes krijgen een rit voor
met Kees Ko- de wielen over een lengte 25
per, die deze kilometer.
avond niet in actie kwam.
Na vijf van de zeven speelavonden in zowel, de rapid- als
Om acht uur gaat de eerste
de snelschaakcompetitie van equipe van start voor deze zoChess Society kan reeds de genaamde krokusrit. Tien gulconclusie worden getrokken den moet betaald worden om
dat Olaf Cliteur duidelijk een deel te nemen. Dat kan echter
maat te groot is voor de con- geen bezwaar zijn voor wat
currentie en de titels in beide men geboden krijgt. Uitzetter
onderdelen hem vrijwel niet Nico van Nes, van zusterveremeer kunnen ontgaan. Op vrij- niging KLM-MAC uit Amsteldag 3 maart heeft hij reeds in veen, heeft veel ervaring met
de voorlaatste ronde van de het in elkaar zetten van dergesnelschaakcompetitie genoeg lijke ritten.
aan een ongedeelde zesde
Van Nes is in staat om een
plaats om zijn eerste titel offi- open rit neer te zetten die fluicieel in de wacht te slepen. De tend kan worden afgelegd. Het
strijd om de overige twee prij- geniep zit hem echter in de
zen in beide competities zal, kleine lettertjes want zonder
gezien de kleine verschillen, dat een rijder er erg in heeft
ongekend spannend worden. wordt een fout gemaakt. Het is
een rit die voor iedereen te
Vrijdagavond staat voor het doen is.
achttal van de Chess Society
Zandvoort de thuiswedstrijd
De start is bij de Beach Bar
tegen de reserves van Pat Mat van Hotel Palace aan het Van
uit Beverwijk op het program- Fenemaplein 2. Daar kan vanaf
ma. Een duel dat voor het half acht ingeschreven worChess-team, dat momenteel den, maar ook vooraf kan opop de vijfde plaats staat, be- gave gedaan worden. Een telelangrijk is voor lijfsbehoud in foontje naar Jan Vink,
de eerste klasse B.
571.3391, is voldoende.

Schaker lijkt
vrijwel zeker
van de 'dubbel'

Hans Drost zag zijn rondeoverwinning in datzelfde klassement beloond worden met
een opmars van de vierde naar
de derde stek. Leo Keesman
consolideerde zijn vijfde plaats
zonder problemen. Jaap Bouma kreeg dankzij een goed resultaat weer aansluiting met
de subtop. Hij zal het de laatste twee ronden op moeten nemen tegen Simon Bosma, Jeroen Loos en Caroline Stam de
Jonge met als inzet de zesde
plaats.
Ook de Rapid-titel lijkt voorzitter Olaf Cliteur niet meer te
kunnen ontgaan. Vrijdag kreeg
de nummer twee van de rangUjst Ton van Kempen zijn laatste kans de afstand met de
lijstaanvoerder te verkleinen,

Sandevoerde
houdt weer
krokuspuzzelrit

woensdag 16 februari 2000
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Leuke vrouwen zoeken een
man! Ik ben Angelique en
tangs deze, toch wel onsympathieke weg zoek ik een
Wilt u reageren op een ad- Surinaamse man. Misschien
vertentie onder nummer, zend zit er nog iemand op deze lijn.
uw brief dan aan: Micro'sBel me maar en ik kan je veel
Weekmedia, Postbus 156, meer over mezelf vertellen.
1000 AD Amsterdam.
Doen
hoor!
Boxnummer
De inzendtermijn bedraagt 361957
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient ver- Waar is die goedverzorgde,
stuurd te worden in een en- leuke vrouw met een gezonde
velop met in de linkerboven- dosis humor? Ik wil met jou
hoek vermelding van het een serieuze relatie hebben!
Ik ben Bram, een jongen van
briefnummer.
27 jaar. Denk jij mij aan te
kunnen? Reageer dan snel op
mijn advertentie! Boxnummer
802901

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
Hulp i.d. huish. gevraagd 3
uur per week in centrum
Zandvoort. Loon en dagdeel
in overleg. Tel. 023-5737966.

Oproepen
Dames/heren gevraagd, 18 tot 55 jaar die SIGAREN roken
en mee willen doen aan een marktonderzoek.
U krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020-6654447.

Felicitaties
UBERTEL iZi TOTAALPAKKET
+ ERICSSON T10s GSM
NIEUW! Kleine, handige dualband-telefoon in
trendy kleuren. Trilalarm en optimale
geluidskwaliteit. Standbytijd tot 100 uur en
spreektijd 240 minuten. U kunt nu bellen
zonder abonnement met dit Libertel iZi
Totaalpakket in binnen-en buitenland.

Thea Poesen
19-2-'00 gefeliciteerd.
Jack, Alice, Monique, Richard.

wijt; Universiteit

(Para)medisch
personeel
KIESKEURIG zkt tandartsassistentes en mondhygiënistes
regio A'dam. Inl. 036-5230225

UW KAPPER/STER AAN HUIS
NU DOOR HEEL ZANDVOORT,
KNIPPEN ƒ22,50, PERM. ƒ60,00
CENTR. AFSPR. TEL: 036-5305600.
VLOOIENMARKT
Haarlem Extran Sportcenter
Zon 20 feb. 275 stands
Org. v. Aerle 0492-525483 SBS text 650

Opleidingen en
cursussen

Uitgaan

Dans- en
balletles

Evenementen

Lichaamsverzorging

NU TIJDELIJK 85,BELTEGOED!

Personeel gevraagd
Algemeen

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Het NIMA zoekt een OPROEPKRACHT:
Werkzaamheden: telefooncentrale, gastvrouw externe bijeenkomsten /vergaderingen etc.
Profiel: vriendelijk, goede telefoonstem, representatief, leeftijd
ca. 45 jaar.
Brief met cv sturen naar: NIMA, Asserring 188, 1187 KL Amstelveen, t.a.v. Patricia Engelen.
*"SPOED"*
± 39 mensen nodig
2 nieuwe vestigingen gepland
voor 2000 verschillende werkGevraagd met spoed:
zaamheden van distributie tot
huisvrouwen/-mannen voor
management, geen ervaring
vereist. Bel nu 020-6343702.
telefonische interviews van
huis uit. Hoge vergoeding voor
telefoonkosten en hon. (op
Test nieuwe PRODUCTEN
freelance basis). Tel. 0206954936 (24 uur) IOG Marke- en verdien tot ƒ1000,- p/w, bel
ting Research, Koninginnepad 0900-203 203 0(1,5 gpm).
2,1111 EEDiemen.

Aantrekkelijke
bijverdienste

Administratief/kantoorpersoneel
Het secretariaat
van Dubois & Co.
is haar hoofd kwijt
Dubois & Co. Registeraccountants en belastingadviseurs. Bedreven en gedreven partners voor ondernemingen, organisaties en ondernemingsraden. Een kleiner kantoor dan de grote,
met een herkenbare, flexibele en klantgerichte organisatie met
korte lijnen. Het secretariaat is het zenuwcentrum bij Dubois &
Co. De spil daarin is het HOOFD SECRETARIAAT (MA/).
Hij of zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken
op het secretariaat en geeft leiding aan vijf mensen.
Wij zoeken een ervaren secretaresse met aantoonbare leidinggevende kwaliteiten, iemand met inzicht, overzicht en
overwicht en een grote mate van flexibiliteit en klantgerichtheid.
Bij hoge werkdruk mag hij of zij het hoofd niet verliezen, maar
zorgen voor een vlekkeloze voortgang van tekstverwerking,
telefoonverkeer, receptie en interne zaken. Gekwalificeerd en
interesse? Stuur binnen 10 dagen een brief met c.v. aan
Dubois & Co., t.a.v. mevrouw Henny Pieterse, Oranje Nassaulaan 1,1075 AH Amsterdam. Eerst meer weten?
Bel 020-5712345.

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Amsterdam.

Aanbieding is geldig t/m 29 februari 2000.

Verzamelingen

?i*ïV^irrï;v\rö' R D

Vakantie
Nederland
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar.
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400.

Maat en
dikte
80x190
80x200
90x190
90x200
120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200
200x200

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
't Lekkerste nummertje nu
LIVE met hete meiden thuis.
Ze liggen te wachten.
24u p.dg 0906-9520 pm99c.
Lesbi TienerSeks (18) Live.
Wij zijn lekker Bl en als je belt
hoor je ons live bezig.
0906-9691 pm99c.

SG
25

SG
30

SG
35

SG
40

99,- 125, 140,- 160,105,- 130, 150,- 165,110,- 140,
,- 155,- 175,
115,- 150,,- 165,- 185,
155,- 190,,- 215,- 225,
165,- 200,,- 230,- 245,
180,- 225 ,- 245,- 265,
190,- 230,- 255,- 270,
200,- 255 290,- 305,230,- 290 325,- 350,255,- 330 365,- 390,-

SG
45
180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

pocket
damast
275,280,285,290,375,-

395,425,450,-

495,525,540,-

Lalex

Lazy

16 cm Foam
390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

860,870,960,970,1270,1380,1480,1500,1600,1700,1800,-

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD

10% winterkorting

stofferingen

Fabriekswinkel

Papaverweg17
Amsterdam-Noord
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord
Posljesweg 87
Amsterdam-West
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost
Van Wouslraat 96
Amsterdam-Zuid

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6331329
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Van Woustraat donderdag koopjesavond
0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v. live seks.
Vrouwen 18-55 geven telnr.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
voor contact!
LIVE! Black, beautiful en hot! Bel: 0906-18.22 (1 gmp)
Voor de liefhebber van zwarte
vrouwen! 99cpm. 0906.0601
wilt u reageren op een advertentie onaer nummer,
zend uw brief dan aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

Clubs en privéhuizen

Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen
HEDEN INBRENG
voor veiling: 20 en 21 maart.
Spinnerij 33 Amstelveen.
020-647 30 04.

Micro-advertentie versturen per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam

NIEUW!
leder uur leuke Wilt u reageren op een advrouwen op SBS-6 text pagina vertentie onder nummer, zend Micro-advertenties opgegeven
745. Kijk en bel 0906-1588 uw brief dan aan: Micro's voor maandag 15.00 uu
(99 cpm).
Weekmedia, Postbus 156, worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.
Ik ga door waar anderen 1000 AD Amsterdam.
stoppen! Schaam me nergens De inzendtermijn bedraagt
voor en wil harde SEKS! maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verHarriët! 99 cpm. 0906-9794.
stuurd te worden in een en- Particuliere Micro-advertenties
"SEKS ALARMNUMMER" velop met in de linkerboven- worden doorgeplaatst op ATS
Snelseks direct live 99cpm.
hpek vermelding van het Text.
briefnummer.
wilt u reageren op een aavertemie onaer nummer,
Dagelijks seksen hete meisjes
zend uw brief dan aan:
18 op onze livelijn! Alleen hete
Micro's Weekmedia
meiden! 99cpm 0906-0603.
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
SLEUTELGAT-SEKS!'
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
De 1e seksafluisterlijn? Wel
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
de beste! 99 cpm. 0906-9722.
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.

0906*0611

Gezocht:
JAPANESE
PRINTS and OLD ASIAN
ART. Tel. 06-29531331.

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice; onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave.
Tel.
5719800 na 19.00 uur.

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Autoverzekering

Financieringen
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Voor de particulier

Woonruimte te huur aangeboden
T.h. in centrum Zandvoort
2-kamerapp., inbouwkeuken,
incl. gas, water, electra + cv.
/1.400,-p.m. 5719742/

06-20421142.

Tot 1 mei te huur 2kamerflatje. Tel. 023-5719357.

Woonruimte te huur gevraagd
Gezocht: ruimte voor motorstalling in Zandvoort met ei- Met spoed gevr. woonr. of
gen sleutel of te huur gevr. app. in ZVoort. Hr tot ƒ1.000,box of garage. Wie weet iets? p.mnd. Tel. 06-51211243.
Leuke beloning. 023-5714330.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
ex.tra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 1 2, Zandvoort.

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.

Mijn naam is Stan, 32, woon
in Tilburg, ben nogal sportief,
hou van voetbal, fietsen, wandelen, schaatsen en skiën. Ik
ga ook graag op stap en je
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++, vind mij meestal in een café of
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur) concertzaal. Ik wil graag nieucommerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de we vrouwelijke gezichten in
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt mijn leven vinden! Boxnumvoor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie mer 795993
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt, Nieuwegracht
Hallo alle mannen op deze
29, 3512 LD UTRECHT.
lijn! Ik ben Mariska, 34 jaar,
heb donkerblond haar, blauwe
ogen en weeg 90 kg. Ik
zoek een gezellige, spannenSCHOLIEREN/STUDENTEN
de man voor: wie weet? Misgevraagd voor hulp in
schien wel een ondeugend
boerderijwinkel/restaurant
afspraakje! Lijkt dit jullie wat?
(zaterdag of zondag).
Reageer dan snel! BoxnumVoor info: tel. 020-6455034
mer296182.
na 20.00 uur 020-6409417
Ben jij een ongebonden man
uit Utrecht met of zonder kinderen tussen 40 en 50? Zoek
De vakslagers vragen voor haar vleeswaren- en kaasafdeling je een maatje om af en toe
in de Edah supermarkt, Pijnackerstraat te Amsterdam-Zuid eens mee uit te gaan? Theaeen enthousiaste
ter, muziek, musea en etentje
zijn terfwoorden. Ik ben een
knappe vrouw van 44 met
uitwonende zoon. INFO VIA:
Boxnummer 321794
voor ±38 uur per week, zaterdags vrij.

Leuke jongens bij jou uit de
buurt kun je beluisteren op dit
nummer. Ze zijn op zoek naar
een nette date of relatie.
Randstad: Ik ben een jongeman van 1.90 en 26. Hou van
voetbal en uitgaan en zou
graag een relatie met je aangaan! Veel liefs van mij...
Boxnummer 813137

Ik ben Pauline en waar ik naar
Naast prima arbeidsvoorwaarden bieden wij u een uitstekend op zoek ben dat ga ik je nu
salaris, T/M 19 JAAR GELD VOOR DEZE FUNCTIE EEN niet direct vertellen! Als jij een
SALARIS VAN 30% BOVEN HET MINIMUMLOON.
reactie inspreekt op mijn box
Sollicitaties na telefonische afspraak: 020-6701390. Na 20.30 dan hoor je zeker meer van
uur: 075-6159971 (dhr Cappel).
me... Boxnummer 238991

Afrikaanse vrouw , 39 jr, zkl
man voor een ser. rel.: niel
roker, zonder kinderen, met
werk, 38-47 jr. Graag een foto.
Br.o.nr. 20661297 bur. v.d. bl.

Winkelpersoneel

Haarlem Ged. Oude Gracht 5-9

Rijlessen

Trein/modelautobeurs, Almere-Stad-West, zon. 20 febr. 10-15 Biseks! Buurvr. + buurmeisje
u., Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1, 200 tafels!
18! Spelletjes worden steeds
GEZOCHT: emaille reclame- Bel 020-5626271 voor het harder! 99cpm 0906.9526.
snel
opgeven
van
uw
Microborden met afb. Ik betaal
Uw rubrieksadvertentie kunt u
± ƒ450,-. Tel. 0499-574191. advertentie.
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

Horecapersoneel

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

AANBIEDING
Randstad! Ik ben Lisa, een
zeer mooie Saab Cabrio
30+er, 1.63, slank en heb
Bj. 1990 v.a. f. 39.500,=
donkerbruin lang haar. Ik heb
een leuke baan in de gezondtel. 023-5614097
heidszorg en heb een leuk
leventje, alleen mis ik nog dat
T.k.a.
OPEL
KADETT Hatchene maatje die je maar eens
back 1.3 van 8-'86 kl. d.rood.
in je leven tegen komt. BoxAPK tot eind mei 2000. Vraagnummer 289189.
pr. ƒ750,-. Tel. 06-50823564.
Ik ben een vrouw van 49 jaar
met 2 kinderen 30 en 27 jr.
Via deze lijn zou ik graag
contact krijgen met een man
COMPLETE
THEORIE VERZORGING
die een beetje romantisch is
aangelegd. Reacties graag Je rijbewijs voor ƒ40,- p.mnd.
Bel Phil Waaning,
via: Boxnummer 272898
tel. 023-5712071.

0906-lijnen

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-22540477.

PRIJZENOORLOG
MATRASSEN .<;•,:
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Voor een serieuze relatie bel
je met dit nummer! Ik ben een
jongedame van 37 uit de omg.
SAAB SERVICE MOLENAAR
van Breda, actief en zelfstanRep,, onderhoud, APK
dig, maar ik mis gezelschap
Eigen revisie-afdeling
om mij heen. Ik ben gek op
Motoren/versn.bak
kinderen, hou van humor,
muziek, natuur en ben huiseSAAB OCCASIONS
:. Boxnummer 349500

Te koop gevr.: 2 Louvre deuren 38/198. Tel. 5716522.

Monet Strijkservice

Geboden wordt een goed salaris, goede sociale voorzieningen
en bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband. Voor
inlichtingen kunt u contact opnemen met telnr. 020-4480976

Personenauto 's
te koop
aangeboden

Vraag en aanbod

vraagt voor werkzaamheden in Amsterdam en omstreken

Halfwas glazenwassers en/of
Leerling glazenwassers

LIBERTEL

Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 18-19 mrt.
en 15-16 april. 0481-422564.

Mode en accessoires

en tevens gevraagd

Sport. Marokk. man (1.84, 35
jr) zkt rel. met Ned vr. tot 36 jr.
Br.o.nr. 20653769 bur. v.d. bl.

Virgin Escort Services. Escort
op niveau 24h.p.d. 100% discr
Serieuze meisjes gevraagd.
036-5464700 / 06-23135575.

Glazenwassen] en Dienstverlening
M.v.Leeuwen V.O.F.
Ervaren allround glazenwassers

Leuke meid van 22 is alleen
zijn zat, ben jij 'n leuke man,
lief en gezellig tussen 22 en
30? Boxnummer 366628

Mededelingen

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
Heeft u daar nog last van?
1000 AD Amsterdam.
Bijvoorbeeld vervelende herDe inzendtermijn bedraagt 19 februari 2000 Rommeiinneringen,
slecht slapen, maximaal 8 weken na plaatmarkt Huis in de Duinen van
terugkerende gedachten of sing. Uw reactie dient ver14.00 tot 16.00 uur. H. Heijernachtmerries.
Aangeboden: stuurd te worden in een enmansweg 73, Zandvoort.
GRATIS THERAPIE op de velop met in de linkerbovenNAGELSTYLISTE, een vak
Vrije Universiteit te A'dam
hoek vermelding van het
met toekomst avond-dagopl.
door gediplomeerd klinisch briefnummer.
Info: 020-6201914.
psycholoog. Voorwaarde: meSportcafé Zandvoort
voor
dewerking aan onderzoek, nl.
bruiloften, recepties, perso3 vragenlijsten invullen. The- Micro-advertenties opgegeven
neelsfeesten,
verjaardagsrapie kortdurend en succes- voor maandag 15.00 uur,
feestjes,
catering. 023vol! Voor meer informatie, bel worden al in dezelfde week op
5715619:06-54616812.
tel. 020-4448959. Spreek uw woensdag geplaatst.
SALSALESSEN voor semi &
telefoonnummer en naam in,
Don.dag/dansontmoetingsav. gevord., gegeven door Ben
dan wordt u zo spoedig movoor singles 30+ De Ossestal Bron op wo. 23 en vrij. 25 febr.
gelijk teruggebeld.
Micro-advertenties opgegeven Nieuweln 34/Osdorperban 88 v.a. 19.30 uur. P. v. Doesstr.
Osdorp 20 u. vrij parkeren!.
voor maandag 15.00 uur,
15-C. Info: 020-6737269.
Wilt u reageren op een ad- worden al in dezelfde week op
vertentie onder nummer, zend woensdag geplaatst.
SALSA WORKSHOP. Elke
uw brief dan aan: Micro's
zondagmiddag van 16.00 tot
Weekmedia, Postbus 156,
GROTE
VLOOIENMARKT 19.00 uur. Borgerstraat 112,
1000 AD Amsterdam.
Wilt u reageren op een ad- Amsterdam Bos en Lommer, tel. 020-6737269.
De inzendtermijn bedraagt vertentie onder nummer, zend Jan van Galenhal, Jan van
maximaal 8 weken na plaat- uw brief dan aan: Micro's Galenstraat bij Lucas Ziekensing. Uw reactie dient ver- Weekmedia, Postbus 156, huis. Zond. 20 febr. 9-16 uur,
stuurd te worden in een en- 1000 AD Amsterdam.
Midland B.V. 033-4751167.
velop met in de linkerboven- De inzendtermijn bedraagt
Sportmassage, ontsp. mashoek vermelding van het maximaal 8 weken na plaatbriefnummer.
sing. Uw reactie dient ver- Vlooienmarkt zondag 20 fe- sage Shiatsu, voetreflex, ook
stuurd te worden in een en- bruari Sporthal Hogendorp zonnebank. Tel. 023-5714092
Particulieren
velop met in de linkerboven- van Hogendorpstraat 921
PERMANENTE MAKE-UP
ontvangen
hqek vermelding van het A'dam van 10-17 uur. Ring professioneel en betaalbaar!
50% korting!
briefnummer.
afslag S 103: 020-6425871.
Vista Studio. 020-6201914.

slachtoffer van een
verkeersongeval?

Ik ben Jos, heb blond haar,
blauwe ogen, ben ongeveer
1.90 lang, weeg 78 kg en kom
uit de buurt van Breda. Wat ik
zoek via deze lijn is een vrouw
waar ik een serieuze relatie
mee kan beginnen. JIJ? Boxnummer 820359

MEDEWERKSTER

Bestaan er nog echte mannen
met lef? Ik vrouw van 35 en
moeder van 3 kinderen, zoek
een lieve, niet rokende echte
vent van 35 of ouder die het
eventueel met z'n eigen kinderen met ons aandurft! Als je
twijfelt, luister dan minimaal, je
weet maar nooit! Boxnummer
296001
Ik ben op zoek naar vriendschap (geen relatie) . Ik ben
Ton en zoek vriendinnen. Ik
ben 53, getrouwd en moeder
van 2 kinderen. Mijn hobby's
zijn
lezen,
handwerken,
zwemmen, knutselen enz. Ik
wil graag nieuwe mensen
leren kennen! Boxnummer
361985
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t/m 3 regels

f 6,06

t/m 4

regels

f

t/m 5

regels

1 10.11

8.08

t/m 6 regels

f 12.13

t/m 7 regels

f 14,15

t/m 8 regels

f. 16. 17

t/m 9 regels

f 18.19

t/m 10 regels

f 20,21

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

1-15

Een beetje fantasie is wel nodig, om
in het houten, geraamte op de
Batavia-werf reeds de toekomstige
replica te herkennen van het trotse x
vlaggenschip van admiraal Michiel de
Ruyter. Of schoonde kiel al in 1995
werd gelegd, en er sindsdien ijverig is
voortgetimmerd aan de herbouw van
het militaire zeilyaartuig uit de
zeventiende eeuw, valt er nog weinig
meer te zien dan het deeTdat na de
oplevering in 2005 isbestem^. om
definitief onder water -*te; blijveh
Toch
N v
vormt het huidige geheel yan ^:eboCs
gen, eikenhouten spanten en de v <•
inmiddels bijna voltöôideJÈekbalk „.
met kanonsgaten eendermajt<e,>
indrukwekkend schouwspel,- dalt^he.t
al reden genoeg iscominaar het -^
Nationaal Scheepshistorisch Centrum
in Lelystadlé reizen.

De publiekstoegankelijke werkplaats

Foto Nationaal Historisch Centrum
-•1

V

OOR DE BEZOEKER die er de
tijd voor uittrekt, is daar echter
veel meer te bekijken dan alleen
de moderne herppstanding van De 7
Provinciën. Zo liggen er in de binnenhaven twee replica's van middeleeuwse koggeschepen afgemeerd, die
een tot de verbeelding sprekend
beeld geven van hoe in de vijftiende
eeuw de Oostzee bevaren werd. Zo op
het eerste gezicht lijkt het onmogeIrjk dat met deze compacte notendopjes destijds de hoogste golven werden
getrotseerd. „Maar vergis je niet,
hoor," nuanceert werfhistoricus Ab
van der Zee. „Hoe klein en eenvoudig ze ook zijn, in de praktijk konden
de bemanningen er uitstekend mee
overweg. Een groot deel van de toenmalige handel werd er probleemloos
mee vervoerd."
Wat er in vroeger eeuwen allemaal
als lading werd meegenomen, is te
zien in het gebouw van het
Nederlands Instituut voor Scheepsen onderwater Archeologie (NISA). In
deze kolossale hal, die Van der Zee
omschrijft als 'een publiekstoegankelijke werkplaats en open depot', vindt
de liefhebber van het maritieme erfgoed een overstelpende hoeveelheid
antieke spullen. Uit de ooit vergane
schepen die eeuwen later werden
gelicht, zijn namelijk allerhande
voorwerpen tentoongesteld, variërend van munten, vaten, potten, flessen en bestek tot complete masten en
metershoge, koperbeslagen roeren.
Het eerst in het oog springen evenwel de min of meer complete wrakken die er staan uitgestald.
Sommigen daarvan stammen uit de
Romeinse tijd, zoals de 'opgeboeide
boomstamkano' uit het eind van de
tweede of het begin van de derde
eeuw. Deze door de Batavieren
gebruikte boot, werd in 1973 opgegraven bij het castellum dat destijds aan
de tak van de Oude Rijn bij

Zwammerdam was gevestigd. „Maar
het is zeker niet het oudste pronkstuk dat we hier in huis hebben,"
tekent Van der Zee aan. „Dat is
namelijk onze prehistorische kano
van circa vijfduizend jaar oud, die
werd gevonden in
de Leidse Rijn."
Aan een nauwkeurige inspectie kan
hij het ding echter
niet laten onderwerpen, daar het
voorlopig is opgeborgen in een plastic container. Ter
conservering moet
het wrakhout
namelijk een flinke
poos doorbrengen
in een hermetisch
van de buitenlucht
afgesloten bad van
poly-ethyleen-glycol. „Dat is een chemische oplossing,
die op den duur de
bederfelijke onderdelen vervangt
door een soort
paraffine-achtig
spul," legt Van der
Zee uit. „Pas nadat
dit proces heeft
plaatsgevonden,
kan hier aan de restauratie worden
begonnen. Het kan
dus nog wel even
duren, voordat we
de kano daadwerkelijk tentoon kunnen
stellen."
Ter compensatie voert hij zijn bezoeker naar het deel van de romp van
een Amsterdamse modderschuit,
waarmee aan het eind van de zeventiende eeuw vruchtbaar baggerslib
werd vervoerd naar Friesland. De nog

altijd gangbare gewoonte om dit soort
schuiten tot de rand af te vullen,
werd deze vrachtboot wellicht fataal,
gezien het feit dat hij ergens op de
rivierbodem werd teruggevonden.

Overigens zonder stoffelijke resten
van de opvarenden, die zich kennelijk tijdig hebben kunnen redden.
„Een enkele keer treffen onze duikers echter wel degelijk een geraamte aan," vertelt Van der Zee. „Maar

het lijkt ons wat al te luguber om dat
ook te exposeren."
Lang niet alle scheepswrakken worden trouwens uit het water opgediept. Zo is het tamelijk complete
beurtschip uit 1620,
dat in een apart
paviljoen staat, volgens Van der Zee in
1980 aangetroffen in
de klei van Lelystad.
„En wel op de plek
waar nu het
Zuiderzee
Ziekenhuis staat, bij
velen beter bekend
als het Medisch
Centrum West. Voor
de inpoldering
maakte die locatie
immers deel uit van
de Zuiderzee. We
vermoeden dat dit
beurtschip een geregelde verbinding
onderhield tussen
Amsterdam en
Zwolle, om hier uiteindelijk z'n laatste
rustplaats te vinden."
Net als bij de in
aanbouw zijnde
scheepskiel van De
7 Provinciën zijn
hier publieksvriendelijke stijgers aangebracht, zodat het
gevaarte van alle
kanten kan worden
bekeken en zelfs
betast. „Dat is het
leuke hier," merkt
de werfhistoricus
op. „Dat je overal heel dicht bij kan
komen, en in principe alles aan mag
raken. Bovendien wordt er, in tegenstelling tot een gewoon museum, permanent gewerkt aan de oude voorwerpen en de replica's in ons bezit.

E

EN GROTE GROEP bewoners dromt samen
voor de camera. We zijn op de Zandhoek, een
straat op het Realeneiland, aan de noordwestkant van Amsterdam. Olie heeft hier een
groepsportret gemaakt van de buurtbewoners,
die hij zonder uitzondering goed gekend moet
hebben. In het tweede huis van rechts,
Zandhoek 10, werd hij in 1834 geboren. Hij vertrok pas na zijn huwelijk in 1878.
Op de stoep zien we zijn zuster Christina
('Stijntje') Olie. Het huis is in de jaren zestig
gerestaureerd door het Gemeentelijk Bureau
Monumentenzorg, en vormt samen met de
eveneens gerestaureerde buurpanden nog
steeds een prachtig stukje oud Amsterdam.
Het is in deze vertrouwde omgeving dat Olie
zijn eerste schreden op het gebied van de fotografie heeft gezet. Tot zijn oudste foto's behoren gezichten op het Realen-, Bickers- en
Prinseneiland. Daarnaast kennen we zijn opnamen van de scheepswerven op het
Bickerseiland,
het Westerdok, en straatbeelden
v
an de Zandhoek en van de Bokkinghangen.
De brug tussen de laatste twee straten, op de
rato op de achtergrond te zien, werd vanaf mei
1862 vernieuwd. De foto zal daarom uit de
z
orner van 1861 dateren. Dat de opname iets
onscherp is komt door de eenvoudige lens,
waarmee
Olie in het begin werkte. In het begin
v
an 1862 beschikte hij al over een nieuwe,
scherpe lens, waarmee hij een driedelig panoratffa fotografeerde van Brouwersgracht en
Werenmarkt.
(met dank aan Erik Schmitz)
Dit is de vierde aflevering van een serie over
•Jacob Olie, die tussen 1860 en 1904 duizenden
'oto's in Amsterdam en omgeving heeft
Semaakt. Eerdere afleveringen: 26 januari, 2
«n 9 februari.
*ot half april is in het Gemeentearchief,
jHnsteldtjk 67 in Amsterdam, de tentoonstel''ng: 'Jacob Olie, fotograaf van 19de-eeuws
^*nsterdam' te zien. Openingstijden zijn
jftaandag tot en met zondag van 11 tot 17 uur.
^P de Internetsite van het gemeentearchief
www.gemeentearchief.amsterdam.nl) is een
selectie te zien van de fotocollectie van Olie.

De Zandhoek, 1861

Foto Jacob Olie/Gemeentearchief Amsterdam

Dat maakt het voor de gasten een
uiterst levendig geheel."
Inderdaad is het even leerzaam als
amusant om tussen de spanten van
De 7 Provinciën tientallen handwerklieden druk bezig te zien met hun
specifieke activiteiten. Het gebruik
van moderne gereedschappen lijkt
weliswaar in contrast te staan met de
vroegere aanpak, maar volgens Van
der Zee is dat maar betrekkelijk. „Al
wordt er nu eigentijdse apparatuur
gebruikt, men gaat op historischambachtelijke wijze te werk volgens
de zogenaamde Hollandse vlakbouwmethode. Dat betekent dat het meeste werk op het oog geschiedt, op basis
van een bestek in plaats van een volledig uitgewerkte bouwtekening."
Het grootste deel van de betrokken
timmerlieden bestaat uit moeilijk
bemiddelbare jongens en meisjes, die
op deze manier de kans krijgen zowel
discipline en sociale vaardigheden op
te doen als in de praktijk een respectabel vak te leren. „Het zijn beslist
niet de makkelijkste jongens die we
hier hebben," erkent Van der Zee.
„Af en toe moeten er dan ook stevige
gesprekken worden gevoerd, want
onze leermeesters zijn geen weizijnswerkers. Door hen worden stevige
eisen gesteld. Onze aanpak is echter
om gaandeweg steeds meer eigen
verantwoordelijkheid te geven, en dat
blijkt op den duur uitstekend te werken. Zeker tachtig procent vindt, na
hier twee jaar ervaring te hebben
opgedaan, een reguliere baan."
Tot zijn spijt kan hij het eerste
pronkstuk dat de Bataviawerf heeft
voortgebracht niet laten zien. De
replica van het in 1628 gebouwde
doch spoedig vergane VOC-schip
Batavia, die in 1995 te water werd
gelaten, bevindt zich momenteel in
Sidney ter gelegenheid van de
Olympische Spelen die daar deze
zomer worden gehouden. „Ja, natuurlijk is het zonde dat onze grootste

De tentoonstelling
'Jacob Olie, fotograaf
van 19de-eeuw$
Amsterdam, K tot half
april te bezichtigen in
het qc ({Gemeentearchief
Amsterdam. Tot die tijd
duurt tevens de fotowedstrijd, die deze
krant in samenwerking
met het
Gemeentearchief organiseert. ledere amateurfotograaf kan hieraan
meedoen. Het thema
van de wedstrijd 'a
'straatleven', een
onderwerp waarop
Jacob Olie zich rond
1900 graag met zijn
camera uitleefde.
Overigens, niet alleen in
Amsterdam, maar ook
in de omliggende plaatsen.
Een speciale jury zal de
foto's beoordelen.
Zowel Weekmedia als
het Gemeentearchief
Amsterdam stellen toepasselijke prijzen
beschikbaar, vooral in
de vorm van fotoboeken. De hoofdprijs K het
Srachtig geïllustreerde
aek 'Jacob Olie Jbz
(l 834-1905)', winkelwaarde 95 gulden.
Deelnemers aan de
wedstrijd kunnen hun
foto's (aantal, formaat,
zwart-wit of kleur, mag
u zelf bepalen) sturen
naar: Weekmedia, t.a.v.
Trudy Steenkamp, postbus$201,1000-EK
Amsterdam, onder vermelding van Jacob Olie.

publiekstrekker hier voorlopig uit
beeld is verdwenen," geeft Van der
Zee toe. „Maar anderzijds is het een
voordelige zaak, want het schip verdient daar heel wat geld voor ons.
Tijdens de eerste twee maanden in
Sydney trok het al 60.000 betalende
bezoekers, dus reken maar uit..."
Deze lucratieve bron van inkomsten
heeft de Stichting Bataviawerf hard
nodig, omdat zij geheel afhankelijk is
van entreegeld en donaties. Om het
tijdelijke gemis van het VOC-schip te
verzachten zijn echter de twee koggeschepen naar Lelystad gehaald, die er
tot april blijven liggen. Vanaf 2 mei
wordt hun plaats vervolgens ingenomen door de moderne mijnenveger
'Harlingen', die door de marine compleet met zestienkoppige bemanning
wordt uitgeleend. Volgens Van der
Zee zal dit 45 meter lange vaartuig
(„het grootste dat hier aan kan
meren") voor velen een heel aanvaardbaar alternatief vormen, omdat
het tot in alle hoeken en gaten te
bezichtigen valt.
Wie een dagdeel door wil brengen pp
de aan de Oostvaardersdijk (vlakbij
de brug naar Enkhuizen) gelegen
Bataviawerf staat overigens een
uniek vervoermiddel ter beschikking.
Vanaf het Amsterdamse
Zeeburgereiland vaart er namelijk
elk uur een even comfortabele als
razendsnelle catamaran van Flevo
Ferries rechtstreeks naartoe. Om de
kosten hoeft men dit niet te laten,
want een retourtje kost minder dan
wanneer men voor de trein zou kiezen. De toegang tot het
Scheepshistorisch Centrum zelf
bedraagt 17,50 gulden voor volwassenen, 12,50 gulden voor 65-plussers en
7,50 gulden voor de jeugd tot achttien
jaar. Men kan er elke dag terecht tussen 10 en 17 uur.
Johan Schaaphok

In de serie 'Nostalgie in Tuschinski' draait op zondagmorgen 20 februari om
half elf de unieke pro-semitische film met een duidelijke en eenduidige politieke boodschap, maar met stereotyperingen die nu curieus aandoen.

Die Stadt ohne Juden
is een uit 1924
Oostenrijkse film
van Hans Karl
Breslauer met
macabere toekomstvoorspelling. De film is
gebaseerd op het
gelijknamige boek
(1922) van Hugo
Bettauer. In een
denkbeeldige
stad (Wenen) krijgen de joden de
schuld van de
economische crisis en worden
verbannen. Een
rijke Amerikaanse antisemiet belooft een miljardenkrediet, maar de speculatiepraktijken die dit teweegbrengt doen de economie pas echt in elkaar storten.
Door de handige politieke listen van een (vermomde) jood draait het parlement
haar besluit terug en keren de joodse burgers terug in de stad.

Vooraf draait het uit 1933 afkomstige filmpje 'Vrijdagavond' dat een sfeerimpressie van de joodse buurt in Amsterdam geeft.
Live-orgelbegeleiding door Joost Langeveld.
Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde bon, betalen lezers
van deze krant tien gulden in plaats van 12,50 per persoon

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL

Nostalgie in Tuschinski is een
samenwerkingsverband tussen
Pathé Tuschinski, het
Filmmuseum en Weekmedia.

woensdag 16 februari 2000

Weekmedia 17

^
viterra
Energy Services

Aantrekkelijke bijverdienste
Voor het jaarlijks opnemen van meterstanden in woningen zoekt
Viterra Energy Services met spoed

VALDEPENAS GRAN RESERVA
Virïa Albali en Pata Neg ra
In de wijntest van het Parool d.d. 27 januari
2000 kwamen twte wijnen van Dirck Hl als
'aanraders' uit de bus.
•""~
De beste wijnen met uitstekende
prijs/kwaliteit verhouding. Het
betreft de dieprode Pata Negra.
Deze complexe, harmonieuze
wijn heelt een kruidige geur met
munt. En daarnaast de Vina
Albali. Iets lichter, met zoet
aandoende houttonen en
een goede balans.

lYlGtGrOpnGïTIGrS voor de periode van mei t/m juli 2000
S. Zurel & Co. BV is een toonaangevende
im- en exporteur in de sierteeltsector.
Vanaf de Bloemenveiling te Aalsmeer
worden de door ons ingekochte bloemen
en planten geëxporteerd naar een zestigtal landen. Samen met onze 500 medewerkers in Nederland en een 100-tal
daarbuiten voorzien wij onze afnemers van een kwalitatief hoogstaand product.
Onze organisatie maakt momenteel een vertaalslag door van een landelijke naar
een mondiale organisatie. In het kader van deze uitdaging en hiermee gepaard
gaande expansie en verdere professionalisering zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega in de volgende functie:

Wij zoeken kandidaten die aan de volgende eisen
voldoen:
- een representatief voorkomen, goede uitdrukkingsvaardigheid, goed leesbaar handschrift en
absoluut niet kleurenblind
- bij voorkeur in bezit van een auto en telefoon
op het huisadres
- leeftijd tussen de 20 en 60 jaar
- bereidheid tot inschrijving bij een uitzendorganisatie

De werkzaamheden, gemiddeld 60 uur, zijn door uzelf
op flexibele wijze in te delen in de periode van mei
t/m juli, maar dienen wel tussen 8.30 en 21.00 uur
uitgevoerd te worden. Bij gebleken geschiktheid worden deze werkzaamheden jaarlijks aan u aangeboden.
Uw reactie ontvangen wij graag tijdens kantooruren.
Tevens zijn we bereikbaar op dinsdag 22 en
donderdag 24 februari tussen 17.30 en 20.30 uur,
Serviceteam l, (010) 2455891
U kunt ons ook e-mailen: warmtemeter@viterra-es.nl

MANAGEMENT
ASSISTENT (M/V)
Met een commerciële en financiële instelling
voor allround ondersteuning van onze managementteamleden.

SUNNYBAYROM
WIT OF BRUIN

Wij vragen:

Wij bieden U:

9
®
O
®

Een leuke afwisselende baan in de dynamische wereld van de bloemenexport
Goede opleidingsmogelijkheden
Goede salariëring
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Parttime/duobaan-mogelijkheden aanwezig.

Bent u geïnteresseeerd in deze baan, stuur dan snel uw sollicitatie naar
S. Zurel & Co BV
t.a.v. afdeling P&O
Postbus 1050
1430 BB Aalsmeer

middag een uurtje tijd?

Wil je

kranten bezorgen?
8,00 verdienen?

Geef je dan op als

CEPAGE DE RODES
Grenache, Malbec
Deze 2 rode wijnen zijn cépagewijnen, wal betekent cal zij uit
één druivensoorl gevinifieerd zijn
De Malbec heeft een kruidig
bouquel en een mooie elegante
afdron k. De volle ronde
Grenache heelt een fruitig
bouquet met iets vanille.

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten en de nieuwbouw van de
vestiging in Amsterdam zijn wij op zoek naar medewerkers voor
de volgende functies:
BFI is één van de belangrijkste
afvalinzamelaars en -verwerkers
van Nederland en behoort
tot de SITA-groep, marktleider
op dit gebied in Europa.
SITA is onderdeel van
Suez Lyonnaise des Eaux.
Met meer dan 175.000 medewerkers bewegen wij ons op
drie fundamentele terreinen:
water, energie en afvalverwerkmg.
Onze krachtige marktpositie
schept mogelijkheden om
bedrijfsrendement en hoogwaardige dienstverlening te
combineren met een maatschappelijk verantwoorde
verwerking van diverse
soorten afval.

Heb je op

Wil je

NOG MEER UNIEKE WIJNEN
VAN TYPISCHE DRUIVENRASSEN

VERGELIJKBARE PRIJS-3&99T

© Havo/vwo-opleiding, aangevuld met een secretaresse-opleiding
(Schoevers of meao secretarieel)
dit niveau kan ook verkregen zijn door praktijkervaring!
® Ervaring met Microsoft Office, waaronder Word
® Talenknobbel:
In ieder geval Engels en Duits
basiskennis van Frans, Italiaans, Spaans is een pre
® Goede kennis zakelijke correspondentie
© Ervaring met notuleren
Liefst enige ervaring in soortgelijke functie
® Initiatiefrijk en stressbestendig

•

Het Parool 27-01-2000

BEZORGER/STER

BFI ziet afval als een product
en afvalstoffenmanagement
als een specialisme. BFI zet
vakkennis, ervaring en materieel
in voor het vakkundig en
financieel bedrijven van dit
specialisme voor elk bedrijf.
BFI, innovatieve partner in
afvaJstoffenmanagement

fe, ELDERS

^_^^

N^gvóördëiigerper
doos i 6 flessen
^ssorti)voorA5.00_

planners (m/v)
BRAND BIER
KRAT
24 FLESSEN
elders J&95"

Functie-informatie:
op een zo efficiënt mogelijke wijze inzetten van mensen en materieel:
onderhouden van contacten met klanten;
verzorgen van de uit de werkzaamheden voortvloeiende administratie;
toezien op naleving van veiligheid, wettelijke regels en procedures.

SANTA RITA120
Sauvignon Blanc of Chardonnay
Van het beroemde Chileense
wijnhuis Santa Rita selecteerden
wi| twee witte wijnen van een
enkel druivenras. De Sauvignon
is Iris en fruitig met nuances van
appelen. De Chardonnay is
boterzacht en rond waarbij tonen
van vanille naar boven komen.

BOKMAJONGE
^JENEVER

Functie-eisen:
- middelbare opleiding (bij voorkeur logistiek);
servicegerichte instelling alsmede goed topografisch inzicht;
-- uitstekende communicatieve vaardigheden;
accuraat, stressbestendig en m teamverband kunnen werken;
- ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;
geen "acht to vijf' mentaliteit.

VAT 69 WHISKY
0,7 LITER f749
elders 22£5 •• •

chauffers/beladers (m/v)

hee£t alle dranken!

Functie-informatie:
in het bezit zijn van groot rijbewijs en CCV-B diploma;
aantoonbare rij-ervaring;
- woonachtig in omgeving Amsterdam.

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCK /// /leeft meer dan 50 slijterijen, bel voor ome overige vestigingen tijdens kantooruren: OJ72- 447 3CO
Alle aanbiedingen zijn geldig l/m 27 lebruari, zolang de raomad sliekl. Onik- en zelloulen voorbehouden! | GRATIS fj

monteurs (m/v)
ïnterLanden sprelgroep

Functie-informatie:
repareren van o.a. perscontainers.

Huis-aan-huis verspreiding

Functie-eisen:
LTS lastechniek;
kennis van hydrauliek;
bij vooi-keur enige ervaring.

Ten behoeve van de verspreiding van:

d Nieuwsblad

Heeft u belangstelling voor één van deze functies en meent u aan de gestelde
functie-eisen te voldoen dan kunt u uw sollicitatiefoiTnulier aanvragen en/of
infoimatie inwinnen bij de heer W. Meerens of mevrouw M. Kramer,
Heining 135, 1047 AD Amsterdam, tel. 020-407 45 45.

en/of folders
zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer

van het üGnicw©©fs
Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel.5717166

GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.8444

DE

JEE l'

C H E R O K E E

IS

ALS

geen andere a u t o t h u i s o p e l k

gebied. Enerzijds is het een stoere Jeep met alle kenmerken van een
echte terrei nau.to. A n d e r z i j d s is het een l u x e Jeep met c o m f o r t en r i j -

Edward van de Pol

e i g e n s c h a p p e n die ook op g e p l a v e i d t e r r e i n voor geen e n k e l e a u t o

Marktslagerij

onderdoen. Compleet met onder meer twee airbags, radio, airco en

Weekaanbieding
Speklappen

kilo 8,98

Cajunschotel

kilo 9,98

Pepersteaks

naar keuze een 2,5 liter of 4,0 liter b e n z i n e m o t o rof een 2,5 l i t e r dieselm o t o r . En a l t i j d met Jeeps l e g e n d a r i s c h e v i e r w i e l a a n d r i j vi ng . Ga voor
een

proefrit

in

de Jeep

Cherokee

n a a r uw

Chrysler-Jeep dealer.

Jeep

3 voor 1 0,00

THERE'S

1 oo gram Gebraden Fricandeau
100 gram Ontbjjtspek

samen 3,50

aanbieding geldig 23 februari a.s.

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Jeep Cherukee vanaf f 64 905,.. ( A f g e b e e l d : Jeep du-rokte l.inntcd -t.O v a n a f f 9 9 . 9 9 5 , - . ) Prijzt-n incl. ItTW, af importeur, c x c l . kosten rijklaar maken en vcrwijdcnnKsbijdratic. Leaseprijs op aanvraag
bi) Chrysler hnance.- 030 - 605 98 71 Bet voor meer i n f o r m a t i e DaimlerChrysler Nederland H.V.; 0 3 4 7 - 36 34 00. WiiziKlnKcn voorbehouden. Internet; w w w . c h r y s l e r . n l

ONLY

ONE

VVeekmedia 17

woensdag 16 februari 2000

11

De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Verkoop gebruikte
auto's ook gestegen
Wat voor de verkoop van nieuwe personenauto's geldt, gaat
ook op voor de verkoop van
gebruikte auto's. In 1999 zijn
meer tweedehands auto's verkocht dan in de jaren daarvoor:
1.816.314 exemplaren. Dat zijn
er 136.956 meer dan in 1998.
Doordat er veel nieuwe auto's
gekocht zijn, hebben de autobedrijven grote aantallen occasions.

Mitsubishi verbruikt
1 op 30

Seat Ibiza 1.6 Sport

In Japan komen 50 Mitsubishi's
Pistachio rond met 1.1 GDI
benzinemotor die slechts één
liter benzine nodig hebben om
30 kilometer te rijden. De
Japanse overheid en staatsbedrijven gaat in eerste instantie
met deze zuinige compacte
driedeurs rijden. Hopelijk komt
de auto ook in massaproductie
naar Europa. Zijn 1.1 GDI
motor levert namelijk een vermogen dat aantrekkelijk is: 74
pk en een koppel van 100 Nm.
Daarmee komt het 700 kilo
wegende zuinigheidswonder
vast goed van zijn plaats.

Don Juan
D

e vernieuwde Seat Ibiza is emotie. Een nieuw, groter en
yerchroomd Seat-logo prijkt op de voor- en achterkant van
de compacte imagomaker. Een gewijzigd uiterlijk versterkt
de familieband met andere Seats en geeft de Ibiza een krachtiger
uitstraling. Er is keus uit een nieuwe reeks schonere en efficiëntere krachtbronnen, met als topper een 156 pk sterke 1,8 liter turbomotor. De hier beschreven versie met 100 pk leverende 1,6
liter motor moet veel autorijdende harten gaan veroveren.
Was de Ibiza in Spanje de best verkochte auto in zijn klasse en een
succes in meer dan 60 landen, de
vernieuwde versie moet die positie
versterken. Na het verkooprecord
dit jaar hoopt de importeur voor
Nederland, Pon Car, in 2000 zelfs
door te stomen tot de top 10. Seat
mikt als merk - en met de Ibiza in
het bijzonder - op een jonge doelgroep. Dat is de auto aan de bin-

nen- en buitenkant ook af te zien.
Seat biedt naast deze Sport nog vijf
andere uitrustingsniveaus aan voor
de Ibiza.
Het nieuwe front a la Toledo oogt,
door de grille tussen de fraaie koplampen, sportief. De opvallend
hoog gemonteerde achterlichten
en de - standaard - dakspoiler met
geïntegreerd derde remlicht ver-

sterken dit beeld. Aan de achterzijde zit ook een prachtig innovatief
foefje. De grote S fungeert als hendel om de kofferklep te openen.
Handig en mooi. Geen slot of storende handgreep op deze Ibiza en
eveneens geen afdrukken van vingers als er een mooie stoflaag op
de auto zit. De stoere 15 inch lichtmetalen wielen zijn standaard op
de Sport.
Trendy bekleding, een sportief
stuur en een multifunctioneel display (vanaf uitvoering Stella Plus)
zorgen dat de doelgroep ook voor
het interieur van de Ibiza gaat. Het
display geeft in één oogopslag
informatie over de tijd, de binnenzowel als de buitentemperatuur

Voorzitter
DaimlerChrysler stopt
De hoge achterlichten en het forse Seat-logo domineren de achterkant van de Ibiza.
(handig in deze koude maanden),
de ventilatie, de boordcomputer
(vanaf de Signo uitvoering) en de
radio. De eigenaar van deze Sport
heeft bovendien een volt- en olietemperatuurmeter in de middenconsole.
Ondanks het feit dat de 1.6 met

Toekomst in Beeld:
Oldsmobile Profile
A

ls we de strategische genieën van 's werelds autofabrikanten mogen geloven hebben 'eenzijdige' auto's geen toekomst. Naast milieuvriendelijkheid hebben veel toekomstmodellen namelijk nog een gemeenschappelijke eigenschap:
multi-inzetbaarheid. Vergeet de spijkerhard geveerde sportwagen, vergeet de lomp grote terreinwagen; de auto van de toekomst is van alle markten thuis. Olsmobile's Profile is zo'n auto.
Het idee van de multi-inzetbare
auto vindt vooral aan de overkant

van de grote plas veel gehoor. De
oorzaak daarvan is gemakkelijk te

achterhalen: Amerikanen zijn erg
materialistisch ingesteld, willen
voor elke 'job' de juiste 'tools' hebben. Een comfortabele limo voor
het woon-/werkverkeer, een leuke
sportwagen als speeltje voor de
vader des huizes en een grote, vierwielaangedreven 'Sports Utility
Vehicle' om er met het gezin in het
weekend op uit te trekken.
Tegelijkertijd zijn Amerikanen dol

op efficiency. Dus is een combinatie
van al die verschillende auto's in
één model de droom van elke
Amerikaan.
Met de Profile denkt Oldsmobile
aan die behoefte te voldoen. De
concept-car is volgens de fabrikant
bijzonder comfortabel en biedt
meer dan voldoende ruimte voor
vijf personen, maar is met zijn
supercharged V6 (250 pk) tevens in
staat grootse prestaties aan de dag
te leggen. Bovendien beschikt de
Profile over vierwielaand rijving en
gigantische 19 inch wielen, zodat
ook het wekelijkse uitstapje naar de
bossen gewoon door kan gaan. De
schuifdeuren voor de achterpassagiers doen daarentegen weer denken aan een MPV. De Profile heeft
dus inderdaad kenmerken van tal
van verschillende auto's in zich.
Binnenin
de
Profile
heeft
Oldsmobile alle denkbare technische snufjes uit de kast getrokken.
De inzittenden kunnen internetten,
DVD'tjes bekijken en met hun stem
een aantal functies bedienen. Ze
worden bovendien omringd door
hoogwaardige materialen als mooi
glimmend metaal en ultrazacht
leder.

Exclusieve Mitsubishi Galant

M

itsubishi levert een
speciale
uitvoering
van de Galant, de
GDl-motion. Deze sportieve
Galant heeft 16 inch lichtmetalen velgen. Hij is verlaagd en
de voorbumper is aangepast.
Uiteraard huist er een GDI
motor onder de kap. De direct
ingespoten benzinemotor met
een inhoud van 2.4 liter zorgt
voor een vermogen van 150
pk. Er zijn slechts 100 exemplaren van de Galant GDlmotion beschikbaar.
De voorkant toont met de gewijzigde voorkant agressief. Doordat
de neus lager bij de grond ligt toont
de Galant nog imposanter. De
bescheiden voor- en achterspoilers
en het dikke uitlaatstuk maken het
sportieve uiterlijk compleet. De 2.4
G D! motor zorgt voor passende

een vermogen van 100 pk geen
grote krachtpatser is, komt de auto
toch snel uit de startblokken. Het
geringe gewicht van 1.014 kilogram, draagt daar een flinke steen
aan bij. In alle versnellingen zit er
pit in deze Ibiza. De Sport heeft op
de achteras een stabilisatorsfang.
Hierdoor gedraagt de nuto zich
vooral in korte, snelle bochten een
stuk rustiger. De carrosserie helt
maar weinig over, waardoor de
bestuurder van de Ibiza tot hoge
bochtsnelheden in staat is. En dat is
uiteindelijk waarvoor de koper van
een Ibiza kiest voor de Sport-uitvoering.

SPECIFICATIES:
Seat Ibiza 1.6 Sport

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS

Motortype:
viercilinder in lijn
Cilinderinhoud: 1.595 cm3
Vermogen
74 kW/100 pk
bij 5.600 tp.m.
Max. koppel:
145 Nm bij
4.500 tp.m.
Acceleratie:
1 0,7 sec. van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
188 km/u u r.
Cem. verbruik: 7,8 ltr/100 km.
Prijs:

f36.795,-

Twee Airbags + zij-airbags
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Met leer omkleed stuur en versnellingspook
15 inch lichtmetalen wielen
Sportstoelen

Voorzitter van DaimlerChrysler
AG Bob Eaton gaat met pensioen na een recordjaar voor de
onderneming. Samen met
Jürgen Schrempp heeft hij sinds
de fusie in 1998 tussen Chrysler
en Daimler-Benz de leiding over
de daaruit ontstane onderneming. "De twee ondernemingen zijn één geworden, mijn
doel is bereikt. Dit is de juiste
tijd voor mij om te gaan", aldus
Eaton. Hiervoor is hij zeven jaar
lang bestuursvoorzitter en CEO
geweest
van
Chrysler
Corporation.

Op reis met de auto
De Hanzestad Stade

Een 4 daagse minivakantie in een
eersteklas hotel in Stade/Duitsland
per persoon in een
tweepersoonskamer
vanaf slechts

f 159,Het vruchtbare gebied gelegen bij
de Elbe ten westen van Hamburg,
waar appel- en kersenplantages
een deel uitmaken van het landschap wordt "Altes Land"
genoemd. De prachtige hanzestad
Stade ligt bij een zijrivier van de
Schwinge vlak voor die uitloopt in
de Elbe. Stade bezit veel schilderachtige vakwerkhuizen en romantische straatjes. U logeert bij het
nieuwe en mooi ingerichte 3 sterren Treff Hotel Stade. Het Hotel
ligt aan het water en ligt op een
paar minuten van het oude
romantische stadsgedeelte.

De Hanzestad Stade

Van de Mitsubishi Galant GDI motion zijn slechts 100 exemplaren leverbaar

prestaties. Het vermogen van deze
krachtbron bedraagt 150 pk bij

Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
0.11. bij luigcl- en purkccrschudc
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5.500 toeren. Door het hoge koppel van 225 Nm bij 3.500 toeren
heeft de GDI motion een soepel
karakter.
Het interieur kent zwartblauwe
sportstoelen. De midden- en tunnelconsole is voorzien van carbon.
Vloermatten met het GDI logo herinneren de bestuurder er aan welke

technologie hij onder de motorkap
van zijn Galant heeft. De
Mitsubishi Galant GDI motion
komt er in een beperkte oplage van
100 exemplaren. De koper kan kiezen uit twee kleuren; zilvergrijze
metallic lak of donkerblauwe pareleffect lak. Voor 63.995 gulden zet
de Mitsubishi-dealer de exclusieve
Galant GDI motion op kenteken.

De geschiedenis van Stade wordt
gekenmerkt door Romeinse,
Scandinavische, Deense en
Zweedse invloeden. Zij hebben
allemaal een invloed gehad op de
geschiedenis van de stad. De
mooie oude opslagplaats bv.
getuigt van het tijdperk waaronder
Stade onder Zweedse bezetting
stond. Er is ook het interessante
Voorhistorische Museum. Een
bezoek aan het mooie stadhuis en
de schilderachtige havenomgeving
bij de rivier en de gezellige Duitse
kroegen in het oude stadsgedeelte
zijn ook een bezoek waard.

Trip naar Hamburg
Vroeger was Stade het poltieke en
culturele knooppunt van de omgeving. Vandaag de dag is deze
funktie overgegaan naar
Hamburg, dat een hectische
wereldstad is geworden. In Stade
is de tijd stil blijven staan. Daarom

is het een enorm kontrast om
Hamburg te beleven met Stade als
uitgangspunt. Hamburg is een
waar shopping mekka. In geen
andere stad in Europa zijn er
zoveel inkoopscentra als in
Hamburg. Van modern tot antiek,
alles kan men vinden onder een
dak. Men kan ook de drukke
wereldhaven bezoeken die sterk
verschilt van het idyllische oude
havengebied in Stade. Een trip
door de oude en nieuwe havenbassins is een interessante belevenis. U kunt hier via oude scheepsverhalen vernemen hoe alle mogelijke exotische vruchten en kruiden
en ook steenkool naar Europa verscheept werden. En er is natuurlijk
ook een deel van Hamburg dat
nooit slaapt.
Dit schitterende arrangement
wordt u aangeboden door DTF
travel.

Prijs per persoon in een
tweepersoonskamer slechts

f159,U krijgt:
3 overnachtingen
3 maal een ontbijtbuffet

Hotel Stade
Het hotel beschikt over een ontbijtrestaurant met kinderspeelruimte, bar, fietsverhuur. In hetzelfde hotelcomplex is er een
bioscoop, supermoderne bowlingbanen, een gezellig
Amerikaans restaurant en fastfoodrestaurant.
Alle kamers beschikken over
bad/toilet/douche, televisie en
telefoon.
De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt f 120,-

Een extra bed kost f 119,Extra nacht met kwartpension
vanaf slechts f 55,-.
Annuleringsverzekering:
F 15,- per volwassene/
f 7,50 per kind.
Administratiekosten f 7,50.
Korting bij twee betalende volwassenen:
Max. 1 kind van 2-14 jaar voor
de halve prijs bij de ouders op de
kamer.
Deze aanbieding geldt voor aankomst donderdag in de periodes
van 06.01 - 01.06.00.
Met voorbehoud voor uitverkorhte periodes.
Toeslag in de periode 01.03 02.06.00 f 10,- per pers. /dag

Bel gratis: 0800-0228727
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Tarieven waterschapsbelastingen 2000

rmeer terug in oude luister
Twaalf organisaties hebben vijf jaar geleden hun handtekening gezet onder het
integraal waterbeheerplan Herstelplan Naardermeer. Sindsdien wordt het
Naardermeer weer schoner en natter. Uit de onlangs verschenen eerste evaluatie blijkt hoe de natuur in en om het meer er voor staat. Door een betere
waterkwaliteit zijn er bijvoorbeeld meer soorten planten en dieren bijgekomen.
Ook is op veel plaatsen de bodem weer zichtbaar.
Het Naardermeer is het oudste natuurmonument van ons land. In de
jaren zeventig bleek echter dat het
was vervuild en steeds droger werd.
Hierdoor verdwenen verschillende
soorten planten en dieren. Vijf gemeenten rondom het Naardermeer,
het Gewest Gooi en Vechtstreek, de
provincie Noord-Holland, hetministerie LNV, Rijkswaterstaat, de Nederlandse Spoorwegen, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en

de vereniging Natuurmonumenten
zijn de afgelopen jaren beziggeweest
om de achteruitgang te stoppen. Zij
hebben het Herstelplan Naardermeer
opgesteld en maatregelen afgesproken die het meer en zijn omgeving in
oude luister moeten herstellen. Deze
zijn onder meer gericht op het zoveel
mogelijk voorkomen van vervuiling
door de waterinlaat uit het IJsselmeer
te beperken en de waterbodem te baggeren. Om de verdroging tegen te
gaan, is het waterpeil in delen van de
omliggende polders verhoogd. Daarnaast moet de grondwaterwinning
afnemen.
De resultaten worden zichtbaar. Wie
zich nu over het Naardermeer laat
rondvaren, kan op veel plaatsen tot
op de bodem kijken. Door een betere
waterkwaliteit zijn er meer planten- en
diersoorten die kenmerkend zijn voor
heel schoon water. Daarnaast wordt
het gebied rondom het meer dat als
bufferzone dient, natter. Verder is er
ook veel 'onzichtbaar' werk gedaan

zoals het uitvoeren van diverse saneringsmaatregelen en het aanleggen
van gescheiden rioolstelsels. Hierdoor verdwijnt in de toekomst het
schone regenwater niet regelrecht in
het riool, maar sijpelt het door naar
het grondwater om ook zo de verdroging van het meer tegen te gaan.
Niet alleen het Naardermeer zelf
maar de hele ecologische infrastructuur er omheen is broodnodig om er
voor te zorgen dat de kwaliteit van

Van afvalwater tot zuiver water
De douche, het toilet, de wasmachine. Het dagelijks watergebruik zorgt ervoor
dat we zo'n 135 liter per persoon wegspoelen. Dat afvalwater verdwijnt in de
riolering, maar wat gebeurt er daarna mee? De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) zorgt dat afvalwater gezuiverd in de natuur terugkomt.

deze gebieden goed blijft. Er moeten
nog stappen worden gezet voor het
inrichten van de ecologische verbindingszones waarin het Naardermeer
een schakel is. Ook de waterwinning
in het Gooi moet verder afnemen. Dit
gebeurt naar verwachting dit jaar.
Er is een brochure verschenen over
de resultaten tot nu toe. U kunt de
brochure aanvragen bij de Vereniging
Natuurmonumenten: 035 - 655 96 55.
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Het hoogheemraadschap
kijkt jaarlijks hoeveel geld het nodig
heeft om zijn taken goed te kunnen
uitvoeren. De kosten hiervan bepalen de hoogte van de belastingtarieven. In 2000 betalen eenpersoonshuishoudens jTiO3,68 en meerpersoonshuishoudens ƒ 311,04 verontreinigingsheffing. Aan het waterschap betaalt u ook ingezetenenomslag. De ingezetenenomslag
wordt opgelegd aan de huurder of
eigenaar/bewoner van zelfstandige
woonruimte. Bent u de eigenaar van
een huis, gebouw of grond, dan betaalt u naast de ingezetenenomslag
nog waterschapsbelasting voor eigenaren. De tarieven voor de waterschapsbelasting voor eigenaren
(omslag gebouwd en omslag ongebouwd) zijn afhankelijk van het tariefgebied waarin u eigendommen
heeft. Op het aanslagbiljet staat altijd een tariefcode aangegeven die
verwijst naar het tariefgebied. De
omslag gebouwd wordt berekend
per ƒ 5.000,- waarde volgens de beschikking van de gemeente voor onroerende zaakbelasting en is voor
de eigenaar. De omslag ongebouwd
wordt per hectare berekend en is
ook voor de eigenaar.lemand behoort altijd tot één, maar vaak tot
meerdere categorieën.

De Amsterdamse ijsnota

en de kwaliteit van het oppervlaktewater. In de gemeente Amsterdam
heeft DWR ook de zorg voor de riolering en het ondiepe grondwater.
Bezinken
Wanneer afvalwater onze woning verlaat, komt het in het riool. Kleinere
riolen komen bij elkaar in grote persleidingen, waarna het afvalwater door
gemalen naar de rioolwaterzuiveringen wordt gepompt. DWR heeft dertien rioolwaterzuiveringsinstallaties,
waarvan drie in Amsterdam.
In een rwzi worden eerst de onopgeloste stoffen uit het afvalwater gehaald, zoals grofvuil en zand. Dat gebeurt door een rooster en door het
laten bezinken van de zwevende deeltjes. Dit is de mechanische methode
voor zuivering.

Afvalwater kunnen we niet klakkeloos
lozen in meren, plassen en rivieren.
Want er is te veel afvalwater. Bovendien vervuilen we daarmee het water,
terwijl goed water van levensbelang
is voor mensen, planten en dieren.

Colofon:
Deze pagina is een initiatief van de
Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR)
2C jaargang, nummer 3, februari 2000
Tekst: DWR, afdeling Communicatie
Voor meer informatie:
DWR, afdeling Communicatie
Postbus 1061
1200 BB Hilversum
Tel. 035 - 647 77 77
De Dienst Waterbeheer en Riolering is
de uitvoerende organisatie van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht en de.gemeente Amsterdam, voor
wat betreft de rioleringstaken.

Daarom wordt afvalwater gezuiverd.
In het gebied van de Utrechtse heuvelrug tot Amsterdam is het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht onder meer verantwoordelijk
voor het zuiveren van afvalwater. Voor
de uitvoering van de taken is de
Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) opgericht. DWR zorgt naast
het zuiveren van het afvalwater voor
de verwerking van restproducten van
het zuiveringsproces en de bewaking
van het waterpeil, de aan- en afvoer

De opgeloste afvalstoffen worden verwijderd door biologische zuivering.
Bacteriën in het afvalwater gebrul ken
de verontreinigingen als voedsel en
zetten ze om\m niet-schadelijke stoffen en andere bacteriën. Het slib dat
nu overblijft, wordt verder verwerkt.
Het gezuiverde water wordt geloosd
op het oppervlaktewater. Het is dan
voor meer dan 90 procent gezuiverd,
maar er kunnen nog steeds vervuilingen inzitten, bijvoorbeeld zware metalen of ziektekiemen. Het is daarom
niet geschikt als drinkwater.

Het riool is geen afvalbak
Het spoelt zo lekker weg: een laatste restje soep door het toilet. De koekenpan met gestold bakvet, even onder de kraan. Maandverband, vetten en
oliën, chemische stoffen zoals verf.... En zelfs kattebakgrit wordt in het
riool gegooid. Maar dit afval levert behoorlijk wat problemen op. Vaste
voorwerpen veroorzaken verstoppingen in het riool en in de zuiveringsinstallatie, vet stolt waardoor de doorstroming van het afvalwater wordt
belemmerd. Van zandkorrels, zoals in kattebakgrit, slijten de onderdelen
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. En chemische afval kan niet goed
worden verwijderd uit het afvalwater, zodat het uiteindelijk in het oppervlaktewater terechtkomt. Gooi vaste stoffen daarom in de afvalbak, en
breng chemisch afval altijd naar de speciale depots!

Zodra Erwin Krol en consorten aanhoudende vorst voorspellen en
schaatsers een snellere hartslag krijgen wordt voor een deel van de Amsterdamse grachten een vaarverbod
afgekondigd en de wekelijkse waterverversing stilgelegd. Met andere
woorden: de gemeentelijke Ijsnota
wordt van kracht.
Het vaarverbod moet voorkomen dat
boten het ijs kapot varen waardoor
schaatsen op de grachten onmogelijk
wordt. De Dienst Waterbeheer en Riolering bepaalt samen met de dienst
Binnenwaterbeheer wanneer de uitvoeringvan de nota plaatsvindt.
DWR informeert alle belanghebbenden en hangt op een groot aantal plekken de vaarverbodborden op. De
Dienst Binnenwaterbeheer controleert of iedereen zich aan het vaarverbod houdt. De Ijsnota is al een
paar keer aangepast waarbij het aantal mogelijke schaatskilometers inmiddels is uitgebreid tot dertig. DWR
houdt de grachten die niet dicht rnogen vriezen open met ijsbrekers. Zo-

dra dedooi invalt wordt de uitvoering
van de Ijsnota weer ingetrokken en
het vaarverbod opgeheven. Vanaf dat
moment;wordt, omdat door het
spuien onderde ijsvloer een luchtlaag
kan ontstaan, het betreden van het ijs
dringend afgeraden.

WIN M ET WATER
Dienst Waterbeheer en Riolering. Een
stichting die sinds 1997 actiefis en twee
opdrachtgevers heeft. Als u weet welke,
dingt u mee naar een prijs die uiteraard
alles met water te maken heeft: een
boottocht met lunch voor vier personen
op de Loosdrechtse Plassen. U kunt uw
oplossing voor i maart a.s. sturen naar:
DWR, afdeling Communicatie, Postbus
1061,1200 BB Hilversum.
Naam: i
•
i '
Adres: i
Woonplaats:

Wie zijn de twee opdrachtgevers van
DWR? L

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 8, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag 23 februari 2000

Zia

a

i
m

S

Datum
23 febr
24 febr
25 febr
26 febr
27 febr
28 febr
29 febr
01 mrt

HW

05.57
06.42
07.25
08.01

08.49
09.44
11.10
00.20

LW
01.34

HW
18.12

LW
14.04

02.25
03.20
03.55
04.20
04.50
05.35
06.47

18.56
19.39
20.25

15.05
15.55

22.36

16.25
16.55
17.30
18.36

12.34

19.44

21.25

Maanstand: LK zo 27 febr 04.54 uur.
HW: wo 23 febr 18.12 uur, + 117 cm NAP.
LW: wo 23 febr 14.04 uur, - 102 cm NAP.

Los nummer 2,10 gulden

Ingestorte
muur zorgt
voor onrust

Thys duikt
in de kunst
van vroeger
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SV Zandvoort heeft
het moeilijk. Verloren
de voetballers vorige
week ook al van de
koploper, deze week
redden ze het
nauwelijks tegen de
zwakste
tegenstander in hun
klasse.

En verder:
Politici
denken na
over minima
Pagina 3
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Genieten van de winterzon

Kanovaarder dood
ZANDVOORT - Dankzij een
oplettende wandelaarster is
woensdag het lijk van een 32jarige Britse kanovaarder gevonden ter hoogte van strandpaal 68.250. De Brit probeerde
met een kano de Noordzee
over te steken. Hij vertrok vlak
voor Kerst vanaf Walcheren.
De politie van Walcheren vond
zijn achtergelaten tent en rond
5 januari werd zijn boot in
stukken op het Heemskerkse
strand gevonden.
De politie vermoedt dat de
man verdronken is. Hij kon geidentificeerd worden dankzij
zijn gebit.

lenen
ZANDVOORT - De bibliotheek krijgt waarschijnlijk
niet op voorhand geld voor
de verbouwing. Het college
van Burgemeester en Wéthouders is gisteren akkoord
gegaan met een nieuw voorstel voor de bibliotheek. Die
krijgt een garantie voor een
lening. In het uiterste geval
vult de gemeente het exploitatietekort aan of springt ze
bij als er calamiteiten zijn.
De gemeenteraad moet op 7
maart hierover een besluit nemen. Of de raad ook akkoord
gaat, is vooralsnog onduidelijk.
Vooral de PvdA-fractie heeft
zich vorige week kritisch opgesteld tijdens een commissievergadering toen Oderkerk al
aankondigde geen geld te willen geven. Maar de WD en D66
toonden zich een minder groot
tegenstander.

Ruud Sandbergen, voorzitter van het bibliotheekbestuur, is „zwaar teleurgesteld.
Ik ben heel verdrietig dat ons
twee keer geld toegezegd is en
dat we het nu toch waarschijnlijk niet krijgen. We hebben al
twee ton aanbesteed voor de

Oderkerk (Welzijn) door het
college aangenomen. Volgens
Oderkerk „moet de gemeente
voorzichtig zijn met geld uitgeven nu er een heroriëntatie
over de uitgaven en inkomsten
van de gemeente op het programma staat."

Bovendien heeft de bibliotheek volgens Oderkerk nog
wel wat reserves. Die moet
eerst maar gebruikt worden, Overvallers gepakt
vindt hij. In zijn voorstel
ZANDVOORT - De poütie
schrijft hij ook dat de investe- heeft de overvallers op het
verbouwing die begin maart ringen opnieuw tegen het licht Golden Tulip Hotel en een café
begint. We hebben nog eens gehouden moeten worden.
in de Stationsstraat gepakt.
125 duizend gulden nodig en
Het tweetal, een 34-jarige man
we hebben slechts 54 duizend
De welzijnswethouder wil de en een 33-jarige vrouw, werd
gulden over. Dat geld hebben bibliotheek echter niet héle- vorige week in Amsterdam
we bovendien al voorbestemd. maal in de kou laten staan. aangehouden.
Ik weet dus niet waar we de „Daarom springen we wel bij
De man had bij zijn arrestalening van moeten betalen."
als het echt nodig is. Al is het tie een verboden neppistool bij
Het nieuwe voorstel is op misschien op een andere ma- zich dat heel erg sterk leek op
verzoek van de VVD-wethou- nier dan de bibliotheek voor een echt pistool. Hun Opel Tigra is in Amstelveen gevonden.
ders Van Marie (Financiën) en ogen staat."

College heeft
nieuw voorstel

ADVERTENTIE

EMM en ZVH sluiten vrede
Zondagmorgen hagelde het nog, maar 's middags scheen er een
aangenaam winterzonnetje. Wandelaars konden al bij een paar
strandpaviljoens genieten op het terras. Veel strandpachters zijn
echter nog druk aan het werk. Het seizoen begint officieel op l
ADVERTENTIE

ZEZIJNEFr!!
De nieuwe Euro-kentekenplaten !
En natuurlijk bestelt U die ook bij:

WIKA Autoglas Zandvoort
Lijsterstraat 18 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613 Fax: 023-5736835
Bel voor vrijblijvende informatie !

olgens mij gaan we de goeVfebruari
de kant op. Het is midden
en het voorjaar begint

vroeg. Op onze zonnige zondagse wandeling over het
strand zien we dat de strandpaviljoens als krokussen uit
het zand omhoog schieten.
Ook het dorp bruist van de
bouwactiviteiten. De herinrichting van de Grote Krocht
vordert gestaag. De zandbak
is net zo groot als die van vorig
Jaar. Toen lag de Krocht ook
open. Mensen lopen te wiebelen over de houten plankiers
en een rolstoeler probeert of
hij over de planken kan rijden.
Met een beetje hulp van mecievoetgangers lukt het.
De indeling van de straat is
ai gemaakt. Zo te zien wordt
het een lekker brede stoep.
Een verkeerspaaltje midden
°P de straat van de Grote
Krocht is net door een auto
Platgereden. De bestuurder
staat er sip bij te kijken. „Die
rotpaaltjes
ook," hoor ik hem
2
eggen, „ik wilde alleen maar
een broodje kopen."
De verdwenen, wit geverfde
straatbankjes zijn eindelijk teru
Sgeplaatst voor de winkelgalerie van Jupiter. De groep
jnet bekende Zandvoorters
heeft de 'leugenbank' heront{Jekt. Men zit lekker met elkaar te klessebessen. Waarover? Misschien over het schauuwgevecht van de Zandpolitiek in maart. Of
en wel over 't weer. Ik
denk dat ze over het laatste
onderwerp praten want het
Geintje leent zich uitstekend
om op de bank van de zon te
genieten.
Als we om drie uur richting
"uis gaan, staan de auto's van« de Dr. Gerkestraat in een
|ue.
Oorzaak: de opengebroSe
n Zandvoortselaan. Maar
die straat schiet aardig
Nog even doorzetten. Het
t allemaal op z'n pootjes
tei>
echt. Net zoals de schaduin de politiek. Die veren straks als sneeuw
de zon. Zeker weten.
Nel Kerkman

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

ZANDVOORT - De lucht tussen het bestuur van woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) en het bestuur van de Zandvoortse Huurdersvereniging (ZVH) is weer
maart. In de toekomst is het de bedoeling dat een paar paviljoens opgeklaard. De twee besturen hebben woensdagavond afgeook de hele winter blijven staan
sproken hoe ze in de toekomst voortaan met elkaar omgaan.
Foto André Lieberom

Hoteliers krygen alsnog
gesprek over legeskosten
ZANDVOORT - Andries van Marie (wethouder van Financiën) gaat opnieuw praten niet de hoteliers en pensionhouders over de legeskosten die zij hebben moeten betalen voor
het project brandpreventie. Dat heeft het college gisteren
definitief besloten nadat burgemeester Van der Heijden de
afspraak woensdagavond al onder voorbehoud had toegezegd aan de hoteliers en pensionhouders.
De hoteliers en pensionhouders vinden dat ze veel te veel
betaald hebben aangezien in
andere gemeenten de legeskosten veel lager liggen. Bovendien vraagt de gemeente
bij het vervolgproject brandpreventie ook een lager bedrag, betogen zij.

de Zandvoortse hotels en pensions als eerste in Nederland
brandveiliger moesten worden.
In juli 1997 heeft het toenmalige college van Burgemeester
en Wethouders volgens Joustra beloofd dat er een vervolggesprek zou komen over de
omstreden legeskosten. Dat
Hun belangenvereniging, het gesprek heeft nooit plaatsgeHotel- en Pension Overleg vonden.
Zandvoort (Hpoz), deed onlangs haar beklag bij de WD
Bovendien zijn de stukken
over de gang van zaken. WD- over de legeskosten volgens
fractievoorzitter Pieter Jou- Joustra consequent in het
stra schetste dan ook woens- openbaar behandeld zonder
dagavond tijdens de commis- dat het Hpoz daarvan ruim
sievergadering Algemene Be- van tevoren op de hoogte gestuurlijke
Aangelegenheden bracht werden. Onder druk
hoe de belangenvereniging al van de WD, SP en GBZ komt
jaren aan het lijntje gehouden er binnenkort alsnog een gesprek tussen Van Marie en
is door de gemeente.
Hpoz.
De kwestie speelt sinds halverwege de jaren negentig toen
Zie ook pagina 3

„Er was wat ruis ontstaan op
de lijn, maar dat is nu voorbij,"
zegt EMM-voorzitster Maaike
Koper. Ook de ZVH is tevreden. „Onze onafhankelijkheid
is gewaarborgd en daar ging
het ons eigenlijk om," leggen
voorzitter Riek Mulder en penningmeester Bob Arnoldi uit.
De ZVH had de indruk gekregen dat het bestuur van
EMM het huisorgaan De Zandvoortse Huurderskrant wilde
censureren en dat rechtstreeks contact met de medewerkers van de woningbouwvereniging verboden was. Een
paar weken geleden zei Mulder
zelfs dat „het bestuur van
EMM de ZVH monddood wil
maken."
Inmiddels is gebleken dat dit
op een misverstand heeft berust. Woensdagavond hebben
beide partijen hun gram op ta-

mr, w** V*-

EK-voetbal trekt agenten weg

Vanaf öe vaste teïefeen

Beiiers naar mobiel
binnen Nederland
0,30 cent/pm
Meer irvformatie
Gnanatn Telecom Centers Te!: 020/4633155

baar in het kader van een stimuleringsregel ten behoeve
van kinderopvang en kreeg
Adegeest een telefoontje van
de gemeente: het kinderdagverblijf kon alsnog gerealiseerd
worden. „Ik vond alles best als
ik maar geen bedjes meer hoefde te schilderen," lacht Relinde.

nen bijdragen."
By Iqjken bleef het niet alleen. Adegeest stroopte de
mouwen eens goed op veertien
jaar geleden. In de voormalige
Kiewiet mavo aan de Sophiaweg startte ze samen met een
vriendin haar 'experiment'.
Dagen deden ze erover om het
bruin/oranje jaren-zeventiginterieur van het schoollokaal
wit te schilderen. Vervolgens Rclindc Adegeest is al tien jaar directeur van Pippeloentje, maar
richtten ze het dagverblijf met vindt het omgaan met kinderen nog steeds heel erg leuk, zeker als
ze Eva en Arlette op schoot heeft
Foto André Lieberom
tweedehandsspullen in.

,Ik vind het heel leuk om
naar peuters te kijken," zegt
Adegeest, die haar studie pedagogiek na jaren weer heeft
opgepakt. Ooit stopte ze halverwege met de studie om in
„Alleen de dekbedjes en de
een peuterspeelzaal in Haarmatrassen kochten we nieuw,"
lem te gaan werken.
herinnert ze zich. „We dachten
„Deze leeftijd is heel boei- een gat in de markt te hebben
end. De eerste jaren van een gevonden, want er was nog
kind zijn belangrijk voor de niets op het gebied van kinderrest van zyn leven, daarom opvang in Zandvoort. Ouders
moet je een goede basis creë- wisten ons direct te vinden,
ren voor zo'n klein mensje. Ik maar de gemeente toonde
vind het bevredigend om daar geen belangstelling en had er
met het kinderdagverblijf op geen geld voor over."
Na anderhalf jaar werd de
een goede manier aan te kun-

school afgebroken en kwani er
een nieuwbouwwijk voor in de
plaats. „Ik was tegen die plannen, maar uiteindelijk woon ik
nu zelf in de wijk, bijna precies
op de plek waar de crèche
stond," zegt ze schaterlachend.
Minder leuk was dat op dat
moment het kinderdagverblijf
ophield te bestaan. Ondanks
de protesten van ouders en

500 gram 12,50
heel kilo
'."~?

TELECOM CENTERS

Kinderdagverblijf Pippeloentje aan de Burgemeester
Nawijnlaan bestaat op l maart precies tien jaar. Tijd om
een feestjaar aan te kondigen, vindt directeur Relinde
Adegeest. In 1986 begon ze met een crèche, die uitsluitend
draaide op vrijwilligers. Anno 2000 viert Pippeloentje in
zijn huidige professionele vorm het tienjarig jubileum. Dat
begint in maart met een verjaardagspartijtje voor alle
kinderen en medewerkers, in juni een
peutertheatervoorstelling en een barbecue voor alle ouders
en in september een reünie met muziek, kraampjes en een
draaimolen.

K

VARKENSHAAS

Aan de communicatieproblemen gaan de twee besturen
nu wat doen. Voortaan zullen
de ZVH en de (nu nog ad-interim) directeur van EMM regelmatig werkoverleg hebben
over concrete zaken, zoals
klachten van huurders. Met
het bestuur van EMM mag de
ZVH praten over beleidszaken.
De ZVH is namelijk officieel geZANDVOORT - Het is nog niet duidelijk hoeveel bijstand
machtigd om ook advies te ge- Zandvoort deze zomer krijgt. Volgens de nieuwe teamchef van
ven over het beleid. Als eerste de politie, Michel Rijnbeek, is in elk geval wel gegarandeerd op
staat de huurverhoging op de hoger politieniveau dat Zandvoort in principe die bijstand krijgt.
agenda van het bestuurlijke
overleg.
Probleem daarbij is dat in juni het EK wordt gehouden. Het
korps Kennemerland moet 140 agenten leveren. Hoeveel Zandvoort moet bijdragen, is nog niet bekend. Ondertussen zijn
ADVERTENTIE
burgemeester Van der Heijden en Rijnbeek druk bezig om stadswachten te trekken voor de zomer. Van der Heijden maakte
woensdagavond bekend dat hij pp drie stadswachten hoopt.
„Maar," zei hij, „het is wel moeilijk om ze te vinden."

Feest na kilo's poep en duizenden snottebellen

ILO'S POEP, duizenden snottebellen en
ontelbare flesjes melk
zijn inmiddels de revue gepasseerd, maar dat kan
de pret niet drukken voor de
directeur van het fleurige en
lichte dagverblijf.

malse Gelderse

fel gelegd en geconcludeerd
dat het conflict terug te brengen was tot een communicatieprobleem, mede ontstaan
door de perikelen rondom het
vertrek van diverse personeelsleden en de Raad van
Commissarissen.

medewerkers werd er door de
gemeente geen subsidie verstrekt en Adegeest wilde op de
oude voet niet verder. „Het
werd steeds moeilijker opgeleide vrijwilligers te behouden,
want in de regio begon men
inmiddels de noodzaak van
kinderopvang wel al in te
zien."
In 1989 kwamen de zogenaamde 'Oortgelden' beschik-

Via de van Heuyen Goedhartschool kwam Pippeloentje
in het HIK (Huis in Kostverloren) terecht. Na een interne
verhuizing vond het kinderverblijf zijn definitieve plek. Baby's, dreumessen en peuters
worden door elf leidsters en
vier oproepkrachten begeleidt
en dan nog waar nodig door
Relinde zelf.
Mirjam Knotter, Astrid Bol
en Marina van der Meije zijn
peuterjuffen van het eerste uur
en dus ook tien jaar verbonden
aan het kinderverbUjf. De
laatstgenoemde heeft zelfs nog
als vrijwilligster in de Kiewiet
mavo gewerkt.
„Ik vind het nu een uitdaging
om een goed beleid op papier
te krijgen," zegt Adegeest.
„Dat is belangrijk, omdat de
kinderopvang haar kwaliteitsbeleid in de toekomst zelf
moet controleren. We hopen
dit jaar daar een certificaat
voor te krijgen."

Toeristen raken slaag met politie
ZANDVOORT - Twee agenten zijn vrijdagnacht belaagd door
toeristen nadat ze een 'wildplasser' bekeurden in de Willemstraat.
Een van de agenten is daarbij lichtgewond geraakt. De politie
heeft een 28-jarige man uit Gouderak aangehouden. De man
wilde niet doorlopen en werd weggeduwd door een agent. Hij
begon te worstelen met de agent. Een tweede agent, die zijn
collega te hulp schoot, kreeg een stomp tegen zijn hoofd. Uiteindelijk werd de man overmeesterd.

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

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Kust nu maar uit.
Je bent nu bevrijd uit je lijden,
maar ach, wat is liet zwaar
van jou te moeten scheiden.
Na een leven van zorR en aandacht voor allen die
haar dierbaar waren, is van ons heengegaan mijn
zeer geliefde vrouw, onze innig geliefde moeder,
schoonmoeder en oma

Hendrika Susanna
van Koningsveld-de Bie
Rie
in de leeftijd van 80 jaar.
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van het Ilospice Huis te Haarlem voor hun lielclevolle zorg.
(Ier van Koningsveld
Bert en Bernadelte
Ineke
Kleinkinderen:
Barbara en Serge
Mark en Muriel
Kmilie
Gaspare!
20-2-2000
Herman Heijermansweg 15- flat l
2042 XN Zandvoorl
Kr is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 24 februari van 19.00 tot 20.00
uur in hel uitvaartcentrum aan de Foststraat 7 te
Zandvoort.
De cremalieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 25 februari om 13.45 uur in het crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis
(Velsen).
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in een van de ontvangkamers van het crematorium.
Zij hield van bloemen.

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

~~~ ~ -

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, moeder,
schoonmoeder en onze oma

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

*"v.

Mag ik mij even aan u voorstellen?
Ton Wollaars is mijn naam.,
Ik werk als uitvaartleider bij
Uitvaartcentrum Haarlem.
In ons modern ingerichte uitvaartcentrum aan de Parklaan
verzorgen wij begrafenissen en
crematies voor alle gezindten.

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

Ook voor uitvaartverzekeringen tegen
de langst mogelijke premie
(NIVO-polis en UZET-polis) kunt u bij
Uitvaartcentrum Haarlem terecht.
Maar bent u ergens anders verzekerd?
Dat maakt niet uit, wij kunnen alle
zorg van de begrafenis of crematie van
u overnemen en de uitvaart tot in de
puntjes verzorgen.

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
:;
V- •'•' • /:' of crematie.
>H
Directe hulp bij een sterfgeval.

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centiale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- d e heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs

Maria Gerritdina Kransen-Meyer
in de leeftijd van 82 jaar.

Nol
Ed en Raymonde
Debora en Menno
Eva en Sander

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang
Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

- de heer A vanMaile financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 15 febiuan vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 7 dooi B&W genomen besluiten zijn op dinsdag 22 februan vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

MEDEDELINGEN

Onlangs is de nota 'Toekomst van nationale
luchthaven' van het Directoraat-Generaal
Rijksluchtvaartdienst vastgesteld De nota is
opgesteld naar aanleiding van het kabmetsbesluit over de toekomst van Schiphol Na jaren
van discussie en onderzoek is er nu een duidelijk besluit over de toekomst van Schiphol nl
beheerst verder groeien op de huidige locatie
binnen harde 7milieu- en veiligheidsgrenzen
Geïnteresseerd De nota ligt ter inzage bij de
Centrale Balie m het Raadhuis van de gemeente Zandvoort
KAPVERGUNNINGEN
Aanvraag kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen
- Tolweg 1 4 - 2 bomen
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centiale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
VRIJSTELLINGEN
Artikel 15 WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vnjstelling te verlenen voor
- hetr uitbreiden van een bedrijfsruimte en het
ve bouwen/opnchten van een woning op
het perceel Kosterstraat 11-13 te Zandvoort
(98-205B)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 23
februari 2000 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie Gedurende de termijn

GEMEENTE

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

15 februari 2000
Correspondentieadres:
E. V. Kransen
Secr. Bosmanstraat 38
2041 KT Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

van de tervisielegging kan een ieder schriftelijk
bedenkingen naar voren brengen bij het colloge
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AAZandvooit
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-042S
(10-02-00)
2000-041B
(27-01-00)

Ebbmgeweg 5
te Bentveld
Haltestraat 5
te Zandvoort

sloop van een
bouwwei k
het verbouwen
van de woning

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bi|
de Centiale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schnftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethoudeis, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betiokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
99-067B Boulevard Paulusloot 23 veranderen
te Zandvoort
woning
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van
de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift

ARTIKEL 50, LID 5

Tevens is het college van Burgemeester en
Wethouders voornemens om met toepassing
van artikel 50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor
- het vergroten van een woning op het perceel
Emmaweg 33 te Zandvoort (19990041 B)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 23
februari 2000 gedurende 4 weken ter inzage
bij de Centrale Balie Gedurende de termijn
van de tervisielegging kan een ieder schriftelijk
zienswijzen naar voren brengen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk !

AFWEZIG

Dr. B. van Bergen
van 25/2 t/m 3/3
voor waarneming

Dr. Scipio-Blume

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

KRANKZINNIGH

Koninginneweg 34 N
tel. 023-5712058.
Op dinsdag geen spreekuur

Wit Verhuizingen

Dr. F. B. Weenink

Kostverlorenstraat 70A
tel. 023-5712499
Op woensdag geen speekuur.
Na 17.00 en op vrijdag na 16.30 hoort u via
tel. 5730500 wie de dienstdoende huisarts is.
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de
doktersdienst, tel. 0900-1515.

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

ERKENDE
VERHUIZERS

LiAV £R l U steenhouwers

100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op nam een eeuw vakmanschap, verzorgen wijaluwgrafwerknaar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen W 00 en U 00
tel en fax 023 57'l4168
Kostverloi enstiaat 8 7 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

Bij ons verkrijgbaar:
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HENK SEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v.a. ƒ 60,- p m-'
incl stenen
TEL. 023-5731729
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is maatwerk

Associatie Kennemerland
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OPENINGSTIJDEN:
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zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
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Veel creativiteit
voor Valentijn
ZANDVOORT - Elly en Aat
Keur mogen samen gaan eten
bij Del Mar. Zij hebben namelijk de Valentjjnspuzzel gewonnen. De oplossing was 'Een
stille liefde, een lieve buur: 14
lebruari Valentijn'. De troostprijzen (een taart van bakker
paap) gaan naar: mevrouw W.
Boon, J.A. Brakel, J. SmitsSchoo en Carla Kriek.

Meerderheid raad wil bijstand uitbreiden

Zorgen voor mensen met
een laag inkomen, dat
vinden alle politieke
partijen belangrijk. Dat
zeggen de
vertegenwoordigers van de
Zandvoortse fracties
althans. Maar hoe kijken ze
aan tegen extra
voorzieningen voor de
Opvallend is dat Valentijns- minima? En zijn ze bereid
dag deze keer extra veel men- om er extra geld in te
sen heeft geïnspireerd tot het steken?
insturen van een creatieve
kaart. Er zaten werkelijk
prachtige exemplaren tussen,
N ZANDVOORT is al veel
zoals een tweedimensionale
voor AOW'ers geregeld.
hartenkaart van de veertienjaMaar Heemstede is nog
nge Ilja Noltee.
wat royaler met de bijzpnTineke Hartman deed flink dere bijstand: wie op het minihaar best op een Valentijnsge- mum leeft, krijgt korting op
dicht van Gerrit Achterberg en Tafeltje Dekje. Ouderen met
leuke versieringen. Carla Kriek een minimuminkomen betalen
ging aan de slag achter haar slechts 4,50 gulden, het bedrag
computer. Mevrouw Kerk- dat ze volgens het Nibud kwijt
man-Koper knipte allerlei har- zouden zijn als ze zelf een wartjes uit. Elly en Aat Keur me maaltijd zouden koken.
maakten een vouwkaart. De
Het tweede gebaar van de
familie Brune en de familie gemeente Heemstede is bePaap zochten leuke plaatjes doeld om minima in staat te
op en Nel Mulder kalligrafeer- stellen een koelkast, wasrnade op zeer bijzondere wijze de chine, bank of magnetron te
oplossing.
kopen. Zij krijgen hiervoor elke
Een eervolle vermelding ver- drie jaar 1500 gulden. De gedienen ook: J. Smits-Schoo, M. meente Zandvoort gaat er in
Manders, M. Geers-Koper, J. principe van uit dat ouderen
M. Koper-Duivenvoorden, G. zelf sparen voor het vervangen
Slop, J. Keur-Paap, G.F. van van meubels en keukenappade Weerdhof, Tonny Drost en ratuur. Lukt dat niet, dan worVVim Trousset omdat zij de op- den ze naar de Kredietbank in
lossing instuurden op een gezellige ansichtkaart.

I

Bewoners willen
'paviyoenwerkgroep'
ZANDVOORT - Het Bewonersplatform Middenboulevard wil dat de gemeente een
werkgroep formeert om een
analyse te maken van de huidige problemen rondom de
strandpaviljoens. In die werkgroep moeten bewoners, ambtenaren, politiemensen en horeca-ondernemers zitten.
Het doel is om nog voor het
nieuwe zomerseizoen maatregelen te bedenken die de overlast beperken van de strandpavüjoens. Dat heeft een
woordvoerder van het Bewonersplatform donderdagavond
tijdens de commissievergadenng Organisatie Toerisme en
Verkeer gezegd.
De bewoners zijn bang dat
de nieuwe winterpaviljoens de
huidige situatie verergeren. Ze
vrezen dat ze niet alleen in de
zomer maar ook in de winter
herrie en stankoverlast zullen
hebben.
„De volgende verkiezingen
liggen nog maar twee jaar in
het verschiet. Als er op het gebied van flankerend beleid intussen niets effectiefs gebeurd
is, zullen de gemeenteraadsleden iets uit te leggen hebben
aan hun kiezers," meent het
Bewonersplatform. Ook de afkeervan de flatbewoners tegen
het masterplan heeft volgens
het Bewonersplatform gevolgen voor het stemgedrag bü de
verkiezingen.

Jongerendisco

ZANDVOORT - Het Aktiviteitencentrum begint vrijdag
met de Jongerendisco The
Launch. Twee uur lang kunnen
jongeren hun eigen muziek uittaezen, lekker relaxen na een
week school, hun ellende kwijt
bij 'Lieve Wendy', biljarten,
darten of dansen. The Launch
is voortaan elke vrijdag in gebouw 't Stekkie (Celsiusstraat
190). De toegang is gratis. Fris
en snoep kosten een piek.
Meer informatie: Thierry Siang
tel. 571.7113.
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Haarlem gestuurd voor een le- belangrijkste reden waarom de
ning.
VVD de ton niet beschikbaar
wilde stellen. „De minima gaan
Voor de pot bijzondere bij- er in elk geval niet op achterstand was vorig jaar drie ton uit," stelt Poster. Uitbreiden
beschikbaar en werd 270 dui- van de regelingen voor bjjzonzend gulden uitgegeven. Men- dere bijstand is volgens hem
sen met een lening betaalden niet aan de orde, maar hij wil er
in totaal 55 duizend gulden te- wel nog eens over praten met
rug aan de gemeente. Er kwa- WD-wethouder Oderkerk.
men 229 aanvragen, waarvan
de gemeente er 29 afwees.
Ook CDA'er Gerard Versteege wy'st naar de krappe finanVoor minimabeleid, dat wat ciële middelen bij de gemeenbreder is dan de bijzondere bij- te. De korting voor Tafeltje
stand, heeft de gemeenteraad Dekje vindt hij niettemin een
de laatste jaren een ton extra
bij de begroting gereserveerd
onder aanvoering van de linkse
partijen. Dit jaar had Han van
Leeuwen (D66) de motie hiervoor al in de aanslag, maar by
de
begrotingsbehandeling
bleek er wegens afwezigheid goed idee. „Daar zouden we
van Piet Keur (GBZ) en Gert best een discussie over kunnen
Toonen (PvdA) geen meerder- houden, want ik ben er wel
heid te vinden. De WD en de voor om iets verbeteren als dat
wethouders (WD, PvdA en kan. Hoe we het gaan betalen,
CDA) waren tegen.
moeten we maar eens bekijken."
„Ik ben het er helemaal mee
eens dat mensen die van een
Piet Keur (GBZ) is zelfs van
heel klein inkomen moeten le- plan „een diepgaand gesprek
ven onze aandacht verdienen. te gaan voeren over de voorzieHet heeft onze grootste zorg," ningen voor met name oudezegt WD-fractiespecialist Eg- ren. Je kunt toch niet iemand
gie Poster.
van 84 naar de Kredietbank
sturen? Maar er zijn nog wel
Geldproblemen bij de ge- meer zaken waar je als oudere
meente zijn volgens hem de tegenaan loopt, bijvoorbeeld

de hoge taxikosten als je naar
het ziekenhuis moet voor controle of onderzoek." Ook hij is
enthousiast over de korting
voor Tafeltje Dekje. Over het
extraatje van 1500 gulden per
jaar wil hij „nog even filosoferen. Maar ik sta er niet onwelwillend tegenover."
Peter Boevé (AOV/Unie 55.
plus) deelt de mening van
Keur. Hij signaleert veel schrijnende zaken. „Ik kwam laatst
iemand tegen in onze flat die
helemaal dik ingepakt was. Die

WD en CDA huiverig wegens
geldproblemen gemeente
had de verwarming laag gezet
om te bezuinigen. En ik hoor
ook regelmatig dat mensen
niet meer naar het strand
gaan, omdat de consumpties
zo duur zijn. Er zijn wel wat
regelingen in Zandvoort, maar
andere gemeenten zijn royaler."
„Er wordt al behoorlijk wat
voor minima gedaan, dus ook
voor ouderen met alleen een
AOW," zegt Gert Toonen
(PvdA). „Maar ik ben er altijd
voor om naar verbeteringen te
kijken. We moeten alleen wel
bedenken dat Heemstede een

de mensen met weinig geld.
SP'er Huub van Gelder, voorheen PvdA'er, is dan ook een
uitgesproken voorstander van
meer voorzieningen voor
AOW'ers en bijstandsgerechtigden. De korting voor Tafeltje Dekje en de 1500-guldenregeling juicht hij zonder meer
toe. Het liefste ziet hij ook nog
een kortingspas voor musea en
andere culturele zaken komen
om minima en ouderen uit hun
isolement te halen.
„Het is natuurlijk een politieke keuze. Lange tijd is de wil
er in Zandvoort niet geweest
om wat te doen voor minima.
Het werd gezien als inkomenspolitiek. Ik vind het nog steeds
gênant dat we elk jaar er zo
hard aan moeten trekken om
die ton voor minimabeleid los
te krijgen."
Wat Van Gelder betreft gaan
belastingen als de precariorechten en de onroerend zaakbelasting omhoog. Bovendien,
vindt hij, kan de opbrengst van
de extra parkeermeters op bijvoorbeeld het Favaugeplein
gebruikt worden voor minima.
„Misschien kunnen we zelfs
bezuinigen door bepaalde zaken weer zelf te gaan doen in
plaats van ze uit te besteden."
Van Gelder belooft om binnenkort met een voorstel te
komen.

WD vergadert

ZANDVOORT - De WD
houdt op maandag 28 februari
een openbare ledenvergadering in het Gemeenschapshuis
(L. Davidsstraat 17). De bijeenkomst begint om acht uur.
Op de agenda staan onder andere een lezing van burgemeester Van der Heijden over
het rapport Elzinga over bestuurlijke vernieuwing en de
perikelen rondom de coalitie
die door fractievoorzitter Joustra aangezwengeld zijn.

ke beelden en ontspanningspefeningen. Ook is het mogelijk om in het centrum te overnachten.
Volgens Petra Zuidinga is de
locatie precies geschikt voor
een spiritueel centrum, hoewel
het min of meer toevallig is dat
Odyssey 2000 in Zandvoort
komt. „Het was mijn droomwens om zo'n centrum te beginnen en soms valt het allemaal opeens op z'n plek. Via
via zijn we aan dit pand gekomen. We zitten in Zandvoort
heerlijk in de frisse lucht en bij
de zee, dus de omgeving is perfect."

De legeskosten lopen in
Zandvoort uiteen van 2700 tot
7700 gulden en het gemiddelde
is 4700 gulden. In Noordwijk en
Valkenburg liggen de kosten
veel lager. Een gemiddeld hotel met 25 kamers betaalt zowel in Noordwijk als in Valkenburg 1500 gulden. Chateau
Sint Gerlach met honderd kamers is 2675 gulden kwijt in
Valkenburg.
Volgens de Zandvoortse
brandweercommandant
Schröder is Zandvoort duurder omdat de brandweer meer
voor de hoteliers en pensionhouders gedaan heeft. Valkenburg gaat bijvoorbeeld uit van
gemiddeld tien uur per hotel,
Zandvoort van 37 uur.
Zo konden de hoteleigenaren in Zandvoort zelf een tekening inleveren en hoefden ze
geen bouwkundige tekening
door een architect a raison van
1500 tot 2000 gulden te laten
maken. Bovendien hoefden ze

ook geen bouwvergunning aan
te vragen, wat weer extra legeskosten scheelt. „Veel illegale bouwsels hebben we bovendien meteen maar gelegaliseerd," zegt Schröder.
Het lijkt er niettemin op dat
ook de Noordwijkse brandweer erg ver gaat met de service aan de hoteliers en pensionhouders. Zij krijgen uitgebreid advies, minimaal twee
gesprekken en de brandweer
zoekt veel zaken voor de hoteliers uit.
„Wij halen pok de tekeningen voor ze uit het gemeentearchief waarop we de voorzieningen aangeven," zegt Paul
Frijters van de Noordwijkse
brandweer. „Bouwvergunningen hoeven we niet af te geven,
want het zijn hoofdzakelijk interne verbouwingen."
Wel constateert hij dat het
project in Npordwijk niet kostendekkend is en dat is in Valkenburg en Zandvoort wél een
vereiste van de gemeenteraad.
Schröder zit daar mee in zijn
maag. „Ik had het ook liever
anders gehad." In Zandvoort
drukken, behalve de personeelskosten, ook de 45 duizend
gulden voor automatisering
hard op de begroting. „Toen
we in 1992 dit project begonnen, moesten we alles nog kopen, leren en installeren. Dat
was destijds veel duurder dan
nu," aldus Schröder.

Hoogste punt

BLOEMENDAAL - Het appartementencomplex naast de
Zonnehoek bereikt vrijdag zijn
hoogste punt. Het nieuwe gebouw staat op de grens van
Zandvoort en Bloemendaal bij
de kop van de Zeeweg. Vrijdagmiddag vindt er rond half drie
een borrel plaats vanwege
deze feestelijke gebeurtenis.

Strandpacht

Nico Zonneveld en Wim Brethouwer ruimen het puin van de ingestorte muur op, terwijl flatbewoner Torn de Wit zich hoofdschuddend
afvraagt wanneer de muur weer opgemetseld wordt
Foto Karin Schut

Ingestorte muur leidt tot veel ergernis
ZANDVOORT - „Elk moment kunnen er weer nieuwe
stenen naar beneden komen.
Stel dat die op de auto of op
ons hoofd vallen. Dat is toch
heel gevaarlijk? Bovendien
wordt onze garage dan weer
geblokkeerd," zegt Nico Zonneveld. Hij is boos, omdat de
muur op de Boulevard Barnaart nog steeds niet gemaakt is. Een medewerker
van de gemeente duwde de
muur vorig jaar op 17 maart
per ongeluk omver toen hij
stuifzand weg wilde halen.
Op de boulevard staan wel
dranghekken, maar wie aan de
andere kant kijkt ziet pas echt
hoe groot de schade is. Er
gaapt een groot gat in de muur
en de overgebleven resten zien
er wankel uit. Grote brokken
steen liggen op het gammele
afdak boven de garages die
half in het duin gebouwd zijn
en op de binnenplaats voor de
garages. Er is zelfs een kleine
vuilnisbelt in het midden ontstaan, want andere mensen
hebben er inmiddels nieuwe
stenen bijgegooid. Zelfs een

Politieke spanningen
KIEZERSBEDROG ! !

betonnen parkeerpaaltje is er
gedumpt.
De garage van Nico Zonneveld en zijn partner Wim Brethouwer ligt precies onder de
kapotte muur. „We hebben
zelf de toegang tot de garage
vrij moeten maken, want die
was geblokkeerd. En het gebeurt nog regelmatig dat we
het puin moeten weghalen,"
vertelt Zonneveld verontwaardigd.

flat in de Trompstraat recht op
de garages kijkt, heeft de ravage aangericht zien worden. Hij
zag op 17 maart om kwart over
tien vanuit zijn raam de muur
instorten. De Wit schreef al
meerdere brieven naar de gemeente en ook Zonneveld,
Brethouwer en Herman van
Oevelen namen een paar keer
contact op met de gemeente.
Tot nog toe is er niets gebeurd,
zo lijkt het.
Het probleem is dat de kwestie inmiddels een verzekeringskwestie is geworden. De
gemeente heeft een vergoeding aangeboden aan een
(voor Zonneveld en Brethouwer onbekende) belangenvereniging van garagehouders uit
de Trompstraat. Dorsman is
daarvan de contactpersoon, zo
blijkt bij navraag.

Dorsman heeft de vergoeding in eerste instantie geweigerd omdat die dertigduizend
gulden te laag lag. Hij heeft inmiddels de zaak overgedragen
aan meester Hoogma van de
Stichting SRK Rechtsbijstand. De gemeente laat verzekeringsmaatschappij Centraal
Beheer voor haar onderhandelen.

ZANDVOORT - T. Derks,
de omstreden adviseur van
woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht, heeft
zich teruggetrokken. Hij zal
de ledenraad van EMM niet
meer helpen bij liet opstellen
van een zogeheten stratehebben laten vallen. Tot mijn
gisch beleidsplan.
verbijstering en teleurstelling
was het de 'zwijgende meerDerks schrijft in een brief derheid' van de ledenraad die
aan de ledenraad dat hij te- dat liet gebeuren.'
leurgesteld is 'over het gedrag
Hij verwijt ook een aantal
van teveel mensen uit de ledenraad. Er waren enkele le- mensen uit de ledenraad dat
den die in mijn ogen met hun zij 'last hadden van geheugengedrag en aantijgingen de verlies, want was het nog geen
voorzitter, de andere leden van drie maanden geleden de loftbestuur en ook mij compleet rompet die in allerlei toonaar-

den klonk? De enkelen die wel
protesteerden, verdwenen in
het verbale geweld, maar moeten weten dat ik hun verzet
zeer gewaardeerd heb.'
Volgens Derks is zowel EMM
als hijzelf erg beschadigd.
Derks ziet geen vertrouwensbasis meer en is daarom gestopt met zijn adviezen aan de
ledenraad van EMM.

Acht garages hebben last
van de ingestorte muur. De bewoners van de flats rondom de
garages klagen over hun verpeste uitzicht. „Bovendien is
het geen reclame voor Zandvport als je het dorp binnenrijdt en dranghekken ziet
staan," zegt Brethouwer.
Torn de Wit, die vanuit een

Omstreden
adviseur
stapt op

Inmiddels is het verschil van
mening alweer wat bijgelegd.
Maar hoeveel geld Dorsman
nu van de gemeente wil hebben, is onduidelijk, want de
Zandvoorter is op vakantie.
Mr. Hoogma en Centraal Beheer willen er geen mededelingen over doen. Het enige dat
Hoogma kwijt wil, is dat hij
binnen een paar weken een oplossing verwacht.

Voor Maaike Koper, voorzitster van EMM, is de brief van
Derks een interne kwestie. Zij
wil dat het zo 'snel mogelijk stil
wordt in de publiciteit rondom
EMM om onze woningbouwvereniging niet nog meer te beschadigen'.

Joustra legt bommetje onder coalitie

SCHADOWRAAD5UDEN
-VOOfi O F T E G E N -

Hans van Pelt

Eerste paal

ZANDVOORT - Behalve Michel Rijnbeek is er bij de politie
nog een nieuwe chef aangetreden. E. van Dam is de nieuwe
uitvoerend teamchef van de
politie Zandvoort.

Brandweer: 'Vergelijk
geen appels met peren'
ZANDVOORT - De hoteliers en pensionhouders vinden de legeskosten die zij betaald hebben voor het brandveilig maken van hun bedrijf
te hoog. Uit onderzoek blijkt
dat andere gemeenten lagere
kosten berekenen. Volgens
brandweercommandant
Schröder is het „niet eerüjk
om appels met peren te vergelijken".

ZANDVOORT - Er komt dit
jaar geen 'Nacht van Zandvoort'. Nieuw Unicum heeft besloten het evenement, dat
twee keer heeft plaatsgevonden, niet door te laten gaan
wegens de hoge werkdruk voor
de 65 medewerkers die er vnjwillig bij betrokken waren Een
tweede reden is dat er dit jaar
ook een ander feest wordt gevierd, het 55-jarig bestaan van
Nieuw Unicum.
De 'Nacht van Zandvoort'
was bedoeld om geld in te zamelen voor de vaarvakantie
van een groep bewoners die
door hun zware handicap anders nooit op vakantie kunnen.
Vorig jaar leverde het evenement 45 duizend gulden op. Nu
de 'Nacht van Zandvoort' niet
doorgaat, kunnen de bewoners
toch gaan varen. De Stichting
Vrienden van Nieuw Unicum
probeert op een andere manier
de financiering rond te krijgen.

BENTVELD - Burgemeester
Van der Heijden zal op 6 maart
om drie uur de eerste paal
slaan van Residentie Duindoorn, het villapark tussen de
Zandvoortselaan en de Duindoornlaan in Bentveld. De projectontwikkelaar van het villawijkje is Riserva Vastgoed. Er
komen zes villa's te staan en
het monumentale gebouw aan
Monique van Hoogstraten de Zandvoortselaan wordt verbouwd tot woning.

ZANDVOORT - Odyssey 2000 is de naam van het spirituele centrum dat rond september in Zandvoort wordt geopend. Initiatiefneemsters Petra Zuidinga en haar dochter
Chantal Zuidinga zijn op het moment nog druk bezig met de
voorbereidingen. In het new-age instituut aan de Dr. J.G.
Mezgerstraat zullen cursussen en workshops worden gegeven op het gebied van psychotherapie.
Zodra de overdracht van het
huis rond is, wordt er begonnen met de verbouwing. De
opening vindt waarschijnlijk in
september plaats. Daarna
worden de ruimtes verhuurd,
onder andere aan erkende therapeuten die regressie-reincarnatietherapie geven. Ook zijn
er cursussen psychologie te
volgen, aangeboden door de
Federatie voor Zelfstandige
Psychologiedocenten (FZP).
Daarnaast kunnen er verschillende workshops worden
gevolgd, waaronder kennismaking met visualisaties of imaginaties, het ervaren van innerljj-

Geen Nacht
van Zandvoort

Nieuw personeel

ZANDVOORT - WD-fractievoorzitter Pieter Joustra
vraagt zich af of zijn partij
nog wel verder moet regeren
met de PvdA en het CDA. De
VVD is volgens Joustra 'mordicus' tegen het benoemen
van
schaduwraadsleden.
Joustra vindt dit „zo'n
zwaarwegende zaak dat de
WD zich gaat beraden over
de toekomst," zo zei hij
woensdagavond tijdens een
commissievergadering.

Bezorging: Vragen over bezorging donderda
9 tussen 9-12 uur (023) 571.7166.
növoorts Nieuwbblad dateert uit 1941 Aange°'en bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

aanmerkelijk rijkere gemeente
heeft dan Zandvoort." Hij
voelt meer voor de 1500 gulden
regeling dan de korting voor
Tafeltje Dekje. „Ik kan me er
niet in vinden dat je moet kunnen sparen voor een koelkast.
Dat gaat bijna niet. Dat een
oudere 4,50 gulden aan een
maaltijd zou besteden, vind ik
flauwekul. Dat hangt heel
sterk van de oudere zelf af."
Een „stiefkindje" noemt Han
van Leeuwen (D66) de bijzondere bijstand en het minimabeleid. „Samen met de PvdA
hebben we er in het verleden
vier jaar voorgeknokt om überhaupt een minimabeleid te
krijgen. En nu is het nog niet
vast verankerd, want die ton
extra is niet gelukt voor dit
jaar."
Van Leeuwen vindt dat de
gemeente wat meer „mensgencht moet zijn. Ik heb nu de
indruk dat de regels voor bijzondere bijstand nogal strikt
worden toegepast. Je zou ook
kunnen kijken naar wat men
nodig heeft." Als pluspunt ziet
hij wel dat ouderen de laatste
jaren er een bijzondere voorziening bij gekregen hebben:
ze kunnen met de servicetaxi
op veel plaatsen komen. „Al
bestaan er dan wel wat klachten over."
De SP staat bekend om zijn
streven extra op te komen voor

Spiritueel centrum aan
Dr. J.G. Mezgerstraat

Advertentieverkoop: H. van Zanten
(Hoofd), M. Oosterveld. Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
11
80 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
p
ax (023) 573.0497. E-mail: wmcomm®perscom.nl
A
*ertentie-orderafdeling: Postbus 122,
'000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278
Fa
* 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
6656321.
J Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
f (020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
1 37
.00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
f Ï9.60 per kwartaal; voor postabonnees
9elden andere tarieven.
L
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woensdag 23 februari 2000

Alle andere partijen zijn wel
voor schaduwraadsleden. Bij
ziekte of als een fractie erg
klein is mag een schadu-

wraadslid het gekozen raadslid in twee commissies vervangen. Dat is wettelijk toegestaan en in veel gemeenten gebeurt het dan ook al.
Joustra vindt dat de kleine
fracties de hoge werkdruk aan
zichzelf te wijten hebben. „De
kiezer heeft immers gesproken
bij de verkiezingen. Zij worden
nu als schuldige aangewezen
en moeten ook nog eens betalen voor de vergoeding van
schaduwraadsleden. Het is een
soort Calimero-gedrag van de
kleine partyen."
De VVD is de grootste partij
in de Zandvoortse raad. Deze
partij heeft zes zetels, inclusief
twee wethouders. Dat zijn er

echter niet genoeg voor de
meerderheid en daarom is het
onwaarschijnlijk dat de WD
zijn zin krijgt als het besluit
valt op 7 maart tijdens de
raadsvergadering. Tenzij de
overige partijen omgaan na het
dreigement van Joustra.
Die overige partijen hebben
verbaasd gereageerd op de opmerkingen van de WD-fractievoorzitter. „We krijgen toch
niet de Nacht van Joustra? De
coalitie gaat toch niet vallen
over het schaduwraadslidmaatschap? Ik schat Joustra
verstandiger in," zei Toonen
woensdagavond. CDA'er Gerard Versteege: „Het sop is de
kool niet waard."

ZANDVOORT - De strandpachters gaan met terugwerkende kracht per l januari
1999 meer betalen als de gemeenteraad op 7 maart akkoord gaat met een voorstel
van wethouder Van Marie.
Voor de exploitanten van het
textielstrand gaat de pacht in
vier jaar met 40 procent omhoog. Op naaktstrand stijgt de
pacht met 10 procent. Over de
pacht is jarenlang onderhandeld.
ADVERTENTIE

24 feb. t/m 01 mrt.
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Weekmedia 17
ZIN IN EEN NIEUWE UITDAGING?
HAARMODE 2000 opent haar 17e filiaal in mei, in Haarlem.
Hiervoor zoeken wij gezellige en enthousiaste

MICRO'S
GOED BEKEKEN

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommeii brtitjdle m diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet
Plaatsing is mogelijk m de volgende editiecombinaties

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F 0,57 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 1 2 00 uur

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant
F 4.29 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant. Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F l ,98 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 1 2 00 uur

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 -t- Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6.60 per mil'imctcr Sluitingstijd maandag 15 00 uur
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidmgsgcbied een bcwijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6 50 m rekening gebracht
Alle prijzen excl 17 5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel 023 571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor itidcueb met briefnummer)
of afgeven bij
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12. Zandvoort
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week

Oproepen
Dames/heren gevraagd, 18 tot 55 jaar die SIGAREN roken'
en mee willen doen aan een marktonderzoek.
U krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020-6654447.

Mededelingen
TUTTI FRUTTI
Inbreng zomerkleding vanaf maandag 28/2 t/m zat. 4 mrt
van 12.00-16.00 uur.
OPENING met de nieuwe collectie dinsdag 7 maart
om 1Q 00 uur Corn Sleqersstraat 2.
Het A.N B.O. Seniorenkoor INBOEDELVERKOOP
'Voor Anker' bedankt alle me- Zat. 26 febr., zon. 27 febr.
' dewerkenden van Circus Koningstraat 57, Zandvoort.
Zandvoort voor het mogelijk 10.30-15.30 u.. Tel. 5713503.
maken van het lunchconcert
van 20 febr. 2000 en natuurlijk Snel een Micro-advertentie
ook voor de sponsoring. Zon- opgeven? Bel 020-5626271
der dat was het niet gelukt. of fax uw tekst naar 020Nogmaals bedankt.
6656321.

Woonruimte te huur aangeboden
Te huur, Zandvoon geslofi. kamer met CV met medegebruik
van woonkamer, keuken, douchekamer en toilet. Pand wordt
bewoond door in totaal 4 studenten; ƒ582,- p.mnd. mcl. bijdrage g/w/e/heffingen; contractkosten ƒ425,-; waarborg ƒ1.000,mlichtinqen: Cense & van ünqen Beheer, 023-5732880.
Te huur aangeb. kamer in
nabijheid van Centrum ƒ650,- Tot 1 mei te huur 2per maand. Info 023-5739050. kamerflatje. Tel. 023-5719357.

Woonruimte te huur gevraagd
Wij zoeken voor een Engelse
collega PER DIRECT een
(tijdelijke / 6 mnd.) onderkomen in de vorm van gem.
kamer/appartement
m.g.v.
douche/toilet/etc. in Aalsmeer
of omgeving. Bel nu
0348-430880.

Te huur gevraagd voor jong
echtpaar met kind' woonruimte voor langere tijd. Prijsindic. max. ƒ 1.500,-tel. 06-50836913.

Gezocht: ruimte voor motorl Wopnr. gezocht voor werk. vr. stalling in Zandvoort met ei28 jr, eigen k +d Liefst Zvoort, gen sleutel of te huur gevr.
box of garage. Wie weet iets?
e.o. Huur ƒ700,- incl. Tel.
06-20935855 of 5712106 (w.) Leuke beloning. 023-5714330.

Woonruimte te koop aangeboden

KANTERSHOF
In Amsterdam Zuidoost, onlangs gerenoveerde
eengezinswoningen met tuin en carport.
Kantershof 215: 4-kamerhoekwoning aan het water.
Richtprijs ƒ325.000,- k k
Kantershof 273 4-kamerwonmg
Richtprijs, ƒ310000,-k.k
Kantershof 333 4-kamerwonmg
Richtprijs ƒ312.500,-k.k.
Kantershof 527 4-kamerwonmg
Richtprijs: ƒ295 000,-

Bedrijfsleider, Haarstylisten
en Junior Stylisten m/v

Medisch-administratief
medewerker m/v

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Personenauto 's
te koop aangeboden

De polikliniek van het VU ziekenhuis zit in het wat kleinere
gebouw tegenover het ziekenhuis zelf. Er werken 300 mensen,
verdeeld over tien werkeenheden. We proberen de teams zo
klein mogelijk te houden. Dit heeft als voordeel dat je je naaste
collega's goed leert kennen, waardoor er beter wordt samengewerkt. Binnen de dienst poliklinieken worden er momenteel
)p diverse werkeenheden medisch administratieve medewer- Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
<ers gevraagd.
met 0906-50.50.232.
Vrouwen 18+ mogen gratis Op dit nummer GEEN nep(anoniem) adverteren of zelfs advertenties of betaalde daDeze functie levert een belangrijke
babbelen zo lang ze willen op mes. Echte advertenties uit je
bijdrage aan ons streven naar Snelle
0800-4140! Voorbeeld: Ik ben eigen regio' Voorbeeld: Ik heb
Marina en vertel kort wat over een betrouwbaar karakter,
en efficiënte dienstverlenmng aan onze bezoekers
mezelf. 50 jr, modieus, 50 kg, ben 38 jaar, Antilliaans, stevig
personeel
blond, bruine ogen en 1,68. Ik en ik heet Janet. Ik zoek een
En voor de patiënten en andere bezoekers betekent het dat we zoek gewoon een fijne relatie gentleman, een beetje seriHuishoudelijk/
ze snel kunnen helpen en dat (vervolg)afspraken makkelijk en of vriendschap.
eus, voor een fijn gesprek'
schoonmaakvlotjes geregeld kunnen worden. We willen zo efficiënt mogelijk Boxnummer 272897
Boxnummer 362057
EETCAFE ZOEKT:
werken en dat kan niet zonder strakke administratie. Daarom
personeel
zullen we je goed inwerken voor we je loslaten op een van de Een leuk, spontaan berichtje HBO-vrouwen hebben een
MEDEWERKERS MA/
werkeenheden. Je houdt de patiëntgebonden en algemene voor me achterlaten is vol- gratis advertentie ingesproken
Fulltime of parttime
administratie bij, helpt bezoekers aan de balie, regelt (ook te- doende om een leuke reactie op 0800-4140! Het leven was
Hulp i.d. huish. gevraagd 3 - Bar, bediening
efonisch) afspraken, bereidt het spreekuur voor en behandelt terug te ontvangen! Ik ben mij gunstig gestemd maar ik
uur per week in centrum -Kok
medische correspondentie. Dit is een fijne baan voor iemand Leon, een slanke, spontane ben nu toch alleen. Ik reis
Zandvoort. Loon en dagdeel Tel: 023-5731607
die van afwisseling en veel contacten houdt. We vragen het en sportieve jongeman van graag naar zon en cultuur. Ik
in overleg. Tel. 023-5737966.
(na 13.00 uur)
diploma medisch-secretaresse of je bent in opleiding hiervoor 34. Durf je een uitdaging aan, heet Moniek, ben meestal lief,
en het is mooi meegenomen als je twee of meer jaar werkerva- laat dan even wat horen. Een golf graag, en ben creatief.
ring hebt m een vergelijkbare functie. Voor meer informatie kindje is geen bezwaar. INFO: Voor
meer:
Boxnummer
Technisch personeel
over deze baan kun je bellen met Thea van Zwieten, telefoon Boxnummer 879523
316483
[020) 444 0159. Al zijn we een groot ziekenhuis, je zult bij ons
Ben je een man en wil je rea- Ik ben een pittig typje dat
D.I.T. Interim Techniek, een technisch servicebureau, zoekt looit het gevoel krijgen dat je een nummer bent. Maar in deze geren zonder je telefoon- moeilijk is bij te houden. Ik ben
ben je wel een visitekaartje van ons ziekenhuis. Voor de
ondidaten voor diverse functies binnen de ELEKTRO- iinctie
:
nummer direct pnjs te geven? een leuk ding van 22 jaar,
TECHNIEK & TELEMATICA op diverse niveaus. Ervaring pre. unctie geldt dat het VU ziekenhuis een plezierige werkgever is, Bel snel, de computer geeft je goed figuur, lange, blonde
D.I.T. biedt goede arbeidsvw. (vaste baan) en opleidingsmoge- die je ruimte biedt voor je persoonlijke ontwikkeling. Het VU automatisch een boxnummer haren en blauwe ogen... Lijkt
ijkheden. Interesse? Bel D.I.T. Interim Techniek: 020-6817787. ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in met eigen pincode. Hermien, deze uitdaging je wat, ik durf
grote aandacht voor medische ethiek en een betrokken, menselijke omgang met patiënten en collega's. Als deze baan inte- 30 jr, zwart haar, z.k.m. man, te wedden dat je er geen spijt
krijgt!
Boxnummer
Administratief/kantoorpersoneel
ressant is voor jou, aarzel dan niet te bellen met de bij de func- geen bartype, tot 40 jr. Ik hoop van
342249
tie genoemde contactpersoon. Je schriftelijke reactie met cv op veel reacties!
graag met vermelding van het vacaturenummer 2000.00037 Boxnummer 200648
op brief en envelop of als onderwerp in de e-mail is welkom bij Italiaanse van afkomst, maar Ik verwacht serieuze reacties
de heer Djmdra Akloe, dienst personele zaken VU ziekenhuis, zeer goed Nederlandsspre- van mannen tussen 50 en 60.
Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. Of via r.akloe@azvu.nl. kend (luister maar). Ik heb een Ik heb 1 uitwonend kind, ben
Voor meer informatie over het VU ziekenhuis kunt u ook onze luxe Ftubenslijfje. Ik ben finan- erg huiselijk en rook en drink
niet. Ik ben een vrouw van 54,
website bezoeken: www.azvu.nl.
cieel onafhankelijk, ben ge- 1.77, slank postuur. Graag
Ben je medisch-administratief geschoold en heb je belangstelscheiden en ben als sterren- nette, serieuze reacties inling voor automatisering? Lever je graag kwaliteit, hou je van
beeld Leeuw. Ik ben benieuwd spreken op mijn mailbox:
uitdagingen en wil je werken in een collegiaal en dynamisch
of jij bij mij past. Drink je wel Boxnummer 379346
team? En ben je met vies van variatie? Dan moet je beslist
weinig? Boxnummer 200640
even verder lezen! Onze afdeling radiologie voert jaarlijks zo'n
Zoek jij net als ik een maatje
130000 onderzoeken uit ten behoeve van poliklinische en
Ik ben Jos, heb blond haar, om de eenzame dagen weer
klinische patiënten van het VU ziekenhuis en voor externe
blauwe ogen, ben ongeveer mee op te vullen? Ik zou het
aanvragers, zoals specialisten en huisartsen. Momenteel zijn
1.90 lang, weeg 78 kg en kom jeuk vinden als je een reactie
we bezig over te stappen van conventionele technieken (het
uit de buurt van Breda. Wat ik inspreekt. Ik ben Jan, 38, kort,
(Para)medisch
Personeel
afdrukken van róntgenfoto's) naar een meer geavanceerde
zoek via deze lijn, is een dpnkerbl. haar, gescheiden, 2
techniek (het volledig digitaal verwerken van alle verrichtingen).
vrouw waar ik een serieuze kinderen en 1.78. Luister grapersoneel
aangeboden
Dit betekent dat we met nieuwe geautomatiseerde systemen
relatie mee kan beginnen. tis voor meer info. met 0800gaan werken En daar hebben we jou hard bij nodig.
Dynamische groepspraktijk in Man zoekt werk in en om 't JIJ? Boxnummer 820359
4140. Boxnummer 796362
A'dam-C. zoekt
huis/tuin. Tel. 06-21624684.
Het lijkt me leuk om een keer- Ik ben een vrouw van 1,78, 63
BALIEM EDEWERKSTER/
werken m een dynamisch team, een nieuw
Bel 020-5626271 voor het tje wat met jou af te spreken! kg, met kort blond haar. Ik
TANDARTSASSISTENTE
snel
opgeven van uw Micro- Ik ben op zoek naar een zoek gewoon een leuke joncomputersysteem. COntaCt met patiënten en
Wij bieden een goed salaris,
meisje! Ik ben zelf 27 jaar en geman, om eens mee uit te
advertentie.
afwisselend en leuk werk met
het lijkt me hartstikke leuk om
zorgverleners, TOLlleren over verschillende
de mogelijkheid tot vervolg- Wilt u reageren op een ad- een keertje met jou uit te gaan. Mijn naam is RIA en val
een beetje op wat donkerhariopleidingen.
werkplekken, kiezen tussen fulltime of parttime Zo
vertentie onder nummer, zend gaan! Bel je me snel op>»
ge mannen. Laat je wat horen
Wij vragen: teamspint, initia- uw brief dan aan: Micro's Boxnummer 729592
aan me? Boxnummer 364659
aantrekkelijke kan medisch-administratief werk zijn'
tief, enthousiasme en goede
Weekmedia, Postbus 156, Ben jij een betrouwbare knul,
contactuele eigenschappen.
Ik zoek een leuke vriendin
1000 AD Amsterdam.
Samen met je collega's zorg je voor de administratieve verwer- Ervaring is niet vereist, want De inzendtermijn bedraagt dan ben ik op zoek naar je! Ik voor opbouwen van een moking en afhandeling van de röntgenonderzoeken. Je gaat wer- een interne opleiding is moge- maximaal 8 weken na plaat- ben lief, 18 jaar en gezellig. derne relatie. Ikzelf ben een
ken met het nieuwe computersysteem. Je houdt medische lijk. Spreekt dit je aan, bel of sing. Uw reactie dient ver- Hou je net als ik van muziek, leuk meisje van 23. Ben je niet
dossiers bij en werkt verslagen uit. Daarnaast doe je baliewerk, schrijf dan naar: TZ Tandart- stuurd te worden in een en- een bioscoopje en uitgaan? ouder dan 30 dan mag je wat
waarbij je contact hebt met patiënten, artsen en andere zorg- sen, Gerard Doustraat 220, velop met in de linkerboven- Zit je ook graag op de bank mij betreft eens bellen!
naar een clipje op MTV te Boxnummer 295993
verleners. Dat gaat allemaal het beste met een collegiale 1073 XB Amsterdam,
hoek vermelding van het
kijken? Ik zou je graag ontwerksfeer en een goede samenwerking vinden wij Omdat je tel.: 020-6716970.
briefnummer.
moeten! Boxnummer 321544 Mijn hobby's zijn ondermeer
rouleert over diverse werkplekken is je job extra gevarieerd.
koken, bakken, wandelen en
Meestal werk je overdag, maar af en toe ook 's avonds en in
Uitgaan
gezelligheid. Mijn naam is
het weekend. Dat laatste past als het goed is bij jouw voorkeur
Particuliere Micro-advertenties Lena, ben 34 jaar en ben klein
voor variatie en levert je bovendien een onregelmatigheidstoeKijknuopSBS6txt650
worden doorgeplaatst op ATS van stuk. Reacties op:
slag op Je kunt fulltime werken maar ook parttime (minimaal
VLOOIENMARKT
Text.
boxnummer 317285
24 uur) als dat je beter uitkomt. Je salaris is maximaal ƒ3.833,Veemarkthallen Utrecht
brulo per maand bij een 36-urige werkweek, exclusief de onre26 - 27 Feb. Org. v. Aerle 0492-525483
gelmatigheidstoeslag en inclusief de variatie en de prima werkSportcafé Zandvoort voor
sfeer. Is dit echt iets voor jou? Solliciteer dan meteen Stuur je Don.dag/dansontmoetingsav. bruiloften, recepties, persobrief met cv binnen twee weken naar de heer Djindra Akloe, voor singles 30+ De Ossestal neelsfeesten,
verjaardagsNieuweln 34 bij Osdprperban
VU ziekenhuis, dienst personele zaken, Postbus 7057, 1007
feestjes,
catenng. 023MB Amsterdam. E-mailen kan ook: r.akloe@azvu nl. Vermeld 88, Osdorp 20 u. vrij parkeren! 5715619;06-54616812.
op je brief en envelop, of als onderwerp in je e-mail het vacatu- 2 mrt gesloten-carnaval!
renummer 2000.00054. Wil je eerst nog wat meer van ons
Evenementen
weten, bel dan met Mirjam Borg, hoofd administratie, telefoon
(020) 444 2869, met Frank Westdprp of met Herman PosthuSnel een Micro-advertentie
ma, beide teamleiders administratie, telefoon (020) 444 4444 Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 18-19 mrt.
opgeven?
(tracer *98315). Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke
en
15-16
april.
0481-422564.
Bel 020-5626271
inspiratie. Dit uit zich in grote aandacht voor medische ethiek
of fax uw tekst
en een betrokken, menselijke omgang met patiënten en colnaar 020-6656321.
lega's. Meer informatie over het VU ziekenhuis vind je op
Opleidingen en
www azvu.nl
vind je het leuk om in een nieuw team te starten? Bel dan
030-6977478 of 06-26152615 en vraag naar Dimitri Last
of kijk op onze website www.haarmode2000.nl
Uiteraard bieden wij goede arbeidsvoorwaarden
en interessante cursussen.
MW. VERKEERSAFZETTINGEN gezocht voor het plaatsen
van verkeersborden, e.d. Ben je een aanpakker, flexibel, bereid op onregelm. tijden te werken, veel uren te maken en heb
je eigen vervoer? Bel D.I.T. Interim Techniek: 020-6817787.
Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ1000,- p/w, bel
Horeca0900-203 203 0(1,5 gpm).

Medisch-administratief
medewerkers radiologie m/v

vu
academisch

ziekenhuis

SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn.bak
SAAB OCCASIONS
tel. 023-5614097

T.k. van part.:
PEUGEOT 405,
1992, i.z.g.st., vr.pr. ƒ9000,
. APK tot 5 okt. a.s.
Tel. 020-6429200.
Citroen BX 1.4 Deauville, bj
'93, APKfeb. 01, 164,000 km,
ƒ5000. 020-6769173.

Rijlessen
COMPLETE
THEORIE VERZORGING
Je rijbewijs voor ƒ40,- p.mnd.
Bel Phil Waaning,
tel. 023-5712071.

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Vakantie
Nederland
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar.
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400.

Buitenland
Particulieren
ontvangen
50% kortmgi

Creatieve experimentele
vakantieweek in Z. Frankrijk.
Inl. 020-6950573/6838945.

Watersport
Vinkeveense Plassen
Eiland in de Vinkeveense plassen, groots uitzicht.
Legakker ca. 60 meter lengte, compleet beschoeid en 45 m.
Aanlegsteiger, alles uitgevoerd in hardhout.
Volgens kadaster 47 are.
Mooiste zwem- en viswater van Nederland.
Een unieke Rutjes Vlet (6 meter) maakt één
en ander compleet.
Prijs ƒ150.000,-k. k.Tel 0297-261235.

Clubs en privéhuizen
Virgin Escort Services. Escort
op niveau 24h.p.d. 100% discr
Serieuze meisjes gevraagd.
036-5464700 / 06-23135575.

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

0906-lijnen
NIEUW!
leder uur leuke 't Lekkerste nummertje nu
vrouwen op SBS-6 text pagina LIVE met hete meiden thuis
745. Kijk en bel 0906-1588 Ze liggen te wachten.
(99 cpm).
24u p.dg 0906-9520 pm99c.
Ik ga door waar anderen
stoppen! Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS!
Harriet! 99 cpm. 0906-9794.
Lesbi TienerSeks (18) Live.
Wij zijn lekker Bl en als je belt
hoor je ons live bezig.
0906-9691 pm99c.

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
"SEKS ALARMNUMMER**
Snelseks direct live 99cpm.

0906*0611

Biseks! Buurvr. + buurmeisje Dagelijks seksen hete meisjes
18! Spelletjes worden steeds 18 op onze livelijn! Alleen hete
harder! 99cpm 0906.9526.
meiden! 99cpm 0906-0603.
0906-9889 Rijpe Sjaan DDSLEUTELGAT-SEKS!
cup, zkt jgns 18 jr v. live seks.
De 1e seksafluisterlijn? Wel
Grijp onder m'n rok! 99cpm.
de beste! 99 cpm. 0906-9722.
LIVE! Black, beautiful en hot! Vrouwen 18-55 geven telnr.
Voor de liefhebber van zwarte voor contact!
vrouwen! 99cpm. 0906.0601
Bel: 0906-18.22(1 gmp)

cursussen

VU

Dans- en

ziekenhuis

Medisch administratief
medewerker m/v (min. 32 u.)
Op de backoffice Centrale
Administratie Post

NAGELSTYLISTE, een vak
balletles
met toekomst avond-dagopl.
Info: 020-6201914.
SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
A.B. NAILS opleidingsinstituut 19.00 uur. Borgerstraat 112,
start in april weer met een tel. 020-6737269.
praktijkopleiding tot NAGELSTYLISTE. Voor meer informatie: 023-5245005
Verzamelingen
Engels voor beginners + half
gevorderden ƒ6,- p/u. Begin
6, 7 + 9 mrt. Ook pnvé-les.
Progress. Tel. 020-4124800

GEZOCHT: emaille reclameborden met afb. Ik betaal
± ƒ450,-. Tel. 0499-574191.

Lichaamsverzorging

Een pruik als het
nodig is!

De dienst bedrijfseconomie en medische administratie (DBMA)
van het VU ziekenhuis is een ondersteunende dienst op het
gebied van administratie en informatievoorziening. De dienst
bewaakt niet alleen de kwaliteit van haar dienstverlening, maar
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel en betaalbaar'
streeft ook steeds naar verbeteringen daarvan. Daartoe stemt
Vista Studio. 020-6201914.
DBMA haar werkzaamheden geheel af op de behoeften van
de klant. Op dit moment zijn wij voor de backoffice van de
Centrale Administratie Post op zoek naar een administratief Jonge vrouw geeft massage
v.a. ƒ60 p/u : 06-22328338.
medewerker
Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
Op de achtergrond een Spilfunctie vervullen voor
zonnebank. Tel. 023-5714092
zowel patiënten als afdelingen7

Financieringen
De Centrale Administratie Posten verzorgen de administratieve
ondersteuning ten behoeve van de patientenstroom in de polien pruKOn
Telef 020-57.333.57
kliniek, kliniek en eerste hulp Zo worden hier patiënten (en
Autoverzekering
Dus . . . maakt u voor
www.voogd.nl E-mail1 mfo@voogd nl
bezoekers) te woord gestaan, registraties verzorgd en gegeoptimaal advies even
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
vens gecontroleerd en verwerkt (in systemen als Locati, Macht,
een afspraak!
blijft toch goedkoper'
Patreg,
Wachtlijst
en
Sofa).
Aan
jou
de
taak
om
dit
m
de
backBedrijfsBel nu 023-5714534.
Woningruil
office m goede banen te leiden. Je verzorgt de wachtlijst- en
CHARLOTTE COIFFURES
huisvesting te opnameregistratie en bent verantwoordelijk voor het verzenEN HAARWERKEN
controleren en beheren van de machtigingen Daarnaast
Aangeb 3-kamerwoning nabij
Diversen
Ook gespecialiseerd m
koop gevraagd den,
codeer je opname-indicaties en verzorg je de administratie van
Centrum Gevraagd 3- of 4heren(maat)werken
kamerwonmg
omg. Cenconsulten Tot slot wissel je informatie en/of gegevens uit met
trum/dorp Br o nr. 20663029 Gezocht winkel met woning of zorgverzekeraars Je werkt accuraat en beschikt over goede Mr. Lama, Afrikaans mternaander beleggingspand
bur. v.d bl
contactuele eigenschappen. Als je in het bezit bent van een tionaal medium, 100% direct
Tel. 020-6794726
Mavo- of Havo-diploma, aangevuld met (of studerende voor) resultaat, terugkeer geliefde,
diploma medisch secretaresse, neem dan contact met ons op. impotentie, bescherming, carErvaring met administratie en automatisering is een pre. Wij rière, examen, geluk enz.
Personeel gevraagd
bieden je een salaris van maximaal ƒ4.029,- bruto per maand Niet tevreden bij ander medi- Tel 0206157107
bij een 36-urige werkweek Het VU ziekenhuis werkt vanuit een um? Laat mij u helpen. Betachristelijke inspiratie. Dit uit zich in aandacht voor medisch Img na resultaat. 020-6684461
Algemeen
ethiek en een betrokken, menselijke omgang met patiënten en
Muziek en
collega's Voor meer informatie bel je met Albert Pater, hoofd
Reparatie en
CAP backoffice, telefoon (020) 444 3406, of Rein Keijser,
WERKEN IN DE REIS- OF HOTELBRANCHE?'"
-instrumenten
Voor diverse opdrachtgevers zijn wij op zoek naar leuke, en- waarnemend hoofd CAP, telefoon (020) 444 1242. Je brief
onderhoud
thousiaste mensen, bij voorkeur met een afgeronde opleiding stuur je naar de heer Djindra Akloe, VU ziekenhuis, dienst perPIANO SPELEN
sonele zaken, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. Of
m de reis- en/of hotelbranche
Ijzerhandel Zandvoort
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,r.akloe@azvu nl. Graag met vermelding van het vacatuSwaluestr. 7 Zandvoort
voor het eerste half jaar
renummer 2000 00056 op brief en envelop, of als onderwerp Nu ook slotenservice, ondereen goede piano huren.
Samac Eurojobs B.V.
van je e-mail Voor meer informatie: www azvu.nl
houd beveiliging, timmerwerk
VAN KERKWIJK
Uitzendorganisatie voor de reis- en hotelbranche
met eigen buitendienst
Amsterdamseweg 202
bij u aan huis.
AMSTELVEEN
Vestiging Haarlem
Vestiging Rotterdam
Tel. 023-5712418
020-6413187
Tel: 023-5409817
Tel: 010-4676566
Schilder heeft nog tijd voor
Fax: 023-5359437
Fax'010-4676561
binnen- en buitenwerk, vrijblijE-mail Eurojobs ©samacnl
vend
prijsopgave. Tel. Won ing in rich tin g
Kijk voor een uitgebreid vacatureoverzicht op SBS 6 text,
5719800 na 19.00 uur.
pagina 366 of op www.samac.nl
T.k.: z.g.a.n. gebroken wit
SWA Uitzendorganisatie bv
DE KLUSSENBUS
lederen 3-zits bank met losse
Uw bedrijfslogo/vignet
zkt voor diverse opdrachtgevers:
Voor iedere klus, bellen dus. kussens: ƒ350,-.
• MBO-ers voor een baan als assistent projectleider
Tel.:023-5713780.
Tel. 023-5716997.
in uw MICRO-advertentie?
• Secretaresse (parttime / fulltime)
« Administrateur (MEAO/MBA)
Snel een Micro-advertentie
T.k.a.: z.g.a.n. grote ijskast
Heb je interesse of wil je meer informatie:
opgeven? Bel 020-5626271
Informeer naarde mogelijkheden.
+ diepvr. ƒ150,-.
SWA Uitzendorganisatie bv, Oostenburgergracht 73, 1018 NC of fax uw tekst naar 020Tel. 023-5716728.
Amsterdam, tel 020-6278117, adam-c@swa-groep.nl
6656321.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Voogd Makelaardij B.V.

VU
academisch

ziekenhuis

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f 6.06

t/m 4 regels

1 8,08

t/m 5 regels

f '0,11

t/m 6 regels

f 12,13

t/m 7 regels

f 14,1 1

t/m 8 regels

f 16,17

t/m 9 regels

1 18,19

t/m 10 regels

f 20,21

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

Zandvoorts
Nieuwsblad
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^j%en Kunstenaars in

Met
en

Clown Kiko

oor

ZANDVOORT - Kiko de
Clown organiseert tijdens de
Icrokusvakantie kinderactiviteiten in gebouw 't Stekkie
(Celsiusstraat 190). Elke activiteit kost drie gulden. Het
programma begint op maanrjag 28 februari om half twee.
lieer informatie is te krijgen
bij Thierry Siang van het Aktiviteitencentrum: tel. 571.7113.

de badplaats door
Engel des Heren op drift
Half Zandvoort heeft zondagnacht een kwartier wakker gelegen
doordat de klok van de Agathakerk maar bleef luiden. De nieuwe batterij die de klok automatisch om twaalf uur 's middags het
Angelus laat spelen, heeft waarschijnlijk last van een verlate
millenniumbug gehad. Op zich gaf het wel opmerkelijke taferelen, want op de Hogeweg hingen de mensen uit de ramen en
verbaasden zich over de prachtige sterrenhemel. Jaap Mettes
heeft uiteindelijk volgens pastor Duijves de klok stilgezet. De
pastor sliep zelf een nachtje bij drie nonnen in Haarlem. Daar
kwam wel een telefoontje binnen van een meneer die zich aan de
klok stoorde, maar de nonnen dachten dat het de klok van hun
kerk in Haarlem was. Pas maandagmorgen begreep Duijves de
verwarring: hij had zijn telefoon naar de nonnen doorgeschakeld. De pastor ziet er de humor wel van in en hoopt dat de
Zandvoorters hem de verstoorde nachtrust niet al te kwalijk
nemen. „Mijn excuses namens de engel des heren. Ik denk dat
die vannacht op drift was."

Welk kind houdt niet van
ICiko de Clown? Hij gaat nameUjk wedstrijdjes en spelletjes
doen met de kinderen. Maar
fiij heeft wel veel hulp nodig,
vvant hij kan bijvoorbeeld niet
zo goed dansen als 'Jerry Swinger'. Verder staan er onder andere op het programma: Poke- Danny Visser en
monkaartjes maken, paaltjes Edwin Feith
voetbal en poffertjes eten.
wachten

postzegels

ZANDVOORT - Liefhebbers
van postzegels kunnen vrijdagavond 25 februari terecht tijdens de maandelijkse postzegelavond in het Gemeenschapshuis. De bijeenkomst
begint om kwart over zeven.
De toegang is gratis (zowel
voor leden als niet-leden van
de postzegelvereniging). Meer
informatie: M. Roggekamp
(571.3262) of H. Bol ('s avonds
571.3241).

wanhopig in de
garage van Kees
Manders tot er
bezoekers in hun
galerie
langskomen
Foto T Ockersen

Bellen voor LUC!

Sjaak Verkade

ZANDVOORT - Zondag 27
februari is er een 'Amsterdamse avond' in Shooters (Haltestraat 56a). Zanger Sjaak Verkade treedt dan vanaf acht uur
op.
Hij is vooral bekend geworden
door zijn jarenlange optredens
in Hof van Holland op het
Rembrandtplein. Hij heeft veel
nummers van André Hazes,
B10f, René Froger en Frans
Bauer op zijn repertoire.
Vervanging
ZANDVOORT - Han van
Leeuwen vervangt vanaf donderdag Ine Zantingh, directeur
van het AktMteitencentrum
Zandvoort. Zantingh is drie
maanden met ziekteverlof.
Van Leeuwen is niet alleen
raadslid maar ook adviseur in
communicatie en beleidsontwikkeling.

Een buitenstaander zou het
niet zo zeggen, maar de
Zandvoorters weten wel
beter: in het dorp aan de zee
wordt veel aan kunst
gedaan. Thys Ockersen
graaft deze week in zijn
eheugen naar de
unstenaars van de jaren
zestig.

f

O

OK IN de jaren zestig waren er kunstenaars in Zandvoort.
Een Italiaan die zich
toepasselijk Tony Maffia had
genoemd, verkocht redelijk in
Sociëteit Duystergast. Meestal
portretten van joden, niet onverdienstelijk trouwens. Niemand wist hoe hij werkeüjk
heette, maar hij moet er toch
een aardige boterham hebben
verdiend in die jaren dat hij in
Zandvoort vertoefde.'
'Frans Piet, die de Zand-

voortse Courant volschreef,
maakte cartoons bij de politieke artikelen, maar thuis werkte hij aan erotische pentekeningen. Ze leken een beetje op
Aubrey Beardsley en ze kwamen pas tevoorschijn na zijn
dood. Er was al een jonge Hans
van Pelt, nog altijd schilder en
tegenwoordig cartoonist van
het Zandvoorts Nieuwsblad.'
'Kees Verkade was natuurlijk de grote beeldhouwer van
Zandvoort. Hij liet prachtige
beelden her en der verspreid in
het dorp achter toen hij naar
Monaco vertrok om beelden
aan Grace Kelly af te leveren
en om een internationale carrière op te bouwen.'
'Maar ook Danny Visser en
Edwin Feith lieten van zich horen, voornamelijk via de Oase
Bar waar ze frequente bezoekers waren. Edwin en Danny
kregen hun grote kans om te
exposeren van mijn buurman

'De weg door ongure bossen'

WEE!
ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

APOTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds Zeestraat Apotheek, tijdelijk gehuisvest op de Engelbertsstraat 90a, 5713073. Vanaf vrijdagmorgen tot en met donderdagavond ('s avonds en in het
weekend) de Zandvoortse
Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en s' avonds 57.30500 of
112.
DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
HUISDIEREN: 5383361 (Amivedi) en 5343440 (Dierenbescherming).

Jordy

Nee, niet de zoon van Johan
Cruijf, maar een kruising
Duitse herder komt deze week
m de krant. Jordy is een reu
van maart 1992, zwart-bruin
van kleur. Een lieve speelse
hond die zeer levendig is.
Voor grote mensen en kinderen vanaf tien jaar een goede
. speelkameraad, maar voor
jongere kinderen te onbehou\yen. Over het algemeen kan
hij het ook goed vinden met
teven, echter met reuen wat
'ttmder. Hij kan ook geplaatst
worden bij een kat, dat gaat
Druna. Deze prima luisteren«e actieveling zoekt een leuk
gezin waar hij zijn voetbal
Kwijt kan. Lekker spelen met
zijn baas of bazin op het
s
«.raud of bos vindt hij het eina
6- Wie komt eens kijken naar
deze kanjer van een hond?
Jordy is te gast bij het Kenv nemer Dierentehuis Zandoort en zoekt, net als alle anwere loges, een nieuw thuis.
inJormatie: Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

*->
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een bijzondere fihn in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding. Vanavond de Tjechische film
'Cesta Pustym Lesem' (The way through the bleak
woods/De weg door de ongure bossen).
t/^1 esta Pustym Lesem' is het speelfilmdebuut van de Tsjechi\J sche cineast Ivan Vojnar die met zijn zwart-witfilm meteen
een prijs voor het beste camerawerk op het filmfestival van
Barcelona heeft gekregen.
De film gaat over een jonge Weense tandarts die zich vestigt in
de Bohemen. Hij woont bjj een afgetobde weduwe met een
rusteloze zoon in een klein afgelegen dorpje tussen de wouden.
De jonge tandarts ontmoet een verleidelijke vrouw die slecht in
het dorp bekend staat. Al is luj eerst een buitenstaander, toch
raakt hij steeds meer betrokken bij de dorpse microkosmos.
Het verhaal speelt zich vlak voor de Eerste Wereldoorlog af.
De Bohemen horen op dat moment bij de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Er wonen verschillende nationaliteiten,
waarvan de Sudetenduitsers de meerderheid vormen. Vojnar
suggereert volgens het Filmmuseum dat de etnische groepen
vredig met elkaar samenleven. De film eindigt met beelden uit
de Eerste Wereldoorlog, die een einde maakt aan de Habsburgse
monarchie. „Een periode van onschuld werd hiermee definitief
verleden tijd," aldus het Filmmuseum.

12 februari-18 februari 2000
Geboren: Fleur Maria Meseret,
dochter van Paul Michiel de
Boer en Claudia Maria Catharina van Dam. Anthonia Antoinette, dochter van Johannes
Nagelmaeker en Maria Catharina Cornelia de Jong.
In ondertrouw: Bud van Loon
en Pricella Johanna Theodora
Maria Zwirs. Ronald Philip

Kees Manders, broer van de
legendarische Torn 'Dorus'
Manders.'
'Wie was Kees? Hij was de
koning van het Thorbeckeplein geweest. Net voor de
BTW zijn intrede deed. had hij
al zijn nachtclubs inclusief de
Mouline Rouge van de hand
gedaan.'
'Ik woonde van 1968 tot en
met 1972 op het Thorbeckeplein op een klein kamertje en
naast mij had Manders' dochter nog een gewoon café. Dus
eigenlijk was Kees Manders
mijn buurman in Amsterdam,
maar ook in Zandvoort waar
lüj met zangeres Zwarte Riek
op de Kostverlorestraat woonde, vlakbij mijn ouders.'
'Behalve nachtclubeigenaar
was hij ook artiestenmanager,
entrepreneur, een beetje artiest (maar niet zo goed als
Torn) en zelfs filmproducent.
Hij maakte namelijk voor zijn

neefje Torn de gangsterpersiflage 'De Peetmoeder'. Zwarte
Riek was er toen inmiddels er
vandoor gegaan met een
Spaanse jongeling en Kees
ging verder door het leven met
de weduwe van broer Torn.'
'Kees stelde zijn garage een
keer beschikbaar aan de jonge
kunstenaars Edwin en Danny.
Maar het was een stralende zomer en de bezoekers van Zandvoort gingen liever naar het
strand dan naar Manders garage. Edwin en Danny hadden
vol enthousiasme hun doeken
in de ruimte opgehangen en
wachtten geduldig op de grote
dingen die stonden te gebeuren. Slechts een enkele bezoeker kwam langs en die bleek
ook nog eens geen koper te zijn
en het geduldig wachten werd
niet echt beloond. Ze hingen
trouw rond in hun 'Galerie',
een week lang.'

René Boutique
veranderd in
echte strandwinkel
ZANDVOORT - Je kunt wel
zeggen dat de sinds jaar en dag
aan de Kerkstraat 6 gevestigde
speciaalzaak in strandkleding
en mode-accessoires René
Boutigue een complete metamorfose heeft ondergaan. Tijdens de ingrijpende verbouwing, die vanaf half januari
plaatsvond onder de hoede
van architect Hans Hoopman,
is de winkel totaal vernieuwd.
„En dat was wel nodig ook,"
verklaart eigenaar René Altorf,
die het familiebedrijf met behulp van zijn ouders exploiteert. „Zoals het was, werkte
het gewoon niet meer, qua interieur en zo. Veel te rommelig,
weet je wel."
Na de heropening van vorige
week zondag is echter goed te
zien dat René Boutique het
hoofdzakelijk moet hebben
van de toeristen en dagjesmensen, die Zandvoort in het
zomerseizoen in zulke groten
getale aandoen. Het is namelijk een echte strandwinkel geworden, met z'n heldergele
muren en toonbank en de
zandkleurige vloer. Sfeerbepalend zijn daarnaast ook de drie
oude, van een vrolijk puntdak
voorziene badhuisjes, die tegenwoordig een nieuwe functie
hebben gekregen als stijlvolle
paskamertjes. Verder zijn er
overal decoratieve strandvoorwerpen te vinden, zoals scheipen en zeesterren.
„Maar niet alleen de winkel
is veranderd," benadrukt
René. „Ook het assortiment
hebben we totaal vernieuwd.
Zo hebben we de ruimte gecreèerd voor wat luxere spullen, bijvoorbeeld zilveren sieraden van Good Times en Ota-

m.

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12. Tel:023-5718648,
of Faxen 023-5730497.

e

zu. Naast de horloges van onder meer Fossil en Davis bekleden die sieraden nu een prominente plaats in onze zaak." De
hoofdmoot blijft echter zoals
voorheen bestaan uit een keur
van bad- en strandkleding
voor alle leeftijden en geslachten. Uiteraard is het voor René
nog even wachten voordat
deze artikelen in grote hoeveelheden aan de man kunnen
worden gebracht.
„Ja, ik heb in principe natuurtijk een typische seizoenzaak," bevestigt hij. „Pas vanaf
april komt de loop er hier echt
in. Toch heb ik sinds de heropening al aardig wat klanten
over de vloer gehad, hoor. En
aan hun positieve reacties te
merken was het beslist een
goede besluit om de boel hier
zo radicaal aan te passen bij de
moderne tijd. Iedereen is het
er wel over eens dat de zaak nu
veel meer uitnodigt om binnen
een kijkje te komen nemen."

Prijskorting bij
AH vooral gericht
op gezinnen
ZANDVOpRT
fikse uitbreiding
tenkring hebben
verlagingen die

- Voor een
van de klande vele prijsAlbert Heijn

'Toch kwam er nog een mooi
moment toen op de laatste dag
van de expositie collega entrepreneur Maup Caransa hen bezocht. Hij kocht van ieder een
doek. Ik meen voor honderd
gulden per schilderij. De kunstenaars waren apetrots dat
de bekende Caransa hen had
opgenomen in zijn verzameling. Waarschijnlijk wachtte de
bekende zakenman op het
ogenblik dat zijn investering in
het jonge talent er dubbel en
dwars uit zou komen.'
'Ik geloof niet dat Kees Manders nog wat heeft gekocht,
maar de schilders waren verheugd dat ze in elk geval iets
verkocht hadden.'

'Bingo!'
Ontwikkelingswerker Jeroen Bluijs en de Stichting Hart voor
Polen zullen ongetwijfeld 'Bingo!' roepen als zij de opbrengst
vernemen van de kienavond die dit weekend plaatsvond in de
katholieke kerk. Er is maar liefst zevenduizend gulden ingezameld dankzij de 125 bezoekers. Het organisatiecomité is er
volgens Herma Bluijs erg blij mee, al was het alleen al omdat het
een gezellige avond was.

Te betalen voor 1 april

Slager Riek Barmentlo kon zijn ogen bijna niet geloven. WethouThys Ockersen der Hans Hogendoorn stuurde hem vorige week een brief omdat
hij strandstoelenbelasting moest betalen voor de stoelen die hij
In het boekje 'Zimmcr mit Früh- een dagje op de Grote Krocht heeft neergezet. Een gulden per
stück' zijn 24 verhalen van Thys Oc- bezette stoel, net als de strandpachters, met een minimum van
kersen gebundeld. Het boekje is te
honderd gulden. Te betalen voor l april. Barmentlo ontplofte
koop bij Bruna Balkenende.
zowat en liep op hoge poten naar zijn buurman, Peter Tromp,
die zich echter toch wel een beetje achter de gemeente opstelde.
begin februari heeft ingevoerd Pas bij zijn klanten kreeg hij gehoor: „echt iets voor de gemeente
nog niet geleid in het filiaal aan Zandvoort," zeiden ze. Na een halfuurtje vond Tromp dat zijn
de Grote Krocht. „Maar dat buurman echter genoeg had geleden. De aap kwam uit de mouw:
kan natuurlijk ook moeilijk, wethouder Hans Hogendoorn had een geintje uitgehaald. De
met zo'n zandbak voor de slager kon de grap zeer waarderen en bracht de wethouder
deur," meent bedrijfsleider A. persoonlijk de honderd gulden, die dit geld uiteraard niet aanWülemse. „We moeten eerst nam. Hogendoorn vreest nu echter wel dat hij het slachtoffer
maar eens wachten tot de nou- van een nieuwe l aprilgrap gaat worden.
ten vlonders weer verwijderd
zijn en onze winkelstraat over
een week of vier de prachtige
uitstraling heeft gekregen die
ons voor ogen staat. Tot die
tijd is het voor onze bezoekers De vervuiling op het Zandvoortse strand bleek vorige week niet
nog eventjes behelpen."
op zichzelf te staan. Woensdag kwam de kust boven het NoordWel liep het volgens hem in zeekanaal in het nieuws, omdat daar stookolie met paraffine
de eerste week na de prijskor- gevonden was. Rijkswaterstaat heeft de vervuiling daar inmidting, toen de herbestrating van dels opgeruimd. Ook de plakken in Zandvoort en Bloemendaal
de Grote Krocht nog niet was zijn weggehaald, in dit geval door de gemeente. Het ging ten
begonnen, redelijk storm in de zuiden van het Noordzeekanaal overigens niet om teer, zoals
supermarkt. „De toegenomen rijkswaterstaat eerst meldde, maar om stookolie (zonder parafdrukte was vooral te merken fine). Welk schip zijn tank heeft schoongemaakt, is volgens
aan het verstrekken van Bo- rijkswaterstaat niet meer te achterhalen.
nuskaarten," vertelt Willemse.
„In die dagen hebben we heel
wat nieuwe pashouders mogen
inschrijven." Daarbij waren
met name veel ouders van kinderrijke gezinnen vertegen- De werkzaamheden op de Grote Krocht zijn nog steeds in volle
woordigd, die graag profiteren gang. Er is echter wel een probleempje ontstaan doordat de
van de kortingen op de wat levering van de beloofde siertegel vertraagd is. Voorlopig worgrotere verpakkingen. De den de trottoirs daarom in zijn geheel met gewone tegels betevoordeelactie, waarbij tal van geld.
merkartikeien in prijs zijn ver- Over drie weken worden de vierkante siervlakken vervangen
laagd, is immers voornamelijk door mooiere stenen. Waarom deze dubbele excercitie? Ton van
gericht op inkopers van ruime Heemst, woordvoerder van de gemeente, legt uit dat de gemeenhoeveelheden levensmiddelen. te hiermee hoopt de overlast te verminderen en de bereikbaarheid van de winkels te vergroten.
„Door ouderen en tweeverdieners werd Albert Heijn altijd al goed bezocht," laat Willemse weten. „Maar bij gezinshoofden hadden we het imago
een beetje duur te zijn. Door Niet alleen Zandvoort is druk bezig met nadenken over stranddeze actie willen we laten zien paviljoens die in de winter kunnen blijven staan. Onze speciale
dat dit nogal meevalt, en dat correspondent in Groningen, Rien Couvreur, stuurde deze week
we op dit punt de concurrentie een artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden over paviljoens
best goed aankunnen. Al zul- op de waddeneilanden: „Rijkswaterstaat en de vier Friese eilen we de prijzenslag met an- landgemeenten zijn het in principe met elkaar eens over wintedere supermarkten wel nooit rppenstelling van strandpaviljoens," schreef de krant 14 februakunnen winnen. Maar dat ri. „Op Ameland gaat het om vier locaties, op Terschelling om
hoeft ook niet, omdat we het vijf en op Vlieland om één. Op Schiermonnikoog heeft nog geen
natuurlijk in de eerste plaats enkele ondernemer belangstelling getoond voor een strandpavan onze bekende kwaliteit viljoen. Een voorwaarde van Rijkswaterstaat is dat de gemeenmoeten hebben."
ten hun bestemmingsplannen wijzigen. De exploitanten hebben
straks ook een bouwvergunning nodig, iets dat tot dusverre niet
hoefde."

Strand weer schoon

Tegels lichten

Winterpaviljoens op Wadden

Zielige vos

Sperling en Monica Theresia
Sterk.
Getrouwd: Boudewijn Johannes Maria Loogman en Petronella Maria Robat. Siegfried
Johan Victor Marinus en Helena Désirée van Rossum.
Overleden: Gerrit Johan Kerkman (69), Paul Ligtvoet (77),
Martien Johannes Cornelis
Hooijschuur (48), Maria Gerritdina Kransen-Meijer (82).

Al driejaar loopt erin de Amsterdamse Waterleidingduinen een
zielige vos rond. Het dier is blind aan één oog, heeft een kortere
staart dan een gezonde vos en is gewond aan zijn poot. Vooral
dat laatste valt erg op, omdat sommige mensen denken dat het
dier aangeschoten is. Veel bezoekers schieten dan ook regelmatig een duinwachter aan of spreken hun bezorgdheid uit bij het
bezoekerscentrum De Oranjekom.
„Het probleem is echter dat de duinwachters er ook niets aan
kunnen doen. Er mag namelijk niet gejaagd worden in de Amsterdamse Waterleidingduinen, dus kan het dier niet uit zijn
lijden verlost worden," aldus Marijke Bakker van Gemeentewaterleidingen Amsterdam.

Versterking

Hervormde Kerk: Zondag 27 februari 10 uur SOW in Ger. Kerk.
Gereformeerde Kerk: Zondag 27 februari 10 uur: SOW met ds
C.B. Blei-Strijbos uit Haarlem.
Agatha Parochie: Zondag 27 februari 10.30 uur: pastor H. Kaandorp met koor.

Spencer heeft een huisje Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Zondag 27 februari 10.30:
Babs zoekt nog.
mw. J. Broström-Bruin uit Boskoop.

Voor beroepsmuzikant LUC de Bruin uit Zandvoort breekt zondagavond het uur van de waarheid aan. De drummer/zanger
doet samen met de band Alderliefste mee aan het Nationaal
Songfestival. Paul de Leeuw presenteert dit gala in Ahoy. Het
wordt live uitgezonden op Nederland 3. Voor negenduizend
toeschouwers en misschien wel miljoenen Nederlanders in de
huiskamers speelt Alderliefste het nummer 'Evenwicht' dat
door het bekende componistenduo Fluitsma en Van Tijn gemaakt is. Het is het enige Nederlandstalige nummer. „We vinden
het al verschrikkelijk leuk om mee te doen en of we winnen, dat
zien we wel. Er is veel concurrentie. Het hangt ook sterk af van
de voorkeur van het publiek, want dat mag stemmen per telefoon." Zandvoorters, bellen dus!

De familie Altdorf heeft klcdingboetiek Bene een Zandvoorts tintje gegeven

De vijf bestuursleden van de Zandvoortse Huurdersvereniging
zijn vorig jaar vol goede moed begonnen, maar inmiddels is
gebleken dat hun werkdruk wel erg hoog ligt. Daarom zijn ze
druk op zoek naar nieuwe bestuursleden. De vereniging, die 572
leden heeft, komt op voor de belangen van EMM-huurders en
particuliere huurders.
Wie de club wil versterken, wordt verzocht contact op te nemen
met de ZVH: bel naar 573.1618 of schrijf een brief naar Postbus
287, 2040 AG in Zandvoort.
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Zoekt u een commerciële
functie in het reclamevak?
Van Vliet Bureau voor Media-Advies is de grootste f uil
service media-exploitant van Nederland met ruim 40 jaar
ervaring op het gebied van advertentie exploitatie.

Iets voor u?
V e r p l e e g k u n d i g e m/v voor de pool

Binnen twee van onze gespecialiseerde verkoopgroepen
is een vacature voor een

Binnen de klinische verplegingssector van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit (AZVU)
bestaat sinds kort de mogelijkheid om te werken als zgn. poolverpleegkundige.

m

InterLandGn sprelgroEp
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

l Nieuwsblad

Voor deze dynamische functie roepen wij kandidaten op
meteen MBO-opleiding en een goede mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, die zelfstandig kunnen
werken, over teamgeest beschikken en representatief zijn.

Of u nu alleen overdag wilt werken, voor halve dagen of juist in het weekend of de a v o n d e n ,

Onze media adviseurs hebben een veelzijdige en
afwisselende baan die bestaat uit het werven van
advertenties per telefoon en door persoonlijk bezoek,
het opstellen van verkoopplannen, schrijven van
offertes, voorbereiden van verkoopacties en maken
van rapportages.
Bureau Van Vliet is een lerende organisatie met een
positieve werksfeer. Wij bieden naast een goed salaris
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
ATV en spaarregelingen.

en/of folders
zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.8444

bij het VU ziekenhuis behoort dit tot de mogelijkheden. U k u n t zelfs kiezen Waar u wilt werken!

Als poolverpleegkundige levert u een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse verpleegkundige zorg op de
verpleegeenheden. De klinische verplegingssector is onderverdeeld in 4 sectoren:
SECTOR A: • algemeen inwendige geneeskunde • acute inwendige geneeskunde • longziekten
• geneeskundige oncologie • hematologie • dermatologie • nefrologie • gastro-enterologie
• reumatologie • hemodialyse.
SECTOR B: • K.N.O. • mondziekten • kaakchirurgie • neurochirurgie • neurologie • oogheelkunde

Belangstelling voor deze baan? Stuur, fax of e-mail
per direct uw brief met CV aan

• plastische chirurgie • urologie.
SECTOR C: • Kindergeneeskunde • kinderchirurgie • neonatologie • kinder I.C. • verloskunde • gynaecologie.

VAN VUETW BUREAU VOOR MEDIA-ADVIES

SECTOR D: heelkunde met 5 subspecialismen: • algemene heelkunde, ongevalschirurgie, vaatchirurgie,
oncologische chirurgie, intensive care heelkunde • orthopedie • cardiochirurgie • cardiologie.

Office professionals

Bureau Van Vliet B.V. t.a.v. Milan Kaldenbach, manager P&O,
Postbus 20 - 2040 AA Zandvoort

tel.: 023 - 571 47 45 fax: 023 - 5717680
E-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com
Uitgebreide bedrijfsinformatie is te vinden op
onze website www.bursauvanvliet.com

Junior secretaresse advocatuur
Geen ervaring maur wel ambitie? Dan ben jij de
kandidaat die wij zoeken voor een jong udvocatenkantoor met expansiedrift in Amsterdam/.uid. De gewenste achtergrond is havo/vwo,
een goede typevaarciiglieid en goede kennis van
het Engels. Je komt te werken bij een informeel kantoor, waar begrippen als collegialiteit
en teamwork niet als buitenaards worden
beschouwd.

www.vedior.nl

Vedior
Bij Vedior Personeelsdiensten maken we werk van talent.
Wij kijken daarbij verder dan opleiding en ervaring alleen. U kunt
uw talenten inzetten in een van de volgende functies.

Districtsassistente m/v
De functie. Deze duizendpoot is de spil van het district en daarbij de rechterhand van de districtsmanager. Het veelzijdige
takenpakket bestaat in ieder geval uit agendabeheer, post en het
zelfstandig voeren van correspondentie maar vooral wordt er
een beroep gedaan op organisatorisch talent inzake diverse operationele zaken die zich in het district afspelen. Verder maakt de
vraagbaakfunctie, zowel intern gericht als extern op accountniveau omtrent het producten- en dienstenpakket, een belangrijk
onderdeel uit van deze functie.
De eisen. HBO werk- en denkniveau met enkele jaren secretariële werkervaring. Goede kennis van MS Office (Word, Excel
en PowerPoint). Uitstekende communicatieve vaardigheden
(woord en geschrift).

Medewerker debiteurenadministratie m/v

Met andere woorden, als u bijvoorbeeld géén weekenden kunt werken, of juist alleen in het weekend, dan

Naast recente werkervaring vragen wij een geregistreerd diploma A-verpleegkundige of hbo-V en een
CKM RUM VOOR LOW VISION & OITOMETKIK
O.O.C i. is gespecialiseerd in het aanmeten van oplisclK' izezichlshulpmiddclcn voor slechtzienden.
Wii /Mckcn voorspoedige indiensttreding een

Medisch
secretaresse
36 uurAvcck

Bel Marije van Willigenbtirg voor meer informatie.
Meddo CareerConsultants bemiddelt in banen op
specialistische vakgebieden. Reageer per mail, fax of post:
Meddo b.v. Weesperzijde 86 1091 EK Amsterdam
Tel 020.4637777 Fax 020.4632898 mail@meddo.com

werkervaring die graag willen werken. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw mogelijkheden.

kan dat. Het is dus mogelijk om geheel op maat een arbeidsovereenkomst aan te gaan met ons ziekenhuis.

Ervaren secretaresse notariaat
Voor twee (kandidaat)notarissen bij een middelgroot notariskantoor in Amsterdam zoeken wij
een ervaren kracht die zelfstandig kan werken,
l' werkt akten uit via dictafbon en concept,
voert de correspondentie en staat cliënten te
woord per telefoon. Op termijn /uit n steeds
zelfstandiger werken.

Voor al deze (soms gecombineerde) verpleegeenheden zijn wij op zoek naar verpleegkundigen met recente

flexibele instelling t.a.v. de aangeboden werkzaamheden. U kunt n.l. op. meerdere verpleegeenheden
ingezet worden.
Wij bieden een fijne werkplek, waarbij wij rekening houden met uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. U krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de mogelijkheid dit -na wederzijds
goedvinden- om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd en een salaris naar rato van de gewerkte
uren, bij een dienstverband van 36 uur is dat ƒ 4.500,- bruto per maand, exclusief toeslagen voor onregelmatige diensten. Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in grote aandacht
voor medische ethiek en een betrokken, menselijke omgang met patiënten en collega's.

LI bc n i vriendelijk, scrviccgcricht en bereid om te lercn. \\'ij bieden u een interessante en afwisselende
funclic in een klein, gezellig team. De wcrkzaanihcdcn beslaan uit het:
-/<.• ll'Mandig verzorgen van de patiëntenadministratie
(;:cautonuuisccrd)
- beheren van de agenda's voor meerdere vestigingen
-ontvangen en begeleiden van patiënten,
- afhandelen van telefoongesprekken
-zelfstandig voeren van correspondentie met o.a.
oogartsen en zorgverzekeraars
Hei is belangrijk dat u zelfstandig kunt werken en
kennis heeft van tekst- en gegevensverwerking via de
computer. Gaarne uw sollicitatiebrief, bij voorkeur
handgeschreven, met CV voor 5 maart 2000 naar

Voor meer informatie over de verschillende sectoren kunt u bellen met: Sector A, Guus Koot (020) 444 4500.
Sector B, Janine Boer (020) 444 3422. Sector C, Mieke Hollander (020) 444 4444, oproep 98661. Sector D,
Joop Visser (020) 444 3420. Indien bovenstaande u wat lijkt, schrijft u dan een korte brief
waarin u kenbaar maakt wat uw mogelijkheden zijn t.a.v. werktijden en de voorkeur die u heeft wat
betreft het specialisme, wilt u tevens in deze brief uw werkervaring van de afgelopen twee jaar vermelden?
U kunt uw brief richten aan de heer Djindra Akloe, dienst personele zaken, VU ziekenhuis, Postbus 7057,
1007 MB Amsterdam. Of via: r.akloe@azvu.nl. Graag met vermelding van vacaturenummer 1999.00186 op
brief en envelop of als onderwerp van de e-mail. Kijk voor meer informatie over het VU ziekenhuis ook op
www.azvu.nl.

VU

O.O.G. Low Vision & Optomctric
t.a.v. m w. U. T. Tegel
Apollolaan 107
1077 AN Amsterdam
Tel.: 020-3050147/3050140

academisch Zjeken huis

Regio Noord-West Nederland
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De functie. Deze enthousiaste medewerker beheerst alle werkzaamheden die zich binnen de debiteurenadministratie voordoen zoals het afboeken van dagontvangsten, schriftelijke en
telefonische bewaking van het debiteurenbestand (krediettermijnen/kredietlimieten) en de daarbij behorende facturering.
Daarbij is de incasso-administratie een belangrijk onderdeel.
De eisen. Mbo/hbo opleiding (PD/MBA-opleiding), ervaring met
debiteurenbewaking, uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid en goede kennis van MS Office (Word
en Excel).

De functie. De accountgroepen behoren tot de afdeling
Business Development. De accountsecretaresse ondersteunt
de landelijk werkende accountmanagers met agendabeheer,
post, telefoonbeheer als ook het maken van presentaties en
het uitwerken van offertes. Verder is de accountsecretaresse
ook de vraagbaak voor de collega's van de vestigingen in het
hele land voor wat betreft de accountzaken.
De eisen. Mbo/hbo werk- en denkniveau aangevuld met een
secretariële opleiding, relevante werkervaring in een commerciële dienstverlenende organisatie en goede kennis van
MS Office (Word, Excel en PowerPoint).
De procedure. Behalve uw c.v. ontvangen wij graag een korte
en bondige brief. Daarin vat u krachtig samen hoe u denkt uw
talenten in te zetten om van de baan een succes te maken. Stuur
uw sollicitatie, uiterlijk binnen 14 dagen na het verschijnen van
deze advertentie, naar Vedior Beheer B.V., Afdeling P&O, t.a.v.
mevrouw S. Ploeg, Postbus 77800, 1070 MT Amsterdam.
E-mail: personeelszaken(."'vedior.nl

ERVAREN 5NTERNETSPEOABJSTEN

ERVAREN ONTWIKKELAARS
midden en hoger niveau. De diensten worden op consultancy- of projectbasis aangeboden. Daarnaast ontwikkelen wij specialistische, innovatieve en unieke toepassingen.
Bijvoorbeeld producten voor Elektronisch
Bankieren, logistieke en e-business oplossingen en toepassingen voor digitaal
kennismanagement.
Sinds de oprichting in 1986 heeft KSI een
stevig klantenbestand opgebouwd van
voornamelijk de banken-, verzekerings-,
telecommunicatie-, en logistieke sector.
KSI telt inclusief dochterondernemingen

genoteerd.

^^

Met minimaal 2 a 3 jaar werkervaring in één of meer van de volgende omgevingen > Oracle > Tandem
> Magie > Unix > Microsoft Hnternettechnologie
Wij bieden
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer in een no-nonsense cultuur
met veel uitdagingen. Bovendien t Een op uw persoon afgestemd loopbaanplan > Prima opleidingsmogelijkheden > Werk in een fantastische regio > Een lease-auto
Interesse?
Voor meer informatie over bovengenoemde functies kunt u contact opnemen met Peter Morcus, telefoon
(036) 546 00 80. Meer informatie over KSI vindt u op www.ksi.nl. Bent u onze nieuwe collega? Schrijf dan
een bondige sollicitatiebrief met uitgebreid curriculum vitae aan:
KSI International N.V.
t.a.v. Mia Seijbel
Postbus 60020
1320 AA Almere

middelgrote en grote ondernemingen uit

circa 670 medewerkers en is beursVedior Personeelsdiensten

ERVAREN SYSTEEM-/NETWERKBEHEERDERS
Met minimaal 2 a 3 jaar werkervaring in één of meer van de volgende omgevingen l Oracle > Tandem
> Magie > Unix > Microsoft Hnternettechnologie

Vereist is ervaring met het bouwen van Internetapplicaties (website, intranet en extraneï) en kennis van >
ASP (JScript & VBScript) > (D)HTML > Javascript. Een belangrijke pre is kennis van > Databases zoals
MS-SQL Server 7 / Oracle 8i > XML > JSP > JAVA > Macromedia Flash > Macromedia Director > Adobe
Photoshop 4.0 of hoger > MS Visual InterDev

Onze consultants zijn actief op operationeel,

Accoitntsecretaresse m/u

Voor onze vestiging Almere zoeken wij ondernemende, enthousiaste en gemotiveerde medewerkers:

ICT-ers M/V die hun tijd beter
kunnen gebruiken dan in de file te
staan surfen nu naar www.ksi.nl

Zandvoorts
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Enthousiast spel
leden bridgeclub
ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub zijn enthousiast begonnen aan de eerste zitting van
de vierde competitie. De spanning was groot en de verschillen miniem.

e

o
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SV Zandvoort verkeert in

Zandvoort neemt
afscheid van
laatste positie

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van SV Zandvoort
zit in een mpeiujke fase van
de competitie. Nadat vorige
week van koploper VEW
werd verloren, had Zandvoort nu de grootste moeite
om rode lantaarndrager IJmuiden van zich af te hquden. Na een matige wedstrijd
bleef de stand steken op een
1-1 geüjkspel.

ZANDVOORT - SV Zandyoort is bezig aan een mooie
inhaalrace. Door de uitwedstrijd tegen BSM met 3-2 te
winnen werd van de laatste positie afstand genomen. BSM
en TYBB nemen nu de laatste
plek in.

De dames Groenewoud en
Smit waren het snelst uit de
startblokken, zij scoorden 61
procent en werden hiermee
eerste in de A-lijn. Twee paren
moesten zich tevreden stellen
met een gedeelde tweede en
derde plaats te weten de dames Van der Meulen en Spiers
Door diverse omstandigheen de heren Baljet en Hei- den moest trainer Wessel Codoorn, die 59 procent op tafel lijn een beroep doen op een
legden.
aantal vervangers. Die vervangers kweten zich best wel goed
De B-Ujn gaf met 59 procent van hun taak maar van enige
een overwinning te zien voor samenhang in het team was
de dames Verhage en Visser. geen sprake. Er werd door de
Ook hier eindigden twee paren Zandvoorters hard gewerkt,
gelijk op de tweede en derde doch combinerend was Zandplaats. Het waren de heren voort zelfs de mindere van IJBakker en Brandse en me- muiden.
vrouw De Fost met de heer
Harmsen. Voor deze prestatie
Zandvoort begon sterk toen
was 56 procent toereikend. De Robin Castien na zeven minudames Beijer en Rauwerda wa- ten voetbal handig gebruik
ren met 61 procent de sterk- maakte van een mislukte buisten in de C-Ujn. Tweede met tenspelval van IJmuiden. De
twee procent minder werden Zandyoortse spits zag de doelde dames Brtujn en Van Dillen. man iets voor zijn heiligdom
staan en lepelde de bal prachOok de middagspelers start- tig in het doel, 1-0.
ten met de eerste wedstrijd in
de vierde cyclus. In de A-lijn
De Zandvoorters hadden
zegevierden met 63 procent even een betere fase en formevrouw Fluitsma en de heer ceerde een vrije trap. Robin
Veldhuizen. Op een achter- Castien had geen geluk en zag
stand van een procent pakten zyn inzet tegen de lat ketsen.
de heren Hogendoorn en WeijNaarmate de wedstrijd vorers de tweede plaats. De da- derde kreeg IJmuiden het besmes Van Duuren en Peters be- te van het spel. Met de wind in
gonnen overtuigend in de B- de rug trok IJmuiden het initilijn. Zij eindigden bovenaan atief naar zich toe. Zandvoort
met 62 procent, wat vier pro- speelde slordig en leed veel
cent meer was dan het resul- balverlies.
taat van nummer twee, mevrouw Janssen en de heer SanHalverwege de eerste helft
toro.
ontstond de gelijkmaker toen
de linkerspits van IJmuiden
geheel niet werd afgedekt, het
TZBbUpin
schot op doel verdween onhoudbaar in de bovenhoek, 1spoor Heemstede
1.
ZANDVOORT - TZB blijft in
het spoor van koploper HeemDe Zandvoortse defensie acstede. De Zandvoorters won- teerde onzeker en doelman Voordat Edwin Ariesen gevaarlijk wordt werkt een verdediger van IJmuiden de bal weg
nen gedecideerd met 7-2 van Clemence Groot moest met
Eendracht en proberen zon- handen en voeten een paar de spitsen kregen weinig steun vervangen door Ted Saunier. tie was een paar keer dicht, bij
dag een aanval te doen op de keer redding brengen. Zand- waardoor er een enorm gat op
Ondanks het windvoordeel een doelpunt. Zandvoort
koppositie. Dan gaat TZB op yoort ging te veel uit van de het middenveld ontstond. Vlak wist Zandvoort geen offensief bloeide na een half uur voetbezoek bij Heemstede.
individuele acties van Robin voor de rust moest een gebles- te ontwikkelen. Ook nu gaapte ballen op en poogde alsnog de
Castien en Edwin Ariesen. Bei- seerde Bob Brune zich laten er een groot gat tussen defen- overwinning in Zandvoort te
The Boys weken ook dit keer
sie en aanval. IJmuiden, dat houden. Castien en Van Rhee
uit naar de velden van SV
streed voor elke meter grond trachtten de doelman te verZandvoort. Daar legden de
en de punten hard kon gebrui- rassen maar slaagden daar
Zandvoorters een puike eerste
ken in de strijd tegen degrada- niet in. Zonder al te veel moeihelft op de grasmat. Het zeker
Riek de Haan (TZB) 28X
niet zwakke Eendracht werd
met vlotte combinaties in de
verdediging gedrukt. TZB
kreeg al snel het ruggesteuntje
<3&ay-^*
van een doelpunt. Mark van
den Berg scoorde in de tweede
^^
Robin Castien
(SV Zandvoort-zat.)
^$
20 X
minuut en tien minuten later
ZANDVOORT - Tijdens de Luttik en Melwin Drose deden
zorgde Stefan Berendes voor
open Nederlandse Politie- het best aardig met een 21e en
Mischa Tibboel
(TZB)
17X
SS
de 2-0. Beide doelpunten kwakampioenschappen veldloop 23e plaats. BÜ de dames was
(SV
Zandvoort-jun.)
^
Stefan
Smit
$
11
X
men tot stand uit fraai opgewerden door Zandvoortse at- het een Haagse aangelegenzette aanvallen.
Pieter Keur
(SV Zandvoort-zat.)
(j $
leten goede prestaties gele- heid. Met kop en schouders
10X
De bezoekers probeerden
verd. Als beste Zandvoortse stak M. Hoogenbrugge boven
met positief voetbal terug te
prestatie werd genoteerd de de rest uit. De Zandvoortsen
komen in de strijd. Even moest De strijd om topscorer van bet voetbalseizoen 1999/2000 lijkt be- tweede plek van Gerard M. Brinker met een twaalfde
TZB het initiatief afgegeven en slist. Koploper Riek de Haan voegde drie doelpunten aan zijn totaal Kuijper in de klasse vetera- plaats en Els Kuijper-Zwemdat leverde een tegentreffer toe en kwam daarmee op het recordaantal van 28 treffers. Voor
mer met een dertiende plaats
nen 1.
op, 2-1. De terugval was van achtervolger Robin Castien, die eenmaal scoorde, wordt het een
scoorden prima.
korte duur aangezien TZB het ondoenlijk karwei de acht doelpunten achterstand weg te werken.
Bij de veteranen l, over een
goede spel meteen weer op- Stefan Smit schoof een plaatsje op naar nummer vier, door ook een
Daar het een open wedstrijd afstand van 19,7 kilometer,
pakte. Nog voor de pauze was doelpunt aan zijn totaal toe te voegen.
betrof kon eenieder aan deze was de strijd ook al snel gestrede strijd beslist, 5-1. Riek de
veldloop in Overveen deelneHaan scoorde tweemaal en een
men. Vele atleten uit de regio
voorzet van Edo Opzeeland
maakte hier dankbaar gebruik
verdween in de kruising van
van en niet zonder resultaat.
het doel.
Onder goede weersomstandigBij een dergelijke voorheden gingen 63 atleten en atsprong sluipt vaak nonchalanletes van start voor de 7,1 en de
ce in een ploeg. TZB en Een9,7 kilometer lange en zware den om de gouden medaille.
dracht schuwden echter de
wedstrijd. Twee tot drie keer Deze ging met ruime voorstrijd niet en dat leverde leuke
ZANDVOORT - Tijdens regionale turnwedstrijden bemoest Kraantje Lek en een of sprong naar de Amsterdammomenten voor beide doelen
haalde Dominique Koper een fraaie eerste plaats bij de
twee keer moest middenduin mer H. Akkerman. Om het zilop. Beide teams kregen veel
pupillen 1. Het totale klassement werd eveneens gewonnen
ver en brons was nog wel enige
beklommen worden.
kansen maar verder dan 7-2
door Dominique.
Het parcours lag er perfect tijd strijd, doch uiteindelijk
kwam het niet. Dennis SchraDominique Koper turnde een uitstekende wedstrijd en
bij, zodat er goede tijden gelo- was de tweede plaats voor
der liet de zesde treffer notemag zich kampioen noemen van het rayon Haarlem. Tessa
pen konden worden. Bij de he- plaatsgenoot Gerard Kuijper
ren, uit een prachtige vrije trap
de Boer turnde eveneens een goede wedstrijd en werd in het
ren ging de strijd tussen Mat- en de derde plaats ging naar B.
en Riek de Haan scoorde zijn
totaal klassement achtste. De eerste zeven gaan door naar
thijsse en Rozendaal, alsmede de Wit uit Eindhoven. De presderde en de zevende van TZB.
de halve finale. Tessa haalde dat net niet. In diverse klassen
de uit de regio afkomstige Van taties van de Zandvoorters De
„Het was een goede wedkwamen turnsters van Oefening Staalt Spieren in actie. Alle
Mulligen. Mattmjsse won uit- Nieuwe, derde plaats overall,
strijd," vond Willem Koning.
Zandvoortse deelnemers konden terug zien op prima turneindeUjk met Rozendaal als Nico Bakker negende en Miwedstrüden.
tweede en Van Mulligen werd chiel van der Wal elfde plaats,
Puzzelritwerd
derde. Zandvoorters Ruud waren zeer acceptabel.

Topscorer J

V
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Dominique Koper pakt
regionale turntitel

Foto Chris Schotanus

te hield de defensie van IJmuiden stand.
„Er is wel hard gewerkt,"
vond trainer Wessel Colijn.
„Maar het zit er op dit moment
niet in. Voetballend kwam het
er niet uit. Het spelen met veel
invallers gaat ten koste van het
team. De verwachtingen wa-

ren groot voor dit seizoen,
maar het valt een beetje tegen.
Als je deze wedstrijd bekijkt
dan is een gelijkspel terecht.
De volgende wedstrijden moeten we van week tot week maar
bekijken. Het ziet er niet zo
mooi uit alhoewel het ook wel
tegen zit."

Zandvoortse agenten
Bij de veteranen 2 werd hevig strijd geleverd om de eerste
twee plaatsen. De Amsterdamse politieman Kloosterboer hield J. Belien uit Zandvoort net achter zich. Ook Willem Minkman met een twaalfde plek en Bob ten Haave met
een dertiende plaats liepen
een sterke wedstrijd.

per twee dagen na de politiekampioenschappen
naar
Schoorl om aldaar aan zijn
120e marathon te beginnen.
Eigenlijk veel te kort op de
zware veldloop in Overveen,
maar wel een goede beproeving voor de zes uren van Stein
begin maart. Kuijper legde
deze loop als eens eerder winnend af.

Begin maart bestaat de
loopgroep Zandvoort eenjaar.
Onder ideale omstandigheDit feit zal bescheiden worden den werd de marathon van
Schoorl gelopen. Gerard Kuijper was weggegaan op een
schema van 3 uur en 30 minuten. Het ging zo lekker, dat hij
besloot om eem groepje atleten kilometerslang te "hazen".
Onder luide aanmoedigingen
gevierd. Deze loopgroep kan van supporters besloot hij de
echter nog steeds uitgebreid tweede helft te versnellen. Dit
worden. Er wordt elke dins- ging goed tot aan het 30 Mlodagavond om zeven uur ge- meterpunt. De benen van de
start bij het parkeerterrein Zandvoorter liepen vol en de
Zuid. Ook is het mogelijk om te inspanningen van de zware
trainen op zaterdagmorgen veldloop begonnen zijn tot te
vanaf half tien. De start is dan eisen. Hij besloot het tempo te
vanaf parkeerterrein Midden- laten zakken en verder niet te
duin, naast het Cios-terrein in forceren. Op ervaring werd de
Overveen. Informatie is te ver- finish door Kuijper bereikt in
krigen via telefoonnummer een tijd van 3 uur 20 minuten
023-571.8205.
en 5 seconden. Hij was met
In verband met de komende deze tijd zeer tevreden en gaat
ultralopen toog Gerard Kuij- met goede moed naar Stein.

Tweede plek voor Gerard
Kuijper bij veteranen

een groot feest

ZANDVOORT - De routebeschrijyingrit van de Autosport
Vereniging Sandevoerde werd
een groot feest. Uitzetter Nico
van Nes zorgde er wel voor dat
de equipes de nodige fouten
maakten.
De ASV Sandevoerde begroette zaterdagavond een ouderwets hoge opkomst. De
vooruitzichten waren ook goed
voor een autorit door Zandvoort. Het weer was droog en
het zicht was goed. Zonder dat
de deelnemers zich er bewust
van waren werd in de vallen
van Van Nes getrapt en strafPunten konden volop genoteerd worden.
In de A-klasse toonden bestuurder Wim Rappange en
navigator Ruud de Beer hun
öasse. Zij waren een klasse
apart en scoorden slechts zesag strafpunten hetgeen de eerste plaats opleverde. De Bslassers hadden al meer moeite met deze leuke rit. Bestuuraer Frits Gonzen met navigator Linda Penninx-Conzen
wamen het beste voor de dag.
Zy scoorden 210 strafpunten
e
n wonnen deze klasse.
•De nieuwe equipe Martijn
Jacobs
en Thijs Retra waren in
e
° C-klasse wederom de besten. Met 270 punten pakten zij
ae fraaie beker die bij de eerste
Plaats hoorde. Wel was het een
ttipte
overwinning aangezien
Oe
nummers twee, drie en vier
nauwelijks meer fouten maakten.
De volgende rit van ASV
«andevoerde vindt plaats op
zaterdag 25 maart 2000. De
is vanuit Palace De jeugdige kampioenen, geflankeerd door wethouder Odcrkerk en Rinus Kok, zijn razend enthousiast over de oorkonden
Foto Chris Schotanus
Van Fenemaplein 2.

ZANDVOORT - De huldiging van de Zandvoortse
jeugdkampioenen in de Korver sporthal werd een feestelijk gebeuren. De daaraan gekoppelde zeskamp leverde
een prachtig spektakel op.
Natuurlijk keek de jeugd
reikhalzend uit naar de oorkondes, die aan een kampioenschap verbonden zijn. Maar
het idee van de Zandvoortse
Sportraad, een zeskamp te organiseren werkte ook dit jaar.
Razend enthousiaste kinderen
sloofden zich uit om een onderdeel maar winnend af te
sluiten. Daarbij leefden de ouders en grootouders niet minder enthousiast mee.
Oscas Vos had de leiding van
de zeskamp en leidde met een
paar medewerkers mert verve
de strijd over zes onderdelen.
De stormbaan was een van de
leuke spelletjes waarin de
jeugdkampioenen zich uitleefden. De strijd om de punten
was behoorlijk fel maar uiteindelijk won de voetballende C3
jeugd van Zandvoortmeeuwen
de zeskamp. Het was overigens de laatste keer dat jeugd
van Zandvoortmeeuwen werd
gehuldigd, omdat zoals bekend de voetbalclub na fusie
met Zandvoort'75 verder gaat
onder de naam SV Zandvoort.
De gymnastiek vereniging
OSS vormde met het meisjesteam van SV Zandvoort een
team en legde verrassend be-

slag op de tweede plaats net
voor de jeugd van Tennisclub
Zandvoort.
De uitreiking van de fraaie
oorkondes was het volgende
hoogtepunt van de middag.
Wethouder Oderkerk overhandigde in samenwerking met
Sportraadslid Rinus Kok de
oorkondes en de aanmoedigingsprüs ging naar het meisjesvoetbalteam van SV Zandvoort onder begeleiding van
Willem Schilpzand. Naast de
voetbalkampioenen van TZB
en Zandvoortmeeuwen werd
de jeugd van Tennisclub Zandvoort, zwemverenigingDe Zeeschuimers, gymnastiekvereniging OSS en sportvereniging
Kemanju in het zonnetje gezet.
„Het is voor de derde keer
dat we rond de huldiging een
zeskamp organiseren en ook
dit keer is het een groot succes," aldus Rinus Kok. „Vorig
jaar huldigden we tachtigkampioenen en dit jaar waren dat
er ruim tien meer. We hopen
door dit soort activiteiten op
nog meer kampioenen. De
jeugd is reuze enthousiast bezig en dat is de bedoeling."
Niet alle kampioenen waren
op komen dagen om hun oorkonde in ontvangst te nemen.
De Sportraad wil dat de oorkondes toch in het bezit van de
jeugd komt. De oorkondes die
niet zijn afgehaald kunnen
vanaf heden worden opgehaald bij de centrale balie van
de gemeente.

Nadat de Zandvoorters de
eerste wedstrijd van de competitie gelijkspeelde verliep de
competitie dramatisch. De
meeste wedstrijd gingen verloren en tot afgelopen zondag
verbleef de formatie van trainer Gerard Nijkamp op de
laastste plek. Echter vooral de
laatste maand is er een kentering gekomen en behaalden de
badgasten drie overwinning
uit vier wedstrijden. Aangezien
de drie zeges meetellen voor
de derde periodestrijd, gaat
SV Zandvoort aan de leiding.
Zondag had SV Zandvoort
een vrijwel volledig team. John
Keur was vrijwel hersteld van
een blessure en Michel van
Marm zag zijn overschrijving
van Katwijk gehonoreerd en
mocht spelen. Van Marm gaf
na een kwartier spelen zijn visitekaartje af door fraai en
hard raak te schieten, 0-1. Vijf
minuten later lag de gelijkmaker in het doel toen de BSM
spits vrij kon inkoppen, 1-1.
De Zandvoorters speelden
met overgave en namen bezit
van het middenveld. Ivar
Steen brak door en zette voor
op maat, waarna Geoffrey van
den Broek de Zandvoorters
weer op voorsprong zette, 1-2.
Tussen de bedrijven door knalde John Keur de bal, uit een
vrije trap, tegen de lat. „Na de
sof van vorige week waren de
spelers gebrand op een goed
resultaat," stelde Gerard Nijkamp.
Ook in de tweede helft een
onverzettelijk SV Zandvoort,
dat in de tiende minuut op fluweel kwam te zitten. De Bennebroekse doelman kwam zijn
doel uit en werd verrast door
een terugkopbal van een medespelers. De bal stuiterde op
een graspol pardoes het doel
in, 1-3. Zandvoort zette door
en nu had Van den Broek pech
met een knal tegen het aluminium. De moegestreden Van
Marm en Keur werden vervangen, maar desondanks hield
SV Zandvoort de teugels in
handen. BSM perste er een
slotoffensief uit en ver in blessuretijd werd het 2-3 maar de
overwinning gaf Zandvoort
niet meer uit handen.
„We speelden met een prima
inzet," ging Nijkamp verder.
„Bovendien werd er goed gevoetbald. „Het kan doorwerken nu je van de laatste plaats
af bent en meedoet op de derde periodetitel. Winnen we
zondag dan is alles mogelijk. Ik
proef aan de sfeer dat er weer
enthousiasme is in de groep en
bovendien worden we sterker
omdat er meer getraind
wordt".

Stroeve herstart
ZHC-hockeysters
na winterstop

ZANDVOORT - Na een
maandenlange winterstop zijn
de hockeyteams van ZHC begonnen aan het tweede gedeelte van de competitie. De Zandvoortse hockeysters overwinterden slecht en waren kansloos tegen Weesp, 0-4. De mannen van ZHC hadden geen
problemen met de herstart en
wonnen gemakkelijk met 8-1
van Spire.
In de beginfase kon ZHC het
bezoekende Weesp aardig partij bieden. Dat kwam mede
omdat Weesp met acht speelster in het veld stond. De andere speelsters waren verzeild
geraakt in een file en betraden
tien minuten na het beginsignaal het veld.
ZHC kon dus geen gebruik
maken van de numerieke
meerderheid. Toen de partijen
wat speelsters betrof in evenwicht waren, was het snel gedaan met ZHC. Weesp speelde
beter en was geroutineerder.
ZHC moest terug en keek in de
twaalfde minuut tegen een 0-1
achterstand aan. De defensie
greep niet in toen een speelster van Weesp vrij kon oprukken en hard raaksloeg.
Het Zandvoortse team ontbeerde de kracht om Weesp
onder druk te zetten. De bezoeksters vonden elkaar gemakkelijker en kwamen in de
twintigste minuut op een 0-2
voorsporng. In de slotfase van
de eerste helft lukte het ZHC
om enige keren gevaarlijk in de
cirkel door te dringen, maar de
afwerking liet het afweten. De
ruststand werd zelfs 0-3 toen
Weesp wederom aarzeling in
de Zandvoortse defensie afstrafte.
In de tweede helft heeft ZHC
tevergeefs gepoogd de score
een beter aanzien te geven. De
Zandvoortsen kregen een paar
goede kansen maar wisten die
niet te verzilveren. Weesp bepaalde uiteindelijk de eindstand op 0-4.
De ZHC-hockeyers hebben
nog altijd uitzicht op promotie
naar de derde klasse. De Zandvoorters speelden enige goede
oefenwedstrijden en begonnen
optimistisch aan de wedstrijd
tegen Spire. Dat optimisme
werd niet beschaamd want de
Zandvoorters bepaalden de
gehele wedstrijd. Goed aanvalsspel en vele doelpunten.
Spire kon weinig uitrichten en
werd naar een 8-1 nederlaag
gespeeld.
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II Kies voor een opleiding tot Helpende,
Verzorgende-IG of BBL Algemeen

':ïv;^MS' '•*=•-

In on/i* verplee^hui/en wonen honderden mensen,
vooral ouden-n, met ,illem,i,il hun eigen leuke i'-n
minder Ituke k.intrn. Ze hehhcn .illem.i.il op de één oi
.mdere m.mier hulp iindi^, jou .v hulp! [).il laten \ve
n.ituurlijk niet aan de i'erste de heste over. \Vie ii'ts voor
on/e ht'vxonrrs wil helekent-n, krijfil eerst een t^oedt'
upleiding. Iets voor jou^ Kies d, in voor de gr.itis
Opleiding lot Helpende iKw.iliiir.iiieni
)e bent H> j.'i.ir en in het be/il v.in een V IK l-diploni.i. )<•
begint direi'l op dr .ü'deling rn g.i.it een d,ig per weck
n. i, ir si'hool. )r nnlv.mj;! ,il meieen een vergoeding. Dr
opleiding duurt twee j,i,ir.
N, i liet brh.ilen v.in je diplom.i kun je dr nplridhg lol
Ver/orgrndr-lC'i volgen. Kies je hiervoor, d, in kun je ,il
sldrten in hel Iweedr leerjd.ir.
De opleidingen, nivr.tu J, Marlen in i'rhriidri iniils er
voldoende d, inmeldingi-n xijin en september J()[K).

ZAN 0VOORTS N l EUWSBLAD
Heb je op

• Opleiding lol Vvr/nrgcndc-IG iKwaliiic.iii
|r benl l (t \.\.\r en in liet be/it v, in een MAVO- oï VIH )•
diplom.i (VBO met Iwer v.ikken op C-nive.un. )r begint
,i.in een theonropleiding v.in /even tnd.uidrn en
rniivdngl .il mei een ren ddnlrekkrlijkr- vergoeding.
D.i.irn.i volgt hel pr.iktijkgrderlle v.m de opleiding

een

waarbij j r Iegelijk leert IMI werkt én ren s,il,iris onlv.ingl.
13e npleidioji duurt drie j, i, ir. \,i je dipli 1111,1 hen je /rkrr
v.in een v.islr h.i.in hij ons. [Je opleidingen, nivr.iu t,
sl.irlen in m.i.irl, seplemher en no1
• Opleiding BUL Algemeen 'Kw.iliïit ,ilirntvr,ui li
Onk ,ils jr bej.i.irclenver/orj^ende bent of in het he/il
v .i n rrn MIXX ) V2- d ipli 1111,1. kun |e hij ons vi.i een
verkort tr.ijert, de opleiding tol ver/or^enile-Ki volgen
|)r/r opleidingen st.irleii in m.i.irl en ^-plrnib.T J 000.
Overigens bieden wij verschillende o[)leiding>!r,i|e< ten
tol ver/orgende-Ri ,i,iri, dus riMgerr, voord! dis je een
b.uin in dr /org /oekt. ( )ok herinlreders /i|n \,m h.irl
welkom. Zij kunnen rekenen op gerii hle ibijischoling.
Heb je hirrn.i nog .nnbities, d, m denken we gr.i.ig met
je mee over een loopb.i.m. Bij ons kun je leren en
Interesse? Hel vooreen snlhdldtieïormulier o l' srhri|ï
een briet n.i.ir de .ildeling l'ersonrels/dkcn, oï' de
.ii'deling rr.iktijkopleiding v.m dr vestiging w.i.ir je gr.i.ig
w i l t werken. |e kunl ook Idiigskomen op )Vin v.m
mlrrstd.indr iniornidliebijeenkomsten

O Verpleeghuis Slotervaart, LouwesweglO, 1066 EC Amsterdam-West,
ÏT (020) 346 2 1 1 1
do. 27 januari en do, 3 februari van 14.00 - 15.30 uur

Wil je

O Verpleeghuis Gaaspcrdam, Socstdijksiraat -4, 1 107 HG Amsterdam Zuidoost,
ff (020) 697 93 1 1
rfi.
8 februari van 74.00 - 15.30 uur en di. 7 maart van 74.00 - 15.30 uur
O De Die, centrum voor verpleeghuiszorg, Loenermark 900, 1025 VR Amsterdam-Noord,
1T 1020) 637 05 07
rfo.
24 februari van 14.00 - 16,00 uur en do. 3 augustus van 14.00 - 16.00 uur

Wil je

Verpleeghuis Slotervaan, verpleeghuis Gaasperdam en De Die, centrum voor verpleeghuiszorg maken deel
uit van de Verenigde Amslelhuizen.

Kies voor een baan als verzorgende bij de
Verenigde Amstelhuizen. Dan beteken je wat!

Geef je dan op als

van het

HOE VERKOOP'JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

Gasthuisplein 1 2, Zandvoort. Tel. 571 71 66

Edward van de Pol
Marktslagerij

Een Wereldbaan om de hoek ?
Treinen overvol, wegen overvol. Woonwerk verkeer slokt steeds meer vrije tijd op.
Fijn op de fiets naar het werk en op tijd
thuis zijn is voor vele mensen een wens.
Voor een gediplomeerde

reisadviseur m/v
woonachtig in Zandvoort of directe
omgeving kunnen wij deze wens in
vervulling laten gaan!
Ons goed lopend reisbureau is in het
centrum van Zandvoort gevestigd
tegenover Al bert Heij n.

Weekaanbieding

Wegens de toenemende drukte zijn wij op
zoek naar een nieuwe collega. Heeft u een
toeristische opleiding met succes afgerond
en/of beschikt u over enige (reisbureau)
werkervaring, dan ontvangen wij graag uw
sollicitatiebrief met CV.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.

Hamlappen

kilo 1 O,98

Riblappen

kilo 1 1 ,98

Pittige Roerbakschotel
TOERKOOP REISBURO ZONVAART
T.a.v. Marga Woel inga
Grote Krocht 20
2042 LW Zandvoort

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met

„

1 oo gram Paardenrookvlees
+

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

Voor meer informatie kunt u bellen met
Marga Woel inga, tel: 023-5712560.

100 gram Gekruide rollade samen 3,50
aanbieding geldig 1 maart a.s.

BBSÏSJSïr

ftOERKOOP ReisburoZonvaart

Zaterdag 26 fébrnari: nieuw programma van de Sponsor Loterij op RTL 4
SPONSORBINGO
, 19 FEBRUARI

De Zandvoortse apotheek zoekt een
APOTHEEKHULPKRACHT
voor 5 ochtenden (20 u) in de week
voor logistiek en administratief werk
Bij gebleken geschiktheid is uitbreiding
van het aantal uren mogelijk.
Inlichtingen en voor het maken
van een afspraak:
Ine Groen of Linda Bischot tel. 023-5713185
of schrijf: Zandvoortse apotheek
Raadhuisplein 8
2042 LR Zandvoort

getal i tte 22

DR. C. A. GERKESTRAAT 48 ROOD
In de directie omgeving van de duinen en het
centrum gesitueerde goed onderhouden riante
bovenwoning met balkon op het zuiden. Ind. 1e
et.: Hal; doorzonwoonkamer met open haard en
openslaande deuren naar balkon; keuken metapp.; slaapkamer; badkamer met wastafel, toilet
en douche; 2e et. Overloop; bergruimte; slaapkamer; royale woon/slaapkamer met kastenwand, wastafel en keukenblok. C.v. gas.
Vr.pr. ƒ 329.000,- k.k.

VAN
Zoekt u een commercieel
administratieve functie in
het reclamevak en hebt u een
servicegerichte instelling?
Van Vliet Bureau voor Media-Advies verzorgt de advertentie-orderadministratie voor vele tientallen vaktijdschriften.
Op onze afdeling Media Service is plaats voor een

CHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

die verantwoordelijk is voor de verwerking van de
advertentie-opdrachten en het onderhouden van
telefonisch contact met drukkerijen, uitgeverijen,
adverteerders en reclamebureaus.

Buieau Van Vliet B.V. t.a.v. Milan Kaldenbach, manager P&O,
Postbus 20 - 2040 AA Zandvoort
tel.: 023 - 571 47 45 fax: 023 - 5717680
E-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com
Uiitj'ibrside bedrijfsinformatie is te vinden op
0/i.Tt1 v/ebsne tvvi".'. 1 .burerjuvan'/liet.con'

10 ƒ 10.000,14 ƒ1.000,42 ƒ 100,ƒ50,02
ƒ40,08
34
ƒ30,18

38
39
26
25
21
35
12

ƒ20,ƒ 10,ƒ9,ƒ8,-

ƒ6,ƒ5,-

Volkswagen Lupo
000919010

BINGO SURPRISE
26 FEBRUARI 20ÖQ
De Top 500 Sporters
bij Bruna
Zctfoulen voorbehouden

. ,

NEDER1ANDSE

«naarJ wineenvoor de
auto vol met geld!
Zaterdag 26 februari is het zover, dan
presenteren Martijn Krabbé en Stella
.Gommans tussen 21.00 en 23.30 uur op
RTL 4 de première van het nieuwe
Sponsor Loterij TV-programma 'wineensponsor'. Een spannende show waarin
talentvolle jonge mensen strijden om een
jaar lang sponsoring van de Sponsor
Loterij. De winnaar kan daarmee zijn
droom op het gebied van sport, cultuur' of
welzijn realiseren. En ook u als kijker
kunt fantastische prijzen winnen!
Helemaal als u meespeelt in de Sponsor

Loterij. Want tijdens 'wineensponsor'
wordt het winnende geluksnummer
bekend gemaakt voor de auto vol met
geldl Wilt u ook een auto met een
miljoen gulden winnen? Vul dan nu uw
verjaardag, trouwdag en andere geluksdagen in en stuur uw bon vandaag nog
op. Dan kan die auto vol met geld binnenkort al bij ü voor de deur staan!

Iet Bijman
Nederlandse Sponsor Loterij

'• LOTERIJ

a, ik wil een auto met daarin 225.000 D de heer
gulden of zelfs l miljoen winnen. En maak
dan naasi de prijzen in de maandelijkse irek- Naam:
kingen kans op tienduizenden Bingoprijzcn!

De functie eisen zijn:
Opleiding op MBO-niveau, accuratesse, goede
beheersing van de Nederlandse taal in woord
en aeschrift en een flexibele instelling.

VAN VLIETWllURIIAU VOOR MHD[.\-ADVIF„S

* 45 37 09 40 07
32 30 06 05 44 17
24 28 01 16 20 19
13 33 03 23 11 ; *
Reeft u met deze getallen
«en volle kaart, dan wint tt de
ThuisBingo van ƒ 25.000,-

geta!23t/m36

D

150.00.02

Adres:

Daar /it u clan. Hen heerlijk huis op 't oo^,
maar eerst moet u mooi uw huidige
\voninn kwijt.
De beste maaier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want;

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

Met deze geluksdagen wil ik winnen:
dag maand jaar

Postcode:

geluksdag l

Plaats:

geluksdag 2

(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
Tel:
boven/ 10.000,Geboortedalum:
(dag-maand-jaar)

geluksdag 3
Per ingevulde geluksdag wordt één geluksnummer toegekend. Daarvoor betaal ik ƒ 10,- per trekking. Ik
machtig de Nederlandse Sponsor Loterij hierbij tot
wcdcrop:egging om voor elke trekking (max. i 3 .\ per
jaar) de inleg van nevenstaandc rekening af te sehrijven.
Dfdiuimc Iwudl in lumvwmiini; WJM lid icfjlonnii, o;>
aanmmj; vcrlirijgliaai; irl. 0900-300 1-fOO (35 cfim).

,-, i

7j 98

Datum:
Handtekening:

NEDERLANDSE

LOTERIJ
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.
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N 1892 HAD Amsterdam een bijzondere attractie: een geprepareerde walvis. Vanaf 3 maart was deze te bezichtigen aan de
Oostelijke Handelskade. Het gerucht was de walvis blijkbaar
vooruitgesneld en Jacob Olie was erbij toen zij uit het water op
het dek van een rijnaak werd getakeld. Hij maakte er vier foto's
v an. Nadat een tent over het geheel was geplaatst konden de
/^sterdammers tegen betaling van 25 cent (kinderen 15 cent)
ecn bezoekje brengen.
Olie fotografeerde pok de lange rij wachtenden naast het nabijgclegen Meteorologisch Instituut. Een van de bezoekers was de
toen zeven jaar oude schrijver E Bordewijk, die zich bijna
zeventig jaar later nog levendig de angstaanjagende kolos met
de wijd opengesperde bek kon herinneren. De uitbater Robert
gaijer, impressario namens de Hamburgse Walvisfentoonstelling, had aanvankelijk een plaats toebedeeld gekregen in het Rokin, waar enkele jaren daarvoor een 'voorhistoris che eik' was tentoongesteld. De walvis bleek met haar 20
nieter echter te groot.
Volgens het Algemeen Handelsblad van 3 maart 1892 betrof het
| ccn vrouwelijke 'Finmarker' walvis, een Gewone Vinvis, die op
20 januari in het Oslofjord te Noorwegen was geharpoeneerd en
daarna achter stoomschip 'Odin' naar Amsterdam was gesleept.
De krant noteerde: 'Het dier is goed bewaard gebleven, welgevormd en goed ontwikkeld.' Na bijna een maand vertrok de
\valvis uiteindelijk kort na 27 maart.
Hoe lang zij nog rondgereisd heeft weten we niet, misschien
\vel gedurende het hele jaar. In het jaar 1891 had Baijer met een
andere geprepareerde walvis een tournee van maar liefst tien
maanden gemaakt in Duitsland en Polen, tot Praag aan toe.

I

Gedurende de tentoonstelling 'Jacob
Olie, fotograaf van 19de-eeuws
Amsterdam (tot half april), houdt
deze krant in samenwerking met
het Gemeentearchief Amsterdam
een fotowedstrijd, ledere amateurfotograaf kan hieraan meedoen.
Het thema van de wedstrijd is
'straatleven', een onderwerp waarop Jatob Olie zich rond 1900 graag
in Amsterdam en omgeving uitleefde.
Een speciale jury zal de foto's
beoordelen. Zowel deze krant als
het Gemeentearchief Amsterdam
stellen toepasselijke prijzen
beschikbaar, onder meer in de vorm
van fotoboeken. Eén van de hoofdprijzen is in elk geval het prachtig
geïllustreerde boek 'Jacob Olie Jbz
(1834-1905)0 winkelwaarde 95
gulden.
U kunt uw foto's (aantal, formaat,
zwart-wit of kleur, oude of nieuwe
foto's mag u zelf bepalen) sturen
naar: Weekmedia, t.a.v. Trudy
Steenkamp, postbus 2201,1000
EK Amsterdam, onder vermelding
van Jacob Olie.

l (met dank aan Janine Grünfeld, Gemeentearchief)

Dit is de vijfde aflevering van een serie over Jacob Olie, die
tussen 1860 en 1904 duizenden foto's in en rond Amsterdam
heeft gemaakt. Tot half april is in het Gemeentearchief,
Amsteldijk 67 in Amsterdam, de tentoonstelling 'Jacob Olie,
fotograaf van 19de-eeuws Amsterdam' te zien. Openingstijden
zijn maandag tot en met zondag van 11 tot 17 uur. Op de
Internetsite van het Gemeentearchief (www.gemeentearchief.amsterdam.nl) is een selectie te zien van de fotocollectie
Een walvis aan de Oostelijke Handelskade.
van Olie.

Foto Jacob Olie/Gemeentearchief Amsterdam

Zeven jaar geleden wilde de nu
veertig-jarige Eemko Kraamwinkel zijn
dochtertje verrassen en maakte voor
haar verjaardag een houten keukentje.
Toen kennissen dat zagen, vertelden ze
hem dat voor zoiets in België behoorlijk
wat geld zou worden betaald. „Dat zette
me aan het denken en ik besloot er mijn
werk van te maken," aldus de
Amstelvener.

T

OT DAT MOMENT 'had'
Kraamwinkel niets met
hout. „Nou ja, gewoon uit
liefhebberij maakte ik wel
eens wat, maar ik had daar
eigenlijk geen tijd voor. Ik was
musicus, trok met mijn hoorn
de hele wereld over. Als freelancer, maar ik werd ontzettend vaak gevraagd. Wanneer
er ergens iemand ziek was,
mocht ik komen opdraven."
„Ik heb bij heel wat gerenommeerde orkesten gespeeld,
zoals bij het Gelders orkest en
Het Rotterdams
Philharmonisch. Maar ook in
het buitenland. Ik was daar
zo'n tien uur per dag mee
bezig, want wil je een hoog
niveau bereiken, dan moetje
daar heel wat voor oefenen.
Dat was wat ze wel noemen
echte topsport, het was ontzettend zwaar puur in training te
blijven. Maar in 1993 heb ik
daar dus een punt achter gezet
en zodra je afhaakt is het ook
meteen over."
Na die opmerking van zijn
kennissen ging er een hele
nieuwe wereld voor hem open.
„Hoewel ik dus nog niets
definitiefs om handen had,
stapte ik drie dagen later wel
naar de Kamer van
Koophandel om me te laten
inschrijven. Ik vond het een
prachtig idee om eigen baas te
zijn, na zoveel jaren met

muziek bezig te zyn geweest,
nu iets geheel anders te gaan
doen."
In het begin ontwierp hij
allerlei houten artikelen, maar
al snel kwam hij tot de conelusïe dat het zelf maken te veel
tijd vergde. „Dus zocht ik naar
bedrijfjes die mijn ideeën pre- "
cies zo konden uitvoeren, zoals
ik dat voor ogen had. Het
moest in ieder geval van hoge
kwaliteit zijn. Er bestaan allerlei kwaliteitseisen en daaraan
moesten mijn artikelen voldoen."
Hu zocht contact met de
betere kwaliteitswinkels
om zijn artikelen aan de
man te brengen. „Mijn
ontwerpen
hadden een
zwaardere uitvoering, maar
kinderen
mochten zich
bijvoorbeeld
niet kunnen
bezeren aan
splinters, wat
je nog al vaak
hebt bij hout."
Kraamwinkel
was echter nog
niet tevreden
en gooide drie
jaar na het
begin zijn hele
klantenbestand weg. „Het beviel me toch
niet, maar ik had inmiddels
wel allerlei aanvragen voor
mijn artikelen. Toen ben ik die
gaan maken voor de naschoolse dagopvang, kindercrèches
en kinderdagverblijven."
„Nou ja, het zal duidelijk zijn
dat er dan echt helemaal niets
aan die voorwerpen mag mankeren," stelt de Amstelvener,
die met één ontwerp wel heel
erg veel succes heeft. „Dat is
De Troon. Die staat ook in het
Cobra-museum en op heel veel
scholen door het hele land en
zelfs in de Verenigde Staten.
Dat is een heel bijzonder voorwerp. Als ik op de kindervakbeurs kom, hoor ik daar altijd

veel verhalen over," zegt hij
niet zonder trots. Hij heeft die
troon ook gebruikt voor de
frontpagina van zyn catalogus,
die trouwens in zjjn geheel op
internet staat.
„Ik had die troon ook in mijn
'showroom' staan. Tben een
vader met zijn zoon hier eens
kwamen kijken, zei ik tegen
beeld een doos bijenwaskrijhet kind, ga daar maar op zittjes in de aanbieding. Die
ten. Maar daar was geen sprageven niet af, breken niet,
ke van. Vertelde de vader: Nee
dat mag alleen als je jarig bent gaan lang mee en als er ergens
op geknoeid is, is die was makof als er iets bijzonders te vie•kelijk te verwijderen."
ren is. Voor de rest van de tijd
Behalve in kinderdagverblijis de troon op
school opgebor- ven zijn de KEK-artikelen ook
gen. Nou ja,
terug te vinden in winkels met
dan weet je dat
een speelhoek, zoals bij de
Slegte en Horn Keukens. „De
je iets bijzonders hebt
ouders kunnen dan op hun
gemak een keuken uitzoeken,
gecreëerd."
terwijl de kinderen zich verKraam\vinkel
maken met hun eigen keubegon met
hout, maar
kens," stelt de Amstelvener.
heeft inmiddels Maar zijn oude 'vak' is hij nog
niet helemaal vergeten. Zo
zijn collectie
ook met andere maakt hij nu ook muziekinstrumenten, waarmee de kindezaken uitgeren kunnen spelen. „Maar dan
breid. „Mijn
grootste zorg is, wel op een wat hoger niveau
dan met de metalen dingetjes
dat de collectie
die in veel winkels zijn te krijeen eenheid
moet zijn." Om gen." Zo heeft hij houten xylodat te bereiken
fóontjes ontworpen metbronzen klankstaven. „Je moet een
heeft hij met
de producenten kind het gevoel van waarde
(onder andere
geven," vindt hij.
„Mijn artikelen - zoals bijvoorsociale werkplaatsen) voort- beeld een houten vouwwand durend overleg. moeten niet kantelen, mogen
geen splinters afgeven, kinde„Kijk ik pntwerp nog steeds en heb inmid- ren moeten er met hun handels ontdekt dat de KEK-stand den niet in bekneld kunnen
raken en ze mogen vooral geen
ongelooflijk anders is. Dat
blijkt op de beurzen, die ik
giftige lakken bevatten. Daar
sta ik persoonlijk borg voor."
bezoek. Mijn stand trekt dan
altijd veel mensen. Waardoor?
Henk Fokkink
Omdat nüjn artikelen behalve
de hoge kwaliteit pok nog
scherp geprijsd zijn."
Naast hout heeft hij zijn collectie inmiddels met allerlei
bijzondere artikelen aangevuld. „Skelters zijn op dit
moment een rage. De mijne
zijn uit een stuk gemaakt. En
ik heb er al een met zeven versnellingen, waarmee je een
snelheid van zo'n dertig kilometer kunt bereiken. Maar ik
heb sinds kort ook bijvoor-

'Kinderen mogen zich aan mijn
houten speelgoed niet bezeren'

Remko Kraamwinkel: „Mijn artikelen mogen vooral geen giftige
lakken bevatten"
Foto Jaap Maars

In het hartje van Amsterdam worden in een oude smederij kleine opera's van
Mozart en Offenbach uitcjevoerd door houten acteurs. Marionetten gehuld in
kostuums van zijde en fluweel voeren u mee naar een wereld van kinderlijke
humor en vrolijke onbevangenheid, een wereld waarin wonderen nog mogelijk
zijn. Op woensdag 1 en zondag 5 maart wordt de

vrolijke marionettenopera
'Het Luchtkasteel'van
Jacques Offenbach uitgevoerd. Deze voor velen
onbekende opèra-comique vertelt over de
gebeurtenissen van een
arme dromer. Jeanette en
Jeannotzijn op weg naar
Parijs om familie te helpen. Onderweg verdienen
ze hun geld met zang en
dans. Jeannot koopt van
hun laatste geld een lot in
de loterij...

De familievoorstelling
begint om drie uuren is
geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf vijf
jaar.

Tegen inlevering van onderstaande bon betalen lezers van deze krant 12,50
gulden (i.p.v. 19 gulden) en kinderen 5 gulden (i.p.v. 7,50 gulden). De bon is geldig voor maximaal twee personen. Reserveren is noodzakelijk en kan op nummer: 020-620.8027.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL
Het Amsterdams
Marionettentheater is te vinden
op de Nieuwe Jonkerstraa't 8 (bij
de Nieuwmarkt, 10 minuten lopen
van CS Amsterdam).
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Veilig én voordelig de winter
door... kom dan nu naar
Kwik-Fit en profiteer van /

S|^ÏÏB||ii§|^|||?;:^
banden én uitlaten!

0
U bent bij Kwik-Fit altijd welkom zonder afspraak,
ALLE TOPMERKEN
BANDEN UIT VOORRAAD
LEVERBAAR

Iw
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Opel Kadell 1.31,1.4,1.41,1.61,1.8i, 2.01 ('86-10/'91) ex. Combo,
GT. Citroen BX URE, E, TE met kat. (7/'83- '92) ex. break. Seat Marbella ('87-7/'92). Opel Aslra 1.41,1.61,1.81,2.0! (10/'91-12/95) ex.
Combi. GT. «W Golf l (5/'74-9/'83). Renault Twingo 1.21 (3/'938/'96) ex. tussenpijp. Volvo 340, 343, 360 motor:
B14. B14E ('81-'89). Mazda 323 1.1,1.3,1.5 zonder
kat. (7/'85-10/'89).
Ford Fiësta 1.31 met kat. (5/'9l-8/'95) ex. automaat. Lada Samara
1100,1300,1500 met kat. ('86-'92). Cilroëii AX met kat. (9/'86-'97) ex.
Gti en 4x4. Daihatsu Charade 1,0 CS, TS met kat. (10/'86-'93). Suzuki Allo (l/'89-'96). Peugeot 309 1.1 i. 1.41 (9/'887/'93). Ford Sierra 1.6,1.8,2.0i met kat. (9/'87-3/'93).
Opel Corsa A 1.21,1.3,1.3i, 1.4! (1/'87-3/'93).

99:

COMPLETE SYSTEMEN
Systemen vanaf de kat:

Fiat Uno 45 i.E (8/'92-2/'93). Citroen BX 14RE, E. Fiat Panda 1000
i.E. Renault Clio 1.2i (5/'90-ii/"9i). Lada Samara 1100,1300,
1500, Seat Ibiza 1200, 1500 + i ('87-6/'93). 4ffeffe
Nissan Sunny 1.6i (6/'86-10/'90) Mitsubishi l U UMI
Colt 1.3,1.5i (8/'88-5/'92).
• %J «01
Peugeot 4051.6,1.61,1.81 (1 /'89-9/'95). Fiat Cinquecento 0.9. Opel
Astra 1.41,1.6i, 1.8! hb (10/'91-12/'95) ex. Gt en 16V. VW Golf III
1.4(i), 1.6(i) (H/'9l-l2/'95) ex. GT. Mitsubishi Lancer 1.3,1.51
(8/'88-5/'92). Ford Fiësta 1.1 i, 1.3! ex. automaat.
Nissan Micra 1.0116V ('92-). Opel Corsa 1.2!, 1.3,

DUJVItO.
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Bandenmaat

van

Bandenmaat

voor

van

voor

Bandenmaat

van

60,49;
70,49;
je? 59;
je? 69;

155/80 R 13 T P3000 v o o r o a
Mazda 323, Seat Ibiza, VW Golf

135/80 R 13 S v o o r o a
Fiat Panda, Ford Fiësta

145/80 R 12 Svooroa
Mazda 121 en div. aanhangwagens

165/70 R 13 T P3QOQ vooro.a.
Citroen Saxo, Ford Fiësta, Opel Corsa,
Peugeot 306

165/65 R 13 T vooro.a.
Rat Punto en Ford Ka

145/80 R 13 Svooroa
Peugeot 205, Seat Ibiza

175/70 R 13 T P3000 vooroa
Nissan Almera, Opel Astra, Renault Mégane,
Ford Escort

Nissan Primera, Opel Vectra

175/70 R 14 T vo
185/70 R 14 T
Opel Vectra, Peugeot 406

185/60 R 14 H P5000D v o o r o a
Alfa 146/155, Citroen ZX, Lancia Dedra, Opel Astra

160,129.-

185/65 R 14 T P3000 vooro.a.
Citroen Xsara, Renault Laguna, VW Passat,
Ford Mondeo

135? 115.-

185/65 R 14 H P5000D vooro.a.
Daewoo Espero, Mazda 626, Mitsubishi Carisma,
Nissan Primera
195/65 R 15 H P4000E vooro.a.
Audi A3/A4, Ford Galaxy, Mercedes C180/C200
UITLAATPRIJZEN INCLUSIEF MONTAGE,
BTW EN 2 JAAR KWIK-FIT GARANTIE.

im=iTT

arrowspeed

«CEATK

195/50 R 15 V P5000D vooro.a.
VW Golf/Vento, Rat Brava/Bravo

120,

165/70 R 13 Svooroa
Opel Corsa, Ford Fiësta

120.-

185/70 R 13 Svooroa
Toyota Corolla en Toyota Carina

BALANCEREN
& UITLIJNEN
4 wielen balanceren,
nu
inclusief uitlijnen
voorwielen van J25:

170,139.aie-175.160,135.-

Trekt uw auto naar links of rechts?
Laat dan snel de uitlijning controleren. Trilt
het stuur van uw auto? Dan is het balanceren van
de wielen de oplossing. Bij Kwik-Fit hoeft u daarvoor
geen afspraak te maken en u wordt direct geholpen.

voor

WELKOM!
Zakelijke rijders
kunnen bil Kwik-Fit altijd
even binnenrijden voor een
GRATIS bandencontrole.

ie Plus Pakket
• Olie verversen
+ nieuw oliefilter
• GRATIS
olie bijvullen
• Controle op 23 punten.
Excl. milieuheffing, incl. btw.

vraag ook
naaronze

Een uitlaat met
5 jaar garantie?

GRATIS
REMMEN

Dat kan alléén
bij Kwik-Fit!

VRAAG ERNAAR
DE BESTE GARANTIES
Bij Kwik-Fit bent u verzekerd
van de allerbeste garanties!
EXTRA: DE UNIEKE
GEEN GEKIBBEL GARANTIE!

G E O P E N D
•Amsterdarn-ZO |A/Rl?Spaklerweg 440,; 020-6682998: Arnsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef:1, 020-6907768.
' Amstérdarn-Zb (R) Lëmelerbergweg 55,020-6911211. Amsterdam-Osdorp (A/R) Jan Rebelstraat;26,020-6195446.'
; Amsterdam-W (R) Overtoom;36/40, 020-6123479. Amsterdam-N (A/R)'Kartip'èrfoeli'eyeg''38;p20-6367326.::Amster-.'
/dam-N iA/R),Klapirozenweg:5; 020-6325478. Amsterdam-Z (A/R| Arnstelyeqhseweg 88/90, 02Ó-'61:88561'. Amster-•
dam-Z (R) Ceintuurbaan 250/252, 020-67Ï2161. Amsterdam-O (R) Beyersweg 12, 020-6931596. Amsterdam-O JRJ
•iCz/petërstraat127/133,020-6259559.:AmstelveenIR) Amsterdaniseweg..488,020-6435544. Amstelveen'(A/R) Bou-yyerij!48,"d20-6414022:'Almere-Buiten (A/R) (Doe.Mere)'Montre-alstraat 31,036-5329260. Almere-Stad (A/R) Rarid-,
i.'stad 22 nr.3S,:'p36-5303222/Ainiere-Stad IA/R) Vlaardingenstraat 2v:036-5345540., Hoofddorp (R) Höpfdvyeg 662,.;
•y^?1^^;'; :;i: :S-^;

J;

:; ^-.
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Kwik Fit

'(A/R) Ook APK en Rèmservice in deze vestiging; (R| Ook Remservicé;:

r^$ii ;:ii;;{ J;^^

''.-'-•^^'•'".••\^:

Maandag t/m vrijdag
08.00-17.30 uur
Zaterdag 08.00-17.00 uur
Aanbiedingen zijn uitsluitend
geldig van 23 tot en met
29 februari 2000.
Prijzen incl. montage, garantie
en blw. Bandenprijzen
excl. balanceren, ventielen
en verw. bijdrage.

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk
voor het waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de
provincie Zuid-Holland. De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum.

Openbare vergadering
algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op
24 februari 2000 in het kantoor aan de Larenseweg 30 te

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

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

Hilversum. De vergadering begint om 20.00 uur.
Agenda
De volgende punten komen aan de orde:
• toelating mw. C.J. Oudes tot het algemeen bestuur
• wijziging waterstaatsverordening West
• oprichting stichting ontwikkeling De Venen
• verlenging zittingstermijn algemeen bestuur
Inzien van de stukken

BEIERSE WOUD
Vertrekdata: iedere zaterdag van 4/3 t/m 25/1 l

Vertrekdata: iedere zaterdag van I/4 t/m 28/10

SPECTACULAIRE 8-DAAGSE AUTOVAKANTIE AANBIED1NG naarTHÜRINGEN. één van de mooiste en relatief onbekende
streken van Europa! U Uunt al mee voor een prijs vanaf SLECHTS
ƒ 398,-. waarbij u verblijft in het altijd comfortabele HOLIDAY
INN HOTEL in JENA, een prima bestemming voor het maken van
de talrijke uitstapjes. EN...GELOOF HET OF NIET. maar deze
prijs is INCLUSIEF verzorging op basis van HALFPENSION,
d.w.z. logies, ontbijtbuffet & diner! Het 4-sterren Holiday Inn Hotel is
een uitstekend hotel en beschikt over o.a. een ruime receptie, een
groot, gezellig restaurant, een bar en een fïtnessruimte met sauna en
solarium, waarvan u gratis gebruik kunt maken. Uw ruime 2-persoonskamer is voorzien van bad/douche en toilet,zitje, tv en minibar.
Vanuit uw hotel kunt u tal van leuke uitstapjes maken. Wat dacht u
van de vestigingstad COBURG met de 'Frankische Krone' en
GOTHA met het indrukwekkende Schloss Friedenstein, een barok
kasteel met drie vleugels? Ook de plaatsen ERFURT en WEIMAR
zijn een bezoek meer dan waard. Erfurt is al ruim 1200 janr oud en
telt vele historische middeleeuwse gebouwen en Weimar staat bekend als de bakermat vnn de Duitse klassieke literatuur. Ten slotte
raden wij u aan om uw wandelschoenen mee te nemen, want de
omgeving leent zich uitstekend voor het maken van mooie wandelingcn. INBEGREPEN: 8 dagen/7 nachten verblijf in 2-persoonskamer
met faciliteiten op basis van 7 x halfpcnsion. Niet inbegrepen: vervoer, niet genoemde maaltijden, reserveringskosten en reis- en annuleringsverzekering. Min. aantal deelnemers: 8. Uiterste ann.termijn bij
onv. deelname: 21 dagen voor vertrek. VRAAG UITGEBREIDE
REISBESCHRIJVING HZ 435/HW 6 1 3

VOORDELIG PER AUTO NAAR HET

te Hilversum, tel. (035) 647 76 07 en aan de Spaklerweg 18 te

BEIERSE WOUD!

KRAS STERVAKANTIES biedt u de kans om tegen een ZEER
VOORDELIGE REISSOM vanaf SLECHTS ƒ 395,- deze 8-daagse
autoreis te reserveren. En uiteraard is deze ongelooflijk lage prijs
gebaseerd op basis van HALFPENSION. U verblijft in het in 1997
geopende Hotel Klosterhof in Neukirchen beim Heiligenblut en onze
reizen waren vanaf toen ELKE WEEK UITVERKOCHT. Het prima
verzorgde 3-sterren hotel (met een 4-sterren allure) beschikt over een
sfeervol restaurant, Italiaans restaurant, lift, bibliotheek, lounge met bar
en een gezellige Biergarten.Tevens is er een leuke speelruimte voor de
kinderen, een overdekt zwembad met sauna, whirlpool, stoombad, fitnessruimte en solarium. Uw ruime hotelkamer is voorzien van douche
en toilet, televisie, telefoon, radio, balkon en terras. In de omgeving zijn
diverse bezienswaardigheden. Wat dacht u van het beeldschone
NATIONALE PARK BAYRISCHER WALD. bekend om haar
dichte bossen en ruige rotspartijen. Ook de stad PASSAU met de 3
rivieren (de Donau. Inn en llz) en ook REGENSBURG, de op één na
oudste stad van Duitsland, zijn een bezoek meer dan waard.Tsjechië is
zeer nabij dus bevelen wij u een uitstapje over de grens aan. Gaat u eens
naar PILZEN en het kuuroord KARLOVY VARY of de Gouden Stad
PRAAG. Genoeg mogelijkheden! INBEGREPEN: 8 dagen/7 nachten
verblijf in 2-persoonskamer met faciliteiten op basis van 7 halfpension.
Niet inbegrepen: niet genoemde maaltijden, vervoer, excursies, toeristenbelasting. reserveringskosten en reis- en annuleringsverzekering.
NOOT : vraag ook naar de speciale prijzen voor ruime familiekamers.
Min. aantal deelnemers; 8. Uiterste ann.termijn 15 dagen voor vertrek.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 423

Hilversum, 21 februari 2000

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

INFORMATIE & BOEKINGEN: O72 - 5 2O 30 40 of 073 - 5 999 999
via i n t e r n e t : UtfWW.kraS.nl
bereikbaar: ma t/m

de vestigingen van het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30

Burg. v. Alphenstraat 102
2041 KPZandvoort

Amsterdam, tel. (020) 460 21 oo.

KRAS
•ï/5<jj
-

U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken inzien op

Auto Strijder B.V. - Texaco

adverteer in de krant

Zoals misschien bij u bekend, moeten volgens de milieuwetgeving alle tankstations in Nederland worden voorzien
van schone grond en van een vloeistofdichte vloer.
Daarom beginnen wij op 28 februari a.s. met de verbouwing
van ons verkooppunt.
Wij verwachten nierdoor ca. 7 weken buiten bedrijf te zijn.
Wat gaan wij doen? De grond en het grondwater reinigen,
nieuwe tanks plaatsen en op het voorterrein zetten wij moderne Multi Products Pompen neer. Bij deze speciale Multi
Products Pompen kunt u zowel benzine (Euro95, Super Plus
98) als natuurlijk diesel tanken.
U hoeft dus niet meer te zoeken bij welke pomp u gaat tanken, voortaan kan iedere pomp uw auto bedienen. Om het
milieu verder te beschermen, worden een speciale vloeistofdichte vloer én dampretoursysteem aangelegd. Ook zal
er een nieuwe shop gebouwd worden om een nog betere
service te bieden.
De wasstraat en de wasboxen blijven gedurende de verbouwing gewoon open.
Wij verbouwen ook voor u; onze service komt, na de verbouwing, u en het milieu ten goede!

vr: 09.00-21.00 uur, za: 10.00-16.00 uur

01 kom langs bij ons reisbureau:
Willemsparkweg 26. 1071 HG, Amsterdam,teleloon:020 • 6 64 37 44

/^J
*%"

Auto Strijder BV.
Ed en Herman Strijder
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Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Tankstation van de
toekomst
"Ontwerp een tankstation van
de toekomst. Het ontwerp
moet goed aansluiten bij de
omgeving, van alle gemakken
voorzien zijn en veel comfort
bieden aan de klanten." Dit
was de opdracht die Total gaf
aan de Belgische architect
Philippe Samyn. Het resultaat is
sinds kort te bewonderen op
het industrieterrein Rondeel in
het Utrechtse Houten. Het bijzondere ontwerp is van alle
gemakken voorzien.

Ford Mondeo 57200

Zachtaardige beul
de
e indruk die de Ford Mondeo ST200 achST200 is GELUKKIG geen rasechte sportwa~^lH^9^^HIHI
terliet toen we hem vorig jaar voor het gen- HÜ neeft er een fors aantal kenmerken van,
JH. >aHHBH|
eerst reden: een bijzonder fijne auto, maar is tegelijkertijd net zo praktisch en vrijwel
--Tjl
'J^HHH»!
zo
maar geen rasechte sportwagen. Na een wat uitcomfortabel als een huis-, tuin- en ^;-^\'\ - ' jBB^HHl
gebreidere kennismaking van een week is dat keukenMondeo, hetgeen de ST200 een heerlijke
~
\
flHH^BH
oordeel niet veranderd. We kunnen er echter auto voor alledag maakt. Een zachtaardige beul,
.
'"\j^^B^^tt&
wel een belangrijke nuancering aan toevoegen: die desgewenst keihard toeslaat.
-^^^'PMJHH
•**"' ^^^wJHI^^M
Het uiterlijk van de Mondeo ST200 Met zijn sportieve voor- en achter- achterklep en (bloedmooie!) licht'• . '*'*^*JSI
t
vertelt eigenlijk het hele verhaal, bumper, sideckirts, spoiler op de metalen wielen oogt de auto welis•*--"~
~
-_
waar uiterst potent, maar niet als
".
'
een compromisloze sportwagen. Er • ~".
*
'
staat gewoon een stoerder-dan"
^ "•
Specificaties Ford Mondeo ST200
Bijzonderheden uitrusting
normaal uitziende Mondeo op je
oprit, met vier portieren en volop
Motortype:
V6, vier kleppen
Centrale deurvergrendeling met
ruimte voor vijf inzittenden en hun
*_..
. per cilinder
afstandsbediening, Elektrische zijbagage. Stap in en die indruk blijft
•
,_ •
Cilinderinhoud: 2.544 cm3
ruiten voor en achter , Elektrisch
bestaan. Het interieur is overzichte- /'
'
Vermogen:
151 kW/205 pk
verstelbare en verwarmbare builijk, enorm ruim en beschaafd
~*
"^ ;
bij 6.800 t.p.m.
tenspiegels , Recaro voorstoelen
vormgegeven.
Max. koppel:
235 Nm bij
met lederen bekleding , Elektrisch
De Mondeo ST200: gedistingeerde
,5.600 tp.m.
in hoogte verstelbare bestuurdersAcceleratie:
7,7 sec van • •
stoel, Stoelverwarming, Lederen
Maar wie iets langer kijkt ontdekt blauwe knop van de versnelling. 0-100 km/uur.
stuurwiel , Airconditioning,
in het interieur een aantal hints die spook staat 'ST200' te lezen en ook
Topsnelheid:
231 km/uur.
Boordcomputer, Lichtmetalen
verwijzen naar de sportieve inborst
het instrumentarium grijnst de
Gem. verbruik: 9,8 ltr/100 km.
wielen, Metaallak, Mistlampen
van deze topFord. Het dashboard is bestuurder in een helblauwe kleur
voor, Twee airbags voor,
omrand met een kevlar-achtig toe. De duidelijkste verwijzing naar
Prijs:
f 78.495, —
Zijairbags, Tractiecontrole, ABS.
materiaal dat in geen enkele ande- pure snelheid is het meubilair in de
re Mondeo te vinden is. Op de ST200: de sportstoelen van Recaro

Cadillac 'Imaj'
Cadillac heeft aangekondigd
dat haar nieuwe, luxueuze vierpersoonsconceptauto die op de
Genève Motor Show zal debuteren, 'Imaj' (naar het Franse
'image') gaat heten. John
Smith, de Cadillac General
Manager
en
GM
Vice
President, vertelt: "De Imaj
bevindt zich in een klasse van
de meest gerenommeerde
sedans wereldwijd. Voorzien
van een vierwielaandrijving en
een Northstar V8 krachtbron
met supercharger, is de Imaj
bedoeld voor mensen die tijdens de werkweek door een
chauffeur gereden worden en
die in het weekend zelf achter
het stuur plaatsnemen."

D

WH

RENAULT fafajp

Leasemarkt groeit
omklemmen je torso als een handschoen, duidelijk niet van plan om
je in snelgenomen bochten los te
laten.
Eenmaal in beweging voelt de
ST200 in eerste instantie aan als
elke andere Mondeo. Pas wanneer
je het gaspedaal vloert en de 205
pk's ontketent komt de tweede
natuur van de ST200 boven. Het is
niet eens de forse duw in de rug die
het meest imponeert; vooral het
geluid dat de gekietelde V6 daarbij
produceert is ronduit verslavend.
De motor klinkt minder opgehitst
dan die van supersportwagens als

een Porsche 911 of een Honda
NSX, om maar eens twee giganten
te noemen, maar de diepe brul van
de ST200 doet er qua schoonheid
nauwelijks voor onder. Deze Ford is
een van de weinige auto's die met
zijn motorgeluid aspirant-kopers
over de streep zal kunnen trekken.
Ook uit het bochtenwerk blijkt de
gespleten persoonlijkheid van de
Mondeo ST200. De auto kan vreselijk hard de hoek om, het
moment waarop de voorbanden
hun grip verliezen ligt angstaanjagend ver weg. De aandacht van de
bestuurder wordt daarbij echter

Veelzijdigheid
troef
A

5O/5O

"Het zit hem in de V van Versatile.
Dit is de meest veelzijdige Volvo",
aldus Pieter van der Velden, algemeen-directeur
van
Volvo
Nederland. "Eigenlijk heb je drie
auto's in één. De V70 is groot
genoeg voor het gezin, je kunt er
voor de zaak representatief mee
voor de dag komen en je hebt ook
nog eens lekkere rijmachine."
Nou, dat hebben we ontdekt in het
zuiden van Frankrijk. Hier is Volvo
met zijn nieuwe model neergestreken voor een periode van zes
weken om journalisten van heel de
wereld van de nieuwe appel te
laten proeven. Want het Zweedse
merk, inmiddels onderdeel van het
Fordconcern, verkoopt allang niet
meer alleen zijn auto's in Europa.
Noord-Amerika is een even belangrijke markt en dat geldt ook voor
Japan. Van alle Volvo's blijken de
Estates (stationwagens) het populairst. In Nederland is het merk met
de Estate marktleider. Van de vorige V70 zijn er afgelopen jaar 4.000
verkocht, goed voor 43 procent
van het duurdere stationwagensegment.

Met Twingo 50/50 rijd je nu al een nieuwe Twingo
vanaf f 9.997,50 en zo'n f 75,- per maand.
Het idee achter Twingo 50/50 is al even leuk als de Twingo zelf. Koop je een nieuwe Twingo, dan betaal je nu
slechts de helften vervolgens zo'n ƒ75,- per maand. De andere helft betaal je pas over twee jaar. Of niet, als

Autoschade^.
Gespecialiseerd in uüdeuken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkeerschadc

ANWB<

Induslriewës 27-.11. 1115 AD Duivendredn. lel. 020-69K 06 26. l'ax 020-416 K) 25

plicht. Airbags zijn standaard evenals een inflatable curtain, een soort
luchtbed dat op hoofdhoogte
beschermt bij een zijdelingse aanrijding. Ook heeft deze Volvo de
antiwhipiash zetels. En bij fel
optrekken en hard remmen grijpt
DSTC in om samen met het ABS
slippende wielen te beteugelen en
stabiliteit te waarborgen. Schakel je
het uit, dan kun je zeker met de
krachtige 250 pk V70 T5 een heuse
symfonie componeren met het
gekerm en gegil van de banden. En
ja dat doe je natuurlijk niet als nette
Volvo-rijder.
De uitrusting is bijzonder compleet
en doordacht, wat blijkt uit een
haakje aan de zijkant van de.stoel
om je jasje op te hangen of de sterke klep in de bagageruimte met
daaronder snelbinders om zakken
met boodschappen vast te zetten.
Je kunt het zo gek niet verzinnen of
er is wel een vakje of bakje om iets
op te bergen. En anders staat er
een hele waslijst aan accessoires ter
beschikking.
Goede baan

je de auto inlevert bij de dealer. Er is al een Twingo vanaf f 19.995,-/€ 9.073,34. Da's dus eigenlijk maar
f 9.997,50/€4.536,67 (excl. kredietvergoeding) voor een nieuwe! Meer weten? Kom langs in onze showroom.
Acticvoiirwaardeii: Divc actie loopt v; n 15 februari t/m 31 mei 2000. Genoemde pilden i\\n inclusief BTW, exclusief venvijitcrimK>ijiiiji_ie.
leges en kosten rijklaar maken. "?""CIF* 8 jaat plaatwerkijar;intie, Ptijb- en spee ftcatiewi|ifiijinyen vonruelinmieii.
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, . erkend Renault-dealer voor Zuid-Kemumeiiand

In heel Europa blijft de vraag
naar nieuwe bedrijfsauto's
groot. Het aandeel van leasing
en verhuur in de markt van
bedrijfsauto's stijgt voortdurend, zowel in Nederland als in
de ons omringende landen. Op
dit moment ligt het groeipercentage rond de tien procent.
De verwachting is dat deze
groei nog wel even doorzet, al
wordt er een kleine economische groeivertraging verwacht
die ook haar weerslag zal hebben op de bedrijfsautomarkt.

an het stuur van Volvo's nieuwe V70 vergeet je gewoonweg dat je met een stationwagen op pad bent. Hij kleeft
aan het asfalt als een sportauto. Huisvaders die hun wilde
haren nog niet kwijt zijn, hebben hieraan een ideaal maatje.
Want aan de andere kant is hij ruim en biedt hij een veelvoud aan
slimme vondsten om spullen handig op te bergen, de kinderen
veilig te vervoeren en boodschappen goed te verankeren. Zelfs
een picknicktafeltje is als accessoire verkrijgbaar. Bij de V70
heeft Volvo werkelijk aan alles gedacht.

'^^^^fr

(R-r lii.u

niet volledig opgeëist, zoals in een
rasechte sportwagen wel het geval
is. Geen extreem gevoelig stuur,
dat elk kiezelsteentje op de weg
onder je aandacht brengt. Geen
spijkerharde vering, die elke hobbel
rechtstreeks met je zitvlak in verbinding stelt. Gewoon een comfortabele Mondeo, die een flink stuk
harder kan dan z'n soortgenoten.
En al zal dat alles voor sommigen
een teleurstelling zijn; het maakt
van de ST200 wél de ideale allrounder. De perfecte auto voor mensen
die van opschieten houden, maar
daar niet teveel energie in willen
steken.

EYSINKWEG 6 5 - 2 0 1 4 SB HAARLEM
TEL. 023-5533333 • FAX 023-5533335

De V70 heeft hetzelfde, moderne
onderstel als de vorig jaar gelanceerde S80. De wielbasis van de
Estate is echter korter. We verdenken dat dat de reden is voor de
geweldig grote stijfheid. Geen
krimp en dus ook geen rammeltje
geeft deze auto. We zijn beslist niet
kinderachtig met hem omgesprongen. Daarvoor zijn de twee versies,
waarmee we hebben gereden, met
motoren van 200 (2.4T) en 250 pk
(T5), net even te uitdagend. Het
zijn allebei vijfcilinder motoren, de
eerste met een lage druk turbo, de
tweede met een hoge druk turbo.
Met zoveel vermogen is het ook
logisch dat de V70 als een sportauto presteert. Volvo koppelt de prestaties aan veel veiligheid, want dat
is het merk aan zijn imago ver-

Want met de V70 mikt Volvo op
mensen die niet graag stil zitten in
de vrije tijd. Op mensen die een
goede baan hebben en derhalve
wat aan hun auto hebben te besteden. Dat moet ook, want anders
valt het niet meer om minimaal

Onmiskenbaar een Volvo, deze V70. Hij heeft de 'schouders' van de
vroegere 200-serie gekregen: dat is de duidelijke knik bovenaan de
portieren.
76.000 gulden op te brengen voor
de basisversie. Dat is die met een
turboloze 140 pk motor, welke
later dit jaar in de showroom verschijnt, evenals de versie met een
170 pk motor. Eerst komen de 200
en 250 pk uitvoeringen en de 2.5.
turbodiesel, dezelfde krachtbron als
van de S80 TD. "Inderdaad op het

dieselfront hebben we een wat
beperkte keuze. Daar komt verandering in. Volvo legt de laatste
hand aan een tweetal nieuwe
motoren met directe (common rail)
inspuiting. Maar wie nu een V70
koopt, dient 84.457,19 gulden
neer te tellen voor de 2.4T.
Goedkoper zijn ze er even niet.

WIKA AUTOGLAS
Uitgebreid Garantie

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Leveren/monteren alle merken
> Autoruiten origineel
s Kentekenplaten
• Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

14-22 mm MASSIEVE PLANKEN

Eiken, robijn, jatoba, merbau
of olijf-essen in diverse lengtes _ _^
en breedtes.
,
l rail
Per m2.
Vanaf 8%^

l os

NORMANDIË PARKET EIKEN

Rustieke uitvoering van eiken.
jm^m/^s^
Olie geïmpregneerd.
B ||Cl BE
Per m2.
Van J-S^voor l i ®$>®
JUNCKERS PARKET TASTRUP

Santana is de spannendste
speciaalzaak om een kwaliteitsvloer uit te zoeken. En zeker
tussen l februari en 12 maart als
uw hart uitgaat naar een massief
houten vloer. Een groot aantal
kostbare vloeren is dan door en
door voordelig in prijs.
Profiteer van massief voordeel
of van onze andere aanbiedingen.
Dat kan alleen een grote vloerenspecialist u bieden.

Kersenrood, olie geïmpregneerd _. _ __
massief beuken.
^8 >Q| Jjf ^
Per m2.
Van 174<voor E^V^V®
ROM A KURKPARKET NATUREi
4 mm dikke massieve kurktegel.
^©19^
Per m2.
Van 3£9S"Voor l 3^©
CLASSIC LAMINAAT AHORN OF BEUKEN

Laminaat met decor van ahorn- ,_. ^^ ^™
ofbeukenhout.
•
^Q95
Per m2.
Van 39^95"voor dÊBfsiair©
COLORADO LAMINAAT DIAMANT

High Pressure Laminaat met
_^ ^„
uniek 2decor. 15 jaar garantie.
S^CIfsO
Per m .
Van 69^95 voor «sSs? tss^©
IPOWOOD
PARKET
ALASKA
Canadees maple
in natuur uitvoering
Dikte 15 mm.

Per m

2

PINTO KURKPARKET,
AMSTERDAM
WHITE
Kurkparket met relief?*
Kant en klaar gelakt.

Per m 2

WITEX
LAMINAAT
COUNTRY
Aquaprotect.
Uniek waterbestendig
laminaat in rustieke
decors. Per m 2

JUNCKERS
PARKET
KOLDINC
Merbau of eiken
decor. Dikte l4 mm
Gelakt en' gehard

Per m 2

—

vanaf

KSr'

PARKET
AFZELIA

142?

Natuur uitvoering
QUICKSTEPP
LAMINAAT
VANCOUVER
Het unieke verhuisbare laminaat
in kersendecor.
10 jaar garantie. Per m2

JUNCKERS
PARKET
TASTRUP
Donker gestoomd
massief beuken.
Dikte 22 mm.
Gelakt en gehard

Per m

BARREIRO
KURKPARK
KERSEN
Kurkparket met
slijtvaste toplaag

CLASSIC PROMO
LAMINAAT
KERSEN
Laminaat met
decor van kersenhout
5 jaar garantie.

Per m2

OPENINGSTIJDEN

JS2»

reis met de auto iïfe
De Hanzestad Stade

Een 4 daagse minivakantie in een
eersteklas hotel in Stade/Duitsland
per persoon in een
tweepersoon s kam e r
vanaf slechts

maandag van 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-18.00
donderdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

82F

Nationale Postcode Loterij maakt hele straten blij

Win de Straatprijs
Met elk lot waarmee u
speelt in de Nationale
Postcode Loterij maakt u
elke maand kans op vele
gigantische prijzen. Het
geluk zit simpelweg in
uw postcode. Zo maakt u
élke week kans op die
fantastische PostcodeStraatprijsvan maar
liefst 25.000 gulden per
Postcodelot. Hoe meer
loten u heeft, hoe hoger
het bedrag dat u wint
want die 25.000 gulden
krijgt u voor élk lot. En het
leuke van de Straatprijs is

K I E N !

Het vruchtbare gebied gelegen bij
de Elbe ten westen van Hamburg,
waar appel- en kersenplantages
een deel uitmaken van het landschap wordt "Altes Land"
genoemd. De prachtige hanzestad
Stade ligt bij een zijrivier van de
Schwinge vlak voor die uitloopt in
de Elbe. Stade bezit veel schilderachtige vakwerkhuizen en romantische straatjes. U logeert bij het
nieuwe en mooi ingerichte 3 sterren Treff Hotel Stade. Het Hotel
ligt aan het water en ligt op een
paar minuten van het oude
romantische stadsgedeelte.

Vroeger was Stade het poltieke en
culturele knooppunt van de omgeving. Vandaag de dag is deze
funktie overgegaan naar
Hamburg, dat een hectische
wereldstad is geworden. In Stade
is de tijd stil blijven staan. Daarom

05
10
15
19
29
36
43
49
62

06
12
16
20
31
38
46
50
63

64

nen!
Laat uw kansen niet lig-

gen! Doe mee en vul de
bon op deze pagina
vandaag nog in!
Postcode Loterij Live!
27 februari
Kijk, bel tot

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

maandag 22.00 uur
en maak kans op

BONVOORMILJOE N EN

De Hanzestad Stade

Trip naar Hamburg

03
07 09
13 14
17 18
22 26
32 35
39 41
47 48

dat ook alle andere deelnemers in dezelfde postcode winnen. Dat betekent
feest voor alle winnaars in
uw straat! En bovenop de
Straatprijs kunt u een
gloednieuwe BMWwin-

f 159,-

De geschiedenis van Stade wordt
gekenmerkt door Romeinse,
Scandinavische, Deense en
Zweedse invloeden. Zij hebben
allemaal een invloed gehad op de
geschiedenis van de stad. De
mooie oude opslagplaats bv.
getuigt van het tijdperk waaronder
Stade onder Zweedse bezetting
stond. Er is ook het interessante
Voorhistorische Museum. Een
bezoek aan het mooie stadhuis en
de schilderachtige havenomgeving
bij de rivier en de gezellige Duitse
kroegen in het oude stadsgedeelte
zijn ook een bezoek waard.

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020-66958 23.
(tussen Carpet-land en Praxis)

Per m 2

2

is het een enorm kontrast om
Hamburg te beleven met Stade als
uitgangspunt. Hamburg is een
waar shopping mekka. In geen
andere stad in Europa zijn er
zoveel inkoopscentra als in
Hamburg. Van modern tot antiek,
alles kan men vinden onder een
dak. Men kan ook de drukke
wereldhaven bezoeken die sterk
verschilt van het idyllische oude
havengebied in Stade. Een trip
door de oude en nieuwe havenbassins is een interessante belevenis. U kunt hier via oude scheepsverhalen vernemen hoe alle mogelijke exotische vruchten en kruiden
en ook steenkool naar Europa verscheept werden. En er is natuurlijk
ook een deel van Hamburg dat
nooit slaapt.
Dit schitterende arrangement
wordt u aangeboden door DTF
travel.

Prijs per persoon in een
tweepersoonskamer slechts

f 159,U krijgt:
3 overnachtingen
3 maal een ontbijtbuffet
Hotel Stade
Het hotel beschikt over een ontbijtrestaurant met kinderspeelruimte, bar, fietsverhuur. In hetzelfde hotelcomplex is er een
bioscoop, supermoderne bowlingbanen, een gezellig
Amerikaans restaurant en fastfoodrestaurant.
Alle kamers beschikken over
bad/toilet/douche, televisie en
telefoon.
De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt f 120,-

Een extra bed kost f119,Extra nacht met kwartpension
vanaf slechts f 55,-.
Annuleringsverzekering:
F 15,- per volwassene/
f7,50 per kind.
Administratiekosten f 7,50.
Korting bij twee betalende volwassenen:
Max. 1 kind van 2-14 jaar voor
de halve prijs bij de ouders op de
kamer.
Deze aanbieding geldt voor aankomst donderdag in de periodes
van 06.01 - 01.06.00.
Met voorbehoud voor uitverkochte periodes.
Toeslag in de periode 01.03 02.06.00 f 10,- per pers. /dag

ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Mega Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermee steun ik 29 gosde doelen.

D de heer

D 3 x ƒ 12,50 {drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 {twee lotnummers)
G 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

Postcode: ,

A.u.b, u w Areuze aankruisen en verder in vallen In
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 • 3001500 (35 cpm).

Ik machtig u hierbij totwederopzegglnq
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijver».

D mevrouw

Naam:.
Adres:.

Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bi{ een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedaturn:
(dag-maand-jaar)

4143

KW S jf» T

C O I

t Mi

l fc, H S J 11

EC

in Leerdam

met
14 winnende loten

Tel:,

Datum:
,
Handtekening:

ƒ 25.000,- PER LOT
en voor

4143
150.00.02

Bon uitknippen en in ean onvelop (zondar postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19303,1100 VM,Amsterdam.

EC 009

extra: een BMW!

• NATIONALE •
H L U

Bel gratis: 0800-0228727

een
BMW!

QJ

|

| De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831 .5 Ad. 19/12/1997.

MEGA
JACKPOT

14 MILJOEN

l

Zetfouten voorbehouden:

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 9, oplage 5.425 Editie 17

• Woensdag l maart 2000
Datum

Q

I
&

ui

01 mrt
02 mrt
03 mrt
04 mrt
05 mrt
06 mrt
07 mrt
08 mrt

HW

LW

00.20

06.47
08.50
09.54

01.25

02.09
02.49
03.25
03.55
04.25
05.01

10.51
11.20
11.55
12.25

00.35

LW
19.44

HW
12.34
13.33
14.19
15.00
15.29

Turntalent
Dominique kan
ver komen

Zo gek
- als een
deur

21.30
22.24
23.04
23.40
23.55

16.06

Los nummer 2,10 gulden

16.37

13.00

17.15

Maanstand: NM ma 06 mrt 06.17 uur.

Pagina 3

HW: di 07 mrt 16.37 uur, + 120 cm NAP.
LW: wo 08 mrt 13.00 uur, - 94 cm NAP.

WD-leden:
reddingsplan
voor coalitie

Pagina 7

Postbodes ploegen door nieuwbouwwijk
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Snel zekerheidi
voor
over waters
ZANDVOORT - De volkstuinders krijgen binnen veertien
dagen op papier hoeveel geld de provincie geeft voor de
wateroverlast. Dat heeft wethouder Herben donderdag be-1
loofd aan het bestuur van de volkstuinvereniging.
Het
waterleidingbedrijf
PWN, dat de voornaamste veroorzaker is van de wateroverlast, wil het volkstuincomplex
met vijftig centimeter ophogen. De gemeente heeft volgens Herben aangeboden om
de paden te verbreden zodat
het zand met een kleine shovel
of vrachtwagen in plaats van
kruiwagens naar de tuinen gebracht kan worden.
Herben: „De provincie wil de
kosten van het weghalen van
de huisjes en het transport vergoeden. Hoeveel geld de volkstuinders krijgen, weten we nu
nog niet, maar de provincie
heeft toegezegd dat er binnen
veertien dagen uitsluitsel over
komt."
„We zitten daar met smart
op te wachten," zegt Hans Verbeek, voorzitter van de volkstuindersvereniging. Hij heeft
die gegevens nodig om de
volkstuinders pp de voorj aarsvergadering uit te leggen wat
de mogelijkheden zijn. Overigens heeft Verbeek maandag
de leden ook in een brief gevraagd of de vergadering om
die reden niet op 16 maart,

Fractievoorzitter Pieter Joustra vroeg maandagavond in
het Gemeenschapshuis de mening van zijn achterban over
de vervanging van raadsleden
tijdens commissievergaderingen. De zes WD-raadsleden
zijn als enigen tegen deze zogeheten schaduwraadsleden.
Joustra vindt de vervangende commissieleden zo'n principieel punt dat hij heeft aangekondigd dat de WD „zich gaat
beraden over de toekomst als
de meerderheid van de gemeenteraad een proef van een
jaar toestaat."
De WD-achterban schaarde
zich maandagavond achter de
WD-fractie. Prominente leden
als Jelle Attema senior, Jos
van der Drift, Wilfred Tates en
Jaap Methorst vinden dat de
VVD tegen vervangende commissieleden moet bleven
stemmen. Een belangrijk argument is voor hen onder andere
dat dit voorstel halverwege de
raadsperiode gedaan wordt.
Tates en Van der Drift vinden dat de WD een compromis moet voorleggen .aan de De weg vinden in Park Duijnwijk valt voor sommigen
niet mee, maar de postbodes Astrid de Boer en Aafke
gemeenteraad.
Hunen kennen inmiddels alle adressen uit hun hoofd.

Vervolg op pagina 3 Zij hebben méér moeite met andere problemen die de
bouw van een nieuwe wijk met zich mee brengt, al
weten ze ook die wel te overwinnen.

"57 qlgens mij kan er aan de
V lijst van dag-, ramp- en cultuurtoeristen een nieuw soort
toerist toegevoegd worden. De
Internettoerist. Deze toerist
wil via het Internet meer weten over z'n gekozen vakantieplaats. Ook Zandvoort speelt
daar op in. Want op de gemeenteiyke informatieborden
staat dat je voor actuele informatie naar www.zandvport.net kan gaan. Omdat ik niet
te oud ben om het Internetten
te leren, ga ik deze pagina opzoeken.
Zo gezegd is niet zo makkelijk als gedaan. Na veel geklungel zit ik eindelijk op de bewuste website. De beginpagina ziet er verzorgd uit. Je kan
uit verschillende onderwerpen
Mezen. Laat ik eerst de quiz
proberen. Je moet verschillende algemene vragen over
Zandvoort beantwoorden. Is
de vlag nu blauw-geel of omgekeerd. Dat valt tegen. M'n
kennis over het dorp blijkt
magertjes te zyn.
Snel naar een ander onderwerp voor ik een complex
krijg. De site van de WV Zuid
Kennemerland lijkt me wel
wat. Maar in plaats van informatie staat er: „de verwachte
openingsdatum is 15-12 1999".
Meer niet. Via een omweg beland ik in de aankomende seizoensevenementen. Heel veel
data maar geen details. Ook
hier stoot ik m'n neus.
Je kan de burgemeester bezoeken maar daar zit een toerist niet op te wachten. Er zijn
geen foto's van de kromme,
oude Zandvoortse straatjes
die aan het begin van de website beschreven worden. Wat
is er te vinden over cultuurhistorie, natuur en wandelgebieden? Er is buiten een Ujst van
hotels en restaurants verder
helemaal niets meer. Ja, nog
wel wat over de geijkte onderwerpen zoals het strand, het
casino en het circuit.
Nu ben ik echt nieuwsgierig
geworden. Hoe ziet de website
van collega-badplaats Noordwijk eruit? Geweldig! Wat een
informatie. Bijgewerkt tot op
«e dag. Zelfs de VW-pagina.
In verschillende talen worden
talloze arrangementen vermeld. Dat is wat anders dan
°ns visitekaartje.

En verder:
De buren
van de Piet
Leffertsstraat
Pagina 5
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ZANDVOORT - De crisis
in de coalitie is nog niet bezworen, want de WD gaat
waarschijnlijk haar poot stijf
houden ten aanzien van de
schaduwraadsleden. Maar of
de bom onder het college ook
zal barsten, is nog erg onzeker. De WD-achterban heeft
maandagavond een idee aangedragen om de situatie te
redden. In de raadsvergadering van dinsdag 7 maart zal
blijken welke keus de WD
maakt.

;ens

Jan Hollander werkt
25 jaar bij de
gemeente. Hij is
begonnen als bode
enwerkt nu als
parkeercontroleur,
maar zijn hart ligt bij
de dienstverlening
van burgerzaken.

ADVERTENTIES
Op het Kromboomsveld moeten de auto's bijvoorbeeld
vanwege het bouwverkeer zover naar voren parkeren
dat de postbodes er maar nauwelijks langs kunnen met
hun zwaar beladen fiets.

ploegen. Zodra alle woningen begin volgend jaar klaar
zijn, begint de gemeente met het bestraten van de wijk
en hoeven er geen brede vrachtwagens meer door de
straten te rijden

Bovendien valt het niet mee om door het zand te

ZANDVOORT - Als alles
meezit, worden vandaag op
de Grote Krocht elf kastanjebomen geplant door een gespecialiseerd bedrijf. De volgende negen bomen volgen
De kastanjes zijn namelijk
over twee weken.
vijftien jaar oud, 35 centimeter
dik en een meter of vijf a zes
lang. Boekelman: „Ze bloeien
De hoveniers brengen de -heel mooi, rood en wit. De taokastanjebomen per kolossale men dragen geen vruchten, zooplegger naar Zandvoort. Vol- dat het winkelend publiek tengens groenambtenaar Rob minste niet door een vallende
Boekelman is veel deskundig- kastanje geveld kan worden."
heid vereist om de bomen in de
Ze zijn uitgekozen door een
grond te zetten, omdat ze een comité van twee ondernemers
grote kluit hebben.
van de Grote Krocht (Peter

Krocht krijgt
kastanjebomen

Malse Runder

95

Adverteerders schrijven
hun boodschap in het zand
ZANDVOORT - „Iets ludieks op het strand, daar ben ik
altijd voor in, al ben ik natuurlijk wel zuinig op ons vrije
strand," zegt toerismewethouder Hans Hogendoorn. Hij
staat dan ook positief tegenover een nieuwe vorm van adverteren, stempelen in het strand, waar Zandvoort in de toekomst op kan inspringen.
Een bedrijf uit Vught, Sand- op letten dat het geen aancast, gaat in Scheveningen en stootgevende
advertenties
Renesse deze zomer adverten- zijn," zegt Settels-Lommers.
ties stempelen in het zand. De
Niet alleen de adverteerder
strandadvertenties, die een heeft overigens baat bij het
Amerikaanse vinding zvjn, wor- nieuwe fenomeen, meent ze.
den 's nachts- aangebracht Ook de gemeente. In ruil voor
door een wals met rubbermat het gebruik van het strand
en stempel. Deze sleep, hangt zorgt Sandcast ervoor dat het
achter een schoonmaakwagen. strand dagelijks opgeruimd
De
reclameboodschappen wordt. „Dat is vooral voor bjjvoorbeeld Reblijven zichtnesse
een
baar totdat er
pluspunt,
teveel menwant daar is
sen overheen
maar
één
gelopen hebschoonmaakben of de zee
ronde
per
de
teksten
uitveegt. Zon- •~"~"~"~"~^ ---^-- week," vertelt
aanbidders of wandelaars hoe- de directeur van Sandcast.
ven volgens S. Settels-Lom- „Bovendien blijkt in Amerika
mers, directeur van Sandcast, dat er zo'n 25 tot 30 procent
niet bang te zijn dat ze van hun minder afval is, omdat mensen
plek beroofd worden. „Ieder- niet zo snel hun blikje laten
een mag er gewoon overheen vallen als er iets bijzonders in
het zand geschreven staat."
lopen."

Strand
biedt nieuwe
mogelijkheden

De advertenties zijn 3.60 meter bü 1.20 meter. Op elke advertentie verschijnt in elk geval de tekst 'Houd het strand
schoon'. Drie bij 1.20 meter is
gereserveerd voor een adverteerder. Sandcast wil nog niet
verklappen welke adverteerders in Renesse en Scheveningen reclame gaan maken. „Ik
Nel Kerkman kan alleen zeggen dat we er wel

Maar al is Hogendoorn nog
zo enthousiast, voorlopig moet
Zandvoort nog een jaartje
wachten. Sandcast heeft gekozen voor slechts twee kustgemeenten, want het bedrijf wil
het dit eerste jaar voorzichtig
aanpakken. „Maar vanaf september is de wethouder van
harte welkom," aldus SettelsLommers.

Tromp en Sjaak Balkenende),
de wethouders Hans Hogendoorn en Marijke Herben en
drie ambtenaren. Zij willen de
kastanjeboom, omdat die zo
mooi is en het - gezien het monumentale exemplaar op het
Gasthuisplein - heel goed doet
in Zandvoort.
Om de kastanjebomen komt
een gietijzeren korf en een
rooster, net als op het Kerkplein. „Heel sjiek," vindt Bpekelman. „ik heb dat eigenlijk
alleen nog maar in Maastricht
gezien."

Hervormde Kerk stelt nieuwe predikant aan
ZANDVOORT - De Her- makkelijke manier van praten
vormde Kerk heeft een nieu- en zit vol plannen," schrijft
we predikant. De veertigjari- Pieter Joustra in het Herge dominee J.W. Verwijs uit vormd Kerkblad.
Gouda wordt op 9 april taeVolgens Joustra is het de bevestigd door dominee Holwerda. Hij volgt de vorig jaar doeling dat de nieuwe predigepensioneerde en inmid- kant de besprekingen over het
dels overleden dominee J. samengaan van de Hervormde
van Leeuwen op.
en de Gereformeerde Kerk
weer oppakt. Die gesprekken
zijn inmiddels gestopt. Vol„Hij is jong, energiek, kan gens Joustra is er een meningsgoed zingen, maar bovenal yerschil over welk kerkgebouw
zeer goed luisteren, heeft een in stand gehouden moet worden, de Hervormde Kerk op
het Kerkplein of de GereforADVERTENTIES
meerde Kerk op de Julianaweg.
„Beide kerkraden zijn wel

van goede wil, maar het valt
niet mee om twee verschillende culturen samen te voegen.
Als je bovendien praat over het
eventueel opheffen van kerkgebouwen komen er veel emoties los. De rationele argumenten raakten wat op de achtergrond. Daarom is het goed dat
we nu even een rustperiode
hebben. De nieuwe predikant
moet weer een opening iri gaan
vinden. Hij is daarvan op de
hoogte en wil er zeker aan
meewerken."
De predikant, die van Gouda
naar Zandvoort aan het verhuizen is, was maandag nog
niet telefonisch bereikbaar.

Single dance soc.

De Manege
zat.

Bandits

info 5716023

Sanders
M. E U B . E L S T A D

ZONDAG OPEN

5 MAART VAN 12.00 TOT 17,00 UUR

.EIGEN PARKEERGARAGE .
OVERTOOM 557 AMSTERDAM
' ' T E L 020-6184733 .

Grote Krocht 26
Tussen 11.00-16.00 uur kunnen kinderen tot 12 jaar
GRATIS op de foto op een quad (vierwielige crossmotor)
Dit mogelijk gemaakt door Michael Bleekemolen

COMBI MENNO GORTER
FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO

m

CENSE&

NVM

\LlNGEN

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00
ADVERTENTIES

Zandvoorts
H B\iieuwsbEad

avond

the Time

Zaterdag 4 maart gratis op de foto bij
COMBI MENNO GORTER

Foto Karin Schut

ADVERTENTIE

Entrecote of
Ribeye KÜO

maar twee weken later kan |
plaatsvinden.
Verbeek is bang dat de tuinders er niet onderuit kunnen l
om het hele complex te laten
ophogen, al wil de meerderheid van de vereniging liever
dat het water weggepompt
wordt. „Het is wel een hard gelag, want onze vereniging bestaat uit veel ouderen die hun
hele ziel en zaligheid in hun
tuin en hun huisje hebben ge- [
stopt. 90 procent van de huisjes overleeft een tijdelijke verplaatsing niet. Maar," zegt hij,
„het waterpeil zal, als PWN helemaal stopt met de waterwin-1
ning, volgens de gemeente 75
centimeter hoger dan vroeger j
staan. Dat is zoveel, daar valt
niet tegenop te boksen. We
hebben die hoogte nu pas defi-1|
nitief gehoord."
Ook volgens de wethouder is l
ophogen voorlopig de beste j|
oplossing. Herben heeft de gemeenteraad wel gevraagd om
een ton beschikbaar te stellen
voor een waterbeheersings-1
plan waarin onder andere het
draineren van het volkstuincomplex onderzocht wordt.

Zondag aanstaande:

Naam: (m/v)

pyjama irtv«/

Adres:

l l

Postcode/Plaats:

JBL

Telefoon:

bij Co

Giro/Banknr.:

Inderdaad, op zondagochtend aanstaande hoeft u wat ons betreft uw pyjama niet uit

|

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 20,50 D halfjaar ƒ37.00 G jaar/64,00

te doen. Want op 5 maart zijn we van 12.00-17.00 uur speciaal open voor uitgeslapen
mensen die willen profiteren van onze éénmalige verbouwingsuitverkoop van o.m. slaap-

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

kamermeubels. Met prijzen waar u van droomt. Slaap lekker!
Ook in ons wooncentrurn: SanitairStudio B.A.D.,
Mare Smithuis Keukenarchitecluur, Reni Art Gallery,
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren.
Binderij 2, Amstelveen, 020-6412505.
http://www.vanderhorst.nl Maandag tot 13.00uur
gesloten. Donderdag koopavond.

CO vanider

horst

KW1899V

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA a
Amsterdam. U hoeft geen posteegel te plakken. °

woensdag 1 maart 2000

Weekmedia 17
DOKTERSBERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

artsenpost m het Huis m de Duinen

AFWEZIG
Dr. C. A. Jagtenberg

j.iclwine, Johnny en Donny,
gefeliciteerd mei jullie dochter en zusje

HENKSEBREGTS

35 jaar

van 3 t/m 10 maart
voor waarneming van
08.00-17.00 uur

Amy
Granny, Ko, Wil
Angela, Bart
Patricia, Arie, Naonii

Huisartsen Collectief Zandvoort
Beatrixplantsoen 1B
tel. 5732023
Voor avond en weekenden
tel. 5730500

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v.a. ƒ 60,- p.nV
incl. stenen

TEL. 023-5731729

Koninginneweg 7 rood, zat 4 maart van 11.00-1300
uur Aan de rand van het centrum gesitueerde, volledig
gerenoveerde en uitgebouwde bovenwoning. Ind hal,
1e et ruime hal, toilet, L-vorm Woonkamer met kurkvloer
(ca 37 m"), ruime eetkeuken met kurkvloer, balkon; 2e et
Overloop, 3 slaapkamers, badkamer met hoekbad, douche, toilet en wastafelmeubel, riant balkon op het westen
De woning is geheel voorzien van dubbele beglazing,
videotooninstallatie en c v
Vr.pr. ƒ 359.000,- k.k.

Arnold Johan
Hendrik Nicolaas Kransen
m de leeftijd van 84 jaar.
Ed en Raymonde
Debora en Menno
Eva en Sander
23 februari 2000
Correspondentieadres.
E V. Kransen
Secr. Bosmanstraat 38
2041KTZandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden

Grote Krocht 33, midden m het centrum gelegen karaktenstiek halfvnjstaand woonhuis met voor- en achtertuin
en oprit Ind vestibule, gang; doorzonkarner (ca 55 m!)
met erker en parketvloer, open haard, schuifdeuren en
kasten, toilet, woonkeuken, 1e et overloop, moderne
badkamer met wastafelmeubel, bubbelbad, wandcloset
en douche, 3 slaapkamers, 2 terrassen. Het woonhuis is
grotendeels w. dubbele beglazing
Vr.pr./ 725.000,- k.k.

VAN
Wij hebben verdriet om het heengaan van mijn
zorgzame man, onze vader, schoonvader, opa en
overgrootvader

SCHAIK

Jakob Hokken
Jaap
Rotterdam,
Zandvoort,
23 juni 1921
25 februari 2000
H H. M Holzken-Gerritzen
Carl en Marianne
Adrie
Ben en Carla
Jaap en Marjan
kleinkinderen en achterkleinkinderen
correspondentieadres
Keesomstraat 435
2041XS Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkooprraxaties/Huur/Vernuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag Vm vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Doen wat je moet doen!
SPONSORBINGO

Meer dan tienduizend mensen
doen vrijwilligerswerk bij
Humanitas Dit vnjwilhgerswerk kan van alles
inhouden, zoals wekelijks
een praatje maken met een
eenzame buur, een keer per
jaar gehandicapte kinderen
naar een pretpark njden, of
een uurtje per maand asielzoekers helpen De vrijwilligers zelf vinden hun
inzet niets bijzonders "Het is
gewoon een kwestie van doen
watje moet doen", zeggen ze

26 FEBRUARI
getal l t/m 22
* 31 10 19 os 23
39 22 17 14 05 18
27 11 40 30 09 26
44 20 04 13 41 *
Heeft u met deze getallen
een-volk kaart, dau wint w de
ThuisBingo van ƒ 25.000,-

getal23t/m36
ƒ 20,
ƒ10,ƒ9,ƒ«,ƒ7-ƒ6,ƒ5,-

08
28
43

Speel mee en steun
Eigenlijk kan iedereen als vnjwilhgcr iets betekenen voor
een ander Maar u kunt uw
medemens en Humanitas
ook steunen door mee ie
spelen m de Nederlandse
Sponsor Loterij Vul
daarom vandaag nog uw
geluksdagen m op de
bon hieronder Want dankzij uw deelname krijgt
Humanitas de financiële steun
die ze heel hard nodig heeft'

Volkswagen Lupo
003675881

BINGO SURPRISE
4 MAART 2000
Een uur skieen bij
Snowplanet
l urn Goikum (35) is xnjuilligsftr In; Htimmiikis De nonnaali um tJe wit ild, \ nuJt ;t

, ik \\\\ een .ui i o met d.i.irm 225 000
gutucn ol zelfs l miljoen \ \ i n n c n Cn ni.i.ik
dan naasi de pnpcn m de maandelijkse trekkingcn kans op tienduizenden Bmj;opn]zi.n'

Met deze geluksdagen wil ik winnen:
dag maand jaar
geluksdag l l ' II ' II
l
1

II

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang
Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
- liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling
& milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme
& verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 22 februari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 8 door B&W genomen besluiten
zijn op dinsdag 29 februari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

De gemeenteraad vergadert dinsdag 7 maart
in het openbaar De vergadering wordt gehouden m de raadzaal van het Raadhuis vanaf
20 00 uur
Op de agenda staat o a
- Voorstel overeenkomst met strandpachters,
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
krediet t b v de realisatie van twee medischspecialistische units en een eerste-hulp/huis-

U kunt deze vergunnmg(en) inzien bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen 6 weken na de verzenddatum van de
vergunning een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en tenminste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen,
verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de President van de
Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven
VERKEERSBESLUIT
Emmaweg (t.p.v. het Alexanderpark)
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
1 juni 1995 tot machtiging van het college van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld m artikel 18 van de
Wegenverkeerswet 1994 en het bepaalde in
de Wegenverkeerswet, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990, hebben Burgemeester en Wethouders
besloten tot
Ter plaatse van de Emmaweg, waaraan zijn
gelegen woningen met nummers 26 t/m 40,
ook wel het Alexanderpark geheten
- door plaatsing van borden G5 en G6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 het gebied aan te wijzen
als erf
- als extra snelheidsvermmderende maatregel
bij de ingang van dit gebied een verkeersdrempel aan te leggen
In gevolge het bepaalde m artikel 7 1 van de
Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken
na publicatie daarvan bezwaar maken bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het bezwaarschnft moet ondertekend zijn en. tenminste
bevatten naam, adres, dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van
het bezwaar

REFERENDUMVERORDENING
GEMEENTE ZANDVOORT 2000
De gemeenteraad van Zandvoort heeft op 1
februari 2000 de Referendumverordening
gemeente Zandvoort 2000 vastgesteld BIJ

GEMEENTE

•

11

geluksdag 2 [~~"||~~~1[

1

D de hiir

Wij hebben een reunie georganiseerd voor alle leden
en oud-leden van de Zandvoortsche Hockey Club.
Behoort u tot een van bovenstaande mensen, dan
bent u van harte welkom op deze dag, als u ons
voor maandag 6 maart a.s. even laat weten dat u
komt en met hoeveel personen u komt.
Dit kan schriftelijk aan: Anne-Miek Bijlsma Siegmund
Patrijzenstraat 22/2
2042 CN Zandvoort
of telefonisch.
Tel. 023 57 186 11
of via e-mail aan:
'degarnael@planet.nl'

geluksdag 3
Ter mi;iuildi t;iluksd 11; \uitdt i in uiiiikMuiinmir lot
i;ikunl P un ooi hii il ik / 10 pir lukkinj; Ik
m kling di Vdulitu
i l oini] hiiihii t o l
«uliro|
'i ilki lukkini; (uiu 1 5 \ per
H i r ) ik
stiind' iikinini; if k M|III|UII

aangeboden in

Zandvoort

l O'W W H i V O ï i i m i )

gemeubileerde
parterref lat voor
perm. bewoning
2 kamers, K D.T., zonnig
terras. C V., W M., KTV, ruimeparkgel./950,-p mnd.
excl energie, 1 mnd. borg.
Br nr. 165079 bur v d blad.

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunner»
binnen een termijn van twee weken na publicatie,
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
99-067B Boulevard Paulusloot 23 te Zandvoort
verandering van de woning
99-0045B Witte Veld 44 te Zandvoort plaatsen
van een schuur
99-205B Dumrooslaan 6 te Bentveld plaatsen
van een dakkapel
99-138B Dr J G Mezgerstraat 92 te Zandvoort
vergroten van een woning
99-186B Burg v Alphenstraat t o nr 63 te
Zandvoort plaatsen van een waarnemingscabine op de wedstnjdtoren
99-221B Dr C A Gerkestraat 76 te Zandvoort
plaatsen van een dakkapel
99-215B Leeuwenkenstraat 2 te Zandvoort
plaatsen van een dakkapel
99-123B Van Speijkstraat 25 te Zandvoort
plaatsen van een dakkapel
99-079B Zandvoortselaan 129 te Zandvoort
uitbreiden van de woning
99-210B Brederodestraat 94 te Zandvoort
verbouwen van de woning
99-0037B Thorbeckestraat 46 te Zandvoort
verbouwen van een kamerverhuurbedrijf
99-060B Secretaris Bosmanstraat 30 te
Zandvoort plaatsen twee dakkapellen
99-229B Secretaris Bosmanstraat 33 te
Zandvoort plaatsen van een dakkapel (achter)
99-219B Nicolaas Beetslaan 36 te Zandvoort
plaatsen van een stalen balk
00-0013M Witte Veld 47 te Zandvoort plaatsen
van een tuinhuis
00-171M Potgieterstraat 2 te Zandvoort plaatsen
van een schotelantenne
U kunt deze vergunningen inzien bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Uitvaartcentrum Haarlem
} Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

I N F Ö R M A T I EB

\dris
Postcode
Plans

ho\ c-n / l O 000

2000-045B (17-02-2000) Teunisbloemlaan 12
te Bentveld gedeeltelijke vernieuwing en vergroten woning
2000-046B (17-02-2000) Burg van Fenemaplein 2 te Zandvoort vergroten van een dakopbouw Palace Hotel
2000-047B (14-02-2000) Westerparkstraat 9
te Zandvoort vernieuwen van een woning
2000-048B
(10-02-2000) Ebbingeweg 5 te
Bentveld bouwen van een woning

"Deze natura-uitvaartverzekering
kan ik u van harte aanbevelen.
Een verzekering van f 3.855, is bepaald niet duur als je bedenkt
dat een vergelijkbare uitvaart
minstens f 6.000,- kost."

Te huur

Naam

(PosOhank
n u m nu i
Bil m i ) hi| i i n pri|s

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunnmg zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.

Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
voor een éénmalige afkoopsom
van slechts ƒ 3.é55j-

D nnMou\\

Marktslagerij

Weekaanbieding

"UI

Geboortedatum
(da;; m land |.ui)
D.uinn
H.indlikinnm

1500002

NEDERLANDSE
). H

LOTERIJ
Bon «psliircn (zonder posucgcl) n.ur Nederlandse Sponsor L«lcnj \nlunardnumincr 875 1 1 0 0 \ G Vmsicrdam

De loten) is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997
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Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de
natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Edward van de Pol

1

^

let Biymcm
Nulcilandse Spouw Loten]

deze gelegenheid werd de oude Refeiendumverordening van 1994 ingetrokken De Referendumverordening is gewijzigd naar aanleiding van de in 1997 opgemaakte evaluatie
Een gemeentelijk raadpfegend referendum
kan worden gehouden op initiatief vanuit
zowel de bevolking ajs vanuit de gemeenteraad zelf en dient te verlopen via de in de nieuwe verordening geregelde procedure De Referendumverordenmg gemeente Zandvoort
2000 treedt in werking op de eerste dag na de
dag van deze bekendmaking De tekst, mclusier de achterliggende stukken, ligt gedurende
twee weken ter inzage bij de Centrale Balie
van het Raadhuis

De Zandvoortsche Hockey Club
In het teken van het 13e lustrum zal op 19 maart aanstaande het 65-jange bestaan van de Zandvoortsche
Hockey Club worden gevierd.

per 1 april

Zclfoutin \oorhthoudcn

l

- 2000/578 Beach soccer en beach volleybaltoernooi, georganiseerd door Go i Marketing
van 21 tot en met 23 juli 2000, op het strand
op het terrein van paviljoen 10 (vergunning
verleend d d 22 februari 2000)

OPENBARE
RAADSVERGADERING

Nederlandse Sponsor Loterij steunt Vereniging Humanitas

42
34

EVENEMENTEN
De volgende vergunnmg(en) is/zijn door de
Burgemeester c q het college van Burgemeester
en Wethouders verleend op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

OPEN HUIS
Met grote droefheid geven wij u kennis dat, een
week na het overlijden van /ijn vrouw, van ons is
heengegaan mijn vader, schoonvader en opa

32
38

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen
betaling algemeen verkrijgbaar

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Het is ons maargeleend,
de vele mooie dingen.
Ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen.

35 ƒ 10.000,36 ƒ1.000,29 ƒ 100,ƒ50,37
ƒ40,21
ƒ30,06
01
ƒ25,-

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

man
vrouw

naam:
straat:
postcode/plaats:

p.st.

aanbieding geldig 8 maart a.s.

00

98

3,

telefoon:

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

A l t i j d d i r e c t e hulp bij een s t e r f g e v a l

l
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Minder inbraken
door project
ZANDVOORT - Uit een onderzoek van de politie blijkt
dat het aantal woninginbraken
m Zandvoort, Heemstede,
Bloemendaal en Bennebroek
met 28 procent gedaald is ten
opzichte van vier jaar geleden.
De kans op een inbraak is nog
maar 1,6 procent. De politie
wijt dit aan betere beveiliging
van huizen dankzij het project
Veilig Wonen.
Behalve een daling van het
aantal inbraken heeft het project nog twee gevolg gehad.
Burgers voelen zich veiliger, zo
blijkt uit de Politiemonitor,
een ander onderzoek van de
politie. Bovendien hebben gemeenten reacties over onveilige situatie aangegrepen om
maatregelen te nemen. Zo is in
Zandvoort de verlichting bij de
pmautomaat van het postkantoor verbeterd.
Het project Veilig Wonen
heeft van 1996 tot en met begin
februari gelopen. Er 2ijn 9500
beveiligingsadviezen
uitgebracht. Dat betekent dat 35
procent van de bevolking meegedaan heeft aan het project.
Het regionale gemiddelde is 25
procent. De politie had echter
verwacht dat de helft van de
bevolking mee zou doen.
Ook het aantal gecertificeerde woningen is tegengevallen.
Slechts l procent heeft een
certificaat Veilig Wonen en voldoet aan alle eisen. 96 procent
volgt wel een deel van de adviezen op. Uit landelijk onderzoek büjkt dat de kans op een
geslaagde inbraak na certiflcatie nog maar l promille is. De
waardering voor het project is
groot: de preventiemedewerkers kregen gemiddeld een 8,3.

Xtc-dealer gepakt

ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagnacht een 35-jange xtc-dealer uit Zandvoort
gearresteerd bij een horecabednjf in de Kosterstraat. De
man had 63 pillen bij zich. Een
bezoeker had de Zandvoorter
zien dealen en waarschuwde
een portier, die vervolgens de
man ondervroeg en de politie
belde. Later heeft de politie
ook huiszoeking bij de Zandvoorter verricht. Hij had een
illegale hennepkwekerij, die in
beslag genomen is.

Oplichter
ZANDVOORT - Met een
verhaal over een verlopen pasje heeft een onbekende man in
Huis in de Duinen een 83-jarige
slechtziende vrouw misleid. De
man, die zich als 'Richard'
voorstelde, verwisselde het
pasje van de vrouw en nam een
portemonnee met 130 gulden
weg. Hij probeerde pok andere
bewoners te misleiden, maar
dat lukte niet.

Veel hardryders

ZANDVOORT - De politie
heeft diverse verkeerscontroles gehouden. Zeven automobilisten reden donderdagavond te hard op de Gerkestraat, 53 op de Zandvoorterweg in Aerdenhout, 57 op de
Herenweg in Heemstede en 19
op de César Francklaan in
Heemstede. Vrijdag zijn er 172
gefotografeerd op de Herenweg in Heemstede. Vorige
week dinsdag reden er dertig
te hard op de Van Lennepweg.
Bij de wegopbrekingen op de
Zeeweg heeft de politie vorige
week maandag 480 automobilisten bekeurd. Ze reden harder dan dertig.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
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woensdag Uitgave Weekmedia BV.
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'Van hossen word ik helemaal ontspannen'
„Gerard en ik zijn zo gek als een deur," proest Netty
Lansdorp. Samen met Gerard Terol vertegenwoordigt zij
dit jaar de Zandvoortse carnayalsvereniging De
Schuimkoppen als prins en prinses. Zuidelijk bloed heeft
de carnavalsvereniging nauwelijks in haar gelederen, maar
dat mag de pret niet drukken. Volgens Netty staan de zestig
leden van de Schuimkoppen onder bevriende verenigingen
bekend als erg vrolijk. „We weten iedereen de vloer op te
krijgen."

H

Haar enthousiasme heeft
haar inmiddels trouwens heel
wat medailles opgeleverd van
andere verenigingen die ze als
blijk van waardering om haar
nek hangen: een afwisselende
bundel metaal in de vorm van
sterren, een kraan (van carnavalsvereniging Aquarius) of
een knijper ('Een kneepje van
carnavalsvereniging Prins Willem van Oranje'). De medailles
komen overal vandaan uit
plaatsen boven de grote rivieren. Netty heeft zelfs een
„We kunnen daarom dit jaar exemplaar uit Wassenaar.
echt wat bijzonders doen. Er
„Sommige mensen denken
komt een professionele goochelaar met een 'magie show' datje alleen op de elfde van de
elfde en met
en we hebben
heel erg leuke
het carnaval
prijsjes voor
op Zandvoort
feest
viert,
aUe kinderen
maar we zijn
die het kindercarnaval
sinds novembezoeken,"
ber elk weekvertelt Netty ----- ----^--- end op pad.
Lansdorp, die altijd erg geniet We bezoeken andere verenivan het kindercarnaval op zon- gingen, lopen mee in optochdagmiddag.
ten of gaan naar een bejaardenhuis." Erg leuk vond Netty
Vlak na het oprichten van de de nieuwjaarsreceptie van de
Schuimkoppen in 1979 werd ze Schuimkoppen, toen haar rnan
al lid. Ze is er negen jaar tus- als nieuw lid van de Raad van
senuit geweest, omdat ze toen Elf allerlei opdrachten moest
in Den Haag woonde, maar uitvoeren. „Hij moest naar
twee jaar geleden begon het huis om zijn schoenen te poetweer te kriebelen zodra ze de sen en hij moest een anti-ka- Peter Bluijs, Prins Gerard en Prinses Netty hebben erg veel lol in hun door Joke en Paul Eldering gemaakte kostuums
Foto Karin Schut
Zandvoortse bodem onder terdrankje maken omdat hij
haar voeten voelde. Carnaval barkeeper van beroep is." Ook
zit dan ook in de familie: zwa- de Bonte Avond, met optreger, zus, man en dochter hou- dens van de Boerenchippenden eveneens van hossen.
dales, Shania Twain en de AlNetty's gezicht straalt zodra pen Zusjes was een groot suc• Vrijdag 3 maart: vanaf 22 uur kroegentocht met kapel de
ze over de Schuimkoppen ces.
Schuimkragen en Zandvoortse polonaiseliefhebbers.
Netty en Gerard hebben zelf
praat. Als prinses is ze weliswaar verplicht om in haar ook een act (Wüly en Willeke)
• Zaterdag 4 maart: vanaf 14 uur optredens in Huis in de
prachtige kostuum af en toe die ze zo af en toe opvoeren.
Duinen. Vanaf 20 uur Groot Carnaval voor volwassenen in
ook wat officiële handelingen „Met Gerard kan ik het heel
Gebouw de Krocht met de Schuimkragen en discotheek
te verrichten (het zoenen van goed vinden en dat is omgeZANDVOORT - „Bewoners mogen geen overlast hebben
Attalos. Entree acht gulden.
medaille-ontvangers bijvoor- keerd ook. Vorig jaar was ik
van prostitutie in hun wijk," zegt burgemeester Van der
beeld), maar het liefst is ze op zijn invalprinses en dit jaar
• Zondag 5 maart: vanaf 14 uur kindercarnaval in Gebouw de Heijden. Daarom heeft hij afgesproken met de andere gede dansvloer te vinden.
kwam hij dan ook meteen naar
meenten ui de regio dat de gemeente Haarlem gaat onderKrocht met Magie for Kids, kapel De Jolige Geiten en Attame toe nadat hij was herkozen.
zoeken in hoeverre dit voorkomen kan worden door regionalos. Entree 3,50 gulden. Prijzen voor elk (liefst verkleed)
„Ik hoor met eens wat voor Dat hij in een rolstoel zit, is
le afspraken. Binnen zes weken verwacht Van der Heijden
kind.
teksten er gezongen worden, ik geen enkel probleem Bij het
meer helderheid over het bordeelbeleid in de regio.
zing en hos gewoon mee, ook kindercarnaval planten we ook
• Echte gelovigen halen op woensdag 7 maart een askruisje
Op l oktober wordt het borDat moet vastgelegd worden
bij de snellere nummers. Ik gewoon wat pukkies op zijn
m de katholieke kerk. Daar begint om zes uur een oecumeniword er heerlijk ontspannen schoot en hij rijdt vrolijk mee,
deelverbod landelijk opgehe- via het bestemmingsplan, zosche maaltijd. Aansluitend is er een dienst om half acht.
van. Bovendien hebben we een hoor."
ven. Zandvoort heeft nog geen als ook voor horecagelegenheMonique van Hoogstraten
sekshuis binnen de gemeente- den of woonhuizen bepaalde
hele gezellige groep."
grenzen, maar er is wel al één plekken zijn bestemd.
ondernemer die een aanvraag
„Ik kan nog niet zeggen waar
gevestigd is. Er zijn diverse heeft ingediend bij de gemeenZANDVOORT - Al voor de
slaapzalen. Op elke zaal ligt te. Wie dat is, wil de gemeente we de mogelijkheid voor borzevende keer organiseren de
minimaal één begeleider. Gras, niet bekend maken. In de wan- delen of raamprostitutie gaan
families Drommel en Van
Heijningen een kamp voor activiteiten. Zo mogen ze hun Het is maar acht kilometer van water en bos zijn in de buurt delgangen wordt gesproken scheppen. Hoeveel bordelen ik
kinderen van acht tot en met eigen wigwam bouwen, leren het kamp, dus we kunnen er op van het scoutcentrum te vin- over vier belangstellenden, wil? Mijn voorkeuren zijn niet
maar dat kan of wil de gemeen- zo bepalend in deze. We zijn nu
dertien jaar. Deze keer vindt ze boogschieten op hun zelfge- de skates heen. Op de laatste den.
bezig met regionaal beleid op
te niet bevestigen.
het kamp vlakbij Harderwijk maakte boog, kunnen ze ge- dag hebben we een survival.
te zetten om te voorkomen dat
De kosten bedragen 250 gulplaats tijdens Pasen. De kor- kleurde vlechtjes in hun haar Dat was vorig jaar ook al een
Zandvoort kan weinig doen exploitanten van de ene naar
te vakantie staat geheel in knopen of een tooi dragen, groot succes," vertelt Ingnd den per kind. Er zijn 45 plaatspoorzoeken of liedjes zingen Drommel „En omdat het Pa- sen. Inschrijven kan via het om bordelen te voorkomen. de andere gemeente verhuihet teken van indianen.
bij het kampvuur.
sen is, mogen de kinderen ui- formulier dat binnenkort op de Volgens de burgemeester zen."
teraard ook eieren zoeken."
Zandvoortse scholen klaarligt moet de gemeente dankzij Eu- ,, Het is erg belangrijk om goed
„Natuurlijk gaan we ook
of via de familie Drommel (tel. ropese regels („het recht op ar- de maatregelen op het gebied
Met veel indianenkreten
Ze slapen in een scoutcen- 571.4318) of Van Heijningen beid") minimaal één sekshuis van de openbare orde en veiligdoorspekt kunnen de kinderen weer naar Walibi Plevo, dat teheid te bestuderen."
toestaan.
zich storten op allerlei soorten genwoordig Six Plags heet. trum dat in een stenen gebouw (tel. 540.1204).

ET ZOU flauw zijn om
de roemruchte jaren
zeventig en tachtig
weer eens van stal te
halen, toen carnaval in Zandvoort zelfs landelijke bekendheid had. Die tijd is echt voorbij. Maar de vlam is nooit hélemaal uitgedoofd en volgens
'carnavalswatchers' flakkert
die zelfs weer op. De middenstand heeft niet voor niets dit
jaar guller dan anders gegeven
voor het kindercarnaval.

Carnavalskriebels
steken weer op
bij prinses Netty

Carnavalsprogramma

Reddingsplan
Vervolg van voorpagina

Zij stellen voor om wel de wijzl
ging van de commissieveroidcl
ning voor te bereiden, matl
met invoeren te wachten tel
de start van een nieuwe raad;!
periode over twee jaar Het orl
derwerp kan dan volgens hel
inzet van de verkiezingen woil
den ,,En misschien lost de veil
smppenng van partyen dal
vanzelf wel op dankzij de ster!
van de kiezer," aldus Van de|
Drift
De WD'ers menen dat dl
democratie bij vorige verkil
zingen heeft gezegevierd el
dat de kleine fracties ma£|
moeten leven met de gevolgeil
Joustra vindt dat politici val
tevoren weten dat ze har l
moeten werken als ze gekozel
worden. Het CDA heeft zei
een wethouder naar voren gtl
schoven, zodat er nog mael
één apart raadslid is voor vi|
commissies, meent Joustra
Bovendien vindt hij dat dl
kiezer gesproken heeft en del
raadsleden zich daarbij moei
ten neerleggen Joustra „Jl
mag de kiezer nu met daarvocl
laten betalen." De vervanger]
de commissieleden krijgen m
melijk een vergoeding val
maximaal 240 gulden pel
maand Hij is onaangenaarl
verrast dat PvdA-wethoudel
Marijke Herben vong jaar nel
vember nog tegen was en n j
om is.
ADVERTENTIE
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IJ BEGON als bode en
inmiddels is hij parkeercontroleur. Jan Hollander werkt inmiddels 25 jaar bij
de gemeente Zandvoort. Zijn
gezicht is overbekend, want
hij heeft ook nog eens jarenlang paspoorten en rijbewijzen
verstrekt. Zo'n honderd mensen zijn bovendien door hem
getrouwd en hij heeft in het
Oranjecomité gezeten Als lid
van de reservepolitie helpt lüj
mee op het circuit en bij grote
evenementen. Volgens wéthouder Andries van Marie en
mentor Jaap Methorst blinkt
Jan Hollander vooral uit door
zijn netheid en klantgerichtheid.
„Soms," zegt Jan Hollander,
„is het weieens moeilijk om
een bekeuring uit te delen als
zoveel mensen je kennen.
Maar ja, ik zit vast aan de juridische mogelijkheden." Wie
zijn meter niet vult, krijgt een
blauwe bon en valt onder de
parkeerbelasting. Een gele
bon slaat op fout parkeren.
Maar geen van beide papier-

H

tjes zijn erg populair.
Hollander heeft al heel wat
smoezen gehoord van mensen
die onder hun bon willen uitkomen: „Van 'ik moet even
snel de kinderen ophalen want
ik moet naar de dokter' tot en
met 'mijn vrouw is aan het bevallen'. Zeker m de zomer is
het vaak raak."
Het vereist wel wat tact,
kennis en ervaring om conflicten te voorkomen. „Goed luisteren helpt bij agressieve mensen," vertelt Hollander, die mmiddels ook enige cursussen
hiervoor achter de rug heeft.
„Ik laat ze eerst stoom afblazen en leg dan uit waarom ze
een bon hebben gekregen. Als
dat niet helpt, vraag ik of ze
over een kwartiertje op het politiebureau hun zaak willen
toelichten. Dan geef ik ze koffie of thee en praten we er nog
eens over. Meestal helpt dat
wel."
Al vindt hij het prettige van
zijn huidige baan dat hij veel
buiten is, liever nog zou lüj bij
Burgerzaken terugkeren, waar

de rijbewijzen, paspoorten en
veel informatie over bijstand
en uitkeringen verstrekt worden. Daar ligt zijn hart.
„De mooiste periode was in
de Schoolstraat bij Burgerzaken. We hadden het ontzettend gezellig met elkaar en er
was veel contact met het publiek. Je helpt mensen aan iets
dat ze nodig hebben, dat is
een belangrijke taak. Soms
kwamen er mensen bij me
voor bijzondere bijstand met
hele schrijnende verhalen. Dat
greep me wel aan. Dan viel het
niet mee om dat om vijf uur
van me af te zetten "
Hij heeft er twee keer gewerkt, van '76 tot en met '78
en van '82 tot en met '95. Tussendoor zat hij een paar jaar
op de administratie van de politie, bij Jaap Methorst Ook
daar was de sfeer prima volgens beiden.
Methorst weet zich nog leyendig te herinneren hoe zijn
jonge vriend een ijzeren kogel
als gevonden voorwerp ontving. „Het ding was bedoeld

Lust

Tommy Let. Jones
Ashkv Judd

\

'Soms is bekeuren moeilijk, als je zoveel mensen kent'

Woensdag 8 maart
19 30

REMBRANDT!

om mee te kogelstoten. Natuurlijk wilden we wel eens Idjken hoe sterk we allemaal waren. We stonden net de kogel
van zo'n zes kilo omhoog te
stoten toen burgemeester Nawijn binnenkwam." Methorst
vertelde Nawijn dat zijn medewerkers aan het mediteren
waren. „Hij is er gelukkig nooit
meer op teruggekomen. De
kogel heb ik onlangs weer gevonden Die knjgt Jan binnenkort van me."
De band tussen Hollander
en Methorst, die hem 25 jaar
geleden op de vacature bij de
gemeente wees, is zo sterk dat
Hollander de dochter van
Methorst heeft getrouwd. Wegens een weddenschap waar
pa Methorst niets vanaf wist,
werd het de snelste trouwplechtigheid uit zijn carrière:
slechts vier minuten.
Inmiddels is Hollander alleen nog maar op speciaal verzoek bijzonder ambtenaar van
de burgerlijke stand. „Maar
het is nog steeds leuk als ik
mensen tegenkom die ik getrouwd heb. Meestal herken ik
ze namelijk nog."

Klaus Maria B r a n d i u t r
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Hel StuDtscircus von Moskou slaat l O tol en met
12 manrt op Parkeerterrein Zuid Hoela hoep
meis|es, Siberische tijgers, doldwaze cloms, leni-1
ge acrobaten, grappige chimpansees en gedres

seetde kotten betreden de piste Kaartjes ii|n
vanaf 10 maart te kaap aan de kassa en m de
voorverkoop hij sigarenmogazi|n Veldwi|k
(Haltestraat 22)

Ben |e |ongei dan twaalf' Vul de bon in en maak l
kans op een vrigkaartje'

Jan Hollander bij de plek waar
hij 25 jaar geleden zijn carrière
bij de gemeente begon

Hei ZonaVoorts Nieuwsblad verloot vijftien vrij
kaarten voor de voorstelling van vrijdagavond 1C|

maart (aan

Foto Karin Schut

vong acht uur)
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ZANDVOORT - Koren treden regelmatig op in de twee
Zandvoortse bejaardenhuizen, maar het komt niet zo
vaak voor dat een kamerorkest een concert geeft. Dankzrj mevrouw Van der Heijden
en mevrouw Ingwersen is kamerorkest Danzi op 5 maart
zowel in Huis in de Duinen
als de Bodaan te gast. In de
Bodaan zijn behalve bewoners ook andere Zandvoorters welkom.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 5626211
Abonnementsprijzen ƒ 20,50 per kwartaal,
ƒ 37,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar.
ƒ 19,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden anders tarieven
Losse nummers ƒ 2,10

H

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

woensdag l maart 2000

Hans van Pelt

De dames Van der Heijden
en Ingwersen verkochten tijdens de kerstmarkt allerlei
soorten artikelen. „Het was
heel koud en we waren dan ook
helemaal verkleumd, maar we
hebben best leuk verkocht.
Het geld wilden we niet zelf
houden, daarom hebben we

contact met de beide bejaardenhuizen gezocht," vertelt
mevrouw Van der Heijden
„We kregen het signaal dat
er veel behoefte is aan een optreden van een orkest, want
sommige ouderen hebben nauwehjks de kans om het Concertgebouw te bezoeken " Mevrouw Van der Heijden heeft
Danzi gevraagd, omdat ze altrjd goede ervaringen met dit
orkest heeft tijdens de meuwjaarsreceptie van het burgemeestersechtpaar m het gemeentehuis. „Het leuke is dat
Trix van Dijk van Danzi jarenlang muziektherapie aan ouderen gegeven heett Zij heeft
dan ook het programma samengesteld."
Danzi speelt licht klassiek op
5 maart: van het melodieuze
'Eine kleine Nachtmusik' van
Mozart tot en met het aanste-

knip de bon

kehjke 'Wiener Blut' van
Strauss „Het zijn nummers
die goed in het gehoor liggen
en het duurt ook met te lang,
zo'n drie kwartier. Dat slaat
waarschijnlijk het beste aan
volgens Trix van Dijk," vertelt
mevrouw Van der Heijden
In Huis m de Duinen, waar
Danzi tijdens de thee optreedt,
zit de zaal waarschijnlijk hélemaal vol, want ook de bewoners van Huis m het Kostverloren zijn daar welkom. In de
grote zaal van de Bodaan,
waar het concert om half vier
begint, is echter vermoedelijk
nog wel plek. „Ik hoop dan ook
dat andere Zandvoorters die
van licht klassiek houden ook
komen." Aansluitend is er een
aangeklede borrel De Bodaan
is bereikbaar met bus 80, die |
vanaf het busstation vertrekt

inclusief
bovenstaand
artikel en foto
uil, lever dit
voor maandag
6 maart 12 00
uur al op het
kantoor van
het Zandvooits
Nieuwsblad,
Galhuisplein 12 en wacbl af De gelukkige win
nanrs krijgen ia snel mogelijk bericht
NAAM
ADRES
TELEFOONNUMMER
LEEFTIJD
(De vnikaartjes zijn alleen geldig voor kinderen
onder de 12 jaar en m commnatie met een
betaalde enlreekaart voor een volwassens Een
vrijkaart per gezin)

woensdag 1 maart 2000

'inktijk opleidingen tot nagelstyli.ste bij

Bij ons werk je op niveau!
Wij vragen meer, maar wij bieden je ook meer.

"B. Nails
(CUways BeaulifuL Naits)

FWG 40 voor
Ziekenverzorgenden,

Bel voor meei informatie.

CL "B. Noils
Opleidingsinstituut en Groothandel
Pijlslaan 110 Ilaailem 023 - 5 24 5005

verzorgenden I.G. en MDGO-vp'ers
die werken met het systeem van bewonerstoewijzing (vac.nr. 3/4/5/8/00)

Antaris

Tabitha is een instelling waar mensen
wonen en werken vanuit verschillende
achtergronden en culturen. Ontstaan
vanuit een christelijke levensovertuiging

Voor alle locaties zijn wij op zoek naar:'

biedt Tabitha een goed werk- en leef-

Ziekenverzorgenden (M/V)
.'Het zorgcentrum Leo ;
Polakhuis, het Centrum
-voor Senioren De brie.
Hoven eh het ; : ' , • ' , '.•
"TDienstencentrum
:
Jbanhesde Deó'..,YV;.;, •"•
" vormen samen de • . '
stichting ANTARIS, .;•
-..een'organisatie.- /.'/-. '
• '•' rhet-ruirrveeO .i' (•',.;.;
Vverzorgings-én
.-.verpleeghuis- '••'. • /••;• ,-;
plaatsen en ruirrï700: . - •
...medewerkers.. , .\•.\ :.':
• Binnen ANTARIS
vindt dé : : . .'; - . ' . . '
multidisciplinaire. '.."\.-;'.zorgden •••' ,:; ;•'.
. dienstverlening aan - : ' ,
• •.•cliënten en bewoners-;
pjaats.in vier divisies • ,;.
.Zorg,; te weten: twee - /
divisies somatische : .
zorg, één divisie ' ;
...geestelijke .'•'. -.,.-• : .
gezondheidszorg en '
•^réën'divisie semi- en.' • .
' extramurale zorg. 'V .
-".Daarnaast is er .
een drietal
.'.--. ,• "
..' ondersteunende
diensteTf.
.- • k

klimaat. Respect en tolerantie voor elkaar

Werkzaamheden:
Als ziekenverzorgende geef je dagelijkse lichamelijke, geestelijke en sociale zorg aan bewoners. Daarnaast stimuleer je
en assisteer je bewoners bij het verrichten van ADL-acüvitciten Vanuit jouw vakgebied lever je een bijdrage aan het zorgplan en draag je bij aan een prettig en veilig woon- en leefklimaat op de afdeling. Je begeleidt diverse leerlingen en stagiaires in hun leerproces.

Wat vragen wij meer:
• Datje een professionele keuze maakt in de
doelgroep waarmee je wilt werken:
begeleidingsbehoeftige of verpleegbehoeftige
bewoners, of bewoners uit de bijzondere doelgroepen zoals jong dementerenden en
bewoners met frontaalkwabdementie.
• Datje huiskamergericht en bewonersgencht
werkt.
• Datje de zorg van'jouw'bewoners
coördineert.

Wat bieden wij meer:
• Honorering in FWG 3.0, schaal 40 (max.
fl. 4429,= bruto bij fulltime dienstverband).
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden als
een bijna GRATIS theaterabonnement, kinderopvang, een goede openbaar vervoerregeling
en GRATIS parkeren.
• Woonruimte in de personeelsflat is
bespreekbaar.
Deze functies gelden voor onzejocatie in
Amsterdam-Geuzenveld.

zijn sleutelwoorden. We willen graag dat
iedereen die dit onderschrijft zich thuis-

verpleeghuizen, drie zorgcentra en een

Zorgcoördinatoren

dienstencentrum in de stad Amsterdam.

die het verschil uitmaken in

voelt bij Tabitha. Zij beheert een tweetal

Zij streeft er naar ca. 810 ouderen

Opleiding en ervaring:
Het diploma ziekenverzorgende of hel diploma MDGO-VP.
Afhankelijk van je voorkeur voor welke afdeling (somatisch
of psychogeriatrisch) heb je ervaring met de betreffende bewonei sgroep.

FWG45

antwoord te geven op hun uiteenlopende
zorgvragen.

Dienstverband:
Het is een dienstverband voor onbepaalde tijd Zowel parttime als fulltime werken behoort lot de mogelijkheden. De
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO V&V.

Het psychogeriatrisch verpleeghuis in

Alle locaties bevinden zich in Amsterdam Nieuw West

speciale doelgroepen jong dementerenden

Informatie en sollicitatie:
Functie ziekenverzorgende: voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer H. de Wit, of met mevrouw R. Post,
tel.: 020-6177405.

tie, een van de 6 locaties van Stichting

Amsterdam-Geuzenveld is

met 240

psychogeriatrische bewoners, waaronder

en bewoners met frontaalkwabdemen-

Tabitha.

Schriftelijke sollicitaties kunnen, binnen 10 dagen na verschijnen van deze advertentie, gericht worden aan afdeling
PO&O, t.n.v. mevrouw E A. Tanoesetiko, pcrsoneelsadviscur, Postbus 9225, 1006 AE Amsterdam, onder vermelding
van vacaturenummer 4'-ll-00.

minimaal 32 uur (vacaturenummer 52/00)
Welk verschil zoeken we:
• Naast het verzorgen en begeleiden bied je net
wat extra's. Je vindt jezelf een kei in het vak.
Daardoor kun je collega's (ca. 15) coachen en
begeleiden in de uitvoering van hun dagelijkse
werk en de methodiek van het individuele zorgbehandelplan.
• Je kunt je voorbeeldfunctie waarmaken en
bevordert daarmee de kwaliteit van zorg.
• Je bent in het bezit van een verzorgend of
verpleegkundig diploma op minimaal niveau 3.

Welk verschil bieden we:
• Honorering m FWG 3.0, schaal 45 (max.
fl. 4864,= bruto bij fulltime dienstverband).
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals m bovengenoemde functie.
• Woonruimte in de personeelsflat is
bespreekbaar.
e< info,
Deze functies gelden voor onze
locatie in Amsterdam-Geuzenveld.

Informeren en solliciteren:
Je kunt bellen voor informatie en een afspraak maken voor een rondleiding en/of gesprek voor deze
vacatures naar de dienst P&O, of naar het secretanaat Zorg en Dienstverlening, tel. 020 - 611 00 11.
Schrijven kan natuurlijk ook o.v.v. de genoemde vacaturenummers, of kijk snel op internet.

Tabitha
Adverteren? Bel met Rina Verka«!k 020-562 2804 of PieterLangerels 020-562 3436

-StichtingTabitha, T.a.v. dienst Personeel & Organisatie,'.Jan Bongastraat 5,1067 HZ AMSTERDAM
Telefoon 020 - 611 00 li. Internet: www.tabitha-amsterdam.nl
\
.

Postcode Loterij Kanjer Karavaan op de Huishoudbeurs in Amsterdam

Uitslagen trekking februari 200
Notaris mr PJ N van Os in Amsterdam heeft de trekking van februari 2000 verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer m dezelfdepostcodi
wint -tot 5 000 gulden dezelfde prijs BIJ prijjen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij die prijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1 000 gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden

1011
1011 BL
1011 HZ
1018

70,700,700,5,-

1041
1043

70,5,-

1064 KG
1064 PK
1076 TM
1091 NC
1112

25,25,25,25,5,-

1171 EL

25,-

1191 EZ

25,-

1 062 EM 7000,-

1131 ET 7000,1183CH
1214LR

1241 BN
1261 HT
1274 ER
1334
1352
1394 GE
1411 VG

1422XA

1423
1441 RV
1447
1 463 PG
1473
1501 BE

50,-

25,-

50,25,25,70,70,25,50,-

700,-

5,50,70,50,5,25,-

1504CT 7000,1 506 PK
1540
1647
1655
1661
1687
1744

1782XM

25,70,5,70,70,5,70,-

50,-

2770
2925 AD
2926
2931

5,- 4273
700,- 4311
5,- 431 7
5,- 4323

5,- 5927

5,- 6707 DS
5-

5,- 5931
70,- 6030

70,- 6063 CB

een prachtige (Kawasaki) motor
of een gloednieuwe auto (Ford
Fiësta). Het finalespel wordt een
muzikaal spektakel met Gerard
Joling. De Postcode Loterij
Kanjer Karavaan rijdt door heel
Nederland en is te boeken bij
de afdeling Promotie &
Evenementen: 020-6732446.
Pak elke week al uw kansen in
de Postcode Loterij en vul de
bon op deze pagina vandaag
nog in!

2172
2211

Postcode Loterij Live!
5 maart

Kijk, bel tot
maandag 22.00 uur
en maak kans op
Philips Sunmobile
óf een reis naar
Zuid-Afrika

2332 DH
2337
2350
2351 NL

2375
2402 ST
2403 HN
2441

2445 AJ
2503
2509

2515 LJ

2532
2542 TW

in Gendringen

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

2311 VK
2314
2318

2481 CD
2481 XP

7O81 BK

*"V=<x -1oj(-

2224 AD
2273
2274
2283
2285

met
8 winnende loten
ƒ 25.000,- PER LOT
en voor

7081 BK 001

extra: een BMW!

50,5,5,5,5,-

3073 DR 013 in Rotterdam

{dit is een niet-verkocht lotnummer)

Stand Mega Jackpot februari

3521 CS

3525

3531 AE

3545
3564 VM
3572 DJ
3572 VE

50,- 3501
70,- 3605
5,- 3606

50,- 3625
70,- 3628 AL
5,- 3652
25,- 3702
5,- 3731 VJ
700,- 3743 DK
50,- 3763 LL

70,- 381 2
25,- 381 2 EM
500,- 3814
25,- 381 4 VK
5,- 381 6 HX

5,- 3882 XR

50,- 3888

2563 NN
2573 AD
2593

5,- 3892
25,- 3892 VC
70,- 3893 CK
25,- 3903
25,- 3931
5,- 4030

2625 EZ
2628 GE
2702

50,- 4132
25,- 4141
5,- 4141 ET

2561

2613 XG

271 3 GE
271 SAK
271 7 HK

2726
2735

25,-

7777
7781

5,- 9005
5- 9009
5,- 9013
70,- 9025
9076
70,- 9079 LN
25,- 9084
5,- 9086
25,- 9105LE
5,- 9123 JP

7 miljoen

700,- 3445
5,70,-

7761

Mega Jackpot Januari

181 4 RN 500,1847
5,1901 LP
25,1949
70,1965
5,1981
70,1992
70,1992
5,- 3316
201 2 ZT
25,- 3342 GB
2061 CM 25,- 3351
21 32 PA
50,- 3354 AH
2157
5- 3405

2162JH

50,- 7742

25,5,5,-

2968
5,- 4336 LL
25,- 6093
70,- 6851 DV 7000,- 7797
2969 LC
25,- 441 4 AC
25,- 6099
5,- 6911 BH
25,- 7841 BS
2984
5,- 4474
70,- 6109
25,- 7854
5,- 6942 EV
3006
5,- 4542
70,- 6123
70,- 6981 DS
50,- 7902 HN
3028 XL 500,- 4621 JG 700,- 6133
70,- 6982 BT
50,- 7925
3036 PJ
25,- 4622
70,- 6136XK 700,- 7002
70,- 8011
70,3042 XX 500,- 4624 GP 50,- 61 62 ES 25,- 7039
5,- 8052
70,3046
70,- 4631 L2 7000,- 6166
5,- 7041
70,- 8081 BS
25,3074 CK 500,- 4645
5,- 6228
5,- 8081 VW 25,S,- 7044
3077 LB
50,- 4694
5,- 6241 CR 700,- 7051 XP 700,- 8100
70,3081 ZJ
50,- 4704
5,- 6271 BC 25,- 7064
70,- 81 01
5,3082
5,- 4724 ET
25,- 6291 CW 500,- 7065
5,- 8124
525,- 6370
31 32 GS
25,- 4761 HC
5,- 7081
70,- 8162JP
25,3133
5,- 4794
70,- 6372
70,- 71 34 PC
50,- 8212
5,3208 CM 25,- 4822
5,- 641 4 AT
25,- 71 37 MC 25,- 8242 EN
50,3209
70,- 4840
70,- 6454
5,- 7151
5,- 8260
5,3222
JO,- 4876 CN
50,- 6466 BW 50,- 71 56 NS 500,- 8261 KP
25,3225
5,- 4877
5,- 6503
5,- 7211
5,- 8262 PS
25,3245 TM 50,- 4901 LS
50,- 6541
5,- 7301
ÏO,- 8264
5,3250
5,- 4902
5,- 6542
5," 731 2 MS 50,- 8335
70,3257 KJ
50,- 4905
70,- 6617
5,- 731 5 HB
50,- 8355
70,3280
5,- 4909
5,- 6659 CE 50,- 7345
70,- 8374
5,5,- 6666 BA
331 3 GC 700,- 4921
25,- 7346
5,- 8374
70,7382
70,- 8412
70,7391 CW 50,- 8428
5,7397
70,- 8437
70,7426
5,- 8455
70,7461 C2 700,- 8479
70,7482
70,- 8490
5,7482 VL
50,- 8506
70,7496
70,- 8529 MK 7000,-

8 miljoen

fan 10 t/m 19 maart staat de
>ostcode Loterij Kanjer
Caravaan op de Huishoud>eurs in de RAI te Amsterdam.
)e Kanjer Karavaan kunt u
'inden in de Amstel Hal, hal 7.
Steun de goede doelen zoals
Amsterdam Artis en de Alphons
.audy School voor speciaal
>nderwijs en koop ter plaatse
f
oor ƒ 2,50 een KIENI-formulier.
)an speelt u mee met de live
ClENS-show gepresenteerd
loor Gaston Starreveld en
naakt u kans op prachtige
irijzen zoals vakanties, beauty
rrangementen, complete waterledden en vele andere mooie
f ijzen. Wellicht speelt u in de
nale op zondag 19 maart en
i/int u één van de hoofdprijzen:

6721 HK

70,- 6741
50,- 6811

4116

25,- 4156
700,- 4171
25,- 421 3 CJ

5,- 4264
70,- 4266

5,-

5018

50,- 5043 JD
5,- 5060
700,- 5084
5 - 51 02
5,- 5109
50,- 5126GB
5,- 5151
25,- 5252
5,- 5256 PA
50,- 5280
25,- 5283 LM
50,- 5340
70,-

5,70,70,700,5,70,25,-

50,25,-

5341
5341
5371 KT

5386

5410

70,-

5,-

55,-

50,70,-

5,50,70,25,70,-

5,5,700,-

5645 BB
5655 EK
5672
5701

5704
5706 XX
5724 AG
5738
5754 CG

70,70,5,25,- 5801 RJ
70,- 5803
70,- 5814
25,- 5823

70,- 5850
70,- 5915

7523
7523 EN
7525
7531
7541

7558 ZN
7571

7602 PN
7690

7701 CD

70,- 7702
5,- 7721 JA
50,- 7731

25,50,-

8531 RM

8532
70,- 861 4 JK
50,- 8658
5,- 8701
70,70,-

8731
8831

25,-

8913

5,-

700,5,-

5,-

25,25,-

700,700,JO,-

70,- 8922 AC
500,- 8926
70,-

25,-

5,-

25,-

5,-

5,70,5,-

8931 AN

9203

70,5,50,5,70,50,-

9312
9351 CN

9405
9441

5,-

5,500,-

5,-

70,-

9455
9468
9474
9487

5,70,5,5,-

9491 BE
9501
9521 AT
9561

700,5,25,5,-

971 3 HC

700,-

9655
9684
9703

9724 ES

9731

70,5,70,-

25,70,-

9732 JD
9737 PL
9824 TG
9832
9886
9903

25,25,25,5,5,5,-

9922
9988
9993
9994
9996

5,70,5,5,70,-

9918

70,-

5,-

• ••

N^.

05
09
13
18
24
35
40
48

06
10
14
21
27
36
43
49
m 56
-6tv 62

02
08
12
17
23
30
39
47
53
ïSSK.

25,70,5,5,70,-

5,-

9223

50,-

K I E N!

70,-

9219

50,70,-

^^^^^^^ï^Tft^^«jj^K^T«^^^^^^
P^^liilP«liiiMral^^^S

07
11
15
22
29
38
45
50
58
65

^0t?

Xv.Ajtó
w*^^, t&gv&W*

MEGA
14 MILJOEN
1

Z«tfout*n voorbehouden
mm - mmm mmm mm* mm

•• t

U BON VOO R M 1 LJOEN E N
HÖVlSlr ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcx>ds Loterij, inclusief
de Mega Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermee steun ik 29 goede doelen.
D3x ƒ 12,50 <drie lotnummers)
D2x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
in blokletters. Deelname houdt in aanvaarding
van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. OSOO - 300 T500 /35 cpml.
Ik machtig u hierbij tot \vederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

'-' ^ 3 heer

D mevrouw

Na3 m:
Adr es'
Pos

code

piaa ts:
\* os r)bankniim mer:

Bel r lij bij een prijs
bove n ƒ 10.000,Gebt 3ortedatum:
Man
>aa» •maand-jaar)

Tel:

-~

-

D a tu nv

Han dtekenmg:

5,-

5,25,25,5,25,-

25,-

50,- 8842
70,70,- 8843
70,500,- 8882
70,5,- 8899 AP 7000,-

5,-

5438 N M 700,5443
5,5453
70,5460
5,5462
5,5491 MB 7000,5527 BH 700,-

5,25,5,- 5611 NC
50,- 5613
50,- 5628
25,- 5631 CL
5,- 5641 ED

5,700,25,5,-

6673
25,- 6674
5,- 6685 MA
5,5,-

751 3 HD
7521 MB

9124
9124
9134
9175

5,70,-

70,-

1500003

• NATIONALE •

5,-

5,-

5,5,5,-

m J n T K Ï2 ! 1 •
Bon-ultknlppen en In «en envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
• l_ U 1 K n t J m
NatlonslB Postcodi Loterij, Antwoordnummer 19503, 1100 VM Amsterdam.
stitte onder nummer LO. 890/0098/831 .5 d d. 1 9/1 2/1 997.
| DatoiertjIs goedgekeurd door de Staatsecretaris var» Ju

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Zo'n straat waar buren over de heg kletsen
De Piet Leffertsstraat is zo'n straat waar iedereen elkaar
kent. Waar de buren samen barbecuen en over de heg met
elkaar een babbeltje maken. Zo'n straat waar de vlag
Gebedsdag
uitgaat als er iemand jarig is en waar een dikke rode kater
ZANDVOORT - De Lokale rinkelend achter een vogel aan rent. Een Hollandse
Raad van Kerken besteedt doorsneestraat dus. En toch is er iets geks aan de hand. De
vrijdag 3 maart veel aandacht straat ligt in het Tranendal.
aan de Wereldgebedsdag. Om
tien uur begint de gebedsdienst in de Gereformeerde
Kerk. Na afloop wordt er kofTTV EZE BUURT kreeg ker nog uit de vorige eeuw,"
fiegedronken in de Calvijnzaal.
H H direct al een bij- maakt Lult een kwinkslag teIndonesië staat dit jaar cenD m naam en nu nog rug.
traal bjj het bidden. ChristelijjLr steeds heeft iederke vrouwen hebben de liturgie een het over het Tranendal,"
De twee rijden weg, Bakker
hiervoor verzorgd en Theo Hil- weet Luit Bakker te vertellen. gaat eten en de hond gaat in
bers is op zoek gegaan naar HU woont in de Piet Lefferts- z'n mand. „Mijn vrouw zou wel
toepasselijke muziek. De We- straat vanaf het moment dat weer terug willen naar een
reldgetaedsdag is een traditie de eerste huizen, zo'n veertig flat," vertelt de 59-jarige Boon.
van 113 jaar. Er doen 180 lan- jaar geleden, opgeleverd wer- De ex-gemeentewerker verclen aan mee.
den. Er werden bUjkbaar wat huisde twintig jaar geleden
tranen geplengd over de hoog- van een bovenwoning aan de
te van de huren. „We moesten van Lennepweg naar de LefAprès-ski
45 gulden per maand betalen fertsstraat.
ZANDVOORT - La Bastille en dat was in die tijd nogal wat. „Maar dan krijg ik ruzie met de
(Haltestraat 58) ziet er don- En dat terwijl ze maar tiendui- buren. We hebben het veel te
derdag 9 maart uit als een ski- zend gulden voor de bouw gezellig, ik wil dan ook niet
hut. Wie van après-ski houdt, hadden neergeteld," zegt hij weg. In de zomer barbecuen
kan genieten van sneeuw, zan- nog licht verontwaardigd.
we met elkaar," zegt hij wijger Perry Straus, Tïroler muzend naar de achtertuin, waar
ziek en een promotieteam van
Bakker heeft het over de twee stenen kippen en drie
een wodkamerk. De winter- huurhuizen die tot het Mus- tuinkabouters een beetje droesportsfeer valt vanaf negen uur senpad lopen, een klein slin- vig staan te kijken. „Een tuin
's avonds op te snuiven.
gersteegje dat dwars door de moet je ondertiouden. Ik
naastliggende straten loopt. wacht op de tuinman, want die
Herkenbaar zijn de huurwo- doet het snoeiwerk voor ons."
Belasting
Alle tuintjes zien er keurig
ningen door de blauwe vlakken
ZANDVOORT - Het Huis in onder de vensters en op de uit in de niet al te lange Piet
de Duinen biedt in samenwer- deuren zelf. Het doet denken Leffertsstraat die loopt van de
king met het Welzijnscentrum aan bouwsels van 'plasticant', dr. C.A. Gerkestraat tot aan de
en de Anbo hulp bij het invul- waarmee de kleuters uit de ja- Frans Zwaanstraat. Met een
len van belastingformulieren. ren '60 zich vermaakten.
kleine bocht eindigt ze met een
Belangstellenden kunnen via
Bakker maakt een praatje grote duin als uitzicht. Vanaf
de receptie van het bejaarden- met Frans Boon, een buur- hier wandel je zo de duinen in.
huis (571.3141) een afspraak man.
Een gestreepte rode kater a
Een
schoothondje
maken voor 8 maart (13-16 springt keffend
uur), 9 maart (9-16 uur) of 10 tegen zijn bemaart (12-14.30 uur). Voor de nen. „Ik pas op
hulp wordt een bijdrage ver- het hondje van
langd. Vervoer valt te regelen mijn dochter,"
via de belbus (tel. 571.7373). verontschuldigt hij zich
voor het opdringerige gedrag van de
kleine viervoeALARMNUMMER: 112.
ter.
POLITIE: 112, of bureau HogeEen
busje
weg 5745111.
rijdt
voor.
BRANDWEER: 112, of kazerne Twee stevige mannen stappen la DikMe Dik geeft kopjes en
5740260.
uit en begroeten jolig de twee wandelt mee. Zijn belletje tinAMBULANCE: 112, of 5319191 pratende buren. „Die zijn van kelt vrolijk door de stille
(OPA).
de
reddingsmaatschappij," straat.
weet buurman Boon. VervolAan het begin raast het
APOTHEEK: Tot en met don- gens torsen zij getweeèn een doorgaand verkeer door de
derdagavond 's avonds Zee- gasstel in de auto.
Gerkestraat, maar daar is hier
straat Apotheek, tijdelijk ge„We gaan oliekonten bak- niets van te merken. De straat
huisvest op de Engelberts- ken," grapt de een. De ander lijkt te slapen. Een rode auto
straat 90a, 5713073. Vanaf vrij- vertelt dat ze normaal gespro- doorbreekt even de lome sfeer
dagmorgen toten met donder- ken een mosselavond zouden en draait het tuinpad op. Het
dagavond ('s avonds en in het houden bij de reddingsmaat- zijn Wil en Corrie Vleeshouweekend) Zandvoortse Apo- schappjj, maar nu gekozen wers met hun kleinkinderen
theek, Raadhuisplein 10, hebben voor oliebollen ('olie- Ivana van zeven jaar en de
5713185.
konten', omdat ze zo groot zijn tweeling Daaf en Anne van drie
HUISARTSEN: In het week- ). „Dat doen jullie toch altyd jaar. Wil en Corrie sjouwen
end en 's avonds 5730500 of rond de jaarwisseling? Knap boodschappen naar binnen en
112.
laat dan. De mosselen zjjn ze- de kinderen hebben alledrie

de badplaats
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DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 (Amivedi)
en 5343440 (Dierenbescherming).

lejoor

Een asiel vangt niet alleen
honden en katten op. Soms
krijgt men ook wel eens andere dieren. lejoor, het varken,
is één van hen. Maar ook konijn Pukkie, hangoorkonijn
Vlekkie, hangoorkonijn Tijgertje en rat Pukkie komen in
deze rubriek aan bod. AI deze
dieren zoeken een leuk huis.
lejoor is een klein zwart-wit
varken dat op een dag besloot
de wijde wereld in te trekken,
maar de weg terug niet meer
kon vinden. Zijn vorige baas
heeft zich nooit gemeld. lejoor
is lief en aanhankelijk, echt
een donder van een varken.
Pukkie is ook gevonden,
zonder naamkaartje of huisadres. Konijn Pukkie is een
vrouwtje, bruin van kleur en
heel lief en stil, wat je van lejoor niet kan zeggen. De rat in
deze 'kinderboerderij' heet
ook Pukkie, bruin met wit van
kleur en is heel lief en rustig.
Oeze Pukkie is ook zwervend
over de straten gevonden,
waar hij vandaan komt.
Het volgende konijn heet
Tijgertje, is zwart van kleur en
een mannetje. Tijgertje zat in
dé trein zonder kaartje. Helaas heeft zijn eigenaar zich
nooit gemeld. Het laatste konijn heet Vlekkie, zoals de
aaam zegt zwart en wit gevlekt. Vlekkie Ujkt het meest
op een Nederlands hangoorkonijn en is een mannetje.
Wie heeft nog ruimte om
één van deze dieren een nieuw
huis te geven? lejoor en vrienden zijn te gast bij het Kenneiner Dierentehuis Zandvoort
en zoeken, net als alle andere
loges, een nieuw thuis. Inforniatie: Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.
ï*S: Jordy zit nog te wachten
op zijn nieuwe baas.

'Carmina Burana'-koorts

De familie Vleeshouwers komt thuis

een bibliotheekboek onder de
arm. Ze wonen pas drie maanden in de Leffertsstraat na dertig jaar in de van Ostadestraat
gewoond te hebben. In een
„gekke bui" besloten ze te verhuizen.
„We kwamen van vakantie
en zagen dit huis te koop staan
in het Zandvoorts Nieuwsblad
en even later
hadden we het
gekocht," vertelt Corrie enthousiast. „We
woonden prima, maar we
moesten een
beetje gaan opknappen
en
daar hadden
we
eigenlijk
niet zoveel zin
in en hier was
alles perfect in orde. We hadden een huis uit de jaren '30
met veel richeltjes en drempeltjes, daar bleef ik poetsen,
maar nu denk ik vaak: gut, ben
ik nu al klaar."
Behalve de net getegelde
vloer in de achtertuin verraadt
niets in het moderne lichte interieur dat de bewoners er nog
maar zo kort wonen. Ze hebben absoluut geen spijt van
hun spontane aankoop en zijn
zeer tevreden met hun nieuwe
onderkomen. „Ik had wel net
een mooi watervalletje aangelegd in mijn vorige tuin," zegt
Wil een tikje weemoedig.

Foto Kürm Schut

DikMe Dik wacht zo braaf als
een hond voor de deur en trippelt verder mee de straat in
langs twee Engelse brievenbussen naast elkaar, de een
rood, de ander groen.
'Jochem 7' staat er op een
deur. Visite zit in een 'Hollandse kring' in de kamer en eet
taart. Ook eenjarige bij de familie Oerlemans waar de vlag
uithangt. Kevin opent de deur
in een spijkerbroek met verfvlekken. „We zijn de schuur
aan het opruimen, want we
krijgen morgen nieuw zeil in de
woonkamer en dan moeten de
meubelen weer even daar wor-

Filmclub draait zwarte komedie

I

Periode 19-25 februari
Geboren: David-Julian, zoon
van René Marcel Sam-Sin en
Louise Balledux; Linde, dochter van Joost van Dam en
Anna-Marie
Schuijlenburg;
Rino Ryan, zoon van Nicolaas

Jacobus Smit en Yohaila Helena Martis.
Overleden: Hendrika Susanna
yan Koningsveld-De Bie (80
jaar); Arnold Johan Hendrik
Nicolaas Kransen (84 jaar);
Hermanus Wurtz (85 jaar).

Hervormde Kerk: zondag 5 maart 10 uur: ds J.A. van Selms uit
Haarlem.
Gereformeerde Kerk: zondag 5 maart 10 uur: ds H. Appers uit
Castricum.
Agatha Parochie: zondag 5 maart 10.30 uur: pastor D. Duijves
met samenzang.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 5 maart 10.30
uur: regionale dienst in Remonstrantse Kerk in Haarlem.
Op 8 maart (Aswoensdag) is er een oecumenische Vastenmaaltjjd om zes uur in de Agatha Kerk. Om half acht houden de
pastores D. Duijves en C. van Polvliet een speciale dienst in de
Agatha Kerk.
l

Nelleke van Koningsveld

Moed maakt onsterfelijk
Piet Lefferts heeft zich vooral onsterfelijk gemaakt door
een typisch Zandvoortse heldendaad: hij probeerde tevergeefs op 3 augustus 1951 een badgast te redden. De drenkeling, die in een mui terecht was gekomen, klampte zich zo
aan Lefferts vast dat deze met hem verdronk. Ook Jan
Kemp, die erbij aanwezig was, kon het tweetal niet meer
redden.
Lefferts zag de drenkeling terwijl hij drank loste bij een
strandpaviljoen in Noord. Hij werkte namelijk samen met
zijn broer in de bottelarij van bier en limonade in de Kerkstraat. Voor de oorlog was hij echter bakkersknecht, al was
hij de zoon van een bottelier. De Duiters stelden hem te
werk en voerden hem later af naar Berlijn. Bij terugkomst
was hij zo verzwakt dat hij verpleegd moest worden in een
tbc-sanatorium.
Deze informatie is afkomstig van het Genootschap Oud Zandvoort, dat
druk bezig is met een nieuw straatnamenboek.

Auto Strijder
voegt zich naar
milieuwetgeving
ZANDVOORT Sinds
maandag is het voorlopig niet
meer mogelijk om gebruik te
maken van het Texaco-pompstation van de firma Auto Strijder aan de Burgemeester Van
Alphenstraat 102. Om zich
naar de huidige milieuwetgeving te voegen wordt de oliekraan naar verwachting een
week of zeven dichtgedraaid,
teneinde het terrein te voorzien van schone grond en voor
de toekomst een minder vervuilende werkwijze mogelijk te
maken.
Niet alleen de grond, maar
ook het grondwater wordt de
komende weken gezuiverd.
Bovendien worden er nieuwe
tanks geplaatst. Tevens zal
een speciale vloeistofdichte
vloer worden aangelegd, zodat
er geen spatje benzine meer in
de bodem kan verdwijnen, en
komt er een zogenaamd dampretoursysteem. De renovatie
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon yan Collem
voor leden en piet-leden een bijzondere film in het Circus wordt daarnaast aangegrepen
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half om enkele prominente vernieuwingen te verwezenlijken,
acht met een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf.
die de klant in niet geringe
Vanavond 'Happiness', een zwarte komedie.
mate ten voordeel zullen strekken.
n 'Happiness' spelen zich vijf liefdesverhalen af. De kijker
switcht van de één naar de ander zonder de draad werkelijk
kwijt te raken. Uiteindelijk hebben ze toch wel iets met elkaar
te maken.
"Happiness' druipt van het cynisme. Achter de stralende
glimlach van de inwoners van New Jersey schuilt een wereld
waarin chronische neerslachtigheid en kindermisbruik zich een
weg naar buiten banen,' schrijft de Filmkrant over deze film yan
Todd Solondz. 'Je weet vaak niet of je nu moet lachen of huilen
om deze film die balanceert tussen hilariteit en pijnlijke openhartigheid.'
Omdat in de film ook pedofilie voorkomt, is 'Happiness' in
Amerika nogal omstreden. Sén distributeur wilde de film dan
ook niet uitbrengen.

den opgeslagen," legt hij uit.
De vlag, die ze bij het leegruimen van de schuur per toeval
tegen kwamen is voor zijn oudere broer Remco, die twintig
is geworden.
„De moest hem van mijn
moeder ophangen, maar ik
vind het belachelijk. Slingers
ophangen dat hoort erbij,
maar de vlag hang je uit als de
koningin jarig is."
Dikkie Dik houdt het nu voor
gezien en verdwijnt met een
spurtje het Mussenpad op achter de vogeltjes aan.

m.

Berichten
en tips voor
deze rubnek met
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

Zo zal er een gloednieuw
winkeltje verrijzen, dat niet alleen een breder assortiment
zal hebben dan de oude shop,
maar ook een nog betere service kan verlenen. Ook zullen
op het voorterrein van het bedrijf moderne Multi Products
Pompen worden neergezet,
waar de automobilisten hun
tanks kunnen laten vullen met
zowel de benzinesoorten
Euro95 en Super Plus 98 als
met diesel. Men hoeft daardoor niet meer eerst te zoeken
naar de juiste pomp, omdat
voortaan elke pomp de gewenste vloeistof kan serveren.
Voor de bedrijfseigenaren
Ed en Herman Strijder is het
natuurlijk vervelend dat ze
hun uitgebreide klantenkring
bijna twee maanden lang el-

ders moeten laten tanken.
Toch hopen ze, ondanks de
verbouwing, de komende weken nog menige chauffeur op
hun terrein te mogen begroeten. De populaire wasstraat en
de wasboxen blijven namelijk
gewoon open.

Schoffies ideaal
gesitueerd naast
Intertoys

ZANDVOORT - In het Circus Zandvoort blijven Sylvia
en Danielle Blom voorlopig
nog één of twee avonden in de
week werken. Hun belangrijkste broodwinning is echter
sinds 22 februari de nieuwe
Mndermodezaak Schoffies, die
beide jonge onderneemsters in
het winkelcentrum Jupiter
hebben geopend. Deze ruim
opgezette winkel, die opvallend klantvriendelijk is ingericht, kan men vinden tussen
de vestigingen van Blokker en
Intertoys.
Met name de laatstgenoemde buurman zorgt ervoor dat
heel wat potentiële klanten als
vanzelf bij Schoffies belanden.
„Ja, je kunt wel zeggen dat we
op een voor onze branche ideale plek zijn gesitueerd," constateert Sylvia Blom tevreden.
„Mijn zus en ik hebben het
vanaf de opening dan ook ontzettend druk gehad. Sterker
nog, we vragen ons nu al af of
we het met z'n tweetjes wel
aan zullen kunnen."
Qua
assortiment , richt
Schoffies zich op 'betaalbare
kindermode in het middensegment', voor zowel jongens als
meisjes tot en met een jaar of
veertien. „Bij ons vind je louter
spullen van goede kwaliteit,"
verzekert Sylvia.
„Waarbjj je moet denken aan
bekende merken als Salty Dog,
Rags en S. Oliver. Met name
moderne, casual kledij tref je
bij ons aan. De trend is immers
dat kinderen tegenwoordig
graag hetzelfde willen aantrekken als wat papa en mama dragen. Zo willen jongens vaak
niets liever aan dan een leuke
spijkerbroek met een stoer
shirt erboven."
De heersende voorkeur voor
grijstinten heeft volgens haar
echter de langste tjjd gehad.
„Daar z;jn de mensen inmiddels een beetje op uitgekeken,
zodat in de nieuwe zomer- en
wintercollectie heel veel in het
oog springende kleuren weer
terugkeren. Paars bijvoorbeeld, en knaloranje. Kom zelf
maar eens bij ons kijken, dan
zie je al snel hoe fleurig dat er
allemaal uitziet."
Danielle en Sylvia Blom hebben
een nieuwe winkel voor kindc-

rcn: Schoffies

„De opvoering van de 'Carmina Burana' gaat door," jubelt Si-j
mon Roberts, samen met Peter Tromp de organisator van het l
evenement op 2 september. „We hebben genoeg geld bij elkaar l
om het orkest van de Vrije Universiteit, dirigent David Angus, f
diverse professionele zangers en een podium te regelen. Alles!
wat we er nu nog bijkrijgen, is voor luxe dingen, zoals mooi licht l
van Marco de Boer." Daarom beginnen we binnenkort weer met
nieuwe kaarten (a 500 gulden per stuk) voor een VIP-behande-1
ling met veel champagne en kaviaar. Inmiddels is er een nieuw l
telefoonnummer voor informatie en sponsoraanmeldingen: l
573.0523. Ondertussen gaat het ook goed met het instuderen van l
de 'Carmina Burana'. De Zandvoortse koren zijn druk bezig met l
oefenen. Gisteravond hebben ze in gebouw De Krocht een geza-1
menlijke repetitie gehad samen met de Engelse dirigent David l
Angus van Glyndebourne Opera. „We zoeken nu alleen nog l
kinderen die mooi kunnen zingen, want het Caecüiakinderkoorl
is nog net even wat te klein. In april zijn de audities. Elk Zand-1
voorts kind krijgt dus de kans om mee te doen," aldus de immer l
enthousiaste Simon die net als veel koorleden lijdt aan de pret-1
tig voelende Carmina Buranakoorts.

Op het toneel
De kinderen, ouders en leerkrachten van de Duinroos zitten niet j
stil. Onlangs hebben zij zich uitstekend vermaakt tijdens een l
showavond. De hele school deed mee, van de kleuters tot en met l
groep acht. „Het was heel erg leuk," vertelt vader Rob Boekei-1
man. „Alle kinderen die het aandurfden om op het toneel te l
staan, verdienen zonder meer een plak. Ik vond de kleuters!
enorm vertederend. Ze keken hun ogen uit vanaf het podium en l
vergaten van de weeromstuit prompt te playbacken." Drie meis-1
jes wonnen met hun 'babyboogie' overtuigend de publieksprijs, l
maar ook leerkracht Gerard Legdeur kreeg als Spaanse signori-1
ta de zaal plat. „Erg grappig," aldus Boekelman.

Luc redt het niet
Luc de Bruin en zijn groep Alderliefste mogen helaas niet naar l
Stockholm. Hun lied 'Evenwicht' heeft het niet gehaald bij het l
Nationale Songfestival. Ze zijn zevende geworden. Linda Wa-l
genmakers gaat Nederland wel vertegenwoordigen bij het Euro-1
visie Songfestival.

Twijfels
Eigenlijk zou het casino eind '99 beslissen over uitbreiding of J
verhuizing naar een andere locatie in of buiten Zandvoort. Deze l
beslissing blijkt echter toch wel wat ingewikkelder dan verwacht l
te zijn. Daarom is het besluit nog even een paar maanden l
uitgesteld. In april verwacht het casino dat er meer nieuws is. l

Huizenjacht
Een huurhuis in Zandvoort krijgen is zo verschrikkelijk moeilijk!
dat zich regelmatig bij de krant wanhopige mensen melden. Zo l
pok Natascha Wiegman. Ze is 28 jaar, woont en werkt al zes jaar l
in Zandvoort maar is in al die tijd van de ene naar de andere plek l
moeten verhuizen. De laatste anderhalfjaar is ze zeven keer j
verkast. Ze heeft zelfs een keer anderhalve maand helemaal l
geen woning gehad en logeerde toen bij vrienden. Ze is het nu l
goed zat, want al stuurt ze elke twee weken een bon van de
woningkrant in, het helpt niet. Ook al heeft ze inmiddels daarmee acht bonusmaanden verdiend. Door het tevergeefs aanvragen van een urgentiebewijs is ze intussen wel honderd gulden l
kwijtgeraakt. Het ergste is dat ze vreest dat ze straks op haar l
dertigste nog geen woning heeft en dan begint ze weer van voren l
af aan in een nieuwe leeftijdscategorie (die tot en met 39 jaar l
loopt). Omdat leeftijd het belangrijkste criterium is sinds vorig|
jaar, maakt ze dan helemaal geen kans meer.

Met hindernis

Foto Sandra Blaauboer l
Ondernemer Menno Gorter houdt van leven in de brouwerij. Dat l
wisten we al, maar hij doet dan ook veel pogingen om zijn image
hoog te houden. Nadat hij eerder al de Mount Krocht beklom,
deed hij deze week mee aan het Krochtconcours met hindernissen: hordenspringen over de afzethekken op de opgebroken
straat. Hij werd kampioen. Hij was dan ook de enige deelnemer.

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.
Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436
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Glazenwassen] en Dienstverlening
M. v. Leeuwen V.O.F.
vraagt voor werkzaamheden in Amsterdam
en omstreken

Ervaren allround glazenwassers
en tevens gevraagd

Halfwas glazenwassers en/of
Leerling glazenwassers
Geboden wordt een goed salaris, goede sociale voorzieningen en bij gebleken geschiktheid een vast
dienstverband. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met tel.nr. 020-4480976.

AJl-round
stoffeerder m/v

U bentservicegerichtenu beschikt over goed e
contactuele eigenschappen. Daarnaast bent
u in het bezit van een groot rijbewijs.

iaan

U bent een ervaren professional die het vak

•Cbvandèr.Horst in'Arnslëlvefin mag met rechteen;:

volledig in de vingers heeft. Of het nu gaat om

Dit bieden wij

het leggen van vloerbedekking of het deskundig

Bij Wooncentrum Co van der Horst kunt u

ophangen en monteren van gordijnen en zon-

rekenen op uitstekende primaire en secundaire

wering. U beschikt over goede contactuele

arbeidsvoorwaarden. Ook bestaat de mogelijk-

eigenschappen en u weet wat service is.

heid tot het volgen van aanvullende opleidingen. U werkt samen met een enthousiaste groep

Vongéwpon:wôpncentn.im worden genoemd,.'Met een •
!

Chauffeurmeubelmonteur m/v

:interieürcollectièidie gerekend kan!.worden tot: de/

ïiabsplüte top.: En niet.èen kijk:pp wbn'éri. die,altijd
::

;

Zo reageert n

leidt'tot een 'verrassend/intérieur/ Dit alles heeft:

:

Van der
Voort: „Dat
verbale
geweld berust
op een

collega's, in een prettige werkomgeving.

;

'der'.Hor;st momenteel pp zoekYnaar een"..aantal,"

t'rjieüwê medewerkers.:Enthousiaste collega's die

Samen met de andere collega's van onze buiten-

Als u geïnteresseerd bent in één van de

dienst vormt u de laatste schakel met onze klan-

functies, stuur dan uw schriftelijke reactie

ten. Uw werkzaamheden bestaan onder meer uit

binnen 10 dagen na verschijnen van deze

het afleveren van meubels en de montage daar-

advertentie naar: Wooncentrum Co van der

van. U heeft een technische vakopleiding en de

Horst, t.a.v. de heer E.J.V. van der Horst,

nodige ervaring in een soortgelijke functie.

Binderij 2, 1185ZJ Amstelveen.

misverstand"
Foto
JuupMnurs

'Ik begrijp best dat men
mij liever niet ziet'

rw'ilién delen in het succes.vah! het ongewone wonefi;;'

van derlhorst
O

N

i

U
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OU NEE, als een boeman beschouw
ik mezelf zeker niet," verklaart de
Amsterdamse gerechtsdeurwaarder
Jeroen van der Voort. „Al kan ik wel
heel goed begrijpen dat veel mensen
mij liever niet zien. Mijn komst betekent voor hen immers in de meeste
gevallen het begin van een yervelende procedure. Maar anderzijds is het
doorgaans wel zo dat ze me konden
verwachten, met name als er iets
betaald moet worden. Want in de
laatste schriftelijke
aanmaning
staat altijd dat er een deurwaarder
wordt ingeschakeld, indien ze nu
nog steeds niet reageren."

All es v o o r h e t o n g e w o n e w o n e n
Binderij 2 Amstelveen, 020-6412505

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

Ons adres:
Verpleeghuis &
Reactiveringscentrum
Amstelhof
Amstel 51
7078 EJ Amsterdam

Hart voor mensen, in hartje Amsterdam

o

Wil jij ook mee doen aan de unieke combinatie
van leren en werken in de ouderenzorg?
In Amstelhof kun je aan de slag als

Wij zoeken enthousiaste kandidaten die een VBOdiploma hebben, met minimaal twee vakken op
C-niveau. Als je in bezit bent van een diploma
bejaardenverzorgende of MDGO-vz, dan is een
verkorte opleiding voor jou mogelijk.

•;• c-
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e
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Leerling-verzorgende I.G.
De opleiding voor verzorgende l.G. (individuele
gezondheidszorg) begint in april, september en
december. In drie jaar tijd krijg je bij Amstelhof
de zorg voor de oudere mensen onder de knie.
Na het behalen van je diploma ben je bij ons
verzekerd van een prima toekomst!

v

Strandweg l
tel. 023-5733030

•^

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

Informatie & sollicitatie

aa*e-,:e' f, ae "a-t

Voor meer informatie kun je bellen met Rinus
Barendrecht, 020 - 555 07 57 (maandag t/m
donderdag).
Wil je meteen solliciteren, bel dan voor een
sollicitatieformulier: 020 - 555 07 99.

^

PC-Slide BV, gevestigd op het Trade Park te
Amsterdam Zuidoost is een sterk groeiende
verkoop- en serviceorganisatie binnen
Presentation Products Europe BV. PC-Slide
verkoopt en verhuurt data/video projecoren,
kleurenprinters en de bijbehorende
supplies. Daarnaast verzorgt PC-Slide
vanuit haar ontwerpstudie interactieve
PowerPoint presentaties. Verder
beschikt ze over een uitdraaiservice
voor dia's, presentaties en p'osters.
Het personeelsbestand\ran PC-Slide
bestaat uit een innovatieve jonge
commerciële club die w'nêen een
zeer hecht team van \,.:|S
totaal 13 mensen

OMEGAM
OMEGAM is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau op het gebied van milieu en geotechniek en
heeft een eigen laboratorium. Bij OMEGAM werken 220 medewerkers.
Binnen Omcgam is de onderafdeling Veldwerk verantwoordelijk voor de uitvoering van onderstaand
veldonderzoek m.b.t. verplaatsingsmctingcn van grondlagen, trillingsmetingen in grond en gebouwen,
onderzoek van grondeigenschappen, proefbclastingen op palen en constructies, bouwfysische metingen,
onderzoek naar negatieve kleef op funderingen, e.a.
Wij zoeken ter versterking van het team een enthousiaste

Assistent-Boormeester (36 uur per week)
Als assistent-boormeester assisteert u de boormeestcr bij de uitvoering van diverse soorten van onderzoek zoals: boorwerk met de Norclmeyer boorstclling. landmeclkunclig werk of uitwerken van mectgegevens. U draagt mede verantwoording voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens en de
voortgang van de werkzaamheden. Bij afwezigheid van de Boormeester neemt u diens taken waar.
Wij zoeken naar mensen die een solide aandeel in het werk durven te nemen, zonder de daarbij gevraagde zorgvuldigheid uit het oog te verliezen.
Functie-eisen
Voor de functie gelden de volgende eisen:
- LTS-opleiding.
- Een positieve, produetgerichtc instelling.
- Vlol en nauwkeurig kunnen werken.
- Rijbewijs B.
- Relevante werkervaring.
Salaris: Afhankelijk van leeftijd en ervaring is uitloop mogelijk tot salarisgroep 6 (maximaal ƒ 4343,- per
maand).
Inlichtingen: De heer Ing. D. Licht, hoofd van de afdeling Veldwerk, telefoon 020-5976627.
U wordt verzocht uw sollicitatiebrief binnen 14 dagen te sturen aan:
OMEGAM, Afdeling P&O, de heer C. Pregers
Postbus 94685, 1090 GR Amsterdam.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

doelhebb
professioneel*
presteren, scarénzsffgroeien.
Het team van PC-SlideJ$ door de,
snelle gfôéi*
commerciëte'vepterkiag.
Heeft u datzelfde doèt^l>0n
u overtuigd deze vè&tëjrjpng
te kunnen biedenÜKéageef
dan op een van dejmlffèfïfie
openstaande vacatures:

Als één van de vijf gerechtsdeurwaarders van het in de hoofdstedelijke Overschiestraat gevestigde bureau S wier & Van der Weijde gaat hij
er regelmatig op uit om juridische
brieven 'te betekenen', oftewel persoonlijk langs te brengen. „Op de
fiets doe ik er gemiddeld een stuk of
vijftien per dag," vertelt hij. „Maar
dat is slechts een onderdeel van
mijn behoorlijk veelzijdige beroep.
Daarnaast zit ik op kantoor vaak
aanmaningen en dagvaardingen op
te stellen, waarbij het de uitdaging
is om je wetskennis zo accuraat mpgelijk toe te passen. Verder zit ik
regelmatig op de rechtbank om in
een proces de uitspraak bij te wonen, en kom ik voor de executie van
een vonnis op de meest uiteenlopende plekken."
Met name dat laatste aspect van
'het hele incassotraject' maakt z'n
vak kleurrijk. „Zo zat ik vorige week
nog tot laat in de nacht geld te tellen
op een wisselkantoor," vertelt Van
der Voort. „Om een paar dagen later
weer een schip in de haven aan de

Niettemin moet hij regelmatig een
scheldkanonnade incasseren, als hij
weer eens een dagvaarding langsbrengt, of beslag komt leggen op het
salaris of de inboedel. „Het geraas
en getier is natuurlijk niet prettig
om over je heen te krijgen," getuigt
Van der Voort. „Maar in feite berust
dat verbale geweld op het misverstand dat ik de schuld zou zijn van
hun ellende, terwijl ik als openbaar
ambtenaar natuurlijk alleen maar
de uitvoerder ben. Zonder erop in te
gaan laat ik de mensen daarom
eerst maar eens een poosje uitrazen,
om dan alsnog op een rustige manier contact te zoeken. En in de

AMSTELHOF
Amstelhof is één van de
grootste verpleeghuizen
van Amsterdam en maakt
deel uit van de Verenigde
Amstelhuizen.
Gehuisvest aan de Amstel
zorgen 450 medewerkers
voor de 350 somatische en
psychogeriatrische cliënten.

meeste gevallen komen we er dan
gelukkig aardig uit. Vaak geven ze
me dan bij het afscheid wel degelijk
een hand, al dan niet gepaard aan
excuses."

In een organisatie als PCSlide BV is de functie van
General Manager
veelomvattend. U draagt voor
een belangrijk deel de
eindverantwoording voor de
commerciële en creatieve
activiteiten van deze onderneming.
Door uw praktische verkoopkennis en
. ervaring, aangevuld met affiniteit voor
marketing, bent u sterk betrokken bij het
uitbreiden en ontwikkelen van de
commerciële activiteiten. Vanuit een
duidelijk strategisch plan gebaseerd op het
MBO principe (management by objectives)
realiseert u kwantitatieve en kwalitatieve
verkoopdoelstellingen. Binnen de afdelingen
functioneert u als meewerkend voorman die

zelf ook graag de commerciële handen uit de mouwen
steekt. U rapporteert rechtstreeks aan de Vice President
Sales & Marketing van het moederbedrijf Presentation
Products Europe BV.
PC-Slide vraagt:
• Een succesvolle verkoopmanager met leidinggevende
capaciteiten en een algemeen bedrijfseconomisch
inzicht.
• Eén stimulerende managementstijl waarmee u de beste
resultaten uit uw medewerkers haalt.
• HBO niveau verkregen door opleiding of ervaring.
• Creatief ingesteld en affiniteit met multimediaprojecten.
• Een bewezen commerciële ervaring in de Business to
Business markt, ervaring in de computerpresentatie
markt of kantoorapparatuur is een pré.
• Leeftijd 28-40 jaar

'• '•"'

U bent verantwoordelijk voor de omzet van een
regio binnen de randstad. Op basis van
gekwalificeerde aanvragen van klanten, die wij
verkrijgen door onze promotionele
marketingactiviteiten, legt u contacten bij bedrijven,
onderwijs- en opleidingsinstituten en overheden.
Nadat u de behoefte van de klant heeft
geanalyseerd, maakt u telefonisch een afspraak met
deze klanten en voert u met hen een gesprek op
locatie. Veelal zijn dit directieleden, verkoop, en
marketing managers en hoofden opleiding en
automatisering. U signaleert de presentatiebehoeften
en koppelt die aan specifieke oplossingen.

Na een interne training bent u verantwoordelijk
voor de dagelijkse telefonische contacten met
klanten en prospects. U verkoopt aanverwante
presentatieproducten vanuit de binnendienst. U
bent betrokken bij productdemonstraties aan
klanten in de showroom, op promotionele dagen en
vakbeurzen. Tevens behandelt u bijbehorende
administratieve taken.

' '

1

ketting te leggen. En waarbij ik ook
nog weieens van de partij ben zijn
popconcerten in de Arena, waar ik
door de artiesten wordt ingeschakeld om de verkoop van illegale posters en t-shirts tegen te gaan. Daardoor heb ik onder meer de optredens van Celine Dion, Michael Jackson, the Backstreet Boys en the Rolling Stones mogen bijwonen. Eerst
sta ik dan gewoon vooraan mee te
genieten, om vervolgens in de pauze
aan de slag te gaan."
Van medelijden met de door hem
aangepakte personen zegt hij zelden
of nooit last te hebben. „Want in het
algemeen gesproken hebben ze het
er heus wel naar gemaakt, dat ze mij
op hun dak krijgen. Al vind ik het
uiteraard niet leuk om beslag te leggen bij mensen die flink in de narigheid zijn gekomen. Zo moest ik
laatst van een verslaafde vrouw de
woning ontruimen waar ook een
klein kind rondliep. Toen zat ik 's
avonds thuis toch wel te peinsen hoe
dat nou verder moest, met dat hummeltje dat er natuurlijk niets aan
kon doen. Zelf heb ik namelijk ook
kinderen, en ik moet er niet aan denken dat hun zoiets zou overkomen."
Johan Schaaphok

PC-Slide biedt:
• Een toppositie die u in staat stelt de volledige
verantwoording te dragen voor een compacte moderne
commerciële onderneming.
• De mogelijkheid om als ervaren en succesvol
commercieel manager uw talenten volledig te ontplooien
en uw stempel te drukken op het brede spectrum van
activiteiten bij PC-Slide.
• Een zeer professionele en dynamische werkomgeving
met loyale en gemotiveerde medewerkers en ten stateof-the-art productenpakket.
• Een gedegen begeleiding en inwerkperiode
• Een zeer aantrekkelijk en marktconform salaris,
provisie- en bonusregeling.

*

U krijgt een professionele training om kennis te maken met
onze populaire producten. Ook wordt u het vak
"professioneel presenteren" bijgebracht om zeer beslagen
ten ijs te komen.
PC-Slide vraagt:
• Resultaatgerichte verkopers die hoog willen scoren
in de buitendienst
• MBO-niveau door opleiding en/of ervaring
• Verkoopervaring in de buitendienst is een pré
• PC vaardigheid (MS Office)
• Leeftijd 23-30 jaar

PC-Slide vraagt:
• Commercieel persoon die wil scoren bij klanten
en collegae
• MBO niveau verkregen door opleiding en/of ervaring
• PC vaardigheid (MS Office)
• Verkoopervaring is een pré
• Leeftijd 20-30 jaar
PC-Slide biedt:
• Een zeer professionele werkomgeving

PC-Slide biedt:
• Veel vrijheid en zelfstandigheid in een zeer professionele
commerciële omgeving
• De mogelijkheid om uw verkooptalent aan te wenden en
door te groeien
• Een representatieve zakenauto die voorzien is van
airconditioning.
• Persoonlijke faciliteiten waaronder een laptop
en een portable telefoon.
• Een zeer competitieve salariëring en provisieregeting met
goede aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Een gedegen inwerkperiode ondersteund dooreen
interne training
De mogelijkheid om uw verkooptalent aan te wenden op
de verkoop binnendienst
Een fulltime functie met veel zelfstandigheid bij een
groeiende onderneming
Een jongen enthousiast team ,v N
N
met hoge mate van
- ^ ^J •\
^x
collegialiteit
^X' -^
ViJ
Uitstekend salaris
" > < Sv^*
en provisieregeling
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Deze fulltime baan geeft je de mogelijkheid om binnen
teamverband variërend te werken. Afwisselend
behandel je informatieaanvragen, orders en offertes en
diverse receptiewerkzaamheden. Van de nieuwe
collega verwachten we een efficiënte en nauwkeurige
afhandeling van deze taken. Daarnaast verwachten wij
een klantvriendelijke verwerking van de
binnenkomende telefoongesprekken en natuurlijk
draag je zorg voor ontvangst en begeleiding van
bezoekers.

•. -^ . • ~ -.,,\•.-.. •'•;•/•'; XX,:.,':^.,-":^?^1 v,V^

PC-Slide vraagt:
• Een middelbare schoolopleiding
• Goede en accurate typevaardigheid en kennis
van MS Office (MS Word)
• Een enthousiaste en collegiale instelling
• Representatief voorkomen
• Perfecte telefoonstem

Uw brief met CV kunt u sturen naar:
PC-Slide BV, t.a.v. Mw. I. Versendaal, Postbus 22744,1100 DE Amsterdam
Zuidoost. Of e-mail: versendaal/@ppe.nl. Voor meer Informatie over deze
functies kunt u contact opnemen met de heer H.j, van Essen Tel: 0206911921. Oriënterende gesprekken zul/en plaatsvinden op 15 maart. Een
uitgebreide test kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen, tel: 0180-486786

PC-Slide biedt:
^
X
• Een afwisselde
'
*) - \ N
baan met veel
klantenconlact
• Een variërende fulltime functie met veel teamwerk
• Een jong en enthousiast team met een hoge mate
van collegialiteit
• Uitstekend salaris en
secundaire arbeidsvoorwaarden

Keienbergweg 61,1101 GA Amsterdam Z.O.
Postbus 22744, uoo DE Amsterdam Z.O.
Tel. 030-6911 921, Fax 020-6912 051
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evoelig verlies
hess Society
ZANDVOORT
Het
chaakteam van Chess Soe ty Zandvoort heeft in de
ïnifde ronde van de externe
'Ibmpetitie een gevoelige neflerlaag te slikken gekregen.
™"+
e reserves van Pat Mat
onnen met 3,5-4,5.

woensdag l maart 2000

Duel van SV Zandvoort loopt uit de hand

ZANDVOORT - De wedstrijd tussen SV Zandvoort
en DSS werd niet uitgespeeld. De scheidsrechter
vond het zes minuten voor
het einde genoeg en besloot
de veel te harde wedstrijd bij
een 1-2 score in het voordeel
I\Ta anderhalf uur spelen zag van DSS te staken.
U er bijzonder fraai uit voor
'tiess. Jeroen Loos bekroonde
'en prima debuut met een
De belangen waren groot in
aiappe remise, terwijl Kees deze wedstrijd. DSS en Zandroper en Hans Drost beiden voort maken kans op een peb een prima stelling konden riode titel terwijl de equipe van
ogen. Koper versloeg zijn trainer Nijkamp de punten bolugdige opponent inderdaad, vendien hard nodig heeft om
foor zijn materiaal voorsprong degradatie te ontlopen. Dat
een toreneindspel te verzil- was aan het harde spel te merken.
fcren.
'Hans Drost wist zijn voorBeide teams gingen er volop
eel, paard tegen pion, echter tegenaan en de overtredingen
jet uit te buiten, waarna remi- werden onvoldoende bestraft
e het maximaal haalbare door de scheidsrechter. De
ileek. Na een remise van Bou- spelers konden vaak hun gang
ewijn Eijsvogel en een eervol gaan maar werden ook voor de
ferlies van kopman Leo Kees- meest vreemde gevallen terugjian was de stand weer in gefloten. Van enige lijn in het
fyenwicht, 2,5-2,5. De Zand- voetbal was daarom geen spramorters namen weer een voor- ke.
jprong door een zege van Mare
DSS trok fel ten aanval en
ok. Kok strafte een foutje van Zandvoort moest alle zeilen bij
ipponent Frank van der Heij- zetten om onheil te voorkoe goed af en incasseerde in men. Nadat het Zandvoortse
Jen pionneneindspel het volle doel al een paar maal aan een
punt.
doorboring was ontsnapt was
| Nadat Ton van Kemepn niet er na tien minuten geen noueel later zijn koning moest den meer aan. Doelman Michel
Omleggen, hing het eindresul- van Kampen had al een paar
|iat af van de party' die Jacob keer handelend moeten optre•je Boer tegen Piet Zwart den maar was toen kansloos, 0" jeelde. De Boer kwam in een 1. Aan het doelpunt ging wel
_ inder eindspel terecht, waar heel slordig uitverdedigen
voormalig Hoogovens schaak- vooraf.
IJoernooidirecteur Zwart wel
Zandvoort verkeerde in een
mee wist. De Beverwij- mindere vorm dan die van de
jers kwamen door deze laatste laatste weken en bracht aanwinstpatij op een beslissende vallend te weinig. Door veel
1,5-4,5 voorsprong.
met de bal te lopen werd balverlies geleden en DSS kon de
druk op het doel vasthouden.
De Haarlemmers vergaten in
de eerste helft echter de score
verder op te voeren. Aanyallend liet alleen Jordy HeideZANDVOORT - Een door brink een paar schoten los, die Links op de foto John Keur die met zijn verdediging met de rug tegen de muur staat
Foto: Karin Schut
blessures gehavend Lions echter geen doel troffen.
was geen partij voor het vierIn de tweede helft keek SV voor getoverd. Van den Broek voorters speelden niet goed Zandvoort kansen hield op een Vincent Fleers. Hevige com- die geen rode kaart was. De
je team van Challengers.
Zandvoort al snel tegen een 0-2 speelde de bal en raakte ver- maar zetten de schouders er gelijkmaker.
motie en duwende en trekken- scheidsrechter kon de wedachterstand aan. De goed spe- volgens zijn tegenstander, die onder en kwamen na twintig
Met nog zes minuten te gaan de spelers waarna de scheids- strijd niet meer in de hand
Coach Joop van Nes kon net lende John Keur tastte mis en gillend ter aarde stortte. De minuten door een treffer van scoorde DSS wel maar in dui- rechter zich in de kleedkamer houden. Toch was er met tien
aan een team op de been bren- voor doelman Van Kampen vlam sloeg in de pan en de Michel van Marm terug in de delijke buitenspel positie. De opsloot.'
man meer bezieling. Het is
jen. Een team dat vooral in de was er geen houden meer aan. scheidsrechter had de strijd wedstrijd, 1-2. Over en weer scheidsrechter keurde terecht
„We speelden niet zo als de jammer dat we minder speelterste helft niet onderdeed Even later raakten de gemoe- niet meer in de hand.
werden en overtredingen ge- de treffer af maar zag waar- laatste weken," meende trai- den dan anders. We hadden
•oor het geroutineerde Chal- deren verhit toen Geoffrey van
DSS profiteerde niet van de maakt. DSS slaagde er niet in schijnlijk niet de elleboog stoot ner Gerard Nijkamp. „ De el- niets in de melk te brokkelen
engers. „We waren in de eerste den Broek de rode kaart kreeg man meer situatie. De Zand- gevaarlijk te worden waardoor op het gelaat van Zandvoorter lende begon met de rode kaart, en zaten niet in de wedstrijd."
elft gelijkwaardig," vond
coach Van Nes. Dat bleek ook
yel uit de score. Lions bleef de
ehele eerste helft in het kielThaiboksen
2og van Challengers, 40-41.
"in de tweede helft was het
bij AfafA
pel gedaan met de weerstand
fan Lions. Challengers sloeg
ZANDVOORT - Bij de
een gat en Lions had geen
sportvereniging
AfafA.
bacht meer om iets terug te
vindt op zondag 5 maart
'~oen. Philip Prins en Jeroen
de vierd_e ronde in de clubpaus speelden een voortreffecompetitie (Thai- en kickIjke wedstrijd en probeerden
boksen) plaats.
ZANDVOORT - De huldi- Dominique merk je dat ze het zij traint minder dan turnsters
schade beperkt te houden.
Bij de laatste wedstrijging van de jeugdkampioe- graag doet. Ze slaat geen trai- van andere verenigingen en
De gasten heersten echter op
den, vorige maand, was er
nen is net achter de rug maar ning oyer en bij onderlinge dan is het extra knap dat je
toe fronten. Met de grotere
de Sportraad kan alweer de wedstrijden is zij ook altijd wint," aldus Rika Koper. „In
een overweldigende be(engte waren de rebounds voor
eerste kampioen noteren. aanwezig. Al gaat er veel tijd het groepje dat wij trainen zitlangstelling van deelne^hallengrs en ook het afDominique Koper zal er on- inzitten we geven altijd met ten goede turnsters, maar Domers en toeschouwers.
standsschot was prima verHet clubgebouw van AfafA
getwijfeld bij zijn bij de vol- plezier training. Het wedstrijd minique is wel het grootste tazorgd. Lions werd naar een
aan de Brugstraat 17 puilgende huldiging. Die ver- groepje is al een aantal jaren lent. Zij maakt zich overigens
kansloze 62-102 nederlaag gedient het 9-jarige turntalen- bezig en dat gaat heel erg niet zo druk. Ze doet erg haar
de bijna uit zijn voegen.
speeld.
Meer dan honderd fans
tje ook met het behalen van goed. Om echt de top te halen best en of ze eerste, tweede of
" „Het was voor ons de tweede
moet je meer trainen.
de rayontitel Haarlem.
derde wordt, daar geeft ze
waren aanwezig om de
Êhuisnederlaag," ging Van Nes
minder om dan wij als trainsporters aan te moedigen.
ferder. „In de tweede helft Een glunderende Dominique tussen trainsters Brenda Plantinga en
sters. Bovendien hopen wij,
De in eerste instantie rekwam de grotere routine van Rika Koper
Foto: Chris Schotanus
met wat successen, weer de
gionaal opgezette clubZij zit rustig op de bank bij
Challngers tot uitdrukking.
wedstrijden lijken uit te
trainster Brenda Plantinga,
naamsbekendheid in de turnBovendien zat het niet erg mee
wereld terug te krijgen. Vroegroeien tot een landelijke
maar geniet best wel van de
[net schoten die net buiten de
ger wist men wie OSS was
competitie.
aandacht. Dominique straalt
ring vielen. Challengers scoormaar nu vragen de andere verDe. finale is gepland in
als ze met trainsters Brenda
fle er toen lustig op los en vereniging zich af wie we zijn. OSS
juni. Momenteel voert
Plantinga en Rika Koper pottiende de overwinning."
bestaat bijna honderd jaar en
Kada van AfafA de rangseert voor de fotograaf. De meHaan
(TZB) 30 X
had vroeger een grote naam in
lijst aan. Hij'wordt op de
dailles toont ze graag. VoetbalNu traint Dominique twee- de turnwereld en dat willen we
voet gevolgd door twee anlen vindt Dominique leuk maar
ÏZB en Heemstede
dere AfafA-boksers, te weturnen bij OSS (Oefening maal per week twee uur maar graag terug."
ten Ferry Paap en Lorenzo
Staalt Spieren) is het aller- dat zou vier tot zes keer per
vermaken publiek
Op 25 maart aanstaande
Anches. Zij en alle andemooiste. „Het is leuk om te week moeten zijn. Dat gaat
(ZVM.zat)
20 X
Robin Castien
ZANDVOORT - In een dolren zullen er alles aan
doen ook als je op het podium echter niet, alhoewel zy wel de turnt Dominique een wedstrijd
iwaze wedstrijd hebben de
doen om Kada van zijn
staat is dat heel leuk. Trainen mogelijkheden heeft om hoger in de halve finale en eventueel
Mischa
Tibboel
(TZB)
18X
koplopers Heemstede en
troon te stoten. Ook twee
doe ik ook graag," vertelt Do- op te komen. Gelukkig spon- 14 mei de finale. Naast DominiJTZB het weinige publiek kossort Bouwbedrijf Plantinga que heeft Tessa de Boer nog
dames doen dit keer mee
minique.
Stefan Smit
(ZVM.jun)
11X
telijk vermaakt. De doelwaardoor we pakjes, trainings- kans op plaatsing. Zij staat
aan de wedstrijden. Het
Pieter Keur
puntrijke wedstrijd eindigde
(ZVM.zat)
belooft een spannende dag
Oefening op balk, paard, pakken en soms extra kunnen door haar fraaie achtste plaast
10X
onbeslist, 4-4. Bij rust keek
te worden. De aanvang is
kast of een sprong ze kan het trainen want OSS heeft daar als eerste reserve genoteeerd.
OWeekmedia/hb
TZB nog tegen een 4-1 ach14.30 uur, de entree gratis.
allemaal en de trainsters zijn de mogelijkheden niet voor."
De bokaal, voor de beste schutter van het seizoen 1999/2000, kan er van overtuigd dat er een
terstand aan.
Op Koninginnedag zijn de
Voor meer informatie over
besteld worden. Kick de Haan gaat overtuigend de beker winnen. De groot talent in Dominique zit.
Ook trainster Rika Koper turntalentjes te bewonderen in
AfafA kunnen belangstelTZB schoot met deze uitslag TZB-spits deed dat al twee keer eerder, maar toen voor Zandvoort- „Het is mooi om training te ge- ziet het wel zitten met Domini- het centrum van het dorp. Dan
lenden telefonisch contact
Wet veel op. Heemstede blijft meeuwen. De Haan voegde nog maar eens twee doelpunten aan zijn ven aan een groep turnsters", que, die pas drie jaar met de geven de turnsters van OSS
opnemen: 023-5717814.
koploper en lijkt op weg naar totaal toe en kwam op het fraaie aantal van dertig.
zegt Brenda Plantinga. „Aan turnsport bezig is. „Zij kan het, een demonstratie.
jJe titel. De Zandvoorters moeten het met een tweede plaats
ADVERTENTIE
poen of moeten de derde pefiode winnend afsluiten waarplee het spelen van promotieWedstrijden kan worden bepaald. TZB had een goede
?aak kunnen doen door Heemj>tede te kloppen en daar had
set alle schijn van. „We hebpen ze tweemaal drie kwartier
ZANDVOORT - De Zand- ge veteranen elftal. De reunie
fan de mat gespeeld maar voortsche Hockey Club be- begint om half twaalf, gevolgd
foch slechts gelijkgespeeld," staat zondag 5 maart 65 jaar door een lunch en om half drie
stelde Willem Koning.
en zal dat heuglijke feit niet is de wedstrijd gepland. Daarj In de tiende minuut was het onopgemerkt voorbij laten na is de lustrum receptie voor
« Hülsta
Leo lux
M raak. Riek de Haan stond zo gaan. Alle leden zullen in de een ieder die de club wil felici?k zo vaak dit seizoen op de festiviteiten worden betrok- teren.
« Auping
Rolf Benz
Miste plek en zette TZB op een ken.
Voor de jeugd wordt in mei
P-1 voorsprong. Het Zandnog een Pipo de Clown opvoe« Gelderland
Montis
poortse offensief duurde voort
Zo maakt de jeugd met toe- ring georganiseerd, staat het
Pu er waren kansen genoeg om ringcar aanstaande zaterdag Paastoernooi in het teken van
?e wedstrijd te beslissen. TZB een bezoek aan de Arena in het jubileum, is er een A-toerRaakte het goede spel niet af Amsterdam. Zestigjeugdleden nooi en worden in juni de feesf n Heemstede bleef in de kijken daar achter de scher- teüjkheden beëindigd met een
strijd. Tien minuten voor de men hoe het bedrijf Ajax en de familie hockeytoernooi.
leidde TZB nog altijd, Arena werkt. Op zondag 5
„Het is echt een leuke club,
Paar bij het rustsignaal keken maart wordt de verjaardag ge- een familie vereniging", aldus
Re Zandvoorters lelijk op hun vierd met een The Dansant. Van de Ven. „Iedereen is beReus en tegen een 4-1 achter- Het zal niet alleen bij thee bUj- trokken bij de vereniging. Er
Uw laatste kans op gerenommeerde meubelmerken tegen bodemprijzen.
Hand aan. Viermaal kreeg ven. „Iedereen is welkom," wordt door leden of ouders van
heemstede de kans geboden zegt de nieuwe voorzitter Wil- jeugdleden bardiensten ge«oor onvoldoende ingrijpen en lem van de Ven. „Het is een draaid en bovendien hebben
Jiet was raak.
soort uitwisseling van alle we een heel jong bestuur. De
De
rust kwam TZB goed uit, sporters van andere verenigin- meeste bestuursleden zijn nog
e
| zaken werden weer op orde gen." Vanaf drie uur wordt het actief als hockeyer en hebben
esteld en na tien minuten in clubhuis in het Duintjesveld heel veel inzet voor de club.
e tweede helft was de stand bestormd door vele gasten, zo Het kan echt niet stuk. De aff eer in evenwicht. De Zand- is de verwachting.
gelopen maanden is de club
yoorters persten er een gewelEen van de hoogtepunten goed gepromoot en dat heeft
gJg offensief uit met als gevolg van het jubileumjaar moet de toch een aantal nieuwe jeugdZ N D A G GEOPED
?°elpunten van Mischa Tib- 19e maart worden. Dan staat leden opgeleverd. De verenil, Dennis Schrader en Riek er een grootse reunie op het ging blijft een familiekarakter
Haan. Het overwicht van programma. Vele oudleden houden, met naast het hockey
bleef gigantisch groot en zijn uitgenodigd en bovendien andere activiteiten, maar we
Sniep 7 (Meubelbouievard Diemen), ringweg Amsterdam afslag S113. Telefoon (020) 699 4111. Donderdag koopavond.
(*eemstede bleef met kunst en speelt een Old Starsteam, sa- zouden het prachtig vinden als
sfüegwerk een vyfde treffer be- mengesteld uit spelers uit de het eerste herenteam in dit
Paard.
jaren zeventig, tegen het huidi- jaar kampioen zou worden."

jons kansloos
egen Challengers

Dominique Koper pakt
Haarlemse rayontitel

Topscorer

3

Eerste kampioen
valt alweer
te noteren

65-jarig ZHC echte
familievereniging

Van Reeuwijk in Diemen pakt nog één keer
groots uit met kortingen van 25 tot wel 60%!

HET IS DUS

vanRecuwijk

-EINDE BERICHT-

Zaalvoetballers
bijna kampioen
ZANDVOORT - De zaalvoetballers van SV Zandvoort kunnen vanavond bij
winst op IJmuiden de kampioensvlag hijsen. De formatie
van coach Toon van den
Hoogen promoveert dan
naar de hoofdklasse.
„De laadste loodjes wegen
het zwaarst", vermeldde het
clubblad van SV Zandvoort.
En dat is op deze Zandvoortse
zaalvoetballers zeker van toepassing. Tegen het laaggeplaatste Sekura stond het
team stijf van de zenuwen en
werd slechts met de grootste
moeite een 4-4 gelijkspel behaald. Misschien was er sprake
van onderschatting. Driemaal
stonden de Zandvoorters met
twee doelpunten verschil voor.
Drie minuten voor het einde
was er bij een 4-2 stand nog
niets aan de hand maar nonchalant verdedigen werd keihard door Sekura afgestraft.
De Zandvoorters lieten in
het volgende duel met de nurnmer twee van de ranglijst
DSC'74 zien wel degelijk goed
te kunnen voetballen. Zeer gemotiveerd en geconcentreerd
speelde Zandvoort een prima
partij. DSC'74 had totaal niets
te vertellen en het Haarlemse
doel werd in hoog tempo bestookt met vele schoten.
Na vijf minuten scoorde Geoffrey van den Broek de openingstreffer en het wachten
was op meer. Een stug verdedigend DSC'74 had het nodige
geluk en bleef meerdere doelpunten bespaard. In de tweede
helft had Zandvoort aanvallend meer succes. DSC'74 ondernam wat aanvallende pogingen waardoor Zandvoort
ruimte kreeg. Remco Ronday
verdubbelde de score en Jordy
Heidebrink maakte er 3-0 van.
De strijd was beslist. Zandvoort speelde de partij rustig
uit en voerde de stand op naar
5-0. Remco Ronday en Tim van
den Hoogen waren de doelpuntenmakers.
Vanavond speelt SV Zandvoort in Sporthal IJmuiden
Oost de kampioenswedstrijd
tegen IJmuiden. De wedstrijd
begint om negen uur.

Zandvoort niet
verder dan remise
ZANDVOORT - Het SV
Zandvoort
zaterdagteam
kwam in de uitwedstrijd tegen SCW niet verder dan een
1-1 gelijkspel. De uitslag gaf
de verhouding goed weer.
Beide teams speelden niet
echt goed maar de inzet was
voorbeeldig. Bovendien was
het een spannend duel. In de
eerste helft waren er periodes
dat SV Zandvoort de strijd beheerste maar ook SCW had bepaalde momenten een overwicht. Grote kansen leverde
het voetbal niet op. De twee
doelpunten kwamen tot stand
in blessuretijd van de eerste
helft. Robin Castien gaf op
maat voor en Berry Buitenhek
kopte raak. Dat was in de eerste minuut van de blessuretijd.
In de derde minuut van de
blessuretijd lag de gelijkmaker
achter de mistastende doelman Clemence Groot, die overigens een goede partij speelde, 1-1.
De tweede helft was een kopie van de eerste. Zandvoort
soms in de aanval en dan weer
SCW dat de toon aan gaf. Grote mogelijkheden waren er niet
alhoewel Ferry van Rhee
scoorde. De meningen waren
zeer verdeeld maar de scheidsrechter kende het doelpunt
niet toe omdat hij buitenspel
had geconstateerd.
In de slotfase poogden beide
teams de overwinning naar
zich toe te trekken. Zowel de
verdediging van SCW als die
van Zandvoort gaven echter
geen kansen meer weg.
„Het was meer een wedstrijd
van hardwerken dan van goed
voetbal." stelde begeleider
Joop Paap. „Er wordt wel voor
geknokt maar het loopt op dit
moment niet zo. Een pverwinning kan belangrijk zijn voor
het elftal. Misschien dat het
dan weer gaat lopen."

Hardwerkend ZHC
verliest van WV
ZANDVOORT - De ZHC
hockeyvrouwen slaagden er
ook in het tweede duel na de
winterstop niet in te winnen.
Het bezoekende WV was
met 2-0 te sterk.
In de eerste helft speelde het
hooggeklasseerde VVV te sterk
voor ZHC. Met goede combinaties, uitgevoerd in een stevig
tempo, werden de Zandvoortse hockeysters in de verdediging gedrongen. Doelpunten
konden vrijwel niet uitblijven.
Bovendien forceerde WV vele
strafcorners. Het overwicht
van WV leverde twee doelpunten op.
In de tweede helft kwam
ZHC beter voor de dag. De
Zandvoortsen wilden niet opnieuw met een nederlaag geconfronteerd worden en pakten de strijd energiek aan.
Door keihard te werken kon
WV beter partij geboden worden. WV kon het strakke tempo niet vasthouden waardoor
ZHC mogelijkheden kreeg
meer aanvallend te opereren.
ZHC schiep wat kansen maar
de kracht ontbrak. WV won
met 2-0.
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CBW garantie
jfr persoonlijk advies
op maat betalen ' ^ actuele trends
Boxspring

bewijsbaar beter -> duunaamheid

Boxspring

incl.binnenveringsmatras

incl.binnenveringsmatras

14O x2OO

met Bonnel interieur
+ 6 beuken poten

Q

SOlx 2OO

WEM-

keiharde guldens
l O jaar garantie

Gratis
vaatwasser

Pocketvering matras
l * 290 tonvormige pockets per m2

Inspirerende keuken met strak lijnenspel. Functioneel
en elegant. Leverbaar in vier kleuren (combinaties
mogelijk) zoals afgebeeld incl. apparatuur.

* Afneembare hoes

Zeer moderne, eigentijdse keuken, Fraaie fronten met
raamprofiel, in maïsgeel, vanille en crème. Compleet
mei iribouwapparatuur. Zoals afgebeeld (250 x 320 x
225 cm) fl. 23.984,-. Bijvoorbeeld 280 x 215 cm.

* Anti-Allergisch

ƒ 6.750,-

* 5 jaar garantie

n

Met

meet-

d.a n

I O O O

ma-cr-'assen

s -*- kussens -fir» 9O je 2OO

,-

ƒ IO.895,-

Engelse landhuiskeuken in diverse kleuren leverbaar.
Uitstekend te combineren niet diverse interïeurstijlen.
Compleet met inbouwapparaluur. Als afgebeeld
fl. 20.950,-. Bijvoorbeeld 270 cm.

van ƒ

ƒ 6.950,-

9O x 2OO

op

Alleen op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 maart 2000
i—'
KeuBsche Vaar« 3 A
GRATIS
OPENINGSnjDEIt
maandag 12.00-1730 uur
dinsdag t/ra vnjdag van iO.OO tot 17.30 uur
Breukelen
PARKEREN
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

GR/^TTiSBEZORGEN
Stijlvolle en complete witte badkamer. Met hoekbad,
greeploos badmeubel met dubbele wastafel.
Inclusief wandclosetcombinalie en kranen.

Uw Huis in SPANJE
COSTA 13 LAN CA

Frans designmeubel. Leverbaar in diverse gelakte
frontkleuren in combinatie met een luxe marmeren
wastafelblad. Breedte 130 cm.

ƒ 6.495,-

Multifunctionele duuchccahine met zij- ai hoafddtiuchc.' nek-,
schouder- en voctmassage, Turks stoumbad, kruidenstuumhad, hctcluchtfunctic, verlichting, radio- en computerhcüit-'niiifïspjneel. Inclusief plaatsing.

ƒ 3.295,-

2ONDAG GEOPEND
van n.oo • 7.00 uur

Fa. Gansner & Co.

INTERNATIONAL
Holland

Wij nodigen u uit voor onze GRANDIOZE BEURSDAGEN:'
In het MIRANDA PAVILJOEN
Zaterdag 4 en zondag 5 maart a.s. van 11.00 tot 17.00 uur
Amsteldijk 223 - Amsterdam Tel. 020 - 6445768
Om u te informeren over onze appartementen, woningen en villa's
aan de COSTA BLANCA.

(onderstreepte filialen)
Hulst van 12.00 - 18.00 uur

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

'ERKEND

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S

K A N

M E T
f I

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

BESTE ADVIES

B R U G M A N

f

BESTE DEAL

BESTE MATERIAAL"|QO % BESTE GARANTIE

BEURSAANBIEDING:
4 daagse inspectie- en aankooptrip voor Fl. 549,(normaal FI.699,-) Incl. Vlucht v.v. - hotel v.p. - transfers
Deze aktieprijs is alleen geldig bij inschrijving tijdens onze beursdagen !!!
Vertrekdata: 8/3, 15/3 en 22/3 v/a Rotterdam. Verlenging niet mogelijk.

BIJ AANKOOP UW TRIPKOSTEN RETOUR
Appartementen + Duplex v.a. Fl. 99.205 k.k.
3-4 slaapkamer + tuin + dakterras

v.a. FS.192.053
Voor informatie: Tel. : 010-4834085 of Tel. : 0578-615391
Fax. : 010-4829930
Fax.: 0578-615392

AGRESSIE EN GEWELD
Rijgedrag, bekvechten en geen begrip voor buren, winkelovervallen, agressie tijdens een avondje uit of in het
openbaar vervoer... Jaarlijks zijn l '/a miljoen Nederlanders slachtoffer van geweld of bedreiging. Zo'n 200.000
hebben behoefte aan psychische steun. Slechts 20% van hen /oekt en
INFORMATIE: OM U TIJDIG TE HELPEN.
krijgt die hulp. De anderen houden zich groot, al kan zoiets na jaren
Het NFGV heeft vele gratis infobrochures.
alsnog levensgrote problemen veroorzaken. Zo'n houding heeft
Voor uzelf of iemand die u kent.
natuurlijk een naam: dom!, dom!, dom!
Bel (030) 29711 97 of schrijf naar NFGV,
NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

E-mail: info@atlas-international.nl - Internet: http//w\vw.atlas-international.nl

DAT HAAR
E BLIJFT?
Co-adverteren is ook voor een branchevereniging een effectieve manier om met haar leden te adverteren zonder het zicht op haar merk te verliezen.
Meer weten over deze gratis service? Bel het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 430 91 00 of kijk op www.cebuco.nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

Cebuco^s/J

postbus 5103, 3502 JC Utrecht.
Internet: www.nfgv.nl

l 3.4.5-6-7-8-9-10-13-14-15-17
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e Grote Houtstraat, een straatje achter het Haarlemmerplein.
Olie legde hier een herkenbaar Amsterdams tafereeltje vast:
r nadat hij zijn camera op het statief had gezet verschenen de
^uvvsgierige
buurtbewoners. En vanaf de eerste verdieping op
:
,mrner zes kijkt iemand toe vanuit het half opengeschoven
jam. Het is behalve een levendig ook een bedrijvig straatje. Op
jn schraag voor de winkel in 'Aardappelen en groenten' liggen
!0te kolen, die misschien net uit de grote mand gehaald zijn.
;cn verderop is de slagerij van L. van der Hoek, met ernaast de
nkel in snoepgoed en petroleum van T.E Wessels. Bij het eind
n de straat zien we de paardenslagerij van Mej. C. Lippits. Aan
, overzijde is een 'depot' (winkel) van de Meel- en Broodfabriek
olland. De kleine uithangbordjes attenderen op verhuurbare
irners; een leest simpel 'kamer', een ander 'voor en achterkaer'. Naast de loods met de grote, half openstaande luiken op
j immer zestien staat een schutting over de stoep en een deel van
, straat: werklieden zijn er bezig met het maken van een aanlUW.

man die op straat staat, zijn hoed iets schuin tegen de felle
,n, is Dirk Eskens. Naast hem staan zijn twee zoontjes. Olie had
it drietal deze dag al eerder gefotografeerd op het
larlemmerplein. Daar was op nummer yeertien het bedrijf van
,kens gevestigd: J. Eskens en Zoon, Huis- en Rijtuigschilders.
rk Eskens was getrouwd met Geertrui Kost, een nicht van Jacob
ie. Olie was goed bekend met de familie Kost, die net als zijn
;en familie actief was in de houthandel. Tussen zijn foto's trefwe er dan ook verschillende portretten van familieleden, en
jiamen uit hun woon- en werkomgeving.

Gedurende de tentoonstelling 'Jacob
Olie, fotograaf van 19de-eeuws
Amsterdam (tot half april), houdt
deze krant in samenwerking met
het Gemeentearchief Amsterdam
een fotowedstrijd, ledere amateurfotograaf kan hieraan meedoen.
Het thema van de wedstrijd h
'straatleven', een onderwerp waarop Jacob Olie zich rond 1900 graag
in Amsterdam en omgeving uitleefde.
Een speciale Jury zal de foto's
beoordelen. Zowel deze krant als
het Gemeentearchief Amsterdam
stellen toepasselijke prijzen
beschikbaar, onder meer in de vorm
van fotoboeken. Eén van de hoofdprijzen is in elk geval het prachtig
geïllustreerde boek 'Jacob Olie Jbz
(l834-1905)', winkelwaarde 95
gulden.
U kunt uw foto's (aantal, formaat,
zwart-wit of kleur, oude of nieuwe
foto's mag u zelf bepalen) sturen
naar: Weekmedia, t.a.v. Trudy
Steenkamp, postbus 2201,1000
EK Amsterdam, onder vermelding
van Jacob Olie.

: op de foto gloednieuwe, want 1891 ingewijdde r.-k. kerk Maria
agdalenena aan het Spaarndammerplantsoen, is aan het eind
,n de jaren '60 van onze eeuw gesloopt. Hetzelfde lot trof de
rote Houtstraat, die verdween in het begin van de jaren '70 voor
; verbreding van de weg langs de Haarlemmer Houttuinen.
iet dank aan Erik Schmitz)

it is de zesde aflevering van een serie over Jacob Olie, die tusn 1860 en 1904 duizenden foto's in en rond Amsterdam heeft
maakt. Tot half april is in he_t Gemeentearchief, Amsteldijk 67
Amsterdam, de tentoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf van
Ide-eeuw Amsterdam' te zien. Openingstijden zijn maandag
it en met zondag van 11 tot 17 uur. Op de internetsite van het
emeentearchief (www.gemeentearchief.amsterdam.nl) is een
ectie te zien van de fotocollectie van Olie.

Grote Houtstraat, 21 september 1894

komen we van de
O

F DE AMSTELVEENSE fiets ook innovatiefis,
meer comfort biedt, betere weerbescherming geeft
en minder onderhoud vergt is nog de vraag. Juist
dat soort fietsen moet de fervente autogebruiker bij
relatief korte afstanden doen switchen. De geringe
actieradius van de fiets en de beperkte bescherming
tegen weersinvloeden is een belangrijke rem op een
grootschaliger fietsgebruik, omdat de consument zich
brj de keuze van een bepaald vervoermiddel ook laat
leiden door comfort en snelheid.
Op de FietsRAI zijn niet
alleen alle fietsmerken
vertegenwoordigd, maar
ook veel scooter-, bromen snorfïetsmerken. Een
belangrijke plaats wordt
ingenomen door de electrische fiets, waarvan
veel typen zijn te bewonderen. Maar bezoekers
van de tentoonstelling
kunnen in de Anwbfietstuin, een groot plein
van ruim 600 vierkante
meter, veel modellen van
toerfiets tot hybride fiets
en citybike in zowel
dames- als herenuitvoering zelf uitproberen.

Be gemeente Amstelveen
geeft zo'n 250 ambtenaren een
fiets cadeau. Daarmee willen B
en W niet alleen parkeeroveriast en files bestrijden, maar
heeft het college ook de
gezondheid van zijn medewerkers voor ogeri. Die fiets moet
wel voor het woon-werkverkeer worden gebruikt. Voor de
organisatoren van de FietsBAI
2000^ die van vrijdag 10 tot en
; met dinsdag, 14 maart wordt
gehouden, is dat ongetwijfeld
goed nieuws.

tegen regen en wind) en comfort (volledige vering, liggende positie van berijder en lage luchtweerstand) te
verbeteren. Aan de hand van het prototype worden
reacties van bezoekers gepeild. Dit geeft meer inzicht
in de acceptatie van een dergelijk vernieuwend fietsontwerp bij het publiek.
Behalve de fiets is er nog een scala van andere zaken,
die de fietser nodig heeft, op de RAI te zien. Modellen
zullen modeshows lopen in de allernieuwste fietskleding. Enkele fabrikanten showen ook andere fietsproducten. In de stand
van het brancheopleidingsinstituut
Innovam kan de
bezoeker een modelwerkplaats voor de
fïetsenzaak bekijken,
waardoor de geïnteresseerde fietser een kijkje achter de schermen
kan nemen.

Hoewel de export van
dit 'Nederlandse product' de laatste jaren
afneemt en zo rond de
400.000 exemplaren
ligt, het groeiende
besef dat de BabyBoomers van na de
oorlog (een toenemenVoor de jeugd is in de
de groep 50-plussers)
over een behoorlijke
fietstuin een apart
gedeelte uitgezet, zodat
kooppracht beschikken en steeds meer
ook zij de fiets van hun
vrije tijd, heeft ook in
keuze kunnen testen.
Een publiekstrekker op
andere Westeuropese
landen geleid tot toede FietsRAI is de
'Sherpa', een innovatieve
nemende investeringen in fietspaden.
fiets die door de prganiZeker in die landen
satoren van de Bike 2000 Behalve de fiets is er nog een scala van andere zaken, die
construction Contest is
wil de fietser beschikfietser nodig heeft, op de RAI te zien
ontwikkeld. Het ontwerp
ïbto: ïïetsRai ken over een voertuig
dat het nodige comfort
laat zien welke concrete
biedt. Het zijn ook
mogelijkheden er zijn
deze Baby-Boomers die in hun vrije tijd steeds vaker
om het onderhoud (door volledig ingesloten aandrijfde fiets nemen voor een inspannende ontspanning.
lijn), weersbestendigheid (afscherming aan voorzijde

D

AAROP HEEFT de in Amsterdam gevestigde organisatie Cyelotours zich dan pok sinds 1981 gespecialiseerd. Voormalig belastinginspecteur Dja
Bender en oud-antropoloog student Frits Deben organiseerden in dat jaar hun eerste fietsvakantie in ZuidFrankrijk. „Geen onverdeeld succes," herinnert Deben
zich. „Maar het idee om er in de vakantie met de fiets
op uit te trekken, bleek
een gigantisch goed
idee."

bijvoorbeeld ook alleen de heen- en terugreis."
Onder 'compleet verzorgd' moet dan verstaan worden
dat het onderkomen ter plaatse of tijdens de dagelijkse
tochten door Cyelotours is geregeld, dat voor vervoer
van de bagage wordt gezorgd en dat in noodgevallen
de begeleider snel hulp kan bieden.
Dit jaar staat voor de eerste keer ook een fietsvakantie
in Nederland op het
programma, waaraan
ook ouders met kinderen kunnen deelneBegeleidde het tweetal
men. „Een tweeweekse tocht van
de eerste vakanties nog
Groningen naar
zelf, nu heeft de organiSittard langs de
satie meer dan honderd
Duitse grens," vertelt
medewerkers, die de
Deben. „Dat is eigengrpeps- en individuele
lijk een vervolg op bijreizen begeleiden. „Als
voorbeeld de sprookhet enigszins mogelijk is
jestpcht die we al langa ik nog wel twee
ger in Duitsland op
weken op rondreis.
het programma hebBezoek de diverse lokaben staan. Die voert
ties en eet met de menbijvoorbeeld langs de
sen mee. Want het direcplaatsen waar de
te contact met onze gasGrimm sprookjes zich
ten vinden we ontzetafspelen. Dat is voor
tend belangrijk."
de kinderen iets heel
Vorig jaar verzorgde
bijzonders."
Cyelotours, dat sinds
Cyelotours heeft zich
1992 een nauw samenuitsluitend ingesteld
werkingsverband is aanop fietsvakanties.
gegaan met OAD Reizen
„Maar dan wel van
en in 1996 Sindbad
babyreizen tot en met
Reizen overnam, voor
actieve vrjftig-plusruim 15.000 vakantiegansers. Een dergelijke
gers tochten in (voornainspannende vakantie
melijk) het buitenland.
„Niet alleen in Europa,
Cyelotours heelt dit jaar ook speciaal fietsvakanties met
is goed om de werkmaar pok in Afrika,
kindcren op het programma staan
stress kwijt te
Ibto: Cyciotours raken,"stelt Deben.
Amerika en Azië," stelt
„En voor naar
directeur Deben. „We
Nederland komende
hebben in totaal zo'n 200
fietsarrangementen in 35 landen. En daarin zijn we
buitenlanders kennen we dan nog de bopt-fietsvakanties." Op de FietsRAI heeft de organisatie een informaecht uniek. De mensen hebben alle vrijheid. Kunnen
bij ons een compleet verzorgde vakantie boeken, maar tiehoekje in de stand van Gazelle.

De ïïetsRAI2000 is van 10 tot en met 14 maart dagelijks
geopend van 10 tot 18 uur. Toegangsprijs 22,50 gulden, voor
kinderen van 4 tot 11 jaar en Pas 65 20 gulden. Het kaartje
is tevens geldig voor de gelijktijdig gehouden
Huislioudbeurs en Huis & Interieur RAI.
Cyelotours is gevestigd aan de Keizersgracht 181 in
Amsterdam, tel. (020) 626 26 01 / fax (020) 626 90 24.

In de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam geeft violiste Theodora
Geraets op zaterdagavond 4 maart om 20.15 uur haar jaarlijkse

voorjaarsviool/harprecital
samen met Sarah O'Brien, de
nieuwe soloharpiste van het
Koninklijk
Concertgebouworkest. Het
programma bestaat uit licht
klassiek/romantische muziek
met werken van onder andere
Faurè, Rossini en Donizetti.
Theodora Geraets is de
hoogst onderscheiden
Nederlandse violiste van dit
moment. Ze is hoofdvakdocente aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag
en geeft concerten over de
hele wereld en maakte cdopnamen.
Sarah O'Brien won vele internationale harpconcoursen,
maakte cd-opnamen en trad
veelvuldig op als soliste over
de hele wereld.
Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van het Concertgebouw
krijgt u op de normale toegangsprijs van 35 gulden en 27,50 gulden
(Stadspas/CJP/BS plus) een korting van 15 gulden (maximaal twee kaartjes per
bon).
NAAM
WOONPLAATS
AANTAL

De kassa is dagelijks geopend van 10 tot 19 uur.
Telefonisch reserveren: 020671.8345.

KOP
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Weekmedia 17

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Dames gevraagd, 25 tot ± 50 jaar, die mee willen doen aan
een marktonderzoek over schoonmaakmiddelen.
U krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020-6654447.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Mededelingen

Test nieuwe PRODUCTEN Bel 020-5626271 voor het
en verdien tot ƒ1000,- p/w, bel snel opgeven van uw Microadvertentie.
0900-203 203 0(1,5 gpm).

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.

Administratief/kantoorpersoneel

SWA Uitzendorganisatie bv

Micro-advertenties kunnen wordun gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet

zoekt voor een klant in Utrecht:

Orderdesk-medewerker
MBO-werk- en denkniveau
Verantwoordelijk voor de afhandeling van klantopdrachten
Aanspreekpunt bij storingen
Klantgericht en collegiaal
Voor meer info., bel of schrijf naar:
SWA Uitzendorganisatie bv, Oostenburgergracht 73
1018 NC Amsterdam, tel. 020-627 81 17

Plaatsing is mogelijk m de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F 0,57 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 12 00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant
F 4 29 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur.

TIMES

Ed. 11 t/m 15:

PERSONNEL

Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1,98 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 12 00 uur

Secretarial & Administrative
Recruitment

Ed. 1 t/m 17:

Times Personnel richt zich
volledig op het werven,
selecteren en detacheren
van secretarieel en
administratief personeel.

Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd maandag 15 00 uur.
' Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten
' Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied een bewijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6,50 m rekening gebracht

Wij zijn op zoek naar:

Junior
Secretaresses

Alle prijzen excl. 1 7 5 % BTW

Afdelings
Secretaresses

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven.

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

Management
Assistentes

(Bezorgklachten tel 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

Directie
Secretaresses

of afgeven bij'
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12. Zandvoort.

TIMES PERSONNEL
t.a.v. Annemiek Hentschke
Postbus 4457
2003 EL HAARLEM
Tel. (023) 535 90 01
Fax. (023)5335810

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

A division of TRS
Staffing Solutions

Personeel gevraagd

Horecapersoneel
EETCAFE ZOEKT:
MEDEWERKERS MA/
Fulltime of parttime
- Bar, bediening
- Afwasser
-Kok
Tel.:023-5731607
(na 13.00 uur)

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

ZIN IN EEN NIEUWE UITDAGING?
HAARMODE 2000 opent haar 17e filiaal in mei, in Haarlem.
Hiervoor zoeken wij gezellige en enthousiaste

Bedrijfsleider, Haarstylisten
en Junior Stylisten m/v
vind je het leuk om in een nieuw team te starten? Bel dan
030-6977478 of 06-26152615 en vraag naar Dimitri Last
of kijk op onze website www.haarmode2000.nl
Uiteraard bieden wij goede arbeidsvoorwaarden
en interessante cursussen.

**GRATIS GRATIS**
Autowassen op zaterdag 4 maart. Gratis afspuiten +
wassen + drogen. IMO autowasstraat, Jarmuiden 35,
Sloterdijk 3, naast Opel Merel.

Evenementen
GROTE VLOOIENMARKT
AMSTERDAM-ZUID
zondag 5 maart 10:00-17:00
uur Apollohal Stadionweg 3-5.
Inl.: Org.buro Midland b.v.
033-4751167.

Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 19-20aug. en
23-24 sept. 0481-422564.
Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 18-19 mrt.
en 15-16 april. 0481-422564.

Winterschilder, leuke korting.
020-6837775 06-22760379.
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
Uw bedrijf op het INTERNET? zonnebank. Tel. 023-5714092 Te koop: Lelijke Eend (1985)
APK tot mei, dfl. 1.000,-. TeFinal Frontier BV plaatst uw
fefoon 020-6251823, e-mail:
website op het World Wide Kunst en antiek
j.jansma@cable.a2000.nl
Web vanaf ƒ52,50 p/m incl.
domeinnaam
(bedrijfs- Veilinggebouw Amstelveen
SAAB SERVICE MOLENAAR
naam.nl), 50 MB schijfruimte,
HEDEN INBRENG
Rep., onderhoud, APK
10 e-mailadressen en 1 GB voor veiling: 20 en 21 maart.
Eigen revisie-afdeling
databeheer. Kijk op www.finalSpinnerij 33 Amstelveen.
Motoren/versn.bak
frontier.nl. Voor meer informa020-647 30 04.
tie bel 020-6890708.
SAAB OCCASIONS

Woninginrichting

Financieringen

T.k.a. 1 pers. bedkast + matras ƒ125,-, 2-zrts d.br. Chesterfield met hoge rug ƒ495,-.
Tel. 5712658.

Autoverzekering

Reparatie en
onderhoud

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1 000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
f

6 06

t/m 4 regels

f

808

t/m 5 'egels

t '011

t/m 6 regels

f 1213

t/m 7 rogclb

t 1-115

t/m8regelb

f 1617

t/m 9 regels

1 1819

t/m 1 0 regels

f 20 2 1

Naam:
Adres:

Plaatsingsdatum/data:

CLAERY

_ONGE JENEVER
T ELDERS^M',

Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Te huur aangeb. kamer met
keuken in nabijheid van Centrum ƒ650,- p. mnd excl. gas/
water/licht. Info. 023-5739050.

T.k.
SEAT
MARBELLA
STREET nov. '92, 5 versnellingen, kanteldak, km ±
64.000, kl. blauw, pr. 4750.
Inruil mog. Tel. 023-5717759.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Ook voor UI
Dat is zeker mogelijk
met onze inzet...
VIE A DEUX Relatiebemiddeling
023-5513224

KARVAN
CEVITAM

Zuidelijk aan de Beaujolais grenst hel
Rhöne wijngebied In een ver verleden
had de paus hier zijn wijnkelders om
de mooiste wijnen voor zichzelf te
bewaren De geselecteerde wijnen
danken dan ook hun naam aan deze
kelders. De witte is vol en krachtig
meteen smaak van gedroogde
appeltjes. Devolrode is karakteristiek
van smaak met tonen van kruiden

D

"C=RSE SMAKEN
BLIK 0,75 LITER

Clubs en
privéhuizen
Virgin Escort Services. Escort
op niveau 24h.p.d. 100% discr
Serieuze meisjes gevraagd.
036-5464700 / 06-23135575.

0906-lijnen

heeit alle dranken l
HAARLEM: Californieplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCK III heelt meer dan 50 sluieren, tel ma ome overige vestingen ladens kantooruren 0171-447300
Alle aanbiedingen zijn gekJig l/m 12 maar! zolang de voorraad strekt Druk- en zetfouten voorbehouden' | GRATIS

44 cpm! Wijkdating vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afPOSTCODE DATING!
spraak! 0906-17 11
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
44 cpm! Tnuiscontact! VrouSBS-6 text pagina 745
wen (20/59) zoeken een afspraak thuis! Bel 0906-0100
NIEUW!
leder uur leuke
vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588 Geen wachttijden! Hier direct
vrouwen aan de lijn!
(99 cpm).
0906-1777 (60 cpm).

Ik ga door waar anderen
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen stoppen!
Schaam me nergens Dagelijks seksen hete meisjes
met 0906-50.50.232.
voor en wil harde SEKS! 18 pp onze livelijn! Alleen hete
meiden! 99cpm 0906-0603.
Harriët! 99 cpm. 0906-9794.

Een partner?

Carifiena Reserva Tinto
Deze Reserva uit de Canflena is gevmifieerd uit o a. de druvensoorten
Tempranillo en Grenache. De wij n
heeft een jaar op eikenhouten vaten
gerijpt, en daarna nog eens twee
jaar op fles. De wijn is prachtig
kersenrood van kleur en heeft een
heerlijk, ronde volle afdronk met .
veel njp fruit Zeer geschikt om ie !i
combineren met stevige rood vlees
gerechten en kaassoorten

LA CHASSE DU PAPE
Rouge of Blanc

App. te huur voor 2 a 3 mnd. Tot 1 mei te huur 2- Vrouwen 18-55 geven telnr.
06-23349558.
kamerflatje. Tel. 023-5719357. voor contact!
Bel: 0906-18.22 (1 gmp)

Kennismaking

DON MENDO

LE PINVERT

Rouge, Blanc Sec of Demi Sec
Onder het 'Le Pinvecl' label brengt
Dirck III exclusief een scnitierende
serie Franse landwijnen De rode Vin
de Pays d Oc is harmonieus en heeft
lichte tonen van rood Iruit De helderwitie Côtes de Gascogne is droog en
heeft een vleugie appe! en kruisbes
En de Ichl goudgele Vin de Pays du
Gers heeft een smaak van perzik met
homngnuances

T.k.a. OPEL KADETT Hatchback 1.3 van 8-'86, kl. d.rood,
APK tot eind mei 2000. VraagGezocht: ruimte voor motor- pr. ƒ500,-. Tel. 06-50823564.
stalling in Zandvoort met eigen sleutel of te huur gevr.
Rijlessen
box of garage. Wie weet iets?
Leuke beloning. 023-5714330.
COMPLETE
Per direct: woonruimte geTHEORIEVERZORGING
zocht voor horecamed. + Je rijbewijs voor ƒ40,- p.mnd.
hondje, eigen k.d.t. Omg.
Bel Phil Waaning,
Zandvoort/Haarlem. Huurprijs
tel. 023-5712071.
tot ƒ700,-. 06-22053783.

Ik ben een jonge gescheiden
moeder van 25 en heb een
dochtertje van 2. Ik heb geen
bijbedoelingen maar wil vooral
mijn vriendenkring uitbreiden.
Ben je niet ouder dan 35,
kinderen of niet maakt niet uit.
Ik ben geen disco- of bartype.
Meer info op: Boxnummer
371931.

Wat ik zoek is iemand waarmee ik een vriendschap kan
opbouwen en wie weet komt
daar later wel een relatie uit. Ik
ben niet hopeloos op zoek
maar het is toch wel gezellig
om dingen te kunnen delen. Ik
ben een man van 37 die
graag
reist! Boxnummer
817031

Astrid, 44 jaar, ongebonden,
eerlijk, spontaan, vrouwelijke
vrouw en goed verzorgd zou
graag in contact willen komen
met een man zonder vooroordelen. Ben jij klaar om
opnieuw te beginnen met een
relatie vol begrip, trouw en
communicatie? Boxnummer
203007.

Ik ben Johan, 26, 1.94 en heb
donkerblond haar. Ik schrijf
hier niet omdat ik zo hard op
zoek ben, ik ben eigenlijk helemaal niet op zoek maar het
lijkt me grappig om op deze
manier met iemand in contact
te komen. Bel jij mij? Boxnummer 842115.

SLEUTELGAT-SEKS!
50 cpm! Gaydating: mannen
zoeken mannen! Direct apart: De 1e seksafluisterlijn? Wel
de beste! 99 cpm. 0906-9722.
0906-0500
LIVE! Black, beautiful en hot! "SEKS ALARMNUMMER"
Voor de liefhebber van zwarte Snelseks direct live 99cpm.
vrouwen! 99cpm. 0906.0601

Beetje ongebruikelijk misschien maar wij zoeken voor
een vriendin van ons die niet
zo goed Nederlands spreekt
een knappe,
spannende
Turkse man. Leuke mannen
met een goed figuur en een
beetje lef moeten reageren op
deze box voor een snelle daIk ben een vrouw van 1.78, 63 te! Boxnummer 342120.
kg met kort blond haar. Ik
zoek gewoon een leuke jon- Ik ben Pauline en waar ik naar
geman, om eens mee uit te op zoek ben dat ga ik je nu
gaan. Mijn naam is RIA en val niet direct vertellen! Als jij een
een beetje op wat donkerhari- reactie inspreekt op mijn box
ge mannen. Laat je wat horen dan hoor je zeker meer van
aan me? Boxnummer 364659 me... Boxnummer 238991.

Ik ben een vrouw van 51 jaar
en sta volop in het leven. Ik
hou van humor en eerlijkheid
en ben gewoon op zoek naar
een maatje. Denk jij dat dit jou
aanspreekt, bel me dan gewoon op mijn boxnummer
317306.

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

Postcode/Plaats:

PASSOA
LIKEUR

0906*0611

Biseks! Buurvr. + buurmeisje 0906-9889 Rijpe Sjaan DD
18! Spelletjes worden steeds cup, zkt jgns 18 jr v. live sefc
harder! 99cpm 0906.9526.
Grijp onder m'n rok! 99cpm
Lesbi TienerSeks (18) Live.
Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig.
0906-9691 pm99c.

't Lekkerste nummertje n
LIVE met hete meiden thuif
Ze liggen te wachten.
24u p.dg 0906-9520 pm99c

Vakantie
Nederland
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar.
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400.

Watersport
T.k. nieuwe stalen ROEIBO- Uw rubrieksadvertentie kunt
telefonisch opgeven
TEN, 4 m lang met roeispaTel.:020-5626271.
nen. Pr. ƒ 1150.035-5823978

(regiokantoor Haarlem en omstreken)
internet w\vw vie-a-deux com

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 1 2, Zandvoort.

t/m 3 regels

ELDERS 4k95~

Woonruimte te
huur gevraagd

Te huur: van 15/03 tot 15/09
gemeub. 2 kamerwoning in
Bos en Lommer, ƒ550 incl.
p/mnd. Tel. 06-20022544

Voor de particulier

ÏDBLOMOV
VODKA

tel. 023-5614097

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
DE KLUSSENBUS
commerciële ervaring. Een -interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt, Nieuwegracht
Schilder heeft nog tijd voor
29, 3512 LD UTRECHT.
binnen- en buitenwerk, vrijblij- SPOED! Th. gevr. woning of
vend
prijsopgave.
Tel. kamer in/om A'dam, hr. ƒ500
tot ƒ1750, tel. 06-24130519.
5719800 na 19.00 uur.

MICRO'S
GOED BEKEKEN;

«u'«f w \

Personenauto 's
te koop
aangeboden

Internet

Personeel
aangeboden

LITERS «OORDEEl

Zoek jij een serieuze relatie,
op dit nummer echte advertenties uit jouw eigen regio. Ik
ben een vrouw en zoek contact met man tot circa 40 jr. Ik
ben brildragend, heb een
slank, lang postuur. Ik ben 31
en als je meer van me wilt
FAMOUS
weten bel dan: Boxnummer
GROUSE WHISKY
317298.

PERMANENTE MAKE-UP
professioneel en betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Woonruimte te huur aangeboden

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .

Ben je een man en wil je reageren zonder je telefoonnummer direct prijs te geven?
Bel snel de computer geeft je
automatisch een boxnummer
met eigen pincode. Hermien
30 jr, zwart haar, z.k.m. man,
geen bartype tot 40 jr. Ik hoop
op veel reacties! Boxnummer
200648.

Marian, half Indische gebonden vrouw zoekt contact met
leuke man om eens mee uit te
Opleidingen en cursussen
gaan. Lijkt het je leuk, laat dan
een berichtje voor me achter
Engels voor beginners + half A.B. NAILS opleidingsinstituut op mijn box. Ik bel je! Boxgevorderden ƒ6,- p/u. Begin start in april weer met een nummer 371977.
6, 7 + 9 mrt. Ook privé-les.
praktijkopleiding tot NAGELProgress. Tel. 020-4124800. STYLISTE. Voor meer infor- Waar is die spontane meid die
matie: 023-5245005.
ik zoek? Ik ben een jongen
NAGELSTYLISTE, een vak
van 23 en ben het alleenzijn
met toekomst avond-dagopl.
beu. Ik wil graag lekker met je
Dans- en
Info: 020-6201914.
kletsen en daarna iets leuks
afspreken.
Boxnummer
balletles
802939
Uitgaan
SALSA WORKSHOP. Elke
Sportcafé Zandvoort voor zondagmiddag van 16.00 tot Ben een man van 40 jaar en
bruiloften, recepties, perso- 19.00 uur. Borgerstraat 112,
zoek een leuke vrouw voor
neelsfeesten,
yerjaardags- tel. 020-6737269.
een spannende date. Mijn
feestjes,
catering. 023hobby's zijn muziek luisteren
5715619:06-54616812.
en uitgaan. Interesse, reageer
Lichaamsmaar op mijn advertentie.
Boxnummer 817448.
Verzamelingen
verzorging

GEZOCHT: emaille reclameborden met afb. Ik betaal
Gevr. hulp in de huish. 1 echt. ± ƒ450,-. Tel. 0499-574191.
p.w./15,-p.u. Tel. 5731084.

Commercieel personeel

Algemeen

Oproepen

Telefoon:

Ik ben Ria, 46, 1.68, blond, Ik ben een pittig typje dat
hou van gezellige dingen zo- moeilijk is bij te houden. Ik ben
als wijntje, lekker uitgaan en een leuk ding van 22 jaar,
gezellig bij de open haard goed figuur lange blonde hazitten. Ik heb 2 kinderen en ren en blauwe ogen... Lijk!
woon aan de boulevard van deze uitdaging je wat, ik durt
Scheveningen. Heb jij zin om te wedden dat je er geen spijt
met mij leuke dingen te gaan van
krijgt!
Boxnummer
doen? Boxnummer 270099
342249.

FOLDERS BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan
bij jouw in de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk
bezorgers voor folders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor
op te staan en je zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur
per week kan al genoeg zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44.
Dan kan het geld verdienen voor jou al snel beginnen...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

InterLanden sprElgroep
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Oplage 80.600 exemplaren

Volkswagen-tram
in Amsterdam

W Polo GTI;

Tram vier in Amsterdam heeft
tijdelijk een heel ander uiterlijk
gekregen: de tram is opgebouwd uit drie Volkswagen
Transporters van het type
Caravelle. Volkswagen wil hiermee de vijftigste verjaardag
van de Transporter vieren. Van
2 tot en met 12 februari kan er
met de Volkswagen-tram een
ritje
worden
gemaakt.
Eindpunt is de Amsterdam RAI,
waar in die periode de
Bedrijfsauto RAI plaatsvindt.

Familie-eer hersteld

e Polo GTI schreeuwt het qua uiterlijk uit dat hij hard kan.
) Zijn Xenon koplampen kijken je indringend aan. De zwarte honingraatgrille lijkt op een muil die je wil verslinden.
je mistpitjes in de bumper maken de voorkant van deze snelle
Tito compleet. Zeker het rode exemplaar waarmee we hebben
Jereden, trok veel bekijks. Hij doet zijn uiterlijk en kleur eer aan.
ge Polo GTI gaat namelijk als de brandweer. Hij roept herinnengen op aan de oer GTI uit 1976, de eerste versie van de Golf.
|e door Volkswagen bedachte term voor een lichte hatchback
let veel vermogen is een begrip geworden.

merken volgden met snelle versie
van een lichte driedeurs. In de loop
der jaren groeide de Golf echter.
Door zijn hogere gewicht en steeds
meer op comfort geënte karakter
verloor de Golf GTI het oergevoel,
hoewel er nog diverse wilde uitvoeringen geïntroduceerd werden die
het gevoel van de eerste GTI benaderden zoals de 16V en G60.

e eerste Golf GTI was een nerveus
Ltootje. Met 110 pk en een leeg

De Polo GTI heeft standaard 15
inch lichtmetalen BBS wielen. Zij

gewicht van nog geen 800 kilo was
het een echt gifkikker. Vele andere

passen perfect bij de auto. Een
bezoek aan de velgenspecialist is
dus niet meer nodig. Hoewel de
enthousiasteling wellicht de carrosserie nog enkele centimeters zal
laten zakken omdat het zo mooi
staat. Voor de wegligging hoeft dat
niet.

Overigens moet je wel goed kunnen doseren met de rechtervoet.
Voor je het weet sta je bij het stoplicht te spinnen. Ook in de bocht
slippen de voorwielen bij gasgeven
snel door. .Maar dat maakt voor
velen het auto rijden juist zo leuk.
We hebben dan ook met volle teugen genoten van de Polo GTI.
De kuipstoelen met een rode 1 in
de stof verweven geven uitdrukking aan de ambities van deze GTI.

e Forester zier er stoer uit door de grotere bumpers en de forsere grille. Bij de S-turbo heeft die geen chroen spijlen maar is hij matzwart en van honingraat structuur.

Internationale
Oldtimerbeurs
8 en 9 april

Hij heeft een voldoende sportieve
wegligging. Met de verkeersdrempels van tegenwoordig is de tijd
van keihard geveerde, lage auto's
een beetje voorbij. De 125 pk sleurt
de 984 kilo wegende auto vooruit.
De 1,6-liter zestienklepper produceert dat vermogen bij 6.500 toeren. Daarbij produceert hij een
schitterende roffel.

Ten opzichte van de andere versies
van de Polo heeft deze versie chromen randen rond de teller overkapping en de toeren- en kilometertelier. Het nieuwe Polo dashboard ziet
er speelser uit, in de Polo GTI zelfs
enigszins klassiek door de chromen
accenten. In het interieur hoor je de
motor op de achtergrond zijn werk

De Volkswagen Polo GTI komt voor zijn ware aard uit.

doen. Het geluid wordt echter
nooit indringend.
Met de Polo GTI toont Volkswagen
aan dat het nog wel degelijk echte
GTl's kan maken. Het is overigens
een leuk detail dat de Polo qua buiten- en binnenafmetingen overeenkomt met de eerste Golf. Dus
wat ons betreft is de Polo GTI de
opvolger van de legendarische Golf
l GTI.

SPECIFICATIES:
Motortype:
met 16 kleppen
Cilinderinhoud:
Vermogen:
Max. koppel:
Acceleratie:
Topsnelheid:

Prijs:

f 39.950,-

viercilinder

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

1.6-liter
125 pk bij
6.500 t.p.m.
152 Nm bij
3.300 t.p.m.
8,7 sec van
0-100 km/uur.
205 km/uur.

ABS
Airbags
Centrale portiervergrendeiing
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Lichtmetalen velgen

Frisser en completer

ïubaru Forester;

et onverwacht gemak klauwen de
wielen van de Forester door het
zand op het Noordwijkse strand.
et AWD-systeem, de vierwielaandrijing, bewijst zijn nut. De 2,0-liter viercinder boxermotor roffelt er vrolijk op los.
lle 125 paardenkrachten blijken hard
odig, want het mulle zand vreet kracht,
elukkig heeft de Forester de mogelijkeid van lage gearing, een overbrenging
'aarbij er meer motorkracht naar de wiein wordt overgebracht. En als het dan nog
iet lukt, dan heeft Subaru een S-Turbo
ersie van 170 pk.
'e Forester is een regelrechte hit voor Subaru.
iet gewend aan hoge verkoopaantallen -het
lerk blijft enigszins exclusief- waren de
apanners vorig jaar aangenaam verrast met de
erkoop van 61.000 auto's in Europa. 20.000

daarvan heetten Forester. Het succes brengt
enthousiasme binnen de organisatie. Bij de
introductie van het vernieuwde model in
Noordwijk was dat te merken. Het lijkt het verhaal van de kleine Asterix, die met behulp van
een toverdrank de Romeinen verslaat. In
Nederland gaat de Forester fier aan de leiding in
het segment van de vierwielaangedreven ietwat
avontuurlijke vrijetijdsauto's. En in Amerika is de
Forester afgelopen jaar door een gerenommeerd
onderzoeksbureau uitgeroepen tot de veiligste
auto in zijn klasse.
Het vernieuwde model ziet er moderner uit.
Motorkap en bumper zi;n meer gestroomlijnd.
En door de grille met chromen spaken oogt de
neus robuust. Op de flanken heeft de auto dikkere beschermstrips en de andere achterbumper
met grotere achterlichten geven de achterkant
een krachtig aanzien. De dakrailing draagt ook
aan dat beeld bij, alsmede de forse 15-inch wie-

Eerste Almera
In Engeland is de aftrap gedaan voor de productie van de nieuwe Nissan Almera.
Binnenkort zal dit model bij de dealers verschijnen. Aan de vormgeving is veel aandacht
geschonken. Het Japanse merk heeft de auto
nagenoeg geheel in Europa laten ontwerpen.
De vormgeving straalt dynamiek uit.
Aan de basis van het nieuwe model staat een
bodemplaat, waarop in de toekomst per jaar
een miljoen Nissans worden gebouwd. Door

dit kostbare onderdeel te delen voor meer
modellen weet de Japanse producent de kosten te drukken. Daardoor blijven prijzen
scherp en tegelijk ontstaat ruimte voor een zo
compleet mogelijke uitrusting. De Almera
behoort bijvoorbeeld tot de meest veilige
auto's in zijn klasse met airbags en zij-airbags
en een anti-whiplash hoofsteun. Verder zijn
zaken als ABS en het Birdview satellietnavigatiesysteem leverbaar. De Almera wordt kortom
een heel volwassen auto.

Het duurt nog even, maar dan
komt de Internationale Lente
Oldtimerbeurs er weer aan. Op
zaterdag 8 en zondag 9 april
wordt deze beurs gehouden in
het Autotron te Rosmalen.
Traditiegetrouw komen hier
veel oldtimerbezitters op af die
aan de vooravond van een
nieuw seizoen nog even wat
kleine reparaties of onderhoudswerkzaamheden moeten
uitvoeren. Onderdelen en
accessoires zijn volop op de
beurs te vinden. Er blijkt veel
belangstelling te zijn voor de
merken Mercedes-Benz, Alfa
Romeo, Fiat, MG en Austin
Healey te zijn. Meer informatie
over deze lentebeurs kan verkregen worden door de
Autotron Infolijn te bellen: 073
5233300.

RENAULT

len. Voortaan zit de antenne in de zijruit achter.
De uitrusting omvat zaken als ABS, centrale vergrendeling met afstandsbediening en elektrisch
te bedienen zijruiten en spiegels.
Onderhuids heeft Subaru veel bij het oude gelaten. Waarom ook niet? Een goed team verander
je niet. De AWD aandrijving werkt voortreffelijk.
Een centrale visco-koppeling zorgt ervoor dat de
krachten automatisch worden geleid naar de
wielen met de meeste tractie. Glijdt de auto over
de voorwielen weg, dan zetten de achterwielen
een tandje bij om de stabiliteit te waarborgen.

5o/5o

Dat merk je. De auto gaat als op rails door de
bocht. Je kunt zogezegd heel sportief rijden met
de Forester, die tegelijk zat ruimte biedt voor vijf
inzittenden en berg bagage. Gooi je de achterbank plat, dan past er maar liefst 1.525 liter in.
Het 12 Volt stopcontact is heel handig voor wie
van outdoor-activiteiten houdt. Er valt te kiezen
uit een 2,0-liter motor van 125 pk of een versie
met turbo van 170 pk. Er zijn vier kleppen per
cilinder. De krachtbronnen zijn van boxertype,
waarbij de zuigers paarsgewijs recht tegenover
elkaar zijn geplaatst. Daardoor is het blok heel
compact en ligt het zwaartepunt laag. Dat
draagt bij aan de stabiliteit. Verder wordt dit
motortype gekenmerkt door een zeer trillingsarme loop. Je hoort of merkt dus niet veel. Het
comfort staat op behoorlijk hoog niveau. De
best wel soepele vering doet de rest. Echt een
allrounder voor een prijs van 53.495 gulden. De
S-turbo kost vanaf 63.995 gulden, maar dan zijn
ook airbags, zijairbags en een automatische
hoogteregeling achter standaard, naast natuurlijk de flink sterkere motor.

log meer vermogen voor Yaris Verso
Met Twingo 50/50 rijd je nu al een nieuwe Twingo
"oyota breidt het aantal
motorvarianten voor de
Yaris in rap tempo uit. Het
1,O-liter en 1,3-liter krijgt
jju gezelschap van een nog
|rachtiger 1,5-liter. Vooralsnog
deze alleen voorbehouden
|an de ruime vijfdeurs Yaris
' 'erso, die tevens uitblinkt door
in enorme veelzijdigheid.

vanaf f 9.997,50 en zo'n f 75,- per maand.
Het idee achter Twingo 50/50 is al even leuk als de Twingo zelf. Koop je een nieuwe Twingo, dan betaal je nu
slechts de helften vervolgens zo'n f75,- per maand. De andere helft betaal je pas over twee jaar. Of niet, als
je de auto inlevert bij de dealer. Er is al een Twingo vanaf f 19.995,-/€ 9.073,34. Da's dus eigenlijk maar
f 9.997,50/€ 4.536,67 (excl. kredietvergoeding) vooreen nieuwe! Meer weten? Kom langs in onze showroom.

e

nieuwe krachtbron met een
•''inderinhoud van anderhalve liter
lr
esteert net als zijn compactere
"'ortgenoten behoorlijk. Hij levert
!e
n hoog vermogen van 78
06 pk. De Verso haalt er een
'P van 175 km/uur mee, wat in
n
' s land ruim voldoende is. Met de
'erkere motor heeft Toyota vooral
lle
er souplesse voor ogen. De
^T-i techniek staat daarvoor
larant.
'et elektronische systeem regelt de
van de inlaatkleppen, waar-

Actievoorwaardcn: Deze ;ietie limpt v;m 15 februari t/m 31 mei 2000. GcriiK'inde prijzen zijn inclusief BTW. exelusict verwijderingsbijdrage,
leges en kosten rijklaar maken. ";.'"!*"* 8 jaar ptaatwerkyarantie. Prijs- en speeificaticwijzigintjen votlrbeltnudcn.

door de motor zowel bij lage als bij
hoge toerentallen veel koppel
biedt. En het levert een lager verbruik op. Bij een test met de Yaris

Autoschade\
Gespecialiseerd in uitdeuken zonder spuiten
o.n. bij hagel- en parkeersehade
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1.0 VVT-i bereikten we vorig jaar al
een superlage consumptie van een
liter op zeventien kilometer en met
de 1.3 VVT-i was dat 1 : 15.5.
De Yaris Verso 1.5 VVT-i komt in
mei. De prijs wordt bepaald in april.
Toyota levert hem in twee luxe versies: Linea Luna en Linea Sol. De
stoelen achterin zijn snel en makkelijk in de vloer op te bergen. ABS,
twee airbags, centrale deurvergren-
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Een sterke 1,5-liter motor is in
aantocht voor de Toyota Yaris
Verso.
deling met afstandsbediening, een
boordcomputer en elektrisch te
bedienen buitenspiegels zijn standaard. De versie Linea Sol voegt
daaraan nog elektrisch te bedienen
ramen voor, drie hoofdsteunen
achterin en velours bekleding aan
toe.

.
erkend Renault-dealer voor Zuiit-Kemtvmerland
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Heb je op woensdagmïddag een uurtje tïjd?

ÏÖf
SÏ3Ï
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Wil je

Wil je

kranten bezorgen?
DR. J. G. MEZGERSTRAAT 81

8,00 verdienen?

Geef je dan op als

BEZORGER/STER

ZANDVOORT

Driekamerappartement op 3e, tevens hoogste verdieping in flatgebouw met lift.
Vlak bij zee gelegen, met fraai uitzicht over dorp en
duinen.
INDELING:
Entree, ruime gang met badkamer met douche en
wastafel, separaat toilet, bergkast met opstelling
voorc.v. en wasmachine, royale L-vormige living met
ruim balkon, half open keuken, slaapkamer met vaste schuifkast, werkkamer/logeerkamer, berging in
het sousterrain.
•Woonkamer, hal en keuken met lichte kurkvloer.
• Servicekosten ƒ 265,- per maand.
• Eventueel inpandige garage te koop.

CORT VAN DER LINDENSTRAAT 2/14
ZANDVOORT
Vierkamermaisonette gelegen op de 1 e en 2e woonlaag.
INDELING:
2e verd.: entree/hal met eenvoudig net toilet, garderobe, trap naar beneden, woonkamer met balkon op
het westen, open haard op gas en vaste kast, ruime
eenvoudige keuken.
1e verd.: gang met 2e toilet, ruime slaapkamer met
royaal terras op het westen, vaste kast en toegang
tot badkamer met ruime douche, wastafelmeubel en
wasmachine-aansluiting, 2 slaapkamers achter met
vaste kasten en 1 met wastafel.
•Twee balkons op het westen.
• Servicekosten ƒ 475.per maand.
•Oppervlakte 120 m!

SPOORBUURTSTRAAT 3

TJERK HIDDESSTRAAT 17

ZANDVOORT

In centrum dorp gelegen woonhuis met zomerhuisje
en achterplaatsje met achterom.

Driekamerappartement met goede maatvoering pp
steenworp afstand van het strand gelegen, inclusief
royale garage voor 1 + 1 kleine auto.

INDELING:
Begane grond: entree/hal, woonkamer met open
trap en open keuken, halletje met garderobe en tqilet, bijkeuken met aansluiting voor wasmachine in
houten aanbouw en toegang tot zomerhuis.
1e verd.: overloop met badkamer met ligbad en toilet, 1 slaapkamer achter met kast met c.v. opstelling.
2 slaapkamers voor.
Zomerhuis: studio met lage slaapplaats op vliering,
keukenblokje en douche/toilet.

INDELING:
Entree, vestibule, gang. slaapkamer met vast schuifwand, woonkamer met semi-open keuken, royale
slaapkamer, proviandkast, badkamer met douche
en wastafel en apart toilet.

•C.v. combiketel (1992)
•Oppervlakte 100 m'.

Vraagprijs: ƒ 425.000,-

Vraagprijs: ƒ 395.000,-

ZANDVOORT

• Servicekosten circa ƒ 450,- per maand inclusief
voorschot verwarming en water
• Woonopp.: ca. 75 m'
• Het appartement mag ook als 2e woning gebruikt
worden.
Vraagprijs: ƒ 349.000,-

Vraagprijs: ƒ 319.000,-

van het
Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel.5717166

Na veel wikken en wegen zegt u:

"Mijn huis is het waard..."
WOONVORM
AMSTERDAM
Westbroekstraat 30-32

1107 KB
AMSTERDAM ZUIDOOST
In ons gezellige team is nog plaats voor een TOPPERTJE
die samen met ons de verzorging en begeleiding van 9 lichamelijk en 9 meervoudig gehandicapte volwassen bewoners (gemiddelde leeftijd 25 jaar) op zich neemt in de
functie van

BEGELEIDER (M/V)
voor 32 uur per week
Het merendeel van de bewoners bezoekt overdag een activiteitencentrum, dagverblijf voor ouderen, school of werk.

DERUYTERSTRAAT13
KONINGSTRAATZ9

In 1991 gebouwde, op nog geen 50 meter! van het
strand gelegen, goed onderhouden drive-in woning
met inpandige garage.
INDELING:
Begane grond: entree, hal, garage, tuinkamer en een
berging met c.v. en wasmachine-aansluiting; 1e
verd.: net toilet, L-vormige woonkamer met parketvloer en trap naar tuin, nette keuken;
2e verd.: royale eenvoudige badkamer met bad, toilet en wastafel, 3 slaapkamers.
Mogelijkheid voor dakterras en kamer.
Oppervlakte 135 m'
Vraagprijs: ƒ 525.000,

Ben jij die collega die
- 21 jaar of ouder is
- een relevante MBO-, HBO-, of verpleegkundige opleiding heeft
- in teamverband kan werken
- bij voorkeur enige ervaring heeft in het werken met gehandicapten
- visie heeft op de zorg voor lichamelijk gehandicapten
- in staat is methodisch te werken
- enthousiast is en goede contactuele eigenschappen
heeft
- onregelmatige werktijden geen bezwaar vindt.
Functie-eisen en salariëring volgens de CAO D.T.G.
Pensioenregeling volgens PGGM.
Sollicitaties voor 15 maart richten aan de heer W. J. v.d.
Kamp, directeur Woonvorm Amsterdam.
Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00
en 16.00 uur contact opnemen met dhr. W. J. v.d. Kamp, of
mevrouw H. Kappert (adj. directeur).
Tel. 020-6915229 of 020-6917328.

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS

WIJ ZOEKEN EEN:

ZOEKEN
VOOR HUN CLIËNTEN

ADM. MEDEWERKSTER /
SECRETARESSE
Wij zijn een makelaars- en assurantiekantoor reeds meer dan 30 jaar gevestigd in Zandvoort.
Wij bieden een gezellige werksfeer in
een klein team en zijn op zoek naar een
jonge dame ter ondersteuning van onze
afdeling hypotheken en verzekeringen,
die zelfstandig kan werken.
Indien u interesse hebt, ontvangen wij
graag uw sollicitatiebrief met c.v. gericht
aan de directie van

LnterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Cense & van Lingen
makelaars o.g.
Jhr Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort

"...om door Cense & van Lingen
Makelaars verkocht te worden!"

na

NVM
.MAKELAAR

CENSE &
LlNGEN

' een boven- of benedenwoning tot
ƒ 250.000
* een 3-kamerappartement met zeezicht tot ƒ 375.000, liefst met garage
* een eengezinswoning met drie slaapkamers tot ƒ 450.000
* een halfvrijstaand woonhuis in Zuid of
in groene buurt tot ƒ 600.000
* een vrijstaande of halfvrijstaand
woonhuis rond ƒ 1.000.000

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS O.G.

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT

TEL. 023-5 715 715

TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Ten behoeve van de verspreiding van:

Nieuwsblad
en/of folders
zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS

met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613-8444

ZANDVOORT

Royaal woonhuis gelegen in centrum dorp.
NDELING:
Beg.grond: entree/gang met plavutzenvloer, slaapkamer/ kantoor, hal met badkamer met bad/douche/wastalel, separaat toilet, trapkast, ouderslaapkamer, ruimte voor wasmachine-opstelling, achterplaats met toegang tot v.m. zomerhuis.
1 e verd.: royale woonkamer met parketvloer, royale woonkeuken met apparatuur en toegang tot ruim zonnig dakterras met
volière.
Via wenteltrap in de woonkamer naar
2e verd.: ruime overloop, 3 slaapkamers.
Zomerhuis, thans hobbyruimte: Entree/gang, hobbykamer met
c.v. opstelling, ruime berging en deur naar achterom.
• Grotendeels voorzien van dubbel glas
• Dakopbouw en dakterras in 1990 aangebracht.
• Dakisolatie
• C.v. HR combi ketel 1997
•Grondopp. 121 m'
Vraagprijs: ƒ 529.000,-

HOE HOUDT TEN CATE Z'N MERK
IN PERFECTE VORM?
Co-adverteren is ook voor een ondermodefabrikant een effectieve manier om met zijn detaillisten te adverteren zonder het zicht op z'n merk te
verliezen. Meer weten over deze gratis service? Bel het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 430 91 00 of kijk op www.cebuco.nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Nieuwsblad
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WD blyft in college

„In onze democratie moet je
een meerderheid respecteren," meende fractievoorzitter
Heter Joustra gisteravond. Uit
praktische overwegingen heeft
de VVD ervoor gekozen om
toch in het college te büjven
zitten.

30 procent. Ek spreek hierbij
mrjn vertrouwen uit in het college," verklaarde Joustra.
„Ik ben er voor 100 procent
van overtuigd dat we de eindstreep gaan halen," voegde hij
er na de vergadering aan toe.
„Al zullen we het ook weieens
niet met elkaar eens zijn."

woorden. Prominenten als Attema en Methorst vonden dat
de bom onder het college wel
mocht ploffen. Tates en Van
der Drift stelden een comprornis voor: maak er een verkiezingsitem van. Dat laatste
vindt Joustra een goed idee.
„Laat de kiezer dan spreken."

Joustra kondigde een paar

Dat de WD overwogen heeft
om uit het college te stappen
vanwege de komende bezuinigingen die weieens verkeerd
zouden kunnen uitpakken brj
de verkiezingen, ontkende
Joustra na afloop van de vergadering ten stelligste. „Dat
staat er helemaal los van."
Ook zei hij dat er geen sprake is van gezichtsverlies nu de
WD na harde woorden aan het
adres van de PvdA en het CDA
haar toon matigt. „Nee, absoluut niet. De democratie wint
hier." Hij vindt de kritiek op de
PvdA en CDA niet te hard. „Ik
was alleen verbaasd dat een lid
van de PvdA in anderhalfjaar
tijd zo van mening veranderd
was."

weken geleden tijdens de commissievergadering over de
schaduwraadsleden aan dat
de WD zich zou gaan beraden
over de toekomst als de ovenge partijen vóór zouden blij„We hebben geconstateerd ven. Dat beraden heeft de pardat 70 procent van het college- tij voorafgaand aan de geprogramma, dat voor 90 pro- meenteraadsvergadering gecent uit wensen van de VVD daan. „We hebben naar onze
bestaat, de afgelopen twee jaar achterban geluisterd en afgeinmiddels is uitgevoerd. Dit wogen wat het ons waard is."
Sommige leden van de WD
college is het beste college
De PvdA is uiteindelijk volvoor uitvoering van de overige spraken vorige week harde gens fractievoorzitter Gert
Toonen overstag gegaan pmdat er een proef van een jaar
ADVERTENTIE
gehouden wordt met de schaduwraadsleden. „Bovendien,"
zei Toonen gisteravond, „zijn
schaduwraadsleden een wens
van vijf van de zeven partijen.
Dat is bijna de helft van de
gemeenteraad."

I^WW;CLASSIC-CONeERTS.NL

ZANDVOOET, - Verbijsterd was BP-eigenaar Johan
Lehman vrijdagmorgen. Zijn
winkel stond onder water
toen hu de deur opende. Pulp
en rotzooi dreef tussen de
rekken met snoep en motorolie door. Hij waadde door
het water, opende de deur
naar het magazijn en zag een
paar lege planken. Zijn sigarettenvoorraad was weg, pntdekte hij tot zijn verbazing.

tel. 023.5730523

Een blik op het personeelstoilet was genoeg om te zien
hoe de inbrekers het zeer goed
beveiligde gebouw binnengedrongen waren: het driedubbeldikke plafond van het toilet
had een gat van een meter
doorsnee. Vanwege de regen

|l2 september boulevard, ZANDVOORT

Nieuwe bomen
TT olgens mij moet je eerst
V tien keer nadenken om één
keer iets te doen. Over de
vraag 'wil je met me trouwen'
hoefde ik niet lang na te denken. Van dit jawoord heb ik,
na al die jaren, nooit spjjt gehad. Toen de kinderen nog
klein waren, betrapte ik me
erop dat ik nog steeds te snel
'ja' zei. Heel Nederland heb ik
met de auto doorkruist om ze
naar allerlei turn-, handbal- en
kunstzwemwedstrijden te
brengen.
Als iemand begon met „zeg
Nel, ik vind je echt een type
om" dan wist ik het al. Ik zei
spontaan 'ja' en zat tot aan
m'n oren in allerlei activiteiten. Alles vond ik leuk. Maar ik
vergat één ding. Het vrat tijd.
Totdat ik in een situatie belandde waar ik mezelf voorbij
liep. Een baan, een studie'met
een stageplek en daarbij ook
een gezin. Dat was echt iets te
veel. Ho, stop. Eerst nadenken
voor dat je ergens aan begint.
Waarom ik dit allemaal vertel? Het doet me denken aan
mijn 'handicap' als ik hoor dat
enkele raadsleden graag extra
'schaduw'-hulp willen tijdens
de commissievergaderingen.
Men vindt dat de werkdruk
voor één persoon te hoog is.
Zeker als je het raadswerk
combineert met een volledige
baan.
Maar dat weet je van tevoren. Daar kies je voor. Men
had zich eerst moeten afvragen: wordt het niet teveel en
lukt het me om in m'n uppie
"*lijn party te gaan vertegenWoordigen. En besluit je uiteindelijk dan toch voor 'ja ik
*il', dan is er geen weg terug.
Dan
ga je ervoor. In goede
e
n... in slechte tijden. Zelfs in
de politiek.
Nel Kerkman

Olaf CHteur
! wint titel
' snelschaken

-,,*•
-

Raadscrisis
loopt met
sisser af

i. 'k.-

vBènKrélel,"/^^

15.25
16.15

Maanstand: EK ma 13 mrt 07.59 uur.
HW: do 09 mrt 17.52 uur, + 117 cm NAP.
LW: vr 10 mrt 14.05 uur, - 98 cm NAP.

ZANDVOORT - De WD
stapt niet uit de coalitie. De
partij heeft gisteravond eieren voor haar geld gekozen.
Weliswaar blijven de WDers als enige fractie tegen
vervangende commissieleden (zogeheten schaduwraadsleden), maar ze trekken de twee wethouders Andries van Marie en Cees
Oderkerk niet terug. De partij legt zich neer bij het besluit van de meerderheid van
de gemeenteraad.

i\

•"i f

Los nummer 2,10 gulden
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België om
te tanken'
Pagina 3

DEZE WEEK
14 PAGINA'S

Polonaise voor Pipi of poes
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Polikliniek in
bejaardenhuis
ZANDVOORT - De ge-,
meenteraad heeft gisteravond besloten om de polikliniek in Huis in de Duinen
te vestigen. Wel heeft de
meerderheid moeite met de
manier waarop de verbouwing gefinancierd wordt.
Wethouder Cees Oderkerk
(WD) wil de verbouwing van
het bejaardenhuis betalen van
de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Alleen Gerard Versteege (CDA) en Han van
Leeuwen (D66) hebben daar
geen bezwaar tegen.
Gert Toonen (PvdA), Huub
van Gelder (SP) en Peter Boevé (AOV/Unie 55 plus) willen
overschotten van vorig jaar gebruiken om de WvG-pot aan te
vullen. Daar voelt de Oderkerk
wel voor. Eggie Poster (WD)
stelt voor om de toeristenbelasting ervoor te gebruiken.

Bieb krijgt
garantie

Carnaval zit weer in de lift. Zaterdagavond vierden tweehonderd
volwassenen feest in gebouw De Krocht met drie verenigingen en
een 28-koppige boerenkapel. Zondag hosten zelfs meer dan
tweehonderd kinderen rond in dezelfde zaal. Heel veel kinderen
waren prachtig verkleed. Goochelaar Richard Mc Kinsey gaf een

'Alles was beveiligd,
behalve de wc binnen'
stroomde het water naar binnen. De brandweer moest eraan te pas komen om de winkel, het magazijn en het kantoor van Lehman leeg te pompen.
Een paar uur later is Lehman
nog steeds ontdaan. De winkel
is inmiddels weer netjes, maar
in de wc staan vijf emmers om
het water van het dak op te
vangen. In het kantoor liggen
kranten op de grond. De computer staat op een stoel. „Ik
heb 'm net aangezet. Ik hoop

dat mijn computer het nog
doet, want hij stond een paar
centimeter onder water," vertelt de pompeigenaar.
„Dit is echt ongelofelijk. Ik
heb in elke ruimte camera's en
alarmapparatuur, behalve in
de wc en het magazijn want
daar zit geen raam of deur naar
buiten in. Je verwacht toch
niet dat inbrekers via het dak
naar binnenkomen. Ik kan het
nog bijna niet geloven," zegt
Lehman. „Een paar weken geleden was er een poging gedaan om het klantentoilet aan

ZANDVOORT - De gemeenteraad is gisteravond akkoord
gegaan met een voorstel voor
de verbouwing van de bibliotheek die vorige week van start
is gegaan. De bieb krijgt een
garantie voor een lening om de
paar van hen daarvoor een prijs: Pipi Langkous Anouska, poes
verbouwing te betalen. BovenPamela, clown Fahiënne, scream Roy, engel Michelle en Beau (niet dien belooft de gemeente
op de foto). Overigens kreeg iedereen een zakje snoep dankzij de
maximaal 26 duizend gulden
lokale middenstand die dit jaar erg gul was
per jaar te geven als de biblioFoto André Lieberom theek geld tekort komt.
de buitenkant open te breken.
Ik heb toen meteen taeveiiigingsstrips aangebracht."
Hij schat de schade voorlopig op 17 a 18 duizend gulden.
Behalve het vernielde dak en
de verdwenen sigaretten hebben de inbrekers ook de diefstal van het wisselgeld op hun
geweten. Lehman verwacht
bovendien dat hij binnenkort
ook een paar kastjes en de ombouw van de koelkast zal moeten vervangen, want die hebben te lang in het water gestaan.
„Ik ben in elk geval blij dat
de regen opgehouden is, want
anders zouden we het hélemaal nooit droog krijgen," aldus de ontredderde BP-eigenaar.

ZANDVOORT - Wie snel
thuis wil zijn, moet binnenkort extra opletten. Er komen flitspalen op de Zandvoortselaan. Deze langgekoesterde wens van verkeerswethouder
Hogendoorn gaat in vervulling
dankzij een regionaal project
van de politie Kennemerland. Dat loopt tot en met minder camera's dan palen. Ze
2004. Het doel is om de ver- zullen dan ook rouleren. Wankeersveiligheid te vergroten. neer ze neergezet worden, is
nog onbekend.
Het project bestaat uit meer
De politie gaat de snelheid dan alleen radarpalen. Vlieregistreren, via lussen in de gende brigades zorgen ook
weg, die bij de reconstructie voor extra controles op hardvan de Zandvoortselaan wor- rjjden, door rood licht rijden,
den aangebracht. Zodra blijkt zonder gordel in de auto zitdat erg veel mensen te hard ten, met een slok op achter het
rijden, zet de politie de palen stuur en het thuislaten van de
neer. In totaal kunnen de flit- bromfietshelm.
spalen straks op 21 plaatsen in
Die controles zijn al begonKennemerland staan. Er zijn

nen. Zo is er de laatste twee
weken vooral op de Zandvoortselaan en de Gerkestraat gecontroleerd. Maar volgens politiewoordvoerder Jaap Hage
kunnen de controles in principe overal in Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Haarlem plaatsvinden.
Het doel van het project is
om het aantal verkeersdoden
met de helft terug te brengen
ten opzichte van het gemiddelde in de jaren 1984-1986. Het
aantal gewonden moet met 40
procent zijn afgenomen. Het
politiekorps Kennemerland
heeft hiervoor drie miljoen gulden gekregen van het ministerie van Justitie. Behalve de flitspalen en lussen worden hiermee 25 medewerkers bekostigd die zich vier jaar lang'met
verkeerscontroles bezighouden.

Geen Big Brother in de wc

ADVERTENTIES

ZANDVOORT - Het casino mag niet iedereen volgen met een
camera in het toilet. Dat heeft volgens het Algemeen Dagblad de
Registratiekamer bekend gemaakt. Als het beveiligingspersoneel van het casino iemand verdenkt van strafbare feiten, dan
mag een bezoeker wel gefilmd worden.
In Holland Casino hebben de laatste tien jaar 135 incidenten
plaatsgevonden, waaronder het uitlenen van geld door woekeraars aan bezoekers in nood. Holland Casino zocht naar mogelijkheden om dat tegen te gaan. De Registratiekamer vindt het
permanent filmen van toiletbezoekers echter een aantasting van
de privacy.

DE WINKELIERS VAN
DE GROTE KROCHT
EN C. SLEGERSSTRAAT

Flitspalen
verklikken
hardrijders

ADVERTENTIE

DRAGEN HUN
STEENTJE BIJ!
ZlE PAG. ELDERS JN DIT BLAD.

BEI/L/I E RTBEULI
Kindermode en Schoenen

RESTANTEN VERKOOP
De eerste kastanjebomen van de Grote Krocht staan overeind sinds
vorige week. De tweede zending volgt binnenkort. Sommige mensen
zullen zich misschien afgevraagd hebben waarom ze meteen al
gesnoeid zijn. Volgens een medewerker van de gemeente is dat om
bomen beter te laten wortelen. Als de takken veel voedsel nodig
hebben, krijgen de wortels te weinig om in de nieuwe grond te
groeien
Foto André Lieberom

En verder:
'Niet naar

'Bonnië' (Jan
Molenaar) was
volgens sommigen
een beetje ,
wereldvreemd. In elk
geva! een
verzamelaar. Thys
Ockersen leerde hem
pas later echt goed
kennen.

Bekende merken medische kwaliteitsschoenen mt. 20 t/m 40
l paar ƒ 50,-3 paar ƒ 100,Openingstijden wo. do. en vrij. van 12.00 tot 17.00 uur.
SWALUESTRAAT 28

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

ADVERTENTIES

CENSE&
NVM

.MAKELAAR

\LlNGEN

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8

Kilo verse Hollandse

Kipfilet
Kilo vers gemalen

Rundergehakt samen

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

l Nieuwsblad
Naam: (m/v)
l l l l l l l l l l l l l l M l l
Postcode/Plaats: | | | l l l l l l l l
Telefoon:
l l l l l l l l l l l KW1899 V
Giro/Banknr.:
| | j | M I M I
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 20,50 D halfjaar ƒ37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere larieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA R
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. ö
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„De herinnering blijft "
De overweldigende belangstelling, de vele kaarten, fijne
en ontroerende woorden na het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en trotse opa

Kors van der Mije
we zijn heel blij,
want we hebben er weer een
kleinzoon bij

hebben ons enorm gesteund.
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Corrie van der Mijevan Arum
Kinderen en kleinkinderen
Zandvoort, 2 maart 2000

ADVERTENTIES

Hij weegt 6 1/2 pond bloot
en is 49 centimeter groot.
Hij is net zo mooi als de eerste twee,
maar deze is van Elsenoor en René.
Wij hopen dat hij vaak komt logeren,
dan kunnen wij hem nog veel leren.
Opa Toon en Oma Riekie

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wijaluwgiafwerknaar

ons of uw eigen ontwerp, beschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt
Zandvoort
Teletorusch dagelijks tussen 10 00 en U 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstiaat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug/sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

God heeft ons geen kalme reis beloofd
maar wel een behouden aankomst

Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader
en opa

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu.
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

Cees

Herman Wardenier

Na een leven vol zorgzaamheid en toewijding voor
anderen heeft mijn lieve man, vader en schoonvader

Koert Anten Visser
zijn rust gevonden.
Hij zal altijd in onze gedachten blijven
Steyr (Oostenrijk),
Zandvoort,
26 april 1926
2 maart 2000
Tiny Visser-Geeven
Mitzi en Ron
Ton en Aranka
Correspondentieadres
Ir Friedhoffplein 3
2042 BN Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt

Zandvoort,
Zandvoort,
* 5 december 1915
125 februari 2000
Wij zullen je grapjes missen.
Annamarie Terol-Mantel
Elly en Wim
Kees en Riet
Annamarie en Dirk
Arjan, Martijn
Jolanda
Correspondentieadres:
A. M. Terol
Marisstraat 23
2042 AH Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Zandvoort,
Haarlem,
7 december 1926
l maart 2000
G. Wardenier-Fienstra
Irma en Jan
Erwin
Burg. Beeckmanstraat 2
2041PN Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op 6 maart plaatsgevonden.

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang
Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Cornelis Terol

Bedroefd om zijn heengaan, maar met dankbare
herinnering aan de liefde die hij ons heeft geschonken, geven wij U kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

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

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

LAVERTU steenhouwers
Zijn naam is Rafiq van der Moot

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- d e heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- d e heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

en het telefoonnummer van deze persoon te
worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

ARTIKEL 50 LID 5 VAN DE
WONINGWET

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 29 februari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 9 door B&W genomen besluiten zijn op dinsdag 7 maart vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

14 Maart 2000 rijdt de Ecocar weer door
Zandvoort om op de bekende halteplaatsen
uw klein gevaarlijk afval m te zamelen

KAPVERGUNNINGEN
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
- Koningstraat 67
- Bramenlaan 5
- Noordzee College Zandvoortselaan 19a

- 1 boom
- 3 bomen
- 8 bomen

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan indienen Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten naam,
adres, dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar Indien
men zich laat vertegenwoordigen door een
derde dient ook de naam het volledige adres

GEMEENTE

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
50 lid 5 van de woningwet bouwvergunning
te verlenen voor
- het plaatsen van een dakkapel op het perceel
Wilhelminaweg 14 te Zandvoort (99-165B)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
8 maart 2000 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunnmgen, bouwvoornemen en sloopvergunnmg zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-049B (17-2-2000) Dr J G Mezgerstraat
94 te Zandvoort vergroten van de woonkamer
2000-051B (24-2-2000) Dr Kuijperstraat 22 te
Zandvoort plaatsen van een dakkapel
2000-052B (24-2-2000) Duindoornlaan 27a te
Bentveld vernieuwen en vergroten woning
2000-054B (24-2-2000) Teunisbloemlaan 1 te
Bentveld oprichten/plaatsen van een bijgebouw en uitbouw
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

n
de Park laan ben ik werkzaam
atsuitvaartteidsten
Ingrid Raspoort is mipt naam.
Uitvaartleidster, eenmooiberoep,
waar je altijd directie maken hebt met
mensen* Mensen? dieje moet bijstaan
in de moeilijkste momenten van hun
leven. Uitvaartcentrum Haarlem
beschikt over een team van
professionele medewerkers, dat er
alles aan doet om u tot steun te zijn.

NKZINMIG

op, de Matras*!

reukelcn rui

U kunt ons dag en nacht bereiken bij
een sterfgeval. Wij nemen dan
alle zorg van u over om de begrafenis
of crematie vlekkeloos te laten
verlopen. Dat doet Uitvaartcentrum
Haarlem nu al zo'n 100jaar.

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis

of crematie.
:
Directe, hulp bij een sterfgeval.;

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem
Boxsprring
dncl.bmnenverJngsmatras

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve vader en opa

Jan Koning
echtgenoot van Henny Dees
Zandvoort
Zandvoort
21 december 1919
4 maart 2000
Zandvoort
Henny Koning-Dees
Haarlem
Anne-Marijke Alblas-Koning
Jan Alblas
Uithoorn
Willem-Jan Koning
Hetty Koning-de Koek
Evelien
Karen
4 maart 2000
Zuster Dina Brondersstraat 3
2042 ED Zandvboort
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 9 maart a.s. om 10 45 uur in het crematorium Velsen, Duin en Kruiclbergerweg 2-4 te Driehuis-Westerveld.
Mijn man en onze vader is overgebracht naar het
Uitvaartcentrum Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar
geen bezoek.
Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.
Vertrek van Zuster Dina Brondersstraat 3, Zandvoort om 10.00 uur.

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

incl.bmnenverinasmatras
me* Bennel Interieur
+ 6 beuken poten

uldens
Omderbak
ska. i r b e k l eölng
E OPRUINIMGS F» TH:<r*.rea:iiTr

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

' SLAAP/ZIT

Pocketvering matras
in 9O x 2OO

l * JOO ton vorm Éne pochets per m*
* Afneembare hoes
* AntÉ-Allergrisch

399,
Keiharde guldens
•w»=**»-=»:s •*• B««ass«an# •+•»«»*«n rin «>O ac aoo

Bij ons groeit en bloeit het voorjaar al.
P.S. Alleen kijken mag ook!

Bij
BtOEMSERKUNST

JöluflS

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

De NMrassenhal
Met

meer

dam

l O OO m a t r a s s e n

op

Alleen op donderdag 9, vrijdag l O en zaterdag 11 maart 2000
imand* u-oo-i r.aouur

Keulsehe Vaart 3A
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Lenige meiden en
gedresseerde katten

Minder feesten
bij paviljoens

ZANDVOORT - Zes kansen
hebben de Zandvoorters om
het Staatscircus van Moskou
te zien. Het circus, dat neergestreken is bij Parkeerterrein
Zuid, geeft vrijdag (kwart over
vier en acht uur), zaterdag
ZANDVOORT - Strandpaviljoens en cafés mogen per
(dne uur en acht uur) en zon- deelgebied nog maar twee individuele feesten en zeven gezadag (één uur en kwart over menlijke evenementen organiseren. Althans, als de gemeenvier) een voorstelling.
teraad akkoord gaat met een nieuw voorstel van burgemeester Van der Heijden. Dat wordt op 15 maart alvast besproken
In de verwarmde tent treden in de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden.
zeer uiteenlopende Russische
artiesten op. Zo gaat acrobaat
Op 22 mei vorig jaar heeft de Daarom stelt het adviesbuKon Salves letterlijk op zijn gemeenteraad besloten vijf reau voor om het strand en het
Kop staan. Wanja Jarzov doet feesten toe te staan onder de centrum in stukken te verdehuiveringwekkende kunstjes restrictie dat de burgemeester len en per deelgebied maxiaan de trapeze. Lenig zijn ook eerst zou uitzoeken of dit tot maal twee feesten per horecade meisjes Lina en Nina die met te veel overlast voor om- gelegenheid toe te staan die de
van alles uitvoeren met een wonenden zou leiden.
normale geluidsnormen overhoela hoep. De sterkste man
Die overlast is er inderdaad, schrtiden. Zij mogen dan 's
Azerbeidzjan is Jusif Mosta- zo is de verwachting. Uit een avonds tot elf uur 75 decibel
faev. Hij draagt een 103 kilo- onderzoek van Adviesbureau veroorzaken bij de gevel van
gram zwaar aambeeld op zijn Peutz en Associés blijkt dat woningen, na elf uur 50 decibel.
voorhoofd.
'een groot aantal woningen on- Binnen mogen omwonenden
Met hun chimpansees pro- geveer twintig keer per jaar ge- slechts 50 decibel tot elf uur en
beert de Jarz Family de la- confronteerd wordt met bo- 25 decibel na elf uur horen.
chers op hun hand te krijgen. venmodale
geluidsniveaus.
De lilliputters Galina en Niko- Dergelijke festiviteiten conOp het strand horen volgens
lai Ivatchenko hebben twaalf centreren zich boyendien in het voorstel bij elkaar: de pakatten gedresseerd. De enige een seizoen van vijf maanden viljoens la-lb-lc, 2a-3-4a-5,4-6
Nederlandse artiest is Job Lijf- waardoor feitelijk in de zomer tot en met 12a, 14 tot en met
ering, die een nummer heeft in ieder weekend sprake zou 20,20a tot en met 26. De gebiemet Siberische tijgers.
zijn van bovenmodale geluids- den hebben een lengte van vijfKaarten voor het circus zijn belasting voor het merendeel honderd meter. In het cente koop by de kassa (vanaf elf van de woningen in het cen- trum hebben de gebieden een
uur) of m de voorverkoop bij trum en langs de boulevard.' lengte van vijftig meter.
sigarenmagazijn
Veldwijk
Dit is niet redelijk voor om(Haltestraat 22).
wonenden en met goed voor
Strandpachtervoorzitter
het milieu volgens Peutz en Wim Fisscher vindt het een
Associés. Vooral door sommi- goed idee. Hu stelt wel voor om
Cursus over kunst
ge boulevardbewoners wordt drie in plaats van twee feesten
ZANDVOORT - Cees Tromp bovendien nu al steen en been toe te staan en om van tevoren
houdt op 13 en 27 maart een geklaagd.
de data vast te leggen.
korte cursus over vroegchristelijke en middeleeuwse kunst
in de Agatha Kerk. Aanvang
acht uur. Aan de hand van veel
dia's laat Tromp zien hoe
meesters uit het oude Europa
met grote verbeeldingskracht
hun ideeën hebben uitgedrukt
over leven en dood, goed en
ZANDVOORT - „De ver- bereikt: bij Geerling, de duurkwaad, angst en vertwijfeling, hoging van de benzineprys is ste (bediende) pomp, kost een
geloof en hoop. „Een kennis- het gesprek van de dag, maar liter Euro nu 2,59 gulden. Shell
makmg met de creaties van de ik geloof niet dat mensen de en BP vragen 2,56 gulden, Gulf
menselijke geest, gestold in auto sneller laten staan," 2,49 gulden.
steen en kleur. Bevroren vertelt Bob de Graaf van
schoonheid die bij aandachtig pompstation Geerling op het
Extra druk hebben de meeskijken kan gaan vloeien als ho- Watertorenplein.
te pompen het vrijdag echter
mng uit de rots," aldus gastniet. Alleen bij de BP op de
heer pastor Diüjves.
Van Lennepweg en bij Gulf koIn vier dagen tijd ging de men er meer mensen dan norpnjs van een liter benzine met maal tanken. Gulf vraagt vrijPark Diujnwjjk
tien cent omhoog. Volgens Leo dag dan ook maar 2,39 gulden
ZANDVOORT - Voor bewo- Barnhoorn van de Shellpomp voor een liter Euro.
ners en toekomstige bewoners in de Gerkestraat is het de
„De meeste mensen blijven
van Park Duijnwijk vindt vrij- achttiende of negentiende ver- gewoon doorrijden. Af en toe
dag 17 maart tussen vier uur 's andering al sinds januari. „De klaagt er een," zegt Enno Tunmiddags en negen uur 's klanten worden er gek van. Die mer van de Shell op de Bouleavonds een inloopmiddag in de prijs is net een jojo."
vard Barnaart. Zelfs Steven
De Ruyterzaal van het Gran
Zaterdag heeft de benzine- Lecoutere, een Belgische stuDorado Hotel (Trompstraat 2) prijs een nieuw hoogterecord dent vliegtuigbouwkunde die
plaats. Om vijf uur houdt wéthouder Marijke Herben een
toespraak. Tijdens de inloopmiddag zijn ook ontwerpers,
stedenbouwkundigen en andere deskundigen aanwezig. BoBENTVELD - Met vereende krachten hebben aspirantbevendien kunnen de bewoners woners samen met burgemeester Van der Heijden maandag
met elkaar een praatje maken. de eerste (houten) paal van de villawijk" Residentie Duindoorn in Bentveld geslagen. In totaal zijn er 172 gegoten
betonnen palen nodig voor de acht villa's aan de
Janlje Beton
Duindoornlaan.
ZANDVOORT - The Buffalo's en Wühbrordus/Stella MaHet wijkje bestaat uit vier Voor achterbuurman Frank
ns collecteren tussen 13 en 18 twee-onder-een-kapwoningen, Voorn was het wel even sükmaart voor Jantje Beton. Het dne vrijstaande villa's en het ken. Hij is bedrijfsleider van de
motto van de jaarlijkse collec- vergrote monumentale water- waterleidingmaatschappij gete is deze keer: Jantje Beton pompgebouw dat vanaf de weest. „Het momumentale
laat kinderen lachen. 50 pro- Zandvoortselaan te zien is. De pompgebouwtje is nog het enicent van de opbrengst is be- villa's kostten tussen de 1,2 en ge wat er nu van rest." „Onze
stemd voor jeugdprojecten 1,5 miljoen gulden per stuk vol- kinderen," vult zijn vrouw Ria
van Jantje Beton en 50 procent gens makelaarskantoor Wilde- aan, „hebben altijd achter ons
gaat naar de collecterende boer. Ze zijn ontworpen door huis geravot in de bosjes. Maar
padvmdersvereniging.
architect Prins van Inbo en ja, die zrjn nu groot en we wisworden gebouwd door project- ten dat er ooit huizen gebouwd
zouden worden."
ontwikkelaar Riserva.
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Engelse dirigent oefent met koren

Nieuw lokaal

ZANDVOORT - De Oranje
Nassauschool wil maar één extra permanent lokaal m plaats
van twee In eerste instantie
vroeg de Oranje Nassauschool
om twee lokalen, maar dat
wordt veel te duur. Het lokaal
kost 275 duizend gulden. Het
schoolbestuur betaalt alvast
50 duizend gulden, maar de gemeente maakt dat geld later
over.

Tandarts mist geld

Met maar liefst drie koren (Mannenkoor, Vrouwenkoor en
Toonkunstkoor) was Gebouw de Krocht vorige week dinsdag tot de
nok toe gevuld. De koren repeteerden voor de opvoering van de
Carmina Burana samen met dirigent David Angus (links), die
speciaal daarvoor uit Engeland was overgekomen. De repetitie

in Zandvoort woont, blijft er
gelaten onder, al is de benzine
in zrjn vaderland een kwartje
goedkoper. „Ik ga niet hélemaal naar België om te tanken."
Automobilist Simon Sebregts heeft wel een verklaring
voor de lauwe reacties. „Tien

vaker voor de fiets als ik het
dorp moet zijn," vertelt hij.
„Ik heb bovendien een oldtimer, een BMW 2000 Tounng
uit 1973. Dat scheelt een héleboel geld, want ik betaal geen
wegenbelasting en maar tweehonderd gulden verzekering
per jaar. Zo compenseer ik de

'Tien jaar geleden zou het protest
niet van de lucht zijn geweest'
jaar geleden zouden de protesten niet van de lucht zijn geweest. Het gaat nu met de
meeste Nederlanders veel te
goed. Zelf kies ik trouwens wel

hoge benzinepnjs."
„Vooral ouderen zijn de
dupe," vult Shell-medewerkster Wil van Duijn aan. „Ze
gaan normaal misschien vier

Bouw villa's Bentveld start

ZANDVOORT - Nieuw Unicum krijgt 14 maart om één
uur vrjf nieuwe bomen van de
Hiswa Vereniging. Met deze
schenking realiseert de Hiswa
Vereniging de wens van de bewoners van Nieuw Unicum om
nog dichter bij de natuur te
wonen.
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ZANDVOORT - Er is bijna
een akkoord over de verhoging van de strandpacht. Als
de gemeenteraad en de paviljoenhouders instemmen
met een nieuw voorstel van
het college van Burgemeester en Wethouders dan kunOp 16 maart bespreekt de
nen de contracten gesloten
worden.
commissie Financien het jongste voorstel. De gemeenteraad
beslist er, als het goed is, op 4
Het is de bedoeling dat de april over. Ook de leden van de
pacht in vier jaar tijd gefaseerd strandpachtersvereniging wilverhoogd wordt met 40 pro- len er nog hun licht over laten
cent op het textielstrand en 10 schijnen. Volgens strandpachprocent op het naaktstrand. tersvoorzitter Wim Fisscher
Deze nieuwe huurprjs gaat m staat de gang naar de rechter
met terugwerkende kracht op altijd nog open. „Al ben ik er
l januari 1999. Het extra vuil persoonlijk geen voorstander
van de visventers mogen de van, omdat ik er liever met
strandpachters in afgesloten overleg uitkom." Eigenhjkhad
prullenbakken op de boule- het voorstel over de strandvard storten. Oorspronkelijk pacht gisteravond in de gewilde de gemeente de pacht meenteraad op de agenda
voor alle exploitanten met 70 moeten staan, maar wethouprocent verhogen.
der Van Marie trok het een

verliep uitstekend. Volgens Simon Aukema, voorzitter van het
Mannenkoor, begrepen zelfs mensen die geen Engels spraken de
dirigent heel goed. Het oefenen gaat nog even door, want de
Carmina Burana wordt pas op 2 september uitgevoerd
Foto Andre Licberom

In boerenkiel (vanwege carnaval) heien aspirantbewoners en de
burgemeester de eerste paal de grond in
Foto Karin Schut

paar weken geleden terug wegens een afspraak met het bestuur van de strandpachtersvereniging.
„We willen in het voorstel
ook een uitspraak van de gemeenteraad dat we geen nieuwe belastingvormen op ons af
krijgen de komende jaren,"
legt Fisscher uit. Bovendien
willen de strandpachters dat
er een mogelijkheid bestaat
om het tien jaar lopende cpntract open te breken als bhjkt
dat er steeds meer visventers
hun vergunning aan snackkarren gaan verkopen. Dat scheelt
strandpachters een hoop aan
omzet, verwacht Fisscher.

LEMEN I I l
BAT MOET U TOCH
BEKEND IN 0E
O R C W KL IN Kt N „ .

„Onlangs heeft de rechter
een uitspraak gedaan waaruit
de gemeente de conclusie
heeft getrokken dat zij visventers dit niet kan verbieden. De
gemeente heeft hiermee eieren
voor haar geld gekozen en wij
zitten met de gebakken peren," zegt de strandpachtersvoorzitter.
Fisscher: „Het jammere is
dat we er net uit waren met de
gemeente toen dit bekend
werd Het is net alsof je iemand
een huis verkoopt en op het
punt dat je het contract wil tekenen zegt dat er ook nog een
huurder is die afgedwongen
heeft dat hij op zolder mag wonen."
De strandpachters stellen
voor om een fonds te maken
waarin de gemeente het bedrag aan inkomstenderving
voor de strandpachters stopt.
Met dat fonds kunnen visventers uitgekocht worden

Hoofdwond na
knokpartij

Om te zorgen dat de lokale
party het dan beter doet,
hoopt hij bovendien dat de andere kleine partijen zich samen met GBZ willen profileren. „We moeten de versnippenng tegengaan. Bij de vorige
verkiezingen hebben sommige
partijen het niet eens gehaald
(Eén Zandvoort en Plek van de
Niet-Stemmer, red.) en andere
hebben maar één zetel veroverd We kunnen onze krachten veel beter bundelen. Misschien halen we dan wel net
zoveel stemmen als de VVD Ik
wü dan ook andere partijen oproepen om naar ons toe te kpmen. We willen met alle partijen praten."
Brugman is onlangs van be-

Voorlopig krijgt Zandvoort
een windmplenparken voor
e kust, zo is onlangs
bekend gemaakt. De
landelijke overheid heeft
gekozen voor een proefpark
bij Egmond. Daarmee hoopt
de overheid kennis en
ervaring op te doen voor
andere windmolenparken in
zee. Of er over twintig jaar
wel twee windmoleiiparken
voor Zandvoort liggen, is
nog onduidelijk. Volgens een
woordvoerder van
Economische Zaken, een
van de vier ministeries die
erbij betrokken zrjn, blijven
de gegevens goed bewaard
voor later.

f

ZANDVOORT - Bij een
vechtpartij op het Kerkplein is
zaterdagnacht een 18-jarige
Bennebroeker gewond geraakt. Hij liep een gat in zy'n
hoofd op doordat hij met de
gesp van een riem werd geslagen. De politie heeft de dader,
een 22-jarige man uit Leiderdorp aangehouden Ook twee
N 1997 zijn de ministeries
23-jarige Rotterdammers zijn
van Economische Zaken,
gearresteerd. Zij zouden met
Volkshuisvesting, Ruimeen groep jongeren ruzie hebtelijke Ordening en Miben gezocht in een café.
lieubeheer begonnen met een
onderzoek naar uitbreiding
van windenergie. Nederland
heeft zich namelijk verplicht
om de kooldioxide uitstoot
met 6 procent te verminderen
tussen 2008 en 2012 ten opzichZANDVOORT - Een 47-jari- te van het gemiddelde niveau
ge automobilist en een 28-jari- tussen 1990 en 1995.
ge Haarlemse automobiliste
Ons land heeft 680 vierkante
zijn vrijdagavond tegen elkaar kilometer zee-oppervlak met
gebotst vanwege een overste- een diepte van hooguit twintig
kend ree. De Haarlemse botste meter beschikbaar, dus de
op de Zeeweg tegen het dier en keus viel al snel op de zee.
ramde bij het uitwijken daarna Daarvoor zijn zes locaties bede auto van de Zandvoorter. keken: één by Egmond, twee
De ree heeft het ongeluk met bij Zandvoort (acht tot veeroverleefd.
tien kilometer uit de kust en

Botsing op
Zeeweg door ree

Hans van Pelt

Een strandpachter uit Bloemendaal, een hippe dertiger,
weet evenmin niet hoe hoog de
benzinepnjs is bij de Shell op
de Boulevard Barnaart „Of
het nu een rijksdaalder duurder is, ach, dat interesseert me
niet. Autorijden kost nu eenmaal veel geld "

Cinema
9 t/m 15 maart

Wel is hij verbaasd als pomphouder Timmer hem wijst op
zijn kassabon. Daarop staat
dat van elke zestig gulden
veertig gulden naar de rijksoverheid gaat. Het 'kwartje van
Kok' is al lang de 'gulden van
Kok' geworden.

stuurslid tot voorzitter gekozen. Hij was van 1990 tot 1998
zelf raadslid. Toen GBZ bij de
verkiezingen verloor, viel hij
tot zyn teleurstelling net buiten de boot. „Maar inmiddels
heb ik het bijzonder druk, dus
zit ik er niet zo om te springen
om op dit moment weer raadshd te worden "

DOUBLÉ
JEOPARDY
Tommy Lee Jone

Meer zenders
ZANDVOORT - Kabelexploitant Casema breidt het
aanbod uit met TV Noord-Holland en de radiozenders BBC l
en Arrow Classic Bock. De provinciale tv-zender is reeds te
zien op de buis.

Egmond krijgt nuwindmolens,
maar Zandvoort blijft in beeld

I

Bezorging: Vragen over bezorging donderd
ag tussen 9-12 uur (023) 571 7166
indvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangebij de Nederlandse Nieuwsbladpers

Toch is er soms ook wel wat
verontwaardiging bij jonge
Zandvoorters. „Het is belachelijk. De regering verhoogt zomaar de prijzen," vindt Maunce Kamerbeek bij Geerlmg.
„Gelukkig kan ik in de zomer
m Zandvoort vaak op de scopter of, voor de sport, op mijn
mountainbike springen." Dat
kan veertiger Dirk Drommel
met doen „Ik werk in Aalsmeer. Dat is net even te ver
Maar eerlijk gezegd hou ik met

ADVERTENTIE

zoveel rekening met de benzineprijs "

ZANDVOORT - Jaap Brugman, de nieuwe voorzitter van
Gemeente Belangen Zandvoort, wil dat zijn partij duidelijker
oppositie gaat voeren. „Tot nog toe voerden de twee raadsleden wel oppositie, maar dat kwam niet zo goed naar buiten
toe over. Het moet wat strakker. Daar hebben we nu afspraken over gemaakt met de fractie." Dat de verkiezingen over
twee jaar weer voor de deur staan, speelt volgens Brugman
beslist mee.

Alleen lening voor bieb

Abonnementen (opgave, verhuizing, etol
(°20) 562.6211
Abonnementsprijzen ƒ 20,50 per kwartaal,
f 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar
f 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
Sfilden andere tarieven
Losse nummers ƒ 2,10

Sloti

keer per maand naar hun kinderen in Hillegom en nu nog
maar drie keer. Jongeren met
een lease-auto maakt het niet
uit. 'De baas betaalt wel,' zeggen ze."

ZANDVOORT - Bij de tandartsenpraktijk op het Badhuisplein is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken.
De inbreker heeft 250 gulden
weggenomen uit een kast.

Nieuwe voorzitter wil GBZ
meer oppositie laten voeren

Omstreden pachten
zijn bijna geregeld

NIKS
GEVEN

ZANDVOORT/HAARLEM Op 13 maart vindt er in het
ABCafé een discussiebijeenkomst plaats over de Zuidtangent, de snelle openbaar-vervoerverbmdmg tussen Haarlem en Amsterdam Zuid-Oost.
Zandvoort is op die nieuwe
bus/lightrailverbmding m prmcipe niet aangesloten, maar er
gaan al stemmen op om er een
'route du soleü' van te makeneen lijn naar Zandvoort of
Bloemendaal
Wie daar een mening over
heeft, kan er op 13 maart tussen half vijf en zes uur over
meepraten in het ABC Architectuurcentrum (Groot Heiligland 47 in Haarlem)

'Ik ga niet helemaal naar België om te tanken'

Meer bomen

Openbaar vervoer

veertien tot 21 kilometer uit de
kust), twee bij Umuiden (op
dezelfde afstanden) en één bij
Katwijk.
Uit
milieu-overwegingen
hebben de vier ministeries gekozen voor Egmond. Het wmdmolenpark heeft daar het minste effect pp het landschap.
Bovendien is er het minste gevaar voor de scheepvaart De
twee ver weg gelegen locaties
van Zandvoort en IJmuiden
hebben de meeste nadelen,
omdat die meer technische nsico's opleveren, lastiger te bereiken zijn en duurder zijn (de
kabel moet de grootste afstand naar de aansluiting op
het elektriciteitsnet afleggen).
Een voordeel van deze verre
locaties is wel dat vogels er
minder last van hebben. De
ministeries verwachten dat
duizenden, zoniet tienduizenden vogels de dood in een wiek
zullen vinden. Dat is 0,01 tot
0,1 procent van alle vogels die
langs de kust trekken
Bovendien zijn de windmolens minder goed zichtbaar als
ze verder weg staan Overigens
helpt het ook als de turbines in
een ruitvorm staan. Ze zijn vijftig tot zestig meter hoog, met
wiek zeventig meter. Het is de
bedoeling dat er zeentig tot
honderd turbines van honderd
megawatt m het park geplaatst worden door
Het windmolenpark dat acht
kilometer uit de kust bij Egmond komt, levert slechts 1,3
procent besparing op. Het is

dan ook vooral een proef die
bedoeld is om kennis en ervanng te vergaren voor andere
parken die verder op zee moeten komen
Met de proef hopen de mimstenes erachter te komen
wat bijvoorbeeld de invloed
van zout zeewater op het beton en metaal van de palen is,
wat de golven, de getijdenstromingen en stormen veroorzaken en hoe het seriematig
plaatsen en exploiteren van
windturbines op zee het beste
kan verlopen Bovendien moet
duidelijk worden wat er met de
onderwaterwereld gebeurt Op
dit moment is daar nog te weirug zicht op, want er staan
maar 32 windmolens in het relatief rustige en ondiepe IJsselmeer.
De windturbines bij Egmond
blrjven vijftien tot twintig jaar
in bedrijf Ondertussen vindt
het onderzoek plaats en bedenken de vier ministeries of
ze nieuwe parken gaan ontwikkelen En zo ja, waar De locaties die eerder genoemd zijn,
zoals de twee stukken zee bij
Zandvoort, blijven op tafel liggen volgens een woordvoerder
van Economische Zaken Meer
wil hij daar echter met over
zeggen.
Monique van Hoogstraten
Op het gemeentehuis ligt de MERrapportage eii planologisch kcrubcslissuig Ncar Wmdshore Park ter inz,igc 21 april 2000. Inspraak is mogelijk tot en met 22 mei 2000.
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ABN-AMRO /tebank

AUG. VAN DER MIJE
Grote Krocht 22, tel. 023-5733900

Een telefoontje is genoeg
0900-0024 (40 cent per minuut)
24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar.

Altijd iets bijzonders.

Tapijt: alle bekende merken.
(

r

Slijterij Beems, Grote Krocht 24
tel. 5712532

Matten in verschillende kleuren.
Novilon en Marmoleum.
Vitrage en Overgordijnen.

!

'u

Zonwering: off. Luxaflex dealer.
Behang en wandbekledingen.

Raadhuisplein 6
Zandvoort
Tel. 023-5760500

Waardebon
Tegen inlevering van deze waardebon op vrijdag 10
maart of zaterdag 11 maart 2000 bij de BRUNA op
de Grote Krocht ontvangt u

3 tijdschriften voor de prijs van 2
Het goedkoopste tijdschrift is dan gratis.

Grote Krocht 26
Zandvoort

van 41.99

NU 37.99

Meten en ophangen gratis.

COMBI MENNO GORTER

ONS VAKWERK UW GEMAK

*"'wi

Met een paar kleine hindernissen
zijn wij gewoon bereikbaar!

l Itr. Johnny Walker Whisky
RedLable

aktie geldig t/m zat. 18 maart

FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO

winkeliers uan
; Grote Krocht

dé DIERENSPECIAALZAAK
GRATIS KATTENKUSSEN
BIJ

bruna kr

3 kilo l A MS Kip

3 kilo IAMS Lamsvlees

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Telefoon: 023-5716033

Zonvctcü
j

de C. Slegersstraat
dragen
hun steentje bij

TI, :

of

3 kilo IAMS Zeevis

REISBUREAU

Bij het zoeken naar een
onvergetelijke vakantie
dragen wij graag ons
"steentje" bij

Si

ANVR

IATA
BUSINESS TRAVEL PARTNERS

k

sfeengoede
service

WWg

ZANDVOORT
Grote Krocht 20.Telef. 023-5712560

s &•*?!

Carfler

Heeft M ÏCLAGHTEN?
Voorvoetpijn... gelengpijn... enkelpijn...
Deze klachten kunnen veroorzaakt worden door
een geringe standsafwijking in uw voeten, bijv.
plat- of holvoeten.
Maak hier een afspraak voor een kosteloos voettypeonderzoek.
Anamnese - Funaieondenoek
Algeheel houllingxonderyiek in onze speciale aanmeelruimte

/

*Podozolen voor in de smallere schoen
*Orthozolen voor in de ruimere schoen
Ziekenfondsverzekerden een gedeeltelijke vergoeding
Behandeling volgens afspraak.
Tel.: (023) 57154 49
Footcare

SLINGER OPTIEK
van Campcn

J? S?

Grote Krocht 20a, Zandvoort. Tel. 023-5714395

Praktijk voor Podologie/
Orthopedisch Voetbedspecialisme
Schoenmakerij
Corn. Slegersstraat 2,
2042 GP Zandvoort

Rosarlto
Ondanks alle stenen heuvels en
dalen is het one toch gelukt het
voorjaar in huis te halen!
De frisse nieuwe voorjaarscollectie
hangt voor u klaar

Turnover - Street One- Noa Noa ëweathouse - Cracker enz.
Dus trek uw bergschoenen aan en waag
de grote stap, het Is de moeite waard!

Grote Krocht 20b
Telefoon 571 56 97

DE TROMP WINKEL
Grote Krocht 3-5

Goed snijdbaar,
maar kalorie-arm l
Kaas van het huis 20+ PIKANT.
Lekkere pikante 20+ kaas
Q 45
nu 500 gram <7.

Chateaubriand
Grote Krocht 7, tel. 5719067
Kilo verse Hollandse

Kipfilet
Kilo versgemalen

Rundergehakt
Samen

GROENTE EN FRUIT

WEEKAANBIEDING
geldig van 8 t/m 15 maart

fruitsalade
100% vers f ruit
1,25 per 100 gram
Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404
Openingstijden:
ma.-vrij. 8.00-18.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

,'Èi ' ',
$&*• •ÏWV-
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De winkeliers uan
de Grote Krocht
en de C. Slegersstraat
dragen hun steentje bij

'VERBOUWEN"

Kunnen wij u van dienst zijn?\

Rabobank
„Zuid Kennemerland" U.A.
Grote Krocht 30-36
Zandvoort.
Telefoon 023-5120512

"SPECIALE
AANBIEDING;

Kistje
violen

Bloemsierkunst
Grote Krocht 23
Zandvoort tel./fax 023-5718855

Afhaalservice
Ook na heropening
van de straat kunt u
uw boodschappen afhalen
aan de achterzijde van onze winkel

Albert Heijn Zandvoort

Stomerij Beus

SAMEN MAKEN
WIJ ER IETS

Voor het reinigen van
leer, suede, tapijten,
•dekbedden en
'trouwjaponnen.
Tevens kledingreparatie.

Bloemendaalseweg 23
2061 CA Bloemendaal
Tel. 023-5260938

MOOIS VAN!
Sukses met de zaak!

Grote Krocht 29
2042 LV Zandvoort
Tel. 023-5712574

FEBRLKV

OO

Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Sponsor Loterij van •februari 2000 verricht. Op
uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien of u lot de winnaars behoort.
Alle prijzen worden automatisch op uw rekening gestort. De loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder nr. L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997. Zetfouten voorbehouden.

WillekeAlberti

Feestprijs voor elke deelnemer met
dezelfde geluksdag: ƒ 1000,-

Johan Cruijff

Uw geboortedatum is veel geld waard!
Spelen in de Sponsor Loterij is één groot
feest. Om te beginnen speelt u met uw
SPONSORBINGO
eigen geluksdagen. En wat is er nu leuker
4 MAART
dan winnen met uw eigen verjaardag, uw
getal l t/in 22
trouwdag of andere dagen die u zelf uit* 19 41 22 15 24
kiest? Helemaal als u weet hoe aantrekke16 13 35 38 30 40
lijk de prijzen zijn. Want u maakt elke
29 01 36 44 03 39
maand kans op een auto met daarin

225.000 gulden of zelfs een miljoen! Vul
dus meteen uw geluksdagen in en stuur de
bon hieronder vandaag nog op. Dan kan
die auto vol met geld binnenkort al bij u
voor de deur staan!

23.06.08
26.02.50
26.10.07
27.08.25

Iet Bijman
Nederlandse Sponsor Loterij

37 28 34 05 09 *
Heeft n «et deze geudien '
«e» YoBe kaan, dan wint „ «fc

ƒ 500,ƒ 250,ƒ 125,f
100,-

ƒ 100,-

17.07.68
28.12.58
07.10.37
08.05.46

/•^lll^^^^llfV^^^^l^^PliM

26 ƒ 10.000,-1 25
32 ƒ 1.000,-f 18
's'Xïttf&vxxftx&xifïm&^miïfH
31 ƒ 100,-117
20
ƒ 50,-|43
27
£407f06
14
7307|04
33
lIEÏM
^••ftS&WWïJK&W-:^

ƒ20,ƒ10,-!

H' Ja, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de prijzen in
de maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzen!

UH

Tilburg
Maarssen

7?H

TTH

dag maand jaar
geluksdag l j
1P
l i J
geluksdag 2 |

11

[|

Plaats:

geluksdag 3 |

11

]| j

\ |
|

Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op
aanvraag verkrijgbaar, tel 0900-300 1400 (35 cpm).

Arjen Tuiten, grimeur

stage in Los Angeles
5

pee/ wee en win een avond met Willeke Alberti!

Postcode:.

e-mail:
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven/ 10.000,Geboortedalum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

winnaar

j Toegangskaarten |
l Willeke Alberti S
l in Theater Carré |

^

CD mevrouw

Naam:
Adres:

Per ingevulde geluksdag wondt ccn geluksnummcr locgekcnd. Daarvoor betaal ik ƒ 10,- per trekking. Ik
machtig de Nederlandse Sponsor Lolerij hierbij tot
wedcropzcgging om voor elke trekking (max. 13 x per
jaar) de inleg van nevcnstaande rekening af ie schrijven.

004440291

D de heer

Tel:

150.00.03

LOTERIJ
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/00027829 d.d. 19/12/1997.

ƒ 75,ƒ 50,ƒ 25,ƒ 10,-
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S Zurel & Co. BV is een toonaangevende
im- en exporteur in de sierteeltsector.
l l 19 IP l
Vanaf de Bloemenveiling te Aalsmeer
%a$ W\ Ei IK»
worden de door ons ingekochte bloemen
en planten geëxporteerd naar een zestigtal landen Samen met onze 500 medewerkers in Nederland en een 100-tal
daarbuiten voorzien wi| onze afnemers van een kwalitatief hoogstaand product
Onze organisatie maakt momenteel een vertaalslag door van een landelijke naar
een mondiale organisatie In hef kader van deze uitdaging en hiermee gepaard
gaande expansie en verdere professionalisering zijn wi| op zoek naar een enthousiaste collega m de volgende functie

Z

Hoe mooi kan slapen zijn
O;

Medewerker Planning & Control (m/v)
Uw werkzaamheden zijn:

Slapen

e Het verzorgen van rapportages t b v de directie en management
9 De begeleiding van het managementteam bij het opstellen van budgetten en
forecasts
• De bewaking van de opgestelde budgetten
e Het deelnemen aan diverse projectteams (bi|v implementatie ABC-costing)
a Adhoc onderzoeken (voornamelijk op financieel gebied)

heeft alles te maken met rust,
sfeer, fijne dingen rond je heen
Oase heeft een ruime keuze
uit meer dan 100 slaapkamers
m diverse stijlen. Romantisch,
klassiek, modern en design

Wij vragen:
•
•
•
•
•

Een opleiding op HBO-niveau (BE of CE met affiniteit financiën)
Een analytisch denkvermogen
Ervaring met Microsoft Office, Excel en Access
Enige ervaring in soortgelijke functie is een pre
Initiatiefrijk en stressbestendig

Om uitgerust de volgende
dag te begroeten is een goed
slaapcomfort zeker belangrijk
Door een goed persoonlijk
advies en het proefliggen m
onze slaapstudio zorgen wij
voor een gezonde nachtrust

Wij bieden u:
a
•
•
•
•

Een leuke afwisselende baan in de dynamische wereld van de bloemenexport
Goede opleidingsmogelijkheden
Goede salariëring
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Parttime/duobaan mogelijkheden aanwezig

De afgebeelde slaapkamer is
m kersen en beuken leverbaar

Bent u geïnteresseeerd in deze baan, stuur dan snel uw sollicitatie naar
S. Zurel & Co BV
t.a.v. afdeling P&O
Postbus 1050
1430 BB Aalsmeer

Internet www oase-slaapkamers nf

Slaapkamer Speciaalzaken

LnterLanden spreLgroep

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort
Vestigingen op de Woonboulevards: Apeldoorn - Amersfoort - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch
Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam Alexandrium III - Sliedrecht - Son/Eindhoven
Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk Hoefweg 137

Ten behoeve van de verspreiding van:

m Nieuwsblad
en/of folders
zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer

Fa. Gansner & Co.

HENKSEBREGTS

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerfe. Vernieuwingen zinken goten,

35 jaar

enz.

Vrijblijvende prijsopgave

GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.8444

Deskundig advies.

v.a. ƒ 60,- p.m'

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

incl. stenen
TEL. 023-5731729

Haltestraat 13
2042 L| Zandvoort
Tel: 023-5714738

Het hoogheemraadschap Amstel, Goot en Vecht is verantwoordelijk
voor het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer m het zuidoostelijk deel van de provincie Noord Holland het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klem deel van de
provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraad
schap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DV/R) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

Voorlichtingsavonden
Lozingenbesluit open
teelt en veehouderij

WEDSTRIJD bij DEL MAR.
Halve finale
4e ronde donderdag 16 maart a.s.
Aanvang 19.00 uur.

DWR organiseert namens het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht een aantal voorlichtingsavonden over het Lozingenbesluit open
teelt en veehouderij Het besluit heeft o a betrekking op veehouders,

Voor fl. 25.- kunt u lekker eten
en zingen,
(zingen is niet verplicht maar wel leuk)
Heeft u zin in een gezellig avondje uit?
Reserveer dan snel!

akkerbouwers, vollegrondsbloementelers, groentetelers, bloembol
lentelers en boomtelers Er staan regels m om de uitstoot van mest
stoffen en gewasbeschermingsmiddelen te beperken Op i maart
zooo treedt het Lozingenbesluit in werking
Datum

Sector

Plaats

9 maart

Veehouderij

Mijdrecht, Partycentrum de

14 maart

Veehouderij

21 maart

Veehouderij

28 maart

Veehouderij

Meijert, dr J vd Haarlaan 6

Café DEL MAR bistro
Tel: 023-5714738

Nederhorst den Berg,
De Herberg, Vreelandseweg i
Ouderkerk a/d Amstel,
Rehobothzalen Kerkstraat 12
Maarssen, Partycentrum Malle
|an.Gageldijk79

4 april

Buitenbloementeelt

Bloemenveiling Aalsmeer,
Legmeerdnk 313

De avonden beginnen om 20 oo uur Vanaf 19 30 uur is de zaal open
Verplicht melden
Alle agrarische bedrijven en particulieren met agrarische activiteiten
binnen het gebied van het hoogheemraadschap Amstel Gooi en

Edward van de Pol

Vecht moeten zich voor i juni 2000 melden bij DWR, sector

Marktdagen]

Waterbeheer afdeling Handhaving postbus 1061 1200 BB

Weekaanbieding

die DWR begin maart heeft verstuurd

Hilversum Hiervoor zijn speciale meldingsformulieren verkrijgbaar

Inlichtingen

ƒ 10,°°

750 gram vlees, 5 broodjes en een bakje saus naar keuze

Schouderkarbonade

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

Pak uw kans op extra prijzen bij de Nationale Postcode Loterij

Café Del Mar Bistro

Shoarmapakket voor

gespecialiseerd in
SIERBESTRAT1NG

98

kilo

ƒ 8,

Gemengd gehakt
kilo

ƒ 6,98

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de heer P J W Toonen DWR sector Waterbeheer afdeling

Win kaarten
René Froger!
Als deelnemer van de
Postcode Loterij maakt u
kans op fantastische geldprijzen zoals de Postcode
Kanjer van minimaal 30,8
miljoen gulden, de Mega
Jackpot van maximaal 14
miljoen gulden en de
PostcodeStraatprijzen van
25.000 gulden per lot plus
kans op een BMW. Daarbij
maakt u élke week kans op
verrassende extra prijzen.
Met slechts één telefoontje
naar de KIENMijn op 0909
- 0055 (95 cpm) maakt u
deze week kans op 2 toegangskaarten voor het
éénmalig concert van
René Froger op 28 mei in
het Feyenoord Stadion in
Rotterdam. In een wervelende muziekshow laat deze
ras-entertainer u genieten
van de grootste tophits uit
zijn succesvolle carrière.
Bijgestaan door de René
Froger Band en The
Frogettes zal hij een uitverkocht stadion op zijn grond-

K I E N !
oo 09 10 19
25 31 33 36

ZONDAG 28 MEI 2000 - 20.00 UUR
FEYENOORD STADION - ROTTERDAM
AAN DE VOORAVOND VAN HET E.K. 2000
NA 5 JAAR WEER TERUG IN DE KUIP
Postcode Loterij Live!
12 maart
Kijk, bel tot
maandag 22.00 uur
en maak kans op

foegangskaarfen
vesten doen trillen. En u
kunt daar bij zijn, als u
komende zondag het KIEN!spel speelt in Postcode
Loterij Livei, voldoende
KIEN'-getallen goed hebt
en snel belt. Maar dan
moet u wel lid van de

concert
René
Froger

Postcode Loterij zijn! Vul
daarom de bon hieronder
in en stuur hem op voor uw
kansopalleprijzen.

Bea Post
Nationale Postcode Loterij
7255 PJ
in Hengelo (Gld)

BON VOOR MILJOENEN

met

Handhaving telefoon 035 647 78 42
Hilversum 8 maart 2000

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Mega Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermee steun ik 29 goede doelen.
O 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 K f 12,50 (één lotnummer)
A.v.b, vwkmi»nankfuts9n en verder Invallart in
blokl&ttgrS* Deelname houdt in aanvaarding Van
hatragtemerit, opaartvraag verkrijgbaar bij
, tal. 0300 '300 fsoOOscptrt).
Ik machtig u hierbij totwederopzegging
om eenmaal per maand de inlog voor die
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening «f te schrijven.

Warm uit de oveq

Kant & klare Boeren Spareribs
kilo
ƒ 9,98
aanbieding geldig van 13 t/m 18 maart

D de heer

D mevrouw

ƒ 25.000,- PER LOT

Naam:.

en voor
7255 PJ OOI
extra: een BMW!

Adres:...
Postcode:
Plaats:
e-mail
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij eer» prijs
Tel:
boven ƒ 10.000,"
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
\

Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.

f

•>
Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804

of
Pietcr Langereis 020 - 562 3436

i

1 winnend lot

Datum:
Handtekening'

• NATIONALE •
sm l t~\ "v r" r» i i m Bon uitknippen en in een envelop (zondor postzegel) opsturen naar.
QJ
H L O l b H l J S Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummar 19503,1100 VM Amsterdam,
|
l Do loterij is goedgekeurd door öe Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O 890/0088/831 5 d.d, 19/12/1997,
l

vrijdag 10 t/m
zondag 19 maart

Huishoudbeurs
Amstelhal 7
RAI in Amsterdam

Z*tfout«n voorbehouden

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Bonnie en zijn dode beestjes oog
Met

larnaelkoningin
ZANDVOORT - Folkloreve.ruging De Wurf treedt zater^_o 18 maart (acht uur) en
'öndag 19 maart (twee uur) op
'jet het toneelstuk 'De Garjaelkoningin' dat geschreven
door mevrouw B. JongsmaIchuiten. De voorstellingen
iden plaats m gebouw De
;rocht. Kaarten kosten tien
tlden. Ze zijn te koop bij F.
'eldwisch, Dorpsplein 9, tel.
J71.6487 of aan de zaal. Op za;erdag is er bal na.

araokediner

ZANDVOORT - In Café Del
_ar vindt donderdag 16 maart
ie halve finale van de karaoke'edstryd plaats. Het leuke is
at gasten tegelykertijd kunen eten en zingen, al is het
angen niet verplicht. Het karaikedmer kost 25 gulden. De
;araokeavond begint om zeen uur.
r

erzamelbeurs

ZANDVOORT - Van oude
)oststukken tot en met antie:e poppen en van modelauto's
fot en met een opmerkelijke
*-dunt: tijdens de Verzamelieurs is het zondag 12 maart
iemaal te vinden. De Verzalelbeurs, die van tien tot en
iet vijf uur geopend is, wordt
het Gemeenschapshuis geiDuden. Deze keer zijn niet alieen taxateurs en bemidde;aars maar ook leden van de
;omschuitenbouwclub te gast
et enkele modellen en infbr,tie over de club. De Verza.elbeurs is gratis toeganke-

BURCEI
'eriode: 26 februari - 3 maart
Seboren: Frederique Sophie,
iochter van Mario Franssen
'n Brigitte Clazina Willemina
ie Wilde; Esli Tigo, zoon van
ohannes Anthonius Groot en
\larielle van Raat; Amy, docher van Johannus Hendrikus
Bastiaan Winkel en Ludwine
Janielle Joyce Calvelage.
)ndertrouwd: Hendrikus Jonannes Adolf Wietzema Menkrarst en Marie Charlotte Desiee Molenaar.
Overleden: Cornelis Terol (84
aar), Jakob Holzken (78 jaar);
Vlaria Antonetta Rutgersïoogland (69 jaar); Herman
(Vardenier (73 jaar); Wilhelm
ran Beek (84 jaar).

* &t *
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ALARMNUMMER: 112.
'OLITIE: 112, of bureau Hogeveg 5745111.

en

oor

1

Een haring is nooit meer een haring voor
Thys Ockersen. Dankzij Jan Molenaar
('Bonnie') ziet hij een haring als een
'dood beestje'. 'Bonnie' was een
opmerkelijke man, waar schaver/filmer
Thys Ockersen goede herinneringen aan
bewaard. Een verzamelaar met twee
handige handen.

scheiden door de
Prinsesseweg. Die naam is niet
zo bekend, want er wordt meer
gepraat over de Busweg, en
toen de tram uit Amsterdam
er over heen ging was het de
trambaan.'
'Die scheidingslijn was er
van oudsher omdat niemand
zich op de trambaan begaf.
Toen de tram verdween midden jaren vijftig, ontstond er
tussen de bewoners van beide
straten wat aarzelend kontakt,
maar het was nooit dikke burenliefde.'
'En daarom was het dat ik na
meer dan dertig jaren nog
steeds Jan Molenaar niet goed
kende. Voor de echte Zandvoorters was hij meer herkenbaar als 'Bonnie', om alle leden
van de grote familie Molenaar
uit elkaar te houden.'
'Vanuit de Wilhelminaweg
werd natuurlijk toch een beetje met een dédain gekeken
naar die zonderlinge man die
zijn tuin yolprppte met hout,
zodat je zijn huis niet meer kon
zien. Zelfs zijn vrouw was het
een keer zat en ging pontificaal
op de trambaan zitten, omdat
ze geen zon en licht meer binnenkreeg.'
'Slechts één keer had ik in
myn jeugd met hem te maken
gekregen. In 1965 maakte ik
een film, waarbij ik bedacht
had dat er een tent aan mijn
huis moest worden gekoppeld,
een hele grote tent. Verder dan
een tachtig vierkante meter
zeil huren dat ik vanaf het balkon liet zakken kwam ik niet,
want enige bouwkunde ontbrak my.'
'Jan Molenaar zag mijn gestumper en was snel ter plaatse. Dit was een kolfje naar zyn
hand, want hij had tenslotte
een strandtent gehad en hy

filmdecor.'
'De was zo tevreden over mijn
locatie dat ik die een volle
week liet staan. Myn ouders
berustten, want dit was natuurlyk in het belang van hun
fanatieke filmende zoon. De
buurt dacht dat wij aan het
uitbouwen waren.'
'Dat was het enige contact
met Jan Molenaar tijdens mijn
jeugd in Zandvoort. Maar toen
ik jaren later in de Bylmer
woonde, zag ik hem een keer
bij een Surinaamse bakker
staan. Hij toornde hoog uit boven de Bylmer-bewoners en de
pet ontbrak niet. Een vreemde
eend in de byt. Ik begreep absoluut niet wat hij daar uitvoerde, maar later vertelde hy
mij dat hy' een dochter in de
Bijlmer had wonen.'
'Na mijn terugkeer in Zandvoort in 1985 leerde ik hem pas
echt kennen en hadden we veel
contact. Ik vond het een unieke persoonlijkheid. Van veel
kanten vernam ik dat mj bekend stond als een lastpak,
maar ik genoot van zijn excentriciteit en zijn humor.'
'Hy verzamelde nog steeds
hout, als een echte strandjutter. Maar niet alleen het strand
verrijkte zyn verzameling.
Overal waar hij wat zag liggen ook in nujn tuin, nam hij het
gevonden waar mee naar huis.
Ik verbaasde me er over dat de
tuin nog meer kon verdragen.'
'Hij kwam vaak koffie drinken, maar niks was voor niks.
Hij zei vaak: „Ik ga even een
dood beestje voor je halen."
Even later kwam hy terug met
een haring. Want ook dat vak
verstond luj, hij wist vissen
schoon te maken. Ik leerde van
hem hoe je vakkundig een ui
kon snijden.'
'Hy vertelde over de armoe-

l1?! OQQO

VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 (Amivedi)
en 5343440 (Dierenbescherining).

Mandela

Mandela komt niet uit ZuidIfrika, maar uit Amsterdam.
lij is ook niet zwart maar wit
'au
kleur en is een Argentijne
dog. Mandela is een gecasfeerde reu van twee jaar oud.
Hij is een leuke enthousiaste
hond, luistert redelijk maar
en cursus is wel aan te bevelen. Mandela is niet sociaal
naar dieren. Hij zoekt echt
een nieuw huis zonder hon'en, katten of andere dieren.
"f Mandela bij kinderen kan,
is niet zeker.
Mandela is een lieve hond,
iiaar de eigenaar moet wel
"iet
beide benen op de groud
s
taan. Hij is te gast bij het
Kennemer Dierentehuis
Zandvoort en zoekt, net als
3lle andere loges, een nieuw
'?uis. Informatie: Kennemer
u
'erentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

De sierstenen voor de Grote Krocht zijn maandag gearriveerd.
Dat betekent dat er volop verder gewerkt kan worden aan het
betegelen van de winkelstraat Met het stuk dat nu nog openligt
verwachten de bouwvakkers over ongeveer één tot twee weken
klaar te zijn. Daarna komt ook het eerste stuk van de Grote
Krocht aan de beurt en tot slot volgt de Cornelis Slegersstraat.
Voor de Pasen moet de Grote Krocht er m elk geval weer mooi
bij liggen.

Pompen populair bij dieven
Inbrekers hebben met alleen bij de BP-pomp toegeslagen. Ze
gingen ook bij Auto Strijder, het Shell-station op de Gerkestraat
en de Shell-pomp op de Boulevard Barnaart aan de slag. Rond
twee uur 's donderdagnacht werd meneer Strijder door zijn
beveiligingsbedrijf gewaarschuwd omdat het alarm afging in de
zaak. By binnenkomst zag hij dat het slot van de deur verdwenen was. Bovendien was er gemorreld aan de kast met onder
andere de autosleutels. De inbrekers hebben het daar echter bij
gelaten. Mogelijk werden de inbrekers gek van het loeiende
alarm. Dat maakt erg veel herrie, aldus de medewerkers van het
autobedrijf. In dezelfde nacht werd bij de Shell op de Gerkestraat rond kwart voor twee 's nachts een beveiligingscamera
van het dak weggehaald. De camera van de Shell op de Boulevard Barnaart verdween zaterdagnacht

'Bonnie'
bouwt een
feesttent voor
Thys
Ockersen
Foto Familie
Ockersen

dige tijden m Zandvoort, van
ver voor de oorlog. Hoe hij naar
Haarlem moest lopen voor
werk, hoe hij aan de Boulevard
helm had geplant. Het was
pure armoede geweest.'
'Uiteindehjk had hij vele jaren bij de Hoogovens gewerkt.
Zijn tweede vrouw kwam uit
Brabant en begreep vlak na
hun huwelijksnacht niet dat luj
bij storm opeens opstond en
het huis verliet om te jutten.
„Waar ga jij naar toe?" „Naar
het strand." Hij grinnikte er
nog om.'
'Toen ik een keer bij hem
binnen kwam, was dat een bijzondere ervaring. Hij zat ingebouwd in de rotzooi. Wat oude
foto's van Zandvoort aan de
muren, ook wat jukken en touwen. Het verzamelde hout
stond tot aan de serre en dreigde naar binnen te slaan door
de ruiten.'
'Hij zat in die troep een wyn-

Zandvoort op internet

rek te schilderen dat ik kort
daarvoor naar Zandvoort had
getransporteerd en door de
verbouwers in de tuin was gegooid. Hij gaf het me met een
groots gebaar terug, opgeknapt.'
'Zyn enige metgezel was een
oude schurftige hond die er
een keer vandoor ging. „Achter
de meisjes aan," zei hy begripvol. Ik vond zijn hond in het
Haarlems Asiel en hij keerde
huiswaarts.'
'Ik nodigde hem uit voor
mijn verjaardag. Eerst wilde hij
niet komen, maar ik stond er
op en hij nestelde zich in een
hoek bij een schotel met vis.
Hij had zijn beste pak aangedaan ik had hem nog nooit zo
uitgedost gezien en hij genoot.
Hij paste er volledig bij.'
'Hij leek onverwoestbaar,
maar opeens was het over. Hij
zorgde slecht voor zichzelf. Ik
zag hem op het dakje zitten bij

Shoebiedoo biedt
rijke keus uit
kinderschoenen

/AMBULANCE: 112, of 5319191
CPA).

DIERENAMBULANCE:
'246899.
tENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,

Voor pasen klaar

E HAARLEMMER- wist hoe je een mooie tent kon
4 TX
• B STRAAT en de Wil- opzetten. Hy klom in de palen
hehninaweg zijn ge- en bouwde vakkundig myn

BRANDWEER: 112, of kazerne
'740260.

APOTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds Zand/oortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185. Vanaf vrijdagmorgen tot en met donderdagavond ('s avonds en in het
veekend) Zeestraat Apoheek, tijdelijk gehuisvest op
de Engelbertsstraat 90a,
'713073.
HUISARTSEN: In het weekBd en 's avonds 5730500 of
12.

de badplaats door

ZANDVOORT - „Ik heb altijd al de ambitie gehad om
een eigen zaak te beginnen. En
omdat ik het hartstikke leuk
vind om met de jeugd te werken, lag het voor de hand om
die twee dingen te combineren
en in het winkelcentrum Jupiter een kinderschoenenzaak te
starten. Temeer daar er hiervan nog maar heel weinig in
Nederland zijn, zodat men van
heinde en verre naar me toe
komt vanwege mijn gespecialiseerde assortiment," aldus
Dimphy van Geneugten.
Sinds zij eind februari het
treffend gedoopte Shoebiedoe
heeft geopend, dat in het winkelcentrum aan de straatkant
tegenover Del Mar is gevestigd, heeft zij over aanloop niet
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon yan Collem
voor leden en piet-leden een bijzondere film in het Circus te klagen. Integendeel, heel
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half wat ouders hebben haar kinderlyk fris ogende kwaliteitsacht met een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf.
Vanavond 'Rembrandt'.
zaak, waar schoenen van
maatje 18 tot en met maat 40
in voorraad zijn, reeds weten te
et bewogen leven van de beroemde schilder Rembrandt van
Rijn inspireerde Charles Matton om een film te maken.
'Rembrandt kende geluk en verdriet, voor- en tegenspoed,'
schryft distributeur Upstream Pictures. 'In het begin viel zyn
werk in de smaak bij het publiek, het paste bij de mode van zyn
tijd. Dat had tot gevolg dat hij al een gevierd kunstenaar was ten
ty'de van zyn aankomst in Amsterdam. Rembrandt huwde de
mooie Saskia van Uylenburg die tien jaar later zou overlijden, op
het moment dat de schilder en zyn werk minder in trek raakten
bij de gegoede burgerij die zyn klantenkring vormde.'
'Rembrandt sloot geen compromissen en liet zich de wet niet
voorschrijven. Toen de mode lichtte en kleurrijke schilderyen
verlangde, volhardde hij in zyn donkere tinten en dikke lagen
verf.'
'Ook m zijn privéleven week zyn gedrag af van de heersende
norm voor een man van zyn stand. Nn de dood van Saskia had hij
een relatie met zijn huishoudster Geertje en later met Hendrickje Stoffels die zijn huis binnenkwam als dienstmeid. Rembrandt
raakte totaal in ongenade bij diegenen die hem in zyn eerste
jaren in Amsterdam en tijdens zyn huwelyk met Saskia op
handen droegen. Zij veroordeelden zijn onconventionele gedrag
en zijn onwil zich te voegen naar de wensen van de kunstkopers.
Hij stierf berooid en eenzaam.'
Charles Matton koos Klaus Maria Brandauer als Rembrandt.
Johanna ter Steege, Caroline van Houten en Rpmane Bohringer
spelen zijn geliefdes. De film is een Frans-Duitse-Nederlandse
produktie. Zo is de film onder andere in Leiden, Gouda, Arnhem,
Amsterdam en een Duitse studio opgenomen.

Rembrandts bewogen leven

H

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
•U-J1- *"<
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

e

vinden. Volgens Dimphy hebben veel opvoeders het er best
voor over om wat meer te betalen voor een paar stevige stappers van erkende merken als
Pom d'Api, Buckle My Shoe en
Moschino. „Een goede pasvorm is namelijk van groot belang voor kindervoetjes," benadrukt de onderneemster.
„Wanneer ze bijvoorbeeld de
hele dag alleen maar gympjes
dragen kunnen hun voeten op
den duur gaan doorzakken,
met als treurig gevolg dat ze op
latere leeftijd onherroepelijk
last kry gen van hun rug." Keus

Hervormde Kerk: zondag 12 maart 10 uur: ds C. J. Verhoeven uit
Haarlem.
Gereformeerde Kerk: zondag 12 maart 10 uur: drs T.J. Koens uit
Amsterdam.
Agatha Parochie: zaterdag 11 maart 19.00: pastor D. Duijves.
Zondag 12 maart 10.30 uur: pastor D. Duijyes met kinderkoor
(presentatie Eerste Communicanten). Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 12 maart; 10.30 uur: dienst rondom het
thema 'Bomen'.

.S: Tijger, de zwart rijder uit Vandaag (Aswoensdag) is er een oecumenische Vastenmaaltijd
'ee trein, heeft een nieuw huis- om zes uur in de Agatha Kerk. Om half acht houden de pastores
gevonden, nu de andere nog. D. Duijves en C. van Polvliet een speciale dienst in de Agatha Dimphy van Genugten heeft in haar winkel voor elk kind een
passende schoen
Kerk.

Nel Kerkman schrijft een column over Zandvoortse websites en
zie daar: Rein van Lunteren en Bas de Baar komen in dezelfde
week spontaan op het idee om bekendheid te geven aan een
website met informatie voor de Zandvoorters. „Het is een soort
digitaal lokaal krantje, maar dan via de computer," schrijven ze
in hun persbericht. Licht satires columns, dagelijks actueel
nieuws, een politieke stelling en een terugblik op Zandvoort
honderd jaar geleden zijn te vinden op www.westweb.nl De
website staat sinds januari op het net. Overigens krijgt ook de
het hek van zijn tuin en hij provincie een nieuwe website (www.noord-holland.nl) Daarmoest iets omhoog hijssen. voor stellen Gedeputeerde Staten maar liefst 670 duizend gulHet lukte niet meer, de kracht den beschikbaar.
was er uit. Vlak daarna verdween hij het ziekenhuis in en
een paar weken later overleed
hij. De tuin werd leeg gehaald
en er waren veel bakken voor Een 40-jarige Zandvoorter slaat zich ongetwijfeld voor zijn kop
nodig om al dat hout te verwij- en een ander loopt juichend rond. De 40-jarige verloor volgens de
deren. Bij elke bak leek het wel politie namelijk donderdagmorgen tussen Zandvoort en Heemalsof er een jaar voorbij trok. stede een envelop met 8500 gulden Hij hoopt dat de eerlijke
Net een boom met jaarringen.' vinder zich meldt, maar of dat ook echt gebeurt, is nog even de
'Zo ongeveer bij de tiende vraag...
bak zag ik een paraplubak die
mij bekend voorkwam. Die
hadden mijn ouders ooit eens
bij Waterdrinker op de kop getikt en die was na een paar
jaren ook weer verwijderd. Ik
zag nu waar hij zijn bestemming had gevonden. In de tuin
van 'Bonnie'.'
'Een haring is voor mij nooit
meer een vis, altijd een dood
beestje.'

Goed gevulde envelop

Eerste hulp voor vossen

Thys Ockersen
in soorten en modellen is er
overigens te over in Shoebiedoo. „Al heb ik over een week
of drie mijn collectie pas hélemaal compleet," voegt Dimphey eraan toe. „Dan heb ik alleen al in maatje 23 wel honFoto Marcel Carels
derd verschillende modellen
staan."
Maar liefst twee vossen zijn verzorgd in het dierenasiel. Remtje,
die 3 februari in een tuin in de Zuiderstraat werd gevonden, was
door een hond gebeten. Dankzij asielbeheerder Marcel Carels,
zijn liefhebbende medewerkers en dierenarts J. Egter van Wissekerke heeft Remtje een uitstekende verzorging gekregen. „Vossen eten over het algemeen slecht in gevangenschap, maar
Remtje vulde zijn maag goed," vertelt Marcel. Wel moesten de
verzorgers erg oppassen voor zijn scherpe tanden, want een beet
ZANDVOORT - De reputa- van een vos gaat bijna altijd ontsteken volgens Marcel Remtje
tie van een bruisend feestcafé, heeft donderdag de vrijheid gekregen bij Kraantje Lek. „Op een
waar men tevens een uitste- rustige plek zonder verkeer en drukte. Met gemengde gevoelens
kende maaltijd kan gebruiken, zagen we hem nog eenmaal omkijken en vervolgens uit ons zicht
wil La Bastille dit millennium verdwijnen." Een andere vos, Bandit, werd vorige week ook
extra kracht bijzetten. Begin gewond gevonden. Zij had een kapot oog. Al leek ze in eerste
dit jaar hebben de beide uitba- instantie een redelijke kans op herstel te hebben, toch verslechters Mathieu Emmen en Mi- terde haar toestand snel. Na 36 uur vond Marcel haar dood in
chel Konings daarom de 28-ja- haar geïmproviseerde vossenhol. „Kennelijk mankeerde ze herige Arjen van der Brink aange- laas toch meer dan haar kapotte oog."
trokken als nieuwe chefkok,
die het keukengebeuren nog
smakelijker en veelzijdiger
maakt.
De voorheen m het Casino Hoe blijft de Kerkstraat netjes? De gemeente is bezig met een
Zandvoort werkzame Van der onderhoudscontract met een aannemer zodat kapotte stenen
Brink is gespecialiseerd in vis, sneller vervangen worden. Ook voor de bruine roest op de
vegetarische gerechten alsme- lantaarnpalen en vuilnisbakken is de gemeente met een oplosde de Franse keuken, terwijl hij sing bezig. De zoute zeelucht en de neerslag van de Hoogovens
tevens graag op het heersende hebben een verwoestende invloed op metaal. Met een coating
jaargetijde inspringt met sei- hoopt de gemeente dat het straatmeubilair langer mee kan.
zoensgebonden maaltijden.
Bovendien zorgt hij voor
ADVERTENTIE
passende hapjes bij de wekelijkse thema-avonden op donderdag. Zo zal hij morgenavond, wanneer er vanaf 21 uur
Lezersmenüjriaaiidiiiiaart{
een gratis toegankelijke aprèsskiparty op het programma
staat, onder meer braadworst
Hierbij het menu voor de maand maart,
en wiener schnitzels serveren.
speciaal voor de legers
Voor de gelegenheid wordt
trouwens met behulp van
van het Zandvoorts Nieuwsblad
kunstsneeuw de hele zaak m
Dit alles voor de speciale pnjs van
de Alpensfeer gebracht. Bovendien zorgt schlagerzanger
f 54.50
Benny Straus met zijn Tirplrepertoire voor stemmig gejoGerookte Spaanse Ganda ham met meloen en
del.

La Bastille nog
bruisender met
nieuwe chefkok

Beschermend jasje

gemarinecide pepertjes

Een week daarna staat de
zogeheten Houthakkersnight
op de agenda, waarby de nieuwe chefkok de gasten typisch
vitaminenjk krachtvoer voor
zal zetten Geen overbodige
luxe, gezien de activiteiten die
dan van de bezoekers worden
verwacht. Zo zal er die avond
een wedstrijd biervattorsen
worden gehouden en ook mag
men de spieren meten bij het
houtblokdrukken. Daarnaast
staat er voor potentiële duellisten een speciale armworsteltafel klaar en eindigt de avond
met de verkiezing van de
Zandvoortse houthakker en houthakster van het jaar. Wie
precies wil weten wat er de komende tyd allemaal nog meer
te doen valt in La Bastille, kan
in de zaak aan de Haltestraat
53 een gratis informatieblad
halen.

*** heldere runderbouillon
Met kemeroom gcgratinecide
niet verse ki uiden
*** met een romise salhaansaus
Op de huid gestoomde loodbaarsfilet
ol
Gegrilde kaltsoester op een bedje van geconfijte lode uien
met lnsse dtagonsaus

***
Huisgcmaakte Uramisu met kaneelijs en amaicttosaus

Wout nwini- HOSPHALITY

GÖLDENTÜLIP
-ZANDVOORTBurg. Van Alphenstraat 63, Zandvooft
Tel. 023-57132 34
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

ZD.Tr'iJ

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

06 Wit Verhuizingen
WIJ ZOEKEN EEN:
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort-Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

ADM. MEDEWERKSTER /
SECRETARESSE
Wij zijn een makelaars- en assurantiekantoor reeds meer dan 30 jaar gevestigd in Zandvoort.
Wij bieden een gezellige werksfeer m
een klein team en zijn op zoek naar een
jonge dame ter ondersteuning van onze
afdeling hypotheken en verzekeringen,
die zelfstandig kan werken

KWEKERIJ P. van Kleeff
Van Stolbergweg l,
Zandvoort

Tel. 5717093

Indien u interesse hebt, ontvangen wij
graag uw sollicitatiebrief met c v gericht
aan de directie van

Cense & van Lingen
makelaars o.g.
Jhr Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort

BEPLANTING
Bomen, heesters,
vaste planten
violen, primula's en
bemesting
Vanaf 15 maart zijn wij weer de gehele week geopend.

KONINGSTRAAT 29

ZANDVOORT

DERUYTERSTRAAT13

ZANDVOORT

Royaal woonhuis gelegen m centrum dorp
INDELING
Beg grond entree/gang mei plavuizenvloer slaapkamer/
kantoor hal met badkamer met bad/douche/wastafel se
paraat toilet trapkast ouderslaapkamer ruimte voor was
machine opstelling achterplaats met toegang tot v m zomerhuis
leverd royale woonkamer met parketvloer royale woon
keuken met apparatuur en toegang tot ruim zonnig dak
terras met vollere
Via wenteltrap m de woonkamer naar
2e verd ruime overloop 3 slaapkamers
Zomerhuis thans hobbyruimte Entree/gang hobbykamer
met c v opstelling ruime berging en deur naar achterom
• Grotendeels voorzien van dubbel glas
• Dakopbouw en dakterras m 1990 aangebracht
• Dakisolatie
• C v HR combi ketel 1997
•Grondopp 121 m'

In 1991 gebouwde, op nog geen 50 meter' van het
strand gelegen goed onderhouden drive-in woning
met inpandige garage

Vraagprijs ƒ 529 000,-

Vraagprijs ƒ525.000,-

INDELING
Begane grond entree, hal, garage tuinkamer en
een berging met c v en wasmachine-aansluiting 1e
verd net toilet, L-vormige woonkamer met parketvloer en trap naar tuin nette keuken
2e verd royale eenvoudige badkamer met bad toilet en wastafel, 3 slaapkamers
• Mogelijkheid voor dakterras en kamer
• Oppervlakte 135 m'

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 81

ZANDVOORT

O»

Vierkamermaisonette gelegen op de 1 e en 2e woonlaag
INDELING
2e verd entree/hal met eenvoudig net toilet, garderobe, trap naar beneden woonkamer met balkon op
het westen, open haard op gas en vaste kast, ruime
eenvoudige keuken
leverd gang met 2e toilet ruime slaapkamer met
royaal terras op het westen vaste kast en toegang
tot badkamer met ruime douche wastafelmeubel en
wasmachine-aansluiting 2 slaapkamers achter met
vaste kasten en 1 met wastafel

4-1
4-*

<

• Twee balkons op het westen
• Servicekosten ƒ 475 - per maand
•Oppervlakte 120 m
Vraagprijs-ƒ 425 000,-

Vraagprijs ƒ 395 000,-

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS

Omruilactie PIAF
voor ParkAdammertje
Tot 31 maart 2000 stellen wij, na driemalige verlengmg van de omruilactie PIAF/ParkAdammertje,
onze klanten voor de laatste keer in de gelegenheid schriftelijk een verzoek tot omruil met korting
m te dienen.
Piafhouders kunnen een ParkAdammertje kopen
tegen een nieuwpnjs van ƒ 170,- exclusief BTW
en tegen inlevering van het oude apparaat.
Vanaf 3 1 maart 2000 is omruü niet„meer mogelijk!
""

Uw correspondentie kunt u richten aan: „ ^ ^
Stadstoezicht, afdeling ^Publieksdiensten, -, x x ^ "
Bedrijfsbureau, Postbus 551, 1000 AN Amsterdam.

Vraagprijs ƒ 698 000,-

CORTVAN DER LINDENSTRAAT2/14
ZANDVOORT

Dnekamerappartement op 3e, tevens hoogste verdiepmg m flatgebouw met lift
Vlak bij zee gelegen met fraai uitzicht over dorp en
duinen

xStadstoezicht

•i-H

ZANDVOORT

U heeft het huis.
INDELING
Entree, ruime gang met badkamer met douche en
wastafel separaat toilet bergkast met opstelling
voor c v en wasmachine royale L-vormige living met
ruim balkon half open keuken slaapkamer met vaste schuifkast werkkamer/logeerkamer berging m
het sousterram
• Woonkamer hal en keuken met lichte kurkvloer
• Servicekosten ƒ 265 - per maand
• Eventueel inpandige garage te koop

O»

FRANS ZWAANSTRAAT 54

Fraai direct aan de duinen gelegen haltvnjstaand woonhuis
mei ruime oprit en vrijstaande dubbele garage met elec
trisch bedienbare deur fraai aangelegde voor zij en ach
tertuin en schitterend uitzicht over de duinen Het pand ver
keert m zeer goede staat van onderhoud en is voorzien van
kunststot kozijnen met dubbel glas
INDELING
Beg grond entree/gang met garderobe toilet kelderkast
royale Uilgebouwde woonkeuken met toegang tot tuin
woonkamer met parketvloer en open haard
1 e verd overloop moderne badkamer met bad en 2e toilet
slaapkamer met vaste kast en meubel met dubbele wasta
fel 2e slaapkamer met balkon vaste kast en wastafel 3e
slaapkamer met vaste Kast
2e verd ruime overloop met zolderberging en opstelling
c v zolderkamer met wastafel kleine zolderkamer strijkka
mer
• grotendeels v v kunststof kozijnen » Oplevering in overleg
alles met dubbele beglazing
• C v gas combiketel
• electromsch beveiligd
• Grondopp 304 m
• dubbele garage met electr deur

ZOEKEN
VOOR HUN CLIËNTEN

SPOORBUURTSTRAAT 3

ZANDVOORT

In centrum dorp gelegen woonhuis met zomerhuisje
en achterplaatsje met achterom
INDELING
Begane grond entree/hal woonkamer met open
trap en open keuken halletje met garderobe en toilet, bijkeuken met aansluiting voor wasmachine in
houten aanbouw en toegang tot zomerhuis
1e verd overloop met badkamer met ligbad en toilet 1 slaapkamer achter met kast met c v opstelling
2 slaapkamers voor
Zomerhuis studio met lage slaapplaats op vlienng
keukenblokje en douche/toilet
•Cv combiketel (1992)
• Oppervlakte 100 m'
Vraagprijs ƒ319000,-

Cense & van Lingen Makelaars o.g.
heeft de koper!

* een boven- of benedenwoning tot
ƒ 250 000
* een 3-kamerappartement met zeezicht tot ƒ 375 000, liefst met garage
* een eengezinswoning met drie slaapkamers tot ƒ 450 000

CENSE&
i LINGEN
V
A

NVM

MAKELAAR,

* een halfvnjstaand woonhuis in Zuid of
in groene buurt tot ƒ 600 000
* een vrijstaande of halfvnjstaand
woonhuis rond ƒ 1 000 000

MAKELAARS O.G. - ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS O.G.

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 FAX 023 - 5 715 747

TEL. 023-5 715 715

Bedankt onderstaande sponsors.

Koper. T.C.C.
TOTAL CAR CLEANING
Heeft zijn deuren geopend op 1 maart j.l.
Om dit te vieren hebben wij een aanbieding voor U.

Het totaal reinigen van uw auto incl.:
motorreinigen en een waxlaag.
Voor ƒ 1 50.— (normaal kost dit ƒ 249.-)
Bel eens om u te laten informeren naar de mogelijkheden
of kom langs. U kunt ons vinden in de Ampèrestraat 8 in
Zandvoort-Noord.

Tel. nr.: 06 -21202202
(voor automobielbedrijven gelden andere prijzen afhankelijk
van het aantal auto's) Koper T.C.C. Ampèrestraat 8 2041 CL
Zandvoort-Noord tel./fax nr. 023 - 5720066.
Mobiel: 06 - 21202202 e-mail: peterkopert.c.c.(5)planet.nl
K.v.k.: 34128894

Het was mede door u een
grandioos succes!

BEZOEK DE
BANG kOLUFSÏN
SHOWBOOT 2000;

-

Stap aan boord voor een overzicht van
,'
het totale programma en de introductie van
BeoVision 1. De televisie met een
baanbrekend bedieningsprincipe en
uitgevoerd in zes verschillende zijdematte
kleuren
BeoLab 1. Een in zes kleuren leverbare
reus van een luidspreker die zelfs het
zachtste geluid kan weergeven

BeoLink PC-Office. De basissoftware
voor uw woonomgeving van de toekomst

De Bang & Olufsen ShowBoot 2000 legt aan op:
Donderdag 9 en vrijdag 10 maart van 14.00 tot 21.00 uur
De Ruyterkade Oostzijde, AMSTERDAM
of
f
Zaterdag 11 maart van 11.00 tot 17.00 uur
?•
Kant Amsterdam Rijnkanaal bij km paal 27, BREUKELEN £
f*i

Uw gastheer is:

i

Hegeman

i

Amsterdamseweg 507, Amstelveen
Tel 0 2 0 - 6 4 1 40 19

BANG&OLUF5EN

,
,

l
u5

«WT«^

Rest. "De Uitzichttoren / Drink Restaurant "Mollie en Co" / Hotel Faber /
Hotel "Esplanade" / Verenigingsgebouw "De Krocht" / Autobedrijf "Vitesse" / Bloemenshop "Lex" / Transportbedrijf "P. v.d. Veld" / P. Eldering /
Wand- en Plafondafwerkingsbedrijf
"Eickhoff" / "To the point" b.v. / "Monet
Strijkservice, verstelwerk en kledingreparatie" / Café "De Meter" / Eetcafé
"De Klikspaan" / Bruin café "Lamstrael" / Moerenburg / P. van Kleef /
Café Del Mar / Vlug Fashion / Keur
Schilders / Aug. v.d. Mije / Versteege ijzerhandel / Café Neuf / Ijzerhandel
Zandvoort / De Goede / Hotel
Meijershof / Rosarito / Café Basta /
Koppenols B Center/Vomar voordeelmarkt / Autobedrijf Zandvoort / R&R
Elektro Technisch / Bruna Balkenade /
Burke Associaties BV / Care / Weber
schoonmaakbedrijf / Elres Audio
Visuel Centre / Giesbergen autoschade / BMW Off. Dealer Boekenrade BV
/ Laurel en Hardy / Foodcorner Dikke
Jan / Club Chateau / Bierwinckel / De
Schuimkragen en Hans Bank.

BEZOEK DE
BANG & OLUFSEN
Stap aan boord voor een overzicht van
het totale programma en de introductie van
BeoVision 1. De televisie met een •
baanbrekend bedieningsprincipe en
uitgevoerd in zes verschillende zijdematte
kleuren
BeoLab 1. Een in zes kleuren leverbare
reus van een luidspreker die zelfs het
zachtste geluid kan weergeven

BeoLink PC-Office. De basissoftware
voor uw woonomgeving van de toekomst

De Bang & Olufsen ShowBoot 2000 legt aan op
Donderdag 9 en vrijdag 10 maart
van 14.00 tot 21.00 uur>
De Ruyterkade Oostzijde,
AMSTERDAM

Uw gastheer is:

BANG & OLUFSEN
Hegeman
Stadhouderskade 24a Byzantium
Amsterdam
Tel 0 2 0 - 6 1 6 5 5 9 6
BANG S.OLUFSEN
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Titel voor
ZVM-handbals

Schaaktitel met overmacht voor Olaf Cliteur

ZANDVOORT - De handballers van ZVM-Rabobank
eisten zondag het kampioenschap voor zich op door het
tweede team van Zaanstreek
met 10-11 te verslaan. De
Zandvoortse handbalsters
doen echter een stapje terug
door met 20-10 van de reserves van De Blinkert te verliezen.

ZANDVOORT - Reeds op
de eerste vrydag van maart
heeft Olaf Cliteur zijn eerste
kampioenschap van dit jaar
in de wacht gesleept, in de
snelschaakcompetitie van de
Chess Society Zandvoort
toonde Cliteur zich, net als
vorig jaar de beste.

Echte feestvreugde was er
niet na het behalen van de titel. De scheidsrechters lieten
het duel tussen Zaanstreek en
ZVM-Rabo links liggen waardoor, na goedvinden van beide
clubs, de Zandvoortse coach
Ed Spruit de wedstrijd leidde.
Hij deed dat op prima wijze,
maar van een echte wedstrijd
was geen sprake. Daarom willen de Zandvoorters zondagmiddag het kampioenschap
een feestelijk tintje geven als
Zaanstreek in Zandvoprt op
bezoek komt. De wedstrijd begint om tien voor een.
Nu hielden beide teams zich
in. Groots handbal werd er
niet gespeeld en ZVM-Rabo
zorgde er wel voor dat de stand
positef bleef, rust 6-7. Ook in
de tweede helft deden beide
teams het rustig aan, Veel
doelpunten vielen er niet alhoewel vooral Kees Schaap
pech had met zes schoten op
de paal. ZVM-Rabo won uiteindelijk met 11-12.
„Het was geen wedstrijd,"
stelde coach en scheidsrechter
Ed Spruit. „We hebben de
wedstrijd maar gespeeld omdat we kampioen wilde worden, maar echte motivatie was
er niet, nu de scheidsrechters
met kwamen."
Het Zandvoortse vrouwenteam bood het tweede team
van De Blinkert bij vlagen
goed tegenspel. Door vakanties had het team van coach
Geert Dijkstra geen wissels,
maar de inzet was toch voorbeeldig. Het eerste kwartier
ging de strijd geiykop. De Blinkert profiteerde vervolgens
van vermoeiheid bij de Zandvoortse speelsters en leidde by
de pauze met 8-4.
De klap was ZVM-Rabo, in
het begin van de tweede helft,
nog niet te boven en binnen
een paar minuten stond het 144 Vervolgens herstelde ZVM
zich keurig en maakte er een
aardige partij handbal van. De
Blinkert gaf de voorsprong
met meer uit handen en won
met 20-10.

Het feit dat de zesde speelavond van de snelschaakcompetitie van de Chess Society
Zandvoort sterk bezet was,
heeft Olaf Cliteur er in het Gemeenschapshuis niet van
weerhouden zijn vijfde rondeoverwinning van dit seizoen te
boeken. De onlangs 37 jaar geworden denksporter prolongeerde daarmee zijn snelschaaktitel. Slechts eenmaal
haperde de machine even en
wel in de tweede partij tegen
Hans Drost. Met een materieel
overwicht maar met nog
slechts 21 seconden op de klok
moest Cliteur zyn enige halfje
afstaan en finishte met 10,5 uit
11.

Koper hield daarmee zijn
concurrenten voor het zilver in
het algemeen klassement op
afstand doordat Hans Drost
de derde plaats deelde met
Chris van Bockel en doordat
Boudewjjn Eijsvogel deze keer
totaal mistastte met een matige zesde plaats. Na kampioen
Cliteur met 49,5 punt, staat
Kees Koper nu tweede met
40,4. Hij wordt echter achtervolgd door Drost en Eijsvogel
met respectievelijk 39 en 38
punten waardoor de laatste
speelavond de uiteindelijke
beslissing moet gaan brengen
over de verdeling van het zilver
en het brons. Boudewvjn Eijsvogel zal dan in ieder geval uit
een ander vaatje moeten tapZANDVOORT - Het zater- pen om niet met lege handen
dagteam van SV Zandvoort naar huis te worden gestuurd.
boekte een belangrijke en
verdiende overwinning op
AFC, 1-3. In Amsterdam
speelden de Zandvoorters
een goede partij.

Belangrjjke zege
voor Zandvoort

l

ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van SV Zandvoort moet tot vrijdagavond
wachten om het kampioenschap te vieren. Tegen IJmuiden had de titel veilig gesteld kunnen worden maar
de formatie van coach Toon
van den Hoogen kwam niet
verder dan een 5-5 gelijkspel.

Dit seizoen ging het echter
met een dusdanig grote overmacht dat hij met nog drie partijen te gaan buiten bereik
kwam van de concurrentie.
Van zijn voormalige concurrenten deed Kees Koper het
nog het best. Hu eindigde
tweede en stijgt dankzij dit resultaat van de vierde naar de
tweede plaats in het algemeen
klassement.

Kees Koper kende na zijn
dramatische optreden van de
vorige keer nu weer betere tijden. De geboren en getogen
Zandvoorter speelde geconcentreerd en hoefde behalve
zijn nederlaag tegen Cliteur
nog slechts een puntje af te
staan, hetgeen hem met een
score van 9 uit 11 de tweede
plaats opleverde.

Zaalvoetballers
moeten nog even
wachten op titel

Ook dit jaar lijkt Olaf Cliteur een onneembare veste

Onder de top vier speelt Leo
Keesman een heel stabiel seizoen, al viel hu afgelopen vrijdagavond met een gedeelde
zevende en achtste plaats wat
tegen. Zijn vijfde stek in het
algemeen klassement komt
vermoedeüjk niet meer in gevaar, al moet hij wel oppassen
voor zijn sparringpartner Jeroen Loos, die
goed uit de
verf
kwam
met een score
van 6,5 uit 11
en daarmee
beslag legde
op de vijfde
plaats. Hij zal echter 2,5 punt
goed moeten maken op Keesman om een plek in de top vijf
te bemachtigen.

ren. Zij zullen samen met Simon Bosma in de laatste ronde
gaan strijden om de plaatsen 7
tot en met 10. Op de hoogste
notering buiten die top tien
maakt Peter Kuhn de meeste
aanspraak. Kuhn, de verrassende lijstaanvoerder van de
competitie met avondvullende
partijen, eindigde als negende
en streek derhalve
twee
punten
op
voor het algemeen klassement.

Tweede plaats
voor
Kees Koper

Daaronder deed Caroline
Stam de Jonge slechte zaken
door verstek te laten gaan. Zij
zag, zowel Jaap Bouma als
Chris van Bockel een geslaagde inhaalmanoeuvre uitvoe-

~"••~~~~•~~" De jeugdtalenten Henry Hendriks en Arthur Brouwer kennen met het
snelschaken nog moeilijke tflden. Hendriks wist Brouwer
wel achter zich te houden door
de onderlinge party in zijn
voordeel te beslissen. Beide
spelers komen tot nu toe beter
uit de bus in de rapid-competitie.
Zij zullen dan ook dit jaar

Lions-teams bieden
te weinig weerstand

Na een serie mindere resultaten was een overwinning
zeer welkom. Vlak voor de
wedstrijd kregen de Zandvoorters een tegenslag te verwerZANDVOORT - De bas- was echter slecht van beide
ken toen bleek dat een paar /ketbalvereniging The Lions kanten. We liepen achter de
licht geblesseerde spelers niet moest genoegen nemen met feiten aan. Beverwijk is een
in actie konden komen. De in- nederlagen. Zowel de man- team waarvan wü niet hoeven
gezette Ronald Halderman nen als de vrouwen werden te verliezen. Fysiek zijn zij wel
bleek echter geen verzwak- afgetroefd. De basketballers sterk, maar we moeten ze aan
king. Met zijn tomeloze inzet hadden geen kans tegen Hei- kunnen. Hadden we bijvoorwas hij een vorbeeld voor de loo en verloren met 87-57, beeld in deze wedstrijd een
anderen.
terwyl de basketbalsters een keer voorgestaan dan hadden
De mentaliteiten de veer- nipte 38-35 nederlaag leden we misschien wel door kunnen
kracht van Zandvoort werd in tegen Racing Beverwijk.
drukken. Nu lukte het echter
het begin van de wedstrijd
niet."
nogmaals op de proef gesteld,
Het team van coach Joop
want nauwelijks was aan de
Het Ijjkt er op dat de basket- van Nes telde, door blessures,
partij begonnen of het eerste balteams van The Lions snak- vele invallers. Bovendien kan
doelpunt lag al achter doel- ken naar het einde van het sei- geen beroep meer gedaan worman Clemence Groot, 1-0. De zoen. Het loopt niet meer zoals den op schutter Maarten van
omstandigheden waren niet al in de eerste helft van de com- den Elshout, die voor zijn stute best en het groene veld ver- petitie. Het team van coach die naar Spanje is vertrokken.
anderde in een wit tapijt. Een Olaf Vermeulen kon in de eer- „Dat is een groot gemis," vindt
oranje bal werd ingebracht en ste helft goed bijblijven. Het Van Nes. „Maarten is goed
Zandvoort kreeg allengs meer fysiek sterke Beverwijk nam voor gemiddeld dertig punten
greep op de strijd. Ondanks meteen een kleine voorsprong en dat kunnen we niet opvanhet zwaar bespeelbare veld en stond die niet meer af. Met gen."
speelde Zandvoort een prima veel inzet hield Lions stand en In de wedstrijd tegen Heiloo
party voetbal.
toen de achterstand naar 24-25 hield Lions een kwartier lang
De druk op het Amsterda- werd teruggebracht leek het stand. Met goed basketbal
mes doel werd groot. Kansen erop dat Lions door zou druk- bleef Lions in het spoor, doch
kreeg Zandvoort maar de lat ken. Beverwijk bleef echter een versnelling tegen het einde
stond vooralsnog een treffer in overeind en met een driepun- van de eerste helft brak de
de weg. Na een halfuur spelen ter werd de ruststand op 24-28 Zandvoorters op. Heiloo liep
werd de doorgebroken Ruud bepaald.
toen weg naar een 30-41 rustvan Laere keihard neergelegd
In de tweede helft zakte het stand.
en de toegekende strafschop spelpeil naar een bedenkelijk
De tweede helft was een forwerd door Robin Castien ver- niveau. Zowel Beverwijk als maliteit. De Zandvoorters
züverd, 1-1. In de slotfase van Lions maakten er toen niet vochten als leeuwen, maar tede eerste helft bleef Zandvoort veel van. Defensief ging het gen het betere spel van Heiloo
druk uit oefenen op de verde- nog wel maar aanvallend werd was geen kruid gewassen. Ook
diging van AFC, echter zonder er te veel gemist. Beverwijk liet wat lengte betrof moest Lions
meerdere successen.
nog maar tien punten noteren het afleggen. Daardoor werden
Ook in de tweede helft dik- en Lions kwam tot een totaal de meeste rebounds een prooi
teerde Zandvoort de strijd. De van elf, een aantal dat veel te voor Heiloo dat freewheelend
Amsterdammers waren met weinig is. De eindstand werd de overwinning veilig stelde.
counters niet ongevaarlijk, zodoende bepaald op 35-38 in De Zandvoorters boden in de
doch telkens reageerde de het voordeel van Racing Be- slot minuten weinig weerstand
Zandvoortse defensie alert en verwijk.
en verloren met 57-87.
hoefde doelman Groot vrijwel
„In de eerste helft liep het
„Het was een regelmatige
niet in actie te komen. Bij nog wel," stelde coach Olaf nederlaag," ging Van Nes verZandvoort werden twee moe- Vermeulen. „De tweede helft der. „Ben je op normale sterkgestreden spelers vervangen
door lan Beekelaar en Rotain
Luiten. Beide spelers kwamen
m voorgaande jaren wel uit
Riek de Haan
(TZB)
30>
voor het eerste team maar vertonen nu hun kunsten in het
vyfde elftal.
Beekelaar liet zich in de defensie gelden en Robin Luiten
bracht de Zandvoorters zelfs
(SV Zandvoort-zat.)
Robin Castien
21 )
°P een voorsprong. Na een
vlotte combinatie kwam de bal
Mischa Tibboel
(TZB)
18)
voor de voeten van Luiten die
(SV
Zandvoort-jun.)
Stefan
Smit
11
Riet een harde schuiver de Amsterdamse doelman kansloos
Pieter Keur
(SV Zandvoort-zat.)
10]
{jet, 1-2. AFC probeerde onder
de druk vandaan te komen,
öiaar slaagde daar niet in. Vjjf
ftiinuten
voor het einde beslis- Door het inhaalprogramma en ook nog eens afgekeurde velden
'e Edwin Ariesen het aantrek- kwam alleen het eerste zaterdagteam van SV Zandvoort in actie. De
Kel\jke duel door na een leuke Zandvoorters waren eindelijk weer eens op dreef en wonnen met 1-3
aanval de doelman te veras- van AFC Amsterdam. Bij die drie doelpunten zat natuurlijk een
Se
n, 1-3.
treffer van Robin Castien. Echter om Riek de Haan, die dus niet in

Topscore]

het veld kwam, in te halen, moet er meer gescoord worden.

Foto Karin Schut

Spaarnwoudeloop op
autovrij parcours

geen bedreiging vormen voor
Wim de Ban, die met zijn tiende plaats nog wel een puntje
liet noteren voor het algemeen
klassement en daarmee op
zoek gaat naar aansluiting met
de beste tien snelschakers van
ZANDVOORT - In het redit seizoen.
creatieschap Spaarnwoude
vindt op zondag 19 maart
Aanstaande
vrijdagavond 2000 de jaarlijkse Spaarnstaat voor het achttal van woudeloop plaats.
Chess een zeer belangrijk duel
op de agenda en wel tegen De Spaarnwoudeloop is een
mede-degradatiekandidaat
mooie test voor ieders conditie
De Pion uit Wormerveer. Deze nu het voorjaar weer in de
uitwedstrijd is voor Chess een lucht hangt: je kunt er tien,
strijd van leven of dood, daar twintig of zelfs dertig kilomede Zaankanters gelijk staan in ter rennend volbrengen langs
matchpunten en slechts an- een rustig, autovrij, geasfalderhalf bordpunt op de Zand- teerd en redelijk beschut parvoorters achterstaan.
cours. Voor iedere afstand
geldt dat zowel wedstnjdloZeker, gezien het feit dat in pers als recreanten van harte
de laatste ronde koploper De welkom zijn. Start en finish
Vennep naar Zandvoort komt zijn bij het Buitenhuis.
met vermoedelijk de champag- "Dé gezamenlijke start is om
neflessen in de tas, zal er vrij- 11 uur precies. Voor veel harddagavond gewonnen moeten lopers in de regio is de dertig
worden.
kilometer van Spaarnwoude
eeen uitstekend 'opstapje'
voor hun geplande marathon(s) in het voorjaar of in de
zomer. Voor sommige van hen
is deze uitdaging een traditionele training geworden. En ook
van buiten de regio komen er
jaarlijks verrassende deelne-

mers. De organisatie stelt ook
dit jaar geldpremies beschikbaar voor het scherper stellen
van de verschillende parcoursrecord. Dit zal ongetwijfeld leiden tot extra strijd. Nieuw is
dit jaar de mogelijkheid om
thuis of op kantoor vanachter
de computer de eigen inschrijvmg te regelen (www.spaarnwoudeloop.nl.). Dat is voor alle
betrokkenen een comfortabele
manier om start en inschrijving soepeitjes te laten verlopen.
Omdat het vaak koud is op
de dag van de Spaarnwoudeloop zijn de warme douches na
afloop een verademing; ook zal
er behalve voor water en sportdrank, ook voor (warme) thee
en bouillon gezorgd worden.
De atletiekvereniging Haarlem
zal ook dit jaar weer hard werken om de organisatie vlekkeloos te laten verlopen. Informatie bij telefoonnumer: 023528.6517 (Ad Appel), 023538.5623 (Bert Boesten) of via
www.spaarnwoudeloop.nl.

Wandelen door duinen
ZANDVOORT - Op zondag 12 maart om 10 uur vertrekt een excursieleider van
het Nationaal Park ZuidKennemerland voor een
twee uur durende 'stuivend
zandexcursie'.
Voor deze excursie geldt een
verplichte aanmelding met
naam en telefoonnummer bij
het
excursie-informatinummer van het nationaal park
(023-541.1119). Zand heeft heel
lang in de duinen kunnen stuiven. Door de wind groeiden de
mooiste duinvormen. Maar de
mens heeft de duinen in deze
eeuw willen vastleggen. Met

als resultaat dat er weinig te
stuiven meer .overbleef De
laatste jaren wordt daar weer
anders over gedacht.
Stukken begroeid duin worden weer opengemaakt en mogen weer gaan stuiven. Tijdens
deze wandeltocht worden de
verschillen duidelijk met voorbeelden getoond. Het verzamelpunt is de PWN-ingang
Parnassia in het Nationaal
Park
Zuid-Kennemerland.
Aan het eind van de Zeeweg
naar Bloemendaal aan Zee
rechts afslaan richting Restauarnt Parnassia. Verzamelen bij
het informatiepaneel op parkeerplaats. Deelname aan de
excursie is gratis.

ADVERTENTIE

HET GROTE HARRY MULISCH NUMMER

Ook de inbreng van Pie Gansner kan de nederlaag van Lions niet
voorkomen
Foto Chris Schotanus

te dat zit er meer in. We moeten de laatste wedstrijden van
de competitie gewoon lekker
ballen en proberen er nog wat
van te maken. We staan nog
steeds in de middenmoot."

Scores van de vrouwen: Sabine Dijkstra 10, Miranda Dijkstra 6, Pie Gansner 5, Simone
Beerepoot 5. Mannen: Philip
Prins 17, Alain Clarck 13, Roger de Haak 13.

Paddentrekexcursie
' ZANDVOORT - Zaterdag 18
maart om 18.30 uur vertrekt de
boswachter van de Vereniging
Natuurmonumenten voor een
drie uur durende 'paddenexcursie':
Voor deze excursie geldt een
verplichte aanmelding met
naam en telefoonnummer by
het excursie-informatienummer van het nationaal park
(023-541.1119). Als het een
zachte avond is, met een beetje motregen, dan krijgen de
deelnemers volop padden te
zien. Waar ze heentrekken,

vertelt een deskundige taoswachter van de Vereniging Natuurmonumenten.
Warme, waterdichte kleding
en schoenen worden aanbevolen. Verzamelen by het informatiepaneel van het nationaal
park op de parkeerplaats, gelegen aan de Duin- en Kruidbergerweg in Driehuis. Tegenover
'het Vinkennest' het weggetje
inrijden. Leden van Natuurmonumenten kunnen gratis mee
op excursie, niet-leden betalen
vijf gulden, kinderen een gulden.

De Schrijver,
Het Boekenweekj
!fct Oeuvre

Het kampioenschap en de
daarmee gepaard gaande promotie naar de hoofdklasse kan
nu komende vrijdagavond
worden bewerkstelligd. Voor
die dag staat de competitiewedstrijd tegen YB/Superfone
op het programma. In de Korver Sporthal wordt om kwart
voor tien begonnen.
De Zandvoorters stonden m
het duel tegen IJmuiden stijf
van de zenuwen. Binnen een
paar minuten keek Zandvoort
tegen een 2-0 achterstand aan.
Geen bemoedigend begin en
wat spel niveau betrof was het
niet best Toch zette het Zandvoortse team er de schouwers
onder. Remco Ronday bracht
Zandvoort door twee treffers
terug m de wedstrijd, maar al
snel werd onoplettend verdedigen door IJmuiden afgestraft, 3-2. Na de gave gelijkmaker van Jory Heidebrmk
werd van doel gewisseld.
De titel kwam binnen handbereik toen Tim van den Hoogen de Zandvoorters naar een
4-3 voorspnng knalde. De rust
ontbrak echter in het spelletje
van de badgasten. Een vrijuit
spelend IJmuiden voldeed yolkomen aan zijn sportieve
plicht en maakte het SV Zandvoort zeer moeilijk. Met twee
rake schoten nam IJmuiden
een 5-4 voorsprong.
De Zandvoorters trokken in
de slotfase het initiatief alsnog
naar zich toe en zetten aan om
toch het kampioenschap te
kunnen vieren. De alles of niets
poging van de titelkandidaat
werd beloond met de gelijkmaker van Jordy Heidebrink.
Meer zat er met in voor de
Zandvoorters, waardoor het
wachten is tot vrijdagavond.
Dan kan alsnog de titel behaald worden.
„Het was geen grootse wedstrijd," vertelde coach Toon
van den Hoogen. „De jongens
wilden te graag waardoor het
spel er niet uitkwam We waren
erop gebrand om nu meteen
maar kampioen te worden.
Misschien was de drukte groot
want het liep totaal niet. Nu
moet het vrijdagavond maar
gebeuren "

Klaverjassen
voor TZB-softbal
ZANDVOORT - Vrijdagavond is het weer zover. Dan
organiseert de sporetvereniging TZB de zesde koppelklaverjaswedstrijd van dit
seizoen. De organsiatie rekent ook dit keer op een volle
kantine aan de Kennemerweg.
De opbrengst van deze
kaartavond is bestemd voor de
afdeling softbal van TZB. Om
mee te mogen klaverjassen
moet de deelnemers tien gulden per koppel neertellen De
eerste kaarten valt om acht
uur op tafel. Zoals gewoonlijk
stelt TZB weer fraaie prijzen
beschikbaar voor de beste klaverjassers Ook wordt een loterij gehouden met eveneens
mooie prijzen. De laatste
speeldatum is ook al bekend,
namelijk vrijdagavond 14 apnl
2000. Nadere informatie kunnen belangstellenden terecht
bij Hans Paap. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 023-5717397.

Rangschikking
voetbalclubs
ZANDVOORT - De standen zien er na de wedstryden
van het voorbije weekeinde
voor de Zandvoortse voetbalclubs als volgt uit:
Derde klasse KNVB zaterdag:
VEW
16-35
RCH
15-31
NAS
16-30
SCW
16-25

SV Zandvoort
Vlugen Vaardig
SIZO

16-25
17-23
17-22

Hoofddorp
IJmuiden

16-20
16-15

Overbos

17-13

AFC

DCG

16-21
16-14

Vierde klasse KNVB zondag:

Van Nispen
Pancratius

19-45
18-35

Hillegom

18-29

GeelWit
Concordia
TJnited/DAVO
DSOV
SV Zandvoort
TYBB
BSM

19-26
19-24
18-23
19-20
18-19
19-18
19-17

DIO

DSS

18-30

18-26

Zevende klasse KNVB zondag:

Heemstede
TZB

20-44
17-32

Eendracht
OSC
ABNAmro
THB

17-18
17-14
16-11
16-7

KSJB
DIB
HYS

17-30
16-25
14-24

woensdag 8 maart 2000

Weekmedia 17

10

Middelbare Beroepsopleidingen voor
Horeca
Toerisme
AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

DaKKerlJ

HOTEL EN GASTRONOMIE

Facilitaire Dienst

'Het is

geweldig om
de klant met
het resultaat
te verbazen'
Jaap Maars

14 maart 2000 16.00

Horeca, Toerisme en Fac. Dienst:
Da Costastraat 60,1053 ZP Amsterdam, (020) 5150 350

Bakkerijsector:
Elandsstraat 175,1016 SB Amsterdam, (020) 5150 315

Nieuwe opleidingen:
• MBO PM^ Hospitality and Tourism Management
voor HAVO of VWO gediplomeerden
• Facilitaire Dienst niveau 4 BOL

www.achg.roc-ams.nl

Grafisch l

'Geen enkele klus is ooit hetzelfde'

- 20.00 uur

TT Amsterdam

VMBO
Dintelstraat 15

Grafische Technieken/
Vormgeven

tel. (020) 573 50 01

MBO

CH, IK PRIEGEL nu eenmaal
graag," verklaart Anja Akkermans het feit dat zij als goudsmid haar brood verdient.
„Vroeger als kind speelde ik al
het liefst met kleine beestjes
en poppetjes. Die voorkeur zit
er kennelijk dus van jongs af
aan in." Toch ligt ook een andere oorzaak voor de hand bij
haar beroepskeuze. In het juweliersbedrijf dat haar vader
in 1964 aan de Purmerweg 92
te Amsterdam-Noord begon,
kwam ze namelijk reeds als
kleuter met het vak in aanraking.
„Net als mijn oudere zus,
waarmee ik het bedrijf inmiddels heb overgenomen, ben ik
boven de zaak geboren," vertelt Anja. „Bij ons thuis liepen
werk en privéleven dan ook
door elkaar heen. Zo hielp ik

toen ik zes was al mee om sieraden te poetsen. En vanaf het
allereerste begin leek het me
geweldig leuk om in die wereld
actief te blijven. Toch hebben
mijn ouders het me destijds
afgeraden, omdat ze dachten
dat ik er te ongeduldig voor
zou zijn. Gelukkig heb ik toch
doorgezet, want ik werk hier
nu alweer vijftien jaar met
ontzettend veel plezier in de
zaak."
Na de mavo voltooide Anja
op de technische school de
vierjarige opleiding tot goudsmid, zoals gebruikelijk in
combinatie met de opleiding
tot juwelier. Tegelijk bemachtigde ze tevens het middenstandsdiploma. „In feite hoort
dat bij elkaar," legt ze uit.
„Omdat je met die papieren
op zak dan een eigen bedrijf
kunt beginnen." Zelf liep ze

eerst een half jaar stage bij
een andere juwelier, voor ze
haar vader en haar zuster Annemiek (die de klanten helpt
en de administratie doet) ging
bijstaan. Sindsdien is ze vooral bezig met het repareren van
kapotte sieraden, alsmede het
veranderen van gouden en zilveren voorwerpen naar de
wens van de eigenaar.
„Het komt nog weieens voor
dat klanten een ring van oma
hebben geërfd, die echter niet
hun eigen maat is. Mijn taak is
het dan om de ring een beetje
dikker of dunner te maken.
Maar wat ook vaak wordt gevraagd is om een kaal sieraad
te voorzien van een edelsteentje, zodat het wat levendiger
oogt. In elk geval begin ik altijd eerst met het voorwerp in
een ontvettingsbad te leggen,

zodat al het huidvuil wordt Bovendien heb ik heel goede
losgeweekt. Want anders kan ogen, en een behoorlijk vaste
ik niet goed solderen."
hand."
Wat haar vak zo aardig
Na de reparatie of verande- maakt is volgens Anja vooral
ring polijst Anja het sieraad het creatieve aspect. „Omdat
net zo lang, totdat niets meer geen enkele klus ooit hetzelfverraadt dat er ooit iets mee de is moet je tenslotte toch
gebeurd is. „Ik kijk zelfs met voor alles steeds weer een
een loupe na of er geen krasjes nieuwe oplossing bedenken.
meer zijn overgebleven," ver- Soms kan dat inderdaad weizekert zij. Dat ze in haar be- eens moeilijk zijn, ja, bijvoorrpèp als het ware werkt op de beeld met antieke sieraden
vierkante millimeter, waarbij waarvan de roosgeslepen diade minste verkeerde beweging mant op een speciale manier
fataal kan zijn, zegt Anja abso- is gezet. In de praktijk is dat
luut geen angst in te boeze- ontzettend bewerkelijk. Maar
men. „Nee hoor, ook niet als ik goed, dan is het voor mij juist
met hele dure of unieke spul- de grote uitdaging om toch
len werk. Tijdens mijn oplei- een bevredigend resultaat te
ding heb ik namelijk wel ge- bereiken. Temeer omdat het
leerd om eerst van te voren natuurlijk geweldig is om de
heel goed na te denken over klant daarmee te verbazen."
wat ik precies van plan ben, en
Johan Schaaphok
dan pas aan de slag te gaan.

VMBO
• Horeca
• Bakken
• Toerisme

Grafisch Vormgeven
AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

H UBERTUS VAKSCHOOL
El

OPEN

MBO

N.
^

Contactweg 36
—i /«-.«x .-*r -,„ „..
tel. (020) 606 20 M J

Grafisch Management
Grafisch Intermediair
ICT
Mediaservice
Multimedia Vormgeven
Grafische Technieken
Theatertechniek

KOM NAAR ONZE OPEN DAG
woensdag 15 maart 2000 16.00 - 21.00 uur

www.gla.nl
PENDELBUSJES:

station Sloterdijk-Contactweg en v.v.
Contactweg-Dintelstraat en v.v.

AMSTERDAMS COLLEGE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

De Berkhoff
Na de basisschool
• Koken en serveren
• Brood- en banketbakker
Een kleine school met
grote aandacht voor de leerling

Open dag:
zaterdag 18 maart 11.00

Het zorgcentrum Leo:
Pölakhuis, het Centrum
voor Senioren De Drie
Hqveaen het' . • ' . ' • •
Dienstencentrum
Joannes de Deo :vormen samen de
stichting ANTARIS,
een organisatie •; •
met ruim 600.
:
verzorgings-en .
"••
: verpleeghuisplaatsen en ruim 700 .
medewerkers. ,
Binnen ANTARIS
: vindt de . . • . .-...•
multidisciplinaire
..-.
zorg-en .. ;
dienstverlening aan:
cliënten en bewoners
plaats in vier divisies
Zorg, te weten: twee .
divisies somatische
zorg, één divisie
•.geestelijke'- . •;'
' gezondheidszorg en '
één divisie semi- en .
"''extrarriüralè"zo"rg.'::"7'""=
Daarnaast'is er
- ' •'
ééndrietal
;
ondersteunende
.diensten.

DAGEN

Vanuit Joannes de Deo Dienstencentrum wordt zorg geboden aan zelfstandig wonende ouderen in de buurt van het dienstencentrum. Deze
zorg kan uit verschillende onderdelen bestaan: hulp bij het schoonhouden van de woning, hulp bij lichamelijke verzorging, hulp bij medicijngebruik en wondverzorging, en psychosociale ondersteuning. Al deze zorg
zit in een zogenaamd 'zorgpakket'.
Wegens uitbreiding van het zorgteam zijn wij op zoek naar

R. de Vosstraat 27
Amsterdam

tel. (020) 680 29 99
www.xs4all.nl/~hubertus

ZELFSTANDIG ZIEKENVERZORGENDEN en
BEJAARDENVERZORGENDEN IN DE WIJK m/v
Fulltime of parttime
Hoe zien de functies eruit?
Als ziekenverzorgende of bejaardenverzorgende draag je zorg voor het
geven van dagelijkse lichamelijke, geestelijke en sociale zorg aan cliënten. Daarnaast stimuleer je en assisteer je cliënten bij het verrichten van
ADL-activiteiten. Je verricht de verpleegtechnische handelingen, behorend bij je opleidingsniveau. Je werkt zelfstandig bij de mensen thuis
maar wel vanuit de gezelligheid en steun van een team als thuisbasis. Je
bent medeverantwoordelijk voor het schrijven van het zorgplan. Je werkt
dag- en avonddiensten in een wisselend rooster.
Wat vragen wij?
Wij vragen een enthousiaste persoonlijkheid met een flexibele en vooral
cliëntgerichte instelling; de capaciteit om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken; een diploma ziekenverzorgende of bejaardenverzorgende.
Wat bieden wij?
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleging en Verzorging.
De functie van ziekenverzorgende is ingeschaald in FWG 35, minimaal ƒ
2.838,- en maximaal ƒ 4.116,- bruto per maand, bij een volledig dienstverband. De functie van bejaardenverzorgende is ingeschaald in FWG 30,
minimaal ƒ 2.696,- en maximaal ƒ 4.013,- bruto per maand, bij een volledig dienstverband.
Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M.
Logtmeijer, manager Zorgpakketten, tel. 020-6195272 (van 8.30 tot 9.30
en van 13.00 tot 14.00 uur).
Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 14 dagen richten aan Antaris, t.a.v.
mevrouw M. H. van Vliet personeelsadviseur, Postbus 9225,
1006 AE Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer 4'-09-00.

• 15 maart 2000
15.00-17.30 en
18.30-20.00 uur
• 12 april 2000
13.00- 16.30 uur

Hubertus Vakschool: al meer
dan 50 jaar gedegen vakopleidingen met persoonlijke
aandacht. Goed bereikbaar
vanaf station Sloterdijk met
tram 12 of bus 15
maaktdeeluitvan S'

regionaalopleidingencentmmamsterdamenomstreken

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?
Wil je

kranten bezorgen?

Wil je

8,00 verdienen?

-14.

Op 2 minuten loopafstand van het Amsté

Geef je dan op als

BEZORGER/STER

Kom De Berkhoff proeven!
Wibautstraat 220, 1097 DN Amsterdam
telefoon (020) 665 13 13 fax (020) 463 73 57
www.achg.roc-ams.nl/berkhoff
• -..'••','

van het
Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel.5717166

maakt deel uit van ^^

regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Advefteren? Bel met Rlna Ver kaai k 020-562 2804

woensdag 8 maart 2000
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WEE HOERENKINDEREN met een bokkenwagen op de smalle weg
langs hel riviertje het Gein. 't Is net alsof Jacob Olie ze gevraagd heeft
juist zó even stil te houden, terwijl hij zijn camera op statief plaatste.
Het meisje lijkt zichtbaar ingenomen met dit verzoek, het jongetje in de
Idein-formaat boerenwagen oogt een stuk onrustiger.

T

Ook in de evenwichtige weergave van het landschap herkennen we Olies
hand. lussen de nog kale bomen op deze vroege voorjaarsdag schemeren
de boerderijen die in de zomer verscholen gaan in het groen. Olie noteerde
bij deze foto: 't Geijn bij Weesper Carspel'.
Vermoedelijk stond hij dichter bij Driemond dan bij Abcoude. De raadselachtige slanke toren met de steile spits die (ter hoogte van de kop van de
bok) boven de bebouwing uitsteekt, is vermoedelijk een overblijfsel van
een verdwenen buitenplaats aan het Gein: een uitkijktorentje of een duiventil.
Voor Olie was het Gein geen onbekende omgeving. Sinds 1868 gaf hij een
dag per week les op de tekenschool in Abcoude. Toen hij in 1890 na zijn
afscheid van de Amsterdamse Ambachtsschool weer begon met fotograferen, was Abcoude een van zijn eerste onderwerpen. In totaal maakte hij
ruim 130 opnamen van het dorp en de bewoners, en van de directe omgeving: de Winkeldijk, de Horden, en de weg naar Baambrugge. Langs het
Gein vervaardigde hij bijna vijftig opnamen.
Bij uitvoerig turven blijkt nog iets anders: de meeste opnamen werden op
een dinsdag gemaakt, kennelijk de dag waarop hij meestal les gaf. Ook valt
op dat hij hier in de maanden januari-maart en augustus-september niet
fotografeerde. In de zomer, als veel kinderen meehielpen bij het werk op
het land, was er vermoedelijk geen school. In de winter lijkt Olie sowieso
minder gefotografeerd te hebben dan in andere jaargetijden.
De oudste foto's uit 1890 zijn buitengewoon brave, ansichtkaart-achtige
plaatjes. Al snel vond Olie de vorm waarbij hij met de camera op statief
een evenwichtig beeld uitkaderde, en dit bevolkte met mensen en koeien,
al dan niet geposeerd. Een 'typische' Olie zeggen wij nu. Aan het eind van
de jaren '90 maakte hij opnamen van boerderijen en spiegelende bomen
aan het water. Deze foto's hebben dezelfde motieven als werk van Piet
Mondriaan, die in de jaren 1900-1910 veel langs het Gein tekende en schilderde (diens weergave is uiteraard geheel verschillend).
Vanaf 1901 ging Olie alleen nog met een bpxcamera pp pad. Een statief
was niet nodig, en met deze nieuwe bewegingsvrijheid maakte hij enkele
wonderlijke foto's van een laag standpunt, van spiegelende watervlakken
omzoomd door ruige oevers met opgeschoten struiken, bomen en knotwilgen. De enkele menselijke figuur valt op deze natuurfoto's nauwelijks op.
(met

Gedurende de tentoonstelling 'Jacob
Olie, fotograaf van I9de-eeaws
Amsterdam (tot half april), houdt
deze krant in samenwerking met
het Gemeentearchief Amsterdam
een fotowedstrijd. ledere amateurfotograaf kan hieraan meedoen.
Het thema van de wedstrijd is
'straatleven', een onderwerp waarop Jacob Olie zich rond 1900 graag
in Amsterdam en omgeving uitleefde.
Een speciale Jury zal de foto's
beoordelen. Zowel deze krant als
het Gemeentearchief Amsterdam
stellen toepasselijke prijzen
beschikbaar, onder meer in de vorm
van fotoboeken. Eén van de hoofdprijzen is in elk geval het prachtig
geïllustreerde boek 'Jacofa Olie Jbz
(1834-1905)', winkelwaarde 95

dank aan Erik Schmitz)

Dit is de zevende aflevering van een serie over Jacob Olie, die tussen
1860 en 1904 duizenden foto's in en rond Amsterdam heeft gemaakt. Tot
half april is in het Gemeentearchief, Amsteldijk 67 in Amsterdam, de
tentoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf van 19de-eeuw Amsterdam' te zien.
Openingstijden zijn maandag tot en met zondag van 11 tot 17 uur. Op de
internetsite van het Gemeentearchief (www.gemeentearchief.amsterdam.nl) is een selectie te zien van de fotocollectie van Olie.

Langs het Gein, zondag 19 april 1896

Foto Jacob Olie/Gemeentearchief Amsterdam

U kunt uw fato's (aantal, formaat,
zwart-wit of kleur, aude of nieuwe
foto's mag u zelf bepalen) sturen
naar: Weekmedia, t.a.v. Trudy
Steenkamp, postbus 2201,1000
EK Amsterdam, onder vermelding
van Jacob Olie.

Fitness (ook wel sportief) wandelen is een nieuwe
sport voor jong en oud, die in-actieve en semi-actieve
mensen de mogelijkheid biedt op eenvoudige wijze
hun fitheid te verbeteren. Niet alleen neemt het uithoudingsvermogen toe, maar ook treedt een verandering op in gewicht, spierlengte en coördinatie.

nieuwe
De Hortus Botanicus werd in 1638 opgericht door het Amsterdamse stadsbestuur als 'Hortus Medicus', kruidentuin voor artsen en apothekers. Inmiddels is

Hortus Botanicus

I

Wendy Piet, derde
van
links: „We
?
ien dat er steeds
nieer belangstcl'jng; ontstaat voor
'ïtness-wandelen"
Foto Jaap Maai s

EDERE WOENSDAG- en zaterdagochtend is een groep van twintig
tot vijfentwintig man, maar voornamelijk dames, in het
Amsterdamse Bos bezig met deze
nieuwe vorm van bewegen. Onder
leiding van twee jonge sportinstructeurs, die na hun Cios-studie dit 'gat
in de markt' ontdekten.
Net afgestudeerd begonnen Rutger
Tijssen en Wendy Piet drie jaar geleden met het verzorgen van cursussen in-line skaten. Op dat moment
was het nog een rage, inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige sport.
„Dat deden we alleen in de zomer
en we hadden daar behoorlijk veel
succes mee. pok bij bedrijven," vertelt de 26-jarige Wendy. De cursussen werden gegeven in de buurt van
het Loopveld, waar de ruimte voldoende en de veiligheid voor de skaters het grootst was.

in dienst is als schaatstrainer bij een
aantal Utrechtse schaatsclubs, vatte
het plan op om naast het in-line skaten ook iets te gaan doen aan hardlopen en fitness wandelen.
„Tot eind maart zijn dat de twee
activiteiten, die we op het programma hebben staan. Op woensdagochtentj zyn we van half tien tot half elf
met één groep aan het wandelen en
hardlopen, maar wel op twee
niveaus. Op zaterdag hebben we
twee groepen, waarvan de ene van
tien tot elf uur wandelt en de andere
hardloopt," stelt Wendy, waarbij ze
uitdrukkelijk stelt dat de cursisten
zelf mogen uitmaken aan welke activiteit ze die dag willen deelnemen.
De cursisten verzamelen op de trainingsdagen op het parkeerterrein in
het Amsterdamse Bos aan het einde
van de Oude Karselaan.
Daarvandaan gaat de groep dan (in
het verlengde van de Karselaan) het
Om hun activiteit wat meer 'body*
Bos in.
te geven, richtte het tweptal 'Moving „We willen de groepen niet te groot
Sport Support' (MSS) op met als
maken, want dan kunnen we geen
doel trainingen en cursussen te ver- aandacht meer aan de individuele
zorgen in diverse sporten. „We prodeelnemer schenken. Dat staat bij
beren het bedrijf langzaam uit te
ons voorop." Volgens Wendy moet
dat ook het uitgangspunt blijven.
bouwen, maar omdat we het met
„We zien echter wel dat er steeds
zijn tweeën doen en. zelf overal pro>'meer belangstelling ontstaat voor
paganda maken, kunnen we er nog
niet van leven," aldus Wendy, die
dat fitness-wandelen. Ik ben
zelf nog werkzaam is bij een sportonlangs nog eens bij de Weight
Watchers geweest en een aantal
school. Partner Rutger Tijssen, die
als schaatsinstructeur op de Jaap
dames is nu bij ons actief. Dan zie je
Edenbaan werkzaam is en ook nog
dat een klein beetje meer bekend-

heid over een dergelijke activiteit
ook direct tot resultaat leidt," vervolgt een supergemotiveerde Wendy.
De Amsterdamse zag enkele jaren
geleden op de tv Oprah Winfrey propaganda maken voor deze vorm van
wandelen. „In Amerika werd dat
een rage, hier willen we er een echte
sport van maken. Want je bent in
een stevige wandelpas, afgewisseld
met oefeningen, toch een uur in
beweging. Daarbij is het grote yoordeel, dat iedereen aan deze activiteit
kan deelnemen. En het fitness wandelen helpt je te ontspannen, doordatje lekker in de buitenlucht bezig
bent."
Naast het wandelen heeft het twee
tal ook hardlopen op het programma
staan. Wendy: „Bij deze training
besteden we naast het hardlopen
ook aandacht aan techniek en
krachtoefeningen. Die training is
ook goed geschikt voor beginners,
omdat we iedereen op z'n eigen
niveau laten trainen." Een eerste
proefles is gratis. Voor een tien-rittenkaart zijn de kosten 95 gulden
In april start MSS weer met in-line
skaten en worden ook de beide
andere activiteiten naar de avonduren verschoven. Dan wordt één
avond besteed aan hardlopen, één
aan fitness en de resterende avonden kan dan van half acht tot half
negen worden deelgenomen aan inline skating dat in de buurt van het

een van de oudste botanische tuinen
ter wereld. De Hortus is een 'levend
museum' met circa achtduizend verschillende plantensoorten. Er worden
hoge eisen gesteld aan nieuwe collectiestukken. Zo moet een plant van
wilde herkomst zijn, liefst in de natuur
verzameld en er moeten gegevens
over de vindplaats bekend zijn.

Loopveld (in Buitenveldert) wordt
beoefend. Alleen op zaterdagochtend blijft het wel mogelijk om van
tien tot elf uur in het Amsterdamse
Bos actief te blijven.
Enthousiast is het tweetal over de
mogelijkheid, die het in de zomer
krijgt. Eind april wordt op enkele
scholen in Amstelveen een aantal
lessen in-line skaten gegeven.
Samen met de politie
Amsterdam/Amstelland en Veilig
Verkeer Nederland is een aantal veiligheidseisen opgesteld, die in enkele lessen worden aangeleerd. De lessen worden dan afgesloten met een
examen, terwijl het uil te reiken
diploma een stempel van de politie
krijgt.
Of dat diploma ook wordt erkend
door de inmiddels opgerichte
Nederlandse Inline Skate Bond, is
de vraag. „Voor ons is het nog
onduidelijk wie en wat die bond is
en doet. Wel zijn er al berichten dat
ze eerst met certificaten willen
beginnen, waarvoor dan ook een
cursus bij hen moeten worden
gevolgd en natuurlijk behoorlijk
moet worden betaald. Voorlopig kijken we het nog even aan," aldus
Wendy Piet, die tenslotte stelt dat er
ook nog fitness-skate lessen op het
programma komen. Alleen voor
geoofenden, die dan begeleide tochtjes kunnen rijden.
Henk Fokkink

In een groot deel van de tuin staan
planten uit gematigde en arctische
gebieden, waaronder een aantal
geneeskrachtige planten die driehonderd jaar geleden al in de Hortus
groeiden. Er staan vele monumentale
bomen (de meeste zijn rond 1895
geplant), waaronder de oudste boomhazelaar van Nederland.
De Hortus is onder andere beroemd
om zijn cycaspalmencollectie, waarvan één exemplaar meer dan driehonderd jaar oud is.
Agave latissima foto Hortus Botanicus

Moving Sport
Support is
gevestigd in
Amsterdam,
telefonisch
bereikbaar
onder nummer
(020)4420899,
e-mail:
wendy.rutger@tijssen.nl

Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van de Hortus Botanicus
krijgen lezers een gratis kopje koffie in de Oranjerie (geopend vanaf tien uur)
Elke vijftigste bezoeker in het kader van deze actie krijgt een botanische plant
cadeau, afkomstig uit de kweekkas van de Hortus. Elk twintigste kind krijgt een
zakje zaad van wilde bloemen cadeau. De actie loopt de gehele maand maart

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL.

maximaal 2 per bon

Hortus Botanicus Amsterdam, Plantage
Middenlaan 2a, telefoon 020-625.8411 (infobandje). Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 17 uur. Zaterdag en zondag van 11 tot 17
uur. Tot 1 april sluit de tuin om 16 uur.

koffie/cadeau

woensdag 8 maart 2000
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modellen, uit het land vnn de onbegrensde mogelijkheden. En dat is, z o a l s u
aan d e S t r a l u s z i e t , o o k liet l a n d v a n o p w i n d e n d
grenzeloos

comfort

t w e e airbags,

Mededelingen

De C h r y s l e r S t r a t i i s b i e d t

elektrisch

bcdienbare

ramen

d e s i g n , v a l u c f o r m o n e y en
standaard

vcrgrcnclclmg, in h o o g t e v e r s t e l b a r e b e s t u u r d e r s s t o e l

PARANORMAAL/GEZONDHEIDS BEURS
m de MEER VAART, Meer en Vaart 300, A'dam zondag 19
maart. Aanvang 11.00 uur. Entree ƒ12,50. Met deze adv.
ƒ2,50 korting. M.m v. Jan van der Heide en lezingen!
LESBISCH'' In april start er
weer een Coming-out groep
voor vrouwen. De start/info- Dames/heren gevraagd, van
avond is op maandag 3 april 18 tot 28 jaar die full flavour
om 20.00 uur.
filtersigaretten roken en mee
doen aan een marktonOp 21 maart organiseert de willen
derzoek. U krijgt hier een
werkgroep 'Coming-out groe- vergoeding voor. Inl.
pen' een workshop over 'Co- 020-6654447.
ming-out op het werk'. Deze
workshop is bedoeld voor
Snel een Micro-advertentie
lesbische vrouwen Tijd: 20.00
opgeven?
Bel 020-5626271
COC, Rozenstraat 14, Amof fax uw tekst
sterdam, info 020-6234079.
naar 020-6656321.

onder

en h u i l c n s p i c g c l s ,

meer airco,

c e n t r a l e deur-

CHRYSLER

en een f o r m i d a b e l e g e l u i c k - i n s t a l l a t i e . O n t d e k hoc
mooi de w e r e l d is bij o n d e r s t a a n d e C h r y s l e r d e a l e r .

Oproepen

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Personeel gevraagd
(Para)medisch personeel
DE STICHTING OUDERENZORG RIVIERENBUURT
houdt zich bezig met zorgverlening aan ouderen in het verzorgmgshuis Willem Mackenzie Huis en aan thuiswonende ouderen in de Rivierenbuurt. Binnenkort hopen wij te starten met de
bouw van een nieuw verzorgingshuis en een dienstencentrum.
De werksfeer binnen onze stichting is prettig. Van alle medewerkers verwachten wij dat ze verantwoordelijkheid dragen,
niet bang zijn om beslissingen te nemen en initiatief durven te
nemen Bent u zo iemand, dan nodigen wij u uit te solliciteren
naar één van de volgende functies'
Voor het verzorgingshuis:

A. Teamleidinggevende voor intramurale P.G. dagopvang (32 uur)

C

lci S t r a m * J O [[
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rnizen incl
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(alüthiclil C h r y \ k r Sirolus 2 5 IX v a n a f f 67

v.maf l 19 995,

prns op a a m r a a n bn Chryskr Imanci 030

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
Wilt u huishoudelijke zorg geven
aan ouderen?

6 0 5 9 8 7 1 Bel vour mier i n f o r m a t i e rJai mlerChrysler Ncdcrlantl H V

Verzamelingen

GROTE TREINENBEURS, Amstelveen - Zuid
zat. 11 maart (10-15 uur)
Keizer Karel College, Eleqast 5.
jEZUCHT: emaille reclameborden met afb. Ik betaal
Dan biedt onze organisatie u daarvoor de gelegenheid.
ZorgBalans Thuiszorg geeft u de ruimte om uw kwaliteiten in ± ƒ450,-. Tel. 0499-574191.
huishoudelijke verzorging op een professionele manier te benutten. U gaat zelfstandig op pad m een aantrekkelijk werkgejied waarbij u door uw werk ouderen ondersteunt m het zelfstandig blijven wonen.

In deze functie coördineer je alle verzorgende en begeleidende
aspecten voor 9 intramuraal wonende P.G. bewoners, die 7 vlomenteel hebben wij binnen onze huishouddienstteams in
dagen per week gedurende dag en avond in een zogenoemde Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede behoefte aan
'huiskamer' verblijven. Je geeft leiding aan een klein enthousiast team. Op inspirerende wijze zorg je voor kwalitatief goede
zorg en begeleiding. Wij vragen voor deze functie kandidaten
met ervaring op P.G. gebied en ervaring met leidinggeven.

Medewerkers
huishoudelijke zorg m/v

B. Bejaarden- en/of ziekenverzorgenden (32-36 uur p.w. of parttime)

f en pruik als het
nodig is!

Reparatie en
onderhoud

Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slqtenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

bezoek aan
huis of in

voor minimaal 12 uur en maximaal 27 uur per week.
Het exacte aantal contracturen en de werkuren worden in
overleg vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw wensen Schilder heeft nog tijd voor
Dinnen- en buitenwerk, vrijblijIn deze functie werk je als 'contactverzorgende ' voor een 10- en mogelijkheden.
vend
prijsopgave. Tel.
tal bewoners. Voor deze bewoners coördineer je de zorg en je
5719800 na 19.00 uur.
bent voor hen een aanspreekpunt. Vakmanschap, inzet, in- Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u:
zicht, enthousiasme zijn enkele belangrijke eisen die we aan je - ervaring heeft in huishoudelijk werk
DE KLUSSENBUS
- in staat bent om zelfstandig te werken
stellen.
Voor iedere klus, bellen dus.
- beschikt over goede contactuele eigenschappen
Tel.:023-5713780.
- bereid bent om de opleiding Thuishulp A te volgen
Voor externe dienstverlening:

C. Slaapwacht

Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van uw
In deze functie kan je opgeroepen worden om assistentie te ervaring - maximaal ƒ3.255,- per maand (bij een fulltime
verlenen aan wijkbewoners, nadat een noodoproep is binnen- dienstverband van 36 uur). Overige arbeidsvoorwaarden zijn
gekomen. Wij vragen voor deze functie diploma ZV, bejaar- conform CAO Thuiszorg. Ook wordt er een tegemoetkoming T.k. 4 luxaflex H.1.40, br.1.15,
2 luxaflex H.1.45, br.0.77. Saverstrekt in de kosten van kinderopvang.
denverzorgende of verzorgende mdgo-vz.
men ƒ150,-. Tel. 023-5712602
Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek
graag een sollicitatieformulier toe.

Woninginrich ting

D. Huishoudelijk medewerkenden
(±12 uur p.w. op oproepbasis)

In deze functie geef je huishoudelijke hulp aan zelfstandig wonende ouderen m de wijk, soms verricht je lichte verzorgende
werkzaamheden en doe je boodschappen. Je bent enthousiast
en kunt goed omgaan met de oudere mens.

E. Zieken- en/of
bejaardenverzorgenden
(± 12 uur p.w., op oproepbasis)

ZorgBalans Thuiszorg
Van Lennepweg 1, Postbus12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon: 023 - 521 34 21, fax: 023 - 521 34 99
Internet: http:/home.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg
E-mail: zorgbalansthuiszorg@wxs.nl

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.
Engels-Ned.sprekend vrouw
In deze functie geef je zorg aan thuis wonende ouderen in de wil
bij menseri thuis schoonwijk. Ook licht huishoudelijk werk en invaldiensten binnen de maken.
020-7772482
dagverzorgmg en beschermende woonvorm behoren tot de
mogelijkheden. Enthousiasme en doortastendheid zijn voor
deze functie onontbeerlijk.

Kapperspersoneel

Horecapersoneel

HAIR STUDIO
SERENAY

Voor alle bovenstaande functies gelden:
• salariëring conform het CAO verpleeg- en verzorgingshuizen
zoekt spontane, leuke
• Aanstelling voor 1 jaar waarna de mogelijkheid een dienst- EETCAFE ZOEKT:
KAPPER/STER
verband voor onbepaalde tijd
MEDEWERKERS M/V
werktijden in overleg.
• Gratis parkeermogelijkheid
Vragen naar Suna,
Fulltime of parttime
- Afwassers
tel. 023-5712231.
Nadere informatie en sollicitatie:
• Voor de functie A en B kunt u contact opnemen met Lieke -Kok
de Vos of Shmta Frieser, tel. 020-6440777. Uw sollicitatie- Tel.: 023-5731607
(na 13.00 uur)
brief kunt u richten aan Dirk Vermeulen.
• Voor de functie C, D en E kunt u contact opnemen met Diana van der Laan (020-6462887) of Alfred Schleiffert (020Vrouw zkt HUISHOUDELIJK
6440777)
WERK. Bel 020-6919965.
« Uw sollicitatiebrief kunt u sturen naar:
Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt
Amsterdam 18-19 mrt.
t.a v dhr. D Vermeulen (voor functie A en B)
en 15-16 april. 0481-422564.
of dhr A F. Schleiffert (voor functie C, D, E)
Graafschapstraat 2,1079 PE Amsterdam
A.B. NAILS opleidingsinstituut
of per E-mail. info@sor nl
start in april weer met een
Sportcafé Zandvoort
voor praktijkopleiding tot NAGELbruiloften, recepties, perso- STYLISTE. Voor meer inforneelsfeesten,
verjaardags- matie: 023-5245005.
feestjes,
catering 023Welke gediplomeerde
5715619:06-54616812.
NAGELSTYLISTE, een vak
DOKTERSASSISTENT(E)
toekomst avond-dagopl.
Don dag/dansontmoetingsav. met
komt m.i v. 1 juli voor ± 35 u.
voor singles 30+ De Ossestal Info: 020-6201914.
p w. de leukste huisartsenNieweln 34 bij Osdorperban
praktijk
van
Amsterdam
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!
Oud-Sloten
versterken'
vrijwilligersorganisatie
Ervaring met automatisering De
(Eiias) en preventie strekt tot Centrum PS zoekt versterking
aanbeveling. Reacties binnen voor haar activiteiten voor
14 dagen te richten aan' mensen met een psychiatriSLANK SUCCESS:
J G M Maarschalk, Sloterweg sche problematiek De opvang
1301, 1066 CL Amsterdam, in de huiskamer staat hierbij SALSA WORKSHOP. Elke afvallen met Individuele becentraal. Wij bieden een boei- zondagmiddag van 16.00 tot geleiding en Psychologische
tel. 020-6151515.
ondersteuning. Effectief en
ende werkplek, leuke colle- 19.00 uur. Borgerstraat 112,
betaalbaar. Tel: 020-6461885.
ga's, ondersteuning en des- tel. 020-6737269.
KIESKEURIG zkt tandartsas- kundigheidsbevordenng. Bel
sistentes en mondhygiénistes voor info. 020-6240400 en
regio A'dam Inl 036-5230225 vraag naar Martha of Johanna
LET OP!"»!
volgende week zaterdag demonstratie

Personeel
aangeboden

Evenementen

Opleidingen en
cursussen

Dans- en
balletles

Therapieën/
alternatieve
geneeswijzen

Muziek en -instrumenten

Algemeen

ZIN IN EEN NIEUWE UITDAGING?
HAARMODE 2000 opent haar 17e filiaal in mei, in Haarlem.
Hiervoor zoeken wij gezellige en enthousiaste

Bedrijfsleider, Haarstylisten
en Junior Stylisten m/v
vind je het leuk om m een nieuw team te starten' Bel dan
030-6977478 of 06-26152615 en vraag naar Dimitri Last
of kijk op onze website www.haarmode2000.nl
Uiteraard bieden wij goede arbeidsvoorwaarden
en interessante cursussen.
Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ30,- per uur!,
bel 0900-203 203 O (1,5 gpm)

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.

YAMAHA PSR 9000
en Yamaha digitale piano's
m.m.v. Michiel Voncken

bij Van Kerkwijk Amstelveen

Maat en
dikte
80x190
80x200
90x190
90x200
120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200
200x200

SG
25

SG
30

99,- 125,-

105,110,115,155,165,180,190,200,230,255,-

130,140,150,190,200,225,230,255,290,330,-

SG
35
140,•150,155."
165,215,230,245,255,290,325,365,-

Kunst en antiek

\t
Heemstedeslraal2B
bh Hoofddorpplein
Amsterdam
Tel.02W157107

Woonruimte te
huur gevraagd

SG
40
160,165,175,185,225,245,265,270,305,350,390,-

Via deze lijn zoek ik contact
rnet jongens die een spannende en leuke relatie zoeken. Ik heb een goed figuur,
met lange, blonde krullen en
ilauwe ogen. Ben jij die lieve
gozer die toe is aan een verzetje dit weekend, laat een
berichtje achter. Boxnummer
223882.
Ik zou het leuk vinden om via
deze weg iemand te leren
<ennen om een vriendschap
mee op te bouwen. Ik zoek
een charmante heer tot 65.
Zelf ben ik 55+, zie er jonger
uit met lang, blond haar. Ik
Den een sportief type, voel jij
e aangetrokken? Boxnummer
365995.

Ik ben een spontane vrouw uit
Arnhem van 40 jaar en zoek
een man tussen de 35-45
voor vriendschap en eventueel een relatie. Als jij mij belt
dan kunnen we verder praten.
Boxnummer 314251
Ik ben een man van 37 jaar,
ben gescheiden, heb 2 kinderen, ben 1.88, heb blond haar
en blauwe ogen. Ondanks het
verleden heb ik toch nog hoop
op een goede relatie. Dat
houdt in: eerlijkheid, goed
kunnen praten en vertrouwen.
Boxnummer 814251
Ik ben Martin, een leuke jongen van 22 jaar, 1.85 lang,
bruin haar, 70 kg. Ik heb sinds
kort een eigen huis waar ik
alleen woon. Daarom zoek ik
een leuke meid tussen de 1828 voor vriendschap en
eventueel een relatie. Bel me
maar! Boxnummer 813078

:k zoek contact met een betrouwbare, nette jongeman
om een keer op een dinsdag
of woensdag naar de bios te
gaan. Ik zoek een jongeman
met donkere haren die valt op
meisjes met donkerblond haar
en een lief karakter. Kies snel
voor mij op: Boxnummer
289141.
Yvonne, 36 jaar, 5 kinderen
van 1 vader! Ik rook, drink niet,
ga graag uit op zaterdag en ik
zoek een maatje! Ik zoek
geen partner maar een
MAATJE! Groetjes! Boxnummer 296234.

Personenauto's
te koop
aangeboden

Vakantie
Nederland
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar.
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400.

0906-lijnen
Ik ga door waar anderen Lesbi TienerSeks (18) Live.
stoppen! Schaam me nergens Wij zijn lekker BI en als je belt
voor en wil harde SEKS!
hoor je ons live bezig.
Harriët! 99 cpm. 0906-9794.
0906-9691 pm99c.
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

Nieuw! leder uur leuke vrpuwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).

Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).

't Lekkerste nummertje nu
LIVE met hete meiden thuis.
Ze liggen te wachten.
24u p.dg 0906-9520 pm99c.

"SEKS ALARMNUMMER"
Snelseks direct live 99cpm.

44 cpm! Thuiscontact! Vrouwen (20/59) zoeken een afspraak thuis! Bel 0906-0100

0906*0611

SLEUTELGAT-SEKS!
Biseks! Buurvr. + buurmeisje De 1e seksafluisterlijn? Wel
18! Spelletjes worden steeds de beste! 99 cpm. 0906-9722.
SAAB SERVICE MOLENAAR harder! 99cpm 0906.9526.
LIVE! Black, beautiful en hot'
Rep., onderhoud, APK
Dagelijks seksen hete meisjes Voor de liefhebber van zwarte
Eigen revisie-afdeling
18 pp onze livelijn! Alleen hete vrouwen! 99cpm. 0906.0601
Motoren/versn.bak
meiden! 99cpm 0906-0603.
50 cpm! Gaydating: mannen
SAAB OCCASIONS
44 cpm! Wijkdating vrouwen zoeken mannen! Direct apart.
uit jouw wijk zoeken een af- 0906-0500
tel. 023-5614097
spraak! 0906-17 11

Rijlessen

Geen wachttijden! Hier direct
vrouwen aan de lijni
0906-1777 (60 cpm).

COMPLETE
THEORIEVERZORGING
Je rijbewijs voor ƒ40,- p.mnd. ,0906,-9889 Rijpe Sjaan DDBel Phil Waaning,
cup, zkt jgns 18 jr v. live seks.
tel. 023-5712071.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

Clubs en
privéhuizen

Virgin bscort Services. Escort
op niveau, 24 h. p.d. Blondines/Gays/SM-m'adam gevr.
036-5464700/06?23135575.

SG
45
180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

pocket
damast
275,280,285,290.375,395,425,450,495,525,540,-

Latex Lazy
16 cm Foam

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

860,870,960,970,1270,1380,1480,1500,1600,1700,1800,-

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD

10% winterkorting
Speciale aanbieding

stofferingen

ELEKTRISCHE
L/VrTENBODEM
70-80-90X200
van£&(C- voor 398,-

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.

Uw advertentie wordt geplaatst onder een

passende rubriek.

Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99

Papaverweg 17
Compressorstraat 23
PostjeswegB?
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6331329
020-6186088
020-6937355
020-4703049

Van Woustraat donderdag koopjesavond

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:

administratiekosten (incl. BTW).

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week la-

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

ter.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.

Mijn naam is Maria, ik ben een
Creools/Surinaamse vrouw,
Autoverzekering weeg
135 kg, ben goed geV A ƒ 75 - DORSMAN
humeurd en goedlachs. Ik heb
blijft toch goedkoper!
geen kinderen, maar wel een
Bel nu: 023-5714534.
kinderwens. Ik zoek een seriGeen BKR-toetsmg maar toch euze partner tussen de 29-35,
geld. Bel nu: 0900-2020720 Ben jij leuk, lief en spontaan
en knap? BEU Boxnummer
(150cpm).
317249

Lichaamsverzorging

Ook gespecialiseerd in
herenfmqat)werken
Dinsdags gesloten

Lange, slanke man, werkzaam in het onderwijs, heeft 2
kinderen en zoekt vriendschap met een leuke, boeiende, slanke vriendin. Lijkt het je
wat? Ik ben benieuwd naar
ouw reactie! Groetjes van
Johan. Boxnummer 765298

PRIJZENOORLOG
MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Financieringen

Uw bedrijf op het INTERNET1?
Fmal Frontier BV plaatst uw
website op het World Wide
Web vanaf ƒ52,50 p/m incl.
domeinnaam
(bedrijfsnaam.nl), 50 MB schijfruimte,
10 e-mailadressen en 1 GB
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o inkomen ƒ125.000,- n
dataverkeer.
Kijk
op
auto v.d. zaak, etc U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur) www.final-frontier.nl.
Voor
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de meer informatie bel
juiste kennis Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt 020-6890708.
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt, Nieuwegracht
Sportmassage, ontsp. mas29, 3512 LD UTRECHT.
sage Shiatsu, voetreflex, ook
Veilinggebouw Amstelveen zonnebank. Tel. 023-5714092
Micro-advertentie versturen per post? Ons adres is:
HEDEN INBRENG
Micro's Weekmedia
voor veiling: 20 en 21 maart.
PERMANENTE MAKE-UP
Postbus 156
Spinnerij 33 Amstelveen.
professioneel en betaalbaar!
1000 AD Amsterdam
Vista Studio. 020-6201914.
020-647 30 04.

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

Gezocht: ruimte voor motorstalling in Zandvoort met eiGezocht winkel met woning of gen sleutel of te huur gevr.
box of garage. Wie weet iets?
ander beleggingspand.
Tel. 020-6794726
Leuke beloning. 023-5714330.

Ik ben een vrouw van 58 jaar.
ZATERDAG 18 MAART 2000 van 11 00 tot 16 00 uur
Ik heb al een paar keer eerder
Amsterdamseweg 202, Amstelveen tel. 020-6413187.
geprobeerd om contact te
PIANO SPELEN
Te koop ELEKTRONISCH
zoeken met een gezellig
U kunt bij ons al v.a ƒ 270,ORGEL merk Farfisa TS 891. maatje of vriend. Maar toch
voor het eerste half jaar
Z.g a.n. Prachtig geluid.
heb ik nog steeds de juiste
een goede piano huren.
Weg wegens plaatsgebrek.
niet gevonden. Hou jij van een
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Luister snel... Jonge, goeduitziende vrouw van 34, m bezit
van een zoontje, is op zoek
naar een nieuwe relatie. Wat
ik zoek, is een maatje om de
rest van mijn leven mee te
delen en samen gelukkig te
worden. Kinderen natuurlijk
geen bezwaar! Boxnummer
229490

RANDSTAD: 43-jarige, goec
uitziende en verzorgde, niel
rokende vrouw, z.k.m. dito
man. Ik ben intelligent en wi
mijn leven delen met een beschaafde man, geen disco- ol
kroegtype. Ben jij een attent
en zorgzaam type dan mag je
een kansje wagen. Boxnummer 260821
Zoek jij een lieve, aantrekkelijke, betrouwbare, volslanke,
stevige vrouw van 57 jaar die
woont in de Randstad? Dan
kun je me bellen op mijn box
Ben jij stevig gebouwd en heb
jij een goed hart? Dan maken
wij misschien wel een goede
start! Boxnummer 349556
Waar is die spontane meid die
ik zoek? Ik ben een jongen
van 23 en ben het alleenziji
beu. Ik wil graag lekker met je
kletsen en daarna iets leuks
afspreken. Boxnr. 802939
28-jange meid zoekt leuke en
gezellige vriendschappen! Ik
ben zelf al voorzien, maar ik
zoek gewoon leuke contacten
Boxnummer 361784
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Seattopt

Opel astra DTI

Bescheiden diesel

O

pel biedt in de Astra de keuze uit drie dieselmotoren.
Twee versies hebben een motorinhoud van 2,0-liter en
onlangs is een nieuwe 1,7-liter versie toegevoegd. De 1,7
DTI heeft net als zijn dieselbroers een turbo, directe inspuiting en
zestien kleppen. Hij vervangt de oude bekende 1,7 td motor. De
1,7 DTI levert 75 pk en een koppel van 165 Nm. Zijn voorganger
kwam tot 68 pk en 132 Nm. Dat betekent zeker qua trekkracht
een hele vooruitgang. Maar de grootste winst heeft de nieuwe
motor geboekt op het gebied van geluidsproductie. Tijdens het
rijden hoor je nauwelijks dat het een diesel is.

De diesels in de Opel Astra heten
nu DTI-16V, DI-16V en DTI. Bij de
eerste huist een 100 pk sterke
krachtbron onder de kap. De tweede heeft 82 pk en eveneens een
turbo. Al kan je dat niet herleiden
uit de benaming. De 1,7-liter versie
is dus de lichtste Astra met dieselmotor. Overigens wordt de 1,7 DTI
motor door Isuzu gebouwd. Zijn
tweeliter broers komen uit de Opel
fabrieken.
het starten hoeft de motor nauwelijks nog voor te gloeien. Alleen
als het ijs- en ijskoud is. De motor
loopt stationair zeer rustig en netes Hij staat zeker niet als een
koude diesel te stampen. Ook tijdens het rijden blijft de motor stil.
De 75 paardenkrachten maken van
de Astra geen hardloper. Maar
daarvoor koop je deze auto niet. Hij
is bedoeld voor de rustige dieselrijder die op zijn gemak kilometers wil
vreten. Al kun je vlot doorrijden
met de DTI. Opel geeft een accele-

ratie van nul tot honderd op van 15
seconden. De topsnelheid bedraagt
170 kilometer per uur. Als je de
motor boven de 2.000 toeren
houdt komt alles goed. Hoewel de
motor bij 1.800 omwentelingen per
minuut zijn maximum trekkracht
levert komt de echte versnelling bij
2.200 toeren. Het is net of op dat
moment de turbo wakker gemaakt
wordt. Verwacht daarbij overigens
geen sensationele ervaringen. De
nieuwe motor levert echter betere
prestaties dan zijn voorganger.
De Astra 1,7 DTI voelt vertrouwd
aan. Dat komt mede door het
degelijke interieur. Het dashboard is
zo vormgegeven dat alle knoppen
en hendels daar zitten waar je ze
verwacht. Bovendien voelt de auto
solide aan. Dat begint al bij de
instap. De deuren slaan dicht met
de bekende Duitse oemphh.
Vertrouwd is ook de goede wegligging. Je stapt in en rijdt zonder

Het interieur van de Astra voelt vertrouwd
aan. Alle knoppen en hendels zitten daar
waar je ze verwacht.

nadenken weg. De auto doet wat
zijn bestuurder hem oplegt.
Met de goedkoopste Astra diesel
heeft Opel een prima auto in huis.
Vooral de verstokte dieselrijder die

rustig en zuinig wil dieselen zal
gecharmeerd zijn van de Astra 1,7
DTI. De stille manier waarop de
motor zijn werk doet zullen echter
nieuw voor hem zijn. En dat zal ook
veel nieuwe dieselrijders aanspre-

ken En dat zijn er genoeg gezien
het grote aantal bedrijven die jonge
medewerkers gelijk een auto van
de zaak geven. De 1,7 DTI motor is
er in alle carrosserievarianten
(behalve de Coupé).

Gets, verbruik:

75 pk bij 4.400 tp.ro,
165Nmb?j1.8Düt.jxm,
15 sec van 0-100 km/uur,
170 km/uur.
1 op 20,83

Prijs:

vanaf 135.450,-

et Marokkaanse landschap aan de voet van het Atlas
gebergte is niet het meest begaanbare terrein. De auto
waarmee we op pad zijn, heeft er geen enkele moeite mee.
Diepe geulen, met mul zand bedekte hellingen ja zelfs complete
kniediepe rivieren doorkruisen we moeiteloos. De vierwielaangedreven RX 4 van Renault lijkt voor dit werk ontworpen.

Is die beperking jammer? Wel nee,
m ruil daarvoor biedt deze Scénic
veel comfort, dat een Marokkaans
wasbord wegdek opwaardeert tot
een biljartlaken. En uit onderzoek
blijkt bovendien, volgens Renault,
Jat tachtig procent van de 4x4topers hun auto zelden in het terrein gebruiken. Ze kopen dit soort
voertuigen om hun stoere uiterlijk

Uitgebreide Garantie

Renault zorgt ervoor dat deze
avontuur minnende autorijders
kunnen genieten van een prima rijgedrag en een strakke wegligging.
Met zijn vormgeving maakt de RX
4 indruk. De in de bumper geïntegreerde bullbar en het reservewiel
op de zijwaarts openende achterklep vallen direct op. De auto staat
een stuk hoger op de wielen dan
een 'gewone' Scénic. De bodemvrijheid bedraagt een flinke 21 centimeter, waardoor hij grote hobbels
kan nemen zonder dat de onderkant de grond raakt.
Voor de RX 4 valt te kiezen uit twee
motoren: een 2,0 liter zestienklepper benzinekrachtbron van 140 pk
of een 1,9-liter direct ingespoten
dCi diesel van 105 pk. Beide blinken uit door hun souplesse en
kracht bij lagere toerentallen. De
permanente vierwielaandrijving is
ontwikkeld met assistentie van
Steyr Daimler Puch, welk bedrijf de
nodige aanpassingen aan de versnellingsbak heeft uitgevoerd.. Het

Europa

vierdiinder dieseJ

RX 4 voor ongebaande wegen
H
Met de Scénic RX 4 slaat Renault
ongebaande wegen in. Volgens de
Franse autoproducent weerspiegelt
deze auto een nieuwe trend. Hij
koppelt de veelzijdigheid en het
comfort van een ruimteauto aan de
stoere uitstraling van een 4x4. Toch
is hij heel anders dan het legioen
van Land Rovers, LandCruisers en
Jeeps. Serieuze off-roaders, die een
weg bezaaid met fiks keien niet uit
de weg gaan, zullen een lage
gearing missen. Dat is de vertraging die je nodig hebt om met lage
snelheid en veel kracht dit soort
hindernissen te kunnen nemen
zonder het mechaniek blijvende
schade toe te brengen.

Astra ny ook 1 in

De Opel Astra 1,7 DTI heeft een
stille dieselmotor. Het maakt hem
tot een auto waarmee het prettig is
lange afstanden af te leggen.

Vermogen
Max. koppel:
Acceleratie:

oreekt record op record,
Voor het derde achiereenvolgende jaar heeft het Spaanse
merk, n« onderdeel van d«
VoUttwagfingroep, meer auto's
verkocht dan ooit tevoren. Het
scorebord vermeldt nu een
aantal va» 481.000 in 1999
verfcocirte Seat's. Ten opzichte
van 1998 is dat een stijging
van 11,5 %. ongeveer een
derdte daarvan rijdt rond in
Sjwflje, De rest is geëxporteerd
naar andere lande» in Europa,
in Nederland noteerde Seat
eert groei van 25 %, waaonee
hel tofetai aantak verkochte
auto's vorig jaar op 21.000 l$
uitgekomen. Met name de
Toledo en ftjza. zijn favoriet.
Voor dit jaar verwacht het
merk een doorgaande stijging.
De nieuwe Ibiza en Cordoba en
Straks de LéOn a}n daarvoor de
aanjagers.

Al 31 jaar staat Opel aan kop
tn Nederland «et a& best ver*
feochle model de Astra. Maar
nu krlfgt deze auto ook de
.erkenning in de resi van
Europa, 74S,flöö zfjri ervan
veticochl, waarmee rite Astra
het best verkocht is 'm heel
Europa. In totaal bedraagt de
stijging ten opzidrte van '98
mm liefst 10,2 %„

Leveren/monteren alle merken
Autoruiten origineel
Kentekenplaten
Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18, 2042 C J ZANDVOORT

Fax 023 - 573 68 35

Op safari door de droge woestenij van het Marokkaanse land
met een Scénic RX 4.
aandrijfsysteem werkt perfect.
Verliezen voor- of achterwielen grip
dan dirigeert een viscokoppeling de
aandrijfkracht naar de wielen die
nog voldoende houvast hebben.
In juni komt deze Renault naar
Nederland voor een prijs die tussen
de 57.000 en 60.000 gulden zal
liggen. De 1.9 dCi zal iets meer
kosten. Deze diesel komt m het
najaar. Standaard heeft de RX 4
onder meer ABS, elektronische
remkrachtverdeling, een antidoorslip systeem op de voorwielen, zij-

airbags, airco, een boordcomputer,
centrale vergrendeling en een radio
met bedieningssatelhet aan de
stuurkolom. Het is slechts een
greep uit de zeer omvangrijke uitrusting. De nog luxere versie biedt
onder meer lederen bekleding en
een in de carrosseriekleur meegespoten beschermkap van het reservewiel.

RENAULT Mégane

Renault verwacht van de RX 4 dit
jaar nog tegen de duizend exemplaren te verkopen m Nederland
Per dag bouwt Renault er 200 in
zijn fabriek George Besse in het
Franse Douai, bovenop de 1.800
Scénics die daar al dagelijks van de
band rollen.

Alles onder controle
P

Dankzij ESP behoort de Peugeot
607 tot de veiligste limousines
op de markt

eugeot presenteert als
eerste fabrikant een grote
voorwielaandrijver met
liet Elektronisch Stabiliteits
Programma (ESP). Het systeem
moet het topmodel, de 607,
°nder extreme omstandigheden onder controle houden.
Om te kijken hoe het in de
praktijk werkt, togen we naar
Lapland. Daar testten we de
507 met 3,0-liter V6 motor op
iet Arctic Driving Center.
omstandigheden op het Arctic
Center, even ten noorden
'an het Finse stadje Rovaniemi, zijn
Weet om het ESP aan een grondi§e test te onderwerpen. De tempe'atuur schommelt rond de -25 graden Celsius en de dikke laag
sneeuw is op veel plaatsen platgere
den tot een spekgladde ijslaag.
zijn vier proeven en een speciaal
Clr
cuit uitgezet. Zo ervaren we hoe
1e
' ESP onder uiteenlopende situa
'ies de auto onder controle houdt

bestuurbaar en vertraagt snel en
gecontroleerd zodra de chauffeur
met volle kracht de rem intrapt.

geeft. De samenwerkende systemen zijn het anti-blokkeer systeem
(ABS), elektronische remkrachtverdelmg (EBD), anti-slip controle
(VSC) en multi-slip regeling (MSR).

De eerste proef is een slalom die
xve met 50 km/u uitvoeren. Op een
spekglad wegdek schiet de 607 al
bij de eerste stuuractie rechtdoor.
'SP is een combinatie van een aan- Met ESP (je hoort de systemen
verschillende computergestuur- ingrijpen met een vertrouwenwek^ systemen. Het komt van pas op kend gezoem) voel je de auto welStad wegdek, bij een nooduitwijk- iswaar naar grip zoeken, maar hij
^anoeuvre en als de bestuurder volgt de door de bestuurder gediriee
n plotselinge ruk aan het stuur geerde route. Bij deze proef is voor-

te afötettkm xpttdvr spuiten
o.a. bij hagel- en parkeer.schade
'ndusiiicwcg 27-.il, 1 1 15 AD DuivendreclH. tel 02(1-698 06 26, Ia\l)2()-4l6 1025

al van buitenaf goed te zien hoe de
afzonderlijke wielen worden afgeremd om de auto grip te geven

Nu volgt een grote rotonde Terwijl
we de snelheid opvoeren tot zo'n
70 km/u voelen we dat de auto de
neiging heeft om naar de buitenkant - in de sneeuwwal - te glijden.
We proberen de 607 tot onderstuur (teveel gas geven waardoor
hij rechtdoor wil over de voorwielen) en overstuur (plotseling gas
los, waardoor de achterkant uit wil
uitbreken) te forceren. Weer grijpen de verschillende systemen feilloos in, waardoor de 607 met minimale stuurcorrecties zijn weg vervolgt.

Tijdens de tweede test moet de 607
vanuit stilstand een helling van
15% beklimmen. Een kant van het
wegdek is ijs, de andere asfalt. Een
auto zonder ESP zou hier alle aandrijfkracht naar de wielen met de
minste grip - dus die op het ijs - leiden. Met het gevolg dat je geen
meter vooruit komt. ESP brengt de Op het circuit met zijn haarspeldaandrijfkracht naar de wielen met bochten en hellingen ervaren we
de meeste grip zodat de auto keu- dat we de 607 met ESP ongekend
rig van zijn plek komt en langzaam snel over extreem - en zonder ESP
maar zeker de helling opklautert.
onbegaanbaar - wegdek kunnen
sturen. Veiliger kan je je niet voelen
Hierna volgt een noodstop vanaf als je met het gezin naar de winter100 km/u op een zelfde soort wég- sport zoeft. Als de 607 in april in de
dek. Sneeuw en ijs voor de linker- showroom staat is ESP alleen leverwielen en schoon asfalt voor de baar op de 3,0-liter V6 Tegen het
rechterwielen. Nu komt het vooral einde van het jaar levert Peugeot
aan op het ABS. De auto blijft het ook op de viercilinders.

Tijdelijk extra fit
Dat de Mégane Break volop ruimte biedt, zal u niet verwonderen. Wie er ooit in heeft gereden, weet dat hij zich bovendien bijzondei soepel laat
besturen. Toch kan het nooit kwaad om dat vlotte karakter eens te onderstrepen, vonden wij. Daarom is er nu tijdelijk de extra fitte Mégane Break
RXI. Die heeft standaard lichtmetalen velgen, sportstoelen vóór, speciale sportieve bekleding, witte wijzerplaten in liet dashboard, een lederen
stuurwiel en een lederen versnellingspookknop. De Mégane Break RXI is er met een 1.4 16V en een 1.6 1GV. Maar ook met de nieuwe, direct
ingespoten turbodiesel: de krachtige en stille 1.9 dTi. Kom dus langs voor een proefrit m de Mégane Break RXI. Maar zorg dat u er snel bij bent,
want tijdelijk is soms maar heel kort.

De Renault Mégane Break RXI vanaf f l. 37.395,-/€ 16.969,11. U rijdt al een Renault Mégane Break vanaf
fl.32.795,-/€ 14.881,72.

FINESSE
erkend Renault-dealer voor Zuid-Kennemerland

EYSINKWEG 65 • 2014 SB HAARLEM
TEL. 023-5533333 • FAX 023-5533335

SUGGESTIE

Wijs met
champignons
In veel gerechten worden
champignons verwerkt. Soms
vers, maar vaker gekookt of
gebakken. De BoodschappenBeurs geeft u graag een paar
tips. Gebakken champignons doen het niet alleen
goed als ingrediënt in tal van
gerechten, ze zijn ook heerlijk
op brood of toast. Gebruik bij
het bakken van champignons
niet meer dan een scheutje
olie of een klein klontje boter
en bak de plakjes champignon
al omscheppend in enkele minuten mooi bruin. U kunt de
champignons op smaak brengen door er wat oregano, basilicum, kerrie of paprikapoe- •
der over te strooien.

oplage:

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

~,-wr-v-

Met Chrysal
blijven bloemen
langer mooi

stel je
qtel
je voor
voor dat
da je door een

hïpje brood ineens wordt
Senomen naar «neg
tóch plekje op aarde.- Mej:DJ
Ruilter cnocoMondo kun je
Saf nu iedere dag gemeten
van zo'n avontuur.

Bloemen kunnen echt wel langer dan een week mooi blijven, maar dan moet u er wel
wat voor doen. Wat dan?
Om te beginnen hebben ze
een schone vaas en schoon
water nodig, vervolgens moet
er een stukje van de stelen afgesneden worden, zodat ze
dat water ook goed kunnen
opnemen. Ook moet u de bladeren tot aan de vaasrand verwüderen, zodat die het water
niet vervuilen. Maar dat is niet
alles, want bloemen hebben
ook voedsel nodig. Chrysal
Clear snijbloemenvoedsel.

Traditionele chocolade wordt
een mélange van

specifiek gebied.

/

Fr ziin drie smaken, die elk •'lef A-W* * voor
het land van herkomst. ,
,

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!
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Brazilië vol & zoet, Maleisië, '
Sd & kruidig en Ivoorkust

robuust & krachtig.' / / t / '*„
'

*

HAK Croenteschotel:

TUINTIP

ontdek dewereld op broc* "**
Rultter choeoMondo

, * ' , ' ' -• ' "' ' ' • JL i.
u

pen

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

3.009.413

OMROEP,
AMERSFOORT,

Een heerlijke groentebasis
HAK Groenteschotel is een lekkere, rijkgevulde groentebasis
voor bekende gerechten, waarmee u snel en gemakkelijk kunt
kokkerellen.
HAK Groenteschotel bestaat
uit een uitgekiende mix van verse groenten, afgemaakt met
een heerlijke saus. Alleen nog
vlees, pasta of rijst toe te voegen en u zet een volwaardige
maaltijd op tafel.

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

Neem nou de vernieuwde HAK
Groenteschotel Kip-Kerrie.
Een smakelijke mix van rode paprika, sperziebonen, wortel en ui'
in een heerlijke kerriesaus waaraan HAK nu ook nog ananas
heeft toegevoegd. Daardoor
smaakt HAK Groenteschotel
Kip-Kerrie nu nog lekkerder.
HAK Groenteschotel
Kip-Kerrie is verkrijgbaar in een
pot voor 1-2 personen (370 ml)
en in een pot voor 2-3 personen
(720 ml).

rtv

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45 en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45 en 14.45 uur

U vindt HAK Croenteschotel
Kip-Kerrie, naast .de andere
producten van HAK, in het
groenteconservenschap van de
supermarkt.

u moet de groenten van HAK hebben

SUGGESTIE
Vanaf deze week kunt u weer
meedoen aan Het BoodschappenSpel met schitterende prijzen. De hoofdprijs \s een
prachtige computer (zie elders
op deze pagina). En ook dit jaar
zijn er weer de prachtige PrijzenPakketten met allerlei handige en nuttige producten
voor elke 100e beller of e-mailer.

Voor de denksporters onder u,
ook aan De BoodschappenPuzzel kunt u dit jaar weer meedoen.
Bel of e-mail de juiste oplossing door en u maakt kans op
een schitterend pakket badlakens in trendy kleuren.

MIKI'S RECEPT
HAK Groenteschotel:

Kip-Kerrie met
cashewnoten
en sperziebonen
Eén van de populairste gerechten uit de Oosterse keuken is
Kip-Kerrie. Het gerecht komt
het best tot zijn recht in combinatie met een lekkere groenteschotel.
Dankzij HAK Groenteschotel
Kip-Kerrie zet u zo'n heerlijke
Kip-Kerrie schotel nu binnen 10
minuten op tafel en, door het
toevoegen van wat extra ingrediënten als cashewnoten en
sperziebonen, zelfs in tal van
variaties.

A n c n c F a H i

American Chocolate
Nut Cookies
In Amerika heeft vrijwel ieder
gezin een eigen recept voor
American Cookies. Er bestaan
dan ook talloze variaties. Eén
van de populairste is de Chocolate Nut Cookie, bereid met
walnoten of pecannoten. Dankzij Baukje Mix voor American
Cookies kunt ook u de Chocolate Nut Cookies nu gemakkelijk
en snel thuis bakken.
De BoodschappenBeurs geeft u
graag het recept.

Voor dit kruiswoordraadsel worden de omschrijvingen gegeven
per horizontale of verticale regel,
leder hokje in deze puzzel heeft
daardoor zijn eigen nummer; büvoorbeeld Al is het raakpunt van
regel A verticaal en regel 1 horizontaal, en is dus het eerste hoKJe
op de eerste regel.
omschrijving horizontaal:
1.zwarte vogel - vreemde taal dans 2.zoogdier - vrucht 3.motorraces (afk.) - glansloos - deel van
het hoofd - onmeetbaar getal
' 4.stel - stierenvechter - hoofdkerk
S.delfstof - zacht - vernis e.paard mannetjesdier
- behaagziek
y.voegwoord - vergrootglas - buitendijks land - muzieknoot S.bal
papier - kledingstuk g.oude maat bloeiwijze (mv.) - Romeins keizer persoonlijk
voornaamwoord
lO.wreed heerser - wereldtaal gedachtewisseling H.wapentuig kleur - pony 12.voorzetsel - wervelstorm - moed 13.bijwoord aanwijzend voornaamwoord - bijbels figuur - Chinese maat 14.opbrengst - smalle opening 15.pro-

jectieplaatje
ding

soort hond - hou-

Omschrijving verticaal:
A.ruwe steenmassa - dik - korf
B.voorzetsel - insect C.landbouwwerktuig - delfstof - bedorven rondhout D.horizon - hulpmiddel
bij rekenen - lidwoord E.schaap woede - kleur F.aardappel - plaats
in Gelderland - straf G.voegwoord
- opgeworpen hoogte - orgaan bijwoord H.partner - voorwerp
l.muzieknoot - beschadiging - lekkernij - muzieknoot J.afdruk vreemde munt - man van adel
K.duw - gedraaid snoer - voorbij
L.yerdwenen - aantekeningenmap
bij de scheepvaart - uitroep M.bijwoord - deel van een gebouw schel - muzieknoot N.kaartspel deel van een fiets O.schrander bijna - rechtmatig trots
Er ontstaat een woord wanneer u
de letters uit de hokjes met de
volgende nummers achter elkaar
plaatst: K13 Cl E2 01 A3 B4 B5 05
C6 08 B10 E10 G10 N10 J1 J1 F12
C12 F15 B15 08 C1 E10 F15

Doe mee en win.
Los snel de puzzel op en spreek
het antwoord in op

De Boodschappenüjn:

0909-300.10.10

(BOct/ml

ledere beller met het juiste
antwoord maakt kans op
een schitterende pakket van
4 badlakens in trendy kleuren!

• 1 pot HAK Groenteschotel
voor Kip-Kerrie (720 ml);
• 400 gr. kipfilet;
• 1 ui;
• 50 gr. ongezouten
cashewnoten;
• 50 gr. verse sperziebonen;
sambal;
• peper; zout; olie.
Bereiding: Bak de met peper
en zout bestrooi de kipblokjes
met de fijngesnipperde ui in 2
eetlepels olie bruin. Breek de
sperziebonen en kook ze 1 minuut in ruim kokend water (ze
moeten een stevige 'bite' nouden).
Schep de HAK Groenteschotel
door de kipblokjes en laat alles
onder goed omscheppen goed
warm worden. Voeg vervolgens
de sperziebonen en cashewnoten toe.
Breng het gerecht (eventueel)
op smaak met sambal.
serveertip: Serveer er apart
(pandan) rijst bij.

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki HAK Croenteschotel
Kip-Kerrie met cashewnoten en sperziebonen bereldt, kijk dan naar De BoodschapperiBeurs.

Hoewel de winter zich niet
van zijn koudste kant heeft laten zien, verlangen velen alweer naar het voorjaar. De
eerste bloemen, de eerste
kleuren... Wie niet op het
voorjaar wil wachten, haalt nu
al de lente in huis met kleurige bloemen. Neem nou de
Anemoon. Met haar tedere
fluweelachtige blaadjes in tal
van pastelpinten. is het een
verleidelijke schoonheid.

De bekende mini-strooiers van verstegen Specerijen
hebben eindelijk concurrentie gekregen. Nota
bene van Verstegen zelf. Het assortiment is ultgebreid met varianten zonder zout (binnenkort met
blauwe dop). Veel bekende smaken zijn al zonder
zout verkrijgbaar, zoals Kipkruiden, Vleeskrulden,
Viskruiden, Gehaktkruiden en Mosselkruiden. Maar er
zijn ook verrassende mixen, zoals Eikruiden. Dat is
"een smakelijk alternatief voor altijd maar peper en
zout op een eitje. En het is dé mix om er een vrolijk
Pasen van te maken. Kruidenmixen van verstegen
vindt u bij de supermarkt en bij de verswinkel.

donderdag 16.30 en 24.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

TV

POKON^CHRYSAL
ingrediënten:
• 1 pak Baukje Mix
" voor American Cookies;
• 75 gr. boter
of margarine;
• 1 ei (m), 1 zakje Baukje
gekarameliseerde
pecannoten.
•

'j

Bereiding: Doe.de boter in een
beslagkom en kneed de boter
soepel. Voeg het ei, de Mix en
de helft van de pecannoten
toe. Vermeng het geheel luchtig met de mixer tot het deeg
samenklontert en kneed het
nog enkele malen flink door tot
een glad deeg ontstaat. Verdeel
het deeg in 18-20 gelijke stukjes
en maak hiervan bolletjes. Leg
de bolletjes met tussenruimten
van 2,5 cm op een ingevette
bakplaat en druk ze iets plat.
Verdeel de rest van de pecannoten over de bolletjes. Plaats
de bakplaat in het midden van
een voorverwarmde (170°C)
oven en bak de koekjes in zo'n
18 minuten goudbruin.

i

waren, ontdooien*»

Eneco infow op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om
9.00 en 10.00 uur

Invriezen, be-
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Print uw favoriete recept uit en surf
naar de sites van de fabrikanten.
Daar vindt u aanvullende informatie,
niet alleen over de producten in De
BoodschappenBeurs.
Bovendien houdt De BoodschappenBeurs u voortaan per e-mail op de
hoogte van de nieuwste aanbiedingen. Vul snel het e-mail formulier in
en u ontvangt om de twee weken De

BoodschappenBeurs Nieuwsbrief gratis op uw
e-mail adres. U vindt het allemaal op:

www.boodschappenbeurs.nl

Feest in huis met "aukle Mix
Joór American cookies
«I*

-«nBj^M

St=sr=x

.

RIJNMOND

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

^Ik

™»

Doe mee met Het Boodschappenspel en win schitterende pryzen! Want iedere beller of e-mailer met de
juiste antwoorden maakt kans op een fantastische
hoofdprijs een Dell Dimension L500 computer t.w.v.
f1.2625.-. Deze computer voorkantoor en thuis brengt
u naar een andere dimensie waar u sneller beter beeld •
en geluid krügt De Dell Dimension 15001computer 1
heeft rriaaj7ltefst 64IVJB' intern ^geheugen , een Intel
v 500MHzLprocessoVerfen tiarddistóvan^lO^CB^een 20-48x
< CD-ROM én ej%s«itor, DB Dell Dimension LSOOc
wordt rorrpeeLgeWerd^^
'

ir-T-v"i'

m-wnnWWï' ^1 iTW 'V f 'V.

7p|f koekjes bakken is een feest

De Anemoon dankt haar
naam aan het Griekse woord
'anemos', dat wind betekent.
Ooit liet de Griekse God van de
wind met liefde een briesje
langs de schone nimf Anemone strelen.
Uit jaloezie zorgde Flora, zijn
eega, ervoor dat Anemone in
een bloem veranderde. Een
Anemoon kan goed op vaas
worden gehouden. Houdt er
bij het combineren met andere snijbloemen wel rekening
mee dat de Anemoon de eigenschap heeft om door te
groeien op de vaas. Zet de
Anemoon dus niet tussen te
kleine bloemen.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Deze tips worden u
aangeboden door

Natuurlijk leest u De BoodschappenBeurs in uw huis-aan-huiskrant
en kijkt u naar De BoodschappenBeurs op tv. Maar De BoodschappenBeurs is er ook op Internet.'
Met al het nieuws, de aanbiedingen en de spellen uit de krant en
nog veel meer.... Speel achter het
beeldscherm van uw computer
Het Boodschappenspel of los De
BoodschappenPuzzel op en e-mail uw antwoorden rechtstreeks naar De BoodschappenBeurs!
Natuurlijk zijn er weer schitterende prijzen te winnen! Kijk nog eens op uw gemak naar alle aanbiedingen en nieuwe producten.

Verleidelijke
Anemoon brengt
voorjaar in huis
(voor 2 • 3 personen!:

Nu ook Verstegen
mini-strooiers zonder zout

weer een Topper van Toppfts.

SUGGESTIE

Ingrediënten

Zolang ze nog niet geoogst
zijn, krijgen bloemen voedingsstoffen van de plant
waaraan ze groeien. Als ze
eenmaal bij u thuis in de vaas
staan, hebben ze eigenlijk nog
steeds voeding nodig om
mooi uit te bloeien en zo lang
mogelijk te staan. Water alleen
is echt niet genoeg. Chrysal
Clear snijbloemenvoedsel
voorziet de bloemen van de
nodige voedingsstoffen. Bovendien zorgt het ervoor dat
het water mooi helder blijft en
niet gaat stinken.
De meeste bloemisten geven u
wel een zakje snijbloemenvoedsel mee. Helaas is één zakje vaak niet genoeg. Daarom is
Chrysal Clear ook verkrijgbaar in flessen. Probeert u
het eens. Het is absoluut niet
duur en u zult versteld staan
van het resultaat.

Deelname aan Het Boodschappenspel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:

1. Welke Multi-Box is geschikt voor vriezer
en magnetron?
2. in hoeveel smaken is De Ruijter ChoeoMondo
verkrijgbaar?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenüjn
0909 - 300.10.10
Of surf op internet naar:
www.boodschappenbeurs.nl
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht

BE D I R E C r
www.dell.nl
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Datum
LU
O

i

15 mrt
16 mrt
17 mrt
18 mrt
19 mrt

20 mrt
21 mrt

HW
11.06

12.26
01.05

02.06
02.51

03.36,
04.17
04.56

LW
05.56
07.14
08.54
'10.06
00.06
01.06
01.53
02.28

HW
23.49

13.29
14.25
15.05
15.49
16.28
17.08

ai

22 mrt

S

Maanstand: VM ma 20 mrt 05.44 uur.

UI

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 11, oplage 5.425 Editie 17

LW
18.45
20.35
21.45

10.35
11.25
12.15
12.54

HW: ma 20 mrt 15.49 uur, 117 cm NAP.
LW: wo 22 mrt 12.54 uur, - 99 cm NAP.

Tijd staat
stil op de
Buureweg

Handballers
feesten met
champagne

pagina. 7

pagina 9

Seniorenraad
zoekt
versterking
pagina 3
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Verkeer mag nog
maar 30 kilometer

ZANDVOORT - „Natuurlijk mag het JuttersmuZEEum niet brandgevaarlijk
zijn," zegt Victor Bol. „Dat
snappen wij ook wel. Maar
het is toch te gek voor woorden om voor een paar maanden duizenden guldens uit te
geven aan brandveiligheid?"
Bol: „Het lijkt wel of de gemeente een ontmoedigingsbeleid voert. Je zou denken dat
ze blij zijn met een nieuwe toeristische attractie, maar in
plaats daarvan duurt het overleg al maanden en krijgen we
nu nieuwe eisen op ons bordje.
Een ambtenaar zei zelfs tegen
me: 'Je ziet er nu zeker van af,
hè.' Maar dan kennen ze Victor
Bol niet. Ik ben een knokker."
Bol heeft dinsdagmorgen op
het gemeentehuis vernomen
dat de brandweer een uitgebreid pakket met eisen neergelegd heeft, dat het contract
voor gebouw De Rotonde
maar tot december kan gelden
en dat de naam van het JuttersmuZEEum waarschijnlijk
veranderd moet worden..
Hij is teleurgesteld dat de
gemeente na maanden van
overleg nu met nieuwe voorwaarden komt die veel geld
kosten. Wel is hij blij dat het
college waarschijnlijk volgende week het groene licht voor
het jutterscentrum in gebouw
De Rotonde geeft.
Volgens een ambtenaar van
de gemeente moeten de jut- De clowns Dennis en zijn vader Vladimir hebben maar een paar minuten tijd om even achter de schermen te poseren. Zie ook pagina 3
Foto Karin Schut
ters dan wel aandacht besteden aan de veiligheid. De kosten onder andere brandblussers, bordjes met 'Uit' en een
Sonderland wilde eigenlijk
ZANDVOORT - Golfpronoodstroomvoorziening raamt
fessional Nigel Lancaster en
een wedstrijdbaan op het
ze op zes- tot tienduizend gulgolfclub Sonderland hebben
Duintjesveld
exploiteren.
ZANDVOORT - Het Rode Kruis is druk bezig een kleine de strijdbijl begraven!. Landen.
Daarvoor had Sonderland een
traumahelikopter te regelen voor drukke stranddagen. Als het caster en Sonderland hebplan ontworpen voor een grozie verder pagina 3 lukt om op tijd een sponsor, vermoedelijk een verzekerings- ben gisteren een samenwertere baan dan de provincie
maatschappij, te vinden, dan kan de helikopter al deze zomer kingsovereenkomst l getewaarschijnlijk toestaat. Maar
mensen naar het ziekenhuis brengen.
kend. De golfclub mjag als
het belangrijkste punt waarom
Volgens Lia Sol van het Rode Kruis kampen de hulpdiensten enige vereniging op de nieuSonderland huurder in plaats
olgens met een groot probleem. „Zandvoort wordt steeds slechter we golfbaan spelen dije Lanvan exploitant wil worden, is
bereikbaar en het verkeer in het dorp staat heel vaak vast."
caster wil gaan exploiteren biedt voor een baan die dertig volgens voorzitter J. Bax dat
Weliswaar zijn deze zomer de wegoptarekingen op de Zand- op het DuintjesveldJ Over jaar financieel gezond blijft, een eigen baan voor de leden
voortselaan, Grote Krocht en Zeeweg voorbij, dan nog is het speeltijden en huur volgt nog voert in april besprekingen erg duur zou worden.
volgens Sol heel lastig om in het dorp rond te rijden. „De straten overleg.
met de provincie, moet het
olgens mij zat iedereen tij- worden steeds smaller. Je kunt dus niet over de stoep als je om
golfbaanontwerp van LancasLancaster vindt het belangdens de raadsvergadering de file heen wil."
ter beoordelen en gaat het be- rijk dat er een vereniging op
Voorgaande jaren sprong de traumahelikopter van de ANWB
van 7 maart op de tijdbom van
aanpassen. zijn baan speelt. Het wordt
Wethouder Oderkerk wil nog stemmingsplan
de VVD te wachten. De publie- weleens in. Het Rode Kruis hoopt nu op regelmatigeer basis een voor het eind van dit |aar de Bovendien moeten de sport- geen wedstrijdbaan, wel een
ke tribune was goed bezet.
mini-helikopter te strikken. Die zou volgens Sol kunnen landen eerste spade in de grond ste- velden verplaatst worden.
baan met handicap. Hij wil boMaar voordat de knal van de op het Van Fenemaplein, parkeerterrein Zuid, de binnenplaats ken van de nieuwe grjlfbaan.
Volgens Oderkerk en pro- vendien dat het golfen voor
schaduwraadsleden viel,
bij het Rode Kruisgebouw in Oud-Noord of het circuit.
Daarvoor moet echter nog wel jectleider Peter van Delft is de heel veel mensen betaalbaar is.
moest eerst de hele agenda
wat werk verricht worden. De samenwerkingsovereenkomst
„De sport staat voorop, niet de
doorgeworsteld worden. Het
gemeente kijkt momeijiteel of tussen Sonderland en Lancas- mens in zijn rode broek. Ik hou
ADVERTENTIE
worstelen was zó heftig dat
het ondernemersplan van Lan- ter al een belangrijke stap in de er niet van om mensen in hokmijn buurvrouw naast me
jes te stoppen."
caster voldoende garantie goede richting.
spontaan door de rugleuning
van haar stoel ging.
Op dat moment werd net
het voorstel van de polikliniek
Kindermode en Schoenen
besproken. Alle raadsleden
stemden voor deze voorziening. Maar een groot vraagteken bleef: namelijk uit welke
RESTANTEN VERKOOP
pot het betaald moest worden. Een ding was er voor verBekende merken medische kwaliteitsschoenen mt 20 t/m 40
schillende raadsleden duidelijk. Niet uit de 'Wet Voorziel paar ƒ 50,- 3 paar ƒ 100,ningen Gehandicapten'
(WVG) of beter gezegd uit de
Openingstijden wo. do. en vrij. van 12.00 lot 17.00 uur.
'Wat Veel Geld'-pot. Voor deze
SWALUESTRAAT 28
geoormerkte gelden zijn er betere bestemmingen.
Trouwens op deze avond
waren de gemeentelijke potjes
onuitputtelijk. Was het ene
Potje niet toereikend dan was
er wel ergens een ludieke oplossing. 'We verhogen de toeZANDVOORT - De Grote Krocht zal vanaf eind mei volop in
ristenbelasting want de toerist het licht baden. De nieuwe lantaarnpalen, die net als de lampen
Profiteert ook van de kliniek!' in de Kerkstraat speciaal voor Zandvoort ontworpen zyn, arriveMet de pot Algemene Midde- ren met enige vertraging.
len werd aardig gegoocheld.
De lampen worden namelijk in Middelburg met de hand geHet duizelde me van alle grote maakt volgens perswoordvoerder T. van Heemst. „Natuurlijk
en kleine potjes. Creatief
hebben we ze liever eerder dan later, maar het is nogal bewerkeboekhouden heet dat geloof
lijke armatuur. Elke lamp wordt met de hand uit een mal geik.
klopt. Bovendien heeft de gemeente gewacht met bestellen
Het viel me opeens op dat
totdat de financiering rond was."
wethouder Oderkerk qua
huidskleur aardig afstak bij de
De winkeliers van de Grote Krocht hoeven volgens Van
rest van de raad. Melig vroeg Heemst niet bang te zijn dat de straat voor het plaatsen van de
üc af uit welk potje deze kleur lantaarnpalen opnieuw open gaat. „De fundering en aansluiting
zou zijn gekomen? De publie- leggen we nu al aan. Het is nog maar een dagje werk, als de
ke tribune werd onrustig en de lampen in week 20 komen."
gemeentebode schonk nog
snel een kop koffie in voordat
ADVERTENTIE
öe klap zou vallen. Eindelijk
kwam het verlossende woord
van de WD. 'We zijn teugen
«et voorstel van de schaduwraadsleden en we blijven
teugen', dat was het. Punt uit.
Iedereen was zo verbuuweMalse blanke
feerd dat niemand van de
raadsleden zich afvroeg uit
\velk potje de 16.660 gulden
kwam. Want alleen de zon is
gratis. De schaduw zal echt
Apetrots is parkeercontroleur Marcel Hoogland.
betaald moeten worden. Door
voert in diverse wijken betaald parkeren in,"
wie? Geen idee, dat zoeken we
Voortaan kunnen hij en zijn collega's makkelijker vertelt hij. De parkeercontroleurs hebben van 21,95 voor
de files ontwijken. „Het is vooral handig als je
voorlopig één scooter tot hun beschikking.
°p. Want op elk Zandvoorts
^-^~.
even naar het puntje van! de boulevard moet om Binnenkort krijgen ze een tweede. Ze verplaatsen
Potje past altijd wel een finanbijvoorbeeld de parkeernieter leeg te halen.
zich overigens ook wel met hun auto of met de
dekseltje.

Rode Kruis wil helikopter

En verder:

DEZE WEEK:
16 pagina's

Circusplezier

Jutters niet
blij met
nieuwe eisen

Het Zandvoorts
dialect en de
Zandvoortse
gewoonten kom je
niet zo vaak meer
tegen. Maar de Wurf
houdt de tradities in
ere. Op bezoek bij de
Garnaelkoningin. Een
voorstelling met echte
drank en 'bal na'.

Los nummer 2,10 gulden

Sonderland en
Lancaster gaan
samenwerken

V

ZANDVOORT - Meer dertig-kilometerzones,
een
buurtbus, lightrail en meer
fietspaden. Dat zijn de belangrijkste punten uit het
nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan dat
wethouder Hogendoorn vorige week openbaar gemaakt
heeft. Hogendoorn, die het
plan heeft voorbereid met
een werkgroep yan belangenvertegenwoordigers en deskundigen, hoopt dat Zandvoort hiermee veiliger wordt.
Het publiek mag zich tot l
mei uitspreken over het plan.
Op 6 april is er een informatieavond. Het is de bedoeling dat
de politiek zich er op 15 juni
over buigt. De gemeenteraad
neemt op 4 juli een beslissing.
Het meest opvallend is de verlaging van de maximumsnelheid in veel
doorgaande
straten. Het
verkeer mag
op de Hogeweg,
in de
Haarlemmerstraat en de
Zandvoortselaan (tussen ----de Gerkestraat en Tolweg) nog
maar dertig kilometer rijden.
Wel houdt het verkeer op de
Haarlemmerstraat en Zandvoprtselaan voorrang. Alle
kleine straatjes en de Frans
Zwaanstraat, Gort van der Lindenstraat, Friedhoffplein, een
deel van de Boulevard Paulus
Loot en de Thorbeckestraat
worden ook dertig-kilometerzones.
Er zijn nog maar een paar
doorgaande wegen waar vijftig
als maximumsnelheid blijft
gelden: de Boulevard Barnaart, Van Alphenstraat, Van
Lennepweg, Linnaeusstraat,
Kamerlingh Onnesstraat en de
Zandvoorstelaan (na de Gerkestraat).
Hogendoorn is niet bang dat
daarmee het toeristische verkeer extra in de file komt te
staan op de Zandvoortselaan.
„Doordat het kruisende ver-

wil veiliger
Zandvoort

ADVERTENTIE

BEI/M E RIBMI/I/I

Snel op de scooter

keer geen voorrang krijgt,
hoeft het verkeer in de Haarlemmerstraat en de Zandvoortselaan niet te wachten.
Dan blijven de auto's dus wel
doorrijden."
Hoe hij de snelheid naar beneden wil krijgen, weet hij nog
niet. „Er zijn een heleboel mogelijkheden, bijvoorbeeld verhoogde plateaus bij het begin
van het dorp of een glooiende
drempel zoals in de Kostverlorenstraat. In elk geval niet de
omstreden druppels die eerder
in de Haarlemmerstraat lagen," verzekert hij.
Het openbaar vervoer wil de
wethouder verbeteren met een
buurtbus die bus 80 en 81 in
het dorp vervangt. Bus 80 rijdt
dan alleen nog maar naar het
busstation en 81 naar winkelcentrum Noord. „Het cirkelen
met grote bussen door Zandvoort is erg
duur. Twee
minuten omrijden naar
het Huis in
het Kosverloren kost al 150
duizend gulden. Daarom
~~ wil ik Connexxion geld laten besparen door
in het dorp 'een kleine bus te
laten inzetten."
Op de lange termijn moet er
bovendien een lightrail over
het bestaande spoor gaan lopen, met een zijspoor naar
Bloemendaal aan Zee. Ook
voor de lange termijn is het
idee om een overlaadstation
aan de rand van Zandvoort te
maken, zodat de vrachtwagens
het centrum niet meer in hoeven. Het verkeers- en vervoersplan rept zelfs over een inrijverbod van de Oranjestraat.
„Het centrum willen we zoveel
mogelijk autoluw en autovrij
maken," aldus Hogendoorn.
Voor fietsers komen er daarnaast meer fietspaden, zoals
een pad langs de Zuidduinen.
Het fietspad langs de Haarlernmerstraat moet eveneens
veiliger worden.
zie ook pagina 3

De nieuwe Gaik kentekenplaten direct
van de fabrikant in 1 dag gereed!!

WIK A Autoglas Zandvoort
Lijsterstraat 18 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613 Fax: 023-5736835
Bel voor vrijblijvende informatie

Lampen Grote Krocht komen in mei

Spéciale aanbieding
Hamlappen of
Fricandeau
11 95

Nel Kerkman

^Qrote^pd^

Bovendien wordt deze zomer het gebied waar we
moeten controleren veel groter, want de gemeente

fiets.

Foto Karin Schut

mi M JU

J^E^J' '*Lf.J&JS,
di

ekrant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

l l

Postcode/Plaats:
Telefoon:

[

| | |

KW1899V

Giro/Banknn:

Daarna word ik abonnee en betaal per
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* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
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SENIORENRAAD

FAMILIEBERICHTEN

/A\

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Rectificatie
Bedroefd om zijn heengaan, maar mei dankbare
herinnering aan de liefde die hij ons heeft geschonken, geven wij U kennis dal van ons is heengegaan mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

Herman Wardenier
Xandvoort,
7 december 1926

Haarlem,
l maart 2000

G. Wardcnier-Flietslra
Irma en Jan
Hrwin

Le Poitique Vert
Sarre-woon-luln

OPROEP

decoratie

LEDEN VOOR DE
SENIORENRAAD ZANCVOORT

Voorjaarsworkshop
Le Portique Vert

De Seniorenraad adviseert de Gemeenteraad en
het College van Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort over een aantal beleidsterreinen, die
van belang zijn voor ouderen (55+ers).

Mand
voor aan de
voordeur

Er zijn enkele vacatures ontstaan. Wij zoeken
daarom enthousiaste,

Burg Beeckmanstraat 2
2041 PNZandvoort

Incl. materiaal ƒ 59j50

nieuwe leden m/v, die:

De cremalieplechligheid heefl op 6 maart plaatagevonden.

21 en 22 maart van
13.00 tot 16.00
Of van 19.00 tot 22.00

• beschikken over kennis en (ervarings)deskundigheid op het terrein van het ouderenbeleid
• in principe ouder zijn dan 55 jaar
• woonachtig zijn in Zandvoort

Inlichtingen en aanmelden
uiterlijk 18 maart 'OObij

Singer

Nadere informatie kan verstrekt worden door:

Zeestraat 48
Zandvoort

• Mevr. A. E. van Kooten, voorzitter, bereikbaar onder tel.nr. 5730846
• Dhr. C. H. van Brero, secretaris, bereikbaar onder tel.nr. 5719957

JA, Htr is ECHI \VAAR

Wil Bos

Le Portique Vert
Zeestraat 40
2042 LC Zandvoort

Aanmeldingen en zo mogelijk C.V. zenden naar de
Secretaris, Postbus 322, 2040 AH Zandvoort

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Het bestuur van de Afdeling Zandvoort nodigt
hierbij de leden uit voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering op dinsdag 28 maart 2000 in
het Rode Kruisgebouw, Nic. Beetslaan 14,
Zandvoort, aanvang 20 uur.

VAN HARTE
VAN JE CollECA's VAIN (JE BRUNA

R!TA, SylviA, ClAudiA
USA,

JANE, Elis, CORRV

AlMNEkE EN SJAAk

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Agenda:
Opening
notulen alg. jaarv. 1998
jaarverslag 1999
financieel jaarverslag 1999
rondvraag
De jaarstukken/-overzichten liggen in het R.K.
gebouw ter inzage.

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

M

van der Kuijl

Tel. (023) 536 60 88

Na afloop is er een gezellig samenzijn.

Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

UdONT

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in h iet Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De i Centrale Balie is geopend op:
maaindag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrije lag:
08.30 -12.30 uur
Tijdons de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zak«;n terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Teve ns kan men via het voice response
nun'.imer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het („ollege van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdag-ivond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwei p van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisi: h aanmelden via het centrale telefoo nnummer (023) 574 01 00.
Hel spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kam zich dus gewoon via de ingang
Sw.aluestraat bij de receptie melden.
Lel wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.
AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zodls bekend is, kan men via het bestuurssecrelanaat een afspraak met een collegelid
rnsiken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- B jrgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veilighoid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- d e heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- d'5 heer A van Marie financiën
- di= heer H Hogendoorn organisatie, toensrrie & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdel en ligt ter inzage bij de Centrale Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 7 maart vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 10 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 14 maart vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zienibij de Centrale Balie

MEDEDELINGEN

Nieuw KIENl-spel in Postcode Loterij Live!

N en win!
Als deelnemer van de
Postcode Loterij maakt u
kans op fantastische
geldprijzen waaronder de
Postcode Kanjer van minimaal 30,8 miljoen gulden,
de Mega Jackpot van maxi-

maal 14 miljoen gulden en
de PostcodeStraatprijzen
van 25.000 gulden per lot
plus kans op een BMW.
Daarbij maakt u élke week
kans op geweldige extra
prijzen door mee te spelen

in het vernieuwde KIEN!spel in Postcode Loterij
Live!, 's zondags om 22.00
uur bij de TROS op TV2.
Voortaan speelt u met uw
KIEN i-kaart vier weken
mee. Elke uitzending worden er 15 KIEN i-getallen
getrokken. Aan het einde
van de maand kunt u dus 60
getallen weggestreept hebben. Daarmee maakt u kans
op de honderdduizenden
KIEN i-prijzen, die kunnen
oplopen tot 50.000 gulden!
U wint met kleine KIEN!straatjes, grote KIEN!-straten en kruizen. Heeft u 1 of
meerdere bonushoekjes
op uw KIEN !-kaart weggestreept? Dan kunt u bellen
met de KIEN Mijn op
0909-0055 (95 cpm). Met
slechts één telefoontje
maakt u dan kans op bonusprijzen ter waarde van duizenden guldens1 Vul dus
vandaag nog de bon hieronder in en KIEN! mee.

Kijk elke zondag Postcode Loterij Live' om 22.00 uur bij de
TROS op TV2 en win die prijzen!

D de heer

D 3 x ƒ 12,50 idrie lotnummers)
D 2 x / 12,50(twee lotnummers)
Q 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

Postcode'

Wilt u een eigen exemplaar van het Emdrapport GVVP en de notitie'
Geïnteresseerden kunnen beide stukken uitsluitend telefonisch opvragen via mevrouw
T Veldhuisen (023) 574 02 13, bgg
(023)
57401 00
Tevens worden het plan en de notitie toegelicht op dinsdag 6 april Dan wordt een informatieavond gehouden in het raadhuis van
Zandvoort Aanvang 20 00 uur, zaal open
19 30 uur
PARKEERBELASTING
BIJ besluit van 6 maart 2000 hebben Burgemeester en Wethouders op grond van de Verordening Parkeerbelasting 1999 en de Parkeerverordenmg 2000 besloten de westzijde
van de Cornelis Slegersstraat vanaf perceel 1
tot en met 7 en de zuidzijde van de Louis
Davidsstraat vanaf het postkantoor tot en met
de hoek van de Grote Krocht aan te wijzen als
gebied waar parkeren bij een parkeermeter of
een parkeerautomaat slechts tegen betaling
van parkeergeld is toegestaan Dit besluit
treedt in werking op 15 maart 2000
KAPVERGUNNINGEN
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Wikkelaan 5 - 2 bomen
- Tolweg 14-2 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan mdienen Het bezwaarschrift dient in zijn ondertekend en moet ten minste bevatten naam,
adres, dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar Indien
men zich laat vertegenwoordigen door een
derde dient ook de naam, het volledige adres
en het telefoonnummer van deze persoon te
worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

WRO Art. 15

VRIJSTELLING

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vnjstellmg te verlenen voor
- het bouwen van 12 woningen op de percelen Koningstraat 49 t/m 71 te Zandvoort,
met nummer 99-223B
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 2
september 1999 gedurenae 14 dagen ter mzage bij de Centrale Balie

Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

Postcode Loterij Live!
19 maart

Metamorfose
door Leco
Zadelhoff
óf zijn Haarboek
of zijn Beauty
Boek

2026 TT
in Haarlem

met

D mevrouw

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
99-183B Wikkelaan 8 te Bentveld vergroten
van de aanbouw
99-225B Dr J G Mezgerstraat 48 te Zandvoort
plaatsen van een deur en raam in achtergevel
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift
EVENEMENTEN
De volgende vergunning is door de Burgemeester c q het college van Burgemeester en
Wethouders verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort
2000/134 plaatsen en exploiteren van een
zgn "luchtkussenpark ' op het Burgemeester
van Fenemaplein
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openinc'itijden Belanghebbenden kunnen, binnen 6
weken na de verzenddatum van de vergunnmg een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en ten minste te bevatten uw naam en het
adres, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen uw bezwaar is gericht
en de gronden van uw bezwaar Wanneer u
zich door een derde laat vertegenwoordigen,
verzoeken wy u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwylde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven

Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
Voor een éénmalige af koopsom
van slechts ƒ 3.855,-

WEEKAANBIEDJNG
Peperfnetlapjes

kilo 10.98
.n on
5 voor 1 U.

Runderienderollade

soo gram 9.98

Getjrild ciiühsèek

250 gram 3.98

Ribkarbonade

aanbied!

"Voor die f 3.855,- wilj e toch niet
van je kinderen afhankelijk zijn.
Een natura-uitvaartverzekering
moetje hebben. Een vergelijkbare
uitvaart kost tegenwoordig al
minstens f 6.000,-,"

voor woensdag 22 mrt

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

ƒ 25.000,- PER LOT

en voor
2026 TT 027

Adres

Omdat u niet zonder kunt?

Zand voorts
nIMieuwsblad

extra: een BMW!

Plaats...

Ook verkrijgbaar bij:

e-maii.

Tel'

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar(

t/m zondag 19 maart
Kien en win mooie
prijzen op de

1500003

Huishoudbeurs

• NATIONALE •
Bon uitknippen en in ean envelop (zonder postzeged opsturen naart
QJ
Nattonala Postcode Lotarlj, Antwoordnummer 19503,11MVM Amsterdam. |

[ De loterij is goedgekeurd door da Staatssecretaris van Justltis onder nummer LO 890/0098/831 5 d d. 19/12/1997.

2000-057B (07-03-2000) Potgieterstraat 10 te
Zandvoort plaatsen van een etage op de benedenuitbouw
2000-058B (06-03-2000) Hogeweg 23 te
Zandvoort vervangen uitbouw (voorgevel) op
de parterre
2000-059B (07-03-2000) Heimansstraat 19 te
Zandvoort plaatsen van een woonwagen
2000-060M
(21-02-2000) Zandvoortselaan 44a te Zandvoort plaatsen van een
schuur/garage

Kijk, bel tot
maandag 22.00 uur
en maak kans op

Naam

Handtekening:

De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.

Specialiteit schoonmaak
van gebouwen

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

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

(Post)bank
nummen
Bel mij bij eert prijs
boven ƒ 10.000,-

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:

Glazenwasser!)'

13 18 28 39
46 47 49 51
74 78 ,82

Datunr

W l #~ï T K: E» 8 i »
11 L ij I C H l J 111

Stuur uw reacties aan het college van B&W,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De leacties
zullen worden ingebracht m de definitieve
voorstellen van het college aan de raad

16 winnende loten

ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Mega Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermea steun ik 29 goede doelen.

Ik machtig u hierbij totwederopzegginq
om eenmaa! per maand de inieg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Het c ollege van B&W wil in nauwe samenwerkmg met de belanghebbenden komen tot een
langptermijnaanpak; Zij nodigt u van harte uit

U kunt dat doen tijdens de inspraakperiode die
tot 1 mei duurt Zowel het Eindrapport GVVP
van de stuurgroep GVVP als de notitie van
het college van B&W liggen van 17 maart tot
1 mei ter inzage m het Raadhuis, in de bibliotheek en m het Stekkie In deze periode kan
iedereen schriftelijk op de stukken reageren

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

K I E N !

BON VOOR MILJOENEN

A u,b, uw keuze aankruisen en verder invullen in
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bil
Ledenservice, tel, 0900 • 300 1500 (35cpm).

GVVP
In het Eindrapport Gemeentelijk Verkeers- en
Ven, oersplan (GVVP) en een bijbehorendr
noti ie wordt de aanpak geschetst van de verkeel s- en vervoersproblematiek in Zandvoort

om kennis te nemen van de inhoud en om uw
mening te geven over de verschillende onderwerpen

i

Amstelhal 7
RAI in Amsterdam
ZctfouMn voorbehouden

Vomai
Circus; Zandvoort
Week media
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellsiation Geerlmg
AKO

Firma P Klem
BP Le hman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabak kiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplem 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

I N F O R M A T I EB

O N

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

man

naam:

vrouw
straat:
postcode/plaats:
telefoon:

leeftijd(en):

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

d«b
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Nieuw WV
ZANDVOORT - Mogeiyk
verhuist het VW-kantoor naar
t Raadhuisplein. De gemeente is bezig dit te onderzoeken. Volgens gemeentewoordvoerder T. van Heemst
^gt het plan in de week." Het
duurt nog een maand of vijf
totdat er meer duidelijkheid
over is. Het kantoor zou tegen
de muur van Graftdijk (met de
golf) moeten komen.

Op bezoek bij de 'Garnaelkoningin'

Zandvoort honderd jaar geleden. Een weduwnaar gaat af en
toe op bezoek bij een garnalenpelster. De kletsende
buurvrouwen vinden het maar niks. Wat doet die vent daar
toch? Zou hij een oogje op haar hebben?
Folklorevereniging De Wurf speelt het toneelstuk 'De
Garnaelkoningin' zaterdag en zondag in gebouw De Krocht.
Het leuke is dat er echt Zandvoorts dialect wordt
gesproken en dat allerlei tradities in ere gehouden worden.
Zo is er natuurlijk op zaterdag 'bal na' en eindigt de
Motorclub
voorstelling met het zingen van het Zandvoortse volkslied.
ZANDVOORT - Motor- en Bovendien spelen alle acteurs in klederdracht.
autoclub Zandvoort houdt op
vrijdag 31 maart een motorenavond in gebouw De Krocht.
2 KOMME kaike
Tijdens deze openbare bijeen„Vroeger spogen ze er niet in,"
komst zijn diverse soorten gro- (T'VT
Ik/• ƒ of er nog een stae- zegt haar man Preek, voprzitte en kleine motoren en videoW W retje over is van je ter van de folklorevereniging.
films te zien. Ook is er een levew w verjaerdag." „Jae „Wü trouwens ook niet. We gelancier van motorkleding en hoor, nog net veur ieder een bruiken echte drank tijdens de
jcunnen bezoekers zich uitle- kellekie." „Noem jai dutte voorstelling. Dat is geloof ik
ven op een computersirnula- drank? Ik gaf et vroeger an me nogal uniek. Bij de meeste vertiemachine. Het open huis be- jonges, toen zin de wiege laege, enigingen drink je appelsap of
gint om acht uur.
in een dot. Nou maid, ik heb gekleurd water, maar het zrjn
nooit gien lastige kindere maar twee drankjes hoor,"
lacht Ans.
ehad."
Uitvoering
Jaren geleden leidde een
Geschreven doet het een
ZANDVOORT - New wave beetje raar aan, maar wie au- borreltje te veel wel tot rare
heeft nieuwe instrumenten en thentiek Zandvoorts hoort en uitspraken van Tante Jans, die
getalenteerde leerlingen. Die de bewegingen erbij ziet van ook in de pauze een bessenjewü de muziekschool zaterdag de spelers van De Wurf, be- nevertje achterover had gesla18 maart dan pok in het Ge- grijpt ongetwijfeld dat een gen. Ze verwarde de eau de comeenschapshuis tonen aan de paar vrouwen een borreltje ko- logne 4711 met de temperaZandvoprtse bevolking. Kin- men halen bij hun buurvrouw. tuur van een koortsige perderen, jongeren en volwasse- Erg onder de indruk van de soon.
nen spelen op piano, viool, key- kwaliteit van de drank zijn ze
board, blokfluit, dwarsfluit, trouwens niet, want een van
Ook tegenwoordig nemen de
saxofoon, klarinet en gitaar. hen gebruikte dat vroeger ook acteurs nog weieens de vrijDe uitvoering begint om zeven wel als speen yoor de baby.
heid om de tekst aan te pasuur. De toegang is gratis.
Het is een scène uit het stuk sen, al staan ze onder de strak'De Garnaelkoningin' dat za- ke leiding van Rob van Toornterdagavond en zpndagmid- burg, lid van toneelvereniging
Reünie-concert
dag wordt gespeeld in gebouw Op Hoop van Zegen. „Hij leert
ZANDVOORT - De Midge De Krocht. Wijlen mevrouw ons veel," vertelt Ans. „BijTown Jazzband bestaat niet Jongsma schreef het stuk. De voorbeeld dat je niet achteruit
meer, maar voor één keer kp- Wurf voerde het achttien jaar moet lopen op het toneel,
men de muzikanten van dit il- geleden ook al een keer uit. maar je gewoon kunt omdraailustere gezelschap vrijdag- „Het verhaal zou best echt ge- en, zelfs al sta je dan even met
avond nog eens bij elkaar in beurd kunnen zijn. Mevrouw je rug naar het publiek."
café Koper op het Kerkplein. Jongsma keek om zich heen of
De band speelt muziek uit de putte uit haar herinnering. Ze
Aan de uitvoering doen deze
jaren zestig en zeventig. Het verzon voor iedereen een rol. keer achttien spelers mee. Rie
concert duurt van negen tot Al was het maar een zinnetje," Molenaar speelt de garnalentwaalf uur 's avonds.
vertelt Ans Veldwisch, al 28 pelster, Willem Schilpzand is
de weduwnaar. Hij speelt en is
jaar lid van De Wurf.
Dat de drank rijkelijk vloeit bovendien de opa van de
Anbo
in 'De Garnaelkoningin' is niet twaalfjarige Sheila Falies, die
ZANDVOORT - De oude- zo verwonderlijk. Het drinken net als vorig jaar ook een rollerenbond Anbo houdt pp don- van een brandewijntje, een ci- tje heeft. Samen met debutant
derdag 27 april de jaarlijkse le- troen bittertje of boerenjon- Stephan Koper (acht jaar) zijn
denvergadering. De bijeen- gens was een van de weinige zij de benjamins. Over het alkomst begint om twee uur en verzetjes toen de armoede in gemeen ligt de leeftijd van de
wordt gehouden in het Ge- Zandvoort nog groot was. meeste spelers echter redelijk
meenschapshuis.

Stoomtrein

IJMUIDEN - De stoomtrein,
die ook Zandvoorters mee helpen onderhouden, rijdt op 2
april weer over het terrein van
Gorus (voorheen Hoogovens).
De andere data zijn: 21 mei, 25
juni, 30 juli, 24 september en 29
oktober. De trein vertrekt om
kwart voor elf en om één uur
vanaf spoor 2 van station Beverwijk. De plaatsbewijzen
kosten 2,50 gulden voor Mnderen en 5 gulden voor volwassenen. Ze kunnen bij de gele bestelbus bij het station gekocht
worden.

Verkeersplan

ZANDVOORT - De informatieavond over het nieuwe yerkeers- en vervoersplan vindt
plaats op dinsdag 6 april. De
bijeenkomst begint om acht
uur en wordt gehouden in het
raadhuis. De stukken hiervoor
zijn verkrijgbaar bij T. Veldhuisen (tel. 574.0213/574.0100).

Mozaïektegels

ZANDVOORT - Tussen 24
maart en 24 april is in de etalage yan de ABN/Amro een expositie te zien van leerlingen
uit groep zes van de Oranje
Nassauschool. Zij hebben onder leiding van Hilly Jansen
mozaiektableaus gemaakt.
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ZANDVOORT - De seniorenraad is druk op zoek naar
nieuwe leden en mensen die
zich voor een paar maanden
willen inzetten. Dit comité met
55-plussers brengt gevraagd
en ongevraagd adviezen uit
aan de gemeenteraad en het
college van Burgemeester en
Wethouders over zaken die
van belang zijn voor ouderen.
Zo heeft de seniorenraad onlangs met succes een brief gestuurd naar de gemeente over
de parkeerplaatsen voor invaliden op de Grote Krocht.
Het zorgloket, de polikliniek
en het minimabeleid zijn eyeneens onderwerpen die bij de
seniorenraad ter sprake zijn
gekomen.
Zo is de seniorenraad blij
met de nieuwe polikliniek in
Huis in de Duinen, maar betreurt de seniorenraad het dat

Seniorenraad
zoekt hulp van
ervaren ouderen
dit wordt betaald uit de reserve voor de Wet Voorzieningen
Gehandicapten. Die reserve is
m het leven geroepen om tekorten aan te vullen in de gewone pot WVG.
Binnenkort hoopt het comité volgens secretaris Cor van
Brero een advies te formuleren
over klantgerichte commumcatie. „De gemeente moet duidelijk en vriendelijk uitleggen
hoe regelingen in elkaar zitten.
In Hoorn gaan ambtenaren bijvoorbeeld op huisbezoek bij
75-plussers. Ze praten dan
over regelingen voor zorg en

Vervolg van voorpagina
Ze zegt dat ze pas sinds begin dit jaar weet dat Bol en
Kruiswijk in gebouw De Rotonde willen.
Daarnaast moeten de jutters
Victor Bol en Wim Kruiswijk
verzekeringen, water en licht
en inrichtingskosten ophoesten. In totaal gaat het project
maximaal twintigduizend gulden kosten als het tegenzit.
Bol en Kruiswijk kunnen rekenen op 5 duizend gulden subsidie van de gemeente.
Wethouder Oderkerk belooft
desgevraagd dat hij „nog eens
zal laten kijken of die brandweereisen niet wat aangepast
kunnen worden. Een paar
brandblussers zuilen toch niet
zo duur zijn?" Wat hem betreft
hoeven deze besprekingen niet
zo lang te duren. „Over een
maand kunnen de deuren van
de juttersplek open."
Een andere doorn in het oog
van Bol is dat het Juttersmu-

ZEEum maar tot december
een contract krijgt voor de
ruimte onder het beeld op het
Badhuisplein. „Stel dat we
over een maand kunnen beginnen met opbouwen, dan moeten we nog inrichten en zijn we
weer een paar maanden verder. Uiteindelijk mogen we er
vier maanden in zitten. Het
wordt daardoor heel lastig om
sponsors te vinden. Het duurt
ook allemaal zo lang by de gemeente. We zrjn al sinds september bezig. We willen onderhand beginnen," zegt Bol.
De ambtenaar die ermee belast is, zegt dat ze pas sinds
begin dit jaar weet dat de jutters in gebouw De Rotonde zitten. Ze heeft sindsdien uitgezocht wat de voorwaarden zijn
om er veilig een jutterscentrum te vestigen.
Bol verbaast zich er ook over
dat het JuttersmuZEEum niet
in de winter open mag blijven.
„Terwijl de gemeente juist
graag het hele jaar door toeris-

ARTS TE
1881

ZANDVOORT
- 1925

30 KM
per uur
DREMPELS

Hans van Pelt

ZANDVOORT - Van de twee
prominente leden die in het
Zandvoorts Nieuwsblad vorige
week aangehaald werden heeft
J. Attema tijdens de WD-ledenvergadering van 28 februari inderdaad geroepen dat de
bom onder het college wel
mocht ontploffen. Hij heeft dit
maandag nogmaals bevestigd.
Attema vindt dat deze uiterste
maatregel genomen moet worden als de meerderheid van de
raad het voorstel voor de betaalde
schaduwraadsleden
niet naar de volgende raadspenode geschoven wordt. Attema werd tijdens de ledenvergadering door knikkende en
mompelende leden bijgevallen. J. Methorst, het andere
aangehaalde prominente lid
dat naast hem zat, viel hem
niet bij. Dit is derhalve onjuist
in de krant gekomen.
ZANDVOORT - Opnieuw is
er zaterdagavond in het centrum gevochten. Net als vorige
week raakten twee groepen
jongelui met elkaar slaags. In
dit geval ging het om twee jonge mannen uit Nieuwegein en
zes Hillegommers. Ze kregen
op het Kerkplein ruzie vanwege vervelende opmerkingen.
Drie Hillegommers raakten gewond. Ook omstanders bernoeiden zich met de vechtpartij. De Hillegommers hebben
aangifte van mishandeling.

Bob Gansner, Stephan Koper, Rie Molenaar, Sheila Falies en Ans Veldwisch repeteren hun rollen voor 'De Garnaelkoningin'
Foto Andre
idrcLicbciom

hoog, maar wie wat moeite
heeft met de tekst, kan gelukkig rekenen op soufleuse Sylvia Hplsteijn. „Het is moeilijk
om nieuwe leden te krijgen,"
verzucht Freek. „Gelukkig
heeft vorig jaar Annie TrouwKoper zich aangemeld. Dus we
hebben er weer iemand bij. We
zijn vooral nog op zoek naar
mannen."
Ans zou het liefste de dansgroep weer nieuw leven in willen blazen. „Dan kunnen we
deze zomer weer optreden op
het Raadhuisplein." Tijdens
de voorstelling wordt overigens ook gedanst, bijvoorbeeld
op het beroemde lied 'Gort
geld. We willen bekijken of dat
in Zandvoort ook zou kunnen."
Daarvoor is een werkgroep
'klantgericht communiceren'
ingesteld. Er zijn nog drie andere werkgroepen: huisvesting
en woonomgeving, zorg en
dienst en WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten). Voor
deze vier werkgroepen, die
zich vijf tot zes maanden over
één onderwerp buigen heeft de
seniorenraad vrijwilligers nodig die meehelpen om onderzoek te doen. Leden van de seniorenraad coördineren de
werkgroepen.
Ook leden van de seniorenraad worden gezocht. „We zoeken mensen met praktijkervaring, liefst op het gebied van
ouderenbeleid," aldus Van
Brero. Belangstellenden kunnen zich bij hem melden: tel.
571.9957.

ten in Zandvoort wil hebben.
Ons muZEEum is daar heel
erg voor geschikt."
Volgens de ambtenaar die
ermee belast is, komt dat
doordat er een masterplan
voor de Middenboulevard op
stapel staat. Wethouder Oderkerk is echter wat optimistischer. „Dat masterplan is
meer voor de lange termijn,
maar we hebben wel gezegd
dat we eerst eens willen kijken
of de juttersplek wel goed
loopt."
Hij praat liever over 'juttersplek' dan over muZEEum,
want dat laatste lijkt te veel op
museum. Volgens zijn ambtenaar moet een museum namelijk aan allerlei nog strengere
eisen voldoen. Bol heeft volgens deze ambtenaar de opdracht gekregen om dat te onderzoeken. Bol vindt dat een
JuttersmuZEEum iets anders
is dan een museum. Maar hij is
zeker van plan om de juridische status uit te zoeken.

Doorstroming door nieuw verkeersplan?
DR. G E R K E S T R A A T

WD-leden

Weer vechten

Contract muZEEuni tot december
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met stroop'. Amanda Stienstra zorgt voor de muzikale ondersteuning op haar accordeon.
Een extra vermelding waard
zijn de rekwisieten. Die komen

aan de gemeente heeft overhandigd Iedereen neemt wat
mee of regelt wat. Wie voor de
drankvoorraad zorgt, is bijvoorbeeld vorige week al afgesproken.

Mieke Hollander sleept haar
bloeiende clivia's mee. Een van
de clivia's verloot ze trouwens
na afloop." Bekenden van
Freek en Ans hebben de meeste pech. Zij zitten twee dagen
zonder eettafel. Want die staat
te pronken op het podium van
De Krocht.

Mishandeld

ZANDVOORT - Een 22-jarige Aerdenhouter heeft zondagavond aangifte gedaan van
mishandeling door een 19-jarige automobilist. Hij werd door
de automobilist op het zebrapad bij het casino aangereden.
De Aerdenhouter gaf een klap
op de auto als reactie, waarop
'Nou maid, ik heb nooit
de automobilist uitstapte en er
Monique van Hoogstraten een woordenwisseling en een
gien lastige kindere ehad'
vechtpartij volgde. OmstanFolklorevereniging De Wurf treedt ders kwamen tussenbeide. De
(aanvang acht uur)
uit diverse Zandvoortse huisAns: „Ik moet de knoissies zaterdagavond
en zondagmiddag (aanvang twee) op Aerdenhouter raakte gewond
kamers. Freek heeft aan de (Zandvoortse snoepjes) even in Gebouw De Krocht. Kaarten zijn aan zijn arm en zijn gezicht. De
hand van een foto van Andre ergens anders vandaan halen, verkrijgbaar bij de familie Veldwisch Zandvoorter is aangehouden.
(Dorpsplein 9, tel. 571.6487) of aan de
Lieberom, fotograaf van deze want ik neem mijn trommeltje zaal.
De Wurf is ook op zoek naar
krant, de nieuwe bomschuit in mee. Mijn moeder maakt een donateurs
en leden. Die kunnen zich
het klein nagemaakt die de dikkoek, Rie maakt portretjes eveneens opgeven bij de familie Veld- Pistool
Bomschuitenclub in januari om aan de muur te hangen en wisch.
ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdagnacht een dertigjarige Zandvoorter gearresteerd, omdat hij een verboden
MENINGEN
luchtdrukpistool bij zich had.
De man werd in eerste instantie aangehouden omdat hij op
de Achterweg stond te plasDe rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen sen. Toen de man bukte om de
Historie
bekeuring op te rapen, viel het
die recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie
Pieter Keur wil de lezer even behoudt zich het recht voor brieven te weigeren en te
pistool op de grond. Hij had
mee terugnemen in de histo- redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 woorden kunnen het in Spanje gekocht en wist
rie.
worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur met dat het in Nederland veruw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, postbus 26, 2040 boden was.
In 1802 dienen grondeigena- AA Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het
ren in Aerdenhout een be- Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
Race met politie
zwaarschrift in bij het staatbewind tegen het gebruik van
ZANDVOORT - Een 24-jarizwaar beladen wagens over de
ge Aerdenhouter dacht vrijmulle zandweg tussen Zand- werden nog twee belangrijke groot genot kan hebben van dagavond dat een onopvallenvoort en Haarlem. In 1824 ontsluitingen tot stand ge- zijne spoorwegverbinding met de politiewagen met hem een
komt een commissie tot stand bracht. In 1881 de spoorweg Zandvoort, en er alleen dan ge- wedstrijdje wilde doen pp de
onder leiding van de gedepu- Zandvoort - Haarlem - Amster- bruik van zal maken, het welk Boulevard Barnaart. Hij reed
teerde en ambachtsheer van dam, die in 1887 zelfs een er (voor een groot gedeelte) de 150 op het tachtig-kilometerZandvoort jonkheer W. Bar- rechtstreekse verbinding met levensvatbaarheid aan zal stuk en vervolgens 120 nadat
naart, die door middel van het Bazel had. En in 1899 kwam moeten geven, indien de dienst hij een bord met vijftig was gePlan der Negotiatie geld weet middels de 'blauwe tram' de in ieder opzicht goed en ten passeerd. Pas in de Engelte genereren voor de aanleg dienst van Haarlem naar gerieve van het publiek is inge- bertsstraat kon een andere povan een klinkerweg die via de Zandvoort tot stand, die later richt'. Het onwerp van 'Den htiewagen hem tegenhouden.
Haagse weg bij Oud Berkenro- werd doorgetrokken tot het Nieuwer Aanbouw' van de De man moest terstond zijn rijde door Aerdenhout en Bent- centrum van Amsterdam.
badplaats Zandvoort van de bewijs en (geleende) auto inleveld naar de HaarlemmerIn 'Bad Zandvoort' wordt als architect J.C. van Wijk voor de veren.
straat in Zandvoort tot de reep volgt over de spoorlijn ge- Noord Boulevard met vanaf de
zou worden doorgetrokken. In schreven: 'Niet alleen voor de Passage en het Kurhaus, was
1828 beschikte Zandvoort voor Amsterdammer, ook voor de zowel in strjl als distributie zijn Slingerend
het eerst over een verharde vreemdeling zal de recht- tijd ver vooruit. Bij de wederZANDVOORT - Met 2,05
verbmdngsweg met het ach- streekse spoorwegverbinding opbouw na 1945 is van deze promille alcohol in zijn bloed is
terland. Maar pas in 1870 kan van Zandvoort met Haarlem allure weinig of niets meer her- een 65-jarige Zandvoorter vorigesproken worden van de om- en de hoofdstad met Rijks een kenbaar. Nog afgezien van het ge week dinsdagnacht aangeschakeling van vissersdorp heerlijke verbetering zijn, die huidige - toenemende pro- houden omdat hij slingerend
naar badplaats. Markant gege- niet weinigen zal lokken'. Zo- bleem van de bereikbaarheid over de Boulevard Barnaart
ven is wel, dat tot 1917 tol werd wel het railvervoer als het toe- yan onze badplaats anno 2000, reed. Hij kwam zelfs af en toe
geheven ter dekking van de nemende gebruik van de auto is het dilemma van toekomsti- op de verkeerde weghelft tekosten van aanleg en onder- hebben er in hoge mate toe bij- ge ontwikkelingen gelegen in recht. Hij reageerde niet op
houd van de weg, en wel bij het gedragen, dat Zandvoort van de stedelijke bebouwing, die stoptekens van de politie. Pas
Haringbuys en bij de Kostver- vissersdorp tot badplaats is het zicht op de ruimtelijke ont- op de Van Lennepweg kon de
lorenstraat. Een kleine hon- getransformeerd. Deze onwik- wikkeling ernstig belemmerd. politie hem tegenhouden.
derd jaar later, in 1921 wordt keling valt in twee perioden Ruimtelijkheid is immers de
Zandvoort ook bereikbaar uiteen, en wel vanaf 1870-1940 essentie voor de bezoekers van
ADVERTENTIE
vanuit het Noorden door de en van 1945 tot heden. Ook Zandvoort die de stedelijkheid
aanleg van de Blpemendaalse schreef de Amsterdamse Cou- ontvluchten.
Zeeweg. In de tijd tussen de rant: 'Het ligt voor de hand, P. Keur (fractievoorz. GBZ)
aanleg van de beide wegen, dat Amsterdam slechts dan
Zandvoort

De lucht van poep,
sigaren en zaagsel
Voor velen is het toch een
beetje een mystieke wereld,
het circusleven. Wat gebeurt
er toch achter de schermen,
achter de rode tent? Het
Zandvoorts Nieuwsblad
keek zaterdagmiddag
tijdens de
matineevoorstellingf even
mee bij de artiesteningang
van het Staatscicrus van
Moskou dat drie dagen lang
op Parkeerterrein Zuid
stond.
ANGS
DE
Frans
Zwaanstraat wandelt
een groepje kinderen
richting Parkeerterrein
Zuid. Die zijn vast op weg naar
het circus. Erg druk blijkt het
zaterdagmiddag echter niet in
de tent. De voorstelling is bij
lange na niet uitverkocht. Ook
vrijdagavond is de belangstelling tegengevallen: hooguit
vijftig mensen.
Directeur Hans Martens
hoopt niettemin dat de Zandvoorters zaterdag en zondag
massaal toestromen. „We komen speciaal buiten het zomerseizoen, zodat ook mensen

die anders moeten werken een
keer naar het circus kunnen."
Een kwartier voor de voorstelling verschijnt de eerste artiest bij de achteringang: de
sterke man uit Azerbeidzjan.
Hij kamt zijn zwarte haar in
een spiegeltje dat naast de lyst
met optredens hangt en glimlacht zijn gouden tanden
bloot.
De Italiaanse Stefani larz
heeft haar half geblondeerde
kapsel al keurig opgemaakt.
„Het is wel leuk dat je van
plaats naar plaats reist. Iets
van Zandvoort gezien? Nee,
helaas nog niet. Daar heb ik
nog geen tijd voor gehad."
Ze strekt haar ledematen in
alle richtingen om zich op te
warmen. Een spagaat doet ze
met even groot gemak als een
bruggetje achterover. Tussen
twee nummers door rent ze
naar haar caravan om haar
kostuum te verwisselen. Het
komt pas vlak voor het optreden tevoorschijn, want anders
is het te koud.
Ook handstandacrobate Helena en hoelahoepster Galina
warmen zich op in trainingspak. Ze kijken uiterst serieus

en hebben nauwelijks tijd voor
een praatje.
Dompteur Job Lijfering
kauwt in zijn oud-roze badjas
op een stompje sigaar. Een van
zijn tijgers moet nog even poepen, terwijl hij eigenlijk al op
moet. De drollen komen tergend langzaam uit de daarvoor
bestemde opening. Lijfering
blijft er echter rustig onder en
wacht tot de staart van de t\jger weer naar beneden gaat
voordat hij het dier een seintje
geeft dat hij naar de piste
moet. De lucht van sigaren,
poep en zaagsel bujft rond de
vrachtwagen met tijgers hangen.
Voor de jonge clown Dennis,
die met zijn vader Vladimir een
act doet, is het duidelijk een
spannende middag. Hij jongleert bij de achterkant van de
tent alsof zijn leven ervan afhangt. Maar als hij over Stefani
struikelt, moet hij toch even
lachen en is eindelijk het ijs
gebroken. Hij wil zelfs even
met zijn vader op de foto, maar
veel tijd hebben ze niet, want
ze moeten zo weer optreden.
Monique van Hoogstraten

Cinema. Circui*
16 t/m 22 maart

Do t/m Di. 1900
Dagelijks 21 30
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VOO RJ AARSAKTIE
Het is slechts 3 *BdgpviB voorjaar
vóór u bij de Matrassenhal in Breukelen
Het bed van de Matrassenhal
geheel compleet voor een

Voorjaarsprijsje
•i^^>*t.','!;-'^'m-ïfr':-K!&

Nu kopen en pas m 2001 betalen!

IN 90X200
•
BOX 2OÖ
70X200

.vJii^jr/JJ^fV/^^^^^
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*t® CBW garantie ^ persoonlijk advies
fflccr 4» op maat betalen 4* actuele trends
extras!
ewijsbaar beter tf* duurzaamheid

Voor
minder

Brugman JyUana

28 LATS ELEKTRISCHE BODEM MET KNIEKNIK EN INSTELBARE MIDDENSE KTO R (2 MOTO Rl G, 3 J AAR GARANTIE) + MATRAS + BEUGEL + POTEN

Inspirerende keuken met strak lijnenspel. Functioneel
en elegant. Leverbaar in vier kleuren (combinaties
mogelijk) zoals afgebeeld mcl. apparatuur.

Zeer moderne, eigentijdse keuken Fraaie fronten met
raamprofiel, in maisgeel, vanille en crème. Compleet
met inbouwapparatuur. Zoals afgebeeld (250 x 320 x
225 cm) fl. 23 984,-. Bi]voorbeeld 280 x 215 cm.

Engelse landhuiskeuken m diverse kleuren leverbaar
Uitstekend te combineren met diverse mterieursti)!en
Compleet met inbouwapparatuur. Als afgebeeld
0. 20.950,-. Bi|voorbeeld 270 cm.

f 6.95O,-

De Matrassenhal

Alleen op donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 2000
Openingstijden: maandag 12.00-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Keulsehe Vaart 3A, Breuhelen
Tel. 0346-164OIO

GRATIS PARKEREN IGRATIS BEZORGEN!

e tm e e r
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Win nu met uw geluksdag!
Sponsor Loterij. Dan
maakt u kans op twee
toegangskaarten
voor het concert
van Willeke Alberti
op 10 april in het
Koninklijk Theater
Carré. Met verschillende onderscheidingen
op haar naam zoals de
Edison, de Gouden
Harp en de Televizierring blijft zij iedereen
verrassen met hartverwarmende muziek. De
Sponsor Loterij geeft
100 kaarten weg. Wees
er dus snel bij! Vult
u vandaag nog de
bon hieronder in
en stuur 'm op vóór
woensdag 22 maart.
Zie ik ü dan bij Willeke
in Carré?

SPONSORBINGO
11 MAART
getal l t/ra 22
* 28 27 33 42 31
06 13 32 26 45 02
08 07 01 40 44 39
35 22 23 05 12 *
Heeft t! met deze getallen
«en volle kaart, dan witil u de
ïhuisBingq van ƒ 25.000,-

getal23t/ra36
11 ƒ 10.000,03 ƒ1.000,20 ƒ 100,ƒ50,19
ƒ40,15
ƒ30,41
14
ƒ25,-

30
43
09
25
34
10
24

ƒ20,ƒ10,-

ƒ9,ƒ8,ƒ7,'ƒ6,ƒ5,-

Volkswage» Lapo
001562281 004808243
005871897 007114585

BINGO SURPRISE
18 MAART 2000
Toegangskaarten

themapark Six Flags
Zetfoutcn voorbehouden

Spelen in de Sponsor
Loterij is één groot
feest.Want wat is er nu
leuker dan met uw
geluksdagen winnen?
Met uw eigen verjaardag, uw trouwdag of

andere dagen die u zelf
uitkiest kunt u duizenden geldprijzen
winnen waaronder zelfs
een auto met een
miljoen! Word nu lid
van de Nederlandse

BON VOOREEN AUTO VOL GELD
Sf Ja, ik wil een auto met daarin 225 000 D de heer
gulden of zelfs l miljoen winnen En maak
dan naast de prijzen in de maandelijkse trek- Naam
kingen kans op tienduizenden Bingopnjien'
Adres

Met deze geluksdagen wil ik winnen:
dag maand jaar
"l
geluksdag l

geluksdag 3

)

c>/i

'ISlwiii, h11 0900-JOtl MOO (.55 t|>ni)

/;i)OiV)nf"i
LOTERIJ

Multifunctionele douchccabme met zi)- en houfdduuche,

nok-,

schouder- en voetmassage, Turks stoombad, k r u i d e n s t o o m bad.

hetcluchtfunctie, v e r l i c h t i n g , radio- en computer-

bedieningspaneel Inclusief p l j a t s t n g

ƒ 6.495,-

van

ƒ 3-295,"

\vtmf 29^5,- f

I5.95O, -

ZONDAG GEOPEND
van 11.00 -17,00 uur
(onderstreepte filialen)
Hulst van 12.00 • iS.ao uur

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S

KAN

MET

BESTE ADVIES

Tr-rjT

B R U G M A N
BESTE DEAL

BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE
ALKMAAR* ALMERE* AMERSFOORT* AMSTERDAM*, ARNHEM* ASSEN* BREDA* CAPELLE A/D IJSSEL*, DEN BOSCH, DEN HAAG*, GOES,
GRONINGEN* HEERLEN* HENGELO* HOOFDDORP* HULST*. LEEUWARDEN* MUIDEN, NUMANSDORP* ROERMOND* ROOSENDAAL* '
SOM/EINDHOVEN*, SPIJKENISSE, TILBURG* UTRECHT* VEENENDAAL, ZAANDAM* ZOETERWOUDE*. ZUTPHEN* ZWOLLE*.
*Ook Badkamershowroom. Adressen vindt u in de Gouden Gids.

Of kijk voor méér informatie op internet: www.brugman.nl
Openingsdagen: dinsdag t/m zaterdag + koopavonden. Assen, Breda, Capeüe a/d IJssel, Groningen, Heerlen, Son, Zaandam, Zoetenvoude en Zutphen maandag geopend.
Almere maandagmiddag geopend. Hulst zondagmiddag geopend, maandag en dinsdag gesloten. Deze actie is geldig van i maart t/m 30 maart 2000.
Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Stationsplein 17/9, nabij centrum, strand en station
gesitueerd driekamerapp. op de 2e etage met balkon op
het oosten. Parkeergelegenheid op eigen terrein. Ind.
Hal; woonkamer met open keuken; toilet; badkamer met
wastafel, ligbad; 2 slaapkamers. Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.
De Ruyterstraat 10/2, aan de boulevard gelegen
tweekamerhoekapp. (vh 3) op de 2e etage met uitzicht
over zee. Ind. Hal; moderne keuken met inb.app.; L-vormige woonkamer (ca. 40 m2); badkamer met douche,
toilet en wastafel; slaapkamer met kastenwand; 2 balkons (noordoost en zuidwest). Vr.pr. ƒ 335.000,- k.k.
Stationsstraat 7, in het centrum gesitueerd, goed
onderhouden woonhuis met riant dakterras.
Ind. woonkamer met houten vloer; open keuken met inbouwapp.; bergkast; hobbykamer met aangrenzende
badkamer met douche en toilet; achterplaats; 1e et. ruime sfeervolle slaapkamer met open haard; slaapkamer;
toilet. Vr.pr. ƒ 398.000,- k.k.

150.00.03

VAN

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

Tel.

Deskundig advies.
5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

HENKSEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRAT1NG
Vrijblijvende prijsopgave
v.a./60,-p.mincl. stenen

TEL.

023-5731729

KWEKERIJ P. van Kleeff
Van Stolbergwegi,
Zandvoort

Tel. 5717093

~

(Post)hank

geluksdag \undl een loinuminei toegeiirbei.ulik / 10,-per uekking lkmai.limdic Sponsor l oieri; luerbi] uu \\ederop001 elke trekking (nu\ 11 .\ pei |.ui) de
enstaande rekening af te silm|\ en

NEDERLANDSE

*
Plaats

Frans designmeubel. Leverbaar in diverse gelakte
frontkleuren m combinatie met een luxe marmeren
wastafelblad. Breedte 130 cm.

e-mail'

geluksdag 2

Per mgcvuk
kcnd Paan
l IR de Neder
zeRRing om
inleg van ne
neeliiiiim 1 11

Po lcodc

Di

let Bijman
Nederlandse Sponsor Loterij

Sti)lvolle en complete witte badkamer. Met hoekbad,
greeploos badmeubel met dubbele wastafel.
Inclusief wandclosetcombmatie en kranen.

Bel mi| hi] een prijs
Tel
hoven / 10000.Gehoortedatum
(d.ig-maaiid-].ui)
Datum
Handtekening

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor l olcrij. Antwoordnummer 1945, 3430 WD Nicuwcgein.
De loterij is Goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justi'ie onder nummer L O 730/0002/829 d.d 19/12/1997

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944'/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

BEPLANTING
Bomen, heesters,
vaste planten
violen, primula's en
bemesting
Vanaf heden weer de gehele week open!
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Van der Meer Video/Global-DVC
is een uniek educatief instituut voor de gebruikers van high-end
consumer video products.
Een uitgebreid artikel n.a.v. ons 15-jarig jubileum staat in het magazine
Video Uit en Thuis van maart 2000.
Wij zoeken met spoed uit Zandvoort of omgeving een

PARADE VIEUX

dynamic parttime assistente

Wij vragen op korte termijn

Het werkterrein:
gevarieerde en
interessante
opdrachten, o.a. kantoren,
woningbouw, recreatie,
bedrijfsgebouwen.
De opdrachtgever:
overheid, industrie,
woningbouwverenigingen,
beleggingsbedrijven en
particulieren.

GIJSBRECHTVANAEMSTEL

JONGE JENEVER

Ben je leergierig, representatief, accuraat en niet-roker.
Wij zoeken assistentie op alle fronten: van eenvoudige kantoorklus tot
handling E-mail en Site onderhoud.
Assistentie o.a. bij videoproducties voor en achter de camera,
computer-editing en tijdens videobeurzen.
Kortom een zeer afwisselende leerzame baan voor een enthousiaste vrouw die
ook snel kan typen en goed is in Engels. Stuur CV met foto naar:

Anchstektsoburo Frenken - HoStrop bv
Frenken-Holtrop bv:
een jong en dynamisch
middelgroot buro.

ELDERS.23795'

Bouwkundig Tekenaars M/V (Full Time)

Van der Meer Video/Global-DVC

Met:
G
D
D
D

kennis van Autocad 12/14
interesse in automatisering
een voltooide opleiding op
MTS/HTS-nivo,
ervaring en/of studerend
de bereidheid om zelfstandig
en/of in teamverband te werken

Wij bieden:
Q
D
D
D

een prettige werksfeer
goede doorgroei mogelijkheden
zeer boeiend en afwisselend
werk aan een veelheid van
projecten
goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden

Voelt U zich aangesproken, neem dan contact op met K.Frenken of K.Holtrop
of stuur Uw reactie met C.V.
Correspondentie adres:
Architektenburo Frenken-Holtrop bv
tel:
020-5062222
t.a.v. K.Frenken / K.Holtrop
fax:
020-6134670
Isarweg 10
E-mail: holt.arch@WXS nl
1043 AK Amsterdam.

LnterLanden sprelgroep

Postbus 276,2040 AG Zandvoort
(of liever) E-mail: PTAfSGIobal-DVC.Org
Tel. 023-5717701 Fax 023-5719798

Sales Office Benelux
Max Planckstraa! 31
2041 CX ZANDVOORT
l S T Molchtechmk vervaardigd in het hoofdkantoor in Hamburg (Dld)
hoogwaardige apparatuur om door middel van Pigging Systemen,
leidingsystemen leeg te drukken Deze systemen, welke in de Benelux worden
verkocht in alle industrieën die in batches werken, worden door l S T Sales
Office Benelux gedurende het gehele verkooptraject begeleid

Wij zoeken versterking
met een

technisch/commercieel Medewerk(st)er
eventueel in deeltijd voor 20 uur per week

Geboden wordt een werkplek in een klein kantoor, met
een goed salaris en dito arbeidsvoorwaarden.
Gevraagd wordt;
° Zelfstandigheid
° MTS/HTS opleiding werktuigbouw
0
goede kennis van Nederlands, Duits en Engels
0
computervaardigheden, MS-Office, Autocad Lt.
Sollicitaties, met C.V. te richten aan;
I.S.T. Molchtechmk Sales Office Benelux
Ta.v. Dhr. C P.M. Botman
Max Euwestraat 64
2042 RD Zandvoort
Tel. 06 53428685

Ten behoeve van de verspreiding van:

DEUDEKOM
Internationaal transport en verhuizingen

Stel ze" uw
j doos samen:

zoekt

iôvoor
[39.50]

medewerkster
met ervaring
Leeftijd vanaf 19 jaar.

CEPAGE
EDMOND BERNARD
Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Cinsault, Cabernet
Sauvignon, Merlot of Syrah
Bij de bekende Franse wijnboer
Edmond Bernard selecteerden wij
zijn zes mooiste cépagewijnen van
een uitmuntende kwaliteit.

fulltime/parttime
Enige kennis van talen vereist.
Voor info tel. 023-5713804
vragen naar heer Sarican.

bruna

Nieuwsblad
en/of folders

RAADHUISPLEIN 15 • 2042 LR ZANDVOORT
TEL. 023-571 38 04 • FAX 023-571 32 53

Bruna Balkenende

VERGELIJKBARE PRUS

ROSEMOUNT ESTATE
Cabernet Sauvignon
of Chardonnay

Sangre de Toro
of VïnaSol

pe rpbijnrode Cabernet
Sauvignon is harmonieus
mattonen van bessen, vanille
en hout. De witte Chardonnay
is volrond en boterzacht.

De dieprode Sangre de
Toro heeft een soepele,
kruidige smaak, de
Vina Sol is elegant
en heel fris.

Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Telefoon: 023-5716033

Vraagt voor spoedige indiensttreding:
zoekt per direct

zoeken wij enige

BEZORG(ST)ERS

met sofinummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.8444

Verhuizers

Vereisten: Ervaring in bedrijfs-en particuliere
verhuizingen
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan:
A. J. van Deudekom B.V. Industrieweg 35
1115 AD Duivendrecht, tel. 020-6981981
www.deudekom.nl

verkoop medewerker/ster
voor de zondag
van 13.00-17.00 uur

en

vakantiekrachten
voor het seizoen
Voor info 5716033
vragen naar Sjaak Balkenende

heeSt alle dranken!
HAARLEM: Californieplem 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT; Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DlfiCKIII heefteneer dan 50 slijterijen bel voor onze overige vestigingen lodens kantooruren 0172- 447300
Alle aanbiedingen zi|n geldig t/m 2 april zolang de voorraad strekt Druk en zetfouten voorbehouden'

verpleegeenheid
(30 uur)
bij intensive care heelkunde

GRATIS '

Assistent

Dreigend tekort aan
DOKTERSASSISTENTEN
in Amsterdam en omgeving!!
Wil je volgend jaar al werkzaam zijn als doktersassistent, volg dan de

De intensive care heelkunde is een dynamische afdeling waar maximaal 16, zeer ernstig zieke patiënten, gekoppeld aan monitor en
beademingsapparatuur, verpleegd worden. Samen met uw collega's zorgt u voor het dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud. Dat varieert van het onderhoud van sanitaire ruimtes tot het schoonmaken van een bedplaats en diverse apparatuur. Verder
ondersteunt u de verpleging door het aanvullen van voorraden en het opmaken van bedden voor nieuwe patiënten. Op die manier
levert u een belangrijke bijdrage aan de zorg voor onze patiënten.

F l e x i b e l e e n a c t i e v e b i j d r a g e leveren
op een dynamische

AVONDOPLEIDING VOOR
VOLWASSENEN
aan het N1PA te Amsterdam.
Onderwijs door (huis)artsen en andere disciplines werkzaam in het medische werkveld garanderen een moderne en op de praktijk gerichte
opleiding.
Een- en tweejarige opleiding.
Diploma erkend door het
ministerie van onderwijs.
Minimale vooropleiding:
MAVO-D of gelijkwaardig.
Start van de opleiding: september 2000
Inlichtingen bij de cursusmanager:
Els Goorhuis, tel. 020-6768124

in de Gezondheidszorg!
11
**'1
^s**
" j|
Ijl
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Kies je voor het beroep van tandarts-, apothekersof doktersassistent, verpleegkundige, verzorgende
helpende of praktijkopleider, dan ga je naar de
Amsterdamse School voor Gezondheidszorg.
e volgt er je opleiding door middel van school
met stages (BOL) of werken en leren (BBL).

Bel 020 408 97 97 voor
een brochure of kom sfeer
proeven op de open dag:

afdeling?

U werkt 6 uur per dag, 5 dagen per week, ook op zaterdag en zondag. De werktijden zijn van 08.30 tot 15.00 uur (maandag tot en
met vrijdag). In het weekend werkt u tussen 09.00 en 15.30 uur. Wij zoeken gemotiveerde medewerkers met bij voorkeur ervaring
in de schoonmaak. Maar het belangrijkste '><: dat u vriendelijk en servicegericht bent en gemakkelijk overzicht houdt bij spoedwerkzaamheden. Omdat u veel contacten hebt met verpleegkundigen en bezoekers, beheerst u het Nederlands goed. Wij nodigen ook

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit geen origincele getuigschriften bij uw
sollicitatie. Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopieeren.

• bus .15 (halte Stadionpiein^j.büs.ïl?^,
",171 of 172 '(halte J Jstaaripad) en "tifj.
sneltram'51 :(Statibri-WTGterïsfii;i:l

Amsterdamse School .<«*
Gezondheidszorg

fc^
Onderdeel van

,f,,u'^ e'üim
.... „i"0"11"'*"

herintreders uit om te solliciteren. Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt maximaal ƒ 3.635,- bruto per maand bij een
36-urige werkweek. Voor meer informatie belt u met Ellen de Thouars of Marijke Terlien, telefoon (020) 444 46 57. Uw brief stuurt
u binnen twee weken naar de heer Djindra Akloe, VU ziekenhuis, dienst personele zaken, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
Of r.akloe@azvu.nl Graag met vermelding van het vacaturenummer 2000.00091 op brief en envelop of als onderwerp van uw e-mail.
Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in grote aandacht voor de medische ethiek en een betrokken,
menselijk omgang met patiënten en collega's. Vooi meer informatie: www.azvu.nl

VU

ziekenhuis

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis
020 - 562 3436

woensdag 15 maart 2000
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EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER

VAN

Leidinggevende m/v
(minimaal 32 uur)
bij de f r o n t o f f i c e
C e n t r a l e A d m i n i s t r a t i e Post

Bellen
Circuit Park
Zandvoort

ZIN IN EEN
De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) is een goed uitgeruste afdeling en een dynamische werkplek waar omstandigheden snel wisselen

SNELLE BAAN?

Er worden jaarlijks, gedurende 24 uur per dag, ongeveer 40 000 patiënten behandeld voor alle medisch specialismen

Circuit Park Zandvoort is een

De Centrale Administratie Posten (CAP) bieden administratieve ondersteuning ten aanzien van deze patientenstroom m de (poli)-

dynamisch bedrijf dat 365 dagen
per jaar in gebruik is ten behoeve
van diverse soorten evenementen
en trainingen, bedrijfsdagen,

klmiek en op de afdeling SEH Belangrijke taken daarbij zijn de registratie m systeemdelen en de integratie met de SEH Daarnaast
controleert en verwerkt CAP gegevens en beantwoordt vragen van klanten

TV-opnames en testdagen.

Medewerkers m o t i v e r e n , C o a c h e n

en zoigen vooi optimale werkomstandigheden

Wij zoeken per direct een

Receptioniste/telefoniste M/V (40 uur)
Samen met het verpleegkundig hoofd bent u verantwoordelijk voor het administratief, organisatorisch en personeelsbeleid U geeft
Gezocht wordt een enthousiaste, flexibele, klantvriendelijke medewerker
met een representatief voorkomen en goede uitdrukkingsvaardigheden

leiding aan de frontoffice CAP, zorgt voor een goede organisatie van het administratieve proces en coacht het team bij hun

in het Nederlands, Engels en Duits.
Naast het bedienen van de telefooncentrale is de ontvangst van gasten
een belangrijke taak.

werkzaamheden die in 24-uursdiensten worden uit-gevoerd Verder bewaakt u processen, stelt prioriteiten en begeleidt verande-

Lichte administratieve werkzaamheden behoren eveneens tot deze

ringsprocessen Wij vragen een opleiding op HBO-mveau, minimaal 2 jaar relevante ervaring en leiding-gevende capaciteiten U bent

zelfstandige baan waarbij het beheersen van Windows, MS Office en
Word tekstverwerking een pre is.
Ook rekenen wij op je bereidheid tijdens evenementenweekemden
mee te werken.

m ieder geval administratief, maar mogelijk ook verpleegkundig onderlegd U werkt klantgericht, zelfstandig en accuraat, beschikt

Woonachtig in de regio Haarlem en m bezit van een rijbewijs.
Circuit Park Zandvoort biedt goede arbeidsvoorwaarden, zowel primair
als secundair. Deze zijn afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.
Je sollicitatie en c.v. inclusief pasfoto, zien wij graag binnen twee weken
tegemoet.

over goede communicatieve en sociale vaardigheden en u heeft gevoel voor administratieve processen en automatisering Beheersing van vreemde talen Is een pre, evenals kennis van/ ervaring met de PC en het ziekenhuisinformatiesysteem Op basis van kennis
en ervaring zal een passend salarisaanbod worden gedaan Voor meer informatie belt u met Erik Sprik, leidinggevende frontoffice
CAP, telefoon (020) 444 44 44 (tracer 98318), Rem Keijser, plaatsvervangend hoofd CAP, telefoon (020) 444-12 42 of Hans Broekman,

Schriftelijke reacties aan:
Circuit Park Zandvoort, t.a.v. de heer J. C. J. Ernst,
Postbus 132,

verpleegkundig hoofd SEH, telefoon (020) 444 44 44 (tracer 98960) Uw brief stuurt u binnen twee weken naar de heer Djmdra Akloe,

2040 AC Zandvoort.

VU ziekenhuis, dienst personele zaken, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam Of rakloe@azvu nl Graag met vermelding van vacaturenummer 2000 00085 op brief en envelop of als onderwerp van uw e-mail Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie
Dit uit zich in grote aandacht voor de medische ethiek en een betrokken, menselijk omgang met patiënten en collega's Voor meer
informatie wwwazvunl
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Is een jong dynamisch middelgroot architektenburo met gevarieerde
opdrachten in woningbouw, recreatie, kantoren en bedrijfsgebouwen
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Ter versterking van ons team zoeken wij een
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Administratief medewerker

-

wat wij vragen
secretariële vaardigheden, o a kennis van
van Word / Excel,
MEAO of Secretaresse opleiding,
organisatie vermogen,
.
administratieve vaardigheden
zelfstandig en zorgvuldig kunnen werken,
minimaal 24 uur per week beschikbaar

LAAGSTE PRIJS GARANTIE
-T

,'"^^^^ssrarr^%CT^^

M/V.
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ERICSSON A1O18s GSM
i.c.nt. 1-JARIG ABONNEMENT
Deze handige GSM heeft een overzichtelijk
grafisch display en is verkrijgbaar in 5 kleuren

Quality Bakers Zwanenburg B.V.

Wat wij bieden
informele en professionele werkomgeving
zeer afwisselende werkzaamheden,
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling,
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

1-jarig Libertel Budget-abonnementvan
19,95 per maand waarmee u kunt bellen
vanaf 7 cent per minuut1
_„-_
DUAL BAND

,Nu

l

friobiel bellen voor
de pnjs van vast met

LIBERTEL

RENAULT AMSTERDAM BV
liïbertel Budget-abonnement

"MobieVbèilen;yobr:de

£ Bellen engeÖeldA(yprden iii

imeer dari 80 landend />:- 'v Aanbieding is geldig tot en met 2 april 2000
Neemt u a u b legitimatiebewijs en een kopie
bankafschrift mee voor een snelle afhandeling

Zandvoort.
Ook voor zaterdag !!!\

Wij bieden u:
- een goed salaris volgens de CAO bakkersbedrijf
- een spaarloonregeling
- een brancheregeling in het kader van kinderopvang

Géén aansluitkosten

:• 's Nachts eni inhët;\/ëeli;end •

023-5720042 of kom langs,

Wij vragen:
- kwaliteitsbesef
- eventueel technisch inzicht (bediening inpakmachme)
- flexibele instelling en klantgerichte houding
- bij voorkeur enige ervaring met soortgelijke werkzaamheden.

• Handige Ericsson A1018s

, ' ? • ; slechts 19.95 p/mnd.l;^ ^-: • >

Bloemenshop Lex

Er zijn mogelijkheden tot werken in dagdienst of twee- en dneploegendienst, zowel part-time als full-time

tel
020-5062222
fax
020-6134870
E-mail holt arch@WXS nl

OPEEIURIJ:

(parttime - middag - avond) bel je naar

Burg. Engelbertsstraat 21 (in Dirk van den Broek)

inpak-medewerkers v/m

t a v dhr K Frenken / dhr K Holtrop
Isarweg 10
1043 AK Amsterdam

/1995p/mnd

Dan zoeken wij jou.
Voor een flexibele baan

Wegens groei zijn wij op zoek naar.

Uw schriftelijke sollicitatie met C V kunt U sturen naar Architektenburo
Frenken- Holtrop bv

Libertel
Budget

spreekt dit je aan!?

Quality Bakers Zwanenburg is onderdeel van Quality Bakers Nederland,
een bakkerijorganisatie van 8 industriële bakkerijen in Nederland en
l bakkerij m Frankrijk Naast de productie van groot-, klembrood,
produceert Quality bakers Zwanenburg bake-off en banket (cakes en
stuksbanket) voor het grootwinkelbedrijf, met name Albert Heijn.
Quality Bakers Zwanenburg heeft ca 240 medewerkers in dienst en
behoort daarmee tot de grootste bakkerijen in Nederland

Standbytijd tot 100 uur en spreektijd tot
240 minuten. Bij Expert m combinatie met een

Natuurlijk" werk, creatief, omgang met klanten,

De grootste Renault-dealer van Nederland, gaat medio 2000 verhuizen naar
een nieuw pand tegenover de Amsterdam ArenA.
Ter versterking van onze verschillende divisies zijn wij op zoek naar
klant- en resultaatgerichte kandidaten voor de volgende functies:

ü
9
B
3
fi
K

JACOB HEEMSKERCKSTRAAT 6
2041 H A ZANDVOORT
023 5713909

Uw sollicitatiebrief kunt u binnen ^4 dagen richten aan Quality Bakers
Zwanenburg B.V. tav personeelszaken. Postbus 20, T160 AA Zwanen burg
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer P.N. Monsma,
hoofd personeelszaken, tel.: 020-4079333.

Assistent KOK
medewerkers bediening m/v
seizoens medewerkers m/v
snackcounter medewerkers m/v

Quatity Bakers

Medewerker Verhuurafdeling m/v
Schadehersteller m/v
Autospuiter m/v
Ie monteur A.P.KL, 2e monteur m/v
Verkoopadviseur automobielen m/v
Commercieel medewerker magazijn m/v

vraagt ter versterking van het team

Seceurop Nederland Secunty Check B V zoekt beveiligmgstalent voor de functie.

Reageer snel, vul de onderstaande coupon in en stuur hem naar
ons op! Wij doen de rest!
ER ZIJN RUIM ZOO EXPERT-WIIUKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:
Ik ben (*tintei u^cei cl in de tunciie
meet ou't v- L ten

t-n \ul daar tri'ia s

HIGH RISK FLIGHT AGENT m/v
Werkzaamheden-

- het uitvoeren van specialistische veiligheidscontroles bij vluchten met
een zogenaamd verhoogd veiligheidsrisico"
- het afnemen van veiligheidsmterviews bij passagiers
- platform- en vliegtuigbewakmg
- het fouilleren van passagiers en de controle van handbagage

Functie eisen

- HAVO/MBO-niveau
- uitstekende beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal
- onbesproken gedrag i v m antecedentenonderzoek
- goede contactuele eigenschappen, representatief uiterlijk
- bereid zijn onregelmatige diensten te werken volgens rooster
- te allen tijde bereid en m staat zijn de luchthaven te bereiken

r

Mijn na.ini i^

Haarlem

\\oonplaais

Gedempte Oude Gracht 5-9

Mijn t e l e f o o n n u m m e r is
I k ben daar telelonisch bereikbaar vanaf
in degevu nsti I t i n U t e J a / Nu

'^"""<"~2l ":^>
,. „-> 'fi ^' ^^

uur

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle

SECEUROP INVESTEERT IN BEVEIUGINGSTALENTI
'• D.rn.v. het ABM diploma, de Basisopleiding Luchtvaart Security en diverse trainingen

pcrsoneelswerving met
Rina Vcrkaaik 020 - 562 2804

Interesse9 Kom naar onze stand op de Schiphol Banenmarkt op 8 april a s of schrijf naar

Knip de coupon uit en stuur de/e in een enveloppe naar:
Rcnault Amsterdam BV, Antwoordnummer 39331,
1090 WC Amsterdam (po^cfjcl 'n, meuioditf). Tel.: 020-5619611.

L-

O. t 'SECEUROP
' J ' s i NEDERLAND

of

Seceurop Nederland Security Check B V.
Tav Marjolijn Baltus
Postbus 75589
1118 ZP Amsterdam Airport Schiphol

Picter Langercis 020 - 562 3436

Adverteren?
Bel• met
Rina
Verkaalk
020-562
2804 of Pleter Langerels 020-562
••:•" ' '
• • • • .••
•
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Computers
ZANDVOORT - Aktiviteitencentrum Zandyoort start
eind maart en begin april vier
computercursussen: Basis PCgebruik, Internet, MS Word
Basiscursus en MS Word voor
Gevorderden. Tijdens deze
laatste cursus komt ook het
gebruik van Excel aan de orde.
0e cursussen bestaan uit acht
lessen. Ze kosten 275 gulden
voor 55-plussers. Jongeren betalen 320 gulden. De cursus Internet duurt maar vijf lessen
en is goedkoper. Meer informaover de cursussen is verloijgbaar bij het Aktiviteitencentrum
Zandvoort,
tel.
571.7113.

Houthakkersfeest

ZANDVOORT - La Bastüle
(Haltestraat 58) houdt op donderdag 16 maart vanaf negen
uur een Houthakkersnight met
spelletjes zoals 'Spijkerslaan',
'Houtblokdrukken', 'Biervattorsen' en 'Armworstelen'. Een
week later staat er een Tirolerparty met de strippende dochters van Herr Derrick op het
programma. Harry, de assistent van Herr Derrick, begeleidt de spelletjes 'Boomzagen' en 'Spijkerslaan'.

Smartlappen

ZANDVOORT - De zingende taxichauffeur Barry van
Vliet brengt zondag 19 maart
nummers van Dries Roelvink,
Dano, René Frpger en Torn Jones ten gehore in café Shooters
(Haltestraat 56a). Van Vliet is
bekend van het jaarlijkse Jordaanfestival. Zijn optreden begint om acht uur. De toegang is
gratis.
Borstvoeding
HAARLEM - Wat zijn de
voor- en nadelen van borstvoedrng? Die vraag staat centraal
tijdens de informatiebijeenkomst op 20 maart (van half
acht tot half tien) bij de Kennemer Thuiszorg, Leidseyaart
574 in Haarlem. De Mjeenkomst kost twintig gulden per
persoon. Informatie en aanmelding: tel. 510.0440.

WEHCBÈ
^ K,,^
a

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

APOTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185. Vanaf vrijdagmorgen tot en met donder" gavond ('s avonds en in het
weekend) Zeestraat Apotheek, tijdelijk gehuisvest op
de Engelbertsstraat 90a,
5713073.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds 5730500 of
112.

Jaap Loos zit klem in het regenputje

Met

Een schattig: straatje, een zijarm van de Kerkstraat. Met
een café zoals Herman van Veen ooit zo mooi bezong:, een
bloemenwinkel waar de eigenaresse nog een praatje maakt
met iedereen en een smederij van twee Zandvoorters die in
de volksmond de gebroeders Bever heten. De Buureweg is
echt zo'n straat waar de tijd lijkt stil te staan.

en

H

ET IS eigenlijk
niks," zegt Hanneke Voit over de
lengte van haar
straatje, terwijl ze een boeket
bloemen schikt. Ze staat achter de toonbank van haar geurige bloemenwinkel, die groter
is danje aan de buitenkant zou
verwachten.
Op de toonbank ligt ook een
groene krans met bollen knoflook er door heen geweven.
„Het is zo heerlijk om met
planten en kruiden te werken.
Soms als ik niet zo lekker ben,
dan hoef ik maar een uurtje in
de zaak te staan en dan voel ik
me weer goed." Hanneke
woont en werkt met plezier in
het kleine dorpsstraatje dat
net even buiten 'de loop' ligt.
Het is het laatste zijarmpje van
de Kerkstraat richting zee.
Twee vuilnisbakken versierd
met de karakteristieke metalen visjes van kunstenaar Victor Bol, markeren het begin
van de Buureweg. Daartussen
verwijst een houten bord met
bloemen en een lieveheersbeestje naar de winkel van
Voit.
In een klap sta je van een
drukke winkelstraat in de stilte tussen overwegende witgekalkte muren, waar de zon nog
kan komen in de namiddag.
Dan een wit met blauw gestreept zonnescherm met
daaronder een blauw stoeltje,
planten en kleine blauwe vogeltjes.
Dit sprookjesachtige tafereeltje is de ingang tot de bloemisterij, daarnaast het café,
waarvan je vanaf de buitenkant niet kan opmaken of ze
open of dicht is. Witte valletjes
en de schemer
binnen maken
l
het zicht bijna
l
;
nihil, maar van
f
binnen naar
buiten
gaat
heel goed.
In café Bluys
is het een
doordeweekse
vrijdagmiddag.
Jan,
Louis en Harry
buigen
zich
met de keu's
over het groene laken. Jansen
staat aan de eenarmige bandiet en cafébaas Mare van der
Meije tapt pilsjes. Het is het
enige etablissement dat de
Buureweg rijk is.

„Dit is een typisch buurtcafé, maar dan voor mensen die
niet uit de buurt komen," laat
eigenaar Mare er met een
grijns op volgen. „Eerst naar
Bluys en dan naar huis," roept
Louis vanachter zijn keu. En:
„Bluysje, tweede huisje." „Op
zondagmiddag komen hier ook
families met kinderen, vaak de
stamgasten met aanhang,"
vertelt Mare. „Dan kun je niet
eens meer biljarten," kreunt
Louis, „dat is echt een drama."
„'t Is hier allemaal inteelt,"
doet Jansen zonder zijn blik
van de fruitautomaat af te
wenden ook een duit in het
zakje.
Terwijl de cafébaas alle biljart- en golftoernooien begint
op te noemen en de daarby behorende medailles en bekers
aanwijst, zit Jaap Loos buiten
klem rnet zijn rolstoel in het
regenputje. De gebroeders
Bob en Hans Gansner kunnen
nog net kapseisen voorkomen
en helpen hem overeind. Hij
had bijna de nieuwe straatstenen van dichtbij bekeken,
doorn in het oog van de bewoners van de Buureweg.
„Sierbestrating noemt de
gemeente dat. De stenen van
daarvoor waren nog mooier,"
zegt Hanneke Voit. „Heb je
enig idee hoeveel we aan die
onzin moesten bijdragen? De
bezwaarschriften liggen reeds
op het gemeentehuis," aldus
Mare van der Meije, „Ik ben
blij dat we alleen voor de garage moesten betalen, want het
is niets meer dan een veredelde baksteen," zegt ook Hans
Gansner.
De smederij van de broers
behoort voor de ene helft toe

aan de Buureweg en voor de
andere aan het Schelpenplein,
waar de straat ophoudt. Vrolijk vertellen ze waar vroeger
het café van 'dappere Kees' zat
en de poelier Arie Paap, bij-

KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 (Amivedi)
en 5343440 (Dierenbeschermmg).

Rat, depressie en homoseksualiteit
Elke woensdagavond draait
Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een
bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De
voorstellingen beginnen om
half acht met een korte
inleiding. Er is geen reclame
vooraf. Vanavond 'Sitcom'.

Sfinx

ader komt thuis en schiet
V
zijn vrouw en kinderen
dood. Dat is het begin van de

een vader die een rat meebrengt, een dochter die depressief is en een homoseksuele zoon. Maar al treft de ene
ramp na de andere het gezin,
echt dramatisch wordt het
nauweüjks. Dat maakt de film
van regisseur Frangois Ozon
nogal surrealistisch.
De film is wisselend ontvangen. Sommige recensenten
waren enthousiast over 'Sitcom' omdat het een soort parodie op een soap is, maar
sommige bezoekers misten
juist daardoor diepgang in het
verhaal.
De hoofdrollen worden gespeeld door Evelyne Dandry,
Francois Marthouret, Marina
De Van en Adrien de Van.

opmerkelijke Franse film 'Sitcom'. In feite is het echter het
Deze week weer eens een einde van het verhaal, want de
film springt vervolgens een
poes in de schijnwerpers.
paar
maanden terug in de tijd.
Sfinx
is
een
kruising
siamees
v
De ingrediënten van deze
an twaalf jaartjes jong. Qua
Weur lijkt ze op een siamees, absurde zwarte komedie zijn
beige van kleur met donkerbruine oortjes, maar ziet er
mt als een gewone huis-, tuinen keukenkat. Veel mensen
z
ullen blij zijn dat ze niet de
stem heeft van een echte siaQiees. Ze is lief, stil en rustig. Periode: 4-10 maart
Sfinx is een echte kat met een Geboren: Rafiq Paulus Antonius, zoon van René van der Moot
en Eleonora Maria Kool; Niva Lydia, dochter van Willem Marie
hele eigen wil. Knuffelen is
iets waar ze zelf wel om komt Zwemmer en Radmila Camek; Dymphy Deborah, dochter van
zeuren, optillen is iets dat ze Rpbert Henry van Bambergen en Dymphna Elisabeth Maria
Elich; Diederick Florens, zoon van Herbert Bernard Maria Corniet graag wil.
Sfinx kan niet goed met an- demeijer en Marie Louise Alexandra Dorhout Mees; Teddie
dere katten, honden of jonge Agnes, dochter van Suny Glen Zichterman en Paola Maria Elisabeth Raspoort.
kinderen omgaan, dit is te
druk voor deze jongedame.
Een
gezin met rustige kinde- Ondertrouwd: Tjerk Eico Reijenga en Andrea Anja Franssen.
r
eii vanaf een jaar of zestien
*pu wel kunnen, tenzij de boe- Getrouwd: Ronald Philip Sperling en Monica Theresia Sterk.
Kentassen door de gang heen
Wiegen als ze uit school ko- Overleden: Kurt Anton Visser (73); Jan Koning (80); Antonia
Maria Spa-Van Langerak (75).
ftien. Ze zoekt gewoon een
r
Ustig huisje om oud te worden.
Wie heeft er een plaatsje in
een rustige vensterbank,
hangmandje aan de verwarJ'iug of naast de kachel voor
"eze poes? Sfinx is te gast bij Hervormde Kerk: zondag 19 maart 10 uur: ds K. Blei uit Haarhet Kennemer Dierentehuis lem.
Zandvoort en zoekt, net als Gereformeerde Kerk: zondag 19 maart 10 uur: ds A. van Leeuj^le andere loges, een nieuw wen uit Heemskerk.
'huis. Informatie: Kennemer Agatha Parochie: zaterdag 18 maart 19.00: mevr. M. Wassenaar.
u
'erentehuis Zandvoort, Kee- Zondag 19 maart 10.30 uur: mevr. M. Wassenaar.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 19 maart 10.30
somstraat 5, tel. 571.3888.
uur: ds R.M.M. Hoogewoud-Verschoor mmv Dg. cantorij.
['S: Mandela wacht nog steeds Nieuw Unicum: zaterdag 18 maart 10.45 uur: leden NPB/ds
Marieke Ridder.
P zijn nieuwe baas.
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oog
oor
de badplaats door

Foto Andi e Licbei om

In de file
Joop Keek, Harry van der Pas, Mare van der Mije en Jan Gemert beoefenen hun favoriete sport in Café
Bluys
Foto Andre Lieberom

naam Kers (Bob Gansner:
„Omdat hij geen framboos
was"), die gestroopte konijnen
verkocht en over het verdwenen 'sloppie' (steegje) naar het
Badhuisplein. Het interieur
van het monumentale pandje
waarop in grote letters 'De
Smederij' prijkt, lijkt op die
van de uitdragerij van 'Malle
Pietje' uit de televisiesene
'Swiebertje'.
Er hangen stoelen in de lucht
aan haken er staat een gaskachel, allerhande gereedschap,
maar ook een oude lamp en
een
groot
aambeeld. Het
is een beetje
donker en ook
hier, net als bij
Malle Pietje,
stijgt het gekletter
van
metalen voorwerpen op als
Hans
naar
oude
foto's
zoekt.
Een kiekje
toont een grote zandvlakte, waarop een keurig blokje met woningen. „Dat
is de Thorbeckestraat die net
klaar was," legt Hans uit. De
Buureweg lag m de afbraaklinie van de Duitsers, die de hui-

'We reinigen de
hele auto behalve
de onderkant'

DIERENAMBULANCE:
5246899.

DIER. VAN DE WEEK'

woensdag 15 maart 2000

zen 'langs' de kust sloopten
om beter zicht te hebben. 9
Zonde van dat oude dorp
„Ach, welnee, dat was toch allemaal ouwe troep," zegt
Gansner laconiek. „Mensen
vergeten dat die huizen ook allemaal wel veertig a vijftig jaar
oud waren."
Oude foto's hangen ook tegen de wand in café Van der
Meije. Een portret van een
jong overleden stamgast, Martin Visser, naar wie nu een driedaags biljarttoernooi, 'Tien
over rood', is vernoemd. Met
als tegenhanger een vergeeld
portret van Jans van der Meije,
bijnaam 'de Kraai' die tot haar
103-e verjaardag achter de tap
stond. „Die is in het harnas gestorven," zegt Mare bewonderend, terwijl hij een trekje van
zijn shaggie neemt. Zelf staat
mj reeds dertig jaar achter de
bar, waarvan tien in zijn eigen
café. „Uiteindelijk zijn we allemaal klanten van hem," merkt
Jansen droogjes op nog steeds
vanachter de gokkast. Hij
maakt een licht knikje naar
Jan achter de biljarttafel. Leunend op zijn keu legt Jan uit:
„Ik werk bij de bond voor drenkelingen."

De Buureweg heette
voor 15 maart 1933 Ppelierslop. In de dertiger jaren wilde het gemeentebestuur het dorp een beter
aanzien geven en de sloppen (stegen) die uitkwamen op de hoofdader naar
het strand veranderen in
een straat of weg. De Buureweg kwam zo aan zijn
naam. Dat geldt ook voor
de Bakkerstraat (Bakkerslop),
Kerkdwarsstraat
(Buurtslop),
Bodeweg
(Bodeslop),
Kerksteeg
(Gasthuisslop),
Poortstraat (Poortslop).
Buur wil niet meer zeggen dan een naastwonende. De gemeenteraad kon
kiezen uit Buureweg of
Buurtweg, die daarmee in
ere hersteld zou worden.
Bron: het nieuwe straatnamenboek van het Genootschap Oud
Zandvoort.

Nelleke van Koningsveld

rw

ZANDVOORT - „Peter
poetste altijd al," zegt Sander
Oord over de eigenaar van het
bedrijfje Total Car Cleaning.
Intussen wrijft Peter Koper geconcentreerd met een lap witte polish in op de zwarte lak
van een auto, alsof zijn leven er
van afhangt. Koper heeft per l
maart zijn eigen auto-schoonmaakzaak aan de Ampèrestraat. Zijn collega Oord, die
hem vooral in de weekenden
bijstaat, doet even het woord.
Koper wil op tijd bij de eigenaar van de wagen zijn die
steeds meer begint te glimmen
onder zijn handen. Deze klant
heeft geluk, want de hele
maand maart kost het reinigen
van zijn geliefde vierwieler
slechts 150 in plaats van de
normale prijs van 249 gulden.
„We reinigen de auto totaal,
van binnen en buiten, behalve
de onderkant," vertelt Oord
gedreven. Trots beent mj door
de lichte en nette loods naar
buiten om de hpgedrukreiniger te tonen waarmee het voertuig als eerste onder handen
zal worden genomen op het
spuitplaatsje. De motor wordt
ook met de waterstraal gereinigd, zodat de eigenaar geen
vette handen meer krijgt bij
het olieverversen aldus Sander.
„Daarna soppen we de auto
helemaal met de hand," zegt
hu terwijl hu een reuzespons
omhoog houdt. „ Dan weer afspuiten en vervolgens wordt ze
met deze trekker en zeem
droog gemaakt en de loods
weer ingereden voor het binnenwerk."
Binnen staan een aantal witte jerrycans met een kraantje
eraan in het gelid op een plank
langs de muur: velgenreiniger,
motor-fresh, glasremiger, perfect- polish, dash-fresh, vinyl
en superreiniger. Uit het glazen kantoortje schalt een radio, een hond dartelt heen en
weer en af en toe gaat de telefoon. Een jongen in een blauwe
overal van de naastliggende

Sjiekere naam
voor Poelierslop

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

opslagplaats volgt meuwschierig het schoonmaakverhaal
van Oord.
Geduldig legt hij uit waar de
verschillende middelen voor
bedoeld zijn en laat hu het
shamporell-apparaat
zien
waarmee de bekleding wordt
gewassen en een electrische
draaispons om te polishen. „Ik
heb nog tien minuten," laat
Koper weten, terwijl hij steeds
driftiger
draaibewegingen
maakt met de lap. „Of ik zelf
ook zo netjes op mijn eigen
auto ben? Ik heb niet eens een
auto, die staat nog steeds kapot in de garage." „Hij heeft
toch geen tijd om er mee te
rijden," lacht Sander.
De wagen is bijna klaar en
ziet eruit ais nieuw. „Je hebt
enorme eer van je werk," legt
Oord het enthousiasme over
het poetswerk uit. „Het is een
enorme klus, maar je doet het
voor het resultaat," valt Peter
hem bij.

Jump Out doet
in sportieve
reisjes

ZANDVOORT - 'Wilt u uw
collega's of vrienden eens anders meemaken? Tijdens een
wilde rit op volle zee of tijdens
een
avonturentocht?
Of
spreekt een eigen jeep besturen door bossen en riviertjes
meer tot uw verbeelding?' Dit
is de inleiding van een informatiefolder van Jump Out Business Sport Relations en Body
and Mind System aan de Nic9laas Beetslaan. De organisatie

ADVERTENTIE

ZATERDAG 18 MAART v.a. 11.00 uur
Michel Voncken demonstreert

YAMAHA PSR 9000
en Yamaha digitale piano's

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
Amstelveen
Tel.:020-6413187

Zondagmiddag rond vier uur stonden de Hpgeweg en Gerkestraat helemaal vast vanwege de wegopbrekingen op de Zandvoortselaan. Het mooie weer lokte namelijk erg veel mensen
naar het strand, die aan het einde van de dag wil naar huis
wilden. Voor de bus een beetje lastig. Wie in Aerdenhout/Heemstede de trein wil halen, doet er dan ook verstandig aan een bus
eerder te nemen op zondag.

In een hoek gedreven
Susan Severeid schrok donderdag verschrikkelijk van het tafereel dat zich naast het Gemeenschapshuis voordeed. Een Antilliaanse kranten- of tijdschriftenbezorger werd door drie opgeschoten jongens van zijn fiets geduwd. Met een stok prikten ze
naar hem. Bovendien trapten ze zijn tas open. Susan probeerde
de jongens op andere gedachten te brengen, maar haar frêle
postuur maakte weinig indruk. Ze riep haar man Tony erbij, die
de jongens streng toesprak. De bezorger werd inmiddels door
een paar meisjes weer op de been geholpen Susan heeft het
voorval inmiddels gemeld aan de politie. Zij en haar man vermoeden dat het niet alleen om pesterij maar ook om racisme
gaat. Mogelijk dat het bekendmaken van het voorval de jongens
doet beseffen dat ze heel verkeerd bezig zijn.

Gezonde vriendelijkheid
Je zult toch in een rolstoel zitten en vaste klant bij de groenteboer op de Grote Krocht zijn. Dan heb je een probleem, want het
is inmiddels helemaal onmogelijk om vanaf de Hogeweg de
winkel te bereiken. Eén inwoner van Zandvoort heeft daar nopdgedwongen een prachtige oplossing voor gevonden. Hij glimlacht allercharmantst naar een voorbijganger of een van de
stratenmakers. Die smelten natuurlijk meteen en halen een kilo
sinaasappels voor hem of waarschuwen de groeteboer, die met
te beroerd is om even naar buiten te lopen. Zo bhjft deze
Zandvoorter m ieder geval gezond.

Beleefde tijger

verzorgt uitdagende activiteiten voor het bedrijfsleven,
maar ook sportieve reisjes en
activiteiten op maat voor particulieren.
Jump out staat voor 'spring
er eens even tussen uit', even
weg uit de hectiek van alle dag,
Body and Mmd System, het
weer in balans brengen van lichaam en geest via een bepaalde methodiek. „Het gaat te ver
om helemaal uit te leggen hoe
dat Body and Mind system
werkt, maar het komt erop
neer dat mensen even uit het
vaak gestreste leven van alledag komen en met andere situaties geconfronteerd worden.
Dat geldt met name voor het
bedrijfsleven waar deelnemers
te maken krijgen met grensverleggende activiteiten, leren
omgaan me}; conflictsituaties
en omstandigheden waarin leiderschapscapaciteiten
aan
bod komen.
Voor bijvoorbeeld een vnendenclub ligt de nadruk meer
op het ludieke aspect van een
activiteit," vertelt Robert
Drommel, die samen met zijn
vrouw Ingnd en compagnons
Bob en Sylvia van Heijningen
de organisatie runt. Ingnd
Drommel, van huis uit zweminstructrice en lerares aquarobics, is de contactpersoon
van Jump Out, SyMa van Heijningen neemt de financiële
kant voor haar rekening, haar
echtgenoot Bob, leraar lichamelijke opvoeding , is verantwoordelijk voor de diverse
spelvormen en Robert zelfverzorgt grotendeels de organisatie, maar daarnaast ook de zee
en strandactiviteiten.
„Ik ben al dertig jaar lid van
de reddingsbrigade, dus ik ben
wel een ruw zeetje gewend. De
veiligheid staat natuurlek
voorop, als ik met een groep
uit varen ga Maar dat geldt
trouwens voor alle actrviteiten," vertelt de ex-marinier
monter.
Het sportieve viertal werkt
in het seizoen ook geregeld samen met strandpachters, voor
wie bijvoorbeeld een volleybaltoernooi of op een andere manier een sportieve ontspanning
geregeld wordt ter vermaak
van hun gasten. De foto's m de
folder van een stoere mountainbiker, een para-sailer,
mannen die klauteren in netten, een jongen met eenflitsende zonnebril op een snowboard, twee golfers in de aanslag met hun stick, en een stel
kanovaarders in een spectaculaire stroomversnelling, laten
zien dat Jump Out werkelijk
geen zee te hoog gaat om hun
deelnemers tevreden te stellen.

Bijna had het Zandvoorts Nieuwsblad onze zeer gewaardeerde
fotografe Karin Schut moeten missen. Tijdens een fotoreportage bij de artiesteningang van het Staatscircus van Moskou
richtte ze geconcentreerd haar camera op een clown. Half hing
ze over tot dan toe lege sluis van de tijgers heen. Vanuit de piste
klonk de muziek die bij het tijgernummer hoorde. Ze stond net
op het punt om af te drukken toen een sterke arm haar schouder
vastgreep en terugtrok. Het had met veel gescheeld of een tijger,
die al naar zijn kooi mocht, had haar als lunchhapje gebruikt.
Maar het was een erg beleefd dier. Hij bleef keurig wachten met
doorlopen totdat Karin weg was, terwijl hij haar met een verbaasde blik aanstaarde. Even later zagen we de tijgers kluiven
op een bloederig stuk vlees. En Karin? Die heeft al haar ledematen nog.

„Er is veel mogelijk, we proberen zoveel mogelijk met de
wensen van de klanten rekening te houden."

-ZANDVOORT-

Digitale gemeente
Ook de gemeente doet mee aan de nieuwe media. De website
van de gemeente is al een tijdje niet meer actief, maar na de
zomer wil Ton van Heemst van start gaan met een vernieuwde
website. Het is de bedoeling dat de internetavonturen van Van
Heemst dat ingebet zijn in de software en hardware van de
gemeente. „We zijn druk bezig met het op orde krijgen van de
automatisering. Daar is onlangs een plan voor aangenomen,"
legt Van Heemst uit. „De oude website leidde een los bestaan en
werd bovendien nauwelijks onderhouden. Dat gaan we straks
beter doen." Een domeinnaam heeft hij al in gedachten:
www.zandvoort.nl Die is overigens nu nog geblokkeerd bij de
stichting Internet Domeinen Registratie, maar als de gemeente
zich niet op korte termijn meldt dan kan elke wereldburger zich
het internetadres toeeigenen. Volgens een woordvoerder van de
stichting heeft Zandvoort, net als veel gemeenten, nog geen
aanvraag ingediend. Van Heemst is ervan op de hoogte dat
staatssecretaris Van Boxtel alle gemeenten hierover binnenkort
een brief stuurt Hij heeft er al een keer een balletje intern bij de
gemeente over opgegooid en is van plan om dat opnieuw te
doen.
ADVERTENTIE

Lezersmenu maand maart
Hierbij het menu voor de maand maart,
speciaal voor de lezers
van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Dit alles voor de speciale prijs van

f 54.50
Gerookte Spaanse Ganda ham met meloen en
gemarineerde pepertjes
***
Met kerrieroom gegratineerde
heldere runderbouillon
met verse kruiden
*** met een romigc saffraansaus
Op de huid gestoomde roodbaarsfilet

of

Gegrilde kalfsoester op een bedje van geconfijte rode uien
met frisse dragonsaus
* **
Huisgemaaktc tiramisu met kaneelijs en amarettosaus

WOIUDWIDF HOSPITALITV

GOLDEN TuLip
Burg. Van Alphenstraat 63, Zandvoort
Tel. 023- 571 32 34
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Medewerker crediteurenadministratie m/v
(36 uur per w e e k )
De dienst bedrijfseconomie en medische administratie (DBMA) is een ondersteunende dienst op het gebied van administratie en
informatievoorziening De dienst bewaakt niet alleen de kwaliteit van haar dienstverlening, maar streeft ook steeds naar verbetermgen Daartoe stemt DBMA de dienstverlening geheel af op de behoeften van de klant Op dit moment zoeken wij voor de

Leid(st)ers kinderverblijf

crediteurenadministratie een boekhoudkundig medewerker

t

voor onze kinderverblijven in Amsterdam,
Hoofddorp, Haarlem, Santpoort en Mijdrecht.

je zorgt op resultaatgerichte wijze
voor een n a u w k e u i i g e V e r w e r k i n g van f a c t u r e n .

Als leidster ben je verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van
kinderen van O tot 4 j'aar. In het pedagogisch werkplan, dat het team
opstelt, staat hoe dat gebeurt. Het kinderverblijf werkt met honzontale groepen. Samen met j'e collega's kies je onder andere de aankleding en de activiteiten voor je eigen groep (knutselprogramma's,
uitstapjes, thema's etc ). Verder ben je nauw betrokken bij de organisatie van het kinderverblij'f, bijvoorbeeld bij' besteding van het speelgoed- en voedingsbudget.

In deze afwisselende functie handel je alle binnenkomende facturen af, zowel voor wat betreft het personeel als de goederen-

De Stichting Kinderopvang.
Nederland. (SKON) biedt
marktgerichte, professionele
opvang voor kinderen van
O tot.12 jaar voor zowel , . .
bedrijven als particulieren.
Als een van de grootste
Wij bieden
organisaties op dit gebied
• een inwerkprogramma en mogelijkheden voor het volgen van
exploiteert de SKON eigen
workshops en cursussen
kinderverblijven bnder.de;
• prettige werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng
v naam 'De llaüwe Dieren
• gestructureerd werkoverleg
Kinderverblijven', bemiddelt
•
salaris conform CAO Welzijn (bruto min. ƒ 2.903,- en
bij andere organisaties en
max. ƒ 3.881,- op basis van 36 uur per week)
biedt kinderopvang op locatie
:
tijdens congressen en
Omvang en duur
evenementen. '
•
De omvang van de vacatures varieert van 16 tot 36 uur per week
• S K O N is houder van het serie-,'
De duur varieert van enkele maanden tot onbepaalde tijd.
merk 'De Blauwe' gevolgd door
Naast kandidaten voor deze overeenkomsten met vaste uren per week
de naam van een diersoort.
zoeken
wij ook oproepkrachten.
Zo zijn alle bij de SKON
aangesloten kinderverblijven
Wij vragen
herkenbaar. De organisatie
• relevante opleiding (vb. MBO CW/V/VZ/SPW/AB/SCW, LKC,
kenmerkt zich door voort- :
verpleegkunde A/B/Z, pabo, HBO SPH, CMV, MWD etc.)
durende en systematische
•
ervaring met opvang van kinderen van O tot 4 jaar
aandacht voor de kwaliteit
• een enthousiaste en zelfstandige collega
•van de dienstverlening en is
gecertificeerd volgens de
Voor vragen over omvang en duur van de dienstnormen ISO 9002 en HKZ,
.
verbanden kun je contact opnemen met Angelique
kwaliteitscertificaat
.
Wezenberg (023) 535 27 70. Als je geïnteresseerd
voor de kinderopvang.
:
bent, stuur dan een brief met cv naar afdeling
Het hoofdkantoor'•••:•'.'.
. #~
P&O. Wij nemen snel contact met je op
: van de SKON
is gevestigd .••; t
in Utrecht.
Correspondentieadres:
• de b l a u w e dieren..
Postbus 8405, 3503 RK Utrecht
Telefoon (030) 288 34 31, Fax (030) 289 35 88
verblijven
Aangesloten bij SKON®
E-mail: p8:O@skon.nl, Internet: www.skon.nl

Hun verzekeringszaken regelen de klanten van de Postbank

stroom Je codeert en controleert de facturen en legt ze vast in de geautomatiseerde grootboekadministratie Verder verricht je
boekhoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de voorraadadministraties, tussenrekeningen en doorberekeningen aan derden
Je overlegt regelmatig met de inkoopafdeling over betalingen en onderhoudt contacten met leveranciers en afdelingen en diensten
binnen het VU ziekenhuis Je hebt een WIBA-diploma of bent daarvoor aan het studeren en beschikt over kennis van geautomatiseerde systemen Je kunt goed samenwerken in teamverband en je bent flexibel, creatief, zelfstandig, enthousiast en resultaatgericht Het betreft vooralsnog een dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid
Wij bieden een salaris van maximaal ƒ 4222,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek Het VU ziekenhuis werkt vanuit een
christelijke inspiratie Dat uit zich in aandacht voor medische ethiek en een betrokken, menselijke omgang met patiënten en collega's
Voor meer informatie kun je bellen met mevrouw S Adema, hoofd crediteurenadministratie, telefoon (020) 444 12 63 Je schnftelijke sollicitatie kun je sturen naarde heer Djmdra Akloe, VU ziekenhuis, dienst personele zaken, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
Of r akloeOazvu nl Graag met vermelding van vacaturenummer 2000 00077 op brief en envelop of in je e mail Voor meer informatie zie wwwazvunl

VU
i i ziekenhuis

Klantgericht informeren en adviseren.
Je informeert (potentiële) klanten ener on/e levens-

het liefst gewoon thuis, via de telefoon of computer. Daarom hebben ze juist voor de Postbank gekozen.
Die staat immers voor gemak en toegankelijkheid. Daaraan
lever je als (senior) medewerker Verkoop en Klantenservice bij
Postbank Verzekeringen een belangrijke bijdrage.
:

l

Solliciteren doe je zo.

ook 's avonds en op /aterdag Je k u n t f u l l t i m e of
parttime (minimaal 20 uur per week) aan de slag

Heb je minimaal een MBO-werk- en denkniveau.
beschik je over uitstekende mondelinge commu-

en schadever/ekenngen Een hele semcegenchte
baan En e"en commerciële, w a n t door je klant-

Werken bij de Postbank.

gerichte, enchousiahte en overtuigende \\ ij/c \ an

De Postbank is onderdeel van ING Groep en dat

resultaatgerichte instelling' Ben je m het bezit van

informeren, w e e t j e uitstekende resultaten te boe-

biedt veel perspectieven Prettige bijkomstigheid van

Assurantie-B of bereid dit te behalen'

ken De senior medewerker die \\e /oeken, is, naast

v\erken bij de Postbank zijn de arbeidsvoorwaarden

Stuur dan je sollicitatie naar Postbank NV, t a v

bovenstaande taken, ook verantwoordelijk voor het

een goed salaris (maximaal f 4 731,- bruto per maand

Ellen Remie, PH 0 5 2 8 , Postbus 49996, 1009 EX

coachen van medewerkers en het optimaliseren van

voor de medewerker, maximaal f 5 239,- bruto per

Amsterdam

hun kennisniveau. Ook /org je ervoor dat je team

mcatieve vaardigheden, overtuigingskracht en een

maand voor de senior medewerker), vvmstdeling, een

Voor meer Informatie bel je met Pascale Zandhuis

voldoende op sterkte is

premievnj pensioen, een 13e maand en voordelig

teamleider, telefoon (020) 542 65 70 Of kijk op

Op de afdeling w erken we met flexibele werktijden,

bank- en verzekenngs/aken doen.

www postbank nl

B53
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l Horecaffers gaan
i zaalvoetballen

ZANDVOORT - Aan het
Nederlandse
Kampioenschap veldloop voor gemeente-ambtenaren in Stadskanaal wordt ook door een
Zandvoortse
afvaardiging
deelgenomen.
De elf Zandvoortse ambtenaren plus drie verzorgers verblijven twee dagen in Stadskanaal. Daar wordt meegedaan
aan een zes kilometer en een
twaalf kilometer loop. Willem
Minkman, Gerrit Halderman
en Ab Welbergen nemen de
langste afstand voor hun rekening, terwyl Eric Lefferst, Caroline Vreeken, Peter Post, Jan
van Dam, Fred Schilpzand,
Warda Chengui, Bon Stam en
Maria Molinas de korte afstand wel genoeg vinden. De
veldloop kampioenschappen
vinden plaats op woensdag 22
maart aanstaande.

Goedevangsten
bij wrakvissen
ZANDVOORT - De leden
van de ZeevLs Vereniging
Zandvoort vingen volop trjdens een zogenaamde wrakwedstrijd. Dat is vissen boven een wrak.

Coach Ed Spruit liet zijn
spelers vanaf de bank weten
dat er nu genoeg gespeeld was
en dat het tempo omhoog
moest. De Zandvoorters honoreerden de oproep van de
coach en versnelden het spel.
Binnen een paar minuten was
het 6-2 en gaf Zaanstreek zich
gewonnen. ZVM-Rabo liep verder weg en halverwege de eerste was de strijd beslist, 11-3.
Met dit geslagen gat ging
ZVM over op de show. Met
leuk handbal wen fraaie acties
werd het publiek vermaakt. Bij
de rust leidde ZVM met 15-4.
In de tweede helft speelden de
Zandvoorters de bal rustig
rond. Zaanstreek kon af en toe
wat terug doen omdat ZVM
het wel goed vond. Uit eindelijk wonnen de Zandvoorters
met 31-12 en kon het feest beginnen.
„In het begin moest ik ze
even wakker schudden," aldus
Ed Spruit. „Maar daarna was
het snel gedaan en wonnen we
verdiend. De promotie naar de
tweede klasse is terecht. We
hebben een heel leuk seizoen
gedraaid en wilden graag kampipen worden. De gezelligheid
blijft echter bovenaan staan.
Met dit team moeten we ook in
de tweede klasse mee kunnen
komen."
De ZVM-Rabo vrouwenformatie is volop in opbouw en
ook van de wedstrijd tegen het

Toch besloot de schipper
een ander wrak op te zoeken
om te zien of daar nog meer vis
zat Dit werd echter geen succes, zodat besloten werd terug
te keren naar het eerste wrak.
Daar werd vervolgens uitstekend gevangen waarbij Jochen
Visser de meeste vis naar boven haalde. Hij ving 16 vissen.
Vooral gul en steenbolk werden aan de haak geslagen. Met
een totale lengte van vijf meter
en 94 centimeter werd Visser
eerste. De tweede plaats ging
naar Willem Bakkenhoven met
dertien vissen en een mooie
lengte van vijf meter en 32 centuneter.

ZANDVOORT - Met het
schaakteam van Chess Society Zandvoort dreigt het
dit seizoen niet goed af te lopen. Na de 5,5-2,5 nederlaag
tegen De Pion uit Wormerveer, neemt Chess de voorlaatste plaats in in de eerste
klasse B van de NHSB.
In het treffen met mededegradatiekaniodaat De Pion,
kon de Zandvoortse formatie
geen seconde de illusie wekken
dat het de Wormerveerse opponent kon bjjbenen. Zo
moest Simon Bosma al snel de
eerste nul voor Chess incasseren. De Pirc-verdediging van
Bosma bleek een makkelijke
prooi voor Mantel, die op de
koningsvleugel beslissend te
keer ging.
Kees Koper probeerde uit
alle macht om de stand weer in
evenwicht te brengen. Koper,
die diverse keren een remise
aanbod van Hoek afsloeg,

RïckdeHaan

(TZB) 33X

(SV Zandvoort-zat.)

21 X

(TZB)

19X

(SV Zandvoort-jun.)

12X

(SV Zandvoort-zat.)

10X

ADVERTENTIE

Hulpfonds Bijlmerramp
Aan alle personen die als gevolg van de Bijlmerramp van 4 oktober
1992 (psychosociale problemen ondervinden of hebben ondervonden
en die voor geen andere regeling in aanmerking zijn gekomen. U kunt
m de periode van 1 februari tot en met 31 maart 2000 een aanvraag
indienen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Bel gratis
voor een brochure of meer informatie: 0800 - 023 1745
If you are suffenng or have suffered (psycho)social problems as a result
of the Bijlmer disaster on 4 October 1992 and have not been eligible for
assistance under any other scheme, y)u are invited to apply, between
l Februaryand31 March2000,foraone-offpayment Callfreeon
0800 - 0231745 for a leaflet or for further information
Pa tur e persnnanan ku ta hafia nan mes den problema (siko)sosial of ku
tabata tin problema (siko)sosial komo konsekuensia di e desaster di Bijlmer
riba 4di oktober 19921 kende no a bim na konsiderashon pa otroareglo
Den periodo dl l februari te inklusive 31 di mart 2000 bo por presenta un
petishon pa un kompensashon finansiero di un biaha Yama e number
gratis pa pidi e folder of pa hafia mas mformashon 0800 - 0231745

Postbus 22544,1100 DA
Amsterdam Zuidoost

Terwijl Joost Berkhout een sjekkie draait maken Jan Drayer en Peter Bluijs de fles champagne soldaat
Foto RobKnotter

sterke Vido heeft het team
weer het nodige opgestoken
Vooral in het begin konden de
teams met tot aansprekend
handbal komen. Na veertien
minuten prijkte er pas een 0-1
stand op het scorebord. ZVM
miste in die periode drie fraaie
kansen. Vido sloeg vervolgens
hard toe. Door balverlies

Chess Society in
degradatiegevaar

Vanuit Den Helder togen de
Zandvoortse vissers de Noordzee op voor de eerste wedstrijd
van dit jaar. Na twee uur varen
met de Mercuur werd een wrak
opgezocht voor de kust ter
hoogte van Petten Ton Goossens had bij de eerste drift gelijk beet. Dat betekende overigens met dat lüj in de top drie
zou eindigen. Verder vingen de
Zandvoortse zeevissers op dit
wrak redelijk veel vis.

Stefan Smit
Pieter Keur

Spaardam was kansloos tegen de Zandvoortse volleybalsters. Het hoog op de ranglijst
geplaatste Sporting OSS had
weinig moeite om Spaarndam
te verslaan Nadat de eerste
set wat stroef verliep en Sporting met 15-8 won ging het verder
zonder
problemen
Spaarndam werd vervolgens
met 15-6 en 15-7 weggespeeld
Het tweede team was daarentegen kansloos tegen Heemstede 3. Het jeugdige Zandvoortse team was met opgewassen tegen de routine van
Heemstede Met 15-5, 15-5 en
15-2 werd Sporting OSS naar
een 3-0 nederlaag gespeeld
In een aantrekkelijke partij
volleybal bleven de volleyballers van Sporting OSS de reserves van Idee de baas Vooral
de eerste drie sets waren boeiend In de eerste set deden de
teams nauwelijks voor elkaar
onder. De Zandvoorters, die de
laatste weken groeien en elkaar steeds beter weten te vinden, sloegen in de slotfase toe
en wonnen met 15-13 In de
tweede set liet Sportmg OSS
het zitten en setverlies was
met te voorkomen, 6-15
Het herstel kwam in de derde set. De Zandvoorters speelden weer als een team en dat
bracht Idee in de problemen
Met goed aanvalsspel werd
Idee overrompeld en naar een
15-11 nederlaag gespeeld De
derde set was een formaliteit
De Zandvoorters zaten in het
ritme en scoorden er op los
Idee was machteloos en moest
met 15-4 de winst aan Sportmg
laten

De Zandvoorters moesten
de wedstrijd tegen Zaanstreek
2 wel winnen om de huldiging
van kampioen te mogen ondergaan. En voorzitter Jan Hempenius mocht na afloop het sucesvolle team gelukwensen. In
het begin ging het heel erg
stroef. De Zandvoorters speelden in een veel te laag waardoor Zaanstreek tot 2-2 gelijke
tred kon houden.

Ambtenaren doen
mee aan veldloop

Stichting Hulpfonds
Gedupeerden Bijlmerramp

Knappe zeges
Sporting OSS
ZANDVOORT - Het programma van volleybalvereniging Sporting OSS leverde
aardige partijen op. Zowel de
mannen als de vrouwen wonnen hun wedstrijd en deden
dat met prima spel.

ZANDVOORT - De handballers van ZVM-Rabobank
behaalden zondag de dik verdiende titel en promoveren
naar de tweede klasse. Het
bezoekende reserveteam van
Zaanstreek was kansloos tegen de formatie van coach
Ed Spruit, 31-12. De handbalsters leden een 11-22 nederlaag tegen Vido. Opvallend was hier de goede tweede helft van ZVM.

Het
zaalvoetbaltoernooi
voor uitbaters van horecabedirjven is sinds het begin, zes
jaar gelden, een groot succes.
Alhoewel er fel om de winst
wordt gestreden, is er altijd
sprake van een sportieve en
gemoedelijke sfeer. Café Oomstee, Klikspaan, De Meter,
Basta, Sesto Sense, Williams
pub, Café Bluys, Hoogland en
Harocamo hebben zich terdege voorbereid op dit gebeuren
en zullen ongetwijfeld voor
hoogstandjes op zaalvoetbalgebied zorgen. De eerste wedstnjd m de Korverhal aan de
Duintjesveldweg begint om
twaalf uur.

TOpSCOrCr l
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ZVM-handballers pakken dik verdiende titel

ZAND VOORT - Zondag
wordt in de Korvet Sporthal
voor de zesde keer het horeca zaalvoetbaltoernooi gehouden. Negen horecabedrijven treden in het strijdperk.

Robin Castien
Mischa Tibboel

SPORT
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moest uiteindelijk toch m een
puntendeling berusten. Hetzelfde gold voor Mare Kok. De
voormalige clubkampioen kon
een door een pipnoffer verkregen initiatief niet tot winst
voeren, investeerde en passant
veel tijd en moest ten slotte
tevreden zijn met remise.
Even later kreeg Chess een
nieuwe tegenvaller te incasseren. Zowel Leo Keesman als
Ton van Kempen zagen een toreneindspel verloren gaan,
waardoor de wedstrijd gespeeld was, 4-1. Dat Chess in
het vervolg toch nog 1,5 bordpunt scoorde, was niet meer
dan een pleister op de wonde.
Boudewijn Eijsvogel veroverde
een half punt na een spectaculaire party schaak. De Zandvoortse kopman leek met zijn
dame, toren en vier pionnen de
uit twee torens, twee paarden
en drie pionen bestaande vestmg van tegenstander Dekker
te slopen. Het werd echter remise door eeuwig schaak.
Ook Hans Drost was op weg
naar een halfje. De routinier
liet zich echter verschalken
door een dodelijk tussenschaakje van de sterke Paternotte. Gelukkig voor Chess
kon Chris van Bockel nog een
klein succesje laten noteren.
De Amsterdammer in Zandvportse dienst won een strategische party, nadat opponent
Weststrate op de 35e zet al zijn
bedenktijd had verbruikt.
Chess Society Zandvoort
krijgt nog een wedstrijd de
kans om zich in veilige haven
te spelen. Dan zal wel gewonnen moeten worden van het
hooggeplaatste de Vennep.

Klaverjasmarathon
ZANDVOORT - De handbalvereniging
Zandvoortmeeuwen-Rabobank nodigt de
liefhebbers van het klaverjassen uit voor een echte marathon op zaterdag 15 april aanstaande.
In het clubhuis van de handbalcluta wordt twaalf uur gekaart. Naast het kaarten verzorgt ZVM een koud buffet. De
kaartwedstrijd begint zaterdagmiddag 15 april om een uur
en duurt tot een uur in de
nacht. Om half zes wordt even
gepauzeerd voor het buffet.
Voor dertig gulden kan al deel
genomen worden aan dit festijn. In dat bedrag zit ook het
buffet begrepen.
Voor 2 april moet de inschrijving plaatsvinden. De orgamsatie moet met de indeling van
de zaalruimte en het bestellen
eten rekening houden dus tijdige opgave is noodzakelijk.
Aanmelding kan geschieden
bij Joke de Jong, Tollensstraat
33, telefoon 5716219.

speelde Vido een snelle break
en by de rust was de schade
voor ZVM niet meer te repareren, 2-11.
Ondanks die ruime achterstand heeft ZVM-Rabo m de
tweede helft getoond dat er
verbetering in het spel zit en
dat volgend seizoen een aardig
partijtje meegeblazen wordt.

Defensief werd er korter gedekt en aanvallend werd er nu
meer raak geschoten. Vido
speelde echter een gewonnen
wedstrijd en liet zich niet verrassen. De voorsprong bleef riant voor Vido, doch ZVM kon
terugzien op een uitstekende
tweede helft, 11-22.

„Ik vind de uitslag geflatteerd," meende coach Geert
Dykstra. „We wilden in de eerste helft mee in het snelle' spel
van Vido en leden doordaar
veel balverlies. In de tweede
helft ging het een stuk beter en
speelden we erg goed; We missen nog ervaring maar er zit
zeker wel wat in het team "

Doelpunten mannen: Gmdo
Weidema 6, Joost Berkhout 5,
Mare Molanus 5, Jan Drayer 5,
Erwm Spruit 3, Kees Schaap 3,
Ernesto Vonsee l, Richard Vos
l, Peter Bluijs l, Jaap Koper 1.
Vrouwen' Daphina van Rhee 6,
Chanssa Koning 3, Cora Lemstra l, Luciene Paap 1.

Zandvoort wordt te laat wakker
ZANDVOORT - SV Zandvoort werd te laat wakker in
de wedstrijd tegen RCH. Zaterdag werd de wedstrijd eigenlijk al in het eerste kwartier beslist toen RCH een 3-0
voorsprong nam. Zandvoort
maakte het in het tweede bedrijf nog spannend maar de
twee doelpunten van Berry
Buitenhek waren onvoldoende, 2-3.
De dramatische start van SV
Zandvoort was funest Voordat
de toeschouwers hun plek
langs de lyn hadden ingenomen stond de stand van 0-2 op
het scorebord. Zandvoort

slaagde er in die periode met in
de bal in de ploeg te houden en
stapelde fout op fout. In de
tweede minuut mocht Van
Veen ongehinderd uithalen en
was het al raak. Een minuut
later kopte Roffelsen fraai raak
uit een hoekschop. De RCHspeler stond geheel vrij, 0-2.
Een geschrokken Zandvoort
slaagde er niet m de strijd te
verplaatsen. Er leek een grote
nederlaag in de lucht te hangen. Na twaalf minuten was
het opnieuw raak. De vrije trap
van Kort werd langs de Zandvortse muur in het doel geschoten, 0-3. De Heemstedenaren bleven de strijd dikteren
maar wilden het toen te mooi

doen. Daarom bleef Zandvoort
verder onheil bespaard. Het
Zandvoortse
aanvalsspel
kwam in het geheel niet uit de
verf en met meer geluk dan
wijsheid bleef de schade tot
drie treffers beperkt
In de tweede helft stond er
een ander Zandvoort. Met de
harde wind als metgezel trok
Zandvort ten aanval De uitvallen van RCH bleken echter
zeer gevaarlijk en ook nu
kwam Zandvort een paar keer
goed weg. Toen Berry Buitenhek in de 70e minuut met een
aardig lobje de RCH-doelman
verschalkte voelde Zandvoort
dat er meer inzat Vijf minuten
later was het weer raak. Nu

kopte Buitenhek de bal na een
vrije trap fraai in de bovenhoek, 2-3.
De spannning m het laatste
kwartier was enorm groot en
de gelijkmaker leek een kwestie van een paar minuten. Robm Castien, lan Beekelaar en
Berry Buitenhek strandden
echter telkens op de uitstekende doelman Van der Giessen
Zandvoort bleef het proberen
doch RCH gaf de winst met
meer uit handen en blijft daardoor in de race voor de titel De
Zandvoorters kunnen zich
hooguit nog plaatsen voor de
nacompetitie middels een
hoge rangschikking

Promotie voor zaalvoetballers
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van SV Zandvport werd deze week kampioen en promoveert naar de
hoofdklasse. De wedstrijd tegen YB/Superfone was voor
de ploeg van coach Toon van
den Hoogen niet meer van
belang. De in feeststemming
verkerende
Zandvoorters
verloren dan ook met 6-2.
De titel werd eerder deze
week, zonder zelf te spelen al
behaald. Concurrent Turn
Turn was zo vriendelijk om te
verliezen, waardoor SV Zandvoort ombereikbaar werd. De
met spanning tegemoet geziene wedstrijd tegen YB/Superfone werd daarom een formaliteit. Alleen in de eerste helft
liet Zandvort zien terecht de
kampioen te zijn van de eerste
klasse. Met goed voetbal werd
YB op een 2-1 achterstand gezet. De doelpunten waren van
Michel van Marm en Henk
Gaus.
In de tweede helft hoefde het
met meer van SV Zandvoort.
Bovendien speelden de Zandvoorters constant met een speler minder daar steeds twee
minuten straffen werden uitgedeeld. YB wilde wel winnen
van de kampioen en deed dat
dan ook. De Zandvoorters verdedigden zich met meer en YB

SV Zandvoort nog
steeds niet veilig
ZANDVOORT - Voor het
zondagteam van SV Zandvoort staan nog twee uiterst
belangrijke wedstrijden op
het programma. Na de 2-0
nederlaag tegen Concordiais
de strijd tegen degradatie
nog met beslist.
Zandvoort zal in de komende thuiswedstrijd, over twee
weken, van Geel Wit moeten
winnen om zich in veiligheid te
brengen Zondag trad de ploeg
voor de zoveelste keer gehavend aan. Zelfs moest een beroep gedaan worden op A-junioren spelers Ivo Hoppe, Roderick Fransen en Avi Ovadia,
die op zaterdag ook al in de wei
waren geweest. Dit jonge trio
speelde echter een goede partij voetbal. De wedstrijd tussen Concordia en SV Zandvoort was met hoogstaand.
Halverwege de eerste helft
sloeg Concordia met een lage
schuiver toe, 1-0
In de tweede helft heeft
Zandvoort volop stnjd geleverd om de punten te veroveren Vele schoten en kopballen
werden afgevuurd richting het
doel van Concordia, maar
doelman Van Rijswijk was in
grootse vorm en hield de Hillegommers op de been Tien minuten voor het einde leek
Zandvoort de gelijkmaker te
scoren doch Van Rijswijk
kreeg toen de steun van een
verdediger die de bal met de
arm, uit het doel hield. De
scheidsrechter zag de handsbal niet, waarna Concordia in
de slotfase de strijd besliste
door 2-0 te scoren.

TZB doet volop
mee in titelstrjjd
ZANDVOORT - TZB zit
nog volop in de strijd om het
kampioenschap
Koploper
Heemstede speelde gehjk
waardoor TZB twee punten
kon goed maken. Echter de
wedstrijd tegen HYS werd
vijf minuten voor het einde
gestaakt en moet dus nog afgemaakt worden De Zandvoorters stonden met 6-4
voor dus de drie punten blijven hier

Jordy Heidebrink flitst langs een paar tegenstanders
Foto Rob Knottci

won met 6-2.
„We geloofden het wel in de
tweede helft toen we steeds
met een man minder kwamen
te staan," stelde coach Toon
van den Hoogen. „De motivatie om in de tweede helft door
te gaan ontbrak. We hebben

het kampioenschap echter terecht behaald, want de gehele
competitie hebben we aan kop
gestaan met een grote voorsprong. Als het nodig was stonden we er. Voetballend waren
we ook de sterkste en dat voetbal moet goed genoeg zijn voor

de hoofdklasse De selectie
moet wel uitgebreid worden
omdat je komt te spelen tegen
teams m Lelystad of Muiden
Spelers moeten soms werken
en dan moet de selectie ruim
zijn. Maar ik denk dat het hogerop ook moet kunnen."

ADVERTENTIE

EEN COLLECTIE VAN
HIER TOT GINDER?

KIJK NOU!

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Houwchng Interieur,
Mijnders Meubelen, Oase, Van Rceuwijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcentcr, Valhal

Amsterdam

Het was geen goede wedstnjd, maar wel een doelpuntnjk duel. Overigens stond dit
duel onder leiding van een uitstekende scheidsrecehter, die
echter door de bezoekers constant werd uitgescholden
Daarom hield de man het vijf
minuten voor het einde voor
gezien Voordat het zover was
dus een wedstrijd met veel
doelpunten. Mark van den
Berg opende de score voor
TZB, doch een technisch bekwaam HYS sloeg terug en
nam een 1-2 voorsprong. Wie
anders dan Riek de Haan zorgde voor de gelijkmaker, maar
HYS sloeg kort daarna weer
toe, 2-3. In de slotfase van de
eerste helft ontwikkelde TZB
een groot offensief en dat leverde twee doelpunten op
Riek de Haan en Mark van den
Berg zorgden voor een 4-3
voorsprong bij de rust. HYS
wenste echter met op te geven
en kwam meteen na de hervattmg terug tot 4-4. Door doelpunten van Mischa Tibboel en
Riek de Haan bouwde TZB een
6-4 voorsporng op Er leek
niets aan de hand, maar kort
voor tijd hield de scheidsrechter het voorgezien.
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Voorjaar lonkt

Audi
TT Roadster

De kleur van het (als optie)
verkrijgbare leer (Mocassin)
en de veters doen denken aan
de handschoenen die bij
honkbal worden gebruikt.

Leasemarkt groeit
In heel Europa blijft de vraag
naar nieuwe bedrijfsauto's
groot. Het aandeel van leasing
en verhuur in de markt van
bedrijfsauto's stijgt voortdurend, zowel in Nederland als in
de ons omringende landen. Op
dit moment ligt het groeipercentage rond de tien procent.
De verwachting is dat deze stijging doorzet, al wordt er een
kleine economische groeivertraging verwacht die ook haar
.weerslag zal hebben op de
bedrijfsautomarkt.

H

et diepbruine leer oogt uitnodigend comfortabel. Het lijkt
alsof een honkbal liefhebber het interieur heeft ontworpen. Vooral de veters op de randen doen sterk aan de
vanghandschoenen denken die bij honkbal, of beter gezegd het
Amerikaanse baseball, worden gebruikt. Honkvast als het balletje ploffen we in het leer. De stoel zit perfect, het rijkelijk met
chroom versierde dashboard en de aparte vormgeving zijn een
lust voor het oog en uit de uitlaten klinkt een nerven strelend,
diep gegrom. Dit wordt genieten.
De Audi TT Roadster maakt echt
iets los. Deze gedrongen tweezitter
met zijn heel eigenzinnige vormen
laat niemand onberoerd. Zelden
eerder oogsten we zoveel belangstelling van omstanders. Verbaasd
horen we dan ook van de importeur dat de wachtlijst voor deze
sportieveling niet eens zo gek lang
is. "Nu bestellen is over tien weken
rijden", zegt een verkoper. Maar
toen was het begin januari.
Niemand die dan prakkiseert over
een cabriolet. In het voorjaar, dat
nu op de drempel staat, zal dat
anders zijn. Dan lopen de wachttijden flink op. Zeker, omdat Audi
deze TT in bescheiden aantallen
produceert. De vraag overtreft dus
al gauw het aanbod.
We benijden al degenen die vroeg
dit jaar deze Roadster hebben
besteld. Ze hebben daarmee een
hele best zet gedaan. Want wat
rijdt deze Audi heerlijk, ook al laat
het weer in januari zich absoluut

Tankstation van de
toekomst

niet van de beste kant zien. Het
kapje blijft dan ook dicht. De wind
bolt hem op, de 225 pk sterke 1,8liter turbomotor laat zich altijd duidelijk horen. Aan de toon hoor je
de bewegingen van het gas. De
vering is spijkerhard en het indrukken van de koppeling en het draaien aan het stuur vergen meer
kracht dan in een doorsnee auto.
Niet perfect? Juist wel, dit alles
hoort bij het karakter. Audi heeft
deze ruige eigenschappen met zorg
gevormd en gekneed: zelfs het uitlaatgeluid.
Het is maar goed dat deze 225 pk
versie van de TT Roadster (er is ook
een variant met 180 pk en voorwielaandrijving) over quattro vierwielaandrijving beschikt. Anders
zou hij als door hondsdolheid
bevangen over het asfalt krioelen.
Nu de krachten keurig gedoseerd
over vier wielen richting weg vloeien, gaat de Audi als op rails. Hard
een bocht in, het is geen probleem.

SPECIFICATIES:.

Prijs.

viercilmder met
turbo, mtercooler
en zestien
kleppen.
Cilinderinhoud 1 781 cm3
Vermogen
165 kW/224 pk
bij 5.900 t p.m.
280 Nm bij 2.200
Max. koppel
t p.m
6,7 sec van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
237 km/uur.
Topsnelheid
Gem verbruik' 11,8ltr/100km.

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

Motortype.

Hooguit schuift hij een beetje weg.
Gewoon even het gas in dezelfde
stand houden, een beetje minder
scherp sturen en hij ligt weer op
koers. Alsof het een kart is.
De acceleratie is geweldig. In de
buurt van de 3.000 toeren komt de
turbo merkbaar goed op gang. Met
geweldig veel kracht slingert de
motor de Roadster voorwaarts.
Zelfs in de hoogste versnelling, de
zesde, reageert de Audi nog op het

gas als een paard dat door een horzel wordt gestoken.
Met geopende kap zit je goed uit
de wind achter de voorruit. De carrosserie voelt stevig aan. Vibraties,
waarvan nagenoeg elke open auto
wel enigszins last heeft, treden in
zeer beperkte mate op. Audi heeft
dan ook het nodige aan verstevigingen aangebracht in de bodemplaat en de dorpels, waardoor hij
zelfs zo'n dikke zestig kilo zwaarder

Onderscheidend en apart is de
Audi TT Roadster zeker. Je pikt
hem zo uit duizend andere
open auto's.

is dan een dichte TT Coupé. Die
stevigheid mag je verwachten van
dit Duitse merk, dat zich echt niet
als prijsbreker in de markt manifesteert. Kwaliteit staat voorop en dat
mag wat kosten.

f 109,750-

ABS
ESP

Airbags
Centrale vergrendeling
Elektrisch bediende zijruiten
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar en
verwarmbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
'
Elektronische airconditioning

Suzuki Jimny Cabrio JLX 4WD

De Alfa Sportwagon heeft
een opvallend gestroomlijnde
carrosserie en dat past bij dit
sportieve Italiaanse merk.

Speels, zonnig en
betaalbaar
absoluut niet onder de indruk van
het onherbergzame terrein en rijdt
onverschrokken de helling af, om
daarna een even steile weg
omhoog te nemen. Tijdens de klim
hangt de auto zover achterover dat
we lange tijd alleen maar de onbewolkte lucht zien terwijl de auto
over de keien naar boven hobbelt.

O

mdat de zon lekker schijnt, demonteren we het voorste
dakdeel van de Jimny Cabrio. Een minuut later zitten we
in de zon achter het stuur van de 4WD en vervolgen we
de rit door het bergachtige terrein van Les Comes, tachtig kilometer van Barcelona. We produceren wolken stof, want de afgelopen maanden is er geen druppel regen gevallen. Het 250 hectare grote landgoed van de Catalaan Pep Vila, autosportfanaat, is
dan ook kurkdroog. Pep's terrein telt meer dan veertig kilometer
off-road-routes, waarop we de nieuwe Jimny Cabrio uittesten.

Voor zover het oog reikt, zien we
begroeide heuvels en bergen.
Stoffig, droog, grillig en grimmig.
De weg voor ons - als je het met
stenen bezaaide spoor tussen de

struiken zo mag noemen - loopt
steil naar beneden. Als we met de
Suzuki Jimny de afdaling wagen,
hangen we voorover in onze gordels. De kleine terreinwagen is

De open versie van de populaire
Jimny is' de nieuwste loot aan
Suzuki's 4x4-stam. Het is een soort
tweeledige cabrio. Het dakdeel
boven de bestuurder is afneembaar; het dakdeel boven de achterpassagiers is in z'n geheel wegklapbaar. Deze constructie betekent dat
met name de achterpassagiers het
echte
cabriogevoel
krijgen.
Hoewel: de open Jimny ziet er vrolijk en zonnig uit, dus de stemming
zit er meteen bij iedereen in.
De Jimny rijdt makkelijk, en dat
geldt niet alleen voor het ruwe terrein aan de voet van de bergen. Op
de verharde weg is het een soepel
sturende auto. Hij is ietsje straf
geveerd maar zeker niet oncomfortabel. Verder stuurt de auto lekker
licht. De 1,3-litermotor loopt heel
stil en makkelijk. Snel is de Jimny •

niet echt, maar even terugschakelen vormt een goede remedie om
de prestaties op te peppen.
In het terrein blijkt de motor perfect in staat de Jimny de ruigste
hellingen op te slepen dankzij de
speciale terreinversnelling. Zijn
relatief lage gewicht (1010 kilo is
niet veel voor een terreinauto)
helpt ook bij de terreinprestaties.
De testauto's hadden zelfs geen
speciale terreinbanden en waren
geheel standaard. Wel was er een
hardtop gemonteerd, een kunststof
dak voor en achter. Het kleine
(voorste) paneel is eenvoudig te
demonteren, maar laat zich vervolgens niet makkelijk opbergen: je
kunt hem alleen los op de achterbank leggen. De hardtop achter is
een kunststof huif die met schroeven is bevestigd.
De Jimny Cabrio is een bijzonder
feestelijke en zonnige 4WD. Op de
verharde weg schiet hij zeker niet
te kort en in het terrein verbaast hij
alles en iedereen. De prijs bedraagt
32.495 gulden, waarmee hij exact
even duur is als de gesloten versie
met airco. De kunststof hardtop
kost 2.500 gulden.

"Ontwerp een tankstation van
de toekomst. Het ontwerp
moet goed aansluiten bij de
omgeving, van alle gemakken
voorzien zijn en veel comfort
bieden aan de klanten." Dit
was de opdracht die Total gaf
aan de Belgische architect
Philippe Samyn. Het resultaat
is sinds kort te bewonderen op
het industrieterrein Rondeel in
het Utrechfse Houten. Het bijzondere ontwerp is van alle
gemakken voorzien. Hoge,
doorzichtige metalen schermen
en een enorme luifel beschermen de bezoekers tegen wind
en regen. Ook de Tbtal-shop,
.waar genoten kan worden van
een kopje koffie en echt verse
broodjes, heeft een opvallend
uiterlijk, 's ; Avonds: geeft speciale bewegende verlichting
een extra futuristisch tintje aan
het pompstation.

niveauregeling zorgt voor een
gelijkblijvende wagenhoogte ongeacht de belading. De laadruimte
heeft talrijke slimme oplossingen
om bagage op te bergen,' mee te
nemen en vast te snoeren.

Alfa 156 Sportwagen
doet naam eer aan
S
oepel gleed afgelopen
dinsdag op de persdag van
de autoshow in Genève
het laken van een nieuwe Alfa
Romeo, de 156 Sportwagen.
De carrosserie is zo glad en zo
gestroomlijnd, dat je nauwelijks van een stationwagen
durft te spreken. De zijruiten
lopen naar achteren taps toe
waardoor de Sportwagen lang

lijkt maar het eigenlijk niet is.
Want bekijk je hem van achteren, dan oogt hij breed en
gevoelsmatig
zelfs
kort.
Kortom, de stilisten hebben
een knap staaltje werk afgeleverd.
Sinds het vertrek van de 33
Sportwagon had Alfa Romeo geen
stationwagen meer in het gamma.

Maar daarin komt dus verandering.
Later dit jaar verschijnt dé fraaie
156 Sportwagon in Nederland.
Deze is hij nog te aanschouwen in
Genève.
De gestroomlijnde carrosserie biedt
een lage luchtweerstan'd van
slechts Cw 0,30. Er valt te kiezen
uit motoren van 105 tot 190 pk,
die topsnelheden van 188 tot 230
km per uur opleveren. Nivomat

De Sportwagon is ontworpen op
basis van de succesvolle 156. Van
dit model zijn er sinds zijn komst
dik twee jaar geleden zijn er in
Europa meer dan 300.000 van verkocht. De vormgeving valt in de
smaak. Met een schuin oog heeft
Alfa Romeo gekeken naar vroegere
modellen en daarvan enkele
opmerkelijke kenmerken geleend.
Dat zijn bijvoorbeeld de uit het
midden geplaatste nummerplaat
op de voorbumper en de aan het
oog onttrokken portiergrepen achter. Ook de grille heeft een zogenaamde retrolook. Diezelfde voorkant zien we bij de Sportwagon.
terwijl de achterkant opvalt door
zijn licht aflopende daklijn en een
lage ruit. Dat oogt stoer en sportief, samen met de hoog geplaatste
achterlichten in een typische en
herkenbare Alfavorm.

Ideale combinatie
D

e ideale auto voor iedere
situatie. Dat lijkt de Audi
allroad quattro. Het is
een zakelijke verschijning met
de capaciteiten die hem ook
geschikt maken om het terrein
in te rijden. De op de Audi A6
Avant gebaseerde auto heeft
een ruime laadruimte op de
koop toe. Alleen krachtige
motoren mogen deze allrounder aandrijven: een 2,7-liter
biturbo V6 motor en een 2,5liter V6 TDI dieselmotor.

D

e jaarlijkse autoshow in
Genève staat bekend om
het enorme aantal conceptcars dat er het levenslicht
ziet. Sinds enige tijd speelt
Seat een prominente rol op dit
gebied; het merk verraste pers
en publiek voor het derde jaar
op rij met een beeldschoon
studiemodel. En het blijft bij
deze Seat Salsa niet beperkt tot
uiterlijk vertoon. Ook op technisch gebied is er nieuws
onder de zon.

De Seat Salsa is volgens het
Spaanse merk eigenlijk drie auto's
in één: een sportwagen, een toerwagen en een handige stadsauto.
Uiterlijk heeft de Salsa inderdaad
van alledrie de klassen elementen
in zich. De bestuurder kan echter
ook daadwerkelijk kiezen tussen
verschillende 'karakters': sport,
comfort en city.
In de sportstand vertoont het dashboard de klassieke opzet, waarbij
de bestuurder alle noodzakelijke
informatie voorgeschoteld krijgt.
De bestuurdersstoel gaat omlaag
om een sportieve zitpositie te verkrijgen en het motorgeluid wordt
beter hoorbaar. De versnellingsbak

gaat in de sportieve 'Tiptronic'stand. Kiest de bestuurder voor
'comfort', dan dimt het instrumentarium en een deel ervan wordt
bedekt
door
een
paneel.
Tegelijkertijd verschijnt er een centraal informatiepaneel waarmee de
inzittenden zaken als airco en
geluidsinstallatie kunnen bedienen.
Het motorgeluid wordt gedempt
en de zitpositie wordt comfortabeler. De versnellingsbak gaat volautomatisch schakelen en de interieurverlichting wordt gedimd. De
stand 'city' is bedoeld voor druk

stadsverkeer. Het informatiepaneel
geeft nu verkeersinformatie en
andere stedelijke aangelegenheden
weer en de automaat schakelt over
naar een stadsprogramma. Hoe dit
alles in de praktijk bevalt is nog
moeilijk te zeggen, maar op papier

De Seat Salsa: concept-car met
gespleten persoonlijkheid.
lijkt het een prachtige manier op
een auto meerdere persoonlijkheden mee te geven.

Autoschade
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
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Voor de automobilist die iets zoekt
met vierwielaandrijving maar geen
'jeep-achtige' auto wil, komt de
allroad quattro goed van pas. De
auto gaat nog een stap verder dan
de gewone quattro-versies van de
A6. Hij biedt namelijk de mogelijkheid lage gearing in te schakelen
voor extra grip en trekkracht in bijvoorbeeld modder en sneeuw of
steile hellingen. Bijzonder handig
tijdens de wintersport.
De allroad quattro heeft luchtvering met vier standen. Deze
beschikken over een sensor die de
hoogte van de veerpoot regelt. Zo
houdt de Audi zijn wielen in oneffen terrein zo lang mogelijk op de
grond. Het mooie van dit systeem
is dat voor het terrein de bodemvrijheid vergroot kan worden.'Bij
hoge snelheden laat het systeem
de auto automatisch zakken. De

bestuurder kan ook zelf de controle over de luchtvering nemen.
Het verschil met de A6 Avant vormen de zwarte spatbordverbreders
en zwarte voor en achterbumper.
Voor de allroad quattro zijn in
samenwerking met bandenfabrikanten speciale banden ontwikkeld
in de maat 225/55 R 17 W. In het

bestaande bandenassortiment was
geen rubber voorhanden dat het
hoge prestatiepotentieel op de weg
aan kan en tevens effectief was in
'net terrein. Ook de vijfspaaks velgen zijn nieuw.

De Audi allroad quattro
biedt uitstekende prestaties
op de weg en heef'
terreincapaciteiten
die je in eerste instantie nie'
van het model verwacht

De 2,7-liter V6 met twee turbo's
levert 250 pk. De 2,5-liter V6 turbodiesel heeft 180 pk. Vanaf juli is

de Audi allroad quattro leverbaa'
De prijzen zijn nog niet bekend.
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Voor O.Q.
accessoires, bodmode,
tassen, horloges
Horloges:

o.a.
* Fossil
* Davis
* Immersion
* Kipling

Sieraden
* Nomination
* Goodtimes
* Otazu jewels
* Pilgrim
* Scooter
en vele andere

Bodmode:
* Beach Life
* To hot Brazil
* Sunny Girl
* Christal Beach
* Niki
* Reijberg

Kerkstraat 6, 2042 J€ Zandvoort
tel./fox: 023-571 35 39

De nieuwe voorjaarscollectie
Rags

^

\

/)

ftR

Barbara Farber

uapagavo

S. Oliver
2,04%
•Tel: 0^3 - 5738047

<

ver

Locker

FIESTA - F1ESTA - FIESTA

VATD1H

Om ons 13-jarig bestaan feestelijk te vieren houden we op

13 APRIL
een tropische zomershow bij strandpaviljoen

KERKSTRAAT 3, ZANDVOORT

SUNSET14

ƒ Si,
Onder het genot van een tropisch buffet kunt u genieten i
van FEEST en SHOW.
f

Dus 13 april aanvang 19.00 uur.

Reserveren noodzakelijk bij

Rosarito, tel. 5715697.

Weekmedia 17
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WINTERSPORT

"CACTUS SLANK"

Écht iedereen koopt bij de

MiCHAEL LIJESEN

HEMA
Nieuw! In onze
LINGERIE-COLLECTIE
hebben wij naast onze
vertrouwde lingerie en
ondermode nu ook

7 dagen per week

open

geeft afslanken een nieuwe dimensie
ledereen kent de cactus als een onverwoestbare plant die in een gortdroge en zeer hete woestijn kan overleven. Sterker nog, de cactus heeft - door
zijn hoog gehalte aan vocht - het leven van menig verdwaald mens in de
woestijn gered. Wie kent niet de filmbeelden waar een cowboy of indiaan
een stuk van een cactus afhakt om het vocht hiervan de drinken. Bepaalde
stoffen in de cactus zorgen ervoor dat de cactus een zeer lange droogte^
en hitteperiode kan overleven. Bovendien beschikt de cactus over de bijzondere eigenschap om zijn oude watervoorraad in een hoog tempo te verversen, zichzelf te reinigen en zich weer vol te zuigen met voedingsstoffen
met het kleine beetje regen wat er in de woestijn valt.

Zwangerschapslingerie
Het is gemaakt in
microfibre, is zacht voor
de huid en geeft een
perfecte pasvorm. Dus
optimaal draagcomfort!

Kerkstraat 16, Zandvoort
Tel. 5718655/fax 5718655

Eetlust remmer:
Het sap van de Mexicaanse cactus heeft een sterk
eetlust remmende werking.
Dit fenomeen werd vele
malen bevestigd door mensen die gedronken hadden
van het vocht uit de cactus.
Niet alleen hun dorst werd
gelest, maar het hongergevoel verminderde ook sterk.

Vetverbranding en
Energie:
Na een paar dagen de
Mexicaanse cactus te hebben gebruikt heeft men
merkbaar meer energie,
waardoor er meer calorieën
worden verbrand, wat het
afvallen bevordert.

"Love is in your hair"

Vetblokker en
Cholesterol:
Het vet wordt aan het geconsumeerde voedsel onttrokken, nog voor het de
kans krijgt om door het lichaam te worden opgenomen. Dit heeft een dubbel
effect op het lichaam.
Doordat het vet uit het eten
niet opgenomen kan worden, is het lichaam genoodzaakt om de vetcellen aan
te spreken. Het lichaam
heeft vet nodig voor de
energieproductie.
Bovendien levert de Mexicaanse cactus een positieve bijdrage bij het verlagen
van het cholesterolgehalte.

Verkrijgbaar bij:

Met de nieuwste haarmode de zomer in, zijn het vooral de

Vochtafdrijvend:
Het lichaam kan de vetreserves pas optimaal aanspreken als de vochthuishouding in evenwicht is. Bij
de meeste mensen is dit
niet het geval, dit komt vaak
door het drinken van koffie,
cola, bier enz. De werkstoffen van de Mexicaanse cactus brengen het lichaam
snel in de juiste vochtbalans.

Darm reinigend:
De onderzoeksresultaten
tonen aan dat de Mexicaanse cactus een sterk darmreinigende werking heeft en
zorgt voor een gezonde
darmflora, waardoor de
stoelgang geen belemmering vormt tijdens het afslanken.

verschillende kleuren die het hem doen.
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalons

Wil je 1 kleur, verschillende nuances, alles kan.

erenbu

Wij van "HAARMODE MARJO FIJMA" adviseren daarbij.
Geef het haar meer glans, volume en maak het niet slap.
Probeer het zelf!

Haltestraat l - Zandvoort

"HAARMODE
MARJO FIJMA"
Pasteurstraat 12
Zandvoort, tel. 023 5714866

De eerste zomer van 2000
begint bij Metropolitain
Geen voorspellingen, gewoon feiten. Zoals
veel linnen in de collectie en rijk uitgewerkte broeken met niet alleen rits,
maar ook koord en klitteband.
Naast de vertrouwde merken als
J. C. Rags en Philip Handsome
(exclusief voor Zandvoort) nu
ook Books en Futuro.
Geprolongeerd: de touwschoenen van
Walk On Water.

Kerkstraat 9,
2042 JC Zandvoort.
023-571 36 46

Professionele kleur bij Hairstudio Serenay
Wereldwijd wordt ieder seizoen
een nieuw beeld van de vrouw
gecreëerd.
Stylisten, ontwerpers en visagisten komen in de wereldsteden
samen en geven de trends in
kleding, stoffen en modellen aan.
Haar is een belangrijk onderdeel
van het modebeeld, waarbij
professionele kleur de laatste
jaren zeer populair is geworden.
De kapper levert een belangrijke
bijdrage aan het modebeeld door
kennis van techniek en grote
creativiteit.
Haarkleur is een accessoire
geworden en een manier om
persoonlijkheid te Onderstrepen.
Professionele haarkleur is niet
meer weg te denken uit het modebeeld van vandaag en de toekomst.

L'Oreal
Professionnel
presenteert haar
nieuwe kleurcollectie van professionele haarkleur:
Fire & Ice.
Laat u inspireren
door de creaties
van internationale
topkappers en kies samen
met het team van Hairstudio
Serenay voor uw persoonlijke professionele kleur.
Di. t / m vrij. 9.00-17.00 uur,
zat. 8.30-15.00 uur.

Hairstudio Serenay,
Tolweg 20,
tel. 5712231
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De Gaper Drogisterij en Parfumerie
presenteert:

een nieuwe lente een nieuwe verzorging
De nieuwe voorjaarskleuren "DE POLLEN" van Lancôme zijn
binnen.
Kom nu bij ons kennismaken met deze prachtige kleuren.

Ontdek de nieuwe,
rijke crèmekleuring

Ook nieuw van Lancôme zijn de
PRIMORIALE INTENS
een dagcrème met een unieke textuur die zichtbaar snel lijntjes
vervaagt.
En de HYDRA ZEN INTENSIEF een kalmerende crème die de
droge en gestreste huid kalmeert en verzorgt.

• niet definitief,
vervaagt geleidelijk

****** Extra voor u als LANCOME klant bij aankoop van twee LANCOME producten een
luxe beauty case gevuld met diverse mooie miniaturen, GRATIS.
En natuurlijk kunt u bij ons een gratis proefverpakking ophalen om deze heerlijke producten
zelf uit te proberen.

• verzorging en zachtheid,
ook voor gevoelig haar

********* Nieuw in ons geurenassortiment,

• bevat geen ammoniak

Giorgio Beverly Hills "G"
Een zwoele romantische damesgeur

>6 klcjrcn, .

. vol zachtheid
én slans

En voor heren Versace V/S
Krachtig, stoer en warm

• dekt de eerste grijze haren

Kan pok pp de dag
van een permanent!

En voor u hebben we natuurlijk van deze heerlijke geuren een proefje klaar liggen.
Dus kom naar Drogisterij Parfumerie
Kerkstraat 31 Zandvoort
P.S. Vergeet u klantenpas niet, en heeft
u er nog geen, kom dan snel bij ons een GRATIS pas halen en profiteer van de vele voordelen.

wij zoeken een leuke, spontane kapper of kapster.
werktijden in overleg. Vragen naar Suna
di. t/m vrij. 9.00-17.00 uur; zat. 8.30-15.00 uur.

Hairstudio Serenay, Tolweg 20, tei. 5712231
J.C.

RAGS

O.D.O.B.
Philip Handsome

ROSARITO BESTAAT 13 JAAR
Al 13 jaar is dit kleine winkeltje op de Grote Krocht
toonaangevend aanwezig.
Door de jaren heen altijd trouw gebleven aan eigen sfeer
en stijl.

Fabio Calamai
Cerruti Jeans
Clive
EXI

KAZZ

Kerkstraat 9, 2042 JC Zandvoort: 023 - 571 36 46

Ook dit jaar weer een typische Rosarito collectie, draagbaar en in zachte kleuren.
Veel comfortabele broeken, rokken, shirts in tricot,
hoofdkleur natuurlijk wit, maar dit jaar aangevuld met
pastels, rose, turqoise en lila o.a. van Tuin Over.
Prachtige combinaties ook van het merk Noa Noa nieuw
in de winkel, maar precies passend in het Rosaritoplaatje.
Veel in kleur zand/kaki en zachtgeel.
Uiteraard ook lingerie in bijpassende kleuren.
Vergeet vooral niet de accessoires, tassen, shawls, kettingen, gympen, hoesjes enz. Alles om het hele beeld compleet te maken.
Onze feestelijke zomershow wordt dit jaar gehouden op:

Kerkstraat I A
2042 JC Zandvoort

Tei.: (023) 5 71 44 10
Fax: (023) 5 71 8378

scoort hoge ogen met
trendy schoenen
Dit voorjaar en zomer zijn
de Western en 3/4 laarzen
volop in de picture.
Maar natuurlijk ook veel
sandaaltjes en div. kleuren en modellen en de
"sneakers" dat is de wat
modieuzere sportschoen.
Kom gauw
eens kijken!

DONDERDAG, 13 APRIL v.a. 19.00 UUR
Bij Strandpaviljoen Sunset 14
Alles in tropische sfeer, cocktail buffel + show
35,- per persoon.
Reserveren bij Rosarito tel. 5715697.

DEZE ZOMER

Belli & Ribelli
Voorjaarskollektie van
o.a.

Portofino
I.K.K.S.
compagnie
Kinderschoenen
van NATURINO

Haltestraat 45

Nieuw imago in jonge stijl

Spring-SwnniCT 2000

DE TREND!!!
Veel kleur en div. prints
Comfortabel en op verschillende manieren
te combineren.
Zowel sportief als gekleed.

ƒ139,95

woensdag 15 maart 2000

Een perfecte temt, een doeltreffende verzorging
Ongeacht welke
vorm van het licht,

De foundation
die beant\voordt aan
al uw verwachtingen

blijft uw gezicht jong en stralend

Een duurzaam verjongencl effect,
een extreem comfort, een schittercncie. zachte maquillage onder elke
vorm van licht: wie de veertig is gepasseerd verwacht veel van een
foundation...

Met Teint-Multi-Régénérant. kunt u zonder problcinen overschakelen van kunstlicht naar natuurlijk
licht, van zacht naar hard licht, zonder dat uw trckkcn worden benadrukt, zonder dat de kleur van uw
make-up verandert. Het geheim'? Pigmenten met een
"atitolbcus"-effcct die zich automatisch aanpassen
aan het licht van de omgeving, zodat uw teint er altijd perfect uitziet, en baadt in een aura van zachthcid.

Tcint Multi-Régénérunt is het mooiste antwoord op al uw wensen. Deze
uitzonderlijke foundation werd omwerpen door Clarins. dé specialist in
schoonhcidsvcrzorging. Hij bevat
hoogwaardige ingrediënten die veroudering tegengaan. ,de recentste
corrigerende pigmenten, zodat uw
huid er weer zichtbaar jonger uit gaat
zien. zelfs van heel dichtbij.
Alleen Clarins kan u een foundation
aanbieden die met zoveel brio een
perfecte teint combineert met een
doeltreffende verzorging.

De hele dag lang,
ervaart uw huid het uitzonderlijk
comfort van een verzorgingsproduct

CLARINS
1' A B l S

Hel algcncxtract van Durvillea Antartica geeft uw
huid energie en voorkomt dat ze uitdroogt.
Bovendien beschermt liet Complexe ProtectionJeunessc Clarins haar tegen vervuiling, en een SPF
12-xonnefiltcr beschermt haar tegen schadelijke UVstralcn. Hoc vaker u Teint Multi-Régénéranl gcbruikt. hoe mooier uw huid wordt.

Ons Deskundigen-team informeert u graag hierover
Drogisterij Parfumerie de GAPER, Kerkstraat 31, Zand voor t

ONZE VOORJAARSMODE COLLECTIE IS DIT JAAR ZEER GEVARIEERD

THE SPRING 2000 COLLECTION HAS ARRIVED!

VINTERSPOH1
MICHAEL LJJESEN
Kerkstraat 16, Zandvoort. Tel. 5718655/fax 5718655

Zo zijn er veel meer kleuren terug in de zomercollectie.
Bij de kleine meisjes zien we veel lichtblauw en rose,
gevarieerd met het traditionele wit en navy.
Bij de wat grotere meiden komen er ook weer veel
kleuren terug. Geel, rood en groen, maar ook veel wit,
denim en grijs kan heel leuk gecombineerd worden.
Bij de jongens minder kleuren, maar rood en groen zijn
weer helemaal terug.
Ook hebben wij voor zowel jongens als meisjes leuke
jacks in diverse kleuren in onze collectie.
De badkleding hebben wij vanaf maat 62 en voor de
kleintjes is dat heel kleurrijk.
Al verkrijgbaar van 12,50 tot 39,50.
Ook hebben wij KADOBONNEN.
Kom gauw eens langs. Wij adviseren graag.

Danielle en Sylvia
Haltestraat 2 D
Zandvoort

NEDERLANDSE RODE KRUIS

NOVIB

IEAR FUND

TERRE DES

AGRESSIE EN GEWELD
Rijgedrag, bekvechten en geen begrip voor buren, winkelovervallen, agressie tijdens een avondje uit of in het
openbaar vervoer... Jaarlijks zijn l Vi miljoen Nederlanders slachtoffer van geweld of bedreiging. Zo'n 200.000
hebben behoefte aan psychische steun. Slechts 20% van hen zoekt en
INFORMATIE: OM U TIJDIG TE HELPEN.
krijgt die hulp. De anderen houden zich groot, al kan zoiets najaren
Het NFGV heeft vele gratis infobrochures.
alsnog levensgrote problemen veroorzaken. Zo'n houding heeft
Voor uzelf of iemand die u kent.
natuurlijk een naam: clom!, dom!, dom!
Bel (030) 29711 97 of schrijf naar NFGV,

Giro 18181

Giro 800 800

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

SAMENWERKENDE
HULPORGANISATIES

Den Haag

HOE ZORGT SINGER ERVOOR DAT
Z'N MERK NIET GAAT ZIGZAGGEN?

Co-adverteren is ook voor een naaimachinefabrikant een effectieve manier om met zijn detaillisten te adverteren zonder het zicht op z n merk te
verliezen. Meer weten over deze gratis service? Bel het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 430 91 00 of kijk op www.cebuco.nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

postbus 5103, 3502 JC Utrecht.

Internet: www.nfgv.nl
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Olie

Z

OU AMSTERDAM in pakweg 2001 Prins Willem-Alexander en MOxima net
zo uitbundig inhalen als het koninklijk bruidspaar honderd jaar geleden?
Die vraag komt onwillekeurig op bij het bekijken van de foto van de Hoge
Sluis die Jacob Olie in 1901 maakte. Van 5 tot 9 maart ontving de hoofdstad
Koningin Wilhelmina en haar kersverse echtgenoot Prins Hendrik. Het
Algemeen Handelsblad schreef:

•... kijk dan aan het Oosteinde eens naar de Hooge Sluis. Wat een gezicht, al die
nerebogen, verbonden door schakels van oranjekleurige en roode klasjes en op de
brug zelve al die honderden kleurige vaantjes, wapperende aan de verbindingsdraden der bogen en die machtige speren, uitstekende over de balustraden aan
weerskanten, ook met vlaggen van de nationale kleuren en dit geheel geeft den
indruk van één lange, fraaie eerepooii,.'
De voorafgaande week waren versieringen aangebracht langs de intochtsweg
van de koninklijke stoet: van het Weesperpoortstation (nu: Rhijnspoorplein)
langs Sarphatistraat, Frederiksplein, Utrechtsestraat, Herengracht,
Leidsestraat, Keizersgracht, Raadhuisstraat, Paleisstraat en Dam. Het ontwerp
van de decoraties op de Hogesluis was van Eduard Cuypers. Andere gerenommeerde architecten als Willem Kromhout Cz. tekenden voor de versieringen
elders in de stad. Daar stonden vaak tribunes opgesteld voor belangstellenden.
In de krant vinden we advertenties waarin toegangskaarten worden aangeboden, of kamers met een fraai uitzicht op de stoet.
Bladeren we door de fotografische nalatenschap van Jacob Olie dan spreekt
daaruit zin voor actualiteit: belangstelling voor gebeurtenissen in de stad en
voor publieke evenementen. Zo was hij regelmatig present bij het tewaterlaten
van schepen en ook een luchtballon boven de stad ontsnapte niet aan zijn lens.
Spectaculaire ongelukken als een in het water belande'stoomlocomotief of een
ingestorte brug werden door hem vastgelegd. Spraakmakende bezoeken van
buitenlandse schepen aan de haven waren altijd goed voor een foto.
Hetzelfde geldt voor hoogwaardigheidsbekleders, of het nu generaal Vetter van
de opstandige Zuid-Afrikaanse Boeren of de Sultan van Solo uit NederlandsIndiO betrof. Sociale bewegingen, vanuit ons perspectief een hoogst actueel
thema, vond hij om te fotograferen niet interessant. Het bleef bij een viertal
foto's van stakingsbrekers die onder politiebewaking aan het werk zijn op de
Weteringschans tijdens de Algemene Werkstaking van april 1903.
Aanvulling: de foto van vorige week, twee kinderen met een bokkenwagen
langs het Gein, is gemaakt even ten zuiden van boerderij Hoogerlust (Gein
Zuid). Op de andere oever ligt boerderij Vredelust. De raadselachtige toren is
de watertoren van pompstation Weesperkarspel, op bijna twee kilometer
afstand. Deze werd gebouwd in 1886 en gesloopt in 1910.
(met dank aan Erik Schmitz)
Dit is de achtste aflevering van een serie over Jacob Olie, die tussen 1860 en
1904 duizenden foto's in en rond Amsterdam heeft gemaakt. Tot half april is
in het Gemeentearchief, Amsteldijk 67 in Amsterdam, de tentoonstelling
'Jacob Olie, fotograaf van 19de-eeuw Amsterdam' te zien. Openingstijden
zijn maandag tot en met zondag van 11 tot 17 uur. Op de internetsite van het
Gemeentearchief (www.gemeentearchief.amsterdam.nl) is een selectie te
zien van de fotocollectie van Olie.

De Hogesluis gezien naar het Frederiksplein, maart 1901

Foto Gemeentearchief Amsterdam

Gedurende de tentoonsfelling 'Jacob Olie, fotograaf
van 19de-eeaws
Amsterdam (tot half april),
houdt deze krant in
samenwerking met het
Gemeentearchief
Amsterdam een fotowedstrijd. ledere amateurfotograaf kan hieraan
meedoen. Het thema van
de wedstrijd is 'straatleven', een onderwerp
waarop Jacob Olie zich
rond 1900 graag in
Amsterdam en omgeving
uitleefde.
Een speciale jury zal de
foto's beoordelen. Zowel
deze krant als het
Gemeentearchief
Amsterdam stellen toepasselijke prijzen beschikbaar,
onder meer in de vorm van
fotoboeken. Eén van de
hoofdprijzen is in elk geval
het prachtig geïllustreerde
boek 'Jacob Olie Jbz
(1834-1905}', winkel-,
waarde 95 galden.
U kont uw toto's (aantal,
formaat, zwarf-wit of
kleur, oude of nieuwe
fato's mag o zelf bepalen)
sturen naar Weekmedia,
t.a.v. Trudy Steenkamp,
postbus 2201,1000 EK
Amsterdam, onder vermelding van Jocob Olie.

Als volgende week donderdag de eerste foezoekers de Keukenhof binnenkomen,. zullen weinigeri beseffen dat ze
een stukje historische
grond betreden. Zes
eeuwen geleden behoorde het landgoed
immers toe aan Gravin
Jacoba van Beieren, die
tussen 1401 en 1436
regelmatig in haar hof
vertoefde, maar er ook
ging jagen en kruiden
verzamelde voor haar
keuken. Het terrein
kreeg daarom de naam
Keukenhof.
De Keukenhof is dagelijks van 23 maart tot en met 21 mei van 8 tot 19.30 uur
open. De kassa's sluiten om 18 uur. De toegangsprijs voor volwassenen is ƒ
ƒ 19, voor kinderen (4-12 jaar) ƒ 9,50, scholieren (basisonderwijs) ƒ 11,50 en
voor Pas 65+ ƒ 16,50. Het park stelt rolstoelen en wandelwagentjes beschikbaar (tijdig reserveren). Er zijn diverse zelfbedieningsrestaurants en terrassen
met buitenbuffetten.

T

WEE KEER per jaar wordt het landgoed voor bezoekers
opengesteld. Allereerst bij het begin van de lente.
Maandenlange voorbereidingen van zo'n dertig tuinlieden zijn daaraan voorafgegaan. Rond de zeven miljoen bollen hebben zij op hun plaats gezet. Dat aantal zal direct na
afloop van de lentetentoonstelling weer worden verwijderd
en grotendeels vernietigd. Slechts een klein deel gaat terug
naar de negentig kwekers en bollenexporteurs, die jaarlijks
hun medewerking aan de openluchttentoonstelling verlenen.

„We krijgen vaak bollen, waarvan nog slechts enkele exemplaren zijn ontwikkeld. Die gaan dan terug, want het duurt
soms wel tien jaar om honderd nieuwe bollen te krijgen,"
vertelt Miranda de Keizer, van de afdeling 'marketing-communicatie'.
De Keukenhof bij Lisse is de Nederlandse voorjaarsattractie
bij uitstek. Jaarlijks komen tussen de acht- en negen honderdduizend mensen naar het landgoed, waar sinds 1949 op
initiatief van de toenmalige burgemeester van Lisse in
samenwerking met een tiental vooraanstaande bloembollenkwekers- en exporteurs het idee voor een openluchttentoonstelling van bloemen werd ontwikkeld om de consument het
brede scala aan bloembollen te kunnen tonen.
De basis van het tentoonstellingsterrein is, evenals het
Amsterdamse Vondelpark, rond 1850 door de bekende tuinarchitecten vader en zoon Zocher ontworpen in de Engelse
landschapsstijl. Uit die tijd stamt ook de Beukenlaan, waar
zelfs nog bomen staan van voor de aanleg.
De bezoeker, die met openbaar of eigen vervoer aankomt bij
de Tulp-parkeörplaats, zal direct na de entree aan beide kan-

is voorjaarsattractie bij uitstek
ten de oeroude beuken kunnen bewonderen. De linkerlaan
leidt naar het Koningin Beatrix Paviljoen, waar dit jaar voor
het eerst acht wekenlang orchideeën kunnen worden bewonderd. „Daar is veel bamboe gebruikt en er heerst een tropische sfeer," stelt De Keizer.
Vanuit de entree rechtdoor lopend komt de bezoeker in het
Prins Willem Alexander Paviljoen. Daar treft men seringen,
prunus, vibirnum, azalea's en de laatste tien dagen ook lelies
aan. Doorlopend bereikt men de Eikenlaan, die rond het
nieuwe gedeelte met het nieuwe Oranje Nassau Paviljoen is
aangelegd. Halverwege passeert de bezoeker de 150 meter
lange en 20 meter brede 'gracht' met zo'n 25 spuitfonteinen.
„Dit is het grootste waterspel in Europa, terwijl aan het
einde de grootste fontein wel zo'n twintig verschillende vormen aanneemt, afhankelijk en aangepast aan de muziek die
daar te horen is," vertelt De Keizer.
Aan het einde van de Eikenlaan bereikt de bezoeker de
Historische Tuin. „Daar willen we de tijd van Jacoba Van
Beieren laten herbeleven. Het geheel is omgeven met een
zware kloostermuur en als de bezoeker door de zware deur
naar binnengaat, waant hij zich in de oude tijd. Er staan
bloemen uit die tijd en ook de kruiden, die Jacoba daar verzamelde, kan men zien. Vorig jaar hebben we vliegende valkeniersdemonstraties gegeven met Jacoba als historisch
figuur. Dit jaar komen de valkeniers weer, maar alleen in het
weekeinde. Het gaat nu alleen om de entourage, maar ook
het verhaal van Jacoba wordt vertelt."
Zeker bezienswaardig is de waaiervormige formele tuin,
waar symbolisch de strijd tegen het water is te zien, met
duinlandschap, dijklichaam en terp. Van daaruit kan het

laatste Koningin Juliana Paviljoen worden bereikt.
Maar in het 32 hectare grote park zijn behalve bloemen,
bomen, heesters, waterpartijen en fonteinen ook nog andere
bezienswaardigheden. Zoals de beeldententoonstelling, de
parades met elke week wisselende bloemen, de thematuinen,
de natuur- en muziektuin.
Bij de molen (vanuit de ingang links van het PWA-paviljoen)
wordt een Japanse tuin aangelegd, die tijdens de Zomerhof
opengaat. „We hebben in Tpttori een zusterorganisatie, waar
we een kleinschalige familie-Keukenhof hebben ingericht.
In het kader van de 400 jaar betrekkingen tussen Nederland
en Japan, leggen zij nu die tuin aan. Modern en natuurlijk,
met 'verwilderde' bollen, maar natuurlijk wel passend binnen onze opzet. De Japanners zijn er al maanden mee
bezig," aldus De Keizer.
De marketingmanager heeft al heel wat keren de vraag
moeten beantwoorden of de 'warme' winter nog van invloed
is geweest. „Neen, het voorjaar is niet veel anders dan andere jaren, we liggen goed op schema. De krokussen en narcissen komen net uit."
„In principe is het park het hele jaar mooi, ook in de herfst
en winter. We denken er over om in de toekomst ook in die
jaargetijden iets te gaan doen." Dat zal een nog zwaardere
belasting vormen voor de vijftien mensen, die het kantoor
runnen, en de vier promotiemensen die de nieuwe campagnes bedenken en daar direct na de Zomerhof al mee beginnen. Naast de vijftig 'vaste' mensen zijn er tijdens het seizoen nog tussen de twee- en driehonderd medewerkers in de
Keukenhof werkzaam.
O ja, over de waterpartijen en de gevreesde legionella, hoeft

de bezoeker niet in te zitten. De Keizer: „Die komt alleen
voor in water tussen de 25 en 60 graden. Wij werken alleen
met koudwaterinstallaties en hebben alle voorzorgen genomen. ledere dag worden de leidingen doorgespoten en de
monsters gecontroleerd. Die zien er goed uit. De temperatuur wordt wekelijks gemeten. Nee, wat dat betreft hoeft niemand ergens bang voor te zijn."
Henk Fokkink

In de serie 'Nostalgie in Tuschinski' draait op zondagmorgen 19 maart om half
elfde uit 1932 Amerikaanse film van de regisseur Tod Browning:

Freaks
Dit klassieke rariteitenkabinet van fysieke tekortkoming is tegelijkertijd een
ontroerend pleidooi voor
verdraagzaamheid.
Brownings tijdgenoten
dachten daar anders over
en veroordeelden film en
maker de vergetelheid in.
Vooraf is de film 'Krachtige
Mannen'te zien, waarin
twee mannen aan acrobatiekdoen en 'Mission
Acropolis' (VS 1954) met
Richard Dreyfuss, een
aflevering van de in 1954 in
de Nederlandse Cinetonestudio's opgenomen
Amerikaanse tv-serie Secret File USA, die veel acteurs en technici werk verschafte. Met onder andere Lex Goudsmit (in een hoofdrol als corrupte soldaat)
en Ton Lutz.

Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van Tuschinski, betalen
lezers van deze krant tien gulden in plaats van 12,50 gulden per persoon.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL

Nostalgie in Tuschinski is een
samenwerkingsverband tussen
Pathé Tuschinski, het
Filmmuseum en Weekmedia.
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MICRO'S
GOED BEKEKEN

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 ko
lommen breedte in diverse lettergrootten eventueel met
bedrijfslogo/vignet
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F O 57 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 1 2 00 uur

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Cou
rant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam en Bui
tenveldertse Courant
F 4 29 per millimeter Sluitmgsti|d maandag 15 00 uur

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1 98 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 1 2 00 uur

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad Uithoornse
Courant de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6 60 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur
" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in reke
ning gebracht alsmede f 8 5 0 administratiekosten
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het versprei
dingsgebied een bewijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6 50 in rekening gebracht
Alle prijzen excl 1 7 5 % BTW
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel 023 571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan

Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
{Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij
Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplem 12 Zandvoort
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week

Oproepen
Dames/heren gevraagd, van
18 tot 28 jaar die full flavour
filtersigaretten roken en mee
willen doen aan een marktonderzoek
U krijgt hier een
vergoeding voor
Inlichtingen 020-6654447

Mededelingen
ROUWVERWERKING
Humanitas, het Humanistisch Verbond en de AWL begeleiden m de regio Amsterdam en Amstelveen mensen m het
verwerken van verlies
Deskundige vrijwilligers zijn beschikbaar zowel voor individuele
begeleiding als in lotgenotengroepen

Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis
Tel 023-5712418

.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023-5713780
Particulieren
ontvangen
50% korting'

Autoverzekering

Geen BKR-toetsmg maar toch
geld Bel nu 0900-2020720
Consument en Veiligheid is het kenniscentrum op het gebied
(150cpm)
van preventie van ongevallen in de woon- en leefomgeving
We houden ons bezig met de omvang, kosten en trends m
ongevallen en achterliggende factoren, het ontwikkelen en
Woonruimte te huur gevraagd
uittesten en duurzaam uitzetten van effectieve interventies en
Gezocht ruimte voor motoi- Garagebox te huur gevraagd agendasetting Dat levert producten en activiteiten op zoals
stalling m Zandvoort met ei- in Zandvoort
Tel
072- rapporten over de ongevalproblematiek, veiligheidstechnische
verbeteringen, campagnes, trainingen en voorlichtingsmatengen sleutel of te huur gevr 5112235
aal De organisatie telt 60 medewerkers en is gevestigd m Ambox of garage Wie weet iets'
sterdam
Leuke beloning 023-5714330
Woningruil
Voor de Sector Epidemiologie zijn we op korte termijn op zoek
Aangeb 3 kamerwoning in naar een
V A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023-5714534

Jonge, werkende vrouw, niet
rokend, zoekt met spoed een
leuke etage-studio (1 of 2
pers) b v A'dam-C Tel 0624683348/020-6160501

A'DAM-ZUID
Rivierenbuurt,
CV, huur ƒ565,Secretariaatsmedewerker (m/v)
Gevraagd 4 kamerflat in
ZANDVOORT
Tel
020TAKEN
6460867/06-29511858
Verzorgen van rapporten, agenda's verslagen en overig
typewerk
BedrïjfsTe hr gevr m Zandvoort rui- Diverse administratieve en organisatorische werkzaamheme 3 kam won met berging of
den, zoals distributie van post, bijhouden van de afdelmgshuisvesting
zolder (geen flat) Hr±/1400,agenda en -archief en ontvangen van bezoek
p mnd Tel 030-2943066
te huur
- Afhandelen van een deel van de correspondentie
- In voorkomende gevallen ondersteuning bieden bij werkaangeboden
zaamheden bij de receptie
Woonruimte gezocht voor
2
werkende vrouw, 28 jr, (geen Aangeb 300 m droge opslagruimte 5 min v A'dam bij A2 PROFIEL
tijd woning), huur ƒ750,-p m
- Afgeronde opleiding op HAVO-niveau of een vergelijkbare
Tel 5712106 of 06-20935855 bewaakt Inl 020-4964546
combinatie van kennis en ervaring
- Ervaring met secretanaatswerk
Bedrijfshuis vesting
- Ervaring met MS word
- Kennis van de Engelse taal
te koop aangeboden
- Goede contactuele eigenschappen
Ter overname bekend kleding Te koop mode-atelier hartje - Organisatorische vaardigheden
reparatiebedrijf
Hoofddorp Jordaan, lage huur
020WIJ BIEDEN
020-6751933/06- 22548948
67519330(06-22548948
Een boeiende functie m een enthousiast team De omvang van
de functie is 80 tot 100% (40 uur per week) Het salaris bePersonenauto 's
draagt ƒ2944,- tot max ƒ4322,- per maand bij een fulltime
aanstelling (schaal 5-6 BBRA) Het dienstverband wordt aante koop aangeboden
gegaan voor een tijdvak van een jaar, bij goed functioneren
SAAB SERVICE MOLENAAR
wordt het dienstverband omgezet in een aanstelling voor onRijlessen
Rep. onderhoud, APK
gepaalde tijd Er zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Eigen revisie-afdeling
COMPLETE
Motoren/versn bak
NTERESSE9
THEORIEVERZORGING
J
kunt uw sollicitatie met CV binnen 14 werkdagen richten aan
Je rijbewijs voor ƒ40,- p mnd
SAAB OCCASIONS
Consument en Veiligheid, Loes Roelofsen, personeelsfunctioBel Phil Waaning,
naris, Postbus 75169, 1070 AD Amsterdam Telefoonnummer
tel 023-5712071
tel 023-5614097
020511 4517

(Brom)fietsen
Bel 020 - 562 62 71
voor het snel opgeven
van uw Micro-advertentie

TEZ is een klem dynamisch fiscaal administratief adviesbu-

Nederland

TEZ zoekt een enthousiaste financieel ingestelde persoon,
TEZ

Buitenland

TEZ

Algemeen

VAN GOGH

MUSEUM

Opleidingen

CAISSIÈRE (M/V)

FUNCTIE-EISEN
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• communicatief vaardig
• representatief
• service- en klantgericht
• verrichten van weekenddiensten (desgewenst collega
vervangen bij afwezigheid)
• flexibele werkmstellmg

v a 10 april m A'dam-W + Z O
blackhair en/of euro-haar
KNIP/FOHN/PERMANENT
10 avonden met certificaat
qiatis brochure Self-üne 070-3201780
A B NAILS opleidingsinstituut
start in april weer met een NAGELSTYLISTE, een vak
praktijkopleiding tot NAGEL- met toekomst avond-dagopl ARBEIDSVOORWAARDEN
• parttime aanstelling voor gemiddeld 20 25 uur per week
STYLISTE Voor meer mfor- Info 020-6201914
• werktijden van 9 30 uur tot 16 45 uur
matie 023-5245005
• aanstelling voor 12 maanden en bij gebleken geschiktheid is
een vaste aanstelling mogelijk
Dans- en balletles
• salaris min ƒ1942 en max ƒ22,72 bruto per uur conform
schaal 2 van de CAO verzelfstandigde rijksmusea
SALSA WORKSHOP Elke Micro-advertenties opgegeven
zondagmiddag van 16 00 tot voor maandag 1500 uur • indiensttreding zo spoedig mogelijk
1900 uur Borgerstraat 112, worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst
tel 020-6737269
VAKANTIEKRACHTEN

L ichaams verzorging
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel en betaalbaar'
Vista Studio 020-6201914

Ook voor de vakantieperiode (eind april tot en met augustus
2000) zoeken wij nog enkele caissieres m/v

Sportmassage, ontsp m
sage Shiatsu, voetreflex ook SOLLICITATIE EN INFORMATIE OMTRENT DE FUNCTIE
zonnebank Tel 023-5714092 Informatie over deze functie kunt u verknjgen bij Yvonne de
Jong (medewerker Financiële Zaken) 020 - 570 59 71
Uw sollicitatiebrief en CV voor 23 maart 2000 sturen naar
Verzamelingen
Van Gogh Museum tav mevrouw Y de Jong, Postbus
TREIN/MODELAUTOBEURS, Haarlem zon 19 maart, 10-15 75366, 1070 AJ Amsterdam Vermeld linksboven op de enveu , Spaarnehal, Fie Carelsenplein 1 (winkelc Schalkwijk), 200 loppe vacaturenummer FZ 06
tafels'
Uw bedrijfslogo/vignet
GEZOCHT emaille teclame- Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven
borden met afb Ik betaal
Tel 020-5626271
in uw MICRO-advertentie?
±/450,- Tel 0499-574191

Kunst en antiek
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN
MAART VEILING

die het leuk vindt om de debiteuren / crediteurenadmmistratie te verzorgen
verwacht van jou een middelbare schoolopleiding, affiniteit met cijfers, bekendheid met Word & Excell
stelt Toonbaarheid-Eigenzinnigheid-Zelfstandigheid op
prijs
maakt graag tijd voor een gesprek en de medewerkers
kijken uit naar een nieuwe collega'
is gevestigd m de Gernt van der Veenstraat 112 hs,
1077 EN AMSTERDAM
Ben je geïnteresseerd' Stuur ons een brief met CV
Bellen mag ook (020) 6625021
Je kunt vragen naar Anne-Mane Pauw

Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER'
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week
Wat moet u doen9
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 50 270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

Ik ben een blonde vrouw van
50 jaar Ik zoek langs deze
weg kennismaking met een
man van 50-60 jaar Reageer
op mijn box dan kunnen we
verder kennismaken Ik wacht
op je' Boxnummer 200349

28-jange meid zoekt leuke en
gezellige vriendschappen' n
ben zelf al voorzien, maar ^
zoek gewoon leuke contacten
Boxnummer 361784

Clubs en privéhuizen

Virgin Escort Services Escort Snel een 9Micro-advertentie
op niveau, 24 h p d Blondi- opgeven Bel 020-5626271
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen nes/Gays/SM-madam gevr of fax uw tekst naar 0206656321
036-5464700/06-23135575
met 0906-50 50 232
M 42 NI zkt vr t/m 40 jr Ik ben een representatieve,
0906-lijnen
Trefw eerl, betrouwb, ser spontane en vrolijke meid van
zoekt een maatje voor het bijna 35 jaar zonder kinderen
Lesbi TienerSeks (18) Live
even en opbouw van toe- maar wel met 3 honden Nieuw' leder uur leuke vrou<omst Ben geen rijke jongen Daarnaast heb ik een behoor- wen op SBS-6 text pagina Wij zijn lekker BI en als je belt
hoor je ons live bezig
maar hart op de juiste plek lijke bourgondische inslag en 745 Kijk en bel 0906-1588
0906-9691 pm99c
nter motor, uit eten, bos, zoek een LAT-relatie Ben jij (99cpm)
zee, zon, vakantie Ben erg die ongebonden man met POSTCODE DATING'
Ik
ga
door waar anderen
huiselijk kind g bezw, zelf goed niveau9
Vrouwen zoeken snel contact stoppen' Schaam me nergens
ook kinderwens Hou jij ook Boxnummer 362120
Bel 0906-18 44 (80 cpm)
voor en wil harde SEKS'
van knuffelen en romant
SBS-6 text pagina 745
Harneti 99 cpm 0906-9794
Schrijf snel, foto n belangrijk Ik ben Rob, 42, maar zie er
Br o nr 20702726 bur v d bl echt aanzienlijk jonger uit, ben Nieuw' leder uur leuke vrou- 't Lekkerste nummertje nu
1 78 m, heb donkerblond haar wen op SBS-6 text pagina LIVE met hete meiden thuis
k ben een leuke, jonge vent en blauwe ogen Ik ben ge- 745 Kijk en bel 0906-1588 Ze liggen te wachten
van 25 met blauwe ogen en scheiden en heb 2 dochter- (99cpm)
24u p dg 0906-9520 pm99c
ben 1 79 m lang Ik zoek via tjes Ik zoek een leuke, vlotte,
"SEKS
ALARMNUMMER"
0906-9889 Rijpe Sjaan DDdeze afspreeklijn een te gekke spontane vrouw voor vnendSnelseks direct live 99cpm
cup, zkt jgns 18 jr v live seks
meid voor een leuke afspraak' schap en een vaste relatie
9
Grijp onder m'n rok' 99cpm
Heb jij zin om binnenkort sa- Lijkt je dit iets
0906*0611
men met mij aan een pilsje te Boxnummer 701805
SLEUTELGAT-SEKSI
44 cpm' Wijkdatmg vrouwen
zitten' Reageer dan snel op
9
Meisjesachtig type, goeduit- uit jouw wijk zoeken een af- De. 1e seksafluisterlijn Wel
mijn advertentie
de
beste'
99
cpm
0906-9722
ziend
en
47
jaar
Ik
ben
een
spraaki 0906-17 11
Boxnummer 772938
slank en modern type en zoek
Hallo, met Fabienne' Ik ben een leuke, vlotte man met Biseks' Buurvr + buurmeisje 44 cpm' Thuiscontacti Vrou
worden steeds wen (20/59) zoeken een af
31 en woon m Breda Ik zoek lang haar. Ik ben gek op pop- 18' Spelletjes
1
spraak thuis' Bel 0906-0100
een lieve, aantrekkelijke, ver- concerten en avontuurlijke harder 99cpm 0906 9526
zorgde, open, eerlijke, gezelli- mannen die niet uit zijn op
Geen wachttijden' Hier direct
ge, betrouwbare en niet te alleen maar een avontuurtje LIVEi Black, beautiful en hot' vrouwen aan de lijn1
vergeten humoristische man Als je me begrijpt, bel dan' Voor de liefhebber van zwarte 0906-1777 (60 cpm)
vrouwen' 99cpm 0906 0601
tussen de 30-40 die positief Boxnummer 289195
50 cpm1 Gaydatmg mannen
:ngesteld is JIJ9
Gezellige Leeuw, 34 jaar, Dagelijks seksen hete meisjes zoeken mannen' Direct apart
Boxnummer 270332
staat met beide benen op de 18 op onze livelijn' Alleen hete 0906-0500
Hoi mannen' Ik ben Rebecca, grond en is 100% tevreden meideni 99cpm 0906-0603
20 jaar, kom uit Den Helder en met zichzelf Ik ben hoogstens
zoek een leuke jongen voor op zoek naar misschien een
misschien wel een relatie Ik LAT-relatie, want vrijheid is
hou van stappen, dieren en voor mij erg belangrijk Ik wil
LET OP DIT KEURMERK
sporten Ben j/j een gezellige, wel leuke dingen gaan doen
leuke, lieve, eerlijke jongen9 Boxnummer 361834
ALS U AAN EEN
Dan hoop ik van jou te horen
Kinderen wonen op zichzelf,
Boxnummer 234867
m'n huisje is op orde en ik ben
GOED DOEL WILT GEVEN
Jongeman, 33 jaar, met een financieel onafhankelijk Ik ben
dochter, is op zoek naar een een goed uitziende, verzorgde
leuke, fijne relatie Ik heb een vrouw en voel me met 59 jr
dochter van 8 Spreekt jou dit nog best jong Heb jij er geaan, geef dan een reactie en noeg van om tegen je kanarie
wellicht horen en spreken we te praten' Groetjes José'
Boxnummer 266526
elkaar Bellen dus
Boxnummer 802756
Ik ben een vrouw van 47 en
Wie wil met mij een leuke zoek een lieve, betrouwbare
vriendschap hebben en later vriend Ik hou van huisdieren,
misschien een leuke relatie9 wandelen en muziek Ik zoek
Ik ben een meid van 23 en een vriend tot 50 en zeker niet
hou van rustige kroegjes, de ouder Ik wacht op je reactie
Want alleen
natuur en dieren Heb jij zin Ik heb een zoontje van 6 jaar
organisaties die op verantwoorde
om met mij iets leuks te gaan Boxnummer 238999
wijze geld Inzamelen en besteden
doen9 Boxnummer 296032
krijgen het CBF-fceur. Voor vragen
Amsterdam' Mijn naam is
Ik zoek iemand waarmee ik Ellen, ben 32 zomers jong en
over het CBF-keur:
kan lachen, huilen, knuffelen, zoek het liefst een getinte man
Centraal Bureau
gieren, brullen, vnjen, op de voor een vriendschappelijke
Fondsenwerving.
bank zitten, bioscoopje pikken relatie en wie weet wordt het
Tel.0900-2025592
en veel en veel meer' Welke meer Mijn hobby's zijn mu(75ct./min.) of interleuke meid reageert9
ziek, dieren, wandelen en lol
VOOR
GOEDE DOEiEN
net: www.cbf-keur.nl
Boxnummer 738750
maken Boxnummer 317087

Gevraagd voor een administratiekantoor in Amsterdam

Administratief
boekhoudkundig medewerker m/v
voor fulltime of parttime Niveau PD boekhouden
Ervaring niet vereist Eventuele reiskosten vergoed
Reacties br o nr 20701975 bur v d bl

TIMES
PERSONNEL
Secretanal & Admmistrative
Recruitment
Times Personnel richt zich
volledig op het werven
selecteren en detacheren
van secretaneel en
administratief personeel

Micro-advertentie versturen
per post' Ons adres is
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam

Horecapersoneel

Junior
Secretaresses
Afdelings
Secretaresses

Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text

Management
Assistentes
Directie
Secretaresses
TIMES PERSONNEL
t a v Annemiek Hentschke
Postbus 4457
2003 EL HAARLEM
Tel (023)5359001
Fax (023)5335810
A division of TRS
Staffmq Solutions
Micro-advertentie versturen
per post' Ons adres is
Micro s Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam

Voor de particulier

EETCAFE ZOEKT
MEDEWERKERS M/V
Fulltime of parttime
- Afwassers
-Kok
Tel 023-5731607
(na 13 00 uur)

Wij zijn op zoek naar

Vlooienmarkten 19/3, Vespohal Nieuw-Vennep, 26/3 Zeeburghal A'dam 020-6425871 FUNCTIE-INHOUD
• te woord staan van bezoekers aan de kassa
• verkopen van entreebewijzen
en cursussen

cursus haarknippen

TEZ

T h Z Frankrijk Argeles sur Particuliere Micro-advertenties TEZ
mer, stacar tot 4 p op 4*- worden doorgeplaatst op AT5
camp ƒ700 p w 020-6903114 Text

Mw Corne Lagendijk, tel 020 - 641 57 28
Mw Sonia Schuit
tel 025 -165 26 38
PARANORMAAL/GEZONDHEIDS BEURS
m de MEERVAART, Meer en Vaart 300, A'dam zondag 19
maart Aanvang 1100 uur Entree ƒ12,50 Met deze adv
ƒ2,50 korting M m v Jan van der Heide en lezingen'
Expositie handgemaakte trol- Snel een Micro-advertentie
lenboeken t/m 31-3 Rita's opgeven? Bel 020-5626271
Kaartenparadijs, v Woustraat of fax uw tekst naar 020Het Van Gogh Museum te Amsterdam is met jaarlijks ruim 1
6656321
202a, A'dam 020-6722533
miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland een sterk mternationaal gericht en dynamisch museum Naast de permanent
Uitgaan
tentoongestelde collectie van schilderijen van Van Gogh en zijn
tijdgenoten, worden er jaarlijks meerdere tentoonstellingen
Sportcafe
Zandvoort
voor
Don dag/dansontmoetmgsav
georganiseerd, vaak m samenwerking met buitenlandse mubruiloften,
recepties,
persovoor singles 30+ De Ossestal
sea Ruim 130 medewerkers zorgen voor de organisatie en
neelsfeesten,
verjaardagsNieuweln 34 bij Osdorperban
ondersteuning van deze en andere activiteiten m het museum
feestjes,
catering
02388, Osdorp 20 u vrij park i Do
De afdeling Financiële Zaken is o a belast met de verkoop van
5715619,06-54616812
23-3 Jubileumbal/gratis hapentreebewijzen aan de museumbezoekers Binnen de afdeling
jes/verloting/"gouwe ouwe"
is er een aantal vacatures voor de functie van

Vlooienmarkt Jaap Edenhal
Amsterdam 18-19 mrt
en 15-16 april 0481-422564

reau (6 medewerkers)

ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar
Bel 0523-683000 of fax 0523-682400

Info

Evenementen

Z_±] MANAGEMENT CONSULTING

Vakantie

Personeel gevraagd

Kennismaking

Administratief/kantoorpersoneel

Financieringen

T k scooter Peugeot Speedfight LC met chip key, kleur
grijs, 1e eigenaar, b j 1997,
lichte
kapschade,
vr pr
ƒ2900 Info tel 023-5731831
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Uw Micro-advertentie verschijnt m het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een

passende rubriek.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
Goede werkster gevraagd
voor Hotel in centrum Zandvoort Leuke werksfeer Geen
zwartwerk
Werktijden m
overleg Info 023 5714674,
06-22696552
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsmg Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met m de Imkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w o inkomen ƒ125 000,- -H-,
auto v d zaak, etc U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis Tel 030-236 76 46 Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, t a v John Gaarlandt, Nieuwegracht
29, 3512 LD UTRECHT

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
zend uw brief dan aan
Micro's Weekmedia
o a antieke meubelen, klokken, tapijten, schilderijen, fontein
Postbus 156
beelden, verlichting veel kleingoed enz enz
1000 AD Amsterdam
Op maandag 20 maart en dinsdag 21 maart
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing
aanvang 19 30 uur KIJKDAGEN vrijdag 17 maart 14-21 uur,
Winkelpersoneel
Uw reactie dient verstuurd te worden m een envelop met
zaterdag 18 en zondag 19 maart, 10-16 uur
MEDITERRANEE
MAGNA PLAZA A'dam zoekt
m
de
linkerbovenhoek
vermelding
van
het
briefnummer
Spinnerij 33, Bedr terr Legmeer Amstelveen 020-6473004
Test nieuwe PRODUCTEN enthousiaste verkoopmedewerkster
KOERIERS GEZOCHTi
en verdien tot ƒ30,- per uuri,
Woninginrich tin g
voor 4 dagen per week, te weten woensdag, donderdag vrijP & P Transport zoekt voor bel 0900-203 203 O (1,5 gpm)
dag + weekenddag Leeftijd 18-50 jaar Geïnteresseerd9
1 pers ledik Aupmg, 2 fauhet uitrijden van pakketten m
Reparatie en
Bel dan 06-55731819 voor een afspraak
teuils, eethoek met uitsch
Amsterdam per direct chauftaf el 90 j r oud Tel 6372113~
Snel een Micro-advertentie
feurs met rijbewijs B en kennis
Personeel aangeboden
opgeven9
van de binnenstad SchnftéfyMicro-advertentie versturen
Bel 020-5626271
Schilder heeft nog tijd voor ke reacties aan P & P Transper post' Ons adres is
Engelssprekende vrouw zoekt Bel 020-5626271 voor het
of fax uw tekst
binnen- en buitenwerk, vnjblij- port, Postbus 10, 1300 AA
Micro's Weekmedia
huishoudelijk
werk
Tel snel opgeven van uw Micronaar 020-6656321
vend
prijsopgave
Tel Almere of per fax
Postbus 156
advertentie
6810561
036-5306914
5719800 na 19 00 uur
1000 AD Amsterdam

Gebruik onderstaande coupon voor het mvullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.

Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:

Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (mcl. BTW).

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week la-

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

ter.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels
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t/m 4 regels
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t/m 5 regels
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t/m 7 regels
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Prijzen zijn mcl 1 7,5 % BTW Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam
Adres
Postcode/Plaats
Plaatsingsdatum/data

Telefoon

Nieuwsblad

Woensdag 22 maart 2000

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 12, oplage 5.425 Editie 17
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Datum

HW

LW

22
23
24
25
26
27
28
29

04.56
05.36
06.08
06.45
08.26
09.06

02.28

10.06
11.15

05.16

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

02.05
02.35

HW
17.08
17.49
18.28
19.06

04.15

20.46

01.04

04.35
05.55

21.30

22.25
23.34

LW
12.54
13.55
14.35
15.04
16.35
16.45
17.45
18.45

Meer kunst
op het
Kerkplein

Maanstand: LK di 28 mrt 02.21 uur.

Thys
bij de
veiling
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HW: do 23 mrt 17.49 uur, + 107 cm NAP.
LW: do 23 mrt 13.55 uur, - 102 cm NAP.

Omwonenden
dwarsbomen
Bodaanplan

Pagina 5

Knallend saluut

ook niet tegen de hoogbouw.
Maar we vinden het wel vervelend dat ons uitzicht minder
wordt doordat de nieuwbouw
van de Bodaan dichter by onze
huizen komt te staan. De bewoners van de Zandvoortselaan vrezen bovendien voor
meer geluidsoverlast door
weerkaatsing. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we
in een wjjk met veel laagbouw
en villa's kunnen wonen. Daar
hebben we voor betaald."

;ens

De grootste teleurstelling is
volgens Breurkes dat de Bodaan en de gemeente bjj de
laatste besprekingen geen
ruimte meer heeft gelaten voor
alternatieven. „Ik heb nog
nooit zo vaak 'nee' gehoord in
een gesprek. Niets kon. Het
was een erg eenzijdig gesprek." De gemeente verwijt
hij dat die te weinig heeft meegewerkt aan een oplossing in
westelijke richting. Dat is echter volgens de gemeente niet
toegestaan door de provincie.
De omwonenden hadden
hun hoop gevestigd op een
nieuw ontwerp, waarmee het
raadslid Fred Henrion Verpoorten (WD) een maand geleden op de proppen kwam.

T7 olgens mij stond mijn afgeV lopen weekend in het teken
van bruisende activiteiten met
een vleugje nostalgie. Het
swingen begon op vnjdagavond toen er in een bekend
Zandvoorts kroegje gelegen
aan het Kerkplein een reunie
was van de Midge Town Jazzband. Maar eigenlijk heb ik
nauwelijks op de dansvloer gestaan, want ik had het veel te
druk. Even bijkletsen met uit
het oog verloren dorpsgenoten. Terug naar de tjjd van de
jaren zestig.
Op de zaterdagavond ging
ook folklorevereniging De
Wurf met een toneelstuk van
'De Garnaelkoningin' terug
naar vroeger. Voordat de voorstelling begon had ik de kans
om het gebouw eens te beldjken. In al die jaren was er niets
veranderd. Via een bochtje
kan je het podium zien. Zelfs
de stoelen zitten nog even
hard. Het is toch echt van de
gekke dat Zandvoort in de
nieuwe eeuw zich nog steeds
moet behelpen met een voormalig kerkgebouw uit het'jaar
kruk. Aan het toneelspel was
niet te merken dat de uitvoeringsruimte niet voldeed aan
de moderne tijd.
Het decor bracht me terug
naar de huiskamer van m'n
opoe. De tekst was in het
Zandvoortse dialect en daar
moest ik weer even aan wennen. Want wat een 'gatepetiel'
(vergiet) is dat weet ik, maar
wat is in vredesnaam een 'eurretje'? Later ontdekte ik dat
het een bekend drankje was.
Net zo bekend als de Zandvoortse volksdans 'Gort mit
stroop'. Vol overgave werd het
door de toneelgroep gedanst
en gezongen. Ik genoot er echt
van. Zeker voor herhaling vatbaar.
Als hekkensluiter van alle
activiteiten was er zondagsmiddag op het Kerkplein een
actie van ex-Zandvoortenaar
Rien Couyreur. Bjj had een kanon uit zijn huidige woonplaats Bourtange meegenomen. Met hulp van Klaas Koper als Zandvoortse dorpsomroeper werd het kanon afgevuurd. Wij kwamen te laat
voor de knal. Zoveel activiteiten achter elkaar kunnen we
echt niet meer bjjbenen. Het
winterseizoen hebben we gezellig afgesloten. Laat de zomer nu maar komen.

Dorpsomroeper Klaas Koper (rechts) kijkt toe hoe een kanon uit
Bourtange klaargemaakt wordt voordat het wordt afgeschoten.
Voormalig Zandvoorter Rien Couvreur (midden) bracht het
houwitser samen met een executiepeleton uit de Groningse vesting

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

Spe c i a l é aanbieding
[agere varkensfiletrollade
of

Italiaanse Lasagna
heel kilo

schop
Pagina 3
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ZANDVOORT - „Het balletje ligt nu bij de gemeente,"
vindt strandjutter Victor Bol.
Hij heeft besloten niet door
te gaan het JuttersmuZEEum dat hij samen met
Wim Kruiswijk in gebouw de
Rotonde wilde vestigen.
Vorige week gaf hjj in het
Zandvoorts Nieuwsblad al aan
dat hy erg teleurgesteld is over
de uitvoerige eisen die de gemeente vanwege de brandveiligheid oplegt aan de twee jutters. Om hieraan te voldoen
moeten Bol en Kruiswijk tussen de zes- tot tienduizend
gulden op tafel leggen. Bovendien moeten ze het toilet opknappen. De aanpassingen
zijn maar tijdelijk, want het
jutterscentrum mag er maar
tot en met december zitten.
„Ik heb vorige week een lan-

Teleurstelling
over brandeisen
is te groot

Nog maar

een paar nachtjes

een kloddertje lijm weg.
Voordat het werkstuk hélemaal klaar is, moest er een
hoop werk verricht worden De
kinderen hebben eerst een
plank in de grondverf gezet.
Hun agressie konden ze vervolgens kwijt bij het stukslaan
van stapels tegels. Mozaïek betekent immers niets anders
dan stukjes steen in een leuke
vorm neerleggen.
Telkens smeerden de leerlingen een klein hoekje van de
plank in met lijm en legden er
wat scherven op. „Ze moesten
wel een voorraadje steentjes
kweken, anders droogde de
lijm te snel op. Dat leidde weieens tot lichte paniek," vertelt
juf Hilly. „Maar met wat samenwerken ging het uiteindelijk heel goed."
Zelf voegde ze het cement
tussen de scherven. Na 24 uur

TELECOM CENTERS
Vanaf de vaste telefoon

Bellen naar mobiel
binnen Nederland
0,30 cent/pm
Meer informatie
Gnanam Telecom Centera Tel: 020/4633155

een woonhuis op de eerste en
tweede verdieping Hij kreeg
op l maart 1999 een bouwvergunning. Omdat er een fout
was gemaakt in het bestemmingsplan, moest er een nieuwe procedure opgestart worden Dat is inmiddels gebeurd.
Vanaf het begin kwamen er
van beide kanten bezwaren,
bekent de apotheker. Met de
rechterburen is inmiddels echter een compromis gesloten.
„Ik geef toe dat we misschien
eerder met de buren hadden
moeten gaan praten. Mijn architect zou dat doen en heeft
dat nagelaten. Dat hebben we
inmiddels rechtgezet. Maar,"
zegt hij, „met onze linkerbuurvrouw valt weinig te beginnen,
dus ik weet niet of dat geholpen zou hebben."

Victor Bol ziet voorlopig
af van JuttersmuZEEum

slot de laatste lijm- en cementresten weg.
Het leukste onderdeel was
het neerleggen van de scherven. Daar zijn Pascal en de
tienjarige Roei van de Ven het
roerend over eens. „Dat stukslaan van die tegels maakte zoveel herrie. Bovendien moest
je een speciale bril op. Dat
vond ik niet zo fijn."
Het tweetal heeft al een bestemming voor hun spiegel gevonden: Roei hangt 'm op m
zijn kamer, naast zijn bed. Pascal geeft zijn werkstuk aan zijn
moeder.
Hilly Jansen helpt Roni, Pascal en Roei mee met het oppoetsen van
de mozaiekspiegels
Foto Kaï m Schut

drogen konden de kunstwer- een giftige, stinkende vloeistof
ken opgepoetst worden. Met (zoutzuur) haalde de juf tot

Ook de tienjarige Roni Geusebroek heeft een spiegel gemaakt.
„Ik ga het zeker nog een keer
doen. Maar dan maak ik een
hond, want dat is mijn lievelingsdier."

hebben gelegen En waar u zich zondag a s kunt vergapen aan slaapkamermeubels,
bedsystemen en bedtextiel van topdesigners
Ook m ons wooncentrum SamtairStudro B A D
Mare Srmthuis Keukenarchitectuur Rem Art Gallery
Boley open haarden en De Zwaan plankenvloeren

CENSE&

BEIJLI E KEBEI/M
Kindermode en Schoenen

RESTANTEN VERKOOP
Bekende merken medische kwaliteitsschoenen mt. 20 t/m 40
l paar ƒ 50,- 3 paar ƒ 100,Opentngbtijden no do. en vrij. van 12.00 tot 17.00 uur.
SWALUESTRAAT 28
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Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8
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Natuurlijk,
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die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
l l

Postcode/Plaats: l
Telefoon:
l M
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D hatfjaar/37,00 G jaar/64,00

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

E

Binden] 2 Amstelveen 0206412505
http //www vanderrtorst nl Maandag tot 13 OOuur
gesloten Donderdag koopavond

Adres:
ADVERTENTIES
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Het zomerhuis is jaren geleden illegaal neergezet en staat
ook nog eens volgens Neutel 20
centimeter over de erfgrens
heen. Het zomerhuisje is al die
tjjd gedoogd.
Hij zegt dat zijn huidige ontwerp de enige mogelijkheid is.
„De gemeente wil dat de achterkant van de gevels voortaan
De apotheker heeft zijn
gelijk loopt. Ik heb de ruimte buurvrouw tegen een geringe
ook nodig voor de apotheek. vergoeding een stuk grond
Omdat de oude apotheek zo achter het nieuwe gebouw
klein was, zetten we nu juist aangeboden, zodat ze een vereen nieuwe neer. Daarom bou- binding krijgt met het pad dat
wen we zo ver naar achteren, langs de spoorlijn loopt. Ook
zondag naar het Kerkplein. Met een luide knal ging het kanon af tot
en met de conifeer die er nu heeft hij haar voorgesteld om
nadat Klaas Koper de lont had aangestoken
nog staat."
de goot te vergoeden en de
Zie ook pagina 5 (Met Oog en Oor...)
Neutel
verwacht
dat
ze
haar
houten
muur van haar zomerFoto André Lieberom bezwaren tot en met de rech- huis voor
een stenen muur te
ter zal volhouden. Op 13 maart vervangen.
is er een nieuwe bouwvergunOndertussen leidt hij veel
ning verleend. De buurvrouw schade door de vertraging. Het
kan haar bezwaren indienen kost hem per maand 3500 gulbij de gemeente en tegelijker- den huur om de apotheek tijtijd schorsing van de bouwver- delijk in de Engelbertsstraat te
gunning aanvragen bij de rech- huisvesten. „Bovendien," zegt
ter. Als die deze schorsing af- hij, „wordt het bouwen steeds
wijst, kan Neutel beginnen met duurder naarmate de tijd
bouwen. Vindt hij de schorsing voortschrijdt."
ge wandeling over het strand op moeten draaien waar de ge- terecht, dan volgt er een recht„Als ik het allemaal van tevogemaakt en kwam tot de con- meente heel veel profijt van zaak die een paar maanden tot ren geweten had, weet ik niet
clusie dat ik op deze manier heeft."
een paar jaar kan duren.
of ik er wel aan begonnen zou
geen zin heb om ermee door te
„Ik snap niet," zegt Bol, „dat
zijn. Maar nu gaan we door. We
gaan," zegt Bol.
het maar een paar maanden
De kwestie speelt al sinds zijn al zo ver. Ik heb bijvooropen kan zijn. De gemeente wil 1998. Neutel diende toen zijn beeld mijn huis ook al vertoch juist het hele jaar rond bouwplan in: een kelder en be- kocht, want ik ga boven de
activiteiten in het dorp. Dat gane grond voor de apotheek, nieuwe apotheek wonen."
staat ook in het Toeristisch
Beleidskader dat met zo lang
ADVERTENTIE
geleden is vastgesteld."
Hij denkt nu na over een
commerciële opzet. „Bijvoorbeeld met een zeecontainer op
het Badhuisplein. Dan moet ik
„We willen een Juttersmu- wel naar een bank toe."
ZEEum starten dat gratis toeMaar eigenlijk hoopt hij dat
gankelijk is en waar wü als vrij- de gemeente zelf actief naar
wüliger in werken. Voor een een oplossing zoekt. Bol heeft
paar maanden is het bijna on- inmiddels zijn beslissing aan
mogelijk om een sponsor te de politiek schriftelijk kenbaar
slapen...
vinden en we halen het ook gemaakt. „Ik ga Victor Bol binniet als we een kleine bijdrage nenkort even bellen. We koWe kunnen haast niet wachten om het u te vertellen, want bijna is het zover op
zouden vragen. Bovendien men er vast wel uit," is alvast
vind ik het te gek voor woor- de reactie van wethouder
zondag 26 maart a s. vindt van 12 00 - 17.00 uur de opening plaats van onze geheel
den dat particulieren voor iets Oderkerk.
vernieuwde slaapafdeling Een droomshowroom waar we maandenlang van wakker

Groep zes treedt in de voetsporen van Gaudï

De elfjarige Pascal Harms is
een paar weken voor de opening van de expositie nog druk
bezig met het opwrijven van
zijn kunstwerk. Alle stukjes tegel, en dat zijn er een heleboel,
moeten gaan glimmen. Juf Hilly, die wat langere nagels heeft
Nel Kerkman dan Pascal, krabt snel even

op de

De buurvrouw, die zelf weigert commentaar te geven,
heeft er volgens apotheker
Hans Neutel bezwaar tegen
dat zjjn apotheek tegen haar
bruine zomerhuisje aan komt
te staan. Neutel moet daarvoor anderhalve meter goot
weghalen van het zomerhuisje.
„Ze vindt bovendien dat ze
minder licht in haar kamer
krijgt. Dat valt best mee, want
na twaalf uur schijnt de zon al
op haar huis."

ADVERTENTIE

D

Boulevard

ZANDVOORT - Ruim eenjaar vertraging heeft de nieuwbouw van de Zeestraat Apotheek nu al opgelopen, maar
mogelijk kan apotheker Hans Neutel binnen een paar maanden met de bouw van zijn apotheek en huis beginnen. Dat
hangt af van de buurvrouw van nummer 69 en de rechter.

Vervolg op pagina 3

E BEKENDSTE mozaïekkunstenaar ter
wereld, de Barcelonees
Gaudï, zou trots op hen geweest zijn. De leerlingen van
groep zes van de Oranje Nassauschool hebben onder leiding van Hilly Jansen een
paar weken lang spiegels en
tableaus versierd met gekleurde scherven. Tien werkstukken zijn vanaf 24 maart
een maand lang te zien in de
etalage van de ABN/Amro op
het Raadhuisplein.

hockeyvereniging.
Net na de oorlog was
de vereniging op
sterven na dood,
maar tegenwoordig
bloeit ZHC als nooit
tevoren.

Apotheek loopt al
jaar vertraging op

BENTVELD - Tot en met het hoogste orgaan zullen de
ongeveer dertig omwonenden van bejaardenhuis De Bodaan
blijven vechten volgens woordvoerder Victor Breurkes. Al
weten ze van tevoren dat ze het verliezen, ze zijn zo teleurgesteld over de houding van de Stichting A.G. Bodaan en de
gemeente dat ze de nieuwbouwplannen op alle manieren
zullen dwarsbomen, waarschuwt hij.
In het uiterste geval, als de
omwonenden naar de Raad
van State stappen nadat ze
alle andere bezwaarprocedures doorlopen hebben, kan het
jaren duren voordat er 57 yerzorgingskamers en 26 servicekoopwoningen in Bentveld gebouwd mogen worden.
„Het is nooit onze bedoeling
geweest om de nieuwbouw van
de Bodaan te vertragen," zegt
Breurkes. „En we keren ons

oud is de

En verder:

* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
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Amsterdam. U hoeft geen postegel te plakken
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Intens gelukkig ben ik met de geboorte van
miin kleindochter
kleintlnrliler
mijn

Melissa Abbey
l laar ouders zijn:
Juiïaan en Madeleine Peller
en de trotse oma is:
C. B. Koper-Brugman

In plaals van kaarten
Heden is van ons heengegaan onze vader, schoonvader en opa

Cornelis Keur
-Cor-

Wil Bos van de BRUNA en Sara,
wat een stel,
samen 100 jaar.

Alkmaar, 18 maart 2000.

Rosarito

Correspondentieadres:
W. J. Keur
Helmerslraal 15
2041PEZandvoort

FIESTA - FIESTA - FIESTA

Er is gelegenheid lot afscheid nemen en condoleren op woensdag 22 maart van 18.30 tot 19.00 uur
in het uitvaartcentrum aan de Poststraal 7 te Zandvoort.
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 23 maart om 09.00 uur op de Algemene
Begraafplaats Tollensslraat 67 te Zandvoort.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gclegenheid zijn tot condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.

13 jaar
Om ons 13-jarig bestaan feestelijk te vieren houden we op

13 APRIL
een tropische zomershow bij strandpaviljoen

SUNSET14
Tijdens zijn vakantie op Bali is plotseling overleden, vriend en levenspartner van Emile, onze lieve
broer, zwager, oom en oudoom

Simon Kraaijenoord
Zandvoort,
22 maart 1947

Bali,
12 maart 2000

Onder het genot van een tropisch buffet kunt u genieten van
FEEST en SHOW.
Dus 13 april aanvang 19.00 uur.

Wij zullen hem nooit vergeten.

Reserveren noodzakelijk bij
Heden is zacht en vredig thuis ingeslapen,
onze lieve

Rosarito, tel. 5715697.

Jan H. Hanrath
op de leeftijd van 83 jaar.
Wij zijn dankbaar voor de goede jaren die wij samen nebben gehad, en hebben wij bewondering
voor de moed van het laatste jaar.
Michael en Guze
Gideon en Christina
Bart
20 maart 2000
Patrijzenstraat 18 a
2042 CN Zandvoort

MEDEDELINGEN
Commissieleden zijnde niet-raadslid
In haar vergadering van 7 maart 2000 heeft de
gemeenteraad van Zandvoort besloten dat
elke fractie de mogelijkheid heeft een nietraadslid voor te dragen voor benoeming tot lid
van maximaal twee commissies Tevens heeft
elke fractie de mogelijkheid dit niet-raadslid
voor te dragen voor benoeming tot plaatsvervangend lid van commissies In beide gevallen
geldt als voorwaarde dat het niet-raadslid
voorkomt op de kandidatenlijst van de
betreffende fractie voor de laatstgehouden
gemeenteraadsverkiezingen Deze regeling
geldt in eerste instantie voor de periode van 12
maanden ingaande op de dag van beëdiging
van de eerste niet-raadsleden als commissielid
Binnen deze proefperiode zal de regeling worden geëvalueerd

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

In verband met genoemde regeling heeft de
gemeenteraad besloten vast te stellen
- de tweede wijziging van de Verordening
regelende samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van de vaste commissies
van advies aan burgemeester en wethouders,
- de Verordening geldelijke voorzieningen
commissieleden

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie.
Men kan zich dus gewoon via de ingang
Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

in de leeftijd van 79 jaar.

Kinderen en
kleinkinderen

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

C.V. ,,De schuimkoppen"
bedankt natuurlijk ook
„DOBEY" voor de
sponsoring van het
kindercarnaval.
Ere wie ere toekomt.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- d e heer A van Marie financiën
>
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage by de Centrale Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 14 maart vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 11 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 21 maart vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

GEMEENTE

Deze (wijziging van) verordeningen liggen
gedurende twee weken ter inzage bij de
Centrale Balie van het gemeentehuis van
Zandvoort
VERHUUR LOKAAL
MARIASCHOOL
Het gemeentebestuur stelt voor verhuur
beschikbaar een lokaal in de voormalige
Manaschool aan de Koninginneweg alhier
Het lokaal wordt uitsluitend verhuurd ter ingebruikneming als ateherruimte De huurprijs
voor het lokaal bedraagt voor het jaar 2000
f 344,41 per maand
Belangstellenden kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort, t a v de sector Ruimte en
Onderhoud, afdeling Ontwikkeling en Beheer
De inschrijftermijn sluit op donderdag
6 april 2000
Reacties moeten worden voorzien van naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer en een
motivatie waarom men over het lokaal wenst
te beschikken
De uiteindelijke keuze wordt bepaald door het
college van Burgemeester en Wethouders
Voor het gebruik van de ruimte zal een huurovereenkomst worden opgesteld
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de
afdeling Ontwikkeling en Beheer, tel nr (023)
574 01 00
EVENEMENTEN
De volgende vergunnmg(en) is/zijn door Burgemeester c q het college van Burgemeester
en Wethouders verleend op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort
2000/691 het organiseren van openluchtfilmvoorstellingen, het plaatsen van
een projectiescherm op zaterdag
29 juli en vrijdag 18 augustus 2000
tussen 22 00 en 24 00 uur op het
strand tussen de Windsurfschool en
strandpaviljoen 23
U kunt deze vergunnmg(en) inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
binnen 6 weken na de verzenddatum _van de
vergunning een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend

en ten minste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven
VRIJSTELLING
WROart. 15
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrystelling te verlenen voor'
het bouwen van en vergroten en veranderen
van het pand op het perceel Corn Slegersstraat 2a te Zandvoort (19990048B)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
22-03-00 gedurende 14 dagen tor inzage bij
de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-0628 (10-03-2000) Diaconiehuisstraat 21
te Zandvoort vernieuwen van de garage/berging
2000-063M (14-03-2000) Dr C A Gerkestraat
55zw te Zandvoort plaatsen van een duivenhok
2000-064M (13-03-2000) Fahrenheitstraat 54
te Zandvoort plaatsen van een tuinhuis
2000-065B (15-03-2000) Grote Krocht 18 te
Zandvoort veranderen van de pui en lichtreclame
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
99-224B Zeestraat 71 te Zandvoort vernieuwen bedrijfspand met appartement
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden~ingediend-bij de, presidentivan,de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht Postbus
956, 2003 RZ te Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Jan is thuis opgebaard.
De cremalieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 24 maart in het Crematorium Velsen, Duin en
Kruidbergerweg2-4 te Driehuis-Weslerveld.
Tijd van samenkomsl aldaar 10.45 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in één van de ontvangkamers.
Vertrek van de Patrijzenstraal omslreeks 9.45 uur.

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

HEMA

ZANDVOORT
1.85

SLAGROOMTOMPOUCE

'lenig naarz n ooispmng,
un:c rots en onze Iro/s
Bloec/; an o/;.s bloed,
en zo nauw i ei bonden

1.95

95

nu 4 voor 5.

2.50

JONGE KAAS

nü 9.50

1 kilo 12,-BEENHAM
100 gram 3.25

Zo .snel cl J t wij dit nau\\elijks kunnen bevallen KS
hi| van ons \\eggenomen

- Joop -

Aan opa Cornelis Terol
Niets vernomen, mets gehoord, van een vreemde j a . . . toen was het al te laat. Kan je nooit meer
zeggen dat ik wel om je gaf, ook al leek dat soms
van één kant en als ik m'n familie vraag waarom? zijn ze te laf.
Hoe moeilijk kan het zijn, je kleinkinderen bellen,
vertellen dat opa sterven gaat. Recht ontnomen
afscheid te nemen.
Tot ziens opa, m de eeuwigheid, dan vertel ik het
je zelf wel. .
Tamara en Rodenck Burger

nu 2.50

voordeel

O.75
voordeel

Te huur

HENK SEBREGTS

aangeboden in

Jozef Willem Seders
* 19 okiolx-i 1921
t IS nu.nl 2000
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Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

voordeel

STUNT!

Zandvoort

Jong belegen
kilo nu 8.95

per 1 april

Wij vieren feest!
20 j a a r - 30 j a a r

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

gemeubileerde
parterreflat voor
perm. bewoning

Vrijblijvende prijsopgave
v.a./GO.-p.nV
incl. stenen

2 kamers, K.D.T., zonnig
terras. C.V., W.M., KTV, ruime park.gel. ƒ 950,- p. mnd.
excl. energie, 1 mnd. borg.
Br. nr. 1€5u70bur. v.d. blad.

TEL. 023-5731729

*-r*

Jj AV E*K. l U steenhouwers
Omdat u niet zonder kunt!

100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanscherp, verzorgen wij al uw graf werk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschnivmg
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen l O 00 en 11 00
tel en iax023-5714168
Kostverlorenstracd 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vonaf aug/sept 1999
Kametlmgh Onnesstiaat 5-2041 BC Zandvoort

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu
tel 020-6103086 fax 020-610335ô
Zuideimolenweg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

Za n d voorts
Nieuwsblad

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO

Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplem 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Marktslagcrij

Weekaanbieding
Gevulde Fricandeau
500 gram

Vanuit ons moderne uitvaartcentrum
verzorgen wij complete
begrafenissen en crematies.
Mocht er een sterfgeval in uw naaste
omgeving voorkomen, dan kunt u ons
dag en nacht bereiken voor directe
hulp. Wij staan dus 24 uur per dag
voor u klaar. Ook in het weekeinde.
Onze uitvaartverzorgers zullen aan
al uw wensen op het gebied
van uitvaartverzorging voldoen.
Het maakt niet uit waar u
verzekerd bent. Wij verzorgen
de uitvaart tot in de details.

Eclward van de Po!

Ook verkrijgbaar bij:

Mijn no^m is Arméf^om^n.
Ook ik werk bij ïïitwart&entmm
Haarlem mm de Partôoan.
Dichtbij hetNS-stotïon, goed
bereikbaar met het openbaar vervoer
en metbetaaldparkeren voor de deur.

ƒ7,98

Riblappen
kilo
Griekse roerbakschotel

ƒ12, 98

kilo

ƒ 1 0 , 98

100 gram Fricandeau +
100 gram Gebraden gehakt
samen
ƒ 3,50
aanbieding geldig voor woensdag 29 maart

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar vóór
het verzorgen van ëeh begrafenis
of crematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Zandvoorts
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Vechtpartij
ZANDVOORT - Voor de derde keer is er een vechtpartij
ontstaan in het weekend. Een
66-jarige Zandvoorter en een
37-jarige Zandvoorter kregen
het in de Zeestraat vrijdagnacht met elkaar aan de stok
in een café.
De 37-jarige raakte daarbij
gewond aan zijn hoofd. De ruzie is volgens de 66-jarige ontstaan doordat de andere man
zijn familie beledigd had.

Controles

BENTVELD - Acht automobilisten hebben vrijdag een bekeuring gekregen omdat ze te
hard reden op de Zandvoortselaan. Negen automobilisten
zaten in de auto zonder gordel.
Bij parkeercontroles zijn negen auto's vrijdagnacht bekeurd in het centrum van
Zandvoort. Een bestuurder
kreeg een bon wegens rijden in
de verkeerde richting.
ZANDVOORT - Wethouder
Marijke Herben en ambtenaar
Torn Rensen gaan begin april
een paar dagen naar Kroatië.
Zij bezoeken een conferentie
over lokaal bestuur en democratie in Oost-Slavoniè en nemen poolshoogte in Bilje, de
Kroatische gemeente waarmee Zandvoort samenwerkt.
Herben zal onder andere de
gemeenteraad van Bilje toespreken over participatieprojecten.

Kunstenaars

ZANDVOORT - De Beeldende Kunstgroep Zandvoort
(BKZ) gaat op reis met haar
werk. Van l april tot en met 23
april exposeert BKZ in 't Huys
Dever, Heereweg 349a in Lisse
(open van dinsdag tot en met
zondag van twee tot vijf uur).
De opening van de expositie
vindt plaats op l april om drie
uur.

woensdag 22 maart 2000

Vrees voor files en enthousiasme over veiligheid
„Vooral over de verbeteringen op de Boulevard Barnaart
ben ik enthousiast," zegt Wilbert van Rossum, bestuurslid
van de federatie van kampeerverenigingen op het strand.
„Het oversteken wordt een stuk veiliger en dat is ook heel
prettig voor onze kinderen." Totaal anders is de reactie van
Peter Janssen (Reddingsbrigade Bloemendaal): „Ik vind
het niks. Het verkeer loopt waarschijnlijk toch vast." Daar
tussen liggen nog allerlei nuances, zo bleek woensdagavond
tijdens de informatiebijeenkomst over de plannen voor de
Boulevard Barnaart en de Kop van de Zeeweg in restaurant
Les Pyramides.
E POLITIEK, zoals mobüisten het niet zo leuk als
gedeputeerde Hen de ze ons niet meer kunnen inhaBoer en wethouder C. len. Het zou een goed idee zijn
Oderkerk uit Zand- als we over de busbaan kunnen
voort, is in elk geval blij met de rijden."
Ook de vertrekkende badplannen. Maar de circa veertig
belangstellende strandpach- gasten en afslaande auto's
ters, visverkopers, kampeer- gaan voor extra opstoppingen
ders, horecaondernemers, po- zorgen op de Boulevard Barlitiemensen en redders maken naart, vrezen verschillende
zich vooral zorgen over de be- mensen. „Het toewijzen van
reikbaarheid

D

hy zeer sceptisch. „Dat is een
utopie. Er zijn al zoveel grote
ondernemers die op de Kop
van de Zeeweg hun zaak hebben zien floppen. Ik heb ze in
twintig jaar tijd allemaal zien
komen en gaan."
Hans Jochems (Amazing
Games) verwacht juist wel dat
het duinhotel een kans heeft.
„Vergelijk het met het Gran
Dorado bungalowpark in
Zandvoort. Als enige park is de
bezetting daarvan ook in de
winter 90 tot 100 procent. De
combinatie strand en. zee is
voor veel mensen toch nog
steeds heel belangrijk."
Zelf heeft hij er ook belang
bij, want zjjn bedrijf, een dochteronderneming van Leo Heino's gokimperium, wil een
amusementscentrum in een
van de nieuwe
gebouwen aan
het zogeheten
'strandplein' in
Bloemendaal
aan Zee vestigen. „Als we de
kans krijgen, gaan we het zeker
doen. Ik denk dat het beslist
haalbaar is, want mijn collega's in IJmuiden lukt het ook.
Zolang je maar nog beter je
best doet en meer service
biedt. Het voordeel is dat de
personeelskosten laag zijn en
dat alleen het aanschaffen van
de machines veel geld vergt. Je
hoeft geen voorraden aan te
houden, zoals winkels of restaurants."
Marco van 't Eindpunt (in
Bloemendaal aan Zee) pleit
hartstochtelijk voor parkeerplaatsen met meters van de
gemeente in plaats van een
parkeerwachter die voor een
hele dag 7,50 gulden of 8,75 gulden vraagt, al sta je er maar
een kwartier. Marco is verknocht aan de laad- en los-

Wisselende reacties op plannen voor
Boulevard Barnaart en Bloemendaal
en ~______

genheid
doorstroming
van het verkeer.
Voor de visverkopers, die andere plekken toegewezen krijgen, is het plan tamelijk ingrijpend. John van Dam (Kroon
Vis) is niettemin gematigd optimistisch. „Wij gaan er economisch niet op achteruit. Of we
er ook op vooruit gaan, weet ik
niet. Het lijkt me een heel redelijk plan."
Een andere visverkoper,
Mark Drommel (Vis van
Floor), heeft zo zijn twijfels.
„Stappen mensen wel in de
bus als ze bezweet uit de trein
komen. Moetje wel zoveel geld
in een busbaan stoppen?"
HU heeft wel een ander voorstel om de busbaan te benutten. „Als we naar huis rijden
met onze kar over de smalle
weg, vinden de meeste auto-

parkeerplaatsen door parkeerwachters kan de files verminderen of juist verergeren,"
waarschuwt Heter Uyttendaal
(verkeersspecialist van de politie).
Ronald Molenaar (strandpavüjoen Koper) vraagt zich ook
af of er iets te verbeteren valt
aan het invoegen van vertrekkende badgasten pp de Kop
van de Zeeweg. Hij is een warm
voorstander van een rotonde.
Snackbareigenaar Korpershoek stelt voor om het verkeer
vanaf Parnassia en de parkeerterreinen van Bloemendaal
aan Zee meteen een eigen
baan pp de Zeeweg te geven.
„Het is toch raar dat je eerst
moet invoegen en later weer
een tweede baan erbij krijgt?"
Wat het duinhotel betreft is

plaats voor zijn deur, waar gasten even kunnen parkeren
voor een kop koffie. Hij vreest
dat die straks gaat verdwijnen.
Pim Aronson (Les Pyramides en De Zonnehoek) is juist
blij dat er wat gaat gebeuren.
„Stilstand is achteruitgang,"
haalt hy een cliché aan dat in

ZANDVOORT - Op zaterdag 8 april treedt Clown Slimpie op in Gebouw De Krocht.
'Slimpie's huis-, tuin- en keukenfeest' begint om twee uur
en duurt tot vier uur. Kaarten
kosten 7,50 gulden en zijn te
reserveren via telefoonnummer 06-206.683.52.

Vanaf de zomer van 2002 of
2003 liggen de Boulevard
Barnaart en de Kop van de
Zeeweg er heel anders bij.
Het bureau Palmboom en
Van den Bout heeft
woensdagavond in Les
Pyramides namelijk een
lan gepresenteerd om de
oulevard veiliger en
Bloemendaal aan Zee
aantrekkelijker te maken.
De gemeente Zandvoort,
de provincie en de
gemeente Bloemendaal
gaan het 21 miljoen
kostende project samen
betalen. Er is reeds vijf
miljoen beschikbaar bij de
provincie.

racefietsers en skaters, een
busbaan (in de toekomst ook
geschikt voor lightrail) die
achter het Shellstation langsloopt, twee smalle rijstroken
die hoog liggen zodat je de
zee kunt zien vanuit de auto,
lager gelegen parkeerterreinen, een breed fietspad en
een voetpad. Wie uit zijn auto
stapt en naar het strand wil,
hoeft de weg dus niet meer
over te steken.
Langs het voetpad komt
een laag betonnen muurtje
waarop een kind overheen
zou kunnen huppelen. De
'Atlantic Wall', zoals Jaap
van den Bout de muur provoeerend noemt.

OOR DE Boulevard
Barnaart heeft het Rotterdamse adviesbureau
Palmboom en Van den Bout
ervoor gekozen om de huidige erg brede weg twee keer zo
smal te maken en elke verkeersdeelnemer zijn eigen
strookje te geven. Vanaf het
binnenland gezien betekent
dat: een breed asfaltpad voor

Op zeven plaatsen wordt
de muur onderbroken, want
daar is een strand op- en afgang. Ook mag er een viskar
of snackkar staan. Een hoger
muurtje met een prullenbank
of ingebouwde lamp en een
bank (Van den Bout: „Liefst
een beetje kunstzinniger
vormgegeven dan de standaard gemeentebank.") accentueren deze plekken.

E

V

Seniorenraad
In het Zandvoorts Nieuwsblad
van 15 maart deed de Seniorenraad een oproep voor nieuwe leden en werkgroepmedewerkers. Ton de Vries, een van
de oprichters van de politieke
partij 'Plek van de Niet-stemmer' en betrokken bij onder
andere de Cliëntenbond en de
Landelijke Vereniging voor
Thuislozen, heeft zich aangeDe kinderen van meld als lid voor de Seniorenmuziekschool
raad. Hij is echter tot zijn verNew Wave
bazing afgewezen.

Verkeer

ZANDVOORT - Er is veel
belangstelling voor het nieuwe
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (gwp). Zo'n twintig
exemplaren van het plan zijn
inmiddels bij de gemeente opgevraagd volgens perswoordvoerder Ton van Heemst. De
voorraad is dan ook even op,
maar er worden nieuwe exemplaren gemaakt. „We zajn blij
dat verkeer blijkbaar zo leeft,"
aldus Van Heemst.
De
informatiebijeenkomst
over het zogeheten gwp vindt
op donderdag 6 april plaats in
de raadzaal. Aanvang acht uur.

spelen dankzij
de Stichting De
Strandkorrels
op nieuwe
instrumenten.
Zaterdag lieten
ze alvast horen
hoe goed ze
klinken
Foto Chris
Schotanus

Zeeweg verlicht
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Historisch museum in modern jasje
IJ IS er even tussen- Gasthuisplein. De deuren van
uit, Bram Krol. Even de voormalige ingang zwaaien
Wie regelmatig langs het
een weekje langlaufen straks overigens pok naar buiZandvoorts Museum
in Oostenrijk na de ten open. Voorbijgangers kun(voorheen Cultureel
drukke
verbouwingswerk- nen dan een blik werpen op
Centrum) is gelopen, zal
zaamheden. Vanaf 27 maart een mooie etalage.
zich ongetwijfeld hebben
moet hij er namelijk weer hard
afgevraagd wat zich achter tegenaan. Dan begint het herBezoekers komen als eerste
de muren van het
inrichten van het museum, dat de balie en het winkeltje tegen.
ongeveer in monumentale gebouw
- Achterin valt
afspeelde. Er is
juni
open
de
glazen
maandenlang gehakt,
gaat.
muur op, het
gesloopt, gemetseld en
Op de dag
invalidentoigetimmerd. En nu is de
voor zijn valet. Maar de
verbouwing zo goed als
kantie toont "~~•~"~~~~"~ "^~"~~^~"' meeste muklaar. Alleen de buitenkant hij zijn nieuwe 'paleis'. Als een seumvorst gunt hij het Zandvoorts gangers zullen linksaf gaan. Ze
moet nog geschilderd
worden en de tuin moet nog Nieuwsblad de eer om als eer- zien daar behalve de historie
hersteld worden, maar de
ste een voet over de drempel van Zandvoort ook eeri oude
binnenkant is gereed om
van het vernieuwde gebouw te radiator met bloemenopnieuw ingericht te
zetten.
motief, de enige zichtbare verworden. Beheerder Bram
De voordeur, gloednieuw warming, want de rest zit onKrol voelt zich dan ook de maar prachtig yersierd met au- der de vloer. Elders zijn in de
koning te rijk.
thentieke details, zit voortaan muren van het gebouw overibij de veranda in de Swaluè- gens ook oude voorwerpen verstraat in plaats van op het werkt, zoals een leeuwenkop

H

Verbouwing
bijna klaar

Windmolens niet bij Zandvoort
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Hans van Pelt

T O T NADER
DOORVAREN NAAR
EGMOND AAN 2EE

(van het Rotterdamse bureau
Palmboom en Van den Bout)
de komende maanden uit. Na
de zomer volgt waarschijnlijk
het definitieve ontwerp. Daarna start ook de formele inspraak.
Monique van Hoogstraten

Snel en langzaam verkeer eigen
rijstrook op Boulevard Barnaart

Nieuw geluid

Clown Slimpie

OVERVEEN - Het ontbreken van deugdelijke verlichting is al jaren een probleem op
de Zeeweg. Gedeputeerde Hen
de Boer heeft woensdag bekend gemaakt dat de provincie
daar wat aan gaat doen. De
provincie trekt 1,2 müjoen gulden uit om onderzoek te doen
naar milieuvriendelijke verlichting op provinciale wegen.
Deze 'lichtpotjes in de weg',
zoals De Boer ze noemt, zouden volgend jaar in de Zeeweg
aangebracht moeten worden
als het aan hem ligt.

de zakenwereld nog weieens
gebruikt wordt. „In grote lijnen lijkt het plan me ook wel
goed. De details, zoals de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen bij mijn restaurants,
daar gaat het nog even om."
Die details werken Jaap van
den Bout en Hans van Bommel

en een tegelvloer van Hotel
d'Orange.
De vroegere winkel met balie
is een flinke zaal geworden.
Achterin is een doorkijkje naar
een stijlkamer met bedstee.
Rechts is de oude houten trap
naar boven, die voortaan naar
de kantoren, het fotoarchief en
het depot leidt, is gelukkig gered.
De bezoekers die de uitgestippelde route volgen gaan
echter rechts naar de oude
binnenplaats, nu een overdekte zaal met zuilen. Dit wordt de
nieuwe expositieruimte met
gefilterd licht. Aan het einde
links betekent een klim naar
boven, of, voor invaliden de
elektrische traplift. Zelfs rolstoelers kunnen zo het filmzaaltje bereiken. Op de begane
grond kom je via een gang en
een klein zaaltje vervolgens
weer uit bij de ingang.
Op dit moment ziet het gebouw er nog maagdelijk wit uit
van binnen, maar Bram Krol
verzekert dat hij met voorwerpen, schilderijen, decorstukken, verf en eventueel wat linnen beslist de sfeer van OudZandvoort wil oproepen. „Het
moet zijn alsof je bijna deel
gaat uitmaken van de historie.
Je moet ons straks zien als een
historisch museum in een modern jasje," aldus de beheerder.
Monique van Hoogstraten
ZANDVOORT - De gemeente is opgelucht dat er voorlopig
geen windmolens bij Zandyoort komen. „Het gemeentelijk beleid is dat we geen horizonvervuiling willen," zegt
woordvoerder
Ton
van
Heemst. Egmond krijgt het
nieuwe proefwindmolenpark
wel voor de kust.
„We zijn blij met de milieu
effectrapportage van de vier
ministeries waaruit dit blijkt,"
zegt Van Heemst. Deze zogeheten MER ligt tot en met 21
april ter inzage. Burgers, milieugroeperingen en lagere
overheden kunnen tot en met
22 mei reageren op de MER. Of

Omdat de Seniorenraad een
openbare functie vervult,
meen ik er goed aan te doen
om mijn sollicitatie-ervaring
onder de aandacht te brengen.
In december '99 heb ik me aangemeld en na een goed gesprek
met de secretaris op 15 december heb ik de gevraagde aanvullende informatie over mijzelf verstrekt.
Ik was verbaasd toen ik het
voor mij afwijzende schrijven
op 25 januari van de Seniorenraad ontving. Daarin wordt mij
het lidmaatschap ontraden
wegens mijn vele werkzaamheden.
Hoewel ik geroerd ben over
de bezorgdheid van de Seniorenraad aangaande mijn weizijn, heb ik niet begrepen
waarom men niet is ingegaan
op mijn mogelijke gebrek aan
deskundigheid, respectievelijk
gebrek aan inzet. Tijdens de
laatste vergadering van de Seniorenraad op 10 februari is dit
onderwerp nog even terloops
aan de orde geweest, hoewel

Bodaanplan
Vervolg van voorpagina
De Bodaan vindt echter dat
„het op een gegeven moment
ook genoeg is. We zijn anderhalfjaar bezig geweest met het
aanpassen van onze tekeningen op verzoek van de omwonenden. We hebben al het mogelijke gedaan om ze tegemoet
te komen," zegt R. Gijsen, directeur van De Bodaan.
„Het plan van Henrion Verpoorten was niet uitvoerbaar,
omdat we een deel van ons verzorgingstehuis zouden kwijtraken en daar danken we nu juist
ons bestaan aan," legt ze uit.
„Het is jammer dat de omwonenden dat zo negatief hebben
opgevat."
Gijsen zegt dat het bestuur
van de Stichting A.G. Bodaan
met de rug tegen de muur
staat. „We kunnen niet langer
wachten. We moeten door. In
totaal zijn we al vier jaar bezig
en al die tijd leven onze bewoners in onzekerheid. Bovendien raken we aan het einde
van dit jaar onze provinciale
subsidie kwijt als we niet kunnen beginnen met bouwen."
De gemeenteraad beslist 4
april over het bouwplan van de
Bodaan. De meerderheid van
de partijen is voor het bouwplan. De WD heeft zich in de
commissievergadering vorige
week van advies onthouden.
Als de gemeente een bouwvergunning verstrekt, hebben de
omwonenden veertien weken
de tijd om hun bezwaren in te
dienen. Tegen het besluit over
deze bezwaren kunnen ze in
beroep gaan bij de rechter en
daarna bij de Raad van State.

Bij de Kop van de Zeeweg
willen Van den Bout en zijn
collega Hans van Bommel de
rijbaan verleggen. Die moet,
gezien vanaf de Zeeweg, vlak
voor het parkeerterrein naar
links afbuigen. Beide parkeerterrein komen zo aan de
rechterkant van de weg te liggen, waardoor de badgasten
de weg niet meer hoeven over
te steken. Er komen geen extra parkeerplaatsen bij, al
hadden diverse ondernemers
van Bloemendaal aan Zee
daar wel op gehoopt.
Er is wel ruimte voor een
paar nieuwe kiosken, een
amusementscentrum of restaurant en een duinhotel. Dat
hotel is zo gesitueerd datje er
vanaf de Zeeweg recht op af
lijkt te rijden. Of deze extra
nering ook economisch haalbaar is, weet Van den Bout
niet. „Die vraag moet aan de
markt voorgelegd worden.
Wij reserveren de plek ervoor.
Je hoeft natuurlijk niet per se
Duinbrand
een duinhptel neer te zetten.
Maar het lijkt mij heerlijk om
ZANDVOORT - Dankzij drie
je er in een rustige maand teZandvoortse jongens van 15 en
rug te trekken."
16 jaar is zaterdag 500 vierkante meter duin bij de Blinkertweg afgebrand. De daders zijn
aangehouden. De brandweer
heeft de duinbrand geblust. De
brand werd ontdekt door een
voorbijganger. Hij zag ook de
jongens wegrennen. Zij vereen openbare vergadering niet klaarden dat ze uit balorigheid
zo geschikt is om persoonlijke polletjes in brand gestoken
zaken te bespreken.
hadden.
Kwalijk vind ik het echter
om via via buiten de Seniorenraad om te horen dat de 'beslissing' meer tegen mijn persoon gericht was. Op zich vind
ik dit vanuit het openbare belang van de Seniorenraad niet
zo'n goede zaak. Ook een Seniorenraad moet rekening
houden met de grote verscheidenheid van mensen binnen de
Zandvoortse bevolking. Inteelt
is nooit goed voor een organisatie.
Tenslotte wil ik nog iets opmerken over de werkwijze van
de Seniorenraad: het is gebruikelyk dat men in diverse raden
gebruik maakt van de deskundigheid van de (aspirant-Heden. De Seniorenraad heeft
echter de methode van de aandachts- en onderwerpverdeüng. In december was het onderwerp Ruimtelijke Ordening
nog niet ingevuld. Achterliggende gedachte bij dit alles is,
dat men niet meer werkt vanuit de vertegenwoprdigingsopzet met het daarbij behorende
specialisme.
Voor deze verandering kan ik
wel iets voelen vanuit de algemeen-belanggedachte. De rest
begrijp ik niet. Wellicht kan de
Seniorenraad naar buiten, ook
in de pers, wat duidelijker zijn
over haar werkwijze en de gerichte hulpvraag met de onderwerpen daarvoor. Werken
is meer dan bezig zijn, ook in
een adviesraad.

Live radio

ZANDVOORT - ZFM wil
steeds meer naar de mensen
toekomen. Daarom gaat de lokale omroep vanaf 26 maart
vier keer bij wijze van proef het
jazzprogramma
uitzenden
vanuit Nieuw Unicum. Luisteraars kunnen naar de Brink
toekomen met hun favoriete
jazz-cd en hun verhalen over
jazzmuziek. Voorlopig wordt
gewerkt met een lokatiezender. Als het een succes is, wil
ZFM volgens woordvoerder
Torn Hendriks een vaste lijn
aanleggen tussen Nieuw Unicum en de studio.

Restaurant

ZANDVpORT - Cobraspen
wil een drie verdiepingen hoog
gebouw neerzetten op de plek
van de Toko/Toedeloe, het
pand dat ter hoogte van het
Shellstation op de Boulevard
Barnaart in de zeereep staat.
In het nieuwe gebouw moet
een restaurant komen. Cobraspen wacht nog even met
bouwen totdat de boulevard is
heringericht. Op dit moment
zit er een anti-kraakwacht in.
ADVERTENTIE

Ton de Vries
Zandvoort

Files op invalswegen
duren nog drie jaar

Cinema C
23 t/m 29 maart

ZANDVOORT - Nog drie winters blijft Zandvoort erg
slecht bereikbaar. De werkzaamheden op de Zandvoortselaan gaan ook de komende twee winterseizoenen door. Tegelijkertijd wordt de Boulevard Barnaart en de Kop van de
Zeeweg aangepakt.
De politie maakt zich daar
ernstige zorgen over. Verkeersspecialist Pieter Uyttendaal
heeft zijn verontrusting woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de Boulevard Barnaart uitgesproken.
Hij stelt voor om de Boulevard Barnaart in stukjes aan te
pakken: de ene winter de nieuwe busbaan, de andere winter
de rijbaan en de parkeerterreinen, zodat het verkeer via de
busbaan Zandvoort kan bereiken.
„De huidige situatie is een
leermoment," vindt Uijttendaal. „Vorige week zondag
stond het verkeer op de Gerkestraat en Hogeweg vast. Wij

moesten het verkeer regelen.
Dan blijven andere taken liggen. Dat gaat ten koste van de
hulpverlening door de politie,
omdat we in de winter een minimale bezetting hebben."
Wethouder Oderkerk meent
dat de doorstroming op de
Zandvoortselaan nu prima
gaat. „Het radarsysteem werkt
goed. Al is er weieens een probleem. Dat onderkennen we
ook."

Vreugde over
andere plek
windmolens

zijn deur krijgt, maar dat is
slechts „een mogelijke optie"
meent Van Heemst. „Daarom
gaan we bekijken of reageren
zinvol is. Deze slag hebben we
in elk geval gewbnnen."
De reactie vanxle provincie
is ook nog niet geformuleerd
volgens provinciaal x'windmolenambtenaar' Burema.
Het windmolenpark bij Egmond wordt gebouwd om kennis en ervaring op te doen. Er
moeten zeventig tot honderd
turbines van vijftig tot zestig
meter hoogte komen te staan.
De locatie bij Egmond is volgens het Rijk de veiligste en
minst schadelijke plek.

de gemeente Zandvoort dat
gaat doen, is nog onduidelijk.
„De bal ligt nu bij de ministeries van Economische Zaken
en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer," vindt de gemeente volgens Van Heemst. Weliswaar
bestaat er een kans dat Zandvoort in de verre toekomst alsnog een windmolenpark voor

Volgens gedeputeerde Hen
de Boer is overlast niet te voorkomen als de Boulevard Barnaart aangepakt wordt. „Er
komt narigheid van. Dat moeten we ons realiseren."

BICENTENNIAL
MAN

THE
SIXTH
SENSE

Les Paraplules de
Cherboura
Regie: Jacques Demy
Met: Catherine Denueve

VOORDEEL
KNALLERS
AFZELIA PARKET BALI
Warm donkerrood 3-strooks
lamelparket, gelakt en gehard.
.~
Dikte 14 mm.
fü
Per m 2 .
Van J-29T- voor as*
14-22 mm MASSIEVE PLANKEN
Eiken, robijn, jatoba, merbau
of olijf-essen in diverse lengtes _ ,
en breedtes.
j&w
Per m2.
Vanaf l x

Santana is de spannendste
speciaalzaak om een kwaliteitsvloer uit
te zoeken. Weet u hoeveel verschillende
laminaatdecors er bestaan? Laat u
verrassen tijdens onze Decor 15-daagse.
En laat u verwennen door ons
bijzondere voordeel: Tot en met
8 april krijgt n bij aankoop van
een laminaatvloer een isolerende
ondervloer van 3 mm. dikte hélemaal cadeau. Zoveel keus en zoveel
voordeel, dat kan alleen een grote
vloerenspecialist u bieden.

NORMANDIË PARKET EIKEN
Rustieke uitvoering van eiken.
Olie geïmpregneerd.
jj
Per m 2 .
Van J-39T- voor l
JUNCKERS PARKET TASTRUP
Kersenrood, olie geïmpregneerd .~
massief beuken.
j| J
Per m2.
Van J74T-voor 1P
ROMA KURKPARKET NATUREL..
4 mm dikke massieve kurktegel. i
Per m2.
Va n 39:95 voor I
PERGO ORIGINAL
High pressure laminaat met
_,
15 jaar garantie.
IL
Per m2.
Vanaf «d

LAMINAAT
PARADISO
Laminaat met
levendige noest
en nerf structuur
Sterk, stijlvol en
voordelig.
Per m 2

NATUURKURK f f. ^

PINTO/

c; f

PINTOCOLOUR *
;
Kurklamellen in
naturel en diverse kleuren.
Eenvoudig te plaatsen middels
groet- en niessysteem.
Per m-

COUNTRY
AQUAPROTECT

BEUKEN OF DENNEN
LAMINAAT
LOFTA SUPER
Kunststof laminaat
met HDF-kern voor
zwaar woongebruik.
Extra rustieke decors.
Per m 2

JUNCKERS
PARKET
BORA
Scandinavisch
beuken in natuur of
variation uitvoering.
Dikte 22 mm. Gelakt en gehard
Per m2

DESIGN
LAMINAAT
EIKEN &
GRANIET
Laminaat met
decor van eiken
en graniet.
Per m 2

CLASSIC PROMO
LAMINAAT
BEUKEN
Laminaat met
decor van beukenhout.
5 jaar garantie
Per m2

68?

Waterbestendig
laminaat
LAMINAAT
PERTA
In diverse houtof steendessins.
Geschikt voor zwaar
woon- of projectgebruik
15 jaar garantie.
Per m 2

hout en vruchten
15 jaar garantie

Per m2

JUNCKERS
PARKET
KOLDING
Merbau of eiken
decor. Dikte 14 mm
Gelakt en gehard
Per m2
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28
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42
27

25
17
20
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zaterdag van 9.00-17.00

Uw

SPONSORBÏNGO
18 MAART
16
02
32
45

maandag van 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-18.00
donderdag van 9.00-21.00

342T-

J69T-

*
29
09
34

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020-6695823.
(tussen Carpet-land en Praxis)
OPENINGSTIJDEN

13
40
05
*

Heeft « met deze getallen
een volle kaart, dan wint tt de
ThuisBingo van ƒ 25.000,-

getal 23 t/m 36
07 ƒ 10.000,- *14

ƒ20,-

33 ƒ 1.000,23 ƒ 100,ƒ50,35
ƒ40,26
22
ƒ30,39
ƒ 25,-

ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

31
15
12
44
43
38

Voor de particulier
WfflakeAJberti

Johan Ciuijff

Spelen in de Sponsor Loterij is
één groot feest. Om te beginnen speelt u met uw eigen
geluksdagen. En wat is er
nu leuker dan winnen met uw
eigen verjaardag, uw trouwdag
of andere dagen die u zelf
uitkiest? Helemaal als u weet
hoe aantrekkelijk de prijzen
zijn. U maakt elke maand
kans op een auto met

Volkswagen Lupo
000927288

BINGO SURPRISE
25 MA ART 2000
2 toegangskaarten
WillekeAlbertiin
Theater Carré

Kijk voor uitslagen
en informatie:
www.sponsorioterij.nl
www.wmeensponsor.nl

daarin 225.000 gulden of
zelfs een miljoen. Vul dus
meteen uw geluksdagen in en
stuur de bon hieronder
vandaag nog op. Dan kan die
auto vol met geld binnenkort al
bij u voor de deur staan!

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Bijman
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_Zclj\uil£n vnorhehouden

S'Ta, ik wil een auto met daarin 225.000 D de heer
gulden
Hiklcn of
ol zells
zelfs l miljoen
niilj
winnen. En maak
clan naast de prijzen in de maandelijkse trek- Naam:
kinden kans on tienduizenden Bingonrijzen!
Adres:
Met deze geluksdagen wil ik winnen:
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Après ski
ZANDVOORT - Wie de
sneeuw nog niet kan vergeten,
Kan op donderdag 23 maart genieten van een Tiroler Abend
in La Bastille (Haltestraat 58).
pe dochters van Herr Derrick
(Heidi en Birgit), de assistent
van Herr Derrick (Harry) zorgen voor amusement. Bovendien zijn er spelletjes te doen
als boomzagen en spykerslaan. De Tiroler Abend begint
om negen uur.
Een week later is er een Après
Ski Party met Terry Schaap,
geide avonden wordt er in stijl
gekookt en is het café leuk versierd.
Motorclub
ZANDVOORT - Motor- en
autoclub Zandvoort houdt op
vrijdag 31 maart een motorenavond in gebouw De Krocht.
Tijdens deze openbare byeenItomst zyn diverse soorten grote en kleine motoren en videofilms te zien. Ook is er een leverancier van motorkleding en
Kunnen bezoekers zich uitleven op een computersimulatiemachine. Het open huis begint om acht uur.
Vogels kyken
OVERVEEN - Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland organiseert op 26 maart een 2,5
uur durende excursie op landgoed Elswout. Om acht uur 's
morgens staat de gids klaar by
de ingang van het landgoed
aan de Elswoutlaan in Overveen. Aanmelden vooraf is niet
nodig, een toegangskaart is
wel verplicht.
Mossenwandeling
OVERVEEN - Mossen geven
aan dat de bodem en de lucht
gezond zijn. Op zaterdag 25
maart legt een gids van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland uit waar de mossen van
leven en waarom er zoveel in
het duingebied te vinden zyn.
De excursie begint om twee
uur op de parkeerplaats bij de
ingang Koevlak tegenover de
watertoren op de Zeeweg.
Deelname aan de excursie is
gratis, maar een toegangsbewjjs (twee gulden per persoon)
is verplicht. Ook aanmelden is
nodig: tel. 541.1119.

W!
ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(OPA).
APOTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds Zeestraat Apotheek, ty'delijk gehuisvest op de Engelbertsstraat 90a, 5713073. Vanaf vrydagmorgen tot en met donderdagavond ('s avonds en in het
weekend) Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds 5730500 of
112.

Een dagje Waterdrinker

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Het hoogtepunt in het leven van de
familie Ockersen (en van vele andere
Zandvoortse families) was,in de jaren
vijftig1 en zestig: de veiling in de Witte
Zwaan. Thys Ockersen herinnert zich nog
levendig- hoe de Waterdrinkers met veel
verve meubels en snuisterijen te koop aan
boden. „Ik geloof niet dat er een veiling
voorbijging zonder dat mijn ouders iets
kochten."

OEN MIJN ouders in
4 ITV
• • " Zandvoort kwamen
• wonen, leidden ze

behoefte aan, die ging alleen
met hem mee voor bezoek aan
familie, voor verjaardagen.
Ze gingen nooit op vakantie.
Hun verste uitje was de veiling
van Waterdrinker. Dat was een
uniek gebeuren dat zich kon
meten met de beste theatervoorstellingen in ons land.
Daar kon de Nederlandse Komedie niet tegenop.'
'De oude heer Waterdrinker
was een behoorlijk gezette
man, die met zijn drie zoons
van de de veilingen een ware
klucht maakte. Ik ben er een
aantal keren bij geweest, al

ZonderTheo
De stem van Theo Hilbers is een vertrouwd geluid geworden
voor de vaste luisteraars van ZFM-plus, het ouderenprpgramma
van de lokale omroep. Sinds vrydag moeten de senioren het
zonder hem doen. Theo heeft besloten een punt achter zijn
radiowerk te zetten, want hij heeft het erg druk met andere
dingen. „Heel erg jammer," vindt Torn Hendriks, coördinator
van het programma, „want hij is een grote bron van informatie
en een prettige collega." Peter Huijskes, Ge Lopgman, Jelle
Attema, Cees Wester en Torn Hendriks vormen inmiddels de
harde, actieve kern van ZFM-plus. Zij kunnen wel wat versterking gebruiken, vooral van vrouwen. De lokale zender heeft
overigens sowieso een schreeuwend tekort aan medewerkers.
Hendriks is dan ook hard op zoek naar nieuwe redacteuren,
presentatoren, sponsorwervers, technici en zyn eigen opvolger.

Heli holala

Veilinggebouw De Witte Zwaan (nu Yanks)

«JL een gezapig leven.
had ik niet het geduld van mijn
Nog zie ik ze in de woonkamer
ouders om er de hele dag te
zitten. Myn moeder dicht by
zitten tussen allerlei mensen
de kachel, want ze had het aluit het dorp die ook vaste afnetyd koud.'
mers van de oude spullen wa'Het is zelfs gebeurd dat ik
ren.'
op een avond laat thuis kwam
'Tijdens de kykdagen kon je
uit Amsterdam en dacht dat ik
beneden in de kelder al aangek was geworden omdat de
schouwen wat voor overbodige
kamerdeur aan de andere kant
rommel er nu weer te koop
opende. Ik bleef in het donker
werd aangeboden. Tegen de
naar de deurknop grijpen, die
tyd dat die rotzooi geëtaleerd
inmiddels aan de andere kant
werd aan het geachte publiek
zat. Mijn vader had de deur
tijdens mijn afwezigheid laten
veranderen, zodat mijn moeder minder in de kou zat.'
'Mijn vader zat dicht bij het
raam in de vage hoop dat er
iemand over de voormalige
tramtaaan voorbij liep. Als er al
iemand ons straatje binnenliep, dan was dat meestal een
vergissing. Men dacht te kunnen afsteken. Zelden was dat
bezoek voor ons of voor de buren.'
'En zo zaten ze al die jaren
boeken te lezen, tv te kijken.
Alleen in de zomer kwamen ze
uit die stoelen om voor de badgasten te zorgen. Maar het
winterpatroon was zitten.'
'Mijn vader ging nog wel naar
Amsterdam als mj wat zaken
moest afhandelen en omdat hij
echt gek werd van die stilte. De gebroeders Waterdrinker in 1996 tijdens het Kunstcircus
Foto André Lieberom
Mijn moeder had daar minder

Cubaanse jazzopa's

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat. 5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 (Amivedi)
en 5343440 (Dierenbescherming).

Mickey

woensdag 22 maart. 2000

i-3T,
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collern
voor leden en piet-leden een bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf.
Vanavond: 'Buena Vista Social Club'.

ubaanse muziek is 'in'. Het is dan ook niet verwonderlyk dat
C
Wim Wenders in 1998 een muziekdocumentaire over een
groep Cubaanse jazzmuzikanten maakte, die overigens na af-

Kunst pronkt
inde
Stijlkamer
ZANDVOORT - „Het is echt
ons kindje," zegt Maaike Koper over de nieuw te openen
galerie aan het Kerkplein. „We
werken er met zoveel veel liefde aan," valt haar compagnon,
kunstenares Marianne Rebel,
haar by'.
'De Stylkamer' noemen ze
de galerie en op 26 maart zal
Yvonne van Gennip, die eerdaags haar huis in Park Durjnw^k betrekt, de deuren officieel openen. In eerste instantie wordt er werk van Rebel
zelf ten toon gesteld. Op de
openingsdag biedt de stadsppst van Zaandam tevens vier
nieuwe postzegels aan met
daarop de afbeeldingen van de
kunstenares, Rebels handelsmerk: gedrongen figuurtjes die
een sport beoefenen. Dit legt
meteen de link met de voormalige Olympisch schaatskampioene Yvonne van Gennip.
Toch staat er nog altijd 'Elisabeth Modes' te lezen op de
gevel van het pand, dat naast
het Café Koper ligt, de bruine
kroeg van Fred Paap en Maaike Koper. „Ik zat maar te denken over iets dat er met die
ruimte kon gebeuren dat een
verrijking zou zyn voor het
plein," vertelt Maaike.
„Ik zat echt niet te wachten
op de zoveelste patattent. Ik
filosofeerde daarover met mijn
vriendin Marianne en die zei
spontaan: een galerie! Ek was
meteen enthousiast, dat
moest het worden."
De expositieruimte is voorlopig alleen in het weekend
open. Daarnaast kan de multifunctionele ruimte kan ge-

Foto Archief Weekmedia

wist Waterdrinker - of een
zoon- zy'n toehoorders ervan te
overtuigen dat de po, de gordynen, het bed of de canapé
een welkome aanvulling op het
interieur waren.'
'Als ik van de Hannie Schaftschool thuiskwam om een uur
of vier, kwam niet lang daarna
iemand met een handkar of
met een bakfiets aan de deur
om de gekochte waar af te leveren.'
'Ik geloof niet dat er een veiling voorbyging zonder dat
myn ouders iets kochten, pok
ik keek met belangstelling
naar de inhoud van de dozen
en altyd zat er wel een schilderij by. Myn vader bleef hopen
dat hij ooit een schilderijtje
voor een knaak zou binnenhalen om dan te ontdekken dat
het op z'n minst een Frans
Hals of Rembrandt was.'
'Dat geluk is hem nooit ten
deel gevallen. Dus werd de lijst
van het paneel getrokken en
aangewend om een werkstuk
van pa beter te laten uitkomen. Totdat hy met schilderen
als hobby stopte omdat luj het
te druk had met huishouden.'
'Met die schilderijen kregen
we ook een heleboel aanverwante troep in ons huis dat in
de schuur werd opgeslagen. En

elke veiling zaten ze er weer
minder om de heb, dan wel om
het fantastisch spektakel dat
Waterdrinker en zonen hun
dorpsgenoten brachten. Alles
wat verkocht werd, was mooi
en belangrijk en vooral bruikbaar. En beslist niet duur. Er is
daar in die zaal wat afgelachen.'
'Ook toen de oude heer Waterdrinker overleed, werd het
veilingwerk voortgezet door de
drie zoons. Toen ik in 1985 in
Zandvoort terugkeerde en nog
een keer de veiling bezocht,
bleek er in al die jaren niets
veranderd te zyn. De sfeer was
hetzelfde en de humor als van
weleer.'
'Toen ook daar een einde
aan kwam, keerden twee zonen in 1996 nog een keer terug
op het toneel by een kunstmanifestatie waar schilderijen geveild moesten worden. Het
was weer als vanouds. Ze begrepen soms niet veel van wat
ze moesten verhandelen en
menig abstract schilderij
stond op zijn kop maar de
praatjes erom heen waren ongelooflijk humoristisch.'
'Geen wonder dat ik toen
veel schilderwerk heb gekocht.'
Thys Ockersen

Lia Sol van het Rode Kruis heeft weer iets te melden over de
mini-helikopter, die zij vorige week in deze krant aankondigde.
Er is intensief overleg met een zorgverzekeraar uit het oosten
van het land. „Maar we moeten niet te vroeg juichen, want er is
nog een aantal hindernissen te nemen, zoals de veiligheid van de
landingsplaatsen. Dit moet ook in overleg met de brandweer
gebeuren. De belasting van het milieu mag evenmin vergeten
worden, want de uitlaatgassen van de mini-helikopter zijn niet
mis. Kerosine laat altijd een walm achter." Ook over het geluid
maakt zy zich zorgen. „De testvluchten zagen er gelukkig wel
goed uit." Het Rode Kruis is daarnaast op zoek naar vliegers,
tankplaatsen (de gewone pomp heeft meestal geen kerosine) en
een plek om de helikopter te stallen. Kortom, er valt nog wel wat
te regelen. Wordt vervolgd.

Aanvalluh!

Pakket vrolijke
kinderfeestjes
F
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648.
of Faxen:023-5730497.
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bruikt worden als vergaderkamer, voor een schildercursus of
als wijnproeverij. „Met myn
naastgelegen café kan ik gemakkehjk de catering verzorgen. Het is sowieso de bedoeling om een leuk terrasje voor
de ' galerie te creëren," zegt
Maaike.
De Stylkamer, in vroeger tjjden de nette prpnkkamer in
huis die alleen bij bijzondere
gelegenheden gebruikt werd,
moet het pronkstuk van het
pleintje gaan worden.
Maaike en Marianne zyn het
allebei roerend eens over het
soort kunst dat de toonaangevend zal gaan worden voor de
Stylkamer: de styl 'road'. Deze
styl, die wordt gekenmerkt
door het gebruik van primaire
kleuren, is in het leven geroepen door Rebel en de schilder
Arve (René de Vreugd). Toekomstige exposanten zullen
moeten voldoen aan 'road'.
„Road staat voor de primaire kleur rood, zoals de naam
klinkt in het Nederlands en
voor 'road to succes' het aan
de weg timmeren, maar vooral
voor kleur bekennen, ruggengraat tonen, ballen in je broek
hebben," aldus een strijdlustige Marianne.

loop van de film en Grammy Award won omdat het album van
de film zo'n succes werd.
'Buena Vista Social Club' volgt Ry Cooder naar Havana. Coqder is een goede bekende van Wim Wenders. In 1984 schreef hy
namelyk de muziek voor Wenders film 'Paris Texas'. Dertien jaar
later vertelde Cooder ty dens de muziekopnamen voor 'The End
of Violence' enthousiast over een reis naar Havana waar hy met
een groep oude Cubaanse muzikanten een album had opgenomen. Wenders zag er meteen een film in. Hy filmde de tot
'superopa's' omgedoopte heren in de studio, hun dagelyks leven
en ty'dens optredens. Zo zyn onder andere beelden van de twee
uitverkochte concerten in Carré in Amsterdam te zien.
Ook deze week komt er een
De documentaire is bekroond met de Golden Space Needie
kat in de schijnwerpers te
Award van het Seattle International Film Festival.
staan. Mickey is een gesteriliseerde poes van ongeveer ne?en jaren jong. Zij is een gewone huis-, tuin- en keukenkat,
een Europees korthaar. De
kleur van Mickey is 'schild- Periode: 11 - 17 maart
en Geertruida
Hendrika
Pad', wat gewoon wil zeggen Geboren: Daniël David, zoon Klaassen.
tet
zy de kleuren zwart, rood van Louis van Lieshout en Elie
n bruin heeft, met een klein sabeth Cornelia Gerda Lau- Overleden: Maria Adriana
Wit befje. Mickey heeft niet rens; Demi, dochter van Anton Kramer-Van Sprank (88); Inveel ervaring met mensen,
Gerrit Paap en Elisabeth Ma- grid Spry'a Strasters (47); Henhierdoor vindt zij mensen een ria Denkers.
drikPieneman (81); Willem de
^eetje eng. Het liefst zit zy lek- Getrouwd: Jelle Sytze Attema Buyzer (74).
«er op een rustig plekje te zonnen.
Mickey kent geen kinderen
°f honden. Eventueel kan zy
*el met een andere kat, maar
Q.an moet deze wel-op leeftyd Hervormde Kerk: zondag 26 maart 10 uur: ds K. Blei uit Haar% en ook erg rustig anders is lem.
"" daar ook bang voor. Zolang Gereformeerde Kerk: zondag 26 maart 10 uur: ds W. van Galen
j maar rust wordt gelaten, uit Heemstede.
vindt zy alles best.
Agatha Parochie: zaterdag 25 maart 19.00: pastor D. Duijves.
Mickey is te gast by het
Zondag 26 maart 10.30 uur: pastor C. v. Polvliet.
tennemer Dierentehuis Zand- Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 26 maart 10.30
v
°ort en zoekt, net als alle an- uur: mw.ds.A.A. in 't Veld.
öere loges, een nieuw thuis,
'tiformatie: Kennemer Dieren- De werkgroep oecumenisch vastenproject organiseert op 22
tehuis Zandvoort, Keesom- maart, 5 en 19 april een vastenmaaltyd in de Agathakerk. Deze
straat 5, tel. 571.3888.
oecumenische maaltyd van soep met brood plus een goed gesprek, gebed, muziek en gedichten bereidt de gelovigen voor op
PS: Sfinx heeft een nieuw
Pasen. Het diner begint om zes uur. De opbrengst van het Marianne Rebel en Maaike Koper zijn druk bezig met het inrichten
huisje gevonden.
uitgespaarde geld gaat naar een goed doel.

ZANDVpORT - Wie het kinderpartijtje van de kinderen
eens buiten de deur wil vieren
of geen inspiratie heeft, kan
het beste even by Rosa van der
Staay aankloppen. Als stageopdracht by CMS (het sportorganisatiebureau Changing
Move Support van Robert en
Ingrid Drommel) bedacht zy
een pakket vrolijke kinderfeestjes en het lijkt een gat in de
markt.
„Ek ben by'na afgestudeerd
aan het Cios en ik werkte al
regelmatig by CMS. Het idee
van de partytjes viel daar in
goede aarde en dat bedrijf begeleidt me bij deze stage," aldus de 21-jarige Rosa.
Intussen zyn er al heel wat
kindertjes bly gemaakt met dit
wel heel byzpndere stageproject. Er kan uit zeven verschillende feestjes gekozen worden
te weten, die variëren van
bergbeklimmen tot en met
skaten en van een bananaride
op zee tot en met schatzoeken.
Alle partijtjes zijn inclusief
eten en een verjaardag kan gevierd worden vanaf minimaal
tien kinderen.

Party and Play

ZANDVOORT - Het casino
heeft een nieuw arrangement.
Feestvierders krijgen voor
89,50 gulden een driegangenmenu, toegang tot het casino,
speluitleg, twintig speelmunten en een welkomstdrankje.
Het Party and Play arrangement is bestemd voor minimaal acht personen. Boeken:
telefoonnummer 0800-1777.

Foto Rien Couvreur
Marcherende soldaten in fluwelen pakken, een gek gezicht anno
2000. In 1814 kon je die echter wel tegenkomen in Bourtange, een
vesting in Groningen. Toen vond een veldslag tegen Napoleon
plaats. Elk jaar wordt die veldslag nagespeeld op 29 en 30 april.
Om daar aandacht voor te vragen, hebben de twee oud-Zandvporters Rien en Anneke Couvreur zondag een paar schutters
uit Bourtange en een kanon naar het Kerkplein gebracht. Ze
droegen kostuums uit de zeventiende eeuw en ze schoten een
Boheems kort kanon (houwitser) richting de Kerkstraat. „Anders zou de kogel door de kerk zijn gegaan," lacht Rien, die van
het spektakel bijzonder genoten heeft. Al was het een losse
flodder, de knal uit het kanon was by Hotel Triton nog te horen
volgens Rien. Normaalgesproken wordt het kanon trouwens
elke zondag in Bourtange afgevuurd richting Duitsland. De
commandant, Henk Hebers, zegt dan traditiegetrouw: „Als ik
het zo zie, heeft de vijand zich teruggetrokken. Volgende week
zondag verwachten we hem weer om drie uur."

Revanche
„Met het afschieten van het kanon uit Bourtange heeft Zandvoort eigenlijk ruim 200 jaar na dato revanche kunnen nemen op
de Engelsen," vertelt Fred Paap van Café Koper. Hij heeft zich
verdiept in de Slag bij Castricum tussen de Engelsen en de
Fransen uit 1799. Zandvoort werd daar ook het slachtoffer van.
De stadhouders van Holland hadden de Engelsen om hulp gevraagd. De Fransen, die de inval van de Engelsen al voorzagen,
sloegen hun tenten op by Beverwijk. Ze sleepten al hun voorraden via de weinige doorwaadbare plaatsen langs de moerassen
in Noord-Holland, precies bij Overveen. De Engelsen, ook niet
gek, hadden dat natuurlyk door. Vanaf hun schepen vuurden ze
wat schoten af, in de hoop de Franse bevoorradingsploegen te
bereiken. Dat lukte niet. Wel werd de vuurboet in Zandvoort
geraakt. „Die stond destijds ter hoogte van het Ezelenpad,
tussen de huidige strandpaviljoens Bad Zuid en Jantje," vertelt
Paap. „Zandvoort was nogal armlastig. We hebben jaren lang
krom gelegen om de schade te herstellen. Gelukkig dronken de
soldaten ook wat vlierbessenjenever en bramenbrandewijn in de
Zandvoortse tapperijen, zoals 'De luis aan de ketting'. Dat
bracht nog wat geld in het laadje. Maar evengoed is het mooi dat
we nu met een huurleger uit Bourtange wraak hebben kunnen
nemen na 200 jaar. Hebben we toch nog teruggeschoten." Of er
veel Engelsen in het publiek aanwezig waren, is helaas onduidelyk.

Glad door de regen
De vloer van de nieuwe winkelpassage Jupiter wordt spekglad
by slecht weer. Al vier mensen hebben zich by dokter Paardekoper en dokter Hermans gemeld met ernstige kneuzingen na een
val. By de andere doktoren zyn er geen klachten. Cees Bruynzeel, eigenaar van Jupiter, kent het probleem. Hij is zelf ook al
een keer gevallen en volgens hem zyn er veel meer dan vier
mensen onderuit gegaan. Hy neemt de gladde vloer dan ook zo
serieus dat hij de aannemer heeft verzocht om er wat aan te
doen. Volgende week komt er een coating over de vloer heen.
Voorlopig liggen er ook matten by de ingang en staan er bordjes
om mensen te vragen of ze hun voeten willen vegen, zodat er
minder nattigheid op de vloer terechtkomt.

Schoonmaakkriebels

van de galerie De Stijlkamer
Foto André Lieberom

Je zult toch achttien zyn en het huis uitgaan, maar geen idee
hebben hoe je de wc-pot schoon krijgt. Je kunt met een hele fles
bleekmiddel aan de gang gaan, maar daar is het milieu niet zo
bly mee. Je kunt ook een cursus 'Interieurverzorging' volgen bij
het Aktiviteitencentrum. Mieke Koper, beheerder van 't StekMe, is enthousiast over de cursus. „Veel moeder maken grapjes
over de gebrekkige huishoudkennis van hun kinderen. Als ze
voor het eerst op kamers gaan wonen dan hou je je hart vast,
want ze weten vaak het verschil niet tussen afwasmiddel en
allesreiniger, hoor ik weieens. En ook voor de mensen die voor
het eerst gaan samenwonen, bieden de drie workshops die we
geven nuttige informatie. Bijvoorbeeld over hygiëne, maar ook
over een eerlyke taakverdeling tussen de partners." De workshops worden gehouden op l, 8 en 15 april van tien tot half elf in
gebouw 't Stekkie. Kosten: 17,50 gulden. Na drie weken krijgen
de deelnemers een basispakket schoonmaakmiddelen van de
supermarkt in Noord, zodat ze zelf meteen aan de slag kunnen.
Aanmelden? Bel 571.7113.
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Voor onze ambachtelijke kwaliteitsslagerij in Zandvoort
zoeken wij

Collega's M/V
Met een interesse voor lekker eten en een vriendelijke, klantgerichte
instelling. Want we zijn hard op zoek voor het komende seizoen naar
medewerkers die ons team willen versterken voor een paar uur per
week of voor de hele zomer. In het laatste geval kun je rekenen op
een
Sales Office Benelux
UT mOlCHTÊCHniH GJTIRH. l.iX
MaxPlanckslraat31
2041 CX ZANDVOORT
l S.T. Wolchtcchnik vervaardigd in hol hoofdkantoor in Hamburg (Dld)
hoogwaardige apparatuur om door midrJel van Pigging Systemen,
leidingsyslemen leeg te drukken. Deze systemen, welke in de Benelux worden
verkocht in alle industrieën die in balcnes werken, worden door I.S.T. Sales
Ollice Beneiux gedurende hel gehele verkooptraject begeleid.

Royale Bonus
We hebben volop plaats voor:

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
voor de hand dat de personeels- en opleidings
advertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

9
•
•
•

Winkelmedewerkers
Productiemedewerkers
Winkelslagers
Horecaslagers

Wij zoeken versterking
met een

technisch/commercieel Medewerk(st)er

Wil jij onze prettige werksfeer proeven?
Bel dan Marcel Horneman, 023-5719067 voor een afspraak om de
mogelijkheden te bespreken.

Geboden wordt een werkplek in een klein kantoor, met
een goed salaris en dito arbeidsvoorwaarden.
Gevraagd wordt;
0
Zelfstandigheid
0
MTS/HTS opleiding werktuigbouw
° goede kennis van Nederlands, Duits en Engels
0
computervaardigheden, MS-Office, Autocad Lt.

ChateauBriancC
TRAITEUR - VLEESSPECIALITEITEN

Interlanden spreLgroep
Ten behoeve van de verspreiding van:

Sollicitaties, met C.V. te richten aan;
I.S.T. Molchtechnik Sales Office Benelux
T.a.v. Dhr. C.P.M. Botman
Max Euwestraat 64
2042 RD Zandvoort
Tel. 06 53428685

bruna
Bruna Balkenende

(D Nieuwsblad

Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Telefoon: 023-5716033
zoekt per direct

en/of folders

verkoop medewerker/ster

zoeken wij enige

voor de zondag
van 13.00-17.00 uur
en

met sofïnummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren: 020-613.8444

reven nieuwe
E
J^^L
S
g

DIXTONE is de nieuwe naam in
(telecommunicatie. DIXTONE
benadert de markt met een
bijzonder breed assortiment.
B
Ten eerste kan de klant kiezen
uit de netwerken van Ben, Dutchtone, KPM Telecom en
Libertel. Daarnaast bestaat het aanbod uit notebooks,
organisers en andere communicatie-apparatuur.
Vanuit die brede optiek wil DIXTONE doorstoten naar de
top met een expansief filiaalbeleid, dat ruimte biedt aan
tientallen vestigingen in heel Nederland en vele gedreven
medewerkers die mee willen groeien met een jong en
ambitieus bedrijf.
Binnenkort openen wij een DIXTONE-filiaal in Amsterdam
(plein 40/45). Een moderne, op de klant afgestemde winkel, met een open sfeer en een optimale keuzevrijheid.
Voor dit filiaal zoeken wij

SHOPMANAGERS
De SHOPMANAGER speelt bij DIXTONE vanzelfsprekend
een hoofdrol. Je geeft immers stimulerend leiding aan
4 tot 6 medewerkers. Behalve de verantwoordelijkheid
voor het resultaat, zijn perfecte verzorging van het filiaal
en de controle op de klantvriendelijkheid jouw primaire
taken.
Een succesvolle SHOPMANAGER bij DIXTONE heeft de
noodzakelijke ervaring in een soortgelijke functie, bij
voorkeur in de detailhandel. Affiniteit met (tele)communicatie, commerciële vaardigheden en een opleiding op
MBO-niveau vormen voorts basisvoorwaarden voor
goed functioneren. En daar krijg je alle financiële en
functionele voordelen van een groeiende organisatie in
een dynamische bedrijfstak voor terug. Zo werkt
DIXTONE ook met een aantrekkelijk bonussysteem.

je vind
ailernaal

eventueel in deeltijd voor 20 uur per week

D E

vakantiekrachten
voor het seizoen
Voor info 5716033
vragen naar Sjaak Balkenende

COMMUNICATIEVERKOPERS
Ook de COMMUNICATIEVERKOPERS vormen een sterke
schakel in het slagen van onze nieuwe winkelformule. Je
behoort immers tot onze belangrijkste klantenbinders.
Jij hebt direct en adviserend contact met onze klanten.
De klantvriendelijke wijze waarop je dat doet, is bepalend
voor ons succes.
Als COMMUNICATIEVERKOPER bij DIXTONE heb je
enige ervaring in de verkoop, liefst in de detailhandel.
(Tele)communicatie heeft je interesse en je bent een
geboren verkoper. Wat krijg je daarvoor terug? Een leuke
FULLTIME baan bij een bedrijf dat net ais jij wil groeien
in een markt die altijd in beweging is. Het salaris mag
goed genoemd worden en kan nog verbeterd worden
door het bonussysteem.

COMMUNICATIEVERKOPERS (parttime)
De PARTTIMERS die DIXTONE graag in dienst neemt,
zijn flexibel zodat altijd de juiste personele bezetting aanwezig is. Goed ingewerkt en doordrongen van onze
klantvriendelijke werkwijze.
Ook PARTTIMERS dienen te beschikken over enige
winkel- en verkoopervaring. Je weet van jezelf dat je kunt
verkopen en de markt voor (tele)communicatie vind je
boeiend. Wat heeft DIXTONE te bieden? Een leuke baan,
variërend van 13 tot 30 uur (waarbij tevens de mogelijkheid bestaat alleen op koopavond en zaterdag te werken),
een passend salaris, de mogelijkheid om verkooppremies
te verdienen en een werkomgeving die steeds in beweging is.
Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande functies?
Bel of schrijf een brief onder vermelding van "A'dam
plein 40/45 naar DIXTONE, t.a.v. Digna Wonink, Postbus
3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer
073 - 6460802.

C O M M U N I C A T I E S H O P
DIXTONE is een onderdeel van het Venclex/KBB-concern

|SS$|i^^
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Als teleconsultant bepaal je zelf
welke en hoeveel dagdelen je wilt werken.
F L E X l B E L E B A AJsl V O O R :

HBO/MBO-Moeders en
Oriënterende academici

Muziekhandel Dijkman in Amsterdam zoekt
ter uitbreidins van het jonse verkoopteam per direct

energieke en ambtitieuze

Verkoopmedewerker m/v
met leidinggevende capaciteiten
voor de afdeling toetsen, geluid
hightech/studio-apparatuur.
Wij vragen:
Leeftijd 20-30 jaar
MBO - niveau
Aantoonbare verkoopervaring
Flexibele instelling en stressbestendig
Goede commerciële- en sociale vaardigheden
(Algemene) kennis van muziekinstrumenten
Humor
Wij bieden:
Afwisselend werk in dynamische omgeving
Prima toekomstperspectief
Salaris in overeenstemming met de functie
Reiskostenvergoeding
Voor aanvullende informatie:
Bel 020-620 50 03, dagelijks tussen 10.00-12.00
en vraag naar dhr. Edwin Dijkman.

Direct reaseren?
Stuur dan een korte brief met pasfoto + C.V. aan:
Bureau AZ- Postbus 30100- 1303 AC Almere

AutomatiserinG
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Amsterdam
, •• zijn wij op zoek naar:

Coörd inator m/v
medische administratie kliniek

Een aantrekkelijke baan,
waarin je zelf je tijden
bepaalt. Je werkt in
een leuke, informele
sfeer, met interessante
collegae met de meest
uiteenlopende achtergronden.
En, ook belangrijk,
je verdient goed.

Binnen de verplegingssectoren C en D, bestaande uit de kinderkliniek en de afdelingen verloskunde S gynaecologie en heelkunde,

We zitten in Amsterdam-ZO direct achter IKEA.
Dus makkelijk te bereiken met de auto, trein en metro.

wordt de administratie binnen de kliniek geleid door de diensthoofden. Binnen de verplegingssector werken op de verpleegeenheden

We zijn een relatief klein CallCenter (20 werkplekken).
Dat kan niet anders vinden we, wanneer je voor je
klanten kwaliteit wilt leveren. Het CallCenter is onderdeel
van RLC, een jonge organisatie actief op het gebied van
(E)relatiebeheer (CRM), marketingadvies/CRM-software.

vaste medisch-administratief medewerkers kliniek (MAMk's). De medische administratie is volop in ontwikkeling en de bestaande

Het CallCenter ondersteunt onze opdrachtgevers; via
de telefoon hou je interviews, geef je informatie over
producten en diensten, noteer je bestellingen, vang je
sollicitanten op, maak je reserveringen, etc. etc.
Kortom, afwisselend werk voor zeer verschillende klanten.

bovenstaande verplegingssectoren op zoek naar een coördinator medische administratie kliniek.

EISEN: Je leeftijd is tussen de 23 en 63 jaar.
Naast genoemde opleiding is ervaring met de
computer en een redelijke sociale vaardigheid van
belang. Je spreekt ABN.

procedures worden constant aangescherpt. Dit vraagt om een strakke planning, ondersteuning en uitvoering. Momenteel zijn de

Coördineren, motiveren, adviseren, selecteren
jc ma» hier wei
van alle m a r k t e n thuis /Jjn!

Bel vandaag nog: 020 563 23 18
Henk Jonker kan je meer vertellen.

RLC-

Als coördinerend medisch-administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor de medisch-administratieve processen. Je geeft
zelfstandig leiding aan MAMk's en verzorgt de rooster- en vakantieplanning en het werkoverleg. Tevens houd je jaargesprekken, beordelingsgesprekken en voer je samen met de verpleegkundige hoofden selectiegesprekken. In deze functie werk je samen met de

Hulk'nlH'rRwefi 367, 1101 CP Armterd.im ZO
Tel 020-10019 16
e-mi) joIxHc nl

coördinator van de andere verplegingssectoren en bij afwezigheid nemen jullie dan ook voor elkaar waar. Naast deze leidinggevende taken ben je direct betrokken bij ontwikkelingen binnen de medische administratie kliniek.
Je bent in staat om knelpunten te signaleren en op te lossen (door het opstellen en aanscherpen van procedures bijvoorbeeld). Je

Confetti Boetiek
Zandvoort

neemt deel aan het interdisciplinaire werkoverleg (met de diensten bedrijfseconomie en medische administratie), alsmede aan
werkgroepen op het gebied van medische administratie.

vraagt per direct leuke vlotte

Wij zoeken een hbo'er met relevante werkervaring, diploma medische administratie, aangevuld met een managementopleiding.

verkoopster

Ervaring met leidinggeven, kennis van het ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem) en affiniteit met automatisering zijn een pre. Als je

fulltime/parttime

graag zelfstandig werkt en het motiveren en stimuleren van collega's je als het ware in het bloed zit, neem dan contact met ons op.
Op basis van ervaring zal een passend sal'arisaanbod worden gedaan.
Voor meer informatie bel je met mevrouw J.J. van Veluwen, coördinerend medisch-administratief medewerker verplegingssector

tel. 023-5715473
A en B, telefoon (020) 444 29 17, mevrouw M. Hollander, diensthoofd verplegingssector C, telefoon (020) 444 34 56 of met de heer

|4ss. Netwerkbeheerders/Support
i

Medewerkers

; WT; NetWare, Windows'95

De ITé Groep maakt onderdeel
uit van KSHntemationat erïis

De geschikte kandidaat voldoet aan:
, interesse en ervaring in automatisering

met ruim 250 medewerkers de
grootste gespecialiseerde '

kennis van Windows '95/'98 en MS Office

leveranciervan tijdelijk ' * kennis van Novell, Windows NT of Banyan Vines
automatiseringspersoneel ~ * goede communicatieve vaardigheden
op MBO ertMÏSO+niveau.' „ klantvriendelijke instelling
Tot onze klanten behoren de ,
top 300 uit hét Nederlandse • ........
.
. . . . . . .
J
'•' '- bedrijfsleven '
bieden de geschikte kandidaat:
een
ITé heeft vestigingen in' «
tijdelijk contract met optie op vast dienstverband
Utrecht Eindhoven? • een prima salaris
Den Haag, Rotterdam,' m goecje secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
Amsterdam, Amersfoort,
de mogelijkheid van een auto van de zaak
Arnhem, Maastricht,
Den Bosch en Grou. • studiemogelijkheden
•!• (Té Groep B.V. ; Werken bij de winnaars? Pak die kans en zend uw CV
,t.a,v. Bas Resink - naar ^^ hiernaast vermelde adres, of bel voor nadere
Coengabouw, 6e etage'
informatie.
1 v
Kabelwég 37 '
1014 BA Amsterdam ' K'Jl< voor vacatures ook op onze
tel. (020) 586 4433 " home-page: http://www.ite.nl
fax (020) 586,43 33

Samen komen
we overal.

B.J. Visser, diensthoofd verplegingssector D, telefoon (020) 444 34 40.
Je brief stuur je binnen twee weken naar de heer Djindra Akloe, VU ziekenhuis, dienst personele zaken, Postbus 7057, 1007 MB
Amsterdam. Of r.akloe@azvu.nl Graag met vermelding van vacaturenummer 2000.00094 op brief en envelop of als onderwerp van
je e-mail. Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in aandacht voor medische ethiek en een betrokken,
menselijke omgang met patiënten en collega's. Voor meer informatie: www.azvu.nl

VU

ziekenhuis

Giro 6868 Den Haag.
HET N E D E R L A N D S E RODE KRUIS

JNTew Horizons'
e-mail:' bresink@ite.nl

Computer Loarning C e n t e r s

www.newhorizons.nl

zoekt

HET PAROOL/
NRG
vraagt versterking voor ons team
kleine wijken ± 3 kwartier per dag
200f,- a 220,-per maand + extra's

heb je er zin in bel dan

5715873
HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

*Antaris
Hét zorgcentrum Leo
Polakhuis, het Centrum .
voor Senioren De Drie
.Hoven en het; •
Dienstencentrum.
Joannes de'Deo vormen,
samen de stichting ;
ANTARIS, een
.: organisatie .'
mét ruim 600
• verzbrgings- én • -r >•-.'• ^ ~"•
verpleeghuis-:
plaatsen en ruim 700
medewerkers,v
Binnen ANTARIS vindt •
de multidisciplinaire
zorg- en dienstverlening
aan cliënten en '
.
bewoners plaats in vier
divisies Zorg, te wéten:
twee divisies somatische.
zorg, één divisie
geestelijke ,
. gezondheidszorg en een
divisie semi-en • ' . . • • • ' •
extramurale zorg.
Daarnaast is er
éendrietal
-.ondersteunende '.-. • , •
diensten.

Voor het Buurthuis (locatie Drie Hoven) een afdeling die zich bezighoudt
met sociaal- culturele aktiviteiten zoeken we een

Account Executives M/V
Ben je:

Een doortastende account executive

Wil je:

Een vaste baan
Meer dan f 80.000,- verdienen
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Een goede sales-opleiding
Werken bij een internationaal bedrijf

reislustige en enthousiaste verzorgende
voor het begeleiden van bewoners tijdens bustochten
voor maximaal 11 uur per week op vaste dagen, te weten:
- maandagmiddag van 13.00-17.00 uur
- donderdag van 9.30-16.30 uur.
De periode van het bustochtenseizoen loopt van april t/m september.
Vanuit het Buurthuis van de Drie Hoven worden diverse tochten georganiseerd naar diverse attracties binnen en builen Amsterdam (Artis, de
Keukenhof, Avifauna e.d.). Met deze tochten gaan maximaal acht personen
mee (bewoners uit het verpleeghuis, verzorgingshuis, de serviceflats en
begeleiding). De bus van de Drie Hoven wordt bestuurd door vrijwillige
chauffeurs. De voorbereiding (o.a. planning en bespreking) is in handen
van een medewerker van het buurthuis.
Wij vragen een verzorgende met goede sociale vaardigheden; iemand die
sfeer kan maken in een groep en verantwoordelijk is voor het welslagen van
een gezellige bustocht. Daarnaast is ervaring in verzorgende taken noodzakelijk.
Mogelijkheden voor een aanvullend meeruren-contract, in de functie van
verzorgende op een verpleegafdeling, is bespreekbaar. De arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van diploma/ervaring, conform de CAO Verpleging& Verzorging.
Heb je interesse in deze functie met een hoog reisgehalte?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met René Leideritz, manager
service en dienstenaanbod of Yvonne Scholtz, aktiviteitenbegeleidster
buurthuis (tel. 6177405).
Je schriftelijke sollicitatie kun je binnen 10 dagen richten aan:
ANTARIS
PO&O, t.a.v. M. H. van Vliet
Postbus 9225
1006 AE AMSTERDAM
onder vermelding van vacaturenummer 4E-16-00

adverteer in de krant

Adverteren? Bel met R i na Ver kaai k 020-562 2804 of Pieter

Kom dan naar onze info-avond op 27 maart
Plaats:

World Fashion Center, zaal Paris
Kon. Wilheminaplein 13
1062 HH Amsterdam

Aanvang:

18.30 uur
Melden bij de beveiligingen de centrale hal

Bel (010) 20 12 100 of mail, mhoningh@ne\vhorizons.nl, wanneer je
naar onze info-avond komt of informatie wilt.

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg,
dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

woensdag 22 maart 2000
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Evenementen
Vlooienmarkt 26 maart Sporthal Zeeburg Zeeburgerdijk
620 A'dam, afslag ring s114,
van 10-17 u 020-6425871
Vlooienmarkt Jaap Edenhal
Amsterdam 15-16 april
Tel 0481-422564

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!

f en pruik als het
nodig is!

(Voor meer informatie zie du elders afgedrukte bon)
Micro advertenties kunnen worden gezet over l of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten eventueel met
bedrijfslogo/vignet
Plaatsing is mogelijk m de volgende editiecombinaties

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenvoldertse Courant
F 4 29 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1 98 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 12 00 uur

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
neren/mqor/werfcen

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad Uithoornse
Courant en de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6 60 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F O 57 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 1 2 00 uur
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht alsmede f 8 50 administratiekosten
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een bewijsnummer verstuurd
Hiervoor wordt f 6 50 m rekening gebracht
Alle prijzen excl 175 % BTW
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel 0900 8998200)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij
Balie Amsterdams Stadsblad
Het Parool gebouw
Wibautstraat 131 Amsterdam
Geopend maandag t/m vrijdag van
0900 1700 uur

H ALTESTRAAT 14

Dinsdags gesloten
Heemsledestraol 28
bh Hoo'ddorpplem
Amsterdam

Winkelruimte circa 50 m2 inclusief ruimte met keu
keiblok en toilet paskamer en bergruimte Winkel is
voorzien van plavuizenvloer met vloerverwarming en
systeemplafond

Tel 020-6157107

Muziek en
-instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v a ƒ 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Dieren en
-benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon
gediplomeerd sinds 1978
Achterweg l Zandvoort, volgens afspraak 023-5730068

OOSTERPARKSTRAAT 38

ZANDVOORT

Op goed punt in centrum dorp gelegen winkelruimte
op de hoek met Haltestraat en Schoolstraat

Zelfstandige c v installatie Verbruik gas water en
electra voor huurder middels tussenmeter voor gas
en water vindt jaarlijks een verrekening plaats
Pand wordt uitwendig m 2000 nog gerenoveerd

De sluitingstijden gelden voor plaatsing m dezelfde week

Kinder en babyartikelen

Personeel gevraagd

T k a hoogslaper met zitje
onder + kussens i z g st
ƒ200,- judopak5/8jr/15,-2x
Tel 5736606 Vink

VAN DE LOO MODELING AGENCY
KINDEREN GEVRAAGD VOOR ADVERTENTIES'
60 jongens en meisjes vanaf 15 maanden tot 17 jaar voor
commerciële advertenties aantrekkelijk salaris
MODELLEN GEVRAAGD
40-50 mannen en vrouwen 18 t/m 35 jaar gevraagd voor het
showen van grote maten aantrekkelijk salaris
NIEUWE GEZICHTEN
Tussen 18 en 35 jaar gevraagd voor foto's en videoclips
Meer info tel 0031(0)625300824
0031(0)629497971
Ma - Vr 9 00 -19 00 uur Za 9 00 -16 00 uur
De Regionale VW Zuid-Kennemerland zoekt, voor zes maanden in de periode mei tot november 2000 voor het kantoor
Zandvoort een

Fulltime Toeristisch Medewerker
Informatie-afdeling m/v

Verzamelingen
GEZOCHT emaille reclameborden met afb Ik betaal
±/450,- Tel 0499-574191

Huurprijs ƒ 42 000 - per jaar

INDELING

JAN
Van harte
gefeliciteerd

BEAUTY TATTOO en Permanente Make-up vanaf ƒ75
Vista Studio 020-6201914

Vraagprijs ƒ 349 000,-

ZANDVOORT

•
•
•
•

Laminaatvloer met isolatie
Alles kunststof kozijnen en dubbele beglazing
Servicekosten ƒ 300 - per maand
Oppervlakte 65 m'
Vraagprijs ƒ265 000,-

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS
ZOEKEN
VOOR HUN CLIËNTEN
*.;

* een boven- of benedenwoning tot

ƒ 250 000

...voor dat échte (t)huisgevoel!
WITTE VELD 62

Heden inbreng van kunst
antiek en inboedel Gratis
taxatie Sluitingsdatum 7 april
Veilinghuis Leidsegracht 76,
020-6272677

aangeboden

Woonruimte te
huur gevraagd

Woman searching for house- Gezocht ruimte voor motorstalling in Zandvoort met eicleaningjob 06-29483656
gen sleutel of te huur gevr
box of garage Wie weet iets'
Uitgaan
Leuke beloning 023-5714330
Kijk nu op SBS txt 650
Woonruimte gezocht KLM
medew 38 jaar -t- hond Tel
020-6593727/06-27511031
VEEMARKTHALLEN UTRECHT
25-26 mrt Orq v Aerle 0492-525483
BedrijfsSportcafe Zandvoort voor
Don dag/dansontmoetingsav
voor singles 30+ De Ossestal bruiloften recepties persohuisvesting
verjaardags<
Nieuweln 34 bij Osdorperban neelsfeesten
te huur
catering
023
88 Osdorp 20 u vrij park i Do feestjes
5715619 06-54616812
23-3 Jubileumbal/gratis hapaangeboden
jes/verïoting/'gouwe ouwe
Snel een Micro-advertentie
Garage
t h ƒ150 - p mnd aan
Particulieren
opgeven? Bel 020-5626271
de rand van dorp per 1 april
ontvangen
of fax uw tekst naar 020Bronr 20716744 bur v d bl
50% kortinqi
6656321

kamers tot ƒ 450 000

INDELING
Begane grond entree hal inpandige berging toilet
2-vormige woonkamer met open keuken met in
bouwapparatuur en openslaande deuren naar tuin
op het zuiden
1' verd slaapkamer hal slaapkamer badkamer
met vloerverwarming slaapkamer
2 verd 1 ruimte met wasmachine /drogeraansluiting mogelijkheid voor dakterras en slaapkamer

NVM
MAKELAAR,

Vraagprijs ƒ 559 000,-

T k schilderijen van Indonesische topschilders
tevens
houtsnijwerk uit Thailand en
Indonesië Tel 020-6794726

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus bellen dus
Tel 023-5713780

Autoverzekering
V A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023-5714534
Geen BKR-toetsmg maar toch
geld Bel nu 0900-2020720
(150cpm)

Polyethermatras 140x^00x18 cm dik 225,-

POLVETHERMATRAS
90X200X16 CM DIK
van 185,-vóór

Papaverweg17
Amsterdam Noord
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord
Postjesweg87
Amsterdam-West
Insulimleweg 509
Amsterdam-Oost

Tel
Tel
Tel
Tel

020-6324959
020-6331329
020-6186088
020-6937355

Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid Tel 020-4703049
Van Woustraat donderdag koopjesavond

Verhuizingen
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport
Voll verzekerd 020-6424800

Kennismaking
Ik zoek een gevoelige eerlijke
man met uitstraling Mijn
naam is KIM Ik ben een
goeduitziende jonge vrouw
Boxnummer 272951

Leuke vlotte meid uit Amsterdam in de zomer van haar
leven1 Ik zou graag in contact
willen komen met getinte jongeman of Hollandse man die
Micro-advertenties opgegeven gek is op knuffelen en ondervoor maandag 1500 uur nemen' Ik ben erg leergierig
worden al in dezelfde week op mijn naam is Ellen en wil meet
je afspreken'
Boxnummer
woensdag geplaatst
317087
Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand
Tel 020-6794726

huis rond ƒ 1 000 000

TEL. 023-5 715 715

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
SG
Lalex Lazy
SG
SG
SG
pocket
SG
25
35
40
45
30
damast 16 cm Foam
80x190 99 125- 140- 160 180- 275390
860
80x200 105 130- 150 165 190 280415
870
90x190 110- 140- 155 175- 200 2 8 5 425
960
90x200 115 150 165- 185- 215 290
440
970
120x190 155 190 215 225 255 - 375545 1270
395130x190 165 200 230 2 4 5 - 280
605 1380
180
225
425140x190
245
265 300
645- 1480
140x200 190 230- 255 270 315- 450665- 1500
160x200 200 255 290 3 0 5 - 3 4 5 - 495765- 1600
180x200 230 290 325 350 380 525
875 1700
255330
200x200
365
390 425 - 540985 1800
SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD

GESPECIALISEERD IN CAI

* een vrijstaand of halfvnjstaand woon-

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 FAX 023 - 5 715 747

Maat en
dikte

Financieringen

V
A
N

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS O.G.

PRIJZENOORLOG
MATRASSEN

Speciale aanbieding

CENSE&
LINGEN

* een halfvnjstaand woonhuis m Zuid of
in groene buurt tot ƒ 600 000

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

• Riante achtertuin op het zuiden
• Oppervlakte 190 m

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd

zicht tot ƒ 375 000, liefst met garage
* een eengezinswoning met drie slaap-

In 1999 opgeleverd luxe uitgeruste woning aan de
rand van Park Duijnwijk gelegen

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice onderhoud beveiliging timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis
Tel 023-5712418

* een 3-kamerappartement met zee-

ZANDVOORT

Kunst en antiek

ENTHOUSIASTE ONTBIJTSERVEERSTER gevraagd voor in
een gezellig familiehotel ± 3 ochtenden per week Ervaring niet
vereist
Inlichtingen
Hotel
Triton
Zuiderstraat
3
Schilder heeft nog tijd voor
tel 023-5719105
binnen- en buitenwerk vrijblijvend
prijsopgave
Tel
Huisho udelijk/
Personeel
5719800 na 19 00 uur

VLOOIENMARKT

• Servicekosten circa ƒ 450 - per maand inclusief
voorschot verwarming en water
• Woonopp ca 75 m
• Het appartement mag ook als 21 woning gebruikt
worden

INDELING
Entree/gang met modern toilet L-vormige woonkamer met moderne open keuken en bergkast toegang tot balkon ruime slaapkamer met vaste kastenwand met wasmachine aansluiting moderne
badkamer met douche en wastafel

met je zoon!!

cursus haarknippen

Huishoudelijke hulp voor
2 x 3 uur per week
Tel 5 7 1 3 5 0 6

INDELING
Entree vestibule gang slaapkamer met vaste
schuifwand woonkamer met semi open keuken
royale slaapkamer proviandkast badkamer met
douche en wastafel en apart toilet

DE RUYTERSTRAAT 28

A B NAILS opleidingsinstituut
start in april weer met een
praktijkopleiding tot NAGEL- NAGELSTYLISTE een vak
Kampeerverenigmg zoekt per Test nieuwe PRODUCTEN STYLISTE Voor meer infor- met toekomst avond-dagopl
1 april as (EEN) BEHEER- en verdien tot ƒ30,- per uur', matie 023-5245005
Info 020-6201914
DER(S) In ruil voor lichte bel 0900-203 203 O (1,5 gpm)
werkzaamheden 6 maanden
Particuliere Micro-advertenties
wonen op een prachtige loca- worden
doorgeplaatst op ATS
tie net buiten Amsterdam Text
v a 10 april m A'dam-W + Z O
Voor informatie 020-6381976
blackhair en/of euro-haar
KNIP/FOHN/PERMANENT
10 avonden met certificaat
Commercieel personeel
gratis brochure Self-üne 070-3201780

Engelssprekende vrouw zoekt
huishoudelijk
werk
Tel
6810561

ZANDVOORT

Dnekamerappartement met goede maatvoering op
steenworp afstand van hel strand gelegen inclusief
royale garage voor 1 + 1 kleine aufo

Tweekamerappartement op de 1e verdieping gele
gen met fraai zeezicht en nabij station en centrum
dorp

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

schoonmaakpersoneel

TJERK HIDDESSTRAAT 17

Cense & van Lingen
Makelaars...

Sportmassage, ontsp massage Shiatsu voetreflex ook
zonnebank Tel 023-5714092

Zelf TAROTKAARTEN leren
leggen en duiden9 Ervaren
paragnost-kaartlegger geeft
een 3-delige cursus (2/4 14/5,
4/6) Plaats Amsterdam
Spiritueel Centrum Raphael
Info/opgave
020-4637905/0597-421204

Horecapersoneel

• Oppervlakte 65 m*
• Servicekosten ƒ 295 - per maand
• Het appartement wordt compleet gemeubileerd op
geleverd

Lichaamsverzorging

Sollicitaties en ml Regionale VW Zuid-Kennemerland,
Stationsplein 1 2011 LR Haarlem t a v de heer F Sartonus,
o v v 'vacature Tel 0900 - 61 61 600

Uitstekende arbeidsvoorwaarden w o inkomen ƒ125000- ++
auto v d zaak etc U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis Tel 030-236 76 46 Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select t a v John Gaarlandt Nieuwegracht
29 3512 LD UTRECHT

Entree gang met toilet keuken (2 20 x 3 00) woon
kamer (3 75 x 5 75) slaapkamer met fraaie schuifkast waarin twee bedden zijn weggewerkt (3 70 x
4 15) originele badkamer (2 20 x 1 70) en een balkon (2 90 x 1 80)

SALSA WORKSHOP Elke
zondagmiddag van 1600 tot
1900 uur Borgerstraat 112,
tel 020-6737269

Opleidingen en
cursussen

Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.

ZANDVOORT

INDELING
begane grond entree/hal gang met toilet, trapkast
eenvoudige keuken leuke woonkamer met open
slaande deuren naar tuin en erker met uitzicht in
Oosterparkstraat
1e verd overloop met vaste kast en douche 2 klei
ne slaapkamers en 2 grote slaapkamers balkon op
het zuiden
2e verd via losse trap naar bergzolder
• Garage thans m gebruik als berging
•Transport bij Boedelnotaris
• Netjes onderhouden doch inwendig gedateerd
•Grondopp 212 m
Vraagprijs ƒ 579 000,-

Huurprijs ƒ 42 000 - per jaar geïndexeerd geen
BTW Aanvaarding in overleg vanaf 1 mei 2000

VAN GALENSTRAAT 178

Zeer net tweekamerappartement op de 2e verdie
ping gelegen met uitzicht naar zee

Dans- en
balletles

Geen leeftijdsgrens salansgrens maximaal 23-jange Beheersing moderne talen (N/D/E) en toeristische opleiding vereist
Salariëring volgens ANVV-standaard

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

ZANDVOORT

In Zandvoort Zuid twee onder een-kap-wonmg op
200 meter van zee met tuin op het zuidoosten met
oprit en garage

ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond Tel 5717523

Algemeen

*

haorwei
en pruiken

RANDSTAD Zijn jouw trefw
hef eerlijk en betrouwbaar'
Hou je van kinderen wéggaan TV en een kaarsje'
Groetjes Moniek en meer info
op boxnummer 203117

SAAB SERVICE MOLENAA
Een goeduitziende, zelfstandige spontane vrouw, leeftijd
Rep, onderhoud APK
47 jaar, kijkt uit naar een Wij bieden u aan een keurEigen revisie-afdeling
Motcren/versn bak
goeduitziende,
zelfstandige, collectie automobielen van
Indonesische man tot 50 recente bouwjaren, ook inruilGeen dikke man, lengte 1 70 - auto's met nieuwe APK's teSAAB OCCASIONS
1 75 wel met serieuze bedoe- gen handelspnjzen
Brigitte, 53 blond' Waar is die Imgen anders hoef je niet te Jan van Gentstraat 54 A
tel 023-5614097
hele gezellige man waar ik al reageren
Boxnummer Badhoevedorp, 020-4493433
zo lang naar op zoek ben' 379418
Clubs en
Kan ik met jou gezellig kletsen
Rijlessen
en uitgaan9 Bel me snel en je Dit is een oproepje van een
privéhuizen
krijgt zeker een reactie terug1 42- jarige, spontane Kreeft Zij
COMPLETE
Ik hou van kinderen muziek is op zoek naar een spontane
THEORIEVERZORGING
Virgin Escort Services. Esco
en beesten Kies nu voor box- vriend om m de toekomst iets Je rijbewijs voor ƒ40 - p mnd op niveau 24 h p d Blond
nummer 296093
leuks op te kunnen bouwen Ik
Bel Phil Waaning,
nes/Gays/SM-madam g»
tel 023-5712071
ben gescheiden, heb 2 kmde036-5464700/06-23135575
Ik ben een jongeman van 24 ren ben 1 56 lang en heb
en zoek een leuke vrouw tus- groen-gnjze ogen Vertel me
0906-1ijn en
sen de 18 - 26 Heb jij interes- wat over jezelf Boxnummer
se' Bel mij snel Of het wat 338293
POSTCODE DATINQI
Nieuw' leder uur leuke vro
wordt, zien we dan wel Ik
op SBS-6 text pag"1
kom uit Breda en heet Bas Mijn naam is Ellen ik ben een Vrouwen zoeken snel contact wen
745
Kijk en bel 0906158
Bel
0906-18
44
(80
cpm)
vrolijke spontane, warmbloeBoxnummer 842318
(99cpm)
dige meid uit de randstad Ik SBS-6 text pagina 745
24 uur per dag anoniem luiste- zoek een man die houdt van Ik ga door waar anderen Nieuw' leder uur leuke vro
ren naar advertenties' Ik ben knuffelen,
ondernemende stoppen1 Schaam me nergens wen op SBS-6 text pagi
een spontane jongen van 24 types Ik ben zelf 32 lentes en voor en wil harde SEKSi 745 Kijk en bel 0906-158
jaar, hou van Hardrock, alter- bel je echt terug' Boxnumrner Hamel' 99 cpm 0906-9794
(99cpm)
natieve muziek, ga graag naar 342318
concerten en zoek een leuke
't Lekkerste nummertje nu
Lesbi TienerSeks (18) Live
meid die dit ook aanspreekt Ben jij een man tussen 25 en LIVE met hete meiden thuis Wij zijn lekker Bl en als je be
Als jij zin hebt bel mij dan 35 lees dan snel verder' Ik Ze liggen te wachten
hoor je ons live bezig
vlotte meid, zoek vriendschap 24u p dg 0906-9520 pm99c
Boxnummer 700411
0906-9691 pm99c
en een maatje om meer uit te
Waar is die leuke vriend' Ben gaan Ik ga graag naar optre- "SEKS ALARMNUMMER" Biseks' Buurvr + buurmeis
Snelseks direct live 99cpm
jij ongeveer 65 jaar en 1 85 dens van live bandjes een
181 Spelletjes worden stee
lang' Wil jij met een vrouw bioscoopje of de disco Ik
harder' 99cpm 0906 9526
van 63, lengte 1 68, leuk gaan wacht op je' Boxnummer
SLEUTELGAT-SEKS'
countrydansen' Ik hoop dat ik 203018
0906-9889 Rijpe Sjaan DDcup, zkt jgns 18 jr v live seks De 1e seksafluisterlijn' W
snel iets hoor' Boxnummer
de beste' 99 cpm 0906-972:
Ik ben Rob, 42, maar zie er Grijp onder m'n rok' 99cpm
200254
echt aanzienlijk jonger uit, ben
1
Hoi, mannen Ik ben Rebecca, 1 78, heb donkerblond haar LIVE' Black beautiful en hot' Dagelijks seksen hete meisj'
20 jaar, kom uit Den Helder en en blauwe ogen Ik ben ge- Voor de liefhebber van zwarte 18 op onze hvelijn' Alleen hè
meiden' 99cpm 0906-0600
zoek een relatie Ik hou van scheiden en heb 2 dochter- vrouwen' 99cpm 0906 0601
stappen dieren en sporten tjes Ik zoek een leuke, vlotte,
Ben jij een gezellige, leuke, spontane vrouw voor vriendVakantie
lieve, eerlijke jongen' Dan schap en een vast relatie Lijkt
hoop ik van jou te horen Box- je dit iets' Boxnummer
Nederland
701805
nummer 234867
Leuke, buitenlandse jongens
die goed Nederlandsspreken
uiteraard, mogen een lieve
reactie voor me inspreken Ik
reageer echt terug1 Boxnummer 349387

Ik ben Hans 29 heb donkerblond haar en groen-brume
Personenauto's
ogen Als jij net als ik, het
eenzame alleenzijn ook zat
te
koop aangeboden
bent' Spreek dan een leuke,
spontane boodschap in op
Micro-advertenties opgegeven
mijn boxnummer Ik wacht op Te koop Suzuki Alto 1989, voor maandag 1500 uur,
je
reactie"
Boxnummer apk juli 2000 Prijs ƒ2000, met worden al m dezelfde week op
sportspoilerstel Tel 5716824 woensdag geplaatst
802783

GEKO BV

0906*0611

ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u Klaar
Bel 0523-683000 of fax 0523-682400
Micro-advertenties opgegeven Snel een Micro-advertentie
opgeven' Bel 020-56262/1
voor maandag 1500 uur,
worden al in dezelfde week op of fax uw tekst naar 020woensdag geplaatst
6656321

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT
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Puzzelrit
Sandevoerde
ZANDVOORT - De actieve Autosport Vereniging Sandevoerde organiseert zaterdagavond 25
maart de zogenaamde
"Lente-rit". Dat is een autopuzzelrit over 25 kilometer door 'de gemeente
Zandvoort.
De start van de puzzelrit
is vanuit het vertrouwde
punt de Beach Bar van Hotel Palace aan het Burgemeester van Fenemaplein.
Voor een bedrag van tien
gulden per equipe kan
worden deelgenomen. Inschrijving is mogelijk op
zaterdagavond vanaf half
acht maar ook kan via telefoonnummer 5713391 informatie worden ingewonnen.

Tien over rood
in café Bluijs
ZANDVOORT - In Café
Bluijs aan de Buureweg
nemen 48 biljarters deel
aan een toernooi "tien
over rood". Het toernooi
wordt gespeeld over drie
dagen en wel op 31 maart,
l en 2 april.
Het is voor de tiende
keer dat het toernooi verspeeld wordt. De biljartsport staat weer in een positieve belangstelling en
de organisatie had dan
ook geen enkel probleem
om het deelnemersveld
bijeen te krijgen. Na bekendmaking van speeldata waren binnen enkele dagen de inschrijvingen binnen.
De organisatie rekent
ook dit jaar op een spannend, maar vooral gezellig
toernooi. Vorig jaar zegevierde Fred Pa_ap doch de
concurrentie is er alles
aan gelegen de titel van
hem over te nemen. De Biljartclub Bluijs heeft het
toernooi zo gepland dat de
voorronden op vrijdag- en
zaterdgavond worden gespeeld en de finale op zondagmiddag 2 april zal
plaatsvinden. Toeschouwers zijn welkom.

woensdag 22 maart 2000

Jubilerende hockeyclub ZHC in volle bloei

Knappe zege
TZB op OSC

ZANDVOORT - TZB voegde opnieuw een fraaie zege
toe aan de reeks overwinnmg. In Amsterdam werd bij
OSC met 4-2 gewonnen
waardoor de Zandvoorters m
het voetspoor blijven van
koploper Heemstede.

ZANDVOORT - De viering
van het 65-jarig bestaan van
de Zandvoortsche Hockey
Club werd zondag omlijst
met zeer geslaagde festiviteiten. De druk bezochte reunie
en receptie deed het clubhuis uit zijn voegen barsten
en de hockeywedstrijden
brachten veel vermaak en
succes.
Zo rond het middaguur
stroomde het clubhuis van
ZHC vol. De sfeer was feestelijk. Vele leden en oudleden begroetten elkaar en haalden
verhalen uit het verleden op.
Voorzitter Willem van de Ven
opende de dag door alle aanwezige hartelijk welkom te heten en sneed een geweldige
taart aan in samenwerking
met oud-voorzitter Muller.
Uit het terugblik over 65 jaar
ZHC, door voorzitter Van de
Ven kwam naar voren dat de
club vele activiteiten heeft ontwikkeld, vele hoogtepunten
beleefde maar ook wat dieptepunten kende. Meteen na de
opnchtmg in 1935 telde de
club al 66 leden en een jaar
later werd het clubblad, dat
nog steeds verschijnt onder de
naam De Garnael, uitgegeven.
De ZHC nam in het oprichtingsjaar meteen deel aan de
competitie en behaalde ook
het kampioenschap.

Tot 1940 groeide de vereniging gestaag, doch na de oorlog in 1945 telde de ZHC nog
maar 11 leden. De draad werd
opgepakt en een ledenwerving
leverde weer zo'n honderd leden pp. Nu telt de gezonde vereniging ruim tweehonderd leden en vooral de jeugdafdeling
groeit gestaag.
Bestuur en leden zaten met IJsbrand Kleijhorst heeft geen enkele moete om zijn tegenstander te omspelen.
stil en zo verscheen rond het
veld van ZHC in 1966 kunstver- zich de lunch goed smaken, is met meer in gevaar geweest. wedstrijd hoort, broederlijk
lichting. Het was de eerste ver- maar ondertussen hadden de
De daarop volgende jubi- gedeeld, 2-2.
lichting van een sportveld in hockeysters van ZHC op het leumwedstrijd tussen een Old
Ondertussen liep het clubde badplaats. In 1969 ver- kunstgras de strijd aangebon- Starteam en het veteranen- huis geheel vol. Velen uit de
scheen het nog steeds gezelli- den met rivaal Noordwijk. De team van ZHC stond bol van plaatseüjke politiek en de
ge clubhuis aan de Duintjes- Zandvoortse dames gaven het de hilariteit. Wel streden de Zandvoortse sportwereld kwajubileum extra glans door met good-olds voor de punten, men de jubilerende vereniging
veldweg.
In de hockeywereld werden 3-0 te zegevieren. Vooral in de doch de gemoedelijk sfeer gelukwensen met het heugede kunstgrasvelden steeds be- eerste helft speelde ZHC een werd nooit uit het oog verlo- lijkde feit van 65 jaar hockeysla^grijker en ook ZHC wilde vlotte partij en scoorde drie- ren. Na een strijd op technisch port in Zandvoort.
niet achterblijven. En zo werd maal. In de tweede helft heeft hoog niveau werden de punVoorzitter Willem van de Ven
in 1985 het kunstgrasveld inge- ZHC de strijd gecontroleerd en ten, zoals dat in een jubileum- sprak van een hele goede dag
bruik genomen. In 1978 werd
begonnen met mini-hockey
voor zes en zevenjarige kinderen en nog steeds is dat in trek
bij de jongste jeugd. De club
vierde met zowel heren-, dames- als jeugdteams vele kamZANDVOORT - De ZVM- pioenschappen maar ook deZANDVOORT - BestuursleRabobank handballers heb- gradaties waren zo nu en dan den van de 65 jaar oude Zandben de vorige week behaalde onontkoombaar.
voortse Hockey Club mochten
titel meer dan waar gemaakt
zondag op de jubileumdag ondoor Amsterdam met 17-20
De 65 jaar geschiedenis van der andere een enorme taart
te verslaan. De Zandvoortse de ZHC wordt in een fraai aansnijden.
vrouwen kwamen er tegen boekwerk uitgegeven. Het jaar
Voorzitter Willem van de Ven
US in het geheel niet aan te 2000 zal daann ook nog wor- en oud-voorzitter Muller depas en verloren met maar den opgenomen en de uitrei- den dat met genoegen. De beliefst 20-4.
king zal in juni geschieden. stuursleden Sandra LissenSymbolisch reikte Van de Ven berg en Gilis Kok keken daarZVM-Rabo trad met een wis- het concept jubileumboek uit bij goedkeurend toe. Het was
sel aan in de strrjd tegen Am- aan de zoon van Jo van Pagee. in het clubhuis van ZHC een
sterdam. Die ene wissel was al Pagee was een van de ZHC- drukte van belang. Reunie, resnel op, toen een blessure toe- leden die zeer veel verdienste ceptie en de georganiseerde
sloeg en de Zandvoorters niet voor club heeft gehad.
wedstrijden trokken vele bemeer konden wisselen. Het
De vele genodigden lieten zoekers.
team van coach Ed 'Spruit
heeft echter routine genoeg
om de wedstrijd rustig uit te
spelen. In de eerste helft waren
Riek de Haan (TZB)
34X
de teams aan elkaar gewaagd,
10-10.
Even verhoogde ZVM-Rabo
ftV/J
het tempo en er werd een gat
geslagen van drie doelpunten.
Amsterdam probeerde de
(SV Zandvoort-zat.)
©
22 X
kampioen te verrassen en zet- Robin Castien
te nog wel aan. De Zandvpor- Mischa Tibboel
(TZB)
21 X
t$
ters gaven echter geen krimp
(SV
Zandvoort-jun.)
^
Stefan
Smit
$
12X
en speelde de bal goed rond en
wonnen verdiend met 17-20. Pieter Keur
(SV Zandvoort-zat.)
$$
10X
„In de tweede helft hebben we
afstand genomen," aldus Ed De topscorerslijst is slechts nog interessant voor een tweede of derde
Spruit. „In deze leuke wed- plaats. Niet dat dat een prijs oplevert, maar het is wel aardig dat een
strijd hebben we het toch wel voetballer na de ongenaakbare Riek de Haan kan zeggen dat hij
goed gedaan. Vooral in de tweede is geworden. De Haan voegde maar weer eens een treffer aan
tweede helft liep het wel aar- zijn totaal toe en kwam op 34 doelpunten. Mischa Tibboel scoorde
dig. We konden al snel niet tweemaal en naderde Robin Castien, die eenmaal doel trof, tot op een
meer wisselen, maar hebben doelpunt.
De jubileumtaart had gigantische afmetingen
het toch gered."
Doelpunten: Kees Schaap 7,
Mare Molanus 5, Jan Drayer 4,
Richard Vos 2, Menno Trouw 2.

Handballers ZVM
bevestigen titel

Foto RobKnotter

voor de ZHC. „Het was zeer
geslaagd met een heel druk bezochte receptie," aldus Van de
Ven. „We moeten voort gaan.
We hebben nu een jong en enthousiast bestuur, dat er tegenaan wil gaan. De sport in
het algemeen neigde te individualiseren, maar de teamsport
is toch weer in opkomst. Ook
de ZHC groeit en we willen er
wat van maken. We hopen dat

Grote taart
voor ZHC-ers

het eerste heren team dit jaar
kampioen wordt want we wülen wel hoger op. Het blijft echter wel een familiaire club Gezelhgheid staat voor op dus, en
we willen de jeugd wat te bieden hebben. Dat kan op zo'n
fraai complex waar we alles in
eigen beheer doen. Veel belangenloos liefdewerk van leden
voor de club en dat is belangZANDVOORT - Voor de
rijk."
mannen van basketbalvereniging The Lions duurt de
competitie te lang. Een door
blessures gehavend team
was kansloos tegen het vierde team van Akndes, 95-47.

Gehavend Lions
heeft geen kans

Het met top-junioren versterkte vierde team van Akndes had in de beginfase moeite
met Lions. De Zandvoorters,
onder aanvoering van een uitstekend spelende Phihp Prins,
hadden in de eerste tien minuten het beste van het spel. De
formatie van coach Joop van
Nes kwam zelfs op een 23-25
voorsprong Akndes nam een
time-out, wisselde enige spelers en Lions kwam er daarna
met meer aan te pas
In de laatste acht minuten
van de eerste helft scoorde
Lions nog maar zes punten terwijl Akndes er lustig op los
scoorde Met 48-29 kwam brak
de ruststand aan In het tweede bedrrjf heeft Lions met inzet gespeeld om de score zo
laag mogelijk te houden Het
getalenteerde team van Akndes had daar echter geen
boodschap aan en walste over
de Zandvoorters heen. Eindstand 95-47. „We konden niet
op tegen dit Akndes We moeten dit seizoen gewoon met
lekker spelen afmaken en volgend jaar proberen we het opmeuw," aldus Joop van Nes

iTopscorer J
l
H

Harocamo wint
zaalvoetbalstrijd
ZANDVOORT - Het zesde
zaalvoetbaltoernooi voor horecabedrijven is een overwinning geworden voor Harocamo. In een spannende finale
werd Chin Chin geklopt.

Sporting OSS blyft
in top klassement

ZANDVOORT - De volleybalsters van Sporting OSS
blijven door een gave 3-1
overwinning op Allides 3
meedoen om een hoge klassering. De Zandvoortse heren waren kansloos tegen net
Tien horecabedrijven had- tiende team van Haarlem.
den ingeschreven voor het
jaarlijkse toernooi. OrganisaIn een bijzonder aantrekketor Jan Smit van het Sport lijk partij volleybal hebben de
Café zorgde voor een strak en vrouwen van Sporting OSS en
vlot verloop van het toernooi. spannend duel uitgevochten
De wedstrijden stonden onder met Alhdes. De eerste set verleiding van prima scheidsrech- liep voor de Zandvoortsen niet
ters en de strrjd verliep dan naar wens. Het samenspel klikook in een sportieve en gezelli- te niet en Allides pakte de eerge sfeer.
ste set met 13-15. De daarop
i De tien teams waren ver- volgende sets waren boeiend.
deeld in twee poules van vijf. In Sporting OSS raakte op dreef
de poules was de strijd bijzon- en won vervolgens de tweede
der eneverend. Uiteindelijk en derde set met 15-8 In de
werden Harocamo en Chin beslissende vierde set gaven
Chin poulewinnaars en plaat- Sporting OSS en Alhdes elkaar
sten zich daardoor, voor de fi- geen duimbreed toe. De Zandnale. Een finale die óp hoog voortse volleybalsters sloegIjeil stond. Spanning alom met den echter in de slotfase toe en
hachelijke situaties voor de stelden door een 15-11 setdoelen. Uiteindelijk ging de winst de 3-1 overwinning veilig.
eerste prijs naar Harocamo.
Het tweede damesteam van
Voor de strijd om de derde Sporting OSS werd kansloos
en vierde plaats plaatsten zich verslagen door het achtste
Café Bluijs en Café Basta. Bas- team van Allides. Alleen in de
ta nam een 1-0 voorsprong en eerste set leverde Sporting
leek derde te gaan worden. OSS tegenstand van betekeEen doelpunt, gescoord door nis. De set ging verloren met
een dame van Café Bluijs, en 10-15 waarna de tweede en
die telden dubbel, betekende derde set een formaliteit weröat de overwinning naar Bluijs den. Allides won eenvouding
met 3-15 en 1-15.
ging.

De Sporting OSS volleyballers traden aan tegen een zeer
geroutineerd tiende team van
Haarlem. In deze wedstrijd
speelde Dominique Hogendijk
een goede wedstrijd maar het
was niet voldoende om aan de
nederlaag te ontkomen. In een
goede eerste set trok Haarlem
met 10-15 aan het langste eind.
De tweede set was snel beslist
aangezien de Zandvoorters te
veel fouten maakten, 5-15. In
de derde set leverde Sporting
OSS goed volleybalwerk af.
Tot aan 11-11 waren de teams
aan elkaar gewaagd. De Zandvoorters lieten toen een paar
steken vallen en Haarlem profiteerde door de set uit te serveren, 11-15.
Ook de Zandvoortse jeugd
was actief in de Korver Sporthal. De B jeugd behaalde een
knappe 2-1 overwinning op
Haarlem B. De eerste twee
sets werd door de Zandvoortse
jeugd afgetekend gewonnen
met 15-9 en 15-7. De laatste set
was toen niet meer van belang.
Haarlem kon daardoor eenvoudig de set met 0-15 pakken.
De C jeugd van Sporting OSS
kreeg geen kans van Roda en
verloor met 0-3. Toch was er
sprake van een gelijkopgaand
duel. Roda behield in de slotfases van de sets meer rust in het
spel en zegevierde met 12-15,
13-15 en 14-16.

Coen Mollenberg
vangt meeste vis
Foto RobKnotter

Klein kansje op nacompetitie

ZANDVOORT - Door met
2-0 te winnen van Hoofddorp
blijft het zaterdagelftal van
SV Zandvoort een kleine
kans houden op een plaats in
de nacompetitie. De Zandvoorters grepen de winst
door in het begin van de
tweede helft tweemaal te
scoren.
De straffe wind en het droge
en hobbelige veld maakten
goed voetbal vnu'wel met mogelijk Hoofddorp en Zandvoort waren in de eerste helft

Op een slecht bespeelbaar
veld m Amsterdam was het
met mogelijk tot goed voetbal
te geraken. Zowel OSC als
TZB hadden moeite om de bal
lekker rond te spelen De badgasten hadden nog de minste
problemen om elkaar te vinden en na vijf minuten kon de
eerste treffer genoteerd worden. Riek de Haan werd vrij
gespeeld en dat betekende 0-1
De vreugde was van korte
duur aangezien OSC snel en
hard terugsloeg omdat TZB er
te gemakkelijk overdacht
Tweemaal werd de Zandvoortse achterhoede verschalkt en
OSC leidde met 2-1 TZB hervond zich weer en toog ten
aanval Uit een schitterende
vrije trap liet Dennis Schrader
de gelijkmaker aantekenen en
vlak voor de rust kopte Mischa
Tibboel hard raak, na een goed
genomen hoekschop, 2-3
In de tweede helft bouwde
TZB aan een groot veldoverwicht De aanvallen werden
echter veelal te ver doorgevoerd waardoor alleen Mischa
Tibboel nog raak wist te schieten, 2-4. OSC probeerde het
met snelle tegenstoten, maar
de als laatste man spelende
Nick Post kweet zich uitstekend van zijn taak. Wat beide
teams ook probeerden de
stand onder ging geen wijzigmg meer.
„Het was een verdiende
overwinning," stelde Willem
Koning na afloop. „ We hebben
toch wel weer aardig wat kansen laten liggen, maar de drie
punten z\jn binnen. Zodoende
blijven we kansen houden op
de titel en hopen we maar dat
Heemstede wat punten laat
liggen "

geheel aan elkaar gewaagd. en Robin Castien plaatste zich
Het spel speelde zich in die achter de bal Met zijn fraaie
eerste helft vrijwel op het mid- traptechmek krulde de Zariddenveld af De aanvallers wer- voortse spit de bal in de verste
den over het
hoek, 1-0. Vijf
algemeen
minuten later
door de verwas de strijd
beslist. Casdedigers aan
banden getien brak door
legd en echte
en legde de
bal panklaar
doelrijpe kanBerry
sen vielen er ~~-•~"•~~ -------- voor
niet te noteren.
Buitenhek die rustig scoorde,
In de tweede helft sloeg SV 2-0.
Zandvoort meteen toe. SV
Even later kreeg Robin CasZandvoort kreeg brj de corner- tien een aanvaring met de
vlag een vrije trap toegewezen scheidsrechter, die hem de

Zandvoort wint
met 2-0 van
Hoofddorp

ZANDVOORT - De leden
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort vingen redelijk vis
tijdens een wedstrijd vanaf
de pier in IJmuiden. Uiteindelijk werd Coen Mollenberg
winnaar.

Op de pier stond behoorlijk
veel wind, doch naast de Zandvoorters waren er ook veel andere visliefhebbers op de IJmuidense pier De vangsten
waren goed te noemen en zelfs
werd er een clubrecord gebroken Het reeds vijf jaar oude
record van Frans Castien werd
met een centimeter gebroken
door Ton Nientied. Nientied
sloeg een vijf dradige meun
van 25 centimeter aan de haak
Voor het ovenge werd en kabeljauw en schar gevangen
Coen Mollenberg haalde zes
vissen met een totale lengte
van 174 centimeter uit het water en dat was genoeg voor de
overwinning Tweede werd
Willem Bakkenhoven met vier
vissen en een lengte van 163
centimeter. Op een keurige
derde plaats legde Jos Haarman beslag met dne vissen
met een totale lengte van 98
leiding nog steeds stevig in centimeter.
handen. Mevrouw Pluitsma en
de heer Veldhuizen zijn opgeklommen naar een keurige
tweede plek.
Mevrouw Nrjsen en de heer
Van der Moolen haalden in de
B-lrjn fors uit. Zij scoorden 71
procent, waar de andere paren
met bij m de buurt konden komen. Nummer twee met 61
procent werden de dames Van
Bel dan i.v.m.
Teeseling en Post. De dames
Van Duuren en Peters bhjyen
nabezorging
onveranderd aan de leiding.
donderdagmorgen
Hun laatste belagers zijn mevóór 12 uur
vrouw Janssen en de heer Santel. 5717166
toro
gele kaart voorhield. Het betekende zijn tweede gele kaart
van de wedstrijd, waardoor
Zandvoort met tien man verder moest. Grote problemen
ontstonden er echter niet meer
voor Zandvoort. Door een goede inzet en goed verdedigen
kreeg Hoofddorp geen kans op
een tegentreffer.
„We wonnen door hard te
werken. Geolied voetbal hebben we met gespeeld maar de
overwinning was toch wel verdiend Het zijn dne nuttige
punten," vond begeleider Joop
Paap.

Hoge scores bij bridgeclub
ZANDVOORT - De vierde
competitie bij de Zandvoortse Bridgeclub is reeds gevorderd tot de vijfde wedstrijd.
Daarin werd uitstekend gespeeld en mooie scores behaald, waardoor de spanning
in de totaalrangschikking behoorlijk omhoog ging.
De heren Polak en Vergeest
zorgden voor een uitschieter
door in de A-lijn het hoogste te
scoren. Met 65 procent eindigden zij op de eerste plaats en
verwezen de heren Brandse jr.
en Van der Meulen, met een
procent minder naar de twee-

de plaats. In de totaalstand
blijven de heren Grpenewoud
en Smit aan de leiding, op de
tweede plaats gevolgd door
mevrouw Molenaar en de heer
Koning.
In de B-hjn trokken de dames Gotte en Verburg aan het
langste eind. Met 58 procent
bleven zij het echtpaar Peeman twee procent voor. Na vijf
wedstrijden bezetten de dames Gotte en Verburg de eerste plek voor de heren Bakker
en Brandse sr.
De C-hjn leverde met een
mooie score van zestig procent
een overwinning op voor de da-

mes Morhaus en De Muinck
De tweede plaats met 57 procent was voor de dames Van
Leeuwen en Bruijn De dames
Beijer en Rauwerda voeren de
ranghjst aan, terwijl de dames
Bruijn en Van Leeuwen zich op
de tweede plaats nestelden.
In de competitie op donderdagmiddag werd de hoogste
eer in de A-lijn behaald door
mevrouw Hoogendijk en de
heer Brandse sr. Zij scoorden
61 procent, wat een procent
meer was dan het resultaat
van de dames Lemmens en
Voolstra. De heren Hogendoorn en Wey'ers hebben de

Uw krant
niet
ontvangen?
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SKEELEREN
Dat doe je gewoon bij

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

//

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

vanaf 10 april gaan we van start,
dus vraag nu de folder en bel
023-5379944

28 LATS ELEKTRISCHE BODEM MET KNIEKNIK
EN INSTELBARE MIDDENSEKTOR
(2 MOTORIG, 3 JAAR GARANTIE)
+ MATRAS + BEUCEL -l- POTEN

Verhuizingen

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

WEKELIJKS EUROPA

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

ERKENDE
VERHUIZERS

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

S u p et-part i j •epemiepapieren

Pocketvering matras
afgedekt met latex

Pocketvering matras
* 220 tonvormige pockets per m2
* Afneembare hoes
* Anti-allergisch

* l O jaar garantie op pocketvering
* 250 tonvormige pockets per m2
* 7 zonesvormig matras
* Afneembare hoes
* Anti-allergisch
90x200
90x200

Papier, je staat ermee op en gaat ermee naar bed.

3O f

359,-

80x200 349,-

•™

70x200 339,80x200 559,-

Of je op school zit of thuis je huiswerk doet, als je er even over nadenkt hebben

70x200 549,-

we ons leven lang plezier van karcon en papier. Zelfs van oud papier. Want 75% van het
papier dat we in Nederland gebruiken, gebruiken we weer om nieuw papier en karton
van te maken. Het Informatiecentrum Papier en Karton kan je daar alles over vertellen,

De Matrassenhal

via www.papierinfo.nl of telefoon 020 - 654 30 43.

Ons leven lang plezier van papier. V, '2
~°<* ^- ^r

«

Alleen op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2000
Openingstijden: maandag I2.00M730 uur

Keulsehe Vaart 3A, Breukelen

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 1730 uur fe|( O346-164O l O
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Woensdag 22 maart: Nationale Boomfeestdag

.
M o c nm e e r - d ü n . ' .l p O O m a c C".a..s s ë'n
o p
.n. v .e: r i 'n. g - .
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De Postcode
Loterij helpt!

Met uw lot in de Postcode Loterij steunt u de aanleg
en het onderhoud van vele natuurgebieden.

De Nationale Postcode
Loterij en Stichting
DOEN! steunen de
Stichting Nationale
Boomfeestdag, als één van
de vele beneficiënten. De
doelstelling van deze jaarlijkse Boomfeestdag is het
investeren in de kwaliteit van
onze leefomgeving. Voor
iedereen die nu leeft, voor
onze kinderen, maar ook
voor alle toekomstige generaties. Viering van de
Boomfeestdag maakt als
onderdeel van natuureducatie op scholen door heel
Nederland de schooljeugd
milieubewust. Daarbij is het
door de medewerking van
gemeentebestuurders een
prima manierom het
gemeentelijk groenbeleid
te promoten. Voorop staat
dat kinderen het leuk vinden
bomen te planten. Meer dan
130.000 kinderendoen

inmiddels mee. Door mee te
spelen in de Postcode Loterij
steunt u mede de Stichting
Nationale Boomfeestdag in
haar structurele bijdrage aan
een groen Nederland. Help
mee en stuurt u de bon
hieronder vandaag nog in.
Daar wint iedereen bij!

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

55055
1,6 miljoen mensen in Nederland
vechten tegen hun astma, bronchitis
of Longemfyseem. Het Astma Fonds
vecht al 40 jaar met ze mee. Er is veel

K I E N !
02 03 04 08
11 20 41 44
62, 70 72 85

bereikt. Maar het Astma Fonds kent
geen adempauze.
Het grootste probleem is onopgelost:
astma, bronchitis en longemfyseem zijn
nog niet te genezen. Sterker nog:
steeds meer mensen krijgen last van
hun luchtwegen.

BON VOOR MILJOENEN
ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Mega Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermea steun ik 29 goede doelen.

D de heer

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x f 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

Postcode:

A.u.b. uvv keuze aankruisen en vorder invullen In
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 • 300 7500 OScpm).

Ik machtig u hierbij tot wederopzegglng
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voorde extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Het aantal kinderen met astma is de
laatste 10 jaar met 50% gestegen

D mevrouw

Postcode Loterij Live!

Naam:

26 maart

Adres:

Kijk, bel tot
maandag 22.00 uur
en maak kans op
Funshooter
Fotocamera

Plaats:
e-mail:
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel:
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening'

meer volwassenen bronchitis en
longemfyseem.

5684 AP
in Best

met
6 winnende loten
1500003

ƒ 25.000,- PER LOT

• NATIONALE •
M i H~\ "T C: O l 8 W
H L O I C H l J l!

tot 300.000. Daarnaast krijgen steeds

en voor
5684 AP 027

extra: een BMW!

Bon uitknippen en in een enveiop (zonder postzegol) opsturen naar:
QJ
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19903,1100 VM Amsterdam. |

| De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.0.890/0098/831.5 d d. 19/12/1997.

l

Zctfouten voorbehouden

Steun al deze mensen in hun gevecht
om lucht. Geef! U kunt uw gift
overmaken op giro 55055 of bank
33.59.58.885. Alvast bedankt.

woensdag 22 maart 2000
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N SEPTEMBER 1895 bezocht Jacob Olie het tuindersdorp Aalsmeer. In de
Zijdstraat fotografeerde hij enkele dorpsbewoners die onwennig voor de camera poseren. Heel anders dan de man met hoed en pak, Olies metgezel op deze
dag: hij keert terug op drie andere foto's, zelfbewust met wandelstok en de
hand in de zij. De belangrijkste straat van het dorp is er verhard met grote
natuurstenen keien, de rijbaan is niet veel breder dan een kar. De weg bolt licht
op, zodat het regenwater kan afstromen naar de goten aan de zijkant, die in de
plaats gekomen zijn van de oorspronkelijke wegsloten.
De afwisselende bebouwing van lage huisjes, de tussenliggende gangen en het
ontbreken van een echte rooilijn getuigen van een vroegere situatie, waarbij elk
huis op een eigen erf stond. Wie nu door de moderne winkelstraat van het dorp
loopt, herkent maar weinig van wat Olie zag. Regengootjes zijn er nog steeds,
maar de huizen zijn vernieuwd en verhoogd, met een, soms twee verdiepingen.
Twee elementen zijn gebleven: de 16de-eeuwse Hervormde kerk, met de in
1868 vernieuwde toren, en ook de vooruitspringende huizen Zijdstraat 20-24, op
de foto links. Olie had dan aan zijn linkerzijde korenmolen 'De Leeuw'.
Olies uitstapje naar Aalsmeer is een van de vele reisjes die hij vanaf 1890 met
de camera maakte. Een niet onbelangrijk gedeelte van zijn oeuvre is buiten de
toenmalige stadsgrenzen van Amsterdam tot stand gekomen, of het nu een
wandelingetje langs de Amsteldijk betrof, naar het raadhuis van NieuwerAmstel, of een dagreis naar het 17de-eeuwse evenbeeld van dat gebouw in het
Friese Bolsward. Die laatste reis was bepaald een uitzondering, want over de
grote rivieren torste Olie zijn fotografische uitrusting zelden mee.
Opnamen verder van huis kwamen meestal tot stand tijdens zomervakanties.
Zo stapte Olie met zijn kinderen een aantal jaren in de maand augustus aan
boord bij beurtschipper Pieter van Veen aan de Oude Schans. Vervolgens ging
het over de Zuiderzee, waar hij foto's maakte van passerende zeilschepen, naar
de mond van de Eem, en vandaar naar Amersfoort. Daar aangekomen fotografeerde hij de Koppelpoort, maar ook de omgeving, zoals Renswoude en andere
plaatsjes in de Gelderse Vallei.
Andere vakantie-uitjes vinden we zo weerspiegeld in Olies foto's: langs de
Hollandse IJssel, Bergen, Apeldoorn en omgeving. Veel intensiever nog verkende hij de Noord-Hollandse en Utrechtse dorpjes en stadjes in een wijde kring
rond Amsterdam. De wijdsheid van het vlakke polderland met de silhouetten
van dorpen en steden kon hem maar matig boeien. Steeds zocht hij het leven
zelf op: de boerderijen en het vee, en de landweggetjes en straatjes waar hij
altijd wel wat belangstellende dorpsbewoners voor zijn camera wist te krijgen.
De foto van Aalsmeer is daar een mooi voorbeeld van.
Met dank aan Erik Schmitz
Dit is de negende aflevering van een serie over Jacob Olie, die tussen 1860 en
1904 duizenden foto's in en rond Amsterdam heeft gemaakt. Tot half april is
in hét Gemeentearchief, Amsteldijk 67 in Amsterdam, de tentoonstelling
'Jacob Olie, fotograaf van 19de-eeuw Amsterdam' te zien. Openingstijden zijn
maandag tot en met zondag van 11 tot 17 uur. Op de internetsite van het
Gemeentearchief (www.gemeentearchief.amsterdam.nl) is een selectie te zien
van de fotocollectie van Olie.

Aalsmeer, Zijdstraat, 25 september 1895

Foto Gemeentearchief Amsterdam

Gedurende de tentoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf
van 19de~eeuws
Amsterdam (tot half april),
houdt deze krant in
samenwerking met het
Gemeentearchief
Amsterdam een fotowedstrijd. ledere amateurfotograaf kan hieraan
meedoen. Het thema van
de wedstrijd K 'straatlcven', een onderwerp
waarop Jacob Olie zich
rond 1900 graag in
Amsterdam en omgeving
uitleefde.
Een speciale jury zal de
foto's beoordelen. Zowel
deze krant als het
Gemeentearchief
Amsterdam stellen toepasselijke prijzen beschikbaar,
onder meer in de vorm van
fotoboeken. Eén van de
hoofdprijzen is in elk geval
het prachtig geïllustreerde
boek 'Jacob Olie Jbz
(l 834-1905}', winkelwaarde 95 gulden.
U kunt uw toto's (aantal,
formaat, zwart-wit af
kleur, oude of nieuwe
foto's mag a zelf bepalen)
staren naan Weekmedia,
t.a.v. Trudy Steenkamp,
postbus 2201,1000 EK
Amsterdam, onder verraeiding van Jacob Olie.

meer
Over de foto's van de
: AmsterdamV Jacob Olie,
is vrijwel allè^bëföéïïdf Be*
tentoonstelling in
het Gemeente
Archief aan de
Amsteldijk trekt
veel belangstellenden. Jacob Olie
maakte niet alleen
foto's van 'zijn
stad' en de naaste
omgeving, ook zijn
bouwkundige teke' ningen zijn
bekend. De familie Olie
blijkt echter op veel ande, re terreinen ontzettend
veel te hebben verzameld.

Het boek 'Jacob Olie Jbz (1834-1905', dat de groep studenten van de opleiding
Volwasseneneducatie voor Autochtone Amsterdammers ontving, krijgt een plaats in de bibliotheek van hun school, het Regionaal Onderwijscentrum Amsterdam
Foto Jaap Maars

»

CHTERKLEINZOON WILLEM Storm
i van Leeuwen maakte tijdens zijn studie
lin Utrecht voor het eerst kennis rnet de
„dochter van Jacob Olie, Aagje, zijn oud-tante
,'dus. „Ik kwam tijdens een wandeling door
Utrecht toevallig langs een huis, dat
bewoond werd door Jacob Olie, de zoon dus.
Op een dag ben ik daar eens op bezoek
' gegaan en daar bleek behalve Jacob en zijn
vrouw, ook Aagje te wonen die nooit is
getrouwd."
De nu in Leiden wonende kleinzoon van
Olies zoon Jan is van jongsafaan al geïnteresseerd in het doen en laten van zijn overgroptvader. „Olie had vier kinderen. Behalve mijn
grootvader en Aagje nog twee zoons, Willem
en Jacob. 'Oom' Willem had een projectieapparaat en als we bij hem op bezoek waren,
liet hij veel van die glasplaten zien aan zijn
:
heefjes."
Vooral het contact met Olies dochter Aagje,
"die hij de laatste tien jaar van haar leven
vaak heeft bezocht, heeft hem een aardig
beeld over het doen en laten van de Olies
gegeven. „Ze was wel op haar hoede in het
• begin. Dan vertelde ze wel wat over haar
vader, rriaar ik kreeg aanvankelijk niets te
zien. In de loop der jaren kreeg ze wat meer
vertrouwen en gingen er steeds meer kastjes
en deuren open."
*„Het was een bijzonder mens. Ze maakte
zich zorgen over de collectie en dat gold niet
alleen de foto's en tekeningen. Want in de
familie werd werkelijk alles bewaard."
„Ze woonde in een groot huis aan het
Wilhelminapark, waar je met een klein trapje
naar de kelder ging en een half trapje op
naar de benedenwoning. Drie grote kamers
van zo'n zes meter achter elkaar, waar in de
voorkamer de meubels met lakens waren
overdekt, want die mochten niet verkleuren.
Ze was ook zuinig want als je op bezoek
kwam, brandde er in de achterkamer één
lampje boven de tafel en kreeg je een kopje
thee of koffie."
„Maai- het huis telde nog twee verdiepingen
en een zolder. Die stonden werkelijk propvol.
Op een gegeven moment was men zelfs bang
dat de zolder het zou begeven, omdat daar
alle exemplaren van het Utrechts
Nieuwsblad (UN) lagen opgeslagen. Die
waren vanaf het eerste exemplaar, ik geloof

E BELANGSTELLING
voor de twee maanden
geleden in het
Gemeentearchief Amsterdam
geopende tentoonstelling
'Jacob Olie, fotograaf van
19de-eeuws Amsterdam', blijft
onverminderd groot.
Donderdagmiddag rond de
klok van twee uur werd de 25
duizendste bezoeker verwelkomd.

Volwasseneducatie, van het
Regionaal Onderwijscentrum

Wie dat precies was, is moeilijk te zeggen, want het betrof
een groep van circa twintig
deelnemers van de opleiding

Amsterdam, voor autochtone
Amsterdammers. De groep
kreeg het boek 'Jacob Olie Jbz
(1834-1905)', dat bestemd zal

wat er met de kranten van het UN moest
gebeuren. Bij het UN waren ze nog wel geïnteresseerd in de eerste twee jaargangen,
omdat ze daar maar één of twee exemplaren
van hadden. Maar voor de andere jaargangen
was geen interesse. Dus die bleven liggen."
Zuinigheid was troef. „Ik denk dat ze altijd
heel zuinig en sober hebben geleefd, ook
vroeger. We kwamen bijvoorbeeld ook nog
een doosje elastiekjes tegen. Bijna vergaan,
maar Aagje vond dat het toch niet mocht
worden weggegooid. We vonden ook gloeilampen uit de negentiende eeuw, weliswaar
nieuw maar niet meer te gebruiken, omdat
ze nergens meer pasten. Kinderpoppen,
speelgoed, nog een apothekerswinkeltje met
echt nog ruikende flesjes. Alles vrijwel onbeschadigd."
„Ik geloof dat ze eind jaren zestig de kolenkachel pas vervingen door een gaskachel.
Maar de badkamer was nog geheel in oude
stijl, met een geiser van zo'n anderhalve
meter hoogte en de wc en fonteintje nog in
Delfts Blauw. Nog voor haar dood in 1975 gaf
ze mij een aantal stoelen 'om ze goed te
bewaren voor 1de volgende generatie'."
Die stoelen heeft Storm van Leeuwen nu in
zijn woonkamer staan. Eén met armleuningen. „Maar toen ik dacht dat er dan ruimte
kwam brj Aagje, zag ik dat zij een stel nog
oudere stoelen, vermoedelijk uit 1750, in de
kamer had gezet. Allemaal rechte zittingen,
een luie stoel was er niet."
Achterkleinzoon Willem Storm van Leeuwen met één van de stoelen, die bij Jacob Olie
(inzetje) thuis werden gebruikt
Foto Jaap Maars

uit 1905 of 1906, bewaard. Want in 1905, na de
dood van Jacob Olie, verhuisden Aagje en
haar broer naar
Utrecht. Zij hadden een groot deel van de
collectie van hun vader meegenomen."
„Aagje had ook een grote collectie kleding,
ook van haar moeder. Die werd op gezette tijden weer gewassen, gesteven en met mottenballen weer opgeborgen. Ook ondergoed
werd bewaard. Zo had ze het oudste corset
van Nederland uit 1650 waarin nog walvis
balleinen waren verwerkt. Maar ook bezat ze
nog kinderkleding en babymutsjeuit de
negentiende eeuw, want er werd niets weggegooid of verkocht. Zelfs de aankoopbonnetjes

van goederen werden bewaard. Alles keurig
netjes gerubriceerd."
Daar kwam Storm van Leeuwen achter door
de zeer gedetailleerde boedelbeschrijvingen,
waardoor vrijwel alles was te dateren. „Jacob
Olie had ook een grote collectie boeken. Bij
mijn ouders staat nog zijn 'Description des
Arts et des Métiers', een aantal dikke boeken, waarin allerlei onderwerpen staan
beschreven."
Door zijn jarenlange contacten met dochter
Aagje heeft hij ook nog eens mogen helpen
bij het opruimen van de zolder. „Na het overhjden van Aagjes broer Jacob was de vraag

Zijn oud-tante zal altijd een plaatsje in zijn
herinneringen houden. „Ze kon niet alleen
heel veel over de foto's vertellen, maar ook
over haar kinderjaren als ze met haar vader
en broertjes op stap ging om foto's te maken.
Tot vlak voor haar dood gaf ze ook nog vier
of vijf uur per dag spraaklessen en ademhalingsoefeningen aan leerlingen die bij haar
huis kwamen. Toen ze op hoge leeftijd eens
in het ziekenhuis belandde, was het verplegend personeel verbaasd over het feit dat ze
zelf haar ademhaling kon regelen. Ze gaf ook
nog muziekles, waarvoor ze zelf een vleugel
had aangeschaft. Maar wij hebben niets van
haar geërfd toen ze op 92-jarige leeftijd over-leed.-Wij waren immers geen famlie in de
rechte lijn."
Henk Fokkink

25.000sfe

•worden voor de bibliotheek
van de school. Onder de deelnemers werden drie Jacob
Oliefoto's verloot. Het idee om
naar de tentoonstelling te
gaan sluit aan op de doelstelling de cursisten een brede
oriëntatie mee te geven op (de
geschiedenis) van Amsterdam.
De tentoonsteling wordt overigens verlengd tot en met
Tweede Paasdag, 24 april.
Hiertoe heeft het gemeentearchief besloten, om in de laatste week van de openstelling
wat druk van de ketel te
halen.

Het is 250 jaar geleden dat de grote componist Johan Sebastian Bach is
gestorven. De Matthaus Passion is één van de meest geliefde werken van
Bach. Het wereldberoemde Tsjechische jongenskoor Boni Pueri en het
Philharmonisch Orkest uit Hradec Kralové geven op donderdag 13 en vrijdag 14
april in de Westerkerk in Amsterdam een bijzondere uitvoering van de

Matthaus Passaon
Het hjdensverhaal van
Christus wordt m deze passie vol muzikale schoonheid
met grote ontroering en
betrokkenheid verteld. Grote
koren, koralen en aria's
brengen het evangelieverhaal op adembenemende
wijze voor de aandachtige
luisteraar.
Het interessante van het m
1983 opgerichte en mmiddels wereldberoemde jongenskoor (dat inmiddels
voor het derde achtereenvolFoto Ed den Ouden
gende jaar naar Nederland
komt) is dat het met alleen uit sopraan- en altstemmen bestaat, maar dat uit
eigen gelederen ook de tenoren en bassen worden gerekruteerd. Hierdoor is
er een echte eenheid m klank ontstaan die de muzikale basis vormt van de bijzondere uitvoeringen van deze Matthaus Passion. De klank en de zuiverheid
van Boni Pueri wordt overal hoog geprezen.
Tegen inlevering van volledig ingevulde bon bij het AUB-Amsterdam,
Leidseplein 26 krijgen lezers van deze krant tien gulden korting op de normale
toegangsprijs van 55 gulden.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL

De Westerkerk is te vinden aan
de Prinsengracht 281. Aanvang
concert: 19.30 uur.

TIJDELIJK
EXTRA VOORDELIG

r 7--7
BIJZETTAFE!>
Massief bout, blad 'op banden
gedragen'door twee menselijke
figuren, van 399.- NU 299.-"

JAN DES BOUVRIE: A
FAUTEUIL ESPRIT Handgevlochter,
zitmeubel mei gestoffeerde zitling.
Diverse kleuren leverbaar,
van 998, NU 495.-")

JAN DES BOUVRIE: A
FAUTEUIL SWING Apart ontwerp met
romp van handgevlochlen pitriet
(div. kleuren) m gestoffeerde kussens.
Fabrieksnieuw, zolang voorradig, van
1500.-NU 745.--)

4 DOUBLÉ BOOKCASE
Royale boekenkast van
massief teakhout. van
1395.-NU 1095.-")

AROUND THE WORLD
Maak een reis om de wereld bij Mobi Design in Alkmaar! Een unieke, grensoverschrijdende collectie met een avontuurlijke inslag. Want Wlobi combineert
modern Europees design met ambachtelijk vervaardigde meubelen uit alle
windstreken en originele, soms zelfs antieke, accessoires. De collectie voert
o.a. van China naar Mexico, van Korea naar de Filippijnen en van Indonesië
naar India en West-Afrika. Tijdelijk geven wij op veel tóch al voordelige eigen
importprijzen nog een extra stevige korting. Zolang de voorraad strekt is
shopping around the world goedkoper dan u denkt!

INDONESISCH
BEELD
Metaal,
ca 100 cm hoog.
van 370.i
NU 295.-")

JJ

CRACK 99 A
Tijdloze bonk met perfect zilcomfort,
van Duits (opmerk. Tijdelijk in leder
'Cool'(diverse kleuren). 2,5-zits (l85
cm) van 2495.-NU 1995.-')

EUROPESE EETSET A
Beslaande uil eettafel 'Provence' (massief beukenboul) en eetkamersloel 'Panis',
(leverbaar in diverse kleuren leer). Tafel, 200x90 cm, van 1299.- NU 1195.-'
Stoelen, per stuk van 550,- NU 499.-')

TOC7 A
Origineel klein barmeubel uit Mexico,
vervaardigd van massief bout.
van 499.- NU 395.-")

rr
BINNEN/BUITEN VOUWSTOEL A
Origineel spel uit Wesl-Afriko. Houten
Vervaardigd van verzinkt metaal en
duurzaam robinia hout.
speldoos met balletjes en spelregels.
NU slechts 19.95")
4 stuks van 900.-NU 495,-")
ROYALE EETSET A
Beslaande uit 'Big Teak Table'
(massief leak met ca 4 cm dik blad!)
en comfortabele stoelen 'Tyrrel' (in
div. kleuren stof, afgewerkt met leer).
Tafel, 200x100 cm, von 1599,
NU 1395.-")
Stoelen, per stuk van 450,
NU415.-')

«JAN DES BOUVRIE:
MEUBELPROGRAMMA LORENZO
Diverse modellen van deze bekende
ontwerper, nu fobrieksnieuw en zeer
aantrekkelijk geprijsd bij MOBI!
Slechts in één uilvoering en uit voorroad leverbaar:
3-zilsbank van 1940, NU 775.fauteuil
van 948, NU 395.- )
eettafel
van 1396, NU 559.eelstoel
van 524.-NU 225.wandtafel van 996, NU 399.- )
•4 NOW BY HÜLSTA: NOW 4!
MOBI heeft een complete studio ingericht met dit Duitse (opmerk en toont
vele opstellingen. NOW BY HÜLSTA
staat borg voor spraakmakend design
en een perfecte prijs-kwalifeitsverhouding. Hel moderne programma NOW 4!
is nieuw en vanaf heden uitgebreid bij
MOBI Ie zien. Wij adviseren u graag
over de vele mogelijkheden.

CHINESE KABINETKAST A
Origineel oude exemplaren. Kosten
zijn tweedelig en meestal uitgevoerd
met 4 deuren en 2 lades. Massief hout.
van 870, NU 695.-**)

T

l l

CHINESE MEDICIJNKAST A
CD-STAANDERS
Kast met veel kleine lades, gemaakt van Van massief boul, leverbaar in div. uilmassief hout. Maat + 1 1 5x53x1 66 cm
voeringen en hoogtematen. Nu 20%
von 1410, NU 995.- "')
KORTING op onze toch al lage eigen
import prijzen! Bij voorbeeld:
100 cm hoog van 98, NU 78.-")
150 cm hoog van 1 1 9, NU 95.-")

BARS A
Sfeervolle, zeer
complete huisbar uit
Mexico, vervaardigd
van massief hout.
Indeling met o.a.
div. schappen, lade,
flessen- en glazenrekken, van 2250.NU1595.-")

\[

_y "J

now
by

« NOW BY HÜLSTA: NOW SITi
Ook nieuw is het zilmeubelprogramma
van dit Duitse (opmerk. Leverbaar in
diverse modellen, maten en soorten
bekleding. MOBI toont u diverse
mogelijkheden.

now

BANK TONGA A
Eigentijdse royale zitbank met perfect comfort. In geloonde uitvoering
(wit met streepslof), fabrieksnieuw. van 3750.- NU 1495.- **)
OPIUM TAFELS A
Massief leakhout. Blad is 'block'verlijmd om werking van het hout legen te
goan. In maal 100x100 cm, kleur lichtleak. van 395, NU 345.- ")

MASSIEF HOUTEN DRESSOIR A
Met 3 grote en 8 kleine lades en 2 deuren,
voorzien van zwaar metaalbeslag,
van 1499, NU 995.-")

Spelregels

-4 MR 0050
Zitmeubel von Duits (opmerk,
leverbaar in div. stof- en leersoorten
In sterke stof 'Antora' (div. kleuren)
fauteuil (120 cm)
AANBIEDING 1295.-1
2-zils (180 cm)
AANBIEDING 1785.-1
3-zils (210 cm)
AANBIEDING 2195.-')

' Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig
fot 1 april 2000 en zolang ds voorraad strekt. Het kan dus zijn dat een
bepaald artikel eerder is uitverkocht
Om teleurstelling te voorkomen
raden wij u aan vooral telefonisch te
informeren!
• Genoemde prijzen zijn meeneemprijzen. Tegen kostpprijs bezorgen
wij door heel Nederland.
• Veel aanbiedingen zijn met de hand
vervaardigde unica. Verschil in maat
en uitvoering is daaroom altijd
mogelijk

•4 MR 5100
Zitmeubel van Duits (opmerk met
mooie aluminium pootjes. Leverboor in
div. soorten bekleding, nu in diverse
leerkleuren legen speciale prijs:
fauteuil (105 cm)
AANBIEDING 1370.2-zits (l60 cm)
AANBIEDING 1795.3-zils (l90 cm)
AANBIEDING 2195.-

• Prijswijzigingen voorbehouden.
*) = op bestelling
**) = uit voorraad
(zolang voorradig)

by

^ VITRINEKASTEN
Zowel nieuw gemaakte als origineel
oude winkelkasten van massief teakhoul. NU 10% KORTING op onze

EETKAMERSTOEL
Massief hout met aparte groene bekleding. Per stuk van 237.-NU 135.-")

BANK BALMOR A
Schitterend model. Romp van bandgevlochten pitriet,
armen afgewerkt met lederen bies. Fabrieksnieuw, zolang
voorradig. 2,5-zits van 3000, NU 1395.- ")

< INDIA KARPETTEN
Handgelufl van
zuiver scheerwol.
Maat 170x240 cm.
Twee dessins:
i. African Design
von 995,
NU 745,-")
b. Black X White
van 995,
NU 745.-")

BOSSA A
Nederlandse designbank, verkrijgbaar
in div. soorten en kleuren leer.
fauteuil (l 15 cm) vanaf 2135.-*)
2 -zits (l75 cm) vanaf 2695.-*)
2,5-zits (205 cm) vanaf 2995.- *)
3 -zils (235 cm) vanaf 3295.-")

•4 OUD GRENEN MEUBELEN

MEXICAANS HEMELBED T
Matrasmaa(180x200cm,
incl. latlenbodem, excl. aankleding
NU slechts 1995.- *)

Origineel oude, gerestaureerde items uil
Oosl-Europa. Nu liefst 40% KORTING
op onze toch al lage eigen imporlprijzen1
Bij voorbeeld:
a. Vitrinekast van 1674, NU 999.- 'J
b. Kommodekastvan897,NU538.- ')
c. Bijzetkastje von 466, NU 280.-'

4GABBEH
Handgeknoople vloerkleden uit India,
ieder kleed anders van ontwerp en
kleur. Zuiver scheerwol. 170x240 cm
van 1295, NU 695.-")

r

ORIGINEEL OUDE TEAK-KASTEN A
Door ons zelf geselecteerd op Java. ledere kast
een unitk exemplaar met een eigen geschiedenis.
Veelal voorzien van schitterend houtsnijwerk en
soms at antiek. Nu maar liefst 20% KORTING
op diverse exemplaren! Bijvoorbeeld geloonde kast
van 747, NU 597.-"l

V.O.C. BORDEN A
Handbeschilderde replica.
NU leverbaar vanaf 30.- p.st.

HANDBESCHILDERDE VAZEN >>
Eigen import uit Vietnam. Diverse
''
kleuren, maten en dessins.
'
Hoog 41 cm van 16.50 NU 12.50") V
Hoog 50 cm van 31.50 NU 24.95**) ^~
Hoog 77 cm van 118, NU 95, **)

\

Winkel Mobi Design

ADRES COLONIAL
WAREHOUSE:
PETTEMERSTRAAT10
1823 CW ALKMAAR

A Mobi Colonial Warehouse

Bezoek beide adressen in Alkmaar!

MOBI DESIGN & MOBI
COLONIAL WAREHOUSE
Winkel en Warehouse liggen in Alkmaar op
een steenworp afstand van elkaar. Wilt u alle aanbiedingen bekijken, bezoek dan beide locaties.
In totaal biedt Mobi 5000 m2 originele waanideeën.
Tenzij anders aangegeven zijn alle aanbiedingen
'direct leverbaar, altbans zolang de voorraad strekt.

DIVERSE BEELDEN »>
EN HOUTSNIJWERK
Eigen import uil Indonesië.
Nu met 20% KORTING,
bijvoorbeeld geloonde
'totempaal' van 379,
NU 299.- "l

ADRES WINKEL:
HUISWAARDERPLEIN 5A
1823 CP ALKMAAR
TEL.: (072) 5119691

VERONESE».
Comfortabele, royale fauteuil
(99 cm breed) van Duitse
topfabrikant. Leverbaar in diverse
stof- en leersoorten.
In slof vanaf 1995.-*)
In leer vanaf 2985.-")

PABLO A
Moderne Nederlandse eetkamerstoel.
Metalen pootjes leverbaar in zwart
of aluminium. Te bestellen in diverse
kleuren sterk rundleer, van 374,
NU 299.-')

BIJZETTAFEL
'Hurkende man' van
massief hout. van 80,
NU 64.-")

JAN DES BOUVRIE:
ZITHOEK BOSTON A
Getoond model, moor dan als royale
driedelige zithoek (± 200x280 cm!).
Kleur: wit met beige kussens.
Fabrieksnieuw. 3-delige zithoek
van 7650, NU 3495.-''

ü l s t a.'

•4 MASSIEF HOUTEN MASKERS
Met de hand beschilderd, in diverse
kleuren. Rechtstreekse import vanuit
Baii, NU 20% KORTING! Bijvoorbeeld getoonde exemplaren van 35,
NU 28.-per stuk")

4 DIVERSE BLIKKEN VOERTUIGEN
Met de hand vervaardigd van o.a. lege
spuitbussen in West-Afrika.
Normaal 29.95 NU 19.95")

u

h (i l s. t ' a »

^ CHINEES DRESSOIR
Origineel oud meubel, vervaardigd
van massief hout. Met 2 deuren en 3
lades van 1950.NU1195.-")

OPENINGSTIJDEN WINKEL:
MA: 10.00-17.30 UUR
DI-WO: 9.30 - 17.30 UUR
DO-VR: 9.30 • 21.00 UUR
ZA: 9.30 - 17.30 UUR
ZONDAGS GESLOTEN
VOLG DE BORDEN
EIGEN PARKEERTERREIN

woensdag 22 maart 2000 „

U/eekmedia 17

13

De wekelijkse commerciële autorubriek van
Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en
Zandvoorts Nieuwsblad.

Oplage 80.600 exemplaren

Ford Fiesta 1.4i 16V Ghia

érugkeer van de verloren
zoon
Q

ua karakter is hij in
grote lijnen dezelfde
gebleven, maar uiterijk heeft hij zich aangepast
aan de rest van de familie: de
vernieuwde Ford Fiesta. De
huisstijl van Ford heeft nu ook
zijn weg naar het compacte
model gevonden, samen met
een rijkere uitrusting. De
Fiesta is eindelijk weer als
echte Ford' te'betitelen.

Telefoon 023-573 16 13
Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Nieuwe
bekledingsstoffen en
enkele
detailwijzigingen hebben het interieur weer
up-to-date
gebracht.

Opel
Speedster

Cabrio van het
jaar
Opeis tweezitter, de Speedster,
is uitgeroepen tot Cabrio van
het Jaar. Deze verkiezing is
gehouden tijdens de Autosalon
van Genève. Het is voor het
eerst dat een Opel deze titel
krijgt. De Speedster staat op
een aluminium onderstel. Ook
de 2,2-liter viercilinder die de
auto aandrijft is van aluminium. Aan het einde van de
zomer is de Opel Speedster
leverbaar.

De volledig
herziene
neuspartij is
het belangrijkste kenmerk van de
vernieuwde
Fiesta.

Het is alweer enkele jaren geleden,
met de komst van de Ka, dat Ford
de kreet 'New Edge' lanceerde. De
naam verwijst naar een nieuwe
manier van designen, die na de Ka
ook bij de Focus en de Cougar tot
uiting kwam. Opmerkelijker nog
dan de ontwerpstijl zélf, is het feit
dat Ford er überhaupt een naam
voor heeft bedacht. Het merk heeft
daarmee bereikt dat de verschillende modellen niet alleen op basis
van hun uiterlijk, maar ook in theoretisch opzicht als 'familie' gezien
worden. Een slimme zet van Fords
marketingbreinen.
Die extra sterke familieband - ook
de zojuist onthulde nieuwe Ford
Galaxy vertoont dezelfde stylinginvloeden - had voor de kleine Fiesta
echter een nadelig gevolg: de auto
stamt nog van voor de New Edgeperiode en miste in de ogen van de
klant dus de aansluiting bij zijn kleine en grotere broers. En dat is grotendeels onterecht, want zijn rijei;enschappen doen absoluut niet
onder voor die van de veelgeprezen nieuwere modellen. Met de
recente facelift heeft Ford de eer
voor de Fiesta hersteld.
Een frisse neus dus, voor de Fiesta.
De koplampen vertonen nu dezelfde guitige trekken als de overige

Benetton
van Schumacher

SPECIFICATIES:

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

Motortype:

A8S
Airbag
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Deels met leder bekleed stuurwiel
Lederen pookknop
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Wis-/wasinstallatie achter
Mistlampen voor
Lichtmetalen wielen
Airconditioning

vierdlinder lijnmotor zestien
kleppen
Cilinderinhoud: 1.388 cm3
Vermogen:
66 kW/90 pk
bij 5.500 t.p.m.
Max. koppel:
125 Nm bij
4.500 tp.m.
Acceleratie:
11,4 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid: • 177 km/uur.
. Gem. verbruik: 6,9 ltr/100 km.
Prijs:

modellen en ook de grille voldoet dat te doen, maar het spul oogt
geheel aan de New Edge-stan- eerder kitscherig dan chique. Óf
daard. Verder beschikte onze echt hout monteren, óf helemaal
Fiesta, een exemplaar in luxe Ghia- niets! Maar afgezien daarvan heeft
uitvoering, over mistlampen in de de Fiesta zijn zaakjes prima voor
voorbumper, hetgeen de auto nog elkaar, zowel van binnen als van
wat extra 'smoel' geeft. Tegelijk buiten.
met het exterieur heeft Ford ook
het interieur herzien. De Fiesta-rij- Wat gelukkig nfet veranderde is het
der kan zich op comfortabelere en lekkere onderstel van de Fiesta.
moderner beklede stoelen vlijen en Steeds meer autofabrikanten blijhet dashboard heeft wat detailwij- ken in staat een auto te bouwen
zigingen ondergaan. Chique details die zowel bergen zitcomfort als
als het leder op stuurwiel en pook veel stuurplezier biedt, maar voor
ên'de chromen dorpellijsten, alle- 'een' compacte auto als de Fiesta is
maal standaard op de Fiesta Ghia, dat één extra knappe prestatie. De
geven deze luxe versie een voor- twee nadelen waar auto's van dit
naam tintje. Ook het glimmende formaat in de regel onder gebukt
nephout op het dashboard dient gaan - een 'stuiterig' rijgedrag en

de in snelle bochten vroegtijds grip
verliezende voorbanden - zijn bij de
Fiesta vrijwel afwezig. Ook in dit
opzicht is de Fiesta een 'echte
Ford'; de overige modellen, en dan
met name de Focus, staan qua
onderstel immers ook zeer hoog
aangeschreven.
Alles overziend is de facelift een
zeer welkome aanpassing voor de
Fiesta geweest. De onderhuidse
kwaliteiten lagen altijd al op het
niveau van zijn merkgenoten, maar
het uiterlijk speelt nu eenmaal een
minste'ns zo belangrijke rol bij de
beoordeling van een auto. Ford
heeft dankzij deze facelift haar verloren zoon weer gevonden.

Ruim zat voor
vier volwassenen

Suzuki Wagon R+:

Veel binnenruimte in de
praktische Suzuki Wagon R+
Een auto met een
onderscheidend uiterlijk.

dige opbergvakken en dergelijke.
Handig is ook, dat de bagageruimte kan worden vergroot tot maar
liefst 1.25C liter door de achterbank neer te klappen.

V

ier volwassen mannen zitten in dezelfde auto, die door
Monaco rijdt. Dit roemruchte staatje aan de Franse zuidkust geniet een grote faam als belastingvluchtplaats voor
e rijken. De vele bijzondere auto's bevestigen dit beeld, want
bijna nergens ter wereld zie je zoveel Ferrari's, Jaguars, exclusie"e BMW's en Mercedessen en andere exoten 'in het wild'. Wie
f
ijk is, laat dat ook zien met zijn of haar auto.
Het vervoermiddel waarin de vier
genoemde mannen zitten is echter
een geheel andere orde: de
vernieuwde Suzuki Wagon R+. In
vergelijking met het gemiddelde
r bijna een simpel dingetje.
Maar wat een fantastisch concept!
Zowel voor- als achterin is er meer
voldoende hoofd- en been'uimte voor iedereen. Je kunt ontPannen zitten en dat is veel
'vaard. De 1,3 liter benzinemotor
s
'aat ondanks het forse gewicht
J
«n bord borg voor aanvaardbare
Prestaties. In het stadsverkeer komt
Wagon R+ vlot mee, op de
'utosnelwegen
langs
de
Middellandse Zee snort het motor'ie vrolijk naar ruim boven de 140
Wu. OK, geen absolute record*"reker, maar nog altijd, meer dan
^aximaal is toegestaan. Bij die
''ogere snelheden hoor je de zuiüertjes wel flink werken, je moet
harder praten om boven het

Uitgebreide Garantie

® Leveren/monteren alle merken
© Autoruiten origineel
o Kentekenplaten
ô Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

geluid uit te komen. Maar het blijft
aan boord comfortabel en als
bestuurder heb je absoluut controle over de auto.
Dat is een compliment voor het
onderstel van deze vernieuwde
Wagon R+, die ergens rondom
Pasen de Nederlandse showrooms
zal bereiken. De bouwers van
Suzuki hebben de auto ontwikkeld
in samenwerking met hun collega's
van Opel, die het voertuig onder
de naam Agila op de markt zullen
brengen. Dit soort samenwerkingen is tegenwoordig standaard,
omdat de peperdure ontwikkeling
van nieuwe modellen daarmee
door meer merken wordt gedragen
en auto's dus betaalbaar blijven.
Opel voert in de later dit jaar debuterende Agila wel eigen motoren,
maar in de basis gaat het om
dezelfde auto. Je herkent ook wel
wat typische Opel-onderdelen in

het dashboard van de Japanse
variant, maar het concept is onbetwist van Suzuki. Die is immers speciaüst in compacte en praktische
auto's. Als kernwaarden hanteert
deze fabrikant drie begrippen voor
zijn auto's: een uniek karakter,
sportiviteit en kwaliteit. Dat bracht
de eerste Wagon R+ immers al een
aantal jaren geleden in Japan op de
markt, waarna in 1997 de introductie in Europa volgde. En met succes, want ook in Nederland worden
aanzienlijke aantallen verkocht. Nu
Opel een eigen variant toevoegt
zal de belangstelling ook voor de
Wagon R+ naar verwachting verder stijgen.
In de nieuwste uitvoering is de
Wagon R+ een beetje gegloeid: in
de lengte met tien centimeter en in
de breedte met 1,4 centimeter. Dat
is ten goede gekomen aan de binnenruimte. Die bezit heel wat han-

De Nederlandse importeur, B.V.
Nimag in Heinenoord, brengt via
de dealers een behoorlijk luxueus
uitgeruste basisuitvoering op de
markt. Elektrisch te bedienen
ramen, centrale portiervergrendeling (met dubbel-lock), stuurbekrachtiging en elektrisch bedienbare buitenspiegels zijn standaard. De
veiligheidsvoorzieningen mogen er
ook zijn: behalve twee fullsize airbags en ABS heeft de Wagon R+
standaard gordelspanners
en
beschermende balken in de portieren.
Een aardig initiatief van de importeur is de lancering van een gelimiteerde serie First Edition met een
wel heel royale uitrusting. Hierbij is
de Wagon R+ als extra voorzien
van mistlampen voor, airconditioning, een First Edition mattenset en
14-inch metalen wielen. Over de
prijzen konden bij de introductie
nog geen definitieve mededelingen
worden gedaan, maar verwacht
mag worden dat de basisprijs net
onder de 25.000 gulden blijft. En
daarmee is de Wagon R+ zeer concurrerend geprijsd!

Autoschade\
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.a. bij hiiüL-l- on purkL'

ANWB

: 27-31. ill.ï AD DuheiKlivcht. iel. 020-WS ()(i 26. i';i\ 020-416 1025

ƒ 32.995,

naar
Nederland
Bij 50 dealers en andere vertegenwoordigers van het velgenmerk BBS staat een week lang
de Benetton Formule 1 auto uit
het seizoen 1995. Michael
Schumacher heeft dat jaar het
F1 kampioenschap gewonnen.
Benetton is één van de vijf
Formule 1 teams die op lichtmetalen wielen van BBS rijden.
De andere teams zijn Ferrari,
Jaguar Racing, Arrows en Prost
G P.

Renault Clio MTV
D

e best verkochte compacte auto in Europa, de
Renault Clio, is er nu in
een speciale MTV uitvoering.
Met deze versie mikt het
Franse merk op liefhebbers
van een perfecte geluidsinstallatie. Renault heeft er een
zeer krachtige 4x30 W radio
met multi CD-speler in
gestopt. De MTV variant is te
koop voor een prijs vanaf
26.400 gulden.
De nieuwe Clio kwam in '98 op de
markt. Vorig jaar schopte hij het tot
best verkochte auto in zijn segment. Daarom heeft Renault nu
een gelimiteerde uitvoering uitgebracht en hieraan de naam van de
wereldleider van de TV-muziekzenders gekoppeld. Op de buitenzijde
prijken logo's van dit station.
Verder is de auto in een aantal speciale kleuren verkrijgbaar en heeft
hij een iets luxere uitrusting dan
een standaard Clio, met onder
elektrisch te bedienen ramen voor
en centrale deurvergrendeling.
Ook heeft hij dubbele koplampen,
witte wijzerplaten, drie hoofdsteunen achterin, butenspiegels in de
carrosseriekleur en lichtmetalen
wielen.
Renault spreekt van een compleet
sound-systeem. De geluidsinstallatie is namelijk iets anders dan de
andere vanaf het stuur te bedienen
radio/CD combinaties. Het geluidsvermogen is twee keer zo hoog.
Verder is de klankkleur speciaal

aangepast aan de akoestiek van
het interieur. Kortom, favoriete
nummers klinken veel natuurgetrouwer. Verder beschikt het systeem over een volume dat toeneemt met het stijgen van de
wagensnelheid en automatische
afstelling van de lage tonen aan het
geluidsvermogen. Ook rangschikt

de radio zenders op alfabetische
volgorde. In de auto zitten acht
luidsprekers aangestuurd door een
acht sporen versterker, zodat hoge
en lage tonen zeer nauwkeurig
worden weergegeven.
De Clio MTV is verkrijgbaar met
een 1,2-, een 1.4-, een 1,4 16V- of

Voor de muziekliefhebbers is
deze Clio MTV een lust voor
het oor.

een 1,9-liter dTi motor. Deze laatste is de duurste met een prijs van
31.500 gulden. Voor de vijfdeurs
versie komt er duizend gulden bij.

Nissan gaat voor zuini
Met de Hypermini
presenteert Nissan een
zuinige en milieuvriendelijke
auto.

de overvolle Japanse steden biedt
zijn formaat geweldig veel voordeel. Het is volgens de jury daarom
een prima auto voor woon-werkverkeer.
Verder worden de rijeigenschappen
geprezen. De jury roemt de kwaliteiten van de opvallend stevige aluminium carrosserie en de technisch
hoogwaardige elektromotor, welke
niet alleen aandrijft maar bij afremmen energie opwekt en daarmee
de lithium-ion accu's weer van een
shot extra elektriciteit voorziet.

N

issan heeft een fraaie prijs in de wacht gesleept voor een
nieuwe, zeer zuinige stadsauto. Deze heet Hypermini. Hij
is eind vorig jaar in Japan voor het eerst gepresenteerd.
Het gaat om een auto met hybride-aandrijving. Bij deze techniek levert een verbrandingsmotor energie voor een elektromotor, waarmee het verbruik flink valt te drukken.

De compacte, elektrisch aangedreven Hypermini van Nissan heeft in
Japan een voorname zuinigheids-

prijs gekregen. Het ministerie van
internationale handel en industrie
heeft die op 16 februari uitgereikt.

Deze zogenaamde 'New Energy
Grand prize' is in het leven geroepen om de ontwikkeling van energiezuinige en milieuvriendelijke
technologie te bevorderen.
De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse ministeriële
departementen, prijst de Hypermini
om zijn compacte afmetingen. In

Ook voor het feit dat de Hypermini
inmiddels dienst doet in twee
proefprojecten krijgt Nissan lof toegezwaaid in het juryrapport. Nissan
verwacht dat de vraag naar dergelijke, goed rijdende compacte
stadsauto's in de toekomst zal toenemen als gevolg van de steeds
beperktere ruimte en de strengere
eisen aan uitlaatgassen.

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen Dat vindtuuin
in JL J
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

pen

HAK i w diepvries met
HAK Groente a ia Carte

Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heef t E.H.M.
Hammink uit Almelo de eerste
prijs gewonnen en mag nu gaan
genieten van een Dell Dimension L500 computer.
De winnaars van het Prijzenpakket t.w.v. ƒ 150,- krijgen
hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.

Boodschappen

Het gras wordt
weer groen!
Deze maand kunt u al de basis
leggen voor een mooi groen
gazon straks in de zomer.
Voor Pemesten is het nog te
vroeg, daarmee kunt u beter
wachten tot de groei er echt
goed in zit. wat u al wel kunt
doen, is kalk strooien. De zuurgraad van de bodem is na de
winter namelijk vaak verstoord. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de
grond door regen en sneeuw
erg nat is. Een te zure bodem
geeft groeistoringen in het gazon, waardoor er ook sneller
mosgroei kan ontstaan.

i
voortaan vindt u
y
HAK ook in het ] } .
diepvriesvak:
t ,/

HAK Groente j <j
a la carte

Lekker knappenge,
öauwverse groenteporties, vers van
net veld verwerkt
en direct ingevroren
k)ezen Ult vuf
met een verrassend sausje u KU
met
heerluke, eigentudse vanates «j ruWencrèmeème
„Broccolimet

/ '
«*^^ö^nte
ineen H
^

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel op deze pagina!

BOODSCHAPPENPUZZEL

SUGGESTIE
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Nooit meer strijken
Zo'n vijfentwintig tot dertig
procent van de Nederlanders
wil het liefst nooit huishoudelijke taken verrichten. Dit blijkt
uit een in opdracht van de
Huishoudbeurs 2000 verricht
onderzoek. Opvallend is dat
mannen vinden dat hun partner te veel tijd besteedt aan
het huishouden, terwijl voor
vrouwen het omgekeerde
geldt; zij vinden dat hun partner te weinig tijd aan het
huis'houden besteedt.

Strijken is veruit het minst
populair binnen het huishouden, want het wordt door zowel mannen als vrouwen als
eerste genoemd om nooit
meer te willen doen. op ruime afstand gevolgd door
schoonmaken en afwassen.
Vrouwen willen wel graag
meer tijd besteden aan koken
en winkelen.
Een groot deel van de Nederlanders (37% procent) geeft
aan regelmatig geleefd te
worden. Belangrijkste oorzaak
is het gebrek aan rust. Met
name twintigers en dertigers
vinden dat de beschikbare
vrije tijd onvoldoende is. Bovendien verwachten zij het in
de toekomst nog drukker te
krijgen. Hoog op het verlanglijstje staat dan ook meer tijd
voor sociale contacten, het
gezin, en activiteiten als
sport, lezen, winkelen, vakantie en dagjes uit.

Er ontstaat een woord wanneer u
de letters uit de hokjes met de
volgende nummers achter elkaar
plaatst: Fl. E3, 03, C6, D6, C7, A8,
E2, MS, B9, D9, D10, F11. M14.

AVIKO Indiase Aardappelschotel
Met de aardappelschotels van
Aviko zet u nu nog meer variatie op tafel.
Want naast de Hollandse, oriekse, Mexicaanse en Hongaarse is
er nu ook een Aviko Indiase
Aardappelschotel. De Indiase
Aardappelschotel van Aviko bevat een heerlijke authentieke
Indiase currysaus die de aardappelschotel een verrassende
en volle smaak geeft.
Daarnaast bevat deze aardappelschotel heerlijke aardappelblokjes en diverse groenten.
En door er zelf.nog wat vlees of

vis aan toe te voegen, kunt u er
eindeloos'mee variëren.
De Indiase Aardappelschotel is
net zo snel te bereiden als de
andere aardappelschotels van
Aviko. Na 12 minuten in de
köekenpan staat er al een
heerlijke maaltijd op tafel. Bovendien kan de lndiase_Aardappelschotel ook in ~oven~of
magnetron worden bereid.
De Indiase Aardappelschotel van
Aviko wordt verkocht in een
verpakking van 450 gram. U
vindt dezejn het diepvriesvak
van uw supermarkt.

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rtv

' " woensdag 16.00 uur
donderdag 11.00 en IG.OO uur
vrijdag 11.00 en 13.00 en 16.00 uur

La u wwar me salade
met sperziebonen
in lichte pindasaus

Ingrediënten (hoofdgerecht
voor 2 personen):
• 1 zakje HAK Groente a la
Carte sperziebonen in lichte
pindasaus; 2 a 3 eieren;
• 50 gr. slamelange;
• 1 tomaat in plakken;
• 1/4 komkommer in plakken;
« 2 è 3 eetlepels atjar
tjampoer;
• 1 eetlepel seroendeng.

woensdag en donderdag
17.50 en na 24.00 uur

Door BioBalans KalkMenu over
uw gazon te strooien, brengt u
de zuurgraad weer op het optimale niveau. KalkMenu zorgt
bovendien voor een losse,
luchtige bodemstructuur en
een gezond bodemleven. Dit
maakt dat de graswortels beter in staat zijn om de voedingsstoffen, die u volgende
maand gaat strooien, op te nemen. Met BioBalans KalkMenu
van Pokon geeft u uw gazon
een optimale start van het
voorjaar.
Pokon. Meer kun je niet doen
voor je groen!
Deze tips worden u
aangeboden door

POKON^fcHRYSAL

Spontex
Sprint
ft&EST

Stofbindende doekjes
Een uitvinding waar Spontex
trots op 'is. Het doekje heeft
twee gunstige eigenschappen:
ze nemen het stof snel op en
houden dit goed vast. Het
geheim: een vliesdun doekje,
dat licht is geïmpregneerd met
mineraalolie. Hierdoor wordt
het stof vastgehouden en 'gaat
het afgenomen oppervlak glanzen. Het doekje kan in huis worden gebruikt, maar is ook perfect voor in de auto
(dashboard). Ook schoenen en
planten kun je met dit doekje
weer laten glimmen. Als het
doekje smerig is geworden,

Bereiding: Bereid de sperziebonen volgens de bereidingswijze op het zakje. Kook de eieren in ca. tien minuten hard.
Laat ze schrikken onder koud
water en halveer ze in de lengte. Verdeel de sla over twee
bordjes, schep de sperziebonen erop. Leg de eieren, de
plakken tomaat, de plakjes
komkommer en de atjar tjampoer erbij. Strooi de seroendeng erover. Serveer met kroepoek en stokbrood.
U moet de groenten
van HAK hebben

gooi je het gewoon weg, zeer
hygilnisch.De doekjes zitten per
tien stuks verpakt in een doosje.
Prettig is dat het doekje zacht
en soepel aanvoelt. Spontex
Sprint is niet geschikt voor gebruik op glas en spiegels.
Spontex Sprint laat een gewoon stofdoekje ver achter
zich!
Het is een snel, makkelijk en
superschoon wegwerpstofdoekje.

donderdag 17.41
vrijdag 17.41 en 0.30 uur

TV R I J N M O N D

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
" vrijdag 16.00 uur

Spontex Sprint is onder andere verkrijgbaar bij DA.

Eneco_ InfoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om
9.00 en 10.00 uur

Stel Je voor dat je door PPn
hapje brood meens word?
meegenomen naar een exo
tech plekje op aarde MetDe
1 Choc
"
™°nd07un°e
ied
ere dag gemeten
van zo n avontuur
Traditionele chocolade wordt
mélange van

Los snel de puzzel op en spreek
het antwoord in op

De Boodschappenüjn:

0909-300.10.10

Wilt u zelf zien hoe onze kok
MiKi lauwwarme salade met
sperziebonen In lichte pindasaus bereidt, kijk dan
naar De BoodschappenBeurs.

iBOct/ml

ledere beller met het juiste
antwoord maakt kans op
een schitterende pakket van
4 badlakens in trendy kleuren!

Digestion+
houdt yw hond gezond
rara binnenuit
Uw hond zit pas lekker in z'n vel als ook
zijn spijsvertering optimaal is. Het Bonzo voedingscentrum heeft wetenschappelijk bewezen dat een dagelijkse voeding van Bonzo Digestion+
met cichorei het aantal goede bacteriën in de darm laat toenemen
Hierdoor verbetert de spijsvertering en kan uw hond het beste uit
zijn voeding halen. Een uitgebalanceerde voeding in combinatiemet een optimale spijsvertering
draagt bij aan de gezondheid
van uw hond. Dit herkent u aan
een gezonde vacht, het behoud van frisse adem en een fit'te en actieve hond.
Met Bonzo Digestion+ blijft uw
hond gezond van binnenuit.

Natuurlijk leest u De BoodschappenBeurs in uw huis-aan-huiskrant
en.kijkt u naar De BoodschappenBeurs op tv. Maar De BoodschappenBeurs is er ook op Internet.
Met al het nieuws, de aanbiedingen en de spellen uit de krant en
nog veel meer.... Speel achter het
beeldscherm van uw computer
Het Boodschappenspel of los De
BoodschappenPuzzel op en e-mail uw antwoorden (max. 1 e-mail per adres) rechtstreeks naar De
BoodschappenBeurs! Natuurlijk zijn er weer schitterende prijzen te winnen! Kijk nog eens op uw
gemak naar alle aanbiedingen en nieuwe produc-

ten. Print uw favoriete recept uit en
surf naar de sites van de fabrikanten. Daar vindt u aanvullende informatie, niet alleen over de producten in De BoodschappenBeurs.
Bovendien houdt De BoodschappenBeurs u voortaan per e-mail op de
hoogte van de nieuwste aanbiedingen. Vul snel het e-mail formulier in
en u ontvangt om de twee weken De
BoodschappenBeurs Nieuwsbrief gratis op uw
e-mail adres. U vindt het allemaal op:

www.boodschappenbeurs.nl
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Huizen Oeen POfegel nodi*
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Bonzo
Voor een heel leven lang

T'"" '"•''••"'**''

Doe mee en win.

SUGGESTIE

• De Bonzo Digestion+ producten
zijn uitgebalanceerd en 100%
compleet. Tevens zijn ze aangepast aan de behoeften van uw
hond, die wisselen al naar gelang zijn leeftijd. Zo is er voor
elke leeftijd de optimale voeding.

kernij - schermwapen 15. ontkenning - dochter van Minos (myth.) nachtdier
Omschrijving verticaal:
A. niet warm - gebroken graan betrekking - B. lekkernij - zetel C.
voorzetsel - hoofddeksel - grond
persoonlijk voornaamwoord D.
hoenderras - gift - familielid E.
plaksel - neusje van een vrucht rustbank F. drinkgerei - bloeiwijze
- marterachtig roofdier C. slee karakter - worm - Chinese maat H.
steunpilaster - boom (gew.) L getij
- beschadiging - sluis - de dato
(afk.) J. steen - soort papegaai oorzaak K. afgelegen - lid van
Oost-Polynesische stam - theaterrang L. omheining - brandstof persoonlijk voornaamwoord M.
bijwoord - straf - vordering - bijwoord N. rangtelwoord - uitgebouwd venster 0. legervoertuig waakzaam - verwerkt graan

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

MIKI'S RECEPT

HAK Groente a la Carte is nieuw
in de diepvries. De groenten
van HAK zijn dauwvers en direct
ingevroren van het veld, waardoor het beste van de groenten
bewaard blijft. Na zes minuten
in de magnetron zijn ze al klaar.
Omdat er vijf soorten zijn, kunt
u op het laatste moment kiezen
welke groente u vandaag eet.
HAK Groente a la Carte kunt u
ook heel goed verwerken in gerechten. Lauwwarme salade
met sperziebonen in lichte pindasaus, om maar eens iets te
noemen.
Voor dit kruiswoordraadsel worden de omschrijvingen gegeven
per horizontale (1 Arrticale nigel.
leder hokje in deze puzzel heePi
dwamdoor zijn eigen nummer;
bijvoorbeeld Al is het raakpunt
men regel ok verticaal en regel 1
horizontaal, en is dus het eerste
hokje op de eerste regel.
omschrijving horizontaal:
l. vat - hoofddeksel - bevel tot
stoppen 2. kleurling - order'3.
landbouwwerktuig - pluk haar dwaas - voegwoord 4. moed bocht in een rivier - mond van een
dier 5. rustplaats - klepper - drinkgelegenheid 6. grasperk -mannelijk dier - eetgelegenheid voor studenten 7. godsdienst (afk) - voeg uitgebakken stukje spek - soort
verlichting (afk.) 8. vulkanisch product - kleur 9. boom - bewoording - Indiaas yrouwengewaad bijwoord 10. min of meer loodrecht - bergweide - traag 11
.vreemde munt - reukwater boom 12. deel van een ambtsgewaad - vrij van bacteriën - bijbels
persoon 13. bijwoord - insect soort hond - muzieknoot 14. lek-

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

TUINTIP

met

De juiste JQjffô&& van De
BoodschsfppenPuzael levert
A.c. van der zon uit Amsterdam en M. van Dijk uit Rotterdam een schitterend pakket van 4 badlakens in
trendy kleuren op.

Oplage:
3.009.413

SUGGESTIE

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. Bij welk product ontvangt u 30% korting?
2. Hoe heet het nieuwe diepvriesproduct
van HAK?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenüjrï

0909 - 300.10.10
Of surf op internet naar:
www.boodschappenbeurs.nl
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

ïl'.'^V.l^^f'^V,^V":.1V.Wfl^V,^l.v.'.-nl.l.l1.1.''l..V.')!',•.t11,(,1.''.J•.,^,•.>•'

tel. 5733003
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Met is lente
voor elke chick een wing!

Woensdag 29 maart 2000
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Datum
29 mrt
30 mrt
31 mrt
01 apr
02 apr
03 apr
04 apr
05 apr

HW
11.15
12.45

01.56
02.40
03.15
03.44
04.26
04.57

LW

Uitgave Weekmëdia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 13, oplage 5.425 Editie 17

HW
23.34

05.55
06.45
08.20

LW
18.45
19.55
21.24

13.55
14.44
15.26
15.59
16.35
17.11

09.56
11.06

11.56
00.14
00.54

Carla's
liefde voor
Maftheus

22.45
23.35
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Muziekfestivals hele
dag in één grote tent

ZANDVOORT - De politie
overlegt deze week op het gemeentehuis met de horecaondernemers over een convenant om in het weekend
meer rust te krijgen in het
centrum. Vooral het geweld
op straat en de geluidspverlast van cafés en paviljoens
wil de politie terugdringen.
Dat zegt teamchef Michel
Rijnbeek naar aanleiding van
de jaarcijfers die deze week
bekend gemaakt zijn.
In het convenant komt brjvoorbeeld te staan dat discotheken en cafés een detectiepoortje neer moeten zetten.
Anderzijds belooft de politie
meer blauw op straat in de
weekenden. Daarmee heeft de

weld op straat is bijvoorbeeld
licht afgenomen en er was minder overlast van buren. De politie trad namelijk sneller op
als buren hun stereo te hard
zetten.
Wel botsten er meer auto's
op elkaar: in 1998 raakten bij
44 botsingen mensen gewond,
in 1999 waren dat er 49. Meer
automobilisten reden door na
een botsing met alleen materiële schade (van 142 naar 159).
Vooral op de Boulevard (11) en
op de Zandvoortselaan (8) gebeurden relatief veel ongelukken met letsel.
Ook de woninginbraken laten een stijging zien. Er waren
36 geslaagde inbraken in 1998
en 57 in 1999, ondanks de extra
beveiliging van veel huizen.

Een verklaring hiervoor heeft
•Rijnbeek niet. „Het lastige is
dat je niet zo makkelijk een
oorzaak kunt aanwijzen. Je
kunt niet zeggen: in Bloemendaal hebben veel meer mensen
meegedaan aan het project
'Veilig Wonen' en daarom gaan
de inbrekers voortaan naar
Zandvoort. Het kan ook toeval
zyn dat Zandvoort een keer
door een nationaal opererende
bende is uitgekozen. Dan
schieten de inbraakcijfers zo
omhoog."
In dit geval vermoedt hij dat
Zandvoort niet heeft kunnen
tippen aan het lage cijfer van
het jaar ervoor. „De inbraken
waren net in 1998 heel erg sterk
gedaald. Soms is de rek er dan
gewoon even uit."

Omzeil de politie

ADVERTENTIE

ZONDAG OPEN

2 APRIL VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Er werd nog net niet over zijn tenen gereden, maar het
enthousiasme van groep 5 van de Beatrixschool om rondjes rondom
politiechef Michel Rijnbeek te crossen was erg groot. Maandag
opende Rijnbeek het nieuwe verkeersplein van de school door op
een fluitje te blazen.
De kinderen weten inmiddels dat je niet tegen het verkeer mag

150
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Laatste bewoner gaat
ook weg uit sloophuizen
ZANDVOORT - Op elf huizen in de Koningstraat hangt
een poster achter het raam met daarop de tekst: 'Dit huis
wordt vernieuwd door EMM'. Het twaalfde huis is echter nog
wel bewoond, maar dat zal niet lang meer duren.

OPZ wil het organiseren van
de festivals uitbesteden aan
Leeseman, het bureau dat ook
vorig jaar twee festivals heeft
geregeld.

olgens nuj ben ik een
V
strandmens. Zelfs op vakantie moet er in de buurt een

strandje zijn. Niet alleen ik
ben een strandliefhebber,
maar ook Victor Bol en Wim
Kruiswijk. Eén van hun hobby's is jutten. Een echte jut(s)ter ben ik niet, maar ik heb
wel een bepaalde binding met
het strand.
Het begon toen ik als klein
meisje, samen met mijn zusjes, naar het strand ging om
steenkolen te zoeken. Mijn
moeder stopte de gevonden
kooltjes in de kachel. Als er teveel teer aan de kolen zat,
knalde ons potkacheltje flink.
Vaag herinner ik me nog dat
alle schoolkinderen naar het
strand gingen. Er waren kevertjes op het strand die schadelijk voor bepaalde gewassen
waren. We moesten ze vangen
en in een glazen potje opbergen. Wat er verder met die
enge beestjes gedaan werd
weet ik niet.
Het echte jutten deed ik pas
met mijn vriendjes uit de
buurt. Van het gevonden
wrakhout en touwen bouwden
we een boomhut. Maar mijn
grootste strandvondst was wel
een fles met een briefje. Helaas was het adres door het
zeewater onleesbaar. De fles
heb ik heel lang als curiositeit
bewaard. Maar die is net zoals
mijn boomhut voorgoed verdwenen.
Daarom vind ik het een fantastisch initiatief van Victor en
Wim om een jutters mu'ZEE'um in gebouw de Rotonde te gaan beginnen. Eindelijk
iets meer dan strand alleen.
Want wat heeft Zandvoort te
bieden aan de jeugdige toerist? Het Dolflrama en de traditionele zandbouwwedstrijden zijn verdwenen. En de kinderboerdery is er nog lang
niet. Blijft er buiten een bioscoop, weinig over. De reden
waarom het plan niet door kan
gaan is te vinden in het groot,
gemeentelijke smoezenboek.
Waarom kan er nooit eens iets
normaals in Zandvoort en
moeten we altijd weer wachten tot Sint Juttemis. Is het
niet een kwestie van alle neuzen in één richting zetten en
gewoon doen?

Pagina 5

politie recentelijk al geëxperimenteerd nadat er een paar
weken achter elkaar gevochten was op het Kerkplein.
Meer contacten met de
kroegbazen en strandpachters
plus vaker optreden tegen geluidsoverlast moet ook de toegenomen klachten van omwonenden verminderen. De politie had al eerder zogeheten horecacontactfunctionarissen ingesteld. Volgens teamchef
Rijnbeek is het contact echter
wat verwaterd. „Maar we hebben in onze organisatie afgesproken dat we dat weer nieuw
leven gaan inblazen."
Hu is „niet ontevreden over
de jaarcijfers." Regionaal gezien doet Zandvoort het volgens hem niet slecht. Het ge-

TZB zit de koploper
.op de hielen. Er was
dan ook grote .'
vreugde zondag na
de overwinjning op
KSJB.

Vijf burgers,
over het
verkeer
Pagina 3
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Alhoewel de caféhouders
nog moeten instemmen met
het plan, staan er op de kalender van het Ondernemersplatform al zes festivals gepland in
samenwerking met HGZ: een
nieuw folklorefestival (15
april), een nieuw Schlagerfestival (20 mei), een nieuw
Smartlappenfestival (17 juni),
het Tropicanafestival (16 en 17
juli), het Jazz Behind the Beachfestival (11 tot en met 13
augustus) en de Goodbye
Summerparty (9 september).

ens

En verder:

Nieuwe aanpak tegen geweld

ZANDVOORT - Als het aan het Ondernemers Platform
Zandvoort ligt, krijgen de festivals een andere opzet dan
voorgaande jaren. Voortaan komt er één tent met entree,
waar over de hele dag verspreid optredens en activiteiten
zijn. De concerten in de tent zijn vroeg afgelopen, zodat
bezoekers 's avonds verder kunnen feesten in de cafés. Evenementenbureau Leeseman presenteert dit plan zaterdag
aan de Horeca Groep Zandvoort (HGZ).
„Het mes snydt hiermee aan
een heleboel kanten," vertelt
Torn Maintz, voorzitter van
het Ondernemers Platform.
„We wilden af van de podia
met 's avonds veel lawaai voor
de centrumbewoners. Bovendien moeten de ondernemers
het meestal in twee uurtjes
verdienen, omdat het pas rond
tien uur gezellig druk wordt."
Door de activiteiten te spreiden en de optredens vroeg te
beëindigen, hoopt Maintz dat
er meer en meer verschillende
soorten bezoekers komen.
„Zeker als je 's middags kinderactiviteiten programmeert. In
de tent kunnen' overdag ook
standhouders iets te drinken
en te eten verkopen."

Heimwee
•m
" de
j 'i
Flemingstraat

12.30
12.54

Maanstand: N M di 04 apr 20.12 uur.
HW: wo 05 apr 17.11 uur, + 121 cm NAP.
LW: wo 05 apr 12.54 uur, - 90 cm NAP.

O

Los nummer 2,10 gulden

Hans Boon heeft vrijdag bij
de rechter beloofd dat hij voor
14 april verhuist haar een huis
aan de overkant. In ruil daarvoor krijgt hij van woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht (EMM) twintigduizend gulden.

zand in de ogen heeft gestrooid." De woningbouwvereniging heeft de bewoners ja-'
renlang laten geloven dat er
gerenoveerd zou worden volgens Boon. H;j heeft voor 47
duizend gulden verbouwd,,
zegt hij.

EMM heeft vrijdag een kort
geding tegen Boon aangespannen om hem te dwingen zijn
huis te verlaten. De woningbouwvereniging wil de twaalf
huizen tegenover het Zwarte
Veldje namelijk slopen en er
nieuwe woningen voor in de
plaats zetten, omdat renoveren veel moeilijker en veel
duurder is.
De oude bewoners mogen terugkomen op hun vertrouwde
plek of krijgen een ander huurhuis. Wie veel zelf aan zrjn oude
huis heeft gedaan, heeft maximaal tienduizend gulden conripensatiegeld en soms extra
voorzieningen zoals .een uitbouw aan de achterkant van
het huis. aangeboden gekregen. Bovendien ontvangt .iedereen verhuiskosten en zorgt
EMM voor een wisselwoning.
Boon heeft dit aanbod vorig
jaar afgeslagen. Ook verhuizen
naar het Gasthuishofje 'wilde
hij niet. Hy stelt dat „EMM de
bewoners van de Koningstraat

Boon wilde vrijdag bij de
Haarlemse rechter A. Schotman zijn gelijk halen, maar zag
al tydens de zitting in dat dit,
niet haalbaar was. De rechter,'de advocaat van EMM (S. van
Boven) en Boons eigen advocaat Roelink stuurden aan op
een schikking.
De rechter vond dat Boon
onvoldoende kon aantonen
dat het hele complex aan dé
Koningstraat beter gerenoveerd dan gesloopt kan worden. Volgens zowel EMM als
Schotman is alles slopen behalve Boons woning geen optie. De rechter meende dat
,;EMM niet onredelijk handelt
door het complex als geheel te
bekijken. Er zyn zeer ernstige
gebreken aan het complex.";
Dat de overige elf huizen al
leeg zijn, vond de rechter ook
een belangrijk argument.
Vijf minuten smoezen op de
gang leverde een aanbod op
waar beide partijen mee akkoord gaan.

inrijden (Lisa), je zachtjes moet tuffen in een woonerf (Marcelino),
je een hand moet uitsteken als je afslaat (Fleur) en niet over een
zebrapad mag scheuren als er voetgangers op lopen (Sylvana). Het
belangrijkste was maandag echter: omzeil de politiechef

ADVERTENTIE
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Foto Karin Schut
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.MAKELAAR

Zand en 2500 gulden
voor volkstuinders

MAKELAARS O,G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX023-S 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8

ZANDVOORT - De volkstuinders krijgen na de zomer
gemiddeld 50 centimeter schoon duinzand plus 2500 gulden
per persoon schadevergoeding. Dat is uit de onderhandelingen met de gemeente voortgekomen. De leden van de volkstuinvereniging stemmen hierover op 6 april.
Als de tuinders akkoord
gaan, wordt er na de zomer
8000 kubieke meter zand op
hun complex gestort om de
wateroverlast te verminderen.
De laaggelegen tuinen worden
meer opgehoogd dan de hoger
gelegen percelen, maar in principe gaan alle landjes omhoog.
De tuinders moeten zelf hun
huisjes weghalen. De provincie
zorgt voor het zand uit de duinen en de vergoeding van in
totaal 250 duizend gulden. De
gemeente coördineert het
zandtransport.
In het voorjaar al zand storSacha Hessen zet in hoog tempo het ene na het andere kinderboek in de kast

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

zy hebben altijd aangegeven
dat ze hun huisjes niet willen
weghalen, omdat die dat niet
overleven. Veel oudere tuinders kunnen een nieuw huisje
niet betalen. Volgens de gemeente is ophogen echter de
enige mogelijkheid op korte
termijn.
Draineren kan op korte termjjn niet, zo heeft de gemeente
altijd gesteld.

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
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<n: (m/v)

Adres:
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Gezellige chaos in de bibliotheek

ten is volgens de gemeente
niet mogelijk omdat het
broedseizqen in de duinen al
begonnen is en de leden van de
vereniging nog niet hun fiat
hebben gegeven.

Speciale aanbieding
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Met man en macht hebben de twaalf
medewerkers van de bibliotheek en dertig
werklieden een paar weken lang keihard
gewerkt om de bibliotheek op orde te
krijgen. Maandag om tien over twee gingen
de deuren van de verbouwde bieb open.

OT OP HET allerlaatste moment werden
boeken in de kast gezet, werd er getimmerd, vloerbedekking gelegd en schoongemaakt. „Eerlijk gezegd zijn we nu nog niet
klaar," zegt het hoofd van de bibliotheek, mi
Nel Kerkman Siemelink. „Maar we kunnen in elk geval weer

T

boeken uitlenen, al kunnen wij en de bezoekers
nog lang niet alles terugvinden." Het zal nog
een week of twee duren voordat ook de cd's en
cd-roms te leen zijn.
„Chaos troef," vat Siemelink de situatie van
de afgelopen dagen samen. „Maar het heeft ook
wel wat. Je komt dingen tegen waarvan je geen
idee hebt waar ze voor dienen. Er lagen bij de
opening bovendien wat werklieden op de knieen voor ons. Dat gebeurt toch ook niet elke dag,
al was het maar om de vloerbedekking af te
werken."

Het is weer tijd voor Lamsvlees

Schotse Lamsbout
Hollandse Zuiglamsbout
Zie onze advertentie elders in deze krant.

/

25,00 per kg
35,

p c l kg

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmëdia, Antwoordnummer 10051,1000 PA 08 71037
n-r^m-y^«rnfnn-r«
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
1 017003
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FAMILIEBERICHTEN

OPEN HUIS

Ja, ja, het is echt waar!!

GROTE KROCHT 21, zat. 1 april van 11.00-13.00
uur. Op prima lokatie, in gerenoveerde winkelstraat, gesitueerde winkelruimte. Het pand is in
1997 volledig gerenoveerd met behulp van duurzame materialen. Totale yloeropp. ± 145 m2. Ind.
Entree; winkel- dagverblijf; magazijn; pantry; keider. Tevens entree via achterzijde.

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, OITbetoond na liet heengaan van mijn lieve man, onze
lieve, xorgxamc vader, schoonvader en opa
Cornelis Tcrol
betuigen wij U onze oprechte dank.

HEMA ZANDVOORT
BAG-IN-BOX
2 UTIR WIIN
,„ «
WIT or ROOD n «5 nu 10.

Vr.pr. ƒ 550.000,-k.k.

Uit aller naam.
A M. Terol-Mantel

3.VOORDtU

ABRIKOZENRASTERVIAAI
CA IQ (WONEN 9 M

VAN

lui vooral wil ik namens mijn moeder, Dr. Hermans
hartelijk bedanken voor de goede begeleiding van
mijn vader

Zandvoorl, maart 2000

Dit paar is al 25 jaar bij elkaar.
ADVERTENTIES
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SCHAIK

Illly, Anneinaric en Cees
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Geldig t/m zaterdag 1 april

MAKELAAR O.G.

Nog 1 weekje

Dennis. Jan en Rita
AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk
voor het waterkwantitertsbehcer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbe
heer m het zuidoostelijk deel van de provincie Noord Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klem deel van de
provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraad
schap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is m Amsterdam en Hilversum

ovz

INFO

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Wijziging kostentoedelingsverordening

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-57129447Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Wij vieren feest!
20 jaar - 30 jaar

UITNODIGING
Voor de

Het dagelijks bestuur heeft zich in zijn vergadering van 21 maart
2000 voorgenomen om de kostentoedelmgsverordenmg te wijzi

ALGEMENE LEDENVERGADERING

gen In de Kostentoedelmgsverordenmg staat hoe de kosten voor
de uitvoering van de taken van ACV worden verdeeld over de cate
goneen belanghebbenden De wijziging houdt m dat de begrote

Van de

kosten van heffing en invordering van de waterschapsbelastingen
alsmede de begrote kosten van verkiezingen van het algemeen
bestuur, rechtstreeks worden toegerekend aan de categorieën mge

ONDERNEMERSVERENIGING ZANDVOORT

netenen (bewoners) zakelijk gerechtigden gebouwd en zakelijk
gerechtigden ongebouwd (eigenaren), naar rato van de voor elk van

Datum:
Aanvang:
Locatie:

de genoemde categorieën te maken kosten
Inzage en inbrengen zienswijze

DINSDAG 25 APRIL 2000
20.00 uur
Hotel Hoogland, Westerparkstraat 5

Van 3 tot 30 april 2000 kunt u de gewijzigde kostentoedelmgsveror
denmg tijdens kantooruren inzien op de kantoren van DWR aan de
Larenseweg 30 te Hilversum en de Spaklerweg 18 te Amsterdam
Tijdens deze periode kunt u schriftelijk uw zienswijze kenbaar

C astspreekster zal zijn: Mevrouw Petra Nijssen van bureau
HALT

maken bij het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 1061, 1200 BB Hilversum

Het bestuur nodigt u van harte uit bij deze voorjaarsvergadering aanwezig te zijn.

Ingekomen zienswijzen worden schriftelijk beantwoord

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

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

heer H H Wertheim, DWR, afdeling Financien tel 020 460 24 76
Hilversum, 29 maart 2000
^^f l

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Hj

ijn 1O en \\ aprilgpsloten

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang
Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

'

W O R K S H O P
Zaterdag 1 en 8 april a.s.
Creatief Lunchen bij
Aanvang: 10.00 uur
Kosten : workshop incl. lunch ƒ 60,- p.p.
(tas van kippengaas opgemaakt
met plantjes)

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Haltestraat 34 té Zandvoort
tel. 023 -57128 00
fax 023-573 05 53

Voor info Suze Bakker tel. 5719987

UITNODIGING

Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
voor een éénmalige af koopsom
vaii slechts ƒ 3^855,-

openbare vergadering
Horeca Groep Zandvoort
Zaterdag 1 april 2000, aanvang 14.00 uur
Esplanade Hotel
Badhuisplein 2, Zandvoort
023-5712073
doel:
samenvoegen ondernemersverenigingen
in Ondernemers Platform Zandvoort

"Deze natura-uitvaartverzekering

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkehng & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 21 maart vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdei e m week 12 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 28 maart vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

kan ik u van harte aanbevelen.
al diegenen die NU en in de TOEKOMST
belang hebben bij een gezond horeca
klimaat in Zandvoort, worden met klem
verzocht aanwezig te zijn.

Een verzekering van ƒ'3.855, is bepaald niet duur als je bedenkt
dat een vergelijkbare uitvaart
minstens f 6.000,- kost."

MEDEDELINGEN
6 april informatieavond GVVP
In het Eindrapport Gemeentelijk Verkeer s- en
Vervoersplan (GWP) en een bijbehorende notitie wordt de aanpak geschetst van de
verkeers- en vervoersproblematiek in Zandvoort
Het college van B&W wil in nauwe samenwerking met de belanghebbenden komen tot een
langetermijnaanpak Zij nodigt u van harte uit
om kennis te nemen van de inhoud en om uw
mening te geven over de verschillende onderwerpen

Uitvaartcentrum Haarlem
Haarlem
Parklaan 36 • 2011
2 0 1 1 KW
KW Haar

I N F Ö R M A T I E B ON

U kunt dat doen tijdens de inspraakperiode die
tot 1 mei duurt Zowel het Eindrapport GVVP
van de stuurgroep GVVP als de notitie van het
college van B&W liggen van 17 maart tot
1 mei ter inzage in het Raadhuis, in de bibliotheek en in het Stekkie In deze periode kan
iedereen schriftelijk op de stukken leageren

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

Stuur uw reacties aan het college van B&W,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De reacties
zullen worden ingebracht m de definitieve
voorstellen van het college aan de raad

telefoon (023) 532 87 50

naam:

EdwardvandePol
Marktslagerij

man

WEEKAANBIEDING

vrouw

straat:

Slagersrolletjes

postcode/plaats:
telefoon:

Actiedagen Ecocar
De Ecocar komt op de volgende dagen uw
wijk m om uw klem chemisch afval op te
halen
- dinsdag 11 april
- dinsdag 9 mei
- dinsdag 13 juni
- dinsdag 11 juli
- dinsdag 8 augustus
- dinsdag 12 september
- dinsdag 10 oktober
- dinsdag 14 november
- dinsdag 12 december

VERGUNNINGEN

APV
De volgende vergunning is door Burgemeester
c q het college van Burgemeester en Wethouders verleend op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Zandvoort
2000/138 het innemen van standplaats ten
behoeve van de verkoop van oliebollen op het
Badhuisplein

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Restaurant Decadenta

!/A*A

Eerste week van april asfalt op Zandvoortselaan
De werkzaamheden aan de Zandvoortselaan
-tussen Nieuw Unicum en de Herman Heijermansweg- naderen hun voltooiing Op 4 en
5 april wordt de rijbaan afgewerkt met asfalt
Eerst wordt op de noordelijke rijbaan (de baan
aan de huizenkant) de onderlaag aangebracht
Dan wordt op de vijfde april het wegdek voorzien van de nieuwe deklaag Het doorgaande
verkeer zal extra hinder ondervinden van deze
werkzaamheden Automobilisten wordt geadviseerd om gebruik te maken van de
Zeeweg Bij regen zullen de werkzaamheden
verschoven worden naar de zesde april Na
het aanbrengen van de deklaag wordt de
verkeersbelijnmg aangebracht Zodra de verf
droog is worden de rijbanen vrijgegeven voor
het verkeer Weggebruikers moeten nog wel
rekening houden met bestratingswerkzaamheden aan de Kennemerweg

kilo

f 11,98

''Wegens succes op herhaling'
leeftyd(en):

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

Paardenbiefstuk

4 voor

f 1 O,00

kilo

f

8,98

,
T

o 93
o,

•j

cflb

A l t i j d d i r e c t e hulp b i j e e n s t e r f g e v a l

Rundgehakt'

100 gram Boerenbeenham +
100 gram Salami
samen

aanbieding geldig voor woensdag 5 april

Wilt u een eigen exemplaar van het Eindrapport GVVP en de notitie'
Geïnteresseerden kunnen beide stukken uitsluitend telefonisch opvragen via meviouw
T Veldhuisen (023) 574 02 13, b g g (023)
57401 PO
Tevens worden plan en notitie toegelicht op
donderdag 6 april Dan wordt een informatieavond gehouden m het Raadhuis van Zandvoort Aanvang 20 00 uur, zaal open 19 30 uur

GEMEENTE

EVENEMENTEN
De volgende vergunning is door Burgemeester
c q het college van Burgemeester en Wethouders verleend op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Zandvoort
99/6600 het organiseren van de "Zandvoort
Pro World Cup Windsurfen van 28 mei tot
en met 4 juni 2000 op het strand t h v het
Watersportcentrum en strandpaviljoen 23, het
plaatsen van een expotent, evenementencontamers, vlaggenmasten, jurytoren, portocabines en andere voor het evenement benodigde
materialen
U kunt bovenstaande vergunningen inzien bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen,
binnen 6 weken na de verzenddatum van de
vergunning een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en ten minste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie
van het bezwaarschrift Voor het indienen van
een dergelijk verzoek wordt een griffierecht
geheven

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Parnassialaan 22
- Duindoornlaan te Bentveld
(ten behoeve van
woningbouw pompstation)
- Parnassialaan 25
- Bramenlaan 3
- Zandvoortselaan t h v nr 19

- 1 boom
- 8 bomen
- 3 bomen
- 5 bomen
- 1 gemeenteboom

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openmgstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

WRO Art. 19

VRIJSTELLINGEN

Het college van Buigemeestei en Wethoudeis
is voornemens orn met toepassing van aitikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
Gedeputeerde Staten van Nooid-Holland te
verzoeken om een verklaring van geen

bezwaar en vrijstelling te verlenen voor
- het vergroten van woningen op de percelen
Van Lennepweg 2-12, 2-13 en 2-14 te Zandvoort, bouwaanvraag 99-211B en tevens
- het gedeeltelijk vernieuwen van een tuinhuis
op net perceel Kostverlorenstraat 94b te
Zandvoort, met bouwnummer 99-230B
De voormelde bouwplannen liggen met
ingang van 29 maart 2000 gedurende 14
dagen ter inzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Rectificatie
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling te verlenen voor
- het bouwen van 12 woningen op de percelen
Koningstraat 49 tot en met 71 te Zandvoort,
met nummer (99-223B)
Voormeld bouwplan ligt rnet ingang van
29 maart 2000 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-066B (13-03-2000) Vinkenstraat 17 te
Zandvoort plaatsen van een dakkapel
2000-068B (16-03-2000) Zandvoortselaan
331 te Bentveld vergroten van de woning
2000-068B (16-03-2000) Zandvoortselaan
329 te Bentveld vergroten van de woning
2000-069B (16-03-2000) Noorderduinweg 48
te Zandvoort vergroten van een loods
2000-070B (13-03-2000) Zeestraat 22/1 t/m
22/16 te Zandvoort gedeeltelijke renovatie van
appartementen
2000-071B (20-03-2000) Cort v d Lindenstraat 38 te Zandvoort veranderen gedeelte
bovenverdieping in een kantoorruimte
2000-072B (21-03-2000) Zeestraat 35 te
Zandvoort vergroten van de achtergevel
2000-074B (22-03-2000) Parnassialaan 11 te
Bentveld gedeeltelijk/geheel vernieuwen van
de woning
2000-075B (22-03-2000) Kochstraat 10 te
Zandvoort gedeeltelijk vergroten van de garage
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
2000-001B perceel Duindoornlaan Bentveld
uitbreiden van 5 niet tot bewoning bestemde
gebouwen met kelders
2000-014B Gasthuisstraat 1 en 3 te Zandvoort
het bouwen van een doorgang tussen twee
woningen
2000-040B J van Galenstraat 1a te Zandvoort
plaatsen van een garage
2000-047B Westerparkstraat 9 te Zandvoort
veranderen van het woonhuis
2000-049B Dr J G Mezgerstraat 94 te Zandvoort vergroten van een woning
1999-045B Vinkenstraat 42 te Zandvoort
vergroten van een bijgebouw
1999-110B Ontvanger Schoutenstraat 1 te
Zandvoort oprichten van een schutting
1999-213B Constantijn Huijgensstraat 8 te
Zandvoort het plaatsen van twee dakkapellen
1999-042B Keesomstraat 44 te Zandvoort
plaatsen van een dakkapel
1999-047B Piet Leffertsstraat 10 te Zandvoort
plaatsen van een dakkapel
U kunt deze vergunningen inzien bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belangnebbenden kunnen,
gedurende een teimijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaaischrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeestei en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schoisende werking In geval van onveiwijlde spoed kan een veizoek om voorlopige
voorziening woiclen ingediend bij de piesident
van de lechtbank Haarlem sectoi bestuuisrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een
dergelijk veizoek dient vergezeld te gaan van
een afschrift van het bezwaaischnft

Zandvoorts
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De lusten en de lasten
van auto's met toeristen

Luchtpost
Servicetaxi
peter van de Kamp ergert zich
aan de fouten bij de servicetaxi. Van de Kamp is bewoner
va» Nieuw Unicum en student
politicologie.
Dit is een evaluatief stuk.
Hot betreft slechts een overzicht over het functioneren
van Mobimax voor mij persoonlijk. Drie schouwburgbe?oeken liepen als volgt: Bij de
perste, Van Dik Hout, kwam ik
pas toen de band al op het podium stond en reeds twee of
drie nummers had gespeeld.
Bi] de tweede, Flairck, heb ik
wel de hele voorstelling gezien,
al kwam ik precies op het aanvangstijdstip binnen. Bij de
derde, The Lau, ging alles
goed.
" Als student politicologie heb
ik belangstelling voor de gemeentepolitiek en ik probeer
dan ook iedere maand de
laadsvergadering bij te wonen.
Van de begrotingsbehandelinc,en heb ik twee van de drie
zittingen gemist. Inmiddels is
hot al twee keer goed gegaan.
Daarom besloot ik de gok te
vragen en lid te worden van een
M-haakclub in Haarlem. De
eerste keer belandde ik er zonder mankeren, de tweede keer
veel te laat.
Het betreft tijdig geboekte
ntten. Dat er af en toe geslaagde ritten tussen zitten laat zien
c at er geen sprake is van onkunde. Maar we kunnen wel
stellen dat de gewenningsfase
wel erg lang duurt, aangezien
de klachten ook bij andere
Nieuw Unicumbewoners voorkomen.

Hoe kijken de Zandvoorters aan tegen het nieuwe
verkeersplan van CDA-wethouder Hans Hogendoorn uit
het VVD/CDA/PvdA college? Gaat de machtige WDlobby uit Zandvoort-Zuid opnieuw dwarsliggen? Levert
het daardoor opnieuw een verkiezingsnederlaag voor
de WD op, zoals in 1994? Of is iedereen juist erg blij
met het nieuwe verkeersplan? Aan de vooravond van de
informatiebijeenkomst op 6 april peilt het Zandvoorts
Nieuwsblad de stemming.

De meeste
auto's rijden
over de weg,
maar deze Audi
TT Eoadster ter
waarde van een
ton werd
zaterdag met
een helikopter
naar het circuit
gebracht. Hij
was hcstcmd
voor de winnaar
van een
verloting door
het nieuwe
internetwarenhuis
//hotorange.com.
Torn Coronel
reed samen met
de winnaar de '^ jy^J^fi»
eerste rondjes in
de nieuwe auto
Foto Karin Schut

P. van de Kamp
Zandvoort

Sj aak Verkade
ZANDVOORT - In Café
Shooters (Haltestraat 56a) is
zondag 2 april Sjaak Verkade
te horen en te zien. Verkade
zingt klassiekers van André
Hazes, Dario, René Froger en
ZANDVOORT - Ben je miMarco Borsato. Zijn optreden nimaal 17 jaar, wil je gratis op
begint rond acht uur. De toe- vakantie in je eigen dorp en
gang is gratis.
hou je van werken met Mnderen? De Rekreade biedt vrijwilligers twee weken een leuRommelmarkt
ke tijd, waarin ze hun creatiZANDVOORT - Voor het viteit en sportiviteit kwijt
eerst organiseren de ouders kunnen. Ze krijgen kost en
van de Mariaschool een rom- inwoning en gegarandeerd
melmarkt pp 12 april (van een hoop gezelligheid met
twaalf tot vier uur). De markt, leeftijdgenoten en kinderen.
waarvoor al vijftien kinderen
ingeschreven hebben, is gratis
toegankelijk voor alle bezoeAl ruim 30 jaar organiseert de
kers. De opbrengst gaat naar Rekreade 's zomers activiteide Mariaschool. De markt ten voor kinderen. De vaste
vindt plaats op het school- groep begeleiders is er inmidplein.
dels najaren mee gestopt. Het
nieuwe bestuur van de Rekreade (Mare Hillebrink, Hans RaPostzegels
vensbergen, Wanda Poot en
ZANDVOORT - Postzegelliefhebbers kunnen vrijdag 31
maart terecht bij de maandelijkse bijeenkomst van de
Zandvoortse Postzegelveremging. De clubavond, die ook
voor niet-leden toegankelijk is,
begint om kwart over zeven.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Gemeenschapshuis.
Meer informatie bij M. Roggekamp
(telefoonnummer „Het is een uit de hand
5713262) en H. Bol (telefoon- gelopen hobby," zegt Carla
nummer 5713241).
Hoekema over haar zingen
in drie koren. De meeste
mensen kennen haar als
Amsterdams
schoonheidsspecialiste van
ZANDVOORT - La BastiUe haar eigen salon 'Face Facts'
houdt vanaf april elke donder- in de Oosterparkstraat.
dagavond een Amsterdamse Maar op Witte Donderdag
avond. Om maart uit te luiden en Goede Vrijdag galmt
is er nog één keer een après haar stem door het
ski-avond. Het feest begint om concertgebouw van
negen uur. La Bastille zit in de Haarlem. Daar zal ze samen
Haltestraat op nummer 58.
met de Christelijke
Oratorium Vereniging
Haarlem (COV) onder
leiding van Harry Brasser
Zandvoorts
tweemaal de Mattheus
Nieuwsblad
Passion van Johan
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, Sebastiaan Bach ten gehore
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op brengen.

Kinderkamp zoekt
Angela Schüpzand) zoekt dan
ook twintig vrijwilligers die het
werk willen overnemen. Tot
nog toe waren het overwegend
vrijwilligers van buiten Zandvoort, maar het nieuwe bestuur zoekt nu ook actief binnen het dorp.
Het gaat om twee periodes
van twee weken: van 29 juli tot
en met 11 augustus en van 12
augustus tot en met 25 augustus. Samen verzinnen de begeleiders de weekthema's, de
spelletjes en de dagelijkse
soap. Natuurlijk zitten er altijd
een paar vaste elementen in
het programma, zoals poppenkast, volksdansen en vossenjacht.
„Het leuke is dat je een paar

uur per dag heel intensief met
de kinderen bezig bent, maar
daarbuiten met een groep
mensen de activiteiten voorbereidt, samen kookt en 's
avonds met z'n allen moe in
slaap valt. Je bent dus op
kamp in je eigen dorp," vertelt
Maaike Cappel, een van de
Zandvoortse vrijwilligers die al
eerder heeft meegedaan aan
de Rekreade.
Begeleiders kunnen de Rekreade ook gebruiken als stageplek voor mdgo, agogisch werk
of de pabo. De Rekreade zorgt
voor kost, inwoning en zakgeld.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Maaike Cappel, telefoonnummer 5712999 of e-mail
maaikec@mailcity.com.

'Na een koorzan
voel ik me als

woensdag Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur Dick Piet
D recteur/Uitgever Rob Steenbergen
Redactie: Robbert Wortel (chef). Frank
Kuijpers (plv -chef), Monique van Hoog3>raten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce
Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie
Willem
Bleesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Fre'ejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yionne Mulder, Andre Stuyfersant
S cretanaat en redactiepromotie Trudy
Stsenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
«40 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
p
ax (023) 573 0497
^intoor geopend maandag van 13 tot 16
"ur, dinsdag van 9 tot 11 uuri'woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donder2jg van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

K BEGON OP mijn 6-e
jaar te zingen in het
Zandvoorts Kinderkoor.
We repeteerden in de Calvijnzaal van de Gereformeerde
kerk. Mijn vader was daar organist, dus mijn zus en mijn
twee broertjes waren min of
meer verplicht mee te doen.
Alleen ik vond het eigenlijk
heel leuk. Na vijf jaar kreeg ik

een medaille en ging ik verder
bij het Toonkunstkoor van
Zandvoort," vertelt de zingende schoonheidsspecialiste.
Later sloot ze zich aan bij het
COV en vroeg de dirigent haar
ook te komen zingen bij het
Gelders Utrechts Cantatekoor
en sinds kort heeft ze ook haar
eigen kamerkoor (het Haarlems Kamerkoor) op poten gezet.
„Het intieme van zo'n kamerkoor trekt me aan. We zijn
met z'n veertienen, bij het
COV spreek je algauw over
zo'n 115 man. En we doen kleinere werken, veel cantates, liederen, dus. Maar ik houd ook
van grootse meeslepende muziekstukken. Hohemesse, wat
hoge mis betekent, is bij mij
favoriet vanwege de coloraturen, dat zijn zeg maar de hoge
riedeltjes rond de melodie, en
het is een gecompliceerd koorwerk, dat vind ik ook interessant om onder de knie te krijgen."
Voor de uitvoering van de
Mattheus Passion stapt het
hele oratorium op 6 april op de
trein naar Polen, waar ze Pot-

znan en Leszno aandoen voor
twee concerten. „Op uitnodiging van het Poolse jongenskoor, dat verleden jaar bij ons
een gastoptreden deed, zijn we
uitgenodigd om daar in twee
kerken te komen zingen."
„We hebben een heel actief
bestuur, die zeker om de dne
jaar een buitenlands optreden
regelt. Zo hebben we in Wenen
gezongen en in Londen. Ik verheug me enorm op de reis naar
Polen. We zijn net een grote
familie, heel gezellig."
Ondanks haar passie en inzet voor het zingen ziet Hoekema het toch louter als een vrijetijdsbestedmg. „Ik ben echt
dol op zingen, maar het werk
dat ik nu doe past het best by
mij. Wat dat betreft zit ik hélemaal op de goede plek. Ik ben
natuurlijk wel een muzikaal iemand. Ik merk dat muziek bii
het masseren mij helpt om er
helemaal in op te gaan. Zelf
voel ik me herboren na een
zangrepetitie. Ik krijg er energie van en tegelijkertijd ontspant het me. De zomerstop
van zes weken vind ik dan ook
een ramp."

Elly de Vries (Stichting Zandvoort-Zuid): „Ik ga zeker naar
de informatiebijeenkomst toe
De basis is heel positief. Het is
een eerlijk en reëel rapport. ledereen moet je de kans geven
om te genieten van Zandvoort.
Dus moet je niet klagen als er
een paar auto's voor je deur
staan. Dat zal ik dan ook niet
snel doen. En we genieten toch
ook allemaal van de lusten van
het toenstisch verkeer? Dus
moeten we ook de lasten delen. Dat hebben we al die jaren
volgehouden."
„Het is fijn dat nu erkend is
dat de straten gelijkwaardig
zijn en dat niet meer Zandvoort-Zuid voornamelijk het
verkeer moet opvangen. Ik heb
ook altijd geroepen dat er elektronische verwijzingen naar
parkeerterreinen moesten komen. Heel wat maatregelen
hebben wij zes jaar geleden al
verzonnen."

voor hun lol achterin een ambulance. Dat er minder hard
gereden wordt, heeft wel weer
het voordeel dat er minder gewonden vallen. Daarom ben ik
voor 30 kilometer in de woonbuurten en 50 kilometer op de
doorgaande wegen "
„Er zitten meer goede dmgen in het plan. De strandafgangen staan nu vaak vol fietsen, dus meer fietsenstallingen
lijkt me heel slim. De lightrail
zou ik onder de grond stoppen.
En een buurtbus lijkt me een
goed idee, maar dan moet die
bus wel vaak rijden."

Torn Maintz, voorzitter van
het Ondernemers Platform:
„We mogen niet dezelfde fout
als Heemstede maken. Dat
baart de ondernemers de
meeste zorgen. De doorstroming moet zo soepel mogelijk
verlopen. Het is belangrijk dat
de toeristen meteen zien waar
ze naar toe moeten."
„Dat er in de Haarlemmerstraat maar 30 gereden mag
worden is in dat opzicht geen
bezwaar. Ik ben wel absoluut
tegen het doseren van het verkeer met een stoplicht buiten
het dorp. Daarmee wordt het
probleem van files voor de
deur bij anderen neergelegd.
We moeten oppassen dat de
hardste schreeuwers gelijk
krijgen ten koste van anderen,
net als in de Oranjestraat toen
het ging om de rijrichting."

Annelies Daalhuizen (leerkracht op de Beatrixschool):
„De route van de buurtbus is
raar. Stuur die bus toch langs
het Huis in de Duinen en het
Huis in het Kostverloren. Zeker als er een polikliniek in
Huis in de Duinen komt, is dat
veel beter. Zie je mij al met een
gebrokeri poot overstappen
van de ene bus in de andere?"
„Ik ben wel erg blij met de
rotonde die gepland is op de
kruising Van Lennepweg/Thijsseweg/Linnaeusstraat
Vreemd dat op de doorstroomwegen maar 30 kilometer gereden mag worden. Ik had er 50
van gemaakt. Als er ook maar
niet te veel slingers in de weg
komen om de snelheid naar
beneden te brengen. De Kostverlorenstraat is bijvoorbeeld
nu al erg gevaarlijk."

Lia Sol (Eode Kruis): „De gemeente moet meer rekening
met ambulances en andere
hulpverleners houden. De huidige drukte in het dorp is nu al
een probleem voor de hulpdiensten. Dat wordt erger als
sommige doorgaande wegen
onder de 30 kilometerzones
vallen."
„Bovendien zijn de drempels, die nodig zijn om de snelheid uit het verkeer te halen,
heel vervelend voor gewonden.
Mensen liggen immers niet

Elly Schetter (woont in de
Haarlemmerstraat en is moeder van vier kinderen tussen
de drie en negentien jaar): „Je
kunt het niet iedereen naar de
zin maken. Maar ik ben natuurlijk wel erg blij dat de
Haarlemmerstraat 30 küometerzone wordt Ik waarschuw
de kinderen constant. Dat is
ook wel nodig ook, want een
paar jaar geleden is er nog een
kind onder een brommer terecht gekomen toen hij achter
een tenmsbal aan rende. Voor-

Moeder:
'Zandvoort
autovrij'

al het fietspad bij ons m de
straat is gevaarlijk Soms wijk
je uit voor een rolstoeler en als
je niet oplet word je geschept."

Toerist
weggestuurd
ZANDVOORT - Een 34-jange Duitser is terug naar huis
gestuurd nadat hij voor duizenden guldens schade had
aangericht in het Palace Hotel
Hi) kwam twee keer in een
nacht m aanraking met de politie De man werd in eerste
instantie vrijdagnacht aangehouden op de Zeeweg, omdat
hij erg hard reed Hij verklaarde dat hij een joint had gerookt, maar weigerde verder
mee te werken aan een ademtest. De politie voerde hem geboeid al naar het bureau. Na
zi)n verhoor liet de politie hem
vrij
Een paar uur later werd de
politie erbij geroepen, omdat
de Duitser ruzie had gemaakt
met zijn vriend Hij sloeg de
boel in ziin hotelkamer kort en
klem. De politie sloot hem op
in een cel en constateerde dat
de toerist nogal in de war was.
De Vreemdelingenpolitie
zette hem het land uit. Zijn
vriend, die overigens geen aangiite van mishandeling deed,
volgde hem. Het Palace Hotel
deed wel aangifte van vernieImg.

„Erg zijn ook de vrachtwagens, alhoewel sommige wel
rustig rijden. Ik moet een keer
per maand mijn glazen terug m
de kast schuiven. Doordat
onze huizen op zand gebouwd
zijn, schieten de scheuren in Erg dronken
het stucwerk door de tnllinZANDVOORT - Met maar
gen."
keftst 1,95 promille alcohol m
zijn bloed is een 29-jarige auto„Ik kom spontaan op het mobüist uit Velzen donderdagidee om heel Zandvoort auto- nacht aangehouden m de Celvrij te maken. Maar ja, ik heb siusstraat. Hij gaf een valse
makkelijk praten, want ik kan naam op en verzette zich tegen
even op de fiets naar het dorp zijn arrestatie. De politie voerHet zou wel schelen als de su- de hem daarom geboeid af
permarkten aan de rand van naar het bureau. Daar bleek na
het dorp komen."
een ademtest dat hij erg dronken was Hij moest zijn njbewijs inleveren en moet tainnenkort voor de rechter verschijnen

Uitgangspunten
verkeersplan

1. Maximale snelheid
wordt in elke straat 30 kilometer per uur, behalve op
de Boulevard Barnaart,
Van Alphenstraat, Van
Lennepweg,
Linnaeusstraat, Kamerlingh Onnesstraat en Zandvoortselaan
vanaf kruispunt Gerkestraat.
2. Verkeer in Haarlemmerstraat heeft voorrang,
maar mag slechts 30 kilometer per uur.
3. Extra (kleine) bus die
rondrijdt.
4. Op lange termijn, trein
wordt lightrail met stations in Nieuw-Noord en
bij de Van Lennepweg. Extra tak naar Bloemendaal
aan Zee.
5. Meer fietspaden en stallingen.
6. Parkeerverwij zingen en
filemeldingen via elektronische borden, radio en internet.
7. Stoplicht doseert op
drukke dagen verkeerstoevoer.
8. Kosten korte termijn: 1,5
miljoen (125 duizend gulden is al binnen dankzij
subsidie voor 30 kilometerzones). Lange termijn: niet
begroot.

In de war

ZANDVOORT - Een 36-jarige Zandvoorter is woensdagavond opgesloten m een politiecel, omdat hij psychisch m
de war was en te veel had gedronken. Hij gedroeg zich
agressief tegenover zijn 72-jarige moeder en de politie. Na
overleg met de Riagg is hij een
nacht vastgehouden.

Veer springt

ZANDVOORT - De arbeidsinspectie gaat een onderzoek
instellen naar een veer van een
garagedeur die zaterdagavond
los sprong en daarbij een 50jarige medewerker van een visbedrijf in de Poststraat verwondde. De man moest naar
het ziekenhuis vervoerd worden wegens een hoofdwond.

Geen lampen

ZANDVOORT - Een 40-jarige dronken automobilist heeft
zichzelf verraden doordat hij
zaterdagnacht zonder licht op
de Zeestraat reed. De politie
hield hem aan. Hij had een alcoholpromülage in zijn bloed
van ongeveer 1,40. De man
moest zijn rijbewijs inleveren
en moet binnenkort voor de
rechter verschijnen.

Zandvoortselaan

ZANDVOORT - De Zandvoortselaan wordt op 4 en 5
april geasfalteerd en krijgt lijnen. Het doorgaand verkeer
heeft hier volgens de gemeente
waarschijnlijk last van. Als het
regent, wordt het asfalteren
een dag opgeschoven.
In juni vinden er opnieuw
werkzaamheden plaats op de
Zandvoortselaan. Deze keer
zal het verkeer er echter weinig
hinder van ondervinden volgens de gemeente. De riolering
wordt via rioleringsputten
schoongemaakt.
Daarvoor
hoeft de weg nauwelijks afgesloten te worden.
Bach of
Mozart, Carla
Hoekema
geniet van
beide
componisten
Foto Kaïin Schut

Cinema CÜBJCBÉ
30 maart t/m 5 april

B ut not in Zandvoort...

Te weinig jeeps voor 5 mei-feest

Advertentieverkoop: H van Zanten
^oofd), M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180AB Amstelveen Tel (023)5717166
Fax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®PPrscom nl
'Vvertentie-orderafdelmg Postbus 122,
'000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
Fax 5626283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
565 6321

ZANDVOORT - „Het gaat
me verschrikkelijk aan het
hart. Ik had het echt heel erg
leuk gevonden om in mijn eigen dorp een jubileumrit te
maken, maar het zit er deze
keer niet in," zegt Ton van
der Reijden. Keep them Rolling, de landelijke vereniging
van voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, kan onvoldoende autobezitters vinden
om 55 jaar bevrijding in
Zandvoort te vieren. Ook de
jaarlijkse rit over het strand,
gaat niet door.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)'
020) 5626211
Abonnementsprijzen, ƒ 20,50 per kwartaal,
' 37,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar
'' 19,60 per kwartaal, voor postabonnees
9elden andere tarieven
U>sse nummers ƒ 2,10
Bezorging- Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

d
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Hans van Pelt

„Vijftien jaar geleden, toen we
ook een jubileum hadden, waren er nog lang niet zo veel gemeenten die een groot feest
met legervoertuigen organiseerden," legt Van der Reijden
uit. „Het aantal aanvragen is

inmiddels verzesvoudigd en
het aantal voertuigen is
slechts een klein beetje gegroeid." Keep them Rolling
heeft nu 2000 voertuigen en er
zijn tientallen jubileumritten
op 5 mei, zoals m Amsterdam,
Schagen en Den Helder.
„Veel van onze leden hebben
gekozen voor een andere
plaats, bijvoorbeeld één die
dichter bij huis is. Met een Ie-

'Het zit er
deze keer
niet in'
gervoertuig rijden is namelijk
erg duur. Een liter ongelode
benzine kost drie gulden. Er
gaan heel wat litertjes in zo'n

wagen," spreekt Van der Reijden uit eigen ervaring. Hij rijdt
zelf ook in een jeep.
Hij had al een leuk plan bedacht de legerauto's zouden
m colonne door het dorp njden, poseren op de Grote
Krocht en Nieuw Unicum plus
Huis in de Duinen bezoeken.
„Ook de burgemeester was enthousiast."
Toch is nog met alle hoop
verloren. Wie een legerauto in
Zandvoort wil zien, heeft nog
twee kansen. Van der Reijden
is bezig met het organiseren
van een kleine afvaardiging bij
de opening van de straten voor
helden en gevallenen in Park
Duijnwijk in het najaar. Bovendien wil hij het lustrum van
Nieuw Unicum opluisteren.
Nieuw Unicum is geboren als
herstellingsoord voor oorlogsslachtoffers.

Do. t/m Di. 1900
Dagelijks 21 30

Iedereen heeft HET al gedaan
Nu zij nog....

-Weekmedia 17
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Sc h otse Lamsvleesspecialiteiten

Zuiglamsvleesspecialiteiten

Lams/adelrollade
Geuild mei verse kruiden en oiijventapenade 59,95 kg.
\\ eidelamsbraadstuk
Mager braadstuk omwikkeld met knoflook,
zontomaatjes, rozemarijn, tijm en olijfolie
39,95 kg.
Italiaanse Lamsborstrollade
Lamsborst gekruid en omwikkeld met een tapcnade van
verse pesto en pomodori tomaten
32,50 kg.
Provcn^aalse Lamsbout
Lamsbout zonder been gevuld met knoflook en verse
Pi o\encaalse kruiden
35,00 kg.
Gevuld Lamsribstukje
Mooi nbstukje gevuld met knoflook, gemengde olijven
en pijnboompitjes
29,95 kg.
Lams Schouderlapjes
Voor de lekkerste stoofschotels
19,80 kg.
Lamsgehakt
Onmisbaar m de Moussaka
17,50 kg.
Merqueze worstjes
Lekker pittig gekruid lamsworstje
29,95 kg.
Gegrilde Lamsspareribs
Lekker gemarineerd en overgoten met een romige
knoflooksaus
25,00 kg.

ZuiglamszadelroIIade
Gevuld met verse kruiden en oiijventapenade 69,95 kg.
Provencaalse Zuigiamsbout
Zuiglamsbilletje met verse Provencjaalse kruiden en
knoflook
45,00 kg.
ZuiglamsschouderroIIade
Schouder zonder been, gemarineerd in rode wijn met
verse kruiden
39,80 kg.
Lamsborstrollade Chateaubriand
Zuiglarnsborst gevuld met olijven, zontomaatjes,
knoflook en verse kruiden
35,00 kg.
Gevuld Zuiglamsribstukje
Mooi ribstukje gevuld met knoflook, gemengde olijven
en pijnboompitjes
37,50 kg.
Zuiglamskoteletjes
Gewoon lekker kort bakken
39,95 kg.
Zuiglamscarré
Een ware delicatesse
69,95 kg.
Zuiglamsschouder in de been
Mooi om in zijn geheel te stoven1
29,95 kg.
Zuiglamsspareribs
Zuilamsribbetjes 24 uur marineren bij voorkeur m rode
wijn met verse kruiden
24,95 kg.

Coffeeshop
\7an

£a T 02 felMteren
^Errol Van harte met
het zes-jarig bestaan
Van zï/n coffeeshop.
Omdat u niet zonder kunt!

HENKSEBREGTS

35 jaar

Zand voorts
BMieuwsblad

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

Ook verkrijgbaar bij:

Vrijblijvende prijsopgave
v.a. ƒ 60,- p.mincl. stenen
TEL. 023-5731729

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Te huur
aangeboden in

9

Zandvoort
per 1 april

gemeubileerde:^
spartèrreflatiyoor
iperrn.;bevvc)ning

«§rote

2 kamers, K D.T., zonnig terras. C V , W.M , KTV, ruime
park.gel ƒ 950,- p.mnd
excl. energie, 1 mnd. borg
Br nr 173628 bur. v.d. blad

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplem 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

KWEKERIj VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 5717093

Middenweg 109 - 113A
1098 AH Amsterdam
Tel. (020)663 11 61

:

Fa. Gansner & Co.

^JMffl^

Locatie: Kleine Kn)tlit-Swaliicstraa(-Gastiiuisplcin

PQ grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN
SHOlYflOOMMODiLLEN

B MET MÉÉR DAN AANTREKKELIJKE KORTINGEN.'
Easy Living heeft een unieke collectie van
meer dan 80 verschillende sloapbanken tn
het betere genre De intentie is om de meeste modellen 2x per |oor Ie vervangen met
als voornaamste reden ruimte Ie maken
voor nieuwe modellen Een tweede reden is
om de kerncollectie m een nieuw |osje Ie
kunnen steken Ti|dens de op dit moment
aan de gang zi|nde opruiming worden dan
ook tientallen showroommodellen met
gigantische kortingen aang

Tientol/en sloapbanlien
• JOHN, Klassiek rollomatic
v»r 1500 voor
1095,uit voorraad leverbaar
• CLASSIC, 140x200 cm Teflon
Alle bedsvstemen
va* 2ô9ö, voo'
2295,• Modern en klassiek
• AUAPINO. bed 160 x 200 cm
•Grotis
levering door het
,*r 3060- \oo2990,ne/e land int|. campings
• LI5A, Designbank
en tuincomplexen
rein 2740, \oor
1995,• JAVANA RIET clic-clac
vjsn 1J-4C wor
975,- V»l« iftaml*
• TKANSATI-persoons
vjjn 2140, VOO'
155O,- O ELISE, clic-clac
zwart katoen,
699,-

lattenbodem
Bultexmatras

• SABRINA,
lits-jumeaux,
1150,• TIPPO, bmnenvering
seniorerhoogte.
2295,-

Van 3597,voor 2760,-

O PUNTO, B-Lmea
Mercure systeem, 1995.-

"BOGOTA"

Bloeiende Violen
Heesters
Bomen
Struiken
Struikrozen
Vaste planten
Klim- en Leirozen
Bemesting

Stichting'•Viering; Nationale Feestdagen Zundvoort

De rommelmarkt wordt gehouden van heel
vroeg tot 1 4.00 uur
' Ei zijn 70 kramen te huur
Inschrijven tegen contante betaling a / 40.
ALLEEN OPWOENSDAG 5 APRIL A.S. van
13.00 tot 14.30 uur m gebouw "DE
KROCHT"
• Per deelnemer kan men EEN kraam huicn
1
Marktterrein beperkt bereikbaar pci auto
De aandacht wordt er op gevestigd, dat er GEEN
andere mogelijkheid is tot huren van een kraam.
dJti hier omschicvcn.

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Vanaf heden weer de gehele week open l
Mega Jackpot van de Nationale Postcode Loterij verdubbeld!

vooi vei koop kaarten a ƒ J,- \ooi g
iontert in clc KORVER SPORTHAL op 5 met,
aanvang 19.30

EASY LIVING OPRUIMING!! SPECIALE AANBIEDINGEN!!
Met elk lot waarmee u
speelt in de Nationale
Postcode Loterij maakt
u wekelijks kans op vele
gigantische prijzen. Het
geluk zit simpelweg in de
postcode waarmee u speelt.
Laat uw kansen niet liggen
en maak nu ook kans op de
Mega Jackpot die is verhoogd naar maar liefst
maximaal 14 miljoen
gulden!

ZANDVOORT - OOSTERPARKSTRAAT 19

Personeelsadvertenties worden gelezen
in de Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen
worden.

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

K I

n
ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
da Mega Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermea stsun ik 28 goede doelen.

D de heer

D 3 x ƒ 12,50 {drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

Postcode:

A u.b. uvt keaze aankruisen en varder in vullen In
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bil
Ledenservlce, tel. 0900 • 300 1500 (SScpmj.

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

En in de trekking van deze
maand zit er alweer
8 miljoen gulden in de
Jackpot. Hoe meer loten u
heeft, hoe groter de kans
dat u die miljoenen wint!
Valt de Mega Jackpot op uw
lotnummer als hij bijvoorbeeld op 14 miljoen staat,
dan heeft u gegarandeerd
7 miljoen gewonnen. De

ƒ 525.000,- k.k.

Op gewilde locatie nabij strand en centrum gelegen 2/1 kap woning met zeer aparte indeling en
aangebouwde houten schuur.
Bj. ca. 1920. Tuin
zuid. Grondopp. 133 m2 Ind.: souterrain, woonkamer/keuken (ca. 3.50x5.50 m), slaapk. (ca.
3 70x4.25 m), douche/toilet gelegenheid entree
naar tuin. Via vaste trap naar parterre; entree,
gang, Z-woonkamer met uitgebouwde erker (ca.
325x410/318x2.75 m), douche/toiletgelegenheid, halfopen keuken (ca. 2 20x2.75 m) en eetkamer (ca. 3.25x2.75 m). 1e verd.: overl, voorslaapk. met kapel (ca 2.83x4.27 m), kleine achterkamer met kapel, bergruimte. Alg.. de woning
dient gemoderniseerd te worden, algemene asbest-/ en ouderdornsclausule van toepassing,
vrij uitzicht, notanskeuze verkoper, CV gas/geiser, parkeergelegenheid op eigen terrein.

overige 7 miljoen wordt
verdeeld onder alle deelnemers die meespelen in
dezelfde postcode. Uw
postcode is dus miljoenen
guldens waard. Doe mee,
vul de bon vandaag nog
in en win die miljoenen!

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voorde
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevensteende
rekening af te schrijven.

MAKELAARS IN ONROEREND GOED

N S

05 06 15 26
29 40 45 50
53 60
77
JMt

Ü mevrouw

Naam:
Adres:

Plaats:

Kijk zondag 2 april:
22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag

e-mail
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening:

22.00 uur 0909 0055
Tel

(99 cpm) om kans te
maken op een

'

draagbare
Philips
Design Televisie
1500003

NATIONALE
NVM
Rijksstraatweg 22 2121 AE Bennebroek Tel 0 2 1 - 5 8 4 5 2 0 5

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzogel) opsturen naar
Q J^
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer •'SSOS, 1100 VM Amsterdam,
|
l 08 loiertj is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O 890/0098/831 S d d 19/12/1997.

www.postcodeloterij.nl
l

Zandvoorts
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Heimwee en een bakkie troost

Met

Kledingbeurs
ZANDVOORT - Op 6 en 7
april organiseert de Zandvoortse Hockeyclub een klecimgbeurs in het clubhuis op
het duintjesveld. Tussen negen en vier uur kan kinder- en
dameskleding afgegeven worden. Alleen modieuze zomerIdedmg die gewassen en gestreken is, kan verkocht worden. De inschrijfkosten bedragen 2,50 gulden. De opbrengst
Icomt voor 30 procent ten goede aan de ZHC. De verkoop is
op vrijdag van negen tot twee
uur.

Boeken te koop

ZANDVOORT - De Mariaschool verkoopt woensdag 5
april boeken. Tussen negen en
een uur vindt de beurs bij de
hoofdingang van de school
plaats. De opbrengst komt ten
goede aan de Mariaschool.
Boeken inleveren kan ook.

De Flemingstraat begint
bijna onopgemerkt. Het is
de zijstraat van de
Celsiusstraat in Noord, de
doorgaande weg in dit
nieuwere deel van het dorp.
Hier geen pittoreske huisjes
zoals in het centrum, maar
flats afgewisseld met steeds
een rij van dezelfde huizen.
Behalve hier en daar
opduikende duintjes, die
toentertijd aan de
graafmachine ontsnapt zijn,
doet niets in deze buurt aan
Zandvoort denken. Sterker
nog, dit gedeelte zou net zo
goed een wijk in de
Watergraafsmeer kunnen
zijn in Amsterdam of in
welke andere stad of dorp
dat is gaan bijbouwen na de
oorlog.

Shefka Feti en
zijn twee
dochtertjes zijn
uit Kosovo
gevlucht en
wonen nu in de
Flemingstraat
Foto Karin Schut

Optreden

ZANDVOORT - Ronald van
der Lee treedt 31 maart op in
Sesto Senso op het Gasthuisplein. Hij zingt motown/dance
classics en Nederlandstalig repertoire zoals De Dijk en Dries
Roelvink. De entree is gratis.
Het concert begint rond tien
uur.

Motorclub

ZANDVOORT - Motor- en
autoclub Zandvoort houdt op
vrijdag 31 maart een motorenavond in gebouw De Krocht.
Tijdens deze openbare bij eenkomst zijn diverse soorten grote en kleine motoren en videofilms te zien. Ook is er een leverancier van motorkleding en
kunnen bezoekers zich uitleven op een computersimulatiemachine. Het open huis begint om acht uur.

Clown Slimpie

ZANDVOORT - Op zaterdag 8 april treedt Clown Slimpie op in Gebouw De Krocht.
'Slimpie's huis-, tuin- en keukenfeest' begint om twee uur
en duurt tot vier uur. Kaarten
kosten 7,50 gulden en zijn te
reserveren via telefoonnummer 06-20668352.

P HET EERSTE gezicht lijkt de Flemingstraat niet verder te
lopen dan een schuin
blok met flats, maar ze maakt
een forse hoek de bocht om en
dan blijkt de straat vanaf dat
moment parallel te gaan met
de Celsiusstraat en te eindigen
bij de Keesomstraat.
Het is 'grof vuil' vandaag en
dat betekent dat op elke hoek
met de zijstraten grote bergen
met troep staan. Even voorbij
een rijtje witte plastic ligstoelen en een oude ijskast, zitten
drie mensen in de tuin te genieten van de zon. Weliswaar
met wint erkle ding aan, maar
met een pot verse hete koffie
op tafel.
„Ze zullen wel zeggen: daar
zitten ze weer," zegt de bewoonster van Flemingstraat
nummer 16, mevrouw Koper.
„Als het mooi weer is dan zitten we hier soms al om 7 uur in
de ochtend. Ik trek me niets
aan van wat iedereen denkt,
hoor. Ik houd ervan om buiten
te zijn." Haar schoonzus in
dichtgeritste winterjas, die op
visite is, lacht en neemt een
slokje van haar koffie.
„We zijn geen mensen die
moeilijk doen. Zo word ik lekker bruin," lacht meneer Koper, terwijl hij een grapje

maakt over zijn onbehaarde
hoofd.
„We zyn heel wat contacten
kwytgeraakt, omdat we 26 jaar
lang een caravan hadden op de
Veluwe," zegt mevrouw Koper
terwijl ze om de vijf minuten
haar hand opsteekt om iemand te groeten. „ We zijn nu
helemaal op elkaar aangewezen. Maar we kunnen het goed
met elkaar vinden." Meneer
Koper lacht instemmend.
„Vroeger liep
ik met een pakkie brood hélemaal langs de
Zandvoortselaan naar het
ziekenhuis
in
Haarlem.
Nu
komen we niet
zo ver meer omdat mijn vrouw slecht ter been
is, maar we genieten net zo
goed van een wandeling met
de rolstoel." Zij vult aan: „Naar
de Vomar red ik het net en
daar zit ook de fysiotherapeut
waar ik nu naar toe ga."
Het echtpaar kijkt vanuit de
voortuin op een speelplaats.
Het is groot en omzoomd door
flats. Een afgescheiden kinderspeelplaatsje, een basketbal-

Eerste hoofdrol voor Deneuve

BURGERLIJKE

veldje en in het midden een
nieuwe skatebaan. Ook de Arie
Koperfiat ligt in het gezichtsveld van het echtpaar Koper.
En driemaal raden hoe de
voornaam van meneer Koper
luidt, jawel: Arie.

lertjes aangefietst. Ze hebben
staartjes in hun donkere haren
en kijken vrolijk. De vader
loopt er glimlachend achter,
mager in een trainingsjasje. Hij
heeft een wit gezicht en zijn
ogen staan vermoeid. Het is
ShefM Feta uit Kosovo met
De flat is lichtgroen met een zijn dochtertjes Arita en Fiola.
halve koepel dat uit aluminium lijkt gebogen, een grote
Feti vertelt dat hij al bijna
vijf jaar in Nederland woont,
waarvan
de
laatste
vijf
maanden
in
Zandvoort. Samen met zijn
vrouw is hij gevlucht.
Hun
dochtertjes zijn
in Nederland
geboren. Alles
in ons land
vindt hij gewelkuif als dak. Het ziet er van dig, want er is democratie, er
buiten luxe uit en het is voor te zijn scholen en er is geen oorstellen dat een nieuwe wijk in log, vertelt hij.
Rome vol van dit soort flats
Als hij over zijn geboortezou kunnen staan in groene, land praat, komt er een treuriblauwe en rose pasteltinten. Je ge woordenstroom op gang
zou er bijna vrolijk van worden van Nederlandse, Duitse en
in deze straat, die zich verder onverstaanbare
woorden.
helemaal in een eentonige Maar het is duidelijk dat oorbruin/grijze kleurschakering logstrauma's hem nog steeds
voortzet.
parten spelen. „Ik leef alleen
Langs de Pagéehal komen nog maar voor mijn kinderen,"
twee kleine meisjes op driewie- zegt hij weer met een glimlach
Alexander Fleming werd
geboren in 1885. Hij overleed
in 1955. Deze Britse bacterioloog ontdekte in 1928 dat
rondom bepaalde schimmels
geen bacteriën meer groeiden en trok hieruit de conclusie dat door een van de
schimmel afkomstige stof de
bacteriën doodde. Hij noemde deze stof PenicMum Notatum, oftewel peniciline.

H

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dat is zeker hoorbaar op
Nieuw Unicum. Vorige week blaatten er al wat lammetjes op de
Brinck om een lentefeest op te fleuren. Maar ook de huisband
'Building on sand' liet voor het eerst weer van zich horen En dat
viel niet tegen volgens de bezoekers van het lentefeest. De band,
die hoofdzakelijk bestaat uit bewoners met niet-aangeboren
hersenletsel, klinkt verfrissend anders

Jutters(1)

Het besluit van de twee jutters om de gemeente het balletje toe
te spelen voor het JuttersmuZEEum is een goed idee geweest
volgens een van hen, Victor Bol. Het heeft hem verlost van zijn
Don Quichottegevoel. Hij heeft er ook heel veel steun voor
gekregen, vertelt hij. „Op straat word ik er heel vaak over
aangesproken. Diverse mensen hebben al toegezegd dat ze donateur willen worden. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Ik
kwam wethouder Hans Hogendoorn tegen. Die zei dat hij vindt
dat we samen met de gemeente en de brandweer nog eens door
gebouw De Rotonde moeten lopen om te kijken in hoeverre die
brandweereisen makkelijker te realiseren zijn. Wim en ik hopen
natuurlijk nog steeds dat het JuttersmuZEEum doorgaat.

Jutters (2)

De ontdekker
van peniciline

ADVERTENTIE

Geboren
Dennis, zoon van Marco
Hakhoff en Mirjam Siivis
Ondertrouwd
Johnny van de Meent en Leticia Albertina Vlieger; Bert
Jan Wijnands en Jessica Wilhelmina Christina Hofland
Getrouwd
Arie Cornelis van der Pijl en
Samantha Johanna Carolina
Pronk
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
Overleden
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Jozef Willem Seders (78); Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
Froukje van Keulen-Van der een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf. Vanavond de
Werf (90); Johannes Hendriks
klassieker Les Parapluies de Cherbourg uit 1964.
Hanrath (83); Cornelis Johannes Tijsze (72)
ET BIJZONDERE AAN Les Parapluies de Cherbourg is
ongetwijfeld dat alle dialogen gezongen worden. Bovendien
speelt Catherine Deneuve mee, een monument in de filmwereld
sinds deze film. Het was namelijk haar eerste hoofdrol. Overigens valt alleen te genieten van haar acteerprestaties, want haar
VAN DE
tekst is ingezongen door een ander.
De film gaat over een vrouw die in verwachting is, maar haar
geliefde moet afstaan aan het leger. Terwijl hij in Algerije vecht,
trouwt zij met een ander. Ze komen elkaar weer tegen als hij
terugkeert en een eigen garage begint.
De regisseur (Jacques Demy) van de film is inmiddels overleOskar staat deze week in de
schijnwerpers. Een Siberische den. Demy maakte ook Lola en Les Demoiselles de Rochefort.
Husky pup van nog geen jaar Voor Les Parapluies de Cherbourg kreeg hij een Gouden Palm.
oud. Om precies te zijn viert luj Ook voor componist Michel Legrand betekende deze film heel
zijn eerste verjaardag op 28 veel, want het was de start van zijn Hollywoodcarrière.
juli.
Oskar is bruin met wit van
kleur en heeft hele mooie blauwe ogen. Alle vrouwenharten
zullen straks sneller gaan kloptheek, tijdelijk gehuisvest op
pen als deze jongeman volwas- ALARMNUMMER: 112.
Engelbertsstraat
90a,
sen is. Hij wordt een echte POLITIE: 112, of bureau Hoge- de
weg 5745111.
5713073.
mooie jongen.
Oskar heeft eigenlijk met BRANDWEER: 112, of kazerne HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds 5730500 of
niemand moeilijkheden. Grote 5740260.
en kleine mensen vindt hij ge- AMBULANCE: 112, of 5319191 112.
DIERENAMBULANCE:
woon leuk. Ook andere honden (CPA).
5246899.
vindt hij leuk en gezellig. Kan
APOTHEEK: Tot en met don- KENNEMER
DIERENTEN lekker spelen.
Keesomstraat
5,
Oskar vindt zich echter heel derdagavond 's avonds Zand- HUIS:
groot en is best wel een beetje voortse Apotheek, Raadhuis- 5713888.
macho. Het is daarom beter plein 10, 5713185. Vanaf vrij- VERMISTE/GEVONDEN
dat hij alleen (zonder andere dagmorgen tot en met dqnder- DIEREN: 5383361 (Amivedi)
tonden) geplaatst wordt. Kat- dagavond ('s avonds en in het en 5343440 (Dierenbescherten vindt deze jongeman ook weekend) Zeestraat Apo- ming).
'euk, hij wil er graag mee spelen. Of de katten het daar mee
eens zijn is de vraag, maar dat
merkt hij vanzelf wel.
Aangezien Oskar nog een
Pup is, is het wel aan te raden Hervormde Kerk: zondag 2 april 10 uur: ds R. Hengstmangers
om een cursus met hem te uit Haarlem.
Saan doen. Wie komt Oskar Gereformeerde Kerk: zondag 2 april 10 uur: mw N. van Keulenbewonderen en gunt hem een Schaafsma uit Bloemendaal.
Agatha Parochie: zaterdag 2 april 19.00: mevr. A. Dukkers. ZonWeuw huisje?
Oskar is te gast bij het Ken- dag 2 april 10.30 uur: pastor C. van Polvliet, samenzang.
nemer Dierentehuis en zoekt, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: zondag 2 april 10.30 uur:
net
als alle andere loges, een ds L.C.M. Blomjous uit Aerdenhout.
n
De werkgroep oecumenisch vastenproject organiseert op 5 en
ieuw thuis. Informatie krijgt u
van het Kennemer Dierente- 19 april een vastenmaaltijd in de Agathakerk. Deze oecumeninuis Zandvoort, Keesomstraat sche maaltijd van soep met brood plus een goed gesprek, gebed,
muziek en gedichten bereidt de gelovigen voor op Pasen. Het
5. tel. 571.3888.
diner begint om zes uur. De opbrengst van het uitgespaarde
PS: Mickey wacht nog steeds. geld gaat naar een goed doel.

Lente is hoorbaar

Zelfs het snoer zit er nog aan. Dit beeldscherm vond jutter Victor
Bol onlangs ter hoogte van Riche op het strand. Het moet al een
paar jaar in zee hebben gelegen, want er groeien volwassen
eendenmossels aan. Victors halve tuin ligt inmiddels vol met
gejutte spullen. Ook Wim Kruiswijk, zijnjuttersmaat met wie hij
het JuttersmuZEEum wil stichten, groeit uit zijn huis. Het tweeNelleke Koningsveld tal krijgt namelijk ook regelmatig spullen van Zandvoorters die
nog eens goed op hun zolder hebben gekeken. Zo heeft mevrouw
Draijer de gevonden voorwerpen van haar overleden man in
1945 leverde het medicijn Flebruikleen gegeven. Victor en Wim zijn er heel erg blij mee. Er
ming de Nobelprijs op. Bozitten bijzondere dingen bij, zoals wandelstokken en een oude
vendien werd hij door de koglazen scheepslamp. De meeste zaken die Victor en Wim pp het
ningin van Groot-Brittanie in
strand zelf tegenkomen zijn handschoenen. Ze hebben er inmidde adelstand verheven. In
dels al ruim 250 verzameld. Ook touwen, plastic kisten en boeien
1967 kreeg hij in Zandvoort
komen ze heel veel tegen. „Helaas vinden we bovendien veel
Voor het behandelen van in- een eigen straatnaambordje
chemisch afval. Dat is jammer," vindt Victor. „Als het Juttersfectieziekten was voortaan in Nieuw-Noord.
muZEEum toch doorgaat, moeten we misschien de eerste expoantibiotica voorhanden. In de
sitie wijden aan het milieu. Het zou ook goed zijn om badgasten
Tweede Wereldoorlog is Bron: het toekomstige nieuwe
te laten zien hoeveel rotzooi erachter blijft als zij vertrokken zijn
van het Genootdankbaar van deze ontdek- straatnamenboek
na de zomer."
king gebruik gemaakt. In schap Oud-Zandvoort.

Periode: 18 - 24 maart

Oskar

en geduldig wandelt hij verder
achter de meisjes op hun fletsjes aan.
Nieuwsgierig gaat de glazen
schuifpui open van de beneden
verdieping van de Arie Koper
flat. Meneer Drommel verschijnt in een geel overhemd
met gilet en stropdas. „Aardige mensen," zegt hij over Feti
en zijn kroost. „Ik kan trouwens heel goed opschieten
met alle Marokkanen en Turken in de buurt. Het maakt mij
niet uit of mensen nou bruin,
geel of pimpelpaars zijn en ze
groeten altijd vriendelijk." Zijn
vrouw Willempje zit op de
bank en kijkt verbaasd om zich
heen met lieve blauwe ogen.
Ook zij ziet er keurig verzorgd
uit. „Ik kleed haar ook altijd
mooi aan, want ik mocht eens
kapsones krijgen," grapt hij.
Vervolgens toont hij trots
zijn mooi aangelegde tuintje
en geeft hij een rondleiding in
de aangepaste bejaardenwoning, langs de sjieke meubels
m de woonkamer tot in de douche waai' de tegeltjes schitteren in het lamplicht.
„Ik doe alles zelf, ook de verzorging van mijn vrouw," zegt
de 81-jange Dirk terwijl hij
schrander door zijn bnllenglazen naar zijn echtgenote kijkt.
Willempje knikt hem met een
lachje toe. Weer buiten zwaaien mensen naar hem vanaf de
fiets.
„Dat zijn ook allemaal veteranen," zegt hij met een veelbetekenende blik. De 'veteranen' fietsen langs basisschool
de Duinroos aan de overzijde
uit het zicht. Het schoolplein
met de klimtoestellen ligt er
nog verlaten bij. Niets verraadt
aan de buitenzijde de ongetwijfelde bedrijvigheid van kinderen en •onderwijzers binnen.
Langs kapotte rieten stoeltjes,
een verweerde tafel en bosjes
gesnoeide twijgjes loopt een
moeder met een kinderwagen
richting een gekleurde olifant
achter de Duinroos. Het is de
glijbaan van de peuterzaal.
Met flinke tred spoedt mevrouw Koper, de rollator voor
zich uitduwend, naar huis. „Je
moet gewoon in beweging blijven, hè," zegt ze met een groet.

Nieuwe oplossing
Behalve zand storten is er nog een andere methode om de
wateroverlast op te lossen op het volkstuincomplex. Bij de
Tuinderspraat, het verenigingsorgaan, zat een brief over een
voorstel van de provincie en het bestuur van de volkstuinvereniging. Het complex kan verplaatst worden naar een plek in het
duin ten noorden van het dierenasiel. Zaterdag is er een presentatie over dit plan. Om tien uur verzamelen bij het tweede
parkeerterrein naast het Duinpieperspad.

Geachte lezer,

Wie betaalt de mini heli?

Mogelijk bent u enige tijd geleden thuis benaderd door een of meerdere verkopers
die werkten in opdracht van UPC Nederland. Voor deze huis-aan-huisverkopen
maakten wij tot voor kort gebruik van een extern bureau. Tot onze spijt hebben
wij moeten constateren dat de manier waarop dit is gedaan niet altijd voldeed
aan de hoge eisen die UPC stelt aan haar verkopers.

Wie benieuwd is hoe de mini-helikopter eruit ziet die het Rode
Kruis voor Zandvoort geregeld heeft, is zaterdagmiddag van
harte welkom om half twaalf bij het Rode Kruisgebouw in de
Nicolaas Beetslaan. Volgens een persbericht van het Rode Kruis
heeft de ondertekening met een zorgverzekeraar in het oosten
van het land inmiddels plaatsgevonden Wie deze zorgverzekeraar is, wil woordvoerster Lia Sol nog niet zeggen. Dat wordt
zaterdag bekend gemaakt.

Ondanks gedegen training en begeleiding ontvingen wij van meerdere kanten
klachten over de wijze waarop verkopers van dit externe bureau te werk gingen.
In enkele gevallen werden oneigenlijke verkoopargumenten gebruikt, waarbij
gesuggereerd is dat UPC de diensten van KPN Telecom zou hebben overgenomen.
Mogelijk bent u hiermee ook geconfronteerd. In dat geval bieden wij u onze
welgemeende excuses aan.
Op grond van bovengenoemde ervaringen heeft UPC Nederland op 15 februari
de samenwerking met het externe bureau opgezegd. Huis-aan-huisverkoop zal
voortaan alleen nog gebeuren door verkopers die in dienst zijn bij UPC en die
voldoen aan de hoge eisen die wij stellen aan onze verkoopmedewerkers.
Wellicht heeft u uw beslissing om over te stappen naar Priority Telecom
gebaseerd op onjuiste voorlichting van onze externe verkopers. In dat geval kunt
u telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers van de afdeling
Verkoopondersteuning, telefoonnummer: 020-77 00 713. Op uw verzoek zullen
wij uw aansluiting ongedaan maken en uw telefoonnummer op onze kosten
terugzetten naar KPN Telecom.
Ook voor eventuele vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de medewerkers
van de afdeling Verkoopondersteuning. Wij vertrouwen erop u met bovenstaande
voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
UPC Nederland

D.J. Emrnens
Directeur Consumentenmarkt

Oranje boven!
De kinderen van de Oranje Nassauschool komen morgen als het
goed is allemaal in het oranje gekleed naar school. Fotograaf
André Lieberom zal ze voor koningin Beatrix op de foto zetten
De Oranje Nassauschool heeft namelijk, zoals de naam al zegt,
banden met het koninklijk huis Zaterdag is de foto alvast te
bewonderen in de etalage van Foto Focus in de Haltestraat.

Geen vuurpeleton
Het excercitiepeleton uit Bourtange is vorige week per abuis tot
executiepeleton omgedoopt. De Bourtangers vuurden wel een
schot af, maar verder zijn ze heel vreedzaam

Redden zit in de genen
Opa Kras bouwde reddingsboten, vader Kras is bemanningslid
van de Anme Poulisse en zoon Michael Kras (10 jaar) droomt nu
al van het redden van zeilers en surfers. Zijn eerste spreekbeurt
op de Beatrixschool ging vorige week dan ook over de KNRM.
Sterker nog, hij mocht met groep 7 een paai- dagen na de
spreekbeurt een kijkje nemen in de loods van de KNRM. Zo
konden zijn klasgenoten zien dat hij niet had overdreven toen hij
een modelboot tijdens zijn spreekbeurt had laten zien. „Maar de
meeste indruk maakte de videoband die ik via Chris Kemp had
gekregen," vertelt Michael. die een paar dagen na het bezoek
aan de KNRM nog onder de indruk is van zijn avontuur. Hij
mocht namelijk ook boven op de boot klimmen.

Tradities
Het optreden van De Wurf is alweer een paar weken geleden,
maar er wordt nog steeds over gesproken in het dorp. En dat
heeft er inmiddels toe geleid dat de folklorevereniging zes donateurs en vier speelsters erbij heeft gekregen. Wie het ook belangrijk vindt dat de Zandvoortse tradities in ere blijven, kan altijd
terecht bij de familie Veldwisch, Dorpsplein 9, telefoonnummer
5716487.

woensdag 29 maart
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RAYDON ZOEKT...
Graydon is de belangrijkste leverancier van bedrijfsinformalie die gebruikt wordt voor het optimaal inschatten van belalingsrisico's bij
nieuwe'en beslaande afnemers. Dexe bedrijfsinformatie is een onmisbaar element voor een goed credit management en wordt meer
dan 'ïOO.OOO keer per jaar verstrekt door Graydon aan haar 11.000 cliënten. Bedrijfsinformatie, aangevuld met een adequate dienslverlening op het gebied van debiteurcnbehecr, incasso, detachering en trainingen maken Graydon lot een complete en internationale
leverancier van credit management diensten. Meer informatie over Graydon vind je ook op het Internet: www.graydon.nl.

LnterLanden sprelgroep
Ten behoeve van de verspreiding van:

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een

MANAGEMENTASSISTENTE M/V
Binnen de/e vecl/i|dige lunelie ben je het eeisle aanspreekpunt
van klanten en piospccts en als /oclnnig ook vernnlwooidelijk
vooi hel opvangen seleeteien en dooiskn/en van leleloongespickkcn "il laxbenchten l b v diieclie en managers
Daarnaast dien je alspiaken en agenda's bij Ie hoLiden en ver/oig

en/of folders
7ocken wij enige

BE2ORG(ST)ERS
met sofmummer
GOEDE VERDIENSTE
Aanmelden tijdens kanooruren 020-613 8444

HET PAROOL/
NRG

je /cllslnndig corrtspondenlie

memos

notulen en ofleiles

levens moei je in staal /ijn piesentalies ie veivaaidigen en alle
v ooi komende adminislialicvc vveik/nnmheden ie voivullen
Ook /ui je de secietaiesse van de algemeen diiecleur bij
alvvc/ighcid moeien kunnen veivangen
Als mnnagemenlnssislenle dien je verder veigadermgen en
lesli\ iteilen voor te beieiden en lepiesenlaliove v\eik/namheden
levervullen l b v be/oekeis/leslivi.leiten

200,- a 220,-per maand + extrays
heb je er zin in bel dan

715873
Hun verzekeringszaken regelen de klanten van de Postbank

Wu VRAGEN:

gaat om een reis- of annuleringsverzekcring. Daarom hebben ze
juist voor de Postbank gekozen. Die staat immers voor betrouwbaarhcid, gemak en toegankelijkheid. Als aeceptant/schadebchandelaar lever je daar een belangrijke bijdrage aan.

Ie lossen en het kunnen beantwoorden van vinnen van klanten en
collega s Ook /ui |c ckis wensen van klanten moeien kunnen
leiugkoppelen binnen de afdeling verkoop en klanten veidei
begeleiden in bijvooibeeld hel te volgen linjeet vooi de diverse
diensten Daarnaast neem! hel uitvoeren van ondeisleunende taken
een belnngiijkc plaats in Hel bi|houclen van de agenda van de
aldelmg Veikoop en hel maken van nlsjnaken mei de klant /ijn
hierbij van belang Dil geldt ook vooi het uitwerken \an coiiesponclcntie (mei olleiles) en hel opvingen en distribueren van daarbij

Wu VRAGEN:

• HAVO/VWO-opleiding secretaresse opleiding

• Opleiding op HAVO/MEAO/MBO niveau

• Kennis van soltware pakketten xoals Word,
Cxeel PoweiPoml
• Leellijd tussen 22 en 27 jaar

•
•
•
•
•
•
•

Goede communicatie uildiukkmgsvaaidigheid
Goede typevnnrclii>heid en kennis van Word en Cxccl
Servieegcricht en slressbestendig
Hoge male van /ellstandigheid en imtintieliijk
In het be/il /ijn van een commercieel gevoel
Goede schriftelijke kennis van de Nederlandse laai
Leeftijd tussen 22 en 27 jaar

Wu BIEDEN:
Een goed salans op basis van een 38-urige werkweek en prima secundniie aibcidsvoorwaaiden Daarnaast bieden wij uitstekende
toekomsiperspectieven bij een leuk, jong en informeel bedrijf

GEÏNTERESSEERD?
Ben je geïnteresseerd stuur clan een bnel met CV, onder duidelijke vermelding van de tuncde waarop je reageert, binnen 14 dagen
naar Graydon Nederland B V , t a v de heer Ph A M Rcmders, Postbus 12525, 1100 AM, Amsterdam Z O , Tel 020 - 'i 6 79 832,
e-mail personeels/nken@graydon nl Graydon is goed bereikbaai met bus of melio

GRAYDON ï WEET MET WIE U ZAKEN DOET.

Afwisselend en breed werkterrein.
Ie accepteert en behandelt niet veel /elfstandigheid

het liefst gewoon thuis, via de telefoon of computer. Ook als het

Op flo aldehng Commeiciele /aken gn je ondei nnrleie binnen
komende lelcloongespiekken aannemen en de/e conecl aihandelen DU betekenl clnl |c mlormatic- gaal veislrc'kken ovei de
dicnslen \cin CiMydon mam ook m sUi.il moei /ijn piobkmen op

behorende gegevens Te\ens /ui je op cle afdeling Commerciële
Zaken worden ingeschakeld voor contracten mvoei onderhouden
van eommeieiele dossieis en het veisturen van mailings

vraagt versterking voor ons team
kleine wijken ± 3 kwartier per dag

MEDEWERKER
COMMERCIËLE ZAKEN M/V

kent dat je kiitiseh kijkt naar /aken als etficiencv,

een 11<" maand en voordelig bank- en ver/ekenngs-

etteetniteit, kwaliteiten klantgeriehdieid

/aken doen

reis- en amuilenn^svcr/ekeringen waarbij het aeeent
lii;t op de scli.ide-itwikkelini; l en breed vverkter-

Werken bij de Postbank.

-Solliciteren doe je zo.

rem \\ant het Raat met alleen om \erloren koffers

Je werkt m een jong en enthousiast team collega's en

Heb je een opleiding op MBO-mveau aangevuld met

en beschadigde brillen Maar juist ook om complexe

krijgt alle gelegenheid om opleidingen te volgen, je

Assurantie-B of studeer je hiervoor' En ben je inltiatief-

vragen om hulpverlening in binnen- en buitenland

verder te ontwikkelen en door te groeien De Post-

rljk servicegencht en communicatief'

uaarbij je intensief overlegt met hulporganisaties

bank is onderdeel van INC! Groep en dat biedt veel

Stuur dan je sollicitatie naar Postbank NV tav Mathllde

|e li mdelt illes op een eorreete m uir bovenal klanc-

perspectieven Prettige bijkomstigheid van werken

Bosker PG 0524 Postbus 49996 1009 EX Amsterdam

vnendelijke minier at Belangrijk is d it je actief

bij de Postbank /ijn de arbeidsvoorwaarden een

Voor meer informatie bel je met Karin Westdorp team-

meedenkt hoe het allemaal noi; heter kan Dat bete-

goed salaris, vvmstdelmg, een premievnj pensioen,

leider tel (0201 542 66 11 Of kijk je op www postbank nl

POSTBANK,

woensdag 29 maart
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Confetti Boetiek
Zandvoort
vraagt per direct leuke vlotte

verkoopster
Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000
medewerkers en haar
bemiddeling voor
3500 alfamedewerkers
een van de grootste
zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket

Geef je ook in hectische
omstandigheden blijk van
organisatietalent?

enkele tienduizenden
Amsterdammers in
staat om zo goed

en omstreken

l centrum

Het ROC Amsterdam e o is één van de grootste
opleidingscentra m het land en verzorgt
beroepsonderwijs en educatie De centrale
l Facilitaire Dienst zoekt een

Je profiel

Amsterdam
Thuiszorg

Contactpersoon Jos MOOIJ

l opleidingen

In de/c d)nannsche baan geef je
leiding aan teams alarmopvolging
en nachtzorg Je bent vcrantvvoordehjk voor een efficiënte en
effectieve uitvoering van zorg
verlening en stemt de zorg af met
andere hulpverlenende instanties
Daarnaast draag je zorg voor de
uitvoering van arbo- scholings
en orgamsatiebelcid Verder voer je
selectie en functionenngsgcsprekken en geef je \verkbegcleidmg

Je hebt een afgeronde HBO oplei
ding aantoonbare leidinggevende
ervaring kennis \an verpleeg
kundig handelen uitstekende
communicatieve vaardigheden en
een dienstverlenende instelling
Bovendien ben |e zelfstandig en
kun ]e je goed staande houden in
een hectische omgeving

Wij bieden
Een fulltime dienstverband

(36 uur per week), voor minimaal
twee jaar Op de arbeidsvoorvvaarden is de CAO-Thins7org
van toepassing
De werktijden liggen tussen 7 00
en l 7 30 uur Daarnaast ben je
bereid gemiddeld een keer per
twee weken s avonds werkoverleg
te voeren

reception iste/te lef on iste
Taakomschrijving.

Het bedienen van de telefooncentrale,
Het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers
Eenvoudige administratieve werkzaamheden
Uw leeftijd is onbelangrijk, wel belangrijk is
Nederlands kunnen schrijven en spreken
klantvriendelijk zijn
zelfstandig kunnen werken

Belangstelling?
Voor meer informatie kun je
bellen met Gerjanne Heman
afdelingsmanager telefoon
(020) 592 37 77
Een volledige taak /functie
omschrijving is op te vragen
bij de afdeling P&O telefoon
(020) 581 05 66
Je sollicitatiebrief ontvangen w i j
graag binnen 10 dagen Deze kun
je richten aan Amsterdam
Thuiszorg t a v Marjan Fakkeldij
afdeling P&O Postbus 57269
1040 BD Amsterdam o v v
teamleider

De aanstelling is voor een jaar en zal bij voldoende
functioneren worden omgezet m onbepaalde tijd
H Waardering schaal 3 (mm ƒ 2607,00 max
ƒ 3611,00 bij volledige aanstelling),
H Het betreft een volledige aanstelling, deeltijd is
bespreekbaar,
• De werkzaamheden vinden plaats op de Fred
Roeskestraat 88
• Informatie over de functie bij Dick Buytelaar, tel
020-5754321
Uw schriftelijke reactie met CV vóór 8 april 2000
sturen naar ROC Amsterdam e o
t a v mw J Spiermgs, Postbus 2584,
1000 CN Amsterdam of e mail naar
l spienngs@roc-ams nl

A.G.BODAAN

Projectleider
Functie
U bent verantwoordelijk voor meerdere projecten Hierin bent u de spil van het hele bouwproces, vaak al m bouwteamfase In samenspel met de overige stafafdelingen en de uitvoerder zet u het traject uit voor de totale realisatie
Profiel
MTS/HBO-niveau en enkele jaren ervaring m een vergelijkbare functie
Contactpersoon Herman Koster

(Hoofd)uitvoerder
Functie
In samenspel met de projectleider coördineert u de uitvoering van een project. U bent verantwoordehjk voor de kwaliteit en de planning van een project U onderhoudt de dagelijkse
contacten met de directievoerende partij, leveranciers en onderaannemers
Profiel
MTS-niveau en enkele jaren ervaring met het zelfstandig uitvoeren van woning- en/of utihteitsbouwprojecten.
Contactpersoon- Herman Koster

Calculator/werkvoorbereider
Functie
Onze afdeling Onderhoud & Verbouwingen voert voor woningbouwverenigingen en bedrijven verbouwingen, onderhoud en nieuwbouw op kleine schaal uit In samenspraak met de
projectleider verzorgt u de calculatie en de werkvoorbereiding van zeer uiteenlopende
werken.
Profiel
MTS-niveau en enkele jaren ervaring met het zelfstandig calculeren en voorbereiden van
kleinschalige projecten en m staat om met de opdrachtgever ter plekke de werkzaamheden door te spreken en op kantoor m z'n geheel uit te werken
Contactpersoon: Wil Strengman
Wij bieden:
Wij zijn een kleine en hechte organisatie waar kwaliteit centraal staat Een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden en een open, informele en pragmatische no-nonsense cultuur.

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

WOON ZORGCENTRUM

Administratief medewerk(st)er
Profiel
LEAO-niveau Bedrijfsadministratie of Bedrijfseconomie Indien u onlangs uw opleiding
heeft afgerond zullen wij voor een langere mwerkpenode zorgen

amsterdam

Teamleider rii/v

Kondor Wessels Amsterdam is één van de werkmaatschappijen van Koninklijke Volker
Wessels Stevm nv dat met een omzet van ruim ƒ 5 mrd en ca 12 000 medewerkers een
van de grootste concerns m Nederland is op het gebied van utiliteitsbouw, woningbouw,
renovatie en onderhoud. Met ca 100 medewerkers worden vanuit ons kantoor aan de
Nieuwe Hemweg m Amsterdam m de regio veelsoortige projecten gerealiseerd zoals woningen, kantoren en bedrijfsruimten, deels uit eigen ontwikkeling
Door het toenemend aantal opdrachten zijn wij op zoek naar

Functie
Het verzorgen van een deel van de debiteurenadministratie van de afdeling Onderhoud &
Verbouwingen en de crediteurenadministratie van het hele bedrijf

regionaal

Voor deze afdelingen 7i|n u i ) op /oek naar een enthousiaste

mogelijk thuis te
blijven wonen.

tel 023-5715473

DL afdeling Nacln/org biuh verpleging en vcr/orgmg gedurende de
naelu aan complexe en terminale cliënten van Amsterdam Tluns/org
Du kan hc'staan uit geplande he/oeken of \\aak Alaap/org De afdeling
Alarmopvolging biedt /org naar aanleiding van een noodoproep \ a n
cliënten die m hel be/it / i j n van een alarmapparaal Daarnaast \erleent
Alarmopvolging acute ?org m noodsituaties

van thuiszorg.
Daarmee stellen we

fulltime/parttime

kondor wessels amsterdam

Stichting A G Bodaan is een ISO-gecertificeerd woonzorgcentrum waar aan 80 ouderen huisvesting en
verzorging wordt geboden Tevens zijn aan het woonzorgcentrum 52 aanleunwoningen verbonden Hetwoonzorgcentrum ligt in Bentveld, m het duingebied van de
gemeente Zandvoort Stichting A C Bodaan maakt deel
uit van De Basis, een concern met instellingen voor
ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

Wij zijn per direct voor de nachtdienst op zoek naar een

Interesse?
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Bezoek onze website of bel met een van de
genoemde contactpersonen Schrijven of e-mailen kan naar.
Kondor Wessels Amsterdam bv, Postbus 80, 1000 AB Amsterdam
Telefoon: 020-681 3081 E-mail: info@kondorwessels-amsterdam nl
www kondorwessels-amsterdam nl

rca

bejaardenhelpende l m/v
voor 59,5 uur per maand

Werken in de
revalidatie,
een uitdaging!

Het Revalidatie Centrum Amsterdam (RCA) is op /:ock naar enthousiaste kandidaten voor de
Wat wordt uw taak?
U verricht huishoudelijke-verzorgende werkzaamheden in de woningen van ouderen, voor zover deze onvoldoende door de oudere
zelf kunnen worden verricht U ondersteunt de ouderen bij de lichamelijke verzorging en u voert tijdens de werkzaamheden
gesprekken met de ouderen over dagelijkse werkzaamheden
Wat wij zoeken?
U beschikt bij voorkeur over enige ervaring en kennis in de ouderenzorg Uiteraard heeft u affiniteit met de ouderenzorg U kunt
werken m teamverband en u bent klantgericht door een vriendelijke en nette opstelling

Wat wij bieden7
Wij bieden een functie m een organisatie die volop in beweging is De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden is conform de CAOVerpleeg- & Verzorgingshuizen schaal 4, minimaal ƒ 2 579,- maximaal ƒ 3 423,- Daarnaast kent de organisatie gunstige secundaire
arbeidsvoorwaarden, o a deelname aan het pensioenfonds PGGM, een spaarloon-/ premiespaarregeling, een voorwaardelijke
aanvulling op de pensioenuitkering en een personeelskoi tmg bij Centraal Beheer
Inlichtingen en sollicitatie.
Bent u geïnteresseerd, schrijf dan een brief met een Curriculum Vitae Deze brief kunt u sturen aan Stichting A G Bodaan, t a v de heer
E van Wees, Hoofd Verzorging, Bramenlaan 2,2116 TR Bentveld De sluitmgstermijn is 14 dagen na plaatsing van deze advertentie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E van Wees, Hoofd Verzorging, telefoon 023-5248181

HOE ZORGT SINGER ERVOOR DAT
Z'N MERK NIET GAATZIGZAGGEN?
Co adverteren is ook voor een naaimachmefabrikant een effectieve manier om met zijn detaillisten te adverteren zonder het zicht op z n merk te
verhezen Meer weten over de?e gratis service 7 Bel het Cebuco het aanspreekpunt voor krantenadverteerclers (020) 430 91 00 of ki|k op vvwvv cebuco nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

opleiding tot verzorgende
Individuele Gezondheidszorg (l.G.)
Hel KCA /s een modern re\jlidalii.cuilruni
in hartje \nistcrd.im In het eentrum kunnen l / / rei al djnten \\orden opge
nomen Op de verpleegaldehng (re1//e een dwarsdoorsnede ui n de Amsterdamse l)e\olkmg jin De rcui/ir/jn/tn zijn m
hel ecntrum opgenomen m een ingrijpende verandering in hun le'\en bijvoorbeeld n i een hersenbloeding een imputJtie
ot een dvv irslaesic De rei ilidjntcn vaak jonge mensen st.hin regelmatig voor verschillende problemen op lich ime/ijk
ps\ ehiseh en soeiwl i Ijk
/A/s verzorgende maak /<. deel uil i in een nHiltidutiplinur ht hinde Ite im In dit Ie im v\ erken verpleegkundig n icr/or
genden jrtsen t\siothcrjpeuten ergothcrajieutcn en andere diseipltnes muvv sinten
De opleiding
In september starten w c weer met de opleid mij tot verzori>cnde l G )e vols;! de opleiding v i a de lei e n/u. e i k e n route w il
betekent dal je zenvel Iccrlmi; als vvcrkneniu bent
De opleidins; duurt 3 ja ir Het theoretische gedeelte van de opleidini; vvoidl vcizori;d doen het Luropi C oliede
Dienstverlening Cjezondheidszori; en \ \ c l z i j n in \msterchni
De praktijkopleiding vindt plaats m ons centrum w a a i je een eemli iet kiiji;! voeir drie |an
N i net voltoe)ien v a n de eijilcidint; ke)m |e in lannicikint; vex>r een v iste i inste Hint; deel ure nde de be loepsvoor bcreiele n
de pcne)de (die z e v e n nn inden elueirt) e>ntv mi; je zakgeld (h "SO [ie r m i ind) el ia t na een biute) m i in ds il 11 is [ t l ~">~ ~ l
e)f hel minimum (|cut;el)loon bij een >_' eini;c w e r k w e e k )
De mensen die vvi) zoeken
De vcr|ileet;kundii;cn en verzorgenden m het KC\
zien hun team i^raa^ uiti;ebrcid niet enthousiaste
en gemotiveeidc collega s Colleqa s elie i;iaat; in
een team maar ook zellstandii; kunnen werken
Kritisch mar jeveII durven kijken is een belint;iijkc
tactor eim de ofileielmi; met succes te veilden
De loclalini;seis uioi ele opleidini; is een
VBO/LBO diploma op C niveiu met elairbi] het
vak Neclerlinds ol een veri;eli|kbaie opleidmi;
Mce'r informatie
Het KCA oii;iniseert op dondeidis; JU april v in
1 H UU JU U uui een voorhchlinnsbijeeiikonisl
Vooi een bioodji woidl nezomd
Ben |C i;einleiesscerd slum dm de bon op nan
Rcvahrlatie C entium \msteidim
Overtoom JHi l OS l H\V \nisieiclim
t a v mevrouw l Wessels
secretariaat zoriynan ii;enienl

Tel.: 020-6071751

Cebuco^s/J

Adverteren? Bel met Rina Verkaalk 020-562 2804 of Pieter La

Ja ik bon i^cintctcbscctcl m do oploidine; tot
\ci/oigcnclc l C in het RCA
Nodig mi) uit \ o o t de voorlichtins^sbijecnkombt

Naam
Adros
Postcode
Woonplaats
Tol
Vooiopleidm'4

woensdag 29 maart
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Huishoudelijk;
schoonmaakpersoneel

MICRO'S
GOED; B E K E K E N
Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 ko
lommen brpedte in diverse lettergrootten eventueel met
bcdrijfslogo/vrgnet
Plaatsing is mogelijk m de volgende editiecombinaties

Ed. 17:

Gezocht huishoudelijke hulp
voor 3 uur per week
Tel 023-5712477 (na 18 00 u)

Horecapersoneel
Le Grand Prix in Zandvoort
gevraagd kok en hulpkok en
pers voor in de bediening
Tel 5643294,
tel 5713813 m weekend

Zandvoorts Nieuwsblad
F O 57 por millimeter Sluitingstijd dinsdag 12 00 uur

Oppas en au-pair

Ed. 1 t/m 10:

Wij zoeken een lieve oppas
met ervaring voor onze 3
mnd oude dochter v a begin
mei in A'dam-Z Voor info bel
Frank of Denise 020-6620775

6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Cou
rant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam en Bui
tenveldertbe Courant
F 4 29 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1 98 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 1 2 00 uur

Ed. 1 t/m 17:
Editie! t/m 10 + Amstelveens Weekblad Uithoornse
Courant de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6 60 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur
" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in reke
nmg gebracht alsmede f 8 50 administratiekosten
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het versprei
dmgsgebied een bewijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6 50 in rekening gebracht
Alle prijzen excl 17 5 % BTW
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachcen tel 023571 7t 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met bnefnummer)
of afgeven bi|
Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplem 12 Zandvoort
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week

Oproepen
Gevraagd voor diverse marktonderzoeken m AMSTELVEEN
dames/heren I6tot±50jr U knjgt hier een vergoeding voor
Inlichtingen telefoon 020 -6654447
REUNIE 2e Montessorischool Snel een Micro-advertentie
"'T WINTERKONINKJE" 75 opgeven' Bel 020-5626271
jaar op 23-6-2000 19-22 uur of fax uw tekst naar 0206656321
Inl 020-6130956/6657665

Felicitaties
Feest op het Gasthuishofje
Leny en Aar 40 jaar getrouwd
Greet en Willem
Marijke gefeliciteerd
Inhalen doe je me niet'

Oma üesje gefeliciteerd en
nog vele jaren m goede
gezondheid
Glenn en Sidney

Personeel gevraagd
Chateaubriand
Voor onze ambachtel kwaliteitsslagenj m Zandvoort zoeken wij

Collega's M/V
Met een interesse voor lekker eten en een vriendelijke, klantgerichte instelling Want we zijn hard op zoek voor het
komende seizoen naar medewerkers die ons team willen
versterken voor een paar uur per week of voor de hele zomer
In het laatste geval kun je rekenen op een

Royale Bonus
We hebben volop plaats voor
" Winkelrnedewerkers *Productiemedewerkers
"Winkelslagers" Horecaslagers
Wil jij onze prettige werksfeer proeven'
Bel dan Marcel Horneman, 023-5719067 voor een afspraak
om.de mogelijkheden te bespreken

VAN DE LOO MODELING AGENCY
KINDEREN GEVRAAGD VOOR ADVERTENTIES'
60 jongens en meisjes vanaf 15 maanden tot 17 jaar voor
commerciële advertenties aantrekkelijk salaris
MODELLEN GEVRAAGD
40-50 mannen en vrouwen 18 t/m 35 jaar gevraagd voor het
showen van grote maten, aantrekkelijk salaris

Personeel
aangeboden
Engelssprekende vrouw zoekt
huishoudelijk
werk
Tel
6810561
Vr zkt huish werkz heden
Graag bellen 020-6997767
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsmg Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met m de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer

ZANDVOORT

ZANDVOORT

VAN GALENSTRAAT 178

DERUYTERSTRAAT106

OOSTERPARKSTRAAT 38

Tweekamerappartement op de 4e tevens hoogste
verdieping gelegen met fraai zeezicht

In Zandvoort Zuid twee-onder-een-kap-wonmg op
200 meter van zee met tuin op het zuidoosten met
oprit en garage

Zeer net tweekamerappartement op de 2e verdie
ping gelegen met uitzicht naar zee

INDELING
begane grond entree/hal gang met toilet trapkast,
eenvoudige keuken leuke woonkamer met openslaande deuren naar tuin en erker met uitzicht in
Oosterparkstraat
1 e verd overloop met vaste kast en douche, 2 kleine slaapkamers en 2 grote slaapkamers balkon op
het zuiden
2e verd via losse trap naar bergzolder

INDELING

INDELING

Entree gang met toilet keuken (2 20 X 3 00), woonkamer (375 x 5 75), slaapkamer met fraaie schuifkast waarin twee bedden zijn weggewerkt (3 70 x
415) originele badkamer (2 20 x 1 70) en een balkon (2 90 x 1 80)

Entree hal moderne keuken met mbouwapparatuur slaapkamer met vaste kastenwand en fraai
uitzicht over duinen woonkamer met open haard
en mooi zeezicht slaapkamer voorzijde met njraam originele hadkamer met bad toilet wastafel
en wasmachme-/drogeraansluiting balkon op het
zuidwesten

INDELING
Entree gang keuken woonkamer slaapkamer
balkon toilet badkamer met douche en een ber
ging op de begane grond
• Het appartement wordt aangeboden met aile roe
rende zaken die aanwezig zijn
• Servicekosten ƒ 295 - per maand
• Oppervlakte 60 m

• Garage thans in gebruik als berging
• Transport bij Boedelnotans
• Netjes onderhouden doch inwendig gedateerd
• Grondopp 212 m'
Vraagprijs ƒ 579 000,-

TJERK HIDDESSTRAAT 10/4

ZANDVOORT

Op 4e tevens hoogste verdieping gelegen zeer net
dnekamerappartement met fraai uitzicht over
strand zee boulevard en duinen

• Oppervlakte 65 m*
• Servicekosten ƒ 295 - per maand
• Het appartement wordt compleet gemeubileerd op
geleverd

• Appartement is voorzien van een kurkenvloer
• Goede zonliggmg
• Servicekosten ƒ 540 - per maand
• Oppervlakte 84 m'
Vraagprijs ƒ 329 000,

Vraagprijs ƒ279000,-

CENSE & VAN LINGEN...

DE
CONTACTLIJN
Er is een nieuwe effictente manier om snel
m contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn Op
de Contactlijn 0906501515 6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus mgespro
ken advertenties van
lezers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin <:oeken
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de mgesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken
Uiteraard kunt via
0906 501515 6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant
Probeer het direct Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
een of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen
noOgpml

DR C A GERKESTRAAT49RD

ZANDVOORT

DE RUYTERSTRAAT 28

Royale dubbele hoek-bovenwonmg gelegen nabij
het centrum dorp en de duinen

ZANDVOORT

Tweekamerappartement op de 1e verdieping gelegen met fraai zeezicht en nabij station en centrum
dorp

INDELING
INDELING
Entree/gang met modern toilet L-vormige woonkamer met moderne open keuken en bergkast toegang tot balkon ruime slaapkamer met vaste kastenwand met wasmachine-aansluiting
moderne
badkamer met douche en wastafel

Entree trap
1 e verd ruime hal met badkamer met bad toilet en
wastafel L-vormige woonkamer met open haard
woonkeuken balkon
2e verd overloop met bergkasten ruime slaapka
mer met vaste kasten en dakkapel 2e slaapkamer

• Laminaatvloer met isolatie
• Alles kunststof kozijnen en dubbele beglazing
• Servicekosten ƒ 300 - per maand
• Oppervlakte 65 m'

• Balkon over de volle breedte van het pand
• Gedeeltelijk voorzien van kunststof kozijnen met
dubbel glas
• C v gas

Vraagprijs- ƒ265 000,-

^rrc;

n

MAKELAARS
ZOEKEN
VOOR HUN CLIËNTEN

een makelaar waari

•> een boven- of benedenwoning tot
ƒ 250 000

u op kunt bouwen!

* een 4-kamerappartement met zeezicht tot ƒ 375 000, liefst met garage
WITTE VELD 62

ZANDVOORT

* een eengezinswoning tot ƒ 500 000

In 1999 opgeleverd luxe uitgeruste woning aan de
rand van Park Duijnwijk gelegen
INDELING
Begane grond entree hal inpandige berging toilet
Z-vormige woonkamer met open keuken met m
bouwapparatuur en openslaande deuren naar tuin
op het zuiden
1* verd slaapkamer hal slaapkamer badkamer
met vloerverwarming slaapkamer
2 verd 1 ruimte met wasmachme-/drogeraanslui
tmg mogelijkheid voor dakterras en slaapkamer
• Riante achtertuin op het zuiden
•Oppervlakte 190 m
B-SYSTEEM SLUITING VRIJDAG 31 MAART 2000
1200 uur

Vraagprijs ƒ 559 000,-

* een halfvnjstaand woonhuis m Zuid
of in groene buurt tot ƒ 650.000
* een vrijstaand herenhuis met garage
- m hogere prijsklasse

CENSE&
NVM

* karakteristieke vrijstaande villa's tot
ƒ 1 200 000

\LlNGEN

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

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS O.G.

TEL. 023-5 715 715

NIEUWE GEZICHTEN
Tussen 18 en 35 jaar gevraagd voor foto's en video-clips
Meer info tel 0031(0)625300824
0031(0)629497971
Ma - Vr 9 00 -19 00 uur Za 9 00 -16 00 uur

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
INTERIEURVERZORGER/STER gevr
voor kantoor te Zandvoort Centrum Zeer geschikt voor bijverdienste student Werktijden MA t/m VRIJ vanafIS 00 uur
INL 023-5428175 tijdens kantooruren
MW VERKEERSAFZETTINGEN gezocht v omgeving
Hlem/Adam/Utr Kans op vaste baani Ben je flexibel een
aanpakker bereid op onregelm tijden te werken en heb je
eigen vervoer7 Be| D l TJntenm Techniek 020-6817787
GEZOCHT
Kamermeisje (vrouw) voor
hotel in centrum Zandvoort
GOEDE BIJVERDIENSTEN
± 3 uur per dag
voor het bezorgen var. pakWerktijden in overleg
ketten en/of geadresseerd
Tel 023-5714674
drukwerk zoeken wij huisvrouwen vutters en scholie- Test nieuwe PRODUCTEN
ren Reacties dinsdag t/m en verdien tot ƒ30 - per uur1,
vrijdag 023-5313769
bel 0900-203 203 O (1 5 gpm)

Administratief/kantoorpersoneel
D l T Interim Techniek een technisch servicebureau, zoekt
z s m een administratief medewerkster/secretaresse voor
eigen kantoor, MBO-niveau Werkzaamheden administratie
en secretariële taken, ontvangst medewerkers, telefoon
Heeft u interesse in een vaste en afwisselende baan9
Belt u dan Jochen Scholten 020-6817787

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden w o inkomen ƒ125000,- -H-,
auto v d zaak, etc U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis Tel 030-236 76 46 Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, tav
John Gaarlandt,
Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT

Technisch personeel

Opleidingen en cursussen

D l T Interim Techniek, een snelgroeiend technisch servicebureau, zoekt voor diverse werkzaamheden ELEKTROTECHNISCHE MEDEWERKERS Heeft u interesse in een vaste baan
goed salaris en opleiding' Belt u dan 020-6817787

cursus haarknippen

v a 10 april m A'dam-W + Z O
blackhair en/of euro-haar
KNIP/FOHN/PERMANENT
10 avonden met certificaat
gratis brochure Self-Lme 070-3201780
Zelf TAROTKAARTEN leren
is een intermediair op arbeidsgebied Voor diverse opdrachtLichaamsleggen en duiden' Ervaren
gevers zijn wij op zoek naar technici voor de volgende functies
paragnost-kaartlegger geeft
verzorging
een 3-delige cursus (2/4 14/5,
4/6) Plaats Amsterdam
Speciaal voor u een speciale
Service monteur copiers
Spiritueel Centrum Raphael
aroma-massage (geen seks)
Info/opgave
Wij doen het bij u thuis Voor
buitendienst
020-4637905/0597-421204
afspraak tel 06-26578300
Reparatie en onderhoud van kopieerapparatuur in de rand- Korte
vakantiecursussen Wij verkopen aroma-synergystad Gevraagde opleiding MTS-E of gelijkwaardig
SPAANS m kleine groepen bij olie om hay-fever/hooikoorts
gediplomeerde docente
te voorkomen Voor bestelling
Tevens korte beginnerscurtel 06-26578300
Service monteur printers
sussen m kl groepen en pnSportmassage,
ontsp masveles Info mv H Pennmgs
buitendienst
sage Shiatsu, voetreflex, ook
Tel 5717359
zonnebank Tel 023-5714092
NAGELSTYLISTE, een vak
Reparatie en onderhoud van printerapparatuur m de randstad
BEAUTY TATTOO en Permet toekomst avond-dagopl
Gevraagde opleiding LTS MTS-E of gelijkwaardig
manente Make-up vanaf ƒ75
Info 020-6201914
Vista Studio 020-6201914

Service Support

Service monteur grafische systemen

Reparatie, onderhoud en revisie aan mini labs in de randstad
Gevraagde opleiding MTS-E of gelijkwaardig

Dans- en
balletles

Vraag en aanbod

SALSA WORKSHOP Elke Gevraagd inboedels, gehele
huis- en winkelopruiming Tel
Geïnteresseerd Neem dan contact op met Danny Coenradi zondagmiddag van 1600 tot 06-28263247
1900
uur
Borgerstraat
112,
op telefoonnummer 0183-625433 Maar je kunt ook schrijven
faxen of E-mailen Service Support Postbus 709 4200 AS tel 020-6737269
GORINCHEM, fax 0183-699344 E-mail servsupp@wxs nl
Porseleinen Mokka servies
ƒ150,-, gebak- + koffieservies
Therapieën/
ƒ350,- Tel 023-5717274
Uitgaan

Dieren en
-benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon,
gedipl sinds 1978,
Achter-weg 1, Zandvoort

Volgens afspraak
023-5730068.
Financieringen
Autoverzekering
V A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023-5714534

Sportcafe Zandvoort voor
bruiloften, recepties personeelsfeesten
verjaardagsfeestjes
catering
0235715619 06-54616812

Evenementen

Don dag/dansontmoetmgsav
Vlooienmarkt Jaap Edenhal
voor singles 30+ De Ossestal
Amsterdam 15-16 april
Nieuweln 34 bij Osdorperban
1
Tel 0481-422564
88, Osdorp 20 u vrij parkeren
Snel een Micro-advertentie opgeven'
Bel 020 - 562 62 71
of fax uw tekst naar 020 - 665 63 21

alternatieve
geneeswijzen

Paranormaal therapeut/
magnetiseur heeft nog tijd
voor enkele clientes
Informatie 06-21658823

Micro-advertentie versturen
per post' Ons adres is
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam

Kunst en antiek
Heden inbreng van kunst,
antiek en inboedel Gratis
taxatie Sluitingsdatum 7 april
Veilinghuis Leidsegracht 76,
020-6272677

Veilinggebouw
Amstelveen
Heden inbreng voor veiling
8 en 9 mei, Spinnerij 33,
Amstelveen, 020-6473004

Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis
Tel 023-5712418
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023-5713780
Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave
Tel
5719800 na 19 00 uur

Geen BKR-toetsmg maar toch ECHTE vakman/schilder, 30 jr
geld Bel nu 0900-2020720 erv zkt schilderwerk bin(150cpm)
nen/buit Goed werk 6202765

Woonruimte te huur aangeboden
S A R Search and Rescue is
op zoek naar mensen die
Verhuizingen
diverse woonruimtes zoeken
om te huren Voor meer info
X Y Z B V verhuizingen en
kunt u altijd bellen met 030- kamerverhuizingen/transport
6306440
Voll verzekerd, 020-6424800

Woonruimte te huur gevraagd

7

Toneelver
Wim Hildermg
speelt op 14 en 15 april de
klucht 'De kat op het spek'
Aanvang 2015 uur Losse
kaarten te koop bij Drog Parf
De Gaper, Kerkstraat 31,
Zandvoort

Reparatie en
onderhoud

S A R Search and Rescue is
op zoek naar mensen die
diverse woonruimtes verhuren Bemiddeling is gratis
Voor meer info kunt u altijd
bellen met 030-6306440

T h gevr in Zandvoort ruime
3 kam won met berging of
zolder voor 55+ echtpaar
Geen flat Huur ƒ1400,- p
mnd Tel 030-2943066

SPOED nette, serieuze, werkende jongeman, 40+ zoekt
zelfst woonruimte/flat of app
Gezocht ruimte voor motor- voor ± enkele mnd Tel
stalling in Zandvoort met ei- 06-28081572
gen sleutel of te huur gevr Woonruimte gezocht KLM
box of garage Wie weet iets' medew, 38 jaar + hond Tel
Leuke beloning 023-5714330 020-6593727/06-27511031

Kennismaking
Leuke, vlotte vrouw, 48 j zkt
dito ongeb mensen voor o a
fietsen, grand café, dansen,
goed gesprek 020-6721644

Knappe jongeman, 32 jaar,
zoekt vrouw voor erotiek
Tel 06-24555245

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER'
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week
Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 50 270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u belle
met 0906-50 50 232
Knappe vrouw, alleenstaand, Ik, 36-jarige, niet schuldeloc
31 jr, slank, lang haar en geen gescheiden jongeman va
kinderen Ik zoek een alleen- 1 80, 78 kg, kort geknipt ha
staande man die er goed uit- en snorretje, in het bezit va
ziet en die de uitdaging aan- een vaste baan, zoek &
durft om met mij in contact te leuke jonge vrouw voor hi
willen komen Luister snel opbouwen van een nieu*
naar mijn advertentie en relatie Kinderen zijn van hart1
spreek iets mi Boxnummer welkom Boxnummer 73515
356667
IK ben een lieve jongen va
26-jange jongen is op zoek 1 84, 70 kg en wat ik mis is c
naar een leuke vrouw tussen warmte en liefde van ee
de 20-30 jaar Ik heb 1 kind relatie Welke vrouw he«
van 2 jaar oud, dat is een hele interesse in de zon, zec
lieve meid en ik ben dol op sporten en samen naar
dieren Wil jij met mij kennis- sauna gaan' Spreek snel et
maken' Laat dan snel een reactie
m op mijn box en w
11
leuk bericht achter op mijn weet Boxnummer 817149
box' Boxnummer 760891
Vrouw, 41 jaar, gezellig $
trouwbaar, druk, 2 meisjes '
Hier is een leuke, vlotte, Am- en 15 Ik werk en stude'
sterdamse meid, 32 zomers maar heb best nog wat t|
jong en mijn naam is Ellen Ik over voor een lieve vriend •
zie er jonger uit, ben op zoek je met mij kennisrnakö
naar een getinte man, maar spreek wat leuks over jezell
Hollandse jongens mogen ook op mijn box Boxnurnni'
reageren Ben jij die warme 200616
jongen die houdt van knuffelen' Boxnummer 317087
Mijn naam is Danny, ben W
24, heb blauwe ogen en d°'
kerbruin haar Heb jij interes'
Zoek jij een lieve vriendin, bij om eens gezellig te 9af
mij zit je goedi Ik heet Nicol en stappen of heb jij zin in &
val op jongemannen met wat goed gesprek' Laat dan e'
langer haar Ik ben 40+ zie er leuk berichtje achter Daag
jonger uit Ben je een mono- Boxnummer 802958
gaam type, lang en slank, dan
mag je een reactie inspreken!
Jonge vrouw, 38, geschei*
Boxnummer 289195
en zoon van 19, 1 68, blo'
Ik ben een vrouw met 2 jonge haar en blauwe ogen Ik z°'
v(ï
kinderen van 13 en 8, mijn man met goed gevoel
naam is Manna en ben spiri- humor, die net als m gek is'
111
tueel ingesteld Boxnummer uit en thuis Boxnurm
239072
218328

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Zes minuten is
te weinig voor
SVZandvoort

woensdag 29 maart 2000

TZB doet goede zaken in strijd om titel
ZANDVOORT - TZB deed
zondag goede zaken door
concurrent KSJB met 2-1 te
verslaan. De basis voor deze
overwinning werd gelegd
door middel van goed voetbal in de eerste helft. Toen
werd een 2-0 voorsprong genomen. De formatie van
coach Frans Post en begeleider Willem Koning heeft
slechs een verliespunt minder dan koploper Heemste-

ZANDVOORT - Het elftal
van SV Zandvoort slaagde er
niet de achterstand van de
gestaakte wedstrijd tegen
DSS, die zondag werd uitgespeeld, te veranderen. De
Zandvoorters kregen slechts
zes minuten de geledenheid
de 1-2 weg te werken maar
verloren zelfs nog met 1-3.

de.

De Zandvoorters, nog hevig
in degradatiestrijd verwikkeld,
moesten de eerder dit seizoen
gestaakte wedstrijd met tien
man verder af werken. In die
paar minuten kregen de badgasten nog een paar hele
mooie kansen maar maakten
daar geen gebruik van. DSS
stond met de rug tegen de
muur en kwam pas in de laatse
minuut tot een aanval. Het was
meteen raak. Aanvaller Houwel nam de bal met de hand
mee, mocht om onbegrijpelijke
redenen doorgaan en scoorde
beheerst.
De spelers van Zandvoort
waren toen difinitief geklopt
terwijl er toch meer in had gezeten. Er staan nog twee zeer
belangrijke wedstrijden op het
programma.
Zondagmiddag
staat de thuiswedstrijd, aanvang twee uur, tegen Geel Wit
op het programma. Gaan de
mannen van coach Nijkamp er
net zo tegen aan als in de zes
nunuten tegen DSS, dan moet
een goed resultaat mogelijk
zijn. De week daarna brengt
Zandvoort een bezoek bij mededegradatie-kandidaat
TYBB in Haarlem.

KSJB, dat pok nog uitzicht
heeft op de titel was geen gemakkelijk tegenstander. Op
het SV Zandvoort terrein ontspon zich in de eerste helft een
aantrekkelijk duel. De Zandvoorters zaten er boven op en
combineerden goed. De beste
kansen waren dan ook voor
TZB. KSJB moest het vooral
hebben van de snelle voorhoede spelers, maar grote kansen
ontstonden er niet omdat de
defensie er steeds goed bij zat.
Bovendien verwerkte invaller
doelman Marcel Draijer, die de
zieke Martijn Versteege goed
verving, de paar schoten zonder moeite.
Door goed en snel te storen
verwierf TZB veel balbezit. In

de twintigste minuut veroverde Mark van den Berg de bal
en snelde richting doel. Voor
de doelman gekomen, faalde
de snelle spits niet en het was
1-0. Hierna ontstond een korte
periode van meer balbezit voor
KSJB, doch echt gevaar ontstond er niet.
Nadat de Zandvoorters het
initiatief hervonden werd de
druk op het doel van KSJB
groter. Het middenveld werd
stevig in Zandvoorts bezit genomen. Daar heersten Dennis
Schrader en Mischa Tibboel.
In de veertigste minuut zette
Mischa Tibboel met een vlijmscherpe pass Riek de Haan vrij
voor het doel en het was opnieuw raak, 2-0. De Zandvoorters hadden in de slotfase definitief kunnen doordrukken en
kregen aardige kansen. De
juiste richting ontbrak echter.
In de tweede helft probeerde
KSJB iets te doen aan de achterstand. Het spel werd harder
maar de prima leidende
scheidsrechter, had er goed
het oog in. KSJB drukte wel op
het Zandvortse doel, maar de
schoten of kopballen wierpen
geen vruchten af. De Zandvoortse defensie liet zich niet
afbluffen en bleef behoedzaam

op de been.
Ondanks dat TZB aanvallend minder uit de verf kwam
waren er toch weer kansen op
meer. Riek de Haan, Mischa
Tibboel en Mark van den Berg
roken aan een treffer, die echter niet zou komen. In een alles
of niets slotoffensief slaagden
de bezoekers er vlak voor het
einde in de stand tot 2-1 terug
te brengen Voor KSJB was
echter de tijd te kort de stand
m evenwichtg te brengen wat
egzien het spelbeeld met verdiend zou zrjn. De spanning
was toch wel terug in deze
wedstrijd, maar TZB gaf de
drie punten niet meer uithanden.
„In tegenstelling met de eerste helft verliep de tweede
helft wat stroever," stelde Willem Koning. „Het was een
rommelige tweede helft waarin
met zo goed werd gevoetbald.
We waren bang dat het snel 2-1
zou worden, waardoor we het
moeilijk zouden krijgen. De tegengoal kwam echter pas vlak
voor het einde, maar daarvoor
hadden we het al echt kunnen
beslissen. We lieten wat kansen liggen, maar het was toch
een dik verdiende overwinning."

Lions verlangt naar slot
ZANDVOORT - De basketbalteams van The Lions
lopen op hun tandvlees. Zaterdagavond gingen zowel de
mannen als de vrouwen ten
onder.

Dringen aan kop
by bridgeclub
ZANDVOORT - Het is
dringen geblazen aan de kop
van de ranglijst in de A-üjn
bij de Zandvoortse Bridgeclub. Met nog een wedsrtijd
te gaan zijn er vele kanshebbers op de overwinning.
In de A-hjn behaalden de dames Heidoorn en Paap een
overtuigende zege met 69 procent. Een niet alledaags resultaat. De heren Van Leeuwen
en Veldhuizen deden het deze
keer ook niet slecht en pakten Vreugde bij de spelers van TZB na het tweede doelpunt
met 64 procent de tweede plek.
Met nog een wedstrijd te spelen in deze cyclus gaan nu mevrouw Molenaar en de heer
Koning aan de leiding, terwijl
de heren Brandse jr. en Van
der Meulen zijn opgeklommen
naar de tweede plaats.
ZANDVOORT - Nog een paar weken en het raceseizoen
De dames Eijkelboom en De
gaat van start. Dat gebeurt in het paasweekend. Het Circuit
Fost hadden in de B-lijn een
Park Zandvoort is volop bezig met aanpassingen.
Zo is de oude stenen tribune verwijderd en wordt binnengoede avond en eindigden met
66 procent als eerste. De tweekort begonnen met de bouw van een fraaie overdekte hoofdtribunbe. Bovendien is de geluidswal aangepast en geegalide plaats was met 54 procent
voor het echtpaar Van der
seerd. De containers, welke waren opgesteld om aan de
Moolen, die de dames Van
eisen van de geluidwerende maatregelen te kunnen voldoen, zijn verdwenen. Het is de bedoeling dat er een fraaie
Deursen en Van Duijn, die zich
in deze groep aardig weren,
hoofdtribune verschijnt op de plaats tussen geluidswal en
een fractie voorbleven. De herestaurant La Course.
ren Bakker en Brandse sr. voeAangrenzend aan de tribune zal een doorzichtig geluidsren de ranghjst aan, waarbij
cherm van 140 meter lang en 4 meter hoog worden geplaatst. Dit scherm loopt voor het terras van La Course
het er naar uitziet dat zij weer
terugkeren naar de hoogste
langs en eindigt bü de Nissanbocht. Daarmee wordt, samen
met de tribune, gevolg gegeven aan de op deze plaats vereislijn. Tweede staan de dames
te geluidwerende voorzieningen. Met de bouw van het geGotte en Verburg.
De overwinning in de C-lijn
luidsscherm is inmiddels begonnen en op de vergunning van
was met 61 procent voor de
de hoofdtribune wordt gewacht.
dames Morhaus en De Muinck.
De dames. Van Ackooü en
Drenth legden met zestig procent beslag op de tweede stek.
ZANDVOORT - De oud-voetbalinternational Marco van
Lijstaanvoerders zijn hier de
dames Van Leeuwen en Britijn,
Basten weet de kleinere golfbal eveneens uitstekend te
op de tweede plek vertoeven
raken. Zaterdag behaalde Van Basten zijn eerste overwinning op de Kennemer golfbaan.
de dames Beijer en Rauwerda.
De donderdagmiddagspeSinds zijn gedwongen afscbeid van de voetbalsport in
lers zijn eveneens gevorderd
1993, door vele blessures, heeft Van Basten zich toegelegd
tot de voorlaatste wedstrijd. In
op de golfsport. De ex-spits van Ajax, AC Milaan en het
de A-lijn deden de dames LemNederlands elftal heeft de golfsport dermate goed onder de
mens en Voolstra goed hun
knie gekregen, dat hij een plaatsje veroverde in het eerste
best, hetgeen resulteerde in
team van Noordwijk. Noordwijk speelde zaterdag in Zandhet behalen van de eerste
voort op de Kennemer golfbaan. Van Basten was enorm op
dreef en droeg met zijn 29 punten bij tot de overwinning van
plaats met 59 procent. Tweede
werden de dames Eijkelboom
Noordijk. De Pan werd tweede en De Kennemer legde been De Fost met 56 procent. De
slag op de derde plaats.
heren Hogendoorn en Weijers
gaan onveranderd aan de leiding, gevolgd door mevrouw
Fluitsma en de heer Veldhuizen. De dames De Roos en Versteege waren in de B-lijn veruit
de sterksten. De teller bleef
steken op 68 procent.

Start van raceseizoen

Foto EobKnotter

Het team van coach Olaf
Vermeulen had de nederlaag
te danken aan een matige eerste helft. De Zandvoortsen
kwamen moeilijk op gang en
hadden ook weinig geluk. Menig schot rolde via de nng van
de basket het veld weer in.
HOC zat er fel op, verkreeg
veel balbezit en leidde bij de
rust met 30-15.
De tweede helft was voor
Lions. De Zandvoortse basketbalsters gingen er steviger tegen aan en wonnen nu vele
duels. Die inspanning leverde
een tussenstand op van 44-36.
Lions was terug in de strijd en

voelde dat er meer in zat. Met
een krachtig slotoffensief werd
het verschil tot drie punten teruggebracht. De tijd was echter te kort om alsnog de winst
te pakken, 48-45.
„Saved by the bell," vond
coach Vermeulen. „We kwamen in de eerste helft niet op
gang, maar in de tweede helft
hebben we behoorlijk goed gespeeld. We kwamen tijd te kort
om door te drukken. Ik ben
toch wel tevreden, want in de
tweede helft hebben we laten
zien dat we het kunnen. We
toonden bovendien een goede
vechtlust."
Coach Joop van Nes had in
de wedstrijd tegen KTC
slechts de beschikking over vijf
spelers. Zonder wissels is een
team vrijwel kansloos. Toch
heeft Lions goed partij geboden en zat er een verrassing in.

Lions moest het vooral afleggen in lengte, hetgeen betekende dat KTC een groot overwicht had bij de rebounds.
Ruststand, 37-30.
In de tweede helft liep Lions
meteen een achterstand op
van zeventien punten. Van Nes
pakte een time-out en Lions
kreeg weer vat op de strijd. Onder aanvoering van Robert ten
Pierik en met een enorme
vechtlust kwam Lions tot een
vier punten achterstand terug.
De Zandvoorters waren leggegespeeld en KTC ontglipte, 6759.
„Van mij mag deze competitie afgelopen zijn," aldus Van
Nes. „Ik baal van de vele blessures die we hebben en van de
slechte scheidsrechters. De
spelers zijn tot het uiterste gegaan en het was daarom jammer dat het net niet lukte."

Auto-kaartleesrit
met verrassingen
ZANDVOORT - De kaartleesrit van Autosport Vereniging Sandevoerde leverde
opnieuw vele verrassingen
op. De uitzetters bezorgden
de deelnemers grijze haren
maar de rit werd als zeer plezierig ervaren.
Ronald de Boer en Edwin
van Noordenne hadden binnen
de grenzen van Zandvoort een
zeer gevarieerde rit uitgezet
met makkelijke en zeer ingewikkelde constructies. Het
was echter allemaal te doen.
Na afloop gaf Ronald de Boer
een duidelijke uitleg, hoe het
had gemoeten. Martjjn Jacobs
en Thrjs Retra konden hun opgaande lijn niet vasthouden
maar werden toch nog derde.
In de A-klasse scoorden de
winnaars slechts zestig strafpunten. Bestuurder Hans Putter en navigator Nel Achterberg zorgden voor dit resultaat. In de B-klasse ging de
overwinning naar Hans van
Limbeek en Henny Schuuring,
terwijl Ferdi Plevier en Jan van
der Meer de overwinning grePen in de C-klasse. De volgende rit is op zaterdag 29 april
aanstaande. Deze staat geheel
m het teken van de Oranje-vie-

ring.

Uitslag van
verkiezing

ZANDVOORT - Vrijdagavond maakt de Sportraad Zandvoort de uitslag
bekend betreffende de verkiezing van sportman,
sportvrouw en spprtploeg
1999. Eind vorig jaar zijn
alle plaatselijke verenigingen aangeschreven, met
het verzoek Zandvoortse
sporters te nomineren
voor deze drie verschillende titels. Inmiddels heeft
de selectie plaatsgevonden en worden vrijdagavond om acht uur in het
restaurant De Watertoren
de winnaars bekend gemaakt en gehuldigd.

zaalvoetballers
van SV Zandvoort
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van SV Zandvoort heeft de succesvolle
competitie op indrukwekkende wijze afgesloten. De
kampioenen van de eerste
klasse geloofden het in de
voorlaatste wedstrijd wel,
maar lieten tegen DSC '74
zien terecht te sterkste te
zijn. Zij wonnen, spelend met
keeper Michel van Marm als
extra veldspeler, de wedstrijd met 9-4.

Luciènne Paap
en Wendy
Vastenhouw
banen zich een
weg door de
AHC-defensie
Foto Rob Knotter

bieden. Er werd redelijk handbal gespeeld, maar toen was al
duidelijk dat AHC het duel wilde winnen. Toen ZVM-Rabo
op een achterstand van drie
punten werd gezet was het gedaan. Bij balverlies werd niet
snel genoeg overgeschakeld
naar de verdediging en aangezien AHC wel in hoog tempo de
aanvallen bleef uitvoeren was
het verschil bij de rust opgelopen naar 3-11.
ZANDVOORT - Door za- en werd Overbos constant op
De tweede helft was een forterdag met 1-0 te winnen van eigen helft vastgezet. De ZandIn de eerste tien minuten
Overbos heeft SV Zandvoort voorters hadden echter weinig konden de Zandvoortse hand- maliteit. Aanvallend kwam
uitzicht gekregen op een geluk in de afwerking.
balsters nog aardig tegenspel ZVM-Rabo wat beter uit de
In de tweede helft zette
plaats in de nacompetitie.
NAS verloor waardoor de Zandvoort nogmaals aan en
Zandvoorters op een gedeel- was het Berry Bujjtenhek, die
de derde plaats staan.
de de badgasten op een 1-0
voorsprong zette. De laatse
]De strijd om de belangrijke weken is Binjtenhek toch taederde plaats is in alle hevig- hoorhjk doeltreffend. Overbos
heid losgebarsten. De Zand- was van goede wil maar maakZANDVOORT - Met een lers elkaar voor de derde keer
voorters moest daarom win- te aanvallend geen vuist. Het schitterende hattrick heeft troffen, beloofde het een spannen van Overbos en moesten team van trainer Wessel Colijn Jeroen Loos grote indruk ge- nend avondje te worden. Allerdat doen zonder de geschorste kreeg de beste mogelijkheden, maakt tijdens de zesde eerst troffen de nummers l en
topscorer Robin Castien. Al in maar Edwin Ariesen zag geen speelavpnd van de rapid- 2 elkaar te weten Olaf Cliteur
de eerste helft vertoonde kans de bal in het net te krij- cpmpetitie van de Chess So- en Boudewijn Eijsvogel. Ook
Zandvoort het betere voetbal gen.
ciety Zandvoort. Dankzij dit nu werd dit een spannend duel
resultaat stijgt Loos van de waarbij de üjstaanvoerder zijn
achtste naar de zesde plaats belager met een stukoffer te
met uitzicht op een plaats in slim af was.
Ook het duel tussen de numde top vijf.
mers 3 en 4, Kees Koper en
Riek de Haan (TZB) 35X
Olaf Cliteur kan zijn tweede Ton van Kempen was er een
titel van dit seizoen niet meer die alles bracht. Met maar
ontgaan met nog een speel- liefst veertien minuten minder
ayond voor de boeg. De voor- op de klok leek Van Kempen
zitter van Chess heeft aan een aan het langste eind te trekhalf puntje uit zijn laatste drie ken, doch zeer onfortuinlijk
Robin Castien
(SV Zandvoort-zat.)
22 X
partijen genoeg om zeker te pakte hij in de haast het verMischa Tibboel
(TZB)
21 X
zijn van de eindoverwinning. keerde poppetje en verloor zijn
(SV Zandvoort-jun.)
De voorlaatste speelavond gewonnen positie. In het duel
Stefan Smit
12X
van de rapid-competitie van tussen de nummers 5 en 6 verPieter Keur
(SV Zandvoort-zat.)
10 X
de Chess Society Zandvoort raste Leo Keesman zijn tegenwas in het Gemeenschapshuis strever Hans Drost. Jeroen
TZB heeft nog een aantal wedstrijden te gaan en Riek de Haan lijkt bijzonder sterk bezet. De ge- Loos boekte zijn eerste succes
het ongelooflijke aantal van 40 doelpunten in een seizoen te halen. hele top zeven had zich inge- van de avond tegen Wim van
De Zandvoortse spits maakte ook in de wedstrijd tegen KSJB,
schreven alsmede Chris van de Ban.
gewonnen met 2-1, een doelpunt en kwam op het totaal van 35. De Bockel en Bruno Adamovic.
De tweede ronde van de
achtervolgers scoorden niet en blijven daardoor op eerbiedige
Daar het tevens vanaf deze avond bracht een tweetal verafstand.
ronde mogelijk was dat de spe- rassingen. Zo zag Kees Koper
ZANDVOORT - Voor het
handbalteam van ZVM-Rabobank zit de zaalcompetitie
er gelukkig op. Het jonge
team kon geen vuist maken
en degradeert. Ook in de
slotwedstrijd maakten de
Zandvoortsen weinig indruk
en verloren kansloos met 1126 van AHC. Zondag wordt
met het tweede gedeelte van
de veldcompetitie begonnen.

verf maar defensie vielen er
grote gaten en scoorde AHC er
lustig op los. De Zandvoortsen
speelde de wedstrijd plichtmatig uit zonder zich tot het uiterste te verzetten. De nederlaag was dan ook groot, 11-26.
„Het was een slechte wedstrrjd," aldus een teleurgestelde coach Geert Dijkstra. „Na
een redelijke tien minuten
stortte het in als een plumpudding. Er was een gebrek aan
inzet en we kwamen niet op
tijd terug na een aanval. Ik
miste een stukje beleving en

dat heb je nodig. AHC schakelde wel snel over op de aanval
en kon gemakkelijk winnen.
Het was geen geweldig jaar in
de zaal. We zitten m een behoorhjke dip. We moeten het
er nog wel over hebben of we
zo met de veldcompetitie verder willen gaan. Dan spelen we
in de derde divisie en dat heeft
op zo'n manier weinig zin."
Doelpunten: Daphina van
Rhee 4, Charissa Koning 3, Lucienne Paap 2, Wendy Vastenhouw l, Laura Theumssen l

Rapidwinst Jeroen Loos by Chess

Topscorer

ZANDVOORT - Het
jaarlijkse voetbaltoernooi
voor de Zandvoortse basisscholen staat gepland
voor maandag- en dinsdagmiddag 3 en 4 april
aanstaande. Op de velden
van SV Zandvoort, aan de
Duintjesveldweg, zal het
weer een spannende aangelegenheid worden.
Zowel de meisjes als de
jongens van de bassischolen komen in actie. Voor
beide poules wordt er een
rangschikking' gemaakt
maar de wisselbeker komt
in het bezit van die school
met de meeste totaalpunten. Dit jaar zijn er wederom nieuwe bekers aangeschaft waarvoor IJzerhandel de Lip heeft zorggedragen.
Op zowel maandag- als
dinsdagmiddag wordt om
half vier begonnen met de
wedstrijden. De zes scholen komen tegen elkaar uit
in een halve competitie.
De teams zullen er alles
aan doen om bekerhouder
de Beatrixschool de wisselbeker te ontfutselen. De
prijsuitreiking is dinsdagmiddag zo rond zes uur.
Bij afgelasting wordt
uitgeweken naar donderdag 6 april. De regionale
finales van het schoolvoetbal vinden eveneens in
Zandvoort plaats. Op de
velden van SV Zandvoort
worden die finales gespeeld op woensdag 26
april.

Triest slot van handbalcompetitie Uitstekend spel

Van Basten wint op Kennemer

Zandvoort doet goede
zaken met overwinning

Toernooï voor
basisscholen

ook koploper Olaf Cliteur op
een bijna identieke manier de
fout ingaan als Ton van Kempen de ronde ervoor. Cliteur
sloeg in de snelheid het verkeerde stuk en kwam een volle
loper achter, hetgeen voor de
penningmeester van Chess
voldoende was hem op zijn eerste nederlaag van het seizoen
te trakteren. Jeroen Loos was
verantwoordelijk voor de tweede verrassing door Hans Drost
na een boeiende partij door
zijn tijd te jagen. Ook Boudewijn Eijsvogel beet in het stof,
ditmaal was Van Kempen hem
te sluw af.
Bruno Adamovic die lange
tijd niet gespeeld had, gaf
Chris van Bockel goed partij
maar moest het punt uiteindelijk aan zijn geroutineerde opponent laten. In de slotronde
van deze voorlaatste speelavond stuntte, de fantastisch
in vorm zijnde Jeroen Loos wederom, door Leo Keesman, die
duidelijk teveel wilde in het
eindspel, op te brengen. Loos

bracht daarmee zijn avondscore op 3 uit 3.
Doordat Boudewijn Eijsvogel de succesreeks van Kees
Koper ruw onderbrak, tekende
Olaf Cliteur en Ton van Kempen snel de vrede, waardoor
het binnenhalen van de titel
voor Cliteur op de laatste
speelavond nog slechts een
formaliteit is. Bruno Adamovic
revancheerde zich tegen Wim
van de Ban en Hans Drost wist
ondanks de twee nederlagen
het hoofd koel te houden tegen
jeugdspeler Arthur Brouwer,
hetgeen hem zijn vijfde plaats
deed behouden.
Vrijdagavond aanstaande is
de laatste kans op lijfsbehoud
voor het achttal van Chess. Er
zal echter thuis gewonnen
moeten worden van de hoofdmacht van De Vennep om het
eerste klasserschap veüig te
stellen. Geen gemakkelijke opgave daar de Venneppers een
van de drie kandidaten zijn
voor de titel-

Coach Toon van den Hoogen
had zich uitermate geërgerd
aan de instelling van zijn spelers m de voorlaatste wedstrijd
toen het kampioenschap al
een feit was De Zandvoorters
deden er weinig aan en werden
dik verslagen. „Stijlloos, een
kampioen onwaardig," vond
Van den Hoogen. „Ik heb ze
dan ook voor deze laatste wedstrrjd op hun nummer gezet en
laten weten dat we wat moesten laten zien. Toon dat je terecht kampioen bent geworden. En ze hebben het laten
zien."
Veldspeler Michel van Marm
nam de plaats in het doel m
van de verhinderde Sander
van der Wal. Van Marm speelde als extra voetballer mee en
dat verraste de Haarlemse tegenstander volkomen De eerste treffer kwam dan ook op
naam van Van Marm en daarna ging SV Zandvoort in hoog
tempo door. DSC werd compleet weggespeeld door een
zeer gemotiveerd Zandvoorts
team.
In de eerste helft werd de
score uitgebouwd naar een 6-1
ruststand Jordy Heidebrink,
Remco
Ronday, Gerben
Kraaijenoord, Jos van der Meij
en Henk Gaus voerden de score naar 6-0 op. Zandvoort nam
even gas terug waardoor DSC
met een doelpunt wat terugdeed, 6-1.
e tweede helft leek een copie te
worden van de eerste helft
Zandvoort ging in hoog tempo
door en Remco Ronday zorgde
voor 7-1. Wat kansjes gingen
verloren en Zandvoort hoefde
toen zonnodig met meer. Het
tempo zakte en DSC kreeg de
kans de stand een beter aanzien te geven door driemaal te
scoren, 7-4. In de slotfase gaf
de equipe van coach Toon van
den Hoogen weer vol gas en
liep de stand op naar 9-4.
Good-old Jos van der Merj en
Geoffrey van den Broek taepaalden de eindstand op 9-4.
„We hebben pp een waardige
manier afscheid genomen van
de eerste klasse," ging Van den
Hoogen verder. „Ik ben tevreden over dit seizoen. Soms namen we het te gemakkelijk op,
maar ik heb wedstrijden gezien waarin wij heel goed voetbalden."

TIJDELIJK
EXTRA VOORDELIG

JAN DES BOUVRIE: A
FAUTEUIL ESPRIT Handgevlochten
zitmeubel met gestoffeerde zitting.
Diverse kleuren leverbaar,
van 998.-NU 495.-")

JAN DES BOUVRIE: A
FAUTEUIL SWING Apart ontwerp met
romp van handgevlochlen pilriel
(div. kleuren) en gestoffeerde kussens.
Fabrieksnieuw, zolang voorradig van
1500.-NU 745.-"l

AROUND THE WORLD
Maak een reis om de wereld bij Mobi Design in Alkmaar! Een unieke, grensoverschrijdende collectie met een avontuurlijke inslag. Want Mobi combineert
modern Europees design met ambachtelijk vervaardigde meubelen uit alle
windstreken en originele, soms zelfs antieke, accessoires. De collectie voert
o.a. van China naar Mexico, van Korea naar de Filippijnen en van Indonesië
naar India en West-Afrika. Tijdelijk geven wij op veel tóch al voordelige eigen
importprijzen nog een extra stevige korting. Zolang de voorraad strekt is
shopping around the world goedkoper dan u denkt!
•

EUROPESE EETSET A
Beslaande uit eettafel 'Provence' (massief bcukenhoul) en eelkamersloel 'Panis',
(leverbaar in diverse kleuren leer). Tafel, 200x90 cm, van 1299.- NU 1195.-')
Stoelen, per stuk van 550.- NU 499.- *)

VOC-KAST A
Royaal bergmeubel van massief
mahonie. Geïnspireerd op oud-Hollands
model. Maat 120x75x240 cm.
Van 2150,-Nu 1295,-")
HF STYLE ZITMEUBEL PARCO T
Tijdloos en luchtig ontwerp met prima
zilcomfort. Van Nederlands topmerk.
Tijdelijk in leder '-Musiong' (div. kleuren).Sel2-zits(155crn) + 2,5-zits
(185 cm) van 5995,-NU 3995,-')

k NOW BY HÜLSTA: NOW 4!
MOBI heeft een complete studio ingericht met dit Duitse lopmerk en toont
vele opstellingen. NOW BY HÜLSTA
slaat borg voor spraakmakend design
en een perfecte prijs-kwalileitsverhouding. Het moderne programma NOW 4!
is nieuw en vanaf heden uitgebreid bij
MOBI te zien. Wij adviseren u graag
over de vele mogelijkheden.

CHINESE KABINETKAST A
Origineel oude exemplaren. Kasten
zijn tweedelig en meestal uitgevoerd
met 4 deuren en 2 lades. Massief hout.
van 870, NU 695.-**)
BARS A
i ,„.^^
Sfeervolle, zeer
complete huisbar uit «»Sf L
Mexico, vervaardigd
van massief hout.
Indeling met o.a.
div. schappen, lade,
flessen- en glazenrekken, van 2250,
NU1595.-")
V.O.C. BORDEN A
Handbeschilderde replica.
NU leverbaar vanaf 30.- p.st.'

now
by

!L?

Is

* HF STYLE
ZITMEUBEL METALL 3000
Modern zitmeubel van Nederlands
lopmerk. Hel geheel is afgewerkt met
metalen designframe en afritsbare
kussens. Tijdelijk in leder 'Muslang'
(div. kleuren):
2-zits (160cm)van2665,-NU1778,2'/kits (l 90 cm) van 3310,- NU 2222,3-zits (220 cm) van 3975,- NU 2666,-

BANK TONGA A
Eigentijdse royale zitbank met perfect comfort. In getoonde uitvoering
(wil met streepstof), fabrieksnieuw. van 3750.- NU 1495.- **)

OPIUM TAFELS A
Massief teakhout. Blad is 'block'verlijmd om werking van het hout tegen te
gaan. In maat 100x100 cm, kleur lichtteak. van 395, NU 345.-"')

Spelregels

telt V

•4 MR 0050
Zitmeubel van Duits topmerk,
leverbaar in div. stof- en leersoorten.
In sterke stof 'Antara' (div. kleuren):
fauteuil (l 20 cm)
AANBIEDING 1295.-*)
2-zits (l 80 cm)
AANBIEDING 1785.-')
3-zits (210 cm)
AANBIEDING 2195.-')

• Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig
tol l juli 2000 en zolang de voorraad
strekt. Het kan dus zijn dat een
bepaald artikel eerder is uitverkocht.
Om teleurstelling te voorkomen raden
wij u aon voorof telefonisch te informeren!
• Genoemde prijzen zijn meeneemprijzen. Tegen kostprijs bezorgen wij
door heel Nederland.

•4 MASSIEF HOUTEN MASKERS
Met de hand beschilderd, in diverse
kleuren. Rechtstreekse import vanuit
Bali, NU 20% KORTING! Bij voorbeeld getoonde exemplaren van 35,
NU 28.- per stuk **)

«VITRINEKASTEN
Zowel nieuw gemaakte als origineel
oude winkelkasten van massief teakhout. NU 10% KORTING op onze
toch a! lage eigen imparlprijzen!

4 EETKAMERSTOEL
Massief hout met aparte groene faekleding. Per stuk van 237, NU 135.-")

BANK BALMOR A
Schitterend model. Romp van handgevlochlen pitriet,
armen afgewerkt met lederen bies. Fabrieksnieuw, zolang
voorradig. 2,5-zils van 3000, NU 1395.- '*)

• Veel aanbiedingen zijn met de hand
vervaardigde unica. Verschil in
maat en uilvoering is daarom altijd
mogelijk.

•4 MR 5100
Zitmeubel van Duits (opmerk met
mooie aluminium pootjes. Leverbaar in
div. soorten bekleding, nu in diverse
leerkleuren tegen speciale prijs:
fauteuil (l 05 cm)
AANBIEDING 1370.-1
2-zits (l60 cm)
AANBIEDING 1795.-*)
3-zils (l90 cm)
AANBIEDING 2195.-*)

• Prijswijzigingen voorbehouden,
*) = op bestelling
**J = uit voorraad
(zolang voorradig)

TEAKHOUTEN TUINMEUBELEN *
Diverse modellen nu speciaal geprijsd!
B.v. geloonde bank (l 80 cm)
van 645,-NU 495,-"

BOSSA A
Nederlandse designbank, verkrijgbaar
in div. soorten en kleuren leer.
fauteuil (l 15 cm) vanaf 2135.-*)
2 -zils (l 75 cm) vanaf 2695.-*)
2,5-zits (205 cm) vanaf 2995.- *)
3 -zits (235 cm) vanaf 3295.- *)

«INDIA KARPETTEN
Handgetuft van
zuiver scheerwol.
Maat 170x240 cm.
Twee dessins:
a. African Design
van 995,
NU 745,-")
b. Black & White

ORIGINEEL OUDE TEAK-KASTEN A
Door ons zelf geselecteerd op Java.
ledere kast een uniek exemplaar met
een eigen geschiedenis. Veelal voorzien
van schitterend houtsnijwerk en soms al
antiek. Nu maar liefst 20% KORTING
op diverse exemplaren! Bijvoorbeeld
getoonde kast van 747, NU 597.-

S

\

Bezoek beide adressen in Alkmaar!

JAN DES BOUVRIE A
EETFAUTEUIL LORENZO
Modern zitmeubel van pilriel met
metaal. Van 524,- NU 225,-")

C

OUD GRENEN MEUBELEN A
Origineel oude, gerestaureerde items uil
Oost-Europa. Nu liefst 40% KORTING
op onze locb ol lage eigen importprijzen!

«GABBEH
Handgeknoople vloerkleden uil India,
ieder kleed anders van ontwerp en
kleur. Zuiver scheerwol. 170x240 cm
van 1295, NU 695.-"]

a.'Vitrinekast van 1674, NU 999.-''
b. Kommodekaslvan897,NU538.-"
c. Bijzelkaslje van 466, NU 280.- "

HANDBESCHILDERDE VAZEN
Eigen import uit Vietnam. Diverse
kleuren, maten en dessins.
Hoog 41 cm van 16.50 NU 12.50")
Hoog 50 cm van 31.50 NU 24.95")
Hoog 77 cm van 118, NU 95, ")

DIVERSE BEELDEN >
EN HOUTSNIJWERK
Eigen import uil Indonesië. Nu met
20% KORTING, bijvoorbeeld getoonde
'totempaal' van 379, NU 299.- ")

ADRES WINKEL:
HUISWAARDERPLEIN 5A
1823 CP ALKMAAR
TEL.: (072) 5119691

OPENINGSTIJDEN WINKEL:

MA: 10.00 - 17.30 UUR
DI-WO: 9.30- 17.30 UUR
DO-VR: 9.30-21.00 UUR

ZA: 9.30 - 17.30 UUR

A Winkel Mobi Design

VERONESE *•
Comfortabele, royale fauteuil
(99 cm breed) van Duitse
topfabrikant. Leverbaar in diverse
stof- en leersoorten.
In stof vanaf 1995.-*)
In leer vanaf 2985.- *)

A Mobi Colonial Warehouse

NU 745.-'
DIVERSE BLIKKEN VOERTUIGEN
Met de hand vervaardigd van o.a. lege
spuitbussen in West-Afrika.
Normaal 29.95 NU 19.95")

h ü l s t a'

'•« CHINEES DRESSOIR
Origineel oud meubel, vervaardigd
van massief hout. Met 2 deuren en 3
lades van 1950,
NU1195.-**)

CD-STAANDERS A
Van massief hout, leverbaar in div. uitvoeringen en hoogtematen. Nu 20%
KORTING op onze toch al lage eigen
import prijzen! Bij voorbeeld:
150 cm hoog van 119, NU 95.-")

MASSIEF HOUTEN DRESSOIR A
Met 3 grote en 8 kleine lades en 2 deuren,
voorzien van zwaar metaalbeslag.
van 1499, NU 995.-'*)

BINNEN/BUITEN VOUWSTOEL A
Vervaardigd van verzinkt metaal en
duurzaam robinia hout.
4 stuks van 900, NU 495,-")

ROYALE EETSET A
Beslaande uit 'Big Teak Table' (massief teak met ca 4 cm dik blad!) en
comfortabele stoelen 'Tyrrel' (in div. kleuren stof, afgewerkt met leer).
Tafel, 200x100 cm, van 1599, NU 1395.-*')
Stoelen, per sluk van 450.- NU 415.- *)

ca 100 cm haag.
van 370,
NU295.-**)

DOUBLÉ BOOKCASE A
Royale boekenkast van massief leak
hout. van 1395.-NU 1095.- )

BIJZETTAFEl A
Massief hout, blad 'op handen
gedragen'door twee menselijke
figuren, van 399.- NU 299.-")

ADRES COLONIAL
WAREHOUSE:

ZONDAGS GESLOTEN

PETTEMERSTRAAT 10
1823 CW ALKMAAR

VOLG DE BORDEN
EIGEN PARKEERTERREIN

MOBI DESIGN & MOBI
COLONIAL WAREHOUSE
Winkel en Warehouse liggen in Alkmaar op
een steenworp afstand van elkaar. Wilt u alle aanbiedingen bekijken, bezoek dan beide locaties.
In totaal biedt Mobi 5000 m2 originele waanideeën.
Tenzij anders aangegeven zijn alle aanbiedingen
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EN BOUWTERREIN ergens in de stad. Zelfs de meest doorgewinterde Amsterdammer zal niet
meteen doorhebben waar Olie zijn camera had opgesteld. Op de voorgrond wordt hard gewerkt
aan de vloer van een huis waarvan het souterrain bijna klaar is. Vijf verticale posten staan
klaar als geraamte voor de komende bouwsteiger. Op de achtergrond wordt een heistelling opgexet, rechts wordt - met stoomkracht - al druk geheid.
We staan bij de Nicolaas Witsenkade, en kijken in de richtingvan de Weteringschans, waarvan
de zuidzijde hier nog grotendeels onbebouwd is. Als lichte banen tekenen de latere straten zich
al': links de Den Texstraat, in het midden de Nicolaas Witsenstraat. In feite is dit maar een deel
vu n een groter bouwterrein, dat zich uitstrekte tot aan het Tweede Weteringplantsoen. Nadat de
oude Hollandse Gasfabriek op deze plaats in 1885 was gesloten kwam het gebied vijfjaar later
beschikbaar voor huizenbouw voor de gegoede stand, niet ver van het Paleisjvoor Volksvlijt op
hel Frederiksplein.
De twee huizen in het midden van de foto. Weteringschans 126-128, zijn een van eersten,
gebouwd tussen juni 1890 en april 1891. Die datering valt te preciseren: de rechter heistelling is
opgesteld voor de funderingen van Witsenslraal 15-19, en de bouwvergunning voor die panden is
van 10 april 1891. Veel later kan het niet zijn: de bomen staan nog niet in blad.

E

liet geluid van heistellingen en timmerlieden moet op Jacob Olie een onweerstaanbare aantrekkingskrachl uitgeoefend hebben. Zijn oeuvre is doordesemd van bouwwerkzaamheden. Het
betreft niet alleen foto's van gebouwen in de steigers. Niet zelden blijkt hij de omgeving gefolojjrafeerd te hebben vanaf diezelfde steigers, of vanuit een onvoltooide bouwwerk.
Olies fascinatie is begrijpelijk: opgeleid als timmerman was hij vele jaren werkzaam als bouwopzichler. Daarna stoomde hij bijna vijfentwintig jaar lang honderden jongens klaar voor het bouwvak op de Eerste Amsterdamse Ambachtsschool. En als lid van verschillende bouwkundige
genootschappen kende hij een aantal architecten persoonlijk. Vermoedelijk heeft dit een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van deze foto's: hij kon zich als vertrouwd gezicht
immers gemakkelijk toegang verschaffen tot een bouwplaats.
Toch heeft Olie niet klakkeloos de vele honderden nieuwe huizen en gebouwen gefotografeerd
die in deze jaren tot stand kwamen. Speculatiebouw in Oud-West en de Pijp ging hij uit de weg.
In sommige gevallen lijkt bekendheid met de architect, of diens aannemer, een leidende'rol
.gespeeld te hebben. Het huis op de voorgrond van de hier afgebeelde foto, Nicolaas Witsenkade
27, werd gebouwd voor architect J.H. de Groot. Deze was ook betrokken bij de bouw van huizen
aan de Weteringschans, van waaruit Olie in maart foto's had gemaakt.
In het najaar van 1891 volgden opnamen van het pand aan de Witsenkade in net voltooide staat.
Net als hier zien we dan enkele goed geklede heren met hoeden. Zou de Groot een van hen zijn?
Rond dezelfde tijd maakte Olie van bovenop het huis een afsluitende, wonderlijke foto van het
dakenlandschap van de stad in de richting van het Paleis voor Volksvlijt, waarop met enige moeite ook het dak van Olies eigen huis te zien valt, even verderop, in de Huidekoperstraat.
Met dank aan Erik Schmitz

Dit is de tiende aflevering van een serie over Jacob Olie, die tussen 1860 en 1904 duizenden foto's
in en rond Amsterdam heeft gemaakt. Tot en met Tweede Paasdag (24 april) is in het
Gemeentearchief, Amsteldijk 67 in Amsterdam, de tentoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf van 19deeeuw Amsterdam' te zien. Openingstijden zijn maandag tot en met zondag van 11 tot 17 uur. Op de
internetsite van het Gemeentearchief (www.gemeentearchief.amsterdam.nl) is een selectie te zien
van de fotocollectie van Olie.
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Het terrein van de voormalige Hollandse Gasfabriek, tweede helft april 1891
Foto Jacob Olie/Gemeentearchief Amsterdam

Gedurende de tentoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf
van 19de-eeows
Amsterdam'{\ot 25 april),
houdt deze krant in samenwerking met het
Gemeentearchief
Amsterdam een fotowedstrijd. ledere amateur-fotograaf kan hieraan meedoen.
Het thema van de wedstrijd
is 'straatleven', een onderwerp waarop Jacob Olie
zich rond 1900 graag in
Amsterdam en omgeving
uitleefde.
Een speciale fury zal de
foto's beoordelen. Zowel
deze krant als het
Gemeentearchief
Amsterdam stellen toepasselijke prijzen beschikbaar,
onder meer in de vorm van
fotoboeken. Eén van de
hoofdprijzen is in elk geval
het prachtig geïllustreerde
boek 'Jacob Olie Jbz
(l 834-1905)', winkelwaarde 95 gulden.
U kant uw toto's (aantal,
formaat, zwart-wit of
kleur, oude of nieuwe
foto's mag u zelf bepalen)
sturen naar: Weekmedio,
l.a.v. Trudy Steenkamp,
postbus 2201,1000 EK
Amsterdam, onder vermelding van Jacob Olie.
Vergeet u niet te melden
waar en wanneer de foto is
gemaakt.
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Rozen- en bouvardiakweker Anton Pouw aan de Hoofdweg m
Kudelstaart is een van de deelnemers aan Kom in de Kas

Tien kwekers aan de Hoofdweg, op de
grens van Kudelstaart en De Kwakel,
verwachten komend weekeinde enkele
duizenden bezoekers. Niet alleen veel
vakmensen, maar vooral stadsmensen
die nog nooit in een kas zijn geweest.
Juist voor de laatste groep is de uitnodiging 'Kom in de Kas', de landelijke open
dag van de Nederlandse land- en tuinbouw, bedoeld. De bezoeker zal versteld
staan wat hij achter het glas van de kassen aantreft. Het motto 'onder glas
groeit iets nieuws' zal na een bezoek
aanzienlijk duidelijker zijn.
f AAROM DOE je mee
met zo'n manifestatie? Tja, eigenlijk
doe je het voor de consument.
Dat zijn geen vakmensen,
hebben soms heel vreemde
ideeën over de wijze waarop
we werken." Aan het woord is
Anton Pouw, van Pouw Rozen
BV op nummer 59. Vijftien
jaar was zijn bedrijf aan de
Boterdijk gevestigd, alvorens
het in 1972 naar de Hoofdweg
verhuisde. Begonnen met het'
kweken van potrozen, in de
loop der jaren zijn daar de
Exacum (aardappelplantje) en
de Potbouvardia bijgekomen
„We waren één van de eerste
bedrijven die met de potroos
begonnen. Dat was toen zogezegd 'een gat in de markt'.
Voor de mensen was het leuk:
ze Iconden de pot eerst voor
hel raam zetten en later in de

tuin. En als ze hem voor de
vorst weer naar binnenhaalden, kon de plant weer jaren
mee."
De bezoeker kan dil weekeinde zien hoe de kweker te
werk gaat. „We zullen het
bedrijf zoveel mogelijk echt
in werking laten zien. Dat
belekenl ook dat de mensen
niet alleen kunnen kijken,
maar ook vragen kunnen stellen aan de mensen die er werkcn. Dan zien ze hoe we de
planten in diverse stadia
behandelen. Zeg maar vanaf
de jongplant tot de bloeiende
potplant"
Dat betekent wel dat de
bezoeker er een goed uurtje
voor moei uittrekken, want
de lolale kasoppervlakle van
Pouw beslaat zo'n 6,3 heclare,
waar per jaar zo'n negen mil-

ADVERTENTIE

joen pblplanten worden
geproduceerd. Wat in ieder
geval bij een bezoek duidelijk
wordt, is dat de siertelers aan
de hoogste milieu-eisen voldoen.
Zo wordt er uilersl zuinig
omgesprongen met waler.
„Het is naluurlijk duidelijk
dal we enorm veel waler
gebruiken, maai' er gaal geen
druppel verloren. Op de tafels
(van lien vierkanle meier)
slaan in hel begin zo'n duizend polrozen; als ze groler
worden, worden dat er 325
per tafel. De planlen worden
besproeid, maar op elke lafel
is een niveauregelaar. Zodra
hel beoogde niveau wordl
overschreden wordl hel waler,
dal op de lafels overblijft, via
een gooi naar een waterbassin gevoerd."
Daarna wordl hel gefilterd
en mei schoon waler brjgelengd en gaat het weer naar

de sproeimachine. Pouw is
voortdurend op zoek naar
nieuwe soorten. Twee jaar
geleden heeft hij de
Polbouvardia geïnlroduceerd.
„Eigenlijk is de Bouvardia
een hoge snijbloem, maar via
een verdelingsbedrijf is daar
nu ook een polbloem van
gemaakt" Hoewel de onlwikkeling van nieuwe soorten in
de regel veel lijd vergl, verwachl Pouw dil jaar loch
meer dan een miljoen bouvardia's af Ie leveren.
Aan de Hoofdweg nummer
81 is hel bedrijf van Piel
Schreurs De Kwakel BV
gevestigd. Daar kan de bezoeker ook zijn ogen Ie kosl
geven aan de honderden soorlen rozen eii gerbera's.
Normaal is dal een roos maximaal twee weken goed blijft.
„Maar we hebben ook soorlen, die wel een maand blijven slaan," yerlell Peter
Schreurs, wiens vader veertig

De bedrijven die aan de manifestatie deelnemen zijn te
herkennen aan de vlag 'Kom in de Kas'. De deelnemende
bedrijven aan de Hoofdweg in Kudelstaart zijn: (29) ,
, Kwekerij De Ainstel, (33) HJRD. Potplanten VOF, (36)
Perfecta-Plant, (42) Florist De Kwakel bv, (47) Kwekerij W.
van Diemen bv, (53) Gebr. Blom, (59) Pouw Rozen bv, (71)
i Van Tol Rozen, (75) E v.d.Broek, (81) Piet Schreurs De
Kwakel bv. Het Florens College en PBG zijn gevestigd aan
de Linnaeuslaan 2 en 2a in Aalsmeer.
ƒ Bezoekers zijn zaterdag (l april) welkom tussen 10 en 16
uur en op zondag (2 april) van 11 'tot 16 uur.

jaar geleden begon als kweker in Amsterdam, eersl op
hel Museumplein, laler in
Sloten. Pas in 1985 werd de
grond in De Kwakel gekocht,
waar hel bedrijf nu dertien
jaar is gevestigd.
Schreurs veredeld zowel gerbera's als rozen. „We zijn
voortdurend op zoek naar
'betere' rassen: mooier, hogere productie per planl, betere
kleur, verbeterde ziekteresislenlie. Dal doen we door middel van kruisingen."
Een langdurig proces, wanl
pas na een jaar of twee blijkl
of er van die kruising iels
lerechl is gekomen. „Dan
selecteer je de mooie planljes,
lesl ze en vergelijkt ze met
beslaande rassen. De vraag is
of ze beier zijn en zinvol om
Ie verkopen. Het vergl meeslal vijf, zes jaar voordat je een
nieuw ras kunl inlroduceren," slell Schreurs.
Heefl hij iels nieuws dan
inlroduceerl hij hel nieuwe
ras bij de kwekers (die zijn
planlmaleriaal kopen) en de
bloemenhandel. „Als de handel er iels in ziel, dan zal de
vraag bij de kwekers groler
zijn. Dal stimuleert hen dan
om die soorten Ie gaan kweken."
„De kosten om nieuwe rassen Ie kweken zijn hoog.
Soms heb je Iwinlig duizend

Kom in de Kas-deelnemer Peter
Schreurs zet komend weekend
de deuren van zijn rozen- en
gerberakwekerij graag open
voor het publiek
Foto Jaap Maars

zaailingen nodig om tol één
nieuw ras Ie komen. Hoe dal
in zijn werk gaat, dal kunnen
de mensen dit weekeinde ook
zien."
Hel is dil weekeinde echter
ook de moeite waard om hel
Plorens College in Aalsmeer
Ie bezoeken. De leerlingen
exposeren daar op zevenlig
bloemrijk gedekle tafels hun
examenslukken. Ook vindl
daar de VKC-keuring plaals
van de mooiste exemplaren
snijbloemen die de kwekers
hebben aangedragen. Op hel
lussenstalion zijn honderden
soorten polplanlen van de
kwekers Ie bewonderen.
Aan de manifestatie 'Kom in
de Kas' hebben ook de leerlingen van de basisscholen
meegedaan. Zij maakten
schilderijen mei als onderwerp 'luinbouw'. Medio april
zullen deze kunstwerken in
hel personeelsreslauranl van
de Aalsmeerse bloemeveiling
worden geveild. De opbrengsl
is bestemd voor een nieuw op
te zeilen zorgboerderij voor
gehandicapten bij Ursula in
Nieuwveen.

in Aalsmeer
Een 1 0-tal bedrijven, het Florence College en het
Proefstation voor Bloemisterij zetten op deze dagen de
deuren voor u open tussen 10.30 en 16.30 uur onder het
motto:

"onder glas groeit iets nieuws". . .
U herkent de deelnemers aan de "Kom in de kas-vlag"
Pendelbus

\

Speciaal voor bëz9ekers die met eigen auto komen,
gaat vanaf het Agrifirm-terrein aan de Lakenblekerstraat
in Aalsmeer een pendelbus. Het terrein is gelegen op het
bedrijvenpark naast de bloemenveiling. Hoe u bij
Agrifirm komt, staat met borden aangegeven. Bij aankomst op het parkeerterrein krijgen alle bezoekers een
boekje uitgereikt, waar alle deelnemende bedrijven in
vermeld staan. Over ieder bedrijf staat 'een kleine omschrijving en een plattegrond gedrukt. Het gebruik van
deze pendelbus is geheel gratis.
\

Henk Fokkink
publicatie mede mogelijk dankzij Rabobank en Interpolis
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Even verder lezen, als je een
administratieve functie zoekt in
een dynamische organisatie
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eer 1 90 lang Je moet er wel
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Waar is die leuke vriend' Ben
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Snel een Micro advertentie
opgeven? Bel 020 5626271
of fax uw tekst naar 020
6656321

C H k •> s l l R N t (> N i s n. n s 11 ] l \ o l l L

IJ t

Te koop TOYOTA LITE AC E
bj 91 diesel wit enkele cabme met gesloten laadruimte
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Virgin Escort Services Escort
op niveau 24 h p d Blondi
nes/Gays/SM madam
gevr
0365464700/0623135575
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CHRYSLER

Micro advertenties opgegeven
voor maandag 1500 uur
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst

0906-lijnen
Lesbi TienerSeks (18) Live
Wij zijn lekkei BI en als je belt
hoor je ons live bezig
0906 9691 pm99c

Nieuw' leder uur leuke vrouwen op SBS 6 text pagina
745 Kijk en bel 0906 1588
;99cpm)

POSTCODE DATINQi
Vrouwen zoeken snel contact
Bel 0906 1844(80cpm)
SBS 6 text pagina 745

t Lekkerste nummertje nu
_IVE met hete meiden thuis
Ze liggen te wachten
24j p dg 0906 9520 pm99c

k ga door waar anderen
Nieuw1 leder uur leuke vrou stoppen' Schaam me nergens
wen op SBS 6 text pagina voor en wil harde SEKS1
745 Ki|k en bel 09061588 Harneti 99 cpm 0906 9794
(99cpm)
Biseks1 Buurvr + buurmeisje
18' Spelletjes worden steeds
harder' 99cpm 0906 9526

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29 Heemstede Telefoon 023 529 60 29 Openingstijden maandag t/m vrijdag
8 30 17 30 uur Zaterdag 10 00 17 00 uur
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Dagelijks seksen hete meisjes
18 op onze livelijn1 Alleen hete
meiden1 99cpm 0906-0603
LIVE' Black beautiful en hot'
Voor de liefhebber van zwarte
vrouwen'99cpm 09060601
SLEUTELGAT SEKS'
De 1e seksatïuisterlijrï? Wel
de bestel 99 cpm 0906 9722

Volkswagen Lupo
009032892 008434576
001386351 004393895

Voor de particuBier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5 425 exemplaren
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar Micro's Weekmedia
Postbus 156 1000 AD Amsterdam

Zaterdag l april kunt u hem v\ ccr vunnui een auto met maar liefst
l miljoen gulden \Uuujn Krabbe en Stclla Gommaiib presenteren dan \ a n a f 2 1 00 uur
op RT1 4 hel spannende programma \\mccnsponsor Daan n m vken zi) het \\inncncic
lotnummer bekend \oorcle auto \ol niet geld en vele andere güuksdagpnjzcn' Bovendien
strijden elne jon^c lalcntcn op het gebied v a n spon e u l t u u r of welzijn om eenjaar lang
sponsoring door de Sponsor Loterij Zaterdag vv orden dus \\ ccr heel v cel winnaars
blij gemaakt nut geweldige prijzen \\ ik u ook een auto met l miljoen winnen" 1 Vul dan
nu uu \crparclag trouwdag of andere geluksdagen m en stuur u\\ bon snel op Dan kan
cl i " ui tei vol met geld binnenkort al bij u \oordc deur suan 1

Si

kl l > a k i i l
IL t l iJrin l
il i 11 l C lm ILI Kulirh l li \ (H4

0906 9889 Rijpe Sjaan DD
cup z k t j g n s l è j r v live seks
Grijp onder m n rok1 99cpm

ONS ADVIES:
ZWIJG NIET

ƒ6,ƒ5,-
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0906*0611

www.sponsorioterij.nl
www.wsneensponsor.nl
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Clubs en privéhuizen

J9r
ƒ«,ƒ?,-

Kijk voor uitslagen
en informatie:

t w c. c 11 r h •> „ s

ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie arrangementen ligt voor u klaar
Bel 0523 683000 of fax 0523 682400

ƒ20,ƒ10,-

Toegangskaartje
Themapark Six Flags
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Wilt u reageren op een ad
vertentie onder nummer zend
uw brief dan aan Micro s
Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
De mzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsmg Uw reactie dient verstuurd te worden m een en
velop met in de Imkerboven
hoek vermelding van het
briefnummer
"SEKS ALARMNUMMER"
Snelseks direct live 99cpm

BINGO SURPRISE
l APRIL 2000
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Nederland

getal 23 t/m 36
14
20
26
09
29
06
39

Dl

tel 023-5614097
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Heeft u met deze getallen
«en volle kaart, daa wint u de
IhufeBingo van ƒ 25.000,-

11 ƒ 10 000,16 ƒ l 000,07
ƒ 100,ƒ50,33
ƒ40,30
ƒ30,
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36
ƒ25-

Motoren/versn bak
SAAB OCCASIONS

Vakantie

k Svineensponsor'
voor auto's vol met geld!

31
21
10
*

Eigen revisie afdeling

k ben Lara een lekkere meid1
Als jij mij wilt spreken dan
moet je mij bellen want ik zit
regelmatig op deze lijn'
3oxnummer 200404

Zaterdag -/ april: nieuw programma Sponsor Loterij op RTL 4

SPONSOKBINGO
25 MAART
getal l t/m 22
15 37 04 02
28 45 44 08
35 05 24 41
23 32 40 01
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Personenauto's
te koop
aangeboden

Opel Calibra 20i 16v m 92
orig Ned auto Opel onderh
149000 km elektr ramen +
sch/kanteldak
afst
alarm
startend incl alpine stereo/cdk zoek een knappe man voor wisselaar t w v ƒ1200 incl
een fijn contact Mijn naam is 15 banden/Borbet velgen
Jessica ik ben 26 jr en wil Abs nieuwstaat vraagprijs
graag eens met je gaan stap ƒ12950 Tel 0756421804
Den Als het klikt dan zit je
goed bij mij Meer info op SAAB SERVICE-MOLENAAR
Rep onderhoud APK
Doxnummer 349416

Bil voor nuir intonnuu. o\er M!iees\olle pcrsoniilstttninu met
Kin i \ e r k i i i k 0 2 0

Licht getinte vrouw zoekt een
partner want zij is het alleen
zijn zat1 Zij houdt van reizen
en uitgaan Ben m tussen de
60 70' Boxnummer 233283

Gebruik onderstaande coupon voor het in
vullen van uw tekst Voor iedere letter
leesteken of spatie een vakje gebruiken
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra m rekening gebracht alsmede F 9 99
administratiekosten (incl BTW)
Indien een opdracht ons te laat bereikt
volgt plaatsing automatisch een week la

ter

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
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Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad Gast
huisplein 12, Zandvoort
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SOS Kinderctoipen cjeeft wees
kmdeien e i verlaten kinderen een
nieuwt moeder een huis broertjes
en zusje en een opleiding Overal
ter wield

1 M 15
i 1617

t/

9 eg Is

11819

l/

10regols

1 9051

|

Prijzen zijn incl 17 5% BTW Verstuur of fax deze bon naar Micro s Weekmedia Postbus 1 56
1000 AD Amsterdam fax 020 665 6321

Naam
Adres

Steunt u ons werk
als HuisVnend voor f 10 - per
maand' Bet (020) «08 01 90
voor meer informatie'

SOS-Kinderdorpen

Postcode/Plaats
Plaatsingsdatum/data

Telefoon

..
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
Oplage 80 600 exemplaren

AAazda met First
Edition - pakket

Test Seat Cordoba 1.9 TDI (110 pk)

e nieuwe Seat Cordoba is m een groot aantal variaties te
koop Welke je kiest hangt sterk af van je behoeften voor
het werk en de vrije tijd. Zo heb je de populaire middenplasser als vlot ogende tweedeurs, vierdeurs, of praktische stationwagon (Vano m Seat-termen) Zoals alle Seats, kan je de
'Cordoba luxe of sportief uitrusten met verschillende pakketten
\A/ij testten de sportief uitgedoste tweedeurs variant.
Het front ziet er door de grille met
üe grote chromen S sportiever uit
dan dat van zijn voorganger
'Grote koplampen en bumpers met

daarin geïntegreerde mistlampen
beschermstnps en grote luchtinlaten versterken dit Grotere achter
lichten en - weer - die grote chro

Kopers van een nieuwe Mazda
626 kunnen nu kiezen voor
een uitvoering met First
Edition pakket Auto's die wor
den voorzien van dit pakket
kunnen rekenen op een m
kleur meegespoten achterspoi
Ier, 16 inch lichtmetalen velgen een luxe chromen uitlaat sierstuk en lederen mteneurbekledmg Daarnaast ontvangen
kopers van het pakket een
exclusief horloge van Seiko
Het design van dit horloge
komt overeen met de meters
op het dashboard van de meu
we 626 Het First Edition-pakket is tot eind maart te koop
voor f 4 495 -

men S kenmerken de achterzijde
Een mooie stylmgdetail vormt de
handgreep van de kofferklep die in
de S is opgenomen
De tweedeurs Cordoba is alleen
leverbaar in de uitvoeringen Sport
en Cupra De auto oogt niet alleen
sportief door zijn coupe achtige
uiterlijk de zijskirts de achterspoi
Ier en de lichtmetalen wielen maar
is dat ook Het onderstel is iets
stugger afgeveerd waardoor de
auto minder helt m bochten Een
met leer omkleed stuur dito ver
snellmgspook en een olie tempera
tuurmeter versterken het sportge
voel
De hier gereden versie met 110 pk
is de krachtigste van de drie lever
bare 1 9 liter turbodiesels En dat is
te merken Zodra je m de eerste
versnelling de eerste - voor diesels
kenmerkend trage - paar honderd
toeren hebt gehad gaat deze
Cordoba er als een haas vandoor
De inzittende worden vanaf 1 500
omwentelingen steeds meer m de
Het interieur van de tweedeurs
Cordoba doet sportief aan door
sportstoelen, het gebruik van leer
en een ohetemperatuurmeter
SPECIFICATIES: Seat Cordoba 1 9
TD!(110pk)

'Final Editions'
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stoel m de stoel gedrukt Het is
zaak op tijd te schakelen want het
acceleratiefeest houdt bij zo n
4 000 toeren op Als je dit op tijd
doet trakteert deze Cordoba je in
ieder verzet op een ongelooflijke
versnelling Grotere sterkere en

Prijs

f 42 495,-

Ook de uitrusting staat op een
hoog niveau
Deze Cordoba
beschikt af-fabriek over zaken die
je normaalgesproken m veel duur

dere auto s tegenkomt
Alle
belangrijke bediemngsinstrumen
ten zitten onder handbereik De
instellingen van de airco de radio
en de temperatuur zijn snel af te
lezen van het multifunctionele dis
play

Twee airbags
Twee side-airbags
15 inch lichtmetalen wielen
Stuur en versnellingspook met leer
bekleed
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Centrale
vergrendeling
met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar m hoogte
Infodisplay voor airco boordcomputer en radio

Traditioneel terreinrijden

De Freelander
is het jongste
model van
Land Rover
Dit jaar wordt
hij met een
2,5-hter V6
motor
leverbaar

't lef eens

Toyota MR2:

L

and Rover is een van de bekendste 4x4 merken De traditionele Britse terreinwagens doorkruisen sinds 1948 de moeilijkst begaanbare gebieden ter wereld De Willy's Jeep was
de pionier van de terremauto's De eerste Land Rover, de Series
l, is vooral in de huidige Defenderte herkennen Inmiddels is
de modellenhjn uitgegroeid tot vier verschillende auto's met
een gemeenschappelijke eigenschap, uitstekende offroadcapaciteiten
Land Rover is een van de bekend
ste 4x4 merken De traditionele
Britse terreinwagens doorkruisen
sinds 1948 de moeilijkst begaanbare gebieden ter wereld De Willys
Jeep was de pionier van de terrein
auto s De eerste Land Rover de
Series l is vooral in de huidige
Defender te herkennen Inmiddels
is de modellenlijn uitgegroeid tot
vier verschillende auto s met een
gemeenschappelijke eigenschap
uitstekende offroadcapaciteiten

D

ie MR2 is een ongelooflijk leuke auto
Niet
alleen om te zien, maar
ook om ermee te rijden Zo
hebben we althans ervaren m
een helaas wat regenachtig
Mallorca Toyota was naar dit
Spaanse eiland uitgeweken
luist om het mooie (cabno)
Weer De pret was er niet mmder om BIJ het eerste de beste
bochtje brak de achterkant giftig uit op commando van het
gas Het is net een kart

Zelden tref je vandaag de dag een
a
u(o die zo heerlijk met het gas m
de juiste richting valt te dirigeren
n je gewend aan de reacties dan
je onbedaard plezier aan
deze lefgozer HIJ heeft achterwielaandrijving en door de vlak voor de
^hterwielen gemonteerde 1 8 liter
"lotor krijg je een haast ideale
gewichtsverdeling
Eenmaal
Gewend aan de leacties valt heelv
oel rijplezier te beleven met deze
lefgozer

En waar kan je de Defender de
Freelander de Discovery en Range
Rover nu beter aan de tand voelen
dan
m de ruige Schotse
Hooglanden Een omgeving die
een historische sfeer uitademt
Mooie kastelen eeuwenoude ste
nen muren en bruggen over kol
kende riviertjes Daar waar geen
boiggen en wegen zijn komt een
Land Rover pas echt tot zijn recht
Eigenlijk gaat het hier om de derde
generatie MR2 Zijn komst heeft
trouwens maar een haar gescheeld
want aanvankelijk wilde het top
management van Toyota het doek
voor dit model laten vallen De ver
kopen van de vorige MR2 waren
immers tot een dieptepunt
gedaald Heel simpel omdat we te
duur waren zo luidt de verklaring
Het designteam heeft nog eens een
keer goed naar het concept geke
ken de rekenmeesters zijn nog
tnaals aan de slag gegaan En zo
staat er nu toch weer een MR2 met
ditmaal wel een scherpe prijs HIJ
kost 63 700 gulden pn staat daar
mee heel sterk m de markt
De 1 8 liter motor met variabele
kleptimmg levert 143 pk Dat is
voldoende om deze MR2 flink de
sporen te geven Met zijn uiterlijk
knipoogt hij naar de Porsche
Boxter alleen oogt de Toyota net
iets jeugdiger en agressiever Je zit
lekker laag en kijkt uit op m diepe
gaten verscholen tellers Standaard
heeft hij elektrisch te bedienen

ramen en buitenspiegels centrale
deun-ergrendeling ABS twee air
bags en een gelimiteerd sperdifferentieel Het kapje is m een hand
omdraai te ontgrendelen en achter
de stoelen op te bergen simpel
snel en doeltreffend Daar blijft hij
wat ons betreft zo lang mogelijk
want deze MR2 rij je beslist open
Bagageruimte zit er achter de stoel
leuningen Het gaat om twee vakken waar een niet al te groot formaat weekendtas inpast En ook
voorin onder de kap zit een vak
voor een tas net boven het reservewiel Inderdaad dat ligt onder de
neus van de MR2 omdat achterin
de motor is gemonteerd Importeur
Louwman & Parqui verwacht dit
jaar een kleine 300 exemplaren van

Grote koplampen, de grote
chromen S en een voorbumper
met geïntegreerde mistlampen
en grote luchtinlaten kenmerken
de voorkant van de Seat Cordoba

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:
ABS

Motortype
viercilinder m lijn
Cilinderinhoud 1 896 cm3
110pkbij
Vermogen
4 0001 p m
Max koppel 235 Nm bij
1 9001 p m
10,7 sec van
Acceleratie
0-100 km/uur
193 km/uur
Topsnelheid
Gem verbruik 4,9 )tr/100 km

vooral duurdere zakendiesels zet je
met deze auto lachend op afstand

Ws~-

Na 41 jaar onafgebroken in
productie te zijn geweest
komt in september 2000 een
eind aan de productie van de
Mini Classic De Mini was s
werelds eerste na-oorlogse volwaardige compacte auto en er
zijn m de loop van de tijd
wereldwijd meer dan 5 3 miljoen verkocht
Om het Mini-tijdperk stijlen af
te sluiten komen er maar liefst
zeven speciale uitvoeringen op
de markt Classic Nottmg Hiil
Cooper S LE, Seven.Kmghts
bridge en Knightsbndge Open
Overigens zal vanaf begin
2001 een compleet nieuwe
Mini bij geselecteerde BMW
dealers te koop zijn

Laag, plat en lang de ideale
maten voor een prima achterkant
van een open roadster
Wie van wat vrolijkers houdt,
die kiezen voor een rode stoelbekleding Zeker m combinatie met
een grijze carrosseriekleur toont
dat heel leuk
deze open sportauto te verkopen
Dat is in dit segment best veel
Belangrijk is het dat Toyota daar
mee terug is op de kaart want de
vorige MR2 was toch een beetje uit
beeld verdwenen Per jaar werden
nog maar enkele tientallen ver
kocht En wat sportieve glans wil
len de Japanners graag hebben
Dat past bij het voornemen om
deel te gaan nemen aan de
Formule 1

Autoschade^
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o a hi| hagel en pnkcLisi.li uit

ANWB
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Tijdens het verblijf m Schotland
kunnen we met alle modellen
intensief terremnjden De naam
van het evenement klinkt veelbelo
vend Extreme Event De kennis
making begint met de Freelander
Een auto met een modern uiterlijk
HIJ komt wat minder ruig over dan
zijn grotere broers Rijden met de
minst zware Land Rover is comfor
tabel je waant je eigenlijk eerder m
een personenauto Zeker wanneer
hij dit najaar met de 2 5 V6 motor
leverbaar is het een zeer fijne auto
voor op de weg en offroad Nu is
hij leverbaar met 1 8 liter benzine
molor en 2 O turbodiesel
We vragen nog waar de hendel
voor de lage gearing zit Deze blijkt
echter niet aanwezig te zi|n
Ondanks het ontbreken van ver
snellmgen met korte overbrengin
gmgsverhoudmgen voor veel trek
kracht bij lage toeien komt de
Freelander m het terrein goed uit
de voeten We dalen een steile hel
ling af m de modder met behulp
van de Hill Descent Control Dit

laat het ABS systeem automatisch
remmen zodat we niet met een
bloedgang naar beneden gaan een
geruststellend idee De auto doet al
het werk Je hoeft dus noch te rem
men noch te koppelen zelfs dat
neemt hij over
Maar wat een klappen krijgt de
onderkant van de Freelander te
verwerken Het doorwaden van
een riviertje met keien ter grootte
van een voetbal lijkt niet bevorder
lijk Toch blijkt na afloop de onder
kant geheel in takt Het zal wel een
kwestie van wennen zijn
Dan de Defender een echte man
nenauto Zijn interieur is nogal
Spartaans Door het grote stuurwiel
heb je zicht op een klem instrumen
tarium met daarin alleen de hoogst
nodige informatie Verder kan je
eigenlijk niet van een dashboard
spreken De lange schumgeplaatste
pook priemt ver het interieur bin
nen De versnellingen zijn kort op
elkaar geplaatst Nog gecompli
ceerder wordt het als je dan ook
nog eens met een rechtsgestuurde
Engelse uitvoering rijdt Maar na
enige gewenning krijg je al gauw
een glimlach op het gezicht Dit is

De Range
Rover is een
Rolls-Royce
voor m het
terrein De
motor doet
zacht zoemend
zijn werk, de
inzittenden
merken weinig
van de ruwe
ondergrond
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rijden uit vroeger tijden Een gie
rende versnellmgsbak het grom
mende en fluitende geluid van de
dikke vijfcilmder turbodiesel Alsof
je veertig jaar terug m de tijd gaat
Maar wat een kracht Geen helling
is te steil geen modderpad te diep
Alle hindernissen neemt hij grom
mend
De Discovery en zeker de Range
Rover zijn Jaguars of wellicht Rolls
Royces voor m het terrein Ze doen
hun werk met een dikke V8 of tur
bodiesel onder de kap geruisloos
en van alle kuilen en stenen voelen
de inzittenden weinig tot niets
Ri,dend m de Range Rover moeten
we zelfs het portierraam openen
om de sensatie van het terremnjden
te ervaren De 4 O liter krachtbron
heeft veel power Met de lage
gearing ingeschakeld voel je ont
zettend veel trekkracht De auto
met automatische versnellmgsbak
heeft zo n drang om vooruit te
komen Wanneer je met stationair
draaiende motor op een berg staat
kan je gewoon de rem loslaten De
wielen klauwen zich vast m de
ondergrond en je hoeft geen gas te
geven
Wat een goede auto is de terrein
Rolls toch Dat wordt ons duidelijk
wanneer voor ons een Defender
rijdt De inzittenden worden ruw
door elkaar geschud m zeer mig
terrein Het goede onderstel van de
Range Rover verwerkt alle oneffen
heden perfect We voelen alleen
vloeiende bewegingen m plaats
van harde klappen Een ideale auto

voor een Engelse Duke die zijn
landgoed aan het verkennen is De
Range Rover is al dertig jaar oud In
1994 kreeg het model een flinke
opfrisbeurt De voor en achterkant
tonen een stuk moderner Van bin
nen is het allemaal een stuk luxer
met typisch Engelse sfeermakers ah
leer en hout De Range Rover heeft
in de loop der tijd de nodige veran
deringen ondergaan Er is een spe
ciaal 30th Anmversary model en
een zeer exclusieve Linley uitvoe
ring De neef van Queen Elisabeth
meubelontwerper David Linley
heeft zich om de auto bekommerd
Er komen slechts 10 exemplaren
van de pianolakzwarte en van
zwart leer voorziene gigant Er
hangt dan ook een prijskaartje van
100000 pond aan Deze versie
komt niet naar Nederland Met de
BPM dre hier ten lande geldt zou de
prijs boven de 400 000 gulden
komen
De fun van het 4x4 rijden is ons
geheel duidelijk geworden je komt
op terreinen waar je anders nooit
met een auto zou komen En zeker
met een Land Rover is dat een spe
ciale belevenis De auto heeft een
klassieke en robuuste uitstraling
waarbij de Freelander en Discovery
het meest verfijnd overkomen De
ruige Defender is een auto met veel
charme en dat is heel wat waard in
de tegenwoordige auto industrie
waarin veel auto s op elkaar lijken
En de Range Rover is de auto vooi
Queen Elisabeth die een werkbe
zoek aan Schotland brengt

Overname
De Britten hebben
hun
beroemde automerken m han
den zien vallen van buitenlanders Zo ook Land Rover dat
behoorde tot de Rover Group
In 1994 werd dit concern
gekocht door BMW De verko
pen van Rover verliepen niet
zo als BMW het gewenst had
Het merk draaide enorme ver
hezen Land Rover deed het
daarentegen wel goed In
1997 werd zelfs nog een nieuw
model geïntroduceerd de
Freelander inmiddels is Land
Rover van Ford en Rover van
een groep investeerders

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAN

INDESIT A-KLASSE
AFWASAUTOMAAT
Afwasautomaatvoor
12 couverts.
Met 5 programma's en
in hoogte verstelbaar
bovenrek. Indicatie voor
zout en glansspoelmiddel.
Zeer zuinig:
energieklasse A!
U betaalt 799,-. /j®
Na aftrek energiepremie:

*De overheid keert een
premie tot 350,-uit als
ü energiezuinige
'•'•',
(A-klasse) apparafen'
a
aanschaft. Bijaankoop
' van 2 of nieer A-klasse
apparaten krijgt ü 50,extra premie. Vraag
-j
naar de voorwaarden! J

UITONZE
TV-RECLAME

SONY DIGITAL 8
VIDEOCAMERA
De superieure digitale beeldkwaliteit op een normale
Hi-8 tape. Met alle mogelijkheden via de pc. En... ook
oude video-8 en Hi-8 tapes
kunnen afgespeeld worden.
Het allernieuwste model met
o.a. LCD-scherm, Steady Shot,
Night Shot, 125x zoom en
diverse effecten. 2199,ER IS AL EEN SONY
DIGITAL 8 VOOR
»

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

uk het lente-voordeel
van de gratis cadeaubon
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DYSON STOFZUIGER
De enige stofzuiger die zuigt
zonder stofzak dus altijd
100% zuigkracht. Voorzien
van een permanent en
wasbaar filter, die
speciaal ontworpen is
voor mensen met ,f
ademhalingsproblemen.
De Dyson is klein,
lichtenfluisterstil
VANAF
NIET TEVREDEN?
GELD TERUG!

.

MIELE 12OO TOEREN
WASAUTOMAAT

: UITONZE
TV-RECLAME

PHILIPS Hï 332

'

Energie- en'"Wa'sl^rass"e'ïA. Volelektronische
besturing en programmering. Eenknopsbediening voortientallen wasprogramma's
o. a. handwasprogramma. Verlichte weergave
programmaverloop. Centrifugeert tot 1200
toeren. BESTE KOOP CONS.GIDS DECEMBER '99.
ADV. 2499,- U betaalt 2099,-. Na aftrek
energiepremie:

V^GSTjPRUSGARAMlEy

STOOMSTRIJKIJZER
Met variabele stoom, extra stoomstoot
en sprayknop voor invochten. Stoomt
ook verticaal. Grote watertank en
zelfreinigingssysteem. Beveiligd tegen
oververhitten. Krasbestendige strijkzool.
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DU AL BAND

UITONZE
TV-RECLAME
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NU GRATIS CADEAUBON T.W. V.
W% VAN UW AANKOOPBEDRAG.

Tot en met zaterdag 1 april 2000 ontvangt u bij
de meeste aankopen vanaf 1OO,-een cadeaubon
~t.vv,v. vanJO% van uwaankpöpbedragilot
een maximum van 100,-! Met uw cadeaubonnen
j kunt u betalen in november en december 2000.
Zo'n buitenkansje laat u toch niet lopen!
j

Q.

C

PANASONIC EGBD 9O GSM
i.c.m. DUTCHTOME ALLIN
Een van de mooiste telefoons i.c.m. een supervoordelig
abonnement. Superklein en superlicht (slechts 88 gram).
Tril en memofunctie.
Nu i.c.m. 1-jarig Dutchtone Allin 60. Tijdelijk geen
aansluitkosten t.w.v. 90,- en geen abonnementskosten.
U kunt al 60 minuten bellen voor maar 27,50 per maand.
De niet gebruikte belminuten neemt u mee naar de
volgende maand. Of i.c.m. Allin 80 voor slechts 49,-

ER ZIJN RUIM ZOO EXPERT-WINKELS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:
• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 O* Gedempte Oude Gracht 5-9 O^ •
| O = OOK VERKOOP PC O = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC. * = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC • = GEEN MOBIELE TELEFONIE l

O

C.
I-t-

n>

3
<z
O
O

3"
O
C

o.
(P
3

tel: 5733003
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Bakt lekker, om kippetwel
van te krijgen. mHunmtn!!
Woensdag 5 april 2000
UI

O

I
Q£
u«

S

Datum
05 apr
06 apr
07 apr
08 apr
09 apr
10 apr
11 apr
12 apr

HW

04.57
05.32

06.10
06.49
07.32

08.15
09.05
10.30

LW
00.54
01.04
01.45
02.20
03.00
03.46
04.36
05.25

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 14, oplage 5.425 Editie 17

HW

17.11
17.49
18.29
19.11
19.57
20.49

LW
12.54

13.34
14.04

21.53

14.45
15.14
15.54
16.44

23.21

18.14

Maanstand: EK di 11 apr 15.30 uur.
HW: vr 07 apr 18.29 uur, + 116 cm NAP.
LW: zo 09 apr 15.14 uur, - 96 cm NAP.

Los nummer 2,10 gulden

Ouderen
ontdekken
internet

En verder:
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De problemen zijn voorlopig
nog niet voorbij, want het asfalteren gaat in elk geval nog
vandaag door en waarsclujnlijk ook morgen. Bovendien
zorgen automobilisten er zelf
voor dat de verkeerslichten
niet goed werken.
De installatie, die op sensoren werkt, raakt volgens de politie ontregelt als de wals van
baan wisselt of er net een auto
te veel achteraan de rü aansluit.
Politiewoordvoerder
Jaap Hage: „Het verkeer staat
dan even stil en de sensor
denkt dat er geen auto's meer
zijn die willen doorreden. In
werkelijkheid staat er nog een
lange rij. Het stoplicht schiet
echter alweer op rood."
Dit zorgde ook maandagmiddag voor een file tot aan de
Agathakerk en voor veel ergernis bij automobilisten. De politie besloot daarom dinsdagmorgen zelf het verkeer te regelen tijdens het spitsuur tussen half acht en tien voor half
tien.
„Het is vooral van belang dat
automobilisten het treintje
niet langer maken, want dat is
heel nadelig voor de andere
kant. We controleren dan ook
extra op rijden door rood
licht," aldus Hage.
Volgens de gemeente moet
de ergste hinder binnen een
paar weken over zijn.

ens
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ZANDVOORT - Na ruim drie jaar onderhandelen is gisteravond tijdens de raadsvergadering eindelijk een besluit gevallen over de strandpacht. De paviUoenhouders op het
textielstrand gaan vier jaar lang 10 procent meer betalen.
Voor de pachters op het naaktstrand gaat de pacht vier jaar
lang met 2,5 procent omhoog.
De gemeenteraad vindt dat
het hoog tijd is dat de contracten met de strandpachters gesloten worden. De contracten
zijn al sinds 1997 verlopen.
Vóór de onderhandelingen
had de gemeente een verhoging van 70 procent voor ogen.
Dat WD-wethouder Van Marle lager uitgekomen is, heeft de
gemeenteraad
gisteravond
aanvaard na eerdere bedenkingen. Van Leeuwen (D66) is
er nu tevreden mee, VVD-er P.
Henrion Verpoorten vindt dat
Van Marie zelfs een compliment verdient. Fred Kroonsberg (PvdA) is „een beetje tevreden."
Hij pleit wel hartstochtelijk
voor een strandnota met een
visie over alles wat met het
strand te maken heeft. Huub
van Gelder (SP) steunt hem
daarin. CDA-wethouder Hogendoorn heeft gisteravond
beloofd dat hij de nota aan het
eind van dit jaar klaar heeft.
De strandpachters juichen
niet. „We lagen erg ver uit elkaar. Dat we er toch uitgekomen zijn, betekent dat we allebei flink wat water bij de wijn
hebben moeten doen. Het is
goed dat we een akkoord hebben bereikt, maar ik hou er
geen goede smaak aan over,"
reageert Wim Fisscher, voorzitter van de strandpachtersHelemaal voor niets is de verkleedpartij ter ere van l april niet geweest, want de foto die André Lieberom heeft gemaakt komt in elk geval op de Oranje Nassauschool te vereniging.
hangen
Foto André Lieberom
„De prijsverhoging is niet gerechtvaardigd als je naar de

Oranjekriebel bevangt kinderen Oranje Nassauschool

ZANDVOORT - De oranje petjes, T-shirts,
schminck en sjaaltjes zijn overal vandaan gekpmen. De Hema, Jupiter en zelfs de winkels in
Haarlem haalden bij het horen van de naam
'Oranje Nassauschool' meteen de oranjespullen al
uit de kast. De school vierde vrijdag namelijk alvast Koninginnedag.

Sloten Harinxma jr. namens de Oranje Vereniging
Nederland. Zij mochten op de foto voor de koningin.
Beatrix wilde in paleis Noordeinde een foto van 2 bij 2
ophangen ter ere van het nieuwe millennium.

twee onderzoeken lojkt die gedaan zijn." Daaruit blijkt dat
de prijzen in Zandvoort nu al
erg hoog liggen en voor het
naaktstrand volgens één onderzoek zelfs te hoog zijn.
Een extra complicatie is het
extra afval dat veroorzaakt
wordt doordat de visventers
ook fris mogen verkopen. De
strandpachters zijn bang dat
zij de blikjes moeten opruimen. Bovendien heeft de rechter onlangs geoordeeld dat een
Zandvoortse visyenter zijn kar
ook mag omruilen voor een
snackwagen. Daardoor lopen
de strandpachters inkomsten
mis, vrezen ze.
De raad heeft gisteravond
unaniem besloten dat er extra
vuilcontainers op de boulevard
komen te staan die door de
vuilniswagen op kosten van de
gemeente geleegd worden. Dit
kost 10 duizend gulden. Na een
jaar gaan de gemeente en de
strandpachters evalueren of
die containers voldoende zijn.
Kroonsberg (PvdA) hoopt bovendien dat er tussentijds
steekproeven gehouden worden om te kijken hoeveel extra
afval er op straat ligt.
Fisscher heeft vrede met dit
compromis. „Het alternatief,
.naar de rechter gaan, houdt
een risico in zich. Bovendien
hebben we de gemeente ook
weer nodig." Op 12 april legt
hjj het raadsbesluit voor aan
de andere 38 strandpachters.

ADVERTENTIE

dochter toch maar naar school, ze vond het zo sneu
dat zij door de griep niet op de foto zou staan," meldt
Marleen Grotenhuis, een van de ouders die zich enthousiast heeft ingezet voor de l aprilgrap. „Voor de
school wisselden moeders ook adressen uit van winkels waar nog oranje spullen te koop waren."
Eén jongetje vroeg zich af hoe groot 2 bü 2 is.
„Misschien zo groot als een huis," veronderstelde hij.
Groot was de bezorgdheid bij een kleuter. „Moet
Prins Claus dat grote ding nou helemaal alleen ophangen?"

Zaterdag zou de foto alvast getoond worden bjj
Combi Foto en Foto Focus. Maar ja, zaterdag was het
olgens mij is de temperanatuurlijk de landelijke fopdag. Dus hing in de etalatuur vandaag net zo zacht
ges van de fotowinkels een briefje met l april!
als op 2 april 1974. Op die dag AUe kinderen waren naar school gelokt met een offiDe grap heeft heel wat losgemaakt volgens het
is onze tweeling geboren. Na cieel ogende brief van jonkheer Mr. S.P.K.R. Thoe organisatiecomité. „Een moeder bracht haar zieke
de koffie met gebak besluit ik
eerst een 'dorpje' te pikken.
Daarna moet ik nog mijn column schrijven. Waarover? Ik
heb geen idee maar dat komt
na het wandelen wel.
ZANDVOORT - Victor Bol heeft maandag de sleutel gekregen
Mijn verhaal begint al direct „Hier rust Cornelius Swaluë,
voor nodig, zodat de bekende van het achterste deel van Gebouw De Rotonde. Samen met
in de Haarlemmerstraat. Een geboren te Numansdorp 10
Zandvoortse
steenhouwer Wim Kruiswijk kan hij daar toch het JuttersmuZEEum vestigen.
grote, gele bergingswagen
mei 1811, overleden te
Toon Lavertu een nieuwe Bol en Kruiswijk hebben maandag met de brandweer, wethoustaat naast een Duitse auto. Haarlem 31 october 1882.
steen kan maken. Er is al 1200 der Oderkerk en wethouder Hogendoorn het gebouw bekeken.
Zeker fout geparkeerd. Maar Gedurende
gulden binnen.
Volgens Oderkerk komt er een wat goedkopere oplossing voor
dat is niet 't geval. De auto
vijfenveertigjaren Herder en
de brandweereisen en verbouwing, die in eerste instantie 20
heeft te hard over de laatste Leeraar van onze
„Waarom Swaluë zo'n wei- duizend gulden gingen kosten. Bol vond dat veel te veel. „Ik
bobbel van de straat gereden. Hervormde Gemeente
doener was?" Kerkman heeft schat in dat het met 1500 gulden ook gaat lukken. Bovendien
Het resultaat: een uitlaat die Zandvoort. Door welke deze
in oude documenten gevonden geven we vijfduizend gulden subsidie," aldus Oderkerk.
zielig op de grond ligt. Dat
Grafzerk hier wordt
dat Swaluë de eerste bewaarBol was gisteren op het strand, maar volgens zijn vrouw is hij
wordt een duur dagje Zandneergelegd in Dankbare
school heeft gesticht. Op 28 erg enthousiast en begint hij samen met Kruiswijk binnenkort
voort.
Herinnering aan den
oktober 1846 werd die ge- met schilderen en inrichten.
Op de, tot de helft, bestrate overleden vriend en
opend. Ter gelegenheid daarGrote Krocht staan de meeste weldoener."
van verzon hij ook het Zandvehikels dwars op de stoep.
voorts Volkslied. Op de eerste
Menig automobilist snapt nog
steen van de 'nieuwe' HerEZE TEKST STOND op
niets van de indeling van de
het graf van dominee
vormde Kerk uit 1848 is nog te
parkeervakken. Het is een
zien dat Swaluë die gelegd
Swaluë, maar is inmidkwestie van even wennen. Tij- dels zo vervaagd dat alleen van
heeft.
dens mijn wandeling hoor ik dichtbij de letters nog herkenHij is nooit by de kerk begravia, via, allerlei nieuwtjes. Er is baar zijn. Een tiental scheuren
ven geweest. Volgens Wageeen brandmelding in de Jupi- en een half verbrokkelde bijbel
naar lag zijn graf eerst op een
terpassage geweest. Richting completeren de treurige aanverdwenen begraafplaats in
Zandvoort staat een file van blik op het veldje achteraan op De aangetaste grafsteen van ds. het dorp. Later is hy naar zijn
ZANDVOORT - In de Zuidduinen mogen de duinpiepers
hier tot Tokio. Dat laatste
de Algemene Begraafplaats. Swaluë
huidige plek verhuisd. Toch zal weer op meer plaatsen terugkomen. GemeentewaterleidinFoto Jb Kerkman zijn grafsteen ook bij de Her- gen Amsterdam, de beheerder en eigenaar van de duinklopt. Want als ik naar de bou- De zuil van dokter Smit staat
levard loop zie ik een Japan- er fier naast, al is ook die wat
vormde Kerk te zien zijn, want strook langs Zandvoort-Zuid, wil drie extra teellandjes gener op het kunstbankje van
scheefgezakt.
dan ook zeer aan het hart.
dokter Drent heeft gevraagd of bruiksklaar maken.
Kees Verkade zitten. Er wordt
Hij is echter niet de enige die de oude gescheurde steen nog
een staatsiefoto van hem ge„Moet iemand die 45 jaar do- vindt dat de dominee beter één keer de reis naar het dorp
Op welke termijn dat gaat teellandjes als moestuin in gemaakt. Made in Amsterdam
minee is geweest nu onder zo'n toegedekt moet worden. Sa- mag maken nadat Lavertu de gebeuren, is nog niet helemaal bruik, maar er liggen er nog
Beach. Ik realiseer me dat
grafsteen liggen," vraagt Chris men met Jacob Kerkman, Har- scherven gelijmd heeft. Zijn duidelijk. Voordat de landjes minstens net' zo veel braak.
straks de achtergrond van het Wagenaar zich af. Het culture- ry Visser en Ger Cense heeft hij botten blijven gewoon onder weer bewerkt kunnen worden, „We willen de oude traditie
unieke kunstwerk verpest
Ie erfgoed van Zandvoort gaat een comité opgericht voor het zijn nieuwe steen liggen op de moeten eerst de kruipwilgen, vanuit cultuur historisch oogwordt door een groot, geel
het bestuurslid van het Ge- herstellen van het graf. Ze heb- begraafplaats in Noord. Swa- het gras en de oude grond wég- punt weer zo veel mogelijk in
springkussen. Zonde dat er zo nootschap
Oud-Zandvoort ben daar 7500 tot 8000 gulden luë krijgt dus een dubbel mo- gehaald worden zodat er een ere herstellen," legt P. Olijmet kunst wordt om gegaan.
numentje.
nieuwe laag vers duinzand hoek yan de afdeling Natuur en
Van bovenaf is de Kerkbloot komt te liggen. Dat kost Terreinbeheer uit. Anderzijds
straat een krioelende mensenMonique van Hoogstraten geld en daarvoor wil Gemeen- mag het ook niet ten koste
ADVERTENTIE
massa. Op het Kerkplein staat
Wie het comité voor het herstel van tewaterleidmgen Amsterdam gaan van bijzondere vegetatie.
het graf van ds. Swaluë financieel wil subsidie aanvragen by de pro- Sommige voormalige landjes
men weer in een file. Dit keer
steunen, kan dat laten blijken op
voor de patat. Ik ga nog even
worden daarom met rust gelabankrekening: 558008154 (ABN/Am- vincie.
langs de galerie 'de Stijlkamer'
Op dit moment zijn er al zes ten volgens Olijhoek.
ro).
om de dames Rebel en Koper
roostervrije dag
In het verleden vulden Zandte feliciteren met hun culturegj»j,*sw
voorters hun schamele kost
Ie aanwinst. Tijdens de opeaan met groente en piepers uit
rantie
ning was het mij te druk. Uithet duin. Bovendien maakten
eindelijk eindigt mijn verhaal
ze er hun vissersnetten
waar ik begonnen ben. De
schoon. Olijhoek: „Want die
auto is weggesleept, de brand
ZANDVOORT - In de nacht van zaterdag op zondag zijn in het stonken nogal."
Mei mee en richting Haarlem
De drie landjes die in de toecentrum ruiten van vier auto's en een ruit van een restaurant
staat een file van hier tot Tokomst verpacht kunnen worvernield.
kio. Mijn column is geboren.
De vermoedelijke route van de dader liep via de Prinsenhof- den, zijn gemiddeld 600 tot 700
De bevalling viel net als 26 jaar
straat, Stationsstraat, Engelbertsstraat en Bosmanstraat. Rond vierkante meter groot. Zandgeleden mee.
kwart over zes 's morgens trapte de onbekende vandaal een ruit voorters mogen er gratis hun
in de Bosmanstraat in. Een getuige zag hem. Daarop vluchtte de groente telen, want ze hoeven
Nel Kerkman
geen pacht te betalen.
vandaal weg.
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Strandpacht
eindelijk rond

Asfalteren
leidt tot
extra files
ZANDVOORT - De wegwerkzaamheden op de Zandvoortselaan
veroorzaken
deze week nog meer oponthoud dan normaal. Door het
asfalteren, dat gisteren al begon, raakt de verkeerslichteninstallatie in de war. Dat
leidde gisterochtend tot lange rijen auto's op de Zandvoortselaan en de Gerkestraat.

Hij blijft mr., maar hij
wordt ook ds. J.W.
Verwijs is vanaf 9
april de nieuwe
predikant van de
Hervormde Kerk.

Olaf Cliteur
zet sporters
schaakmat
Pagina 9

Actie voor herstel grafsteen JuttersmuZEEum komt er toch

D

Teellandjes worden
weer in ere hersteld

Ruiten van auto's vernield

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l
Adres:
l l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
l l

M
l
l l l l
l l l
l l I

l l l l l
l l l l l l
l l l l !
I l l l l

Giro/Banknr.:

l l l l l

l

l l l l l l l
l l l l
l l l
l KW1899V

l l l l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA ö„
Amsterdam. U hoeft geen postóegel te plakken.

woensdag 5 april 2000

l] Weekmedla 17

FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

H E M A ZANDVOORT

t

Mevrouw Stubbe
20 jaar indienst.
Donderdag 6 april
trakteert de
HEM A op koffie
aan iedereen die
haar komt
feliciteren.

Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar kart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Zij heeft haar taak volbracht.
Zij rust nu in Vrede.
Voor ons onverwacht nam God tot Zich onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma en mijn overgrootmoeder

Anna Martha Maria
Schelvis-Bakkenhoven
weduwe van J. J. Schelvis
eerder weduwe van H. A. M. Berkhout
Draagster van de Eremedaille,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau,
in zilver
in de leeftijd van 86 jaar.
Theo
Gerard en Au
Martha
Henk en Margreet
Kleinkinderen
en achterkleinkind
3 april 2000
Correspondentieadres:
Th. Berkhout
Kerkstraat 17
2042JDZandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op dinsdag 4 april van 19.00 tot 20.00 uur en op
woensdag 5 april van 20.00 tot 20.30 uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De gezongen Uitvaartmis zal opgedragen worden
op donderdag 6 april om 9.30 uur in de parochiekerk H. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort,
waarna aansluitend de bijzetting in het familiegraf
om plm. 11.00 uur zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats.

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE

Wij vieren feest!
20 jaar - 30 jaar

KWEKERIJ P. van Kleeff

Van Stolbergweg l , Zandvoort - Tel. 571 7093

Bloeiende Violen
Heesters
Bomen
Struiken
Struikrozen
Vaste planten
Klim- en Leirozen
Bemesting

Maria Louise Blomberg-Post

65 jaar

65 jaar

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken. Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is. Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid.
De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden: algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid;
- mevrouw M.J. Herben: ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C. Oderkerk: maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A, van Marie: financiën
- de heer H. Hogendoorn: organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie.

GEMEENTE

SPONSORBINGO
:
lAPRIt
getal l t/m 22

,

getal 23 t/m 36

'r
Liefs en nog veel gezonde jaren met ons allemaal

VanütiBlmmendaaliverkïkal
ttentaRenjaren samen met
Uitvaartcentrum Haarlem aan de
Parklaan*
!

Oojk uitvaartzorg
is maatwerk

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

LAVERTU steenhouwers
100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uwgrafwerk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen 10.00en U.00
tel. en fax 023-5714168
Kostvedorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug./sepl. 1999
Kamerlingh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Uitvaartcentrum Haarlem is al
100 jaar een oerdegelijke Nederlandse
onderneming voor uitvaartverzorging
en daardoor een begrip in Haarlem
en ver daarbuiten.
Wij staan garant voor een tot in de
puntjes verzorgde uitvaart,
met oog voor details en tradities.
Ik kan u verzekeren: voor een
begrafenis of crematie volgens
uw eigen wensen kunt u met een
gerust hart een beroep op ons doen.
Ons uitvaartcentrum is altijd
bereikbaar voor directe hulp bij een
sterfgeval. Tezamen met onze
medewerkers zijn wij daarom op
alle dagen van de week
24 uur per dag beschikbaar.

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

?'•

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

29

ƒ 25,-, 39

Volkswagen Lupo
;

Unieke actie Scouting Nederland en Sponsor Loterij

Help scouting èri win
een auto met l miljoen!

bezorgen. De contributie is laag,
zodat iedereen mee kan doen.
Maar daardoor is voor veel
activiteiten en nieuwe spullen
vaak niet genoeg geld. Scouting
Nederland en de Sponsor Loterij
hebben daarom de handen ineen
geslagen. Als u nu besluit mee te
spelen, gaat van elk tientje ƒ 5,naar scouting plus ƒ l,- naar

07.07.57-003

BINGO SURPRISE
8 APRIL 2000
Tefal pannenreisset
óf DeJonglntra
luxecampingvakantie

Kijk voor uitslagen
ai informatie:
www.sponsoii0terij.nl
www.wineensponsor.nl

andere belangrijke goede doelen,
zoals Humanitas en Fonds
Slachtoffer Hulp. In totaal gaat
60% naar sport, cultuur en weizijn. U speelt dus mee om
Nederlandse goede doelen te steunen, maar óók voor uzelf.
Vul nu uw geluksdagen in zoals
uw verjaardag of trouwdag. Dan
maken wij daar uw lotnummers
van en kunt u elke maand tienduizenden prijzen winnen, waaronder zelfs een auto met l miljoen!

Zelfouten voorbehouden

BON VOOR EEN AUTO MET l MILJOEN
DB'Ja, ik speel mee voor:
2150 - Scouting Nederland, en maak kans
op alle prijzen van de Nederlandse Sponsor
Loterij, inclusief de auto vol met geld.

Met deze geluksdagen wil ik winnen:
dag maand jaar

D de heer

D mevrouw

Adres:
Postcode:...
Plaats:

geluksdag 2

e-mail:

geluksdag 3

(Posi)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Gcbciortcdalum:
(dag-inaand-jaar)

Per ingevulde geluksdag wnrdi 00» Immimmcr tncgckcnd. Daarvoor lu'Uinl ik / 10.- per trekking. Ik m;ichlig de Nederlandse Sponsor Loterij hierbij tot wcderopzcgging 0111 voor elke trekking (max. 1 3 x per jaar) de
inleg van ncvcnslaanclc rekening af te schrijven.
Di'i'liinmr hoiiiff in (KiiivfKin/inj; van lu'l ivjjlomriu. np
«mivmaj; verkrijgbaar, lel. 0900-300 HOO (J5 rpm).

NEDERLANDSE

150.00.04

Naam:

geluksdag l

i

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel. 020-0103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

45 ƒ 10.000,-> 18
ƒ20,-'
«04 ƒ1.000,-^ 38
ƒ 10,-";'
'U
ƒ 100,-'14^ jT9,-\
V
-Ï4 "** ƒ50,-' 13
ƒ8,- ,

01

Van harte gefeliciteerd!
Maaike, kinderen, kleinkinderen
oma's, zussen, zwagers, neven
nichten, vrienden en bekenden

2000-076B (10-03-2000) Boulevard Paulus
Loot te Zandvoort, Boulevard Barnaart 67 te
Zandvoort, Kamerlingh Onnesstraat 20 te
het plaatsen van een GSMCOMMISSIES Zandvoort
antennemast.
Vergaderingen commissies
2000-077B (23-03-2000) Burg. van Alphen- commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
straat t.o. nr. 63 te Zandvoort het plaatsen van
Milieu: maandag 10 april 2000;
een tijdelijk onderkomen.
- commissie Maatschappelijk Welzijn en
2000-078B (23-03-2000) Marisstraat 2 te
Onderwijs: dinsdag 11 april 2000;
Zandvoort het vergroten van de bijkeuken
- commissie Algemeen Bestuurlijke Aangeen maken van een doorgang tussen keuken en
legenheden: woensdag 12 april 2000;
bijkeuken.
- commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer:
2000-079B (27-03-2000) Burg. van Alphendonderdag 13 april 2000;
straat te Zandvoort (Circuit Park Zandvoort)
-commissie Financiën: maandag 17 april
het oprichten/plaatsen van een ontvangstruim2000.
te en telecom kelder.
2000-080B (27-03-2000) Herman HeijermansVoor al deze commissievergaderingen geldt
weg 73 te Zandvoort het veranderen en
het volgende: de plaats van vergaderen is de
vergroten van een kantoor/werkplaats, i
commissievergaderruimte in het' Raadhuis,
2000-081B (27-03-2000) Van Galenstraat 5
Swaluëstraat 2, Zandvoort. De aanvangstijd is
20.00 uur. Voor nadere informatie kunt u te Zandvoort het oprichten/plaatsen van een
woning.
terecht bij Bureau Gemeentesecretarie, telefoon(023)5740l 00.
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
MEDEDELINGEN
de openingstijden. Belanghebbenden kunnen
Start realisatie ecolint aan de Burgemeesbinnen een termijn van twee weken na publiter van Alphenstraat
catie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
De gemeente Zandvoort start vanaf 6 april
maken bij het college van Burgemeester en
aanstaande met de aanleg van een ecologisch
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
lint langs de Burgemeester van Alphenstraat.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beporBegonnen wordt met de vaste gemeentelijke
deling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
groenstroken en de middenbermen in de rij- u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
weg. Deze worden omgebouwd tot delen van
regels bestaan, die ons tot de verlening van
het ecologisch lint, ook wel afgekort tot ecoeen vergunning kunnen verplichten.
lint. Vanzelfsprekend probeert de gemeente
Zandvoort om in de komende weken de overVerleende bouwvergunning en bouwlast van de werkzaamheden tot een minimum
voornemen:
te beperken. Na het 'ombouwen' van de
gemeentelijke groenstroken en de midden2000-060M
Zandvoortselaan 44a
te
berm, komen de stukken grond aan bod die in
Zandvoort plaatsen van een schuur/garage
particulier bezit zijn. De eigenaren worden nog
99-214B Vondellaan te Zandvoort plaatsen
apart hierover benaderd. De bedoeling is om
van een terminal ten behoeve, van het instandmedio 2000 in ieder geval de gemeentelijke
houden van telecommunicatieverbinding
gronden omgevormd te hebben tot een
99-182B Stationsplein/Zeestraat te Zandvoort
volwaardige ecologische verbindingszone,
bouwen van een taxicentrale, 3 appartedie er voor zorgt dat de natuur 'doorloopt'
menten en een souterrain
in Zandvoort.
99-051B Secr. Bosmanstraat 11a te Zandvoort
het bouwen van een dakopbouw
Voortgang herinrichting Centrumgebied
Bewoners en ondernemers van de Cornelis
U kunt deze vergunningen inzien bij de
Slegersstraat, Grote Krocht, de Kerkstraat en
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
het Kerkplein ontvangen deze week een
openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
schrijven van de gemeente. In de brief wordt
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven welke werkzaamheden er nog
aangegeven datum van verzending/ uitreiking
verwacht worden.
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de president
van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift.

* 40 21 i 32 37*36
35 23; 20 17 43 09
06 ^ 03 02 ' 24 * 07 '. 26; .
Vrijwiliggers van scoutinggroepen
27 08 15 34 10 * ;
in heel Nederland zetten zich
Heeft u met deze getallen
een volle baart, dan -wint u de wekelijks in om ruim 100.000 jonHnrisBingovan/ 25.000,-' geren de tijd van hun leven te

5-4-1935 5-4-2000

65 jaar

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale
telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.

Vanaf heden weer de gehele week open !

ADVERTENTIES

65 jaar

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Met droefheid, maar ook met grote dankbaarheid
voor wat zij was en zolang voor ons heeft mogen
betekenen, geven wij u kennis van het heengaan
van onze lieve moeder, oma en partner
(Mies)
in de leeftijd van 87 jaar.
Rita Visser-Blomberg
Rob Visser
Anita Blomberg
Marty Miller
en kleinkinderen
P. A. Hoeboer
Zandvoort, 3 april 2000
Correspondentieadres:
R. H. Visser-Blomberg
Max Euwestraat 26
2042 RC Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum "Onderling Hulpbetoon", aan de
Poststraat 7 te Zandvoort, woensdag 5 april van
19.00 uur tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 6 april om 14.45 uur in het crematorium
"Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

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

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
heboen op dinsdag 28 maart vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 13 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 4 april vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

Tel:

Datum:
Handtekening:

LOTERIJ
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1 100 VG Amsterdam.

De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.
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Spelbrekers

Van jurist tot dominee

ZANDVOORT - Oud-Zandoorter Theo Rekkers is vrijlag 7 april tussen elf en twaalf
c gast bij ZFM Plus, het senioeiiprogramma van de lokale
irnroep. Van 1943 tot eind jaen zeventig was hij een van de
wee spelbrekers, een muziaal duo dat door het hele land
ptrad. Met het liedje 'Katin<a' namen de Spelbrekers in
962 deel aan het Eurovisie
Songfestival.
In de jaren zeventig richtten
:e zich meer op artiestenmalagement. André van Duin
vordt bijvoorbeeld nog steeds
joor Theo Rekkers vertegenvoordigd.
Jelle Attema sr., een oude
riend van Theo, praat vrijdag
net hem over zijn loopbaan,
rijn herinneringen aan Zand•oort en zijn artiestenstal. Nauurlijk is ook de muziek van
ie Spelbrekers en van André
•an Duin te horen. ZFM is te
rinden op de kabel (FM 105)
'n in de ether (FM 106.9).

lünderkunst

ZANDVOORT - Kunst is beangrijk voor de Oranje Nasauschool. Daarom exposeren
Ie leerlingen van groep acht,
lie schilderles hebben gehad
i Marianne Rebel, opnieuw
n de Hema. Op 5 april opent
ohn Kraaykamp jr. om twee
JUT de expositie in het restauant van de Hema.
Aan de tentoonstelling is
iok een wedstrijd verbonden.
3ezoekers van de Hema mojen tot eind april aangeven
k schilderij zij het mooiste
/inden. Vorig jaar werden ruim
iuizend jurylijsten ingevuld.
Eind april worden de prijswinlaars bekend gemaakt.
Overigens is er ook nog
ïunst van andere leerlingen
•an de Oranje Nassauschool te
sién in de etalage van de ABunro: mozaïeken die onder
eiding van Hilly Jansen geTiaakt zijn.

Amsterdams

ZANDVOORT - Frankie Mo:um is 13 april de eerste gast
an de serie Amsterdamse
wonden die La Bastille in april
organiseert op de donderdagavond. Hij zingt nummers van
ander andere Marco Borsato
:n René Froger. Het concert
begint rond negen uur. La Basille zit in de Haltestraat op
nimmer 58.

Praten over
Fawlty Towers
ZANDVOORT - De gemeente, het COA en Fawlty Towers
praten vanavond met de omwonenden van het asielzoekerscentrum Pawlty Towers
waar vluchtelingen zonder status tijdelijk worden opgevangen. Volgens wethouder Oderkerk „is het verstandig om regelmatig met elkaar te overleggen. Er leven bij de omwonenden wat vragen en misschien
ook wel wat wensen."

Tot nog toe werkte ds. mr. J.W. Verwijs als jurist, maar
vanaf 9 april is hij predikant van de Hervormde Kerk in
Zandvoprt. Na de middelbare school studeerde hij eerst
theologie en daarna rechten. Zijn studie theologie maakte
hij afin deeltijd. Zandvoort is zijn eerste baan als dominee,
maar hij deed in andere gemeenten veel ervaring op binnen
de kerk. Hij is 42 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen.
Samenwerking tussen verschillende
geloofsgemeenschappen vindt hij erg belangrijk. „Je hebt
elkaar binnen de kerk tegenwoordig hard nodig."

O

VERAL IN HET huis
staan nog dozen en
een rol vloerbedekking
blokkeert de deur naar
de huiskamer. De familie Verwijs is pas van Gouda naar de
Wilhelminaweg in Zandvoort
verhuisd.
In de werkkamer van de
nieuwe predikant is nog net
ruimte voor twee stoelen, een
bureau en een volle boekenkast. 90 procent van de boeken
heeft iets met de kerk of met
recht te maken. Toch is er, bovenaan, ook een plankje literatuur.
Boeken van Gerard Reve en
Maarten 't Hart hebben een
belangrijke rol in zijn leven gespeeld, vertelt hij. „In die boeken heb ik heel veel herkenning gevonden. De boeken van
Maarten 't Hart waren schokkend en het gaf een gevoel van
bevrrjding voor me. Maar er
zijn nog wel tien andere schrijvers ook, waar ik veel aan gehad heb. Het mag misschien
raar klinken wat Gerard Reve
betreft, maar ik zag in zijn boeken over die dogmatische
communistische jeugd veel terug over mijn eigen jeugd. De
taal en literatuur hebben me
geholpen om dingen onder
woorden te brengen die ik
voelde en dacht."
„Ik kom namelijk uit een orthodox gelovig gezin, een vrij
traditionele omgeving. We gingen twee keer op zondag naar
de kerk. Met dat strenge en
sombere geloof kon ik niet zo
goed leven. Voor kritische vragen en twijfels was geen plaats
of het antwoord lag al klaar."
„Toen ik theologie ging studeren in Utrecht heb ik het als
een verrijking ervaren dat er
zoveel meer bleek te zijn dan
die kleine kring die ik van huis
uit kende. Ik heb bijvoorbeeld
een tijd contact voor mijn studie gehad met een joodse rabbijn. Bij hem werden kritische

vragen aan christenen gesteld,
vragen die er werkelijk toe deden en geen achterhoedegevechten om details."
Toch ziet hij het ook als een
voordeel dat hij in zijn jeugd
met een streng geloof is geconfronteerd. „Ik begrijp de gevoeligheden bij de hervormden
en de gereformeerden daardoor misschien wat beter."
Verwijs is niettemin een
groot voorstander van verregaande samenwerking. Bij zijn
eerste gesprekken met de
Zandvoortse hervormden was
hij dan ook blij om te horen dat
de hervormden en gereformeerden willen fuseren. Hij betreurt het dat die fusie inmid-

zelf dol op muziek. Zo is hij
organist en koordirigent geweest. Zijn vrouw speelt op de
vleugel. Hij kijkt dan ook uit
naar de opvoering van de Carmina Burana in september.
„Ik heb het gevoel dat ik wel
in Zandvoort pas. Er was ook
meteen een goede verstandhouding met de mensen van de
Hervormde Kerk in Zandvoort," glimlacht hij. „Het
voordeel is ook dat Zandvoort
geen klein dorpje in Friesland
is. Dat hoort wat meer bij ons,
bij mijn vrouw en twee kinderen. We komen immers uit de
randstad. In een stil dorpje
was het veel moeilijker voor
ons geworden en stil is het hier
zeker niet."

'Je hebt
elkaar nodig

Een overgang is het echter
wel, van jurist naar predikant.
„Net na mijn studie theologie
was ik nog erg jong. Ik durfde
nog niet, voelde me te jong en
onervaren. Bovendien hield ik
ook wel van studeren. Daarom
ging ik verder met rechten. Het
is weliswaar een hele andere
wereld, maar maatschappelijke betrokkenheid zie je op beide gebieden. Op mijn dertigste
vond ik mijn plek bij een kerk
in Rotterdam-Zuid. Ik kreeg er
alle ruimte en werd ouderling.
Toen kreeg ik de smaak weer
te pakken en heb ik mijn studie
afgemaakt. Dat was zwaar,
maar het gaf ook veel energie
omdat het me erg boeide."
„De stap die ik nu maak,"
zegt hij later, vlakbij de Hervormde Kerk, „is natuurlijk
wel bijzonder. Ik had ook voor
een betere baan in de juridische wereld kunnen kiezen,
maar ik kies voor iets meer verdieping in mijn leven."

als kerken'
dels even in de koelkast is gezet. „Je hebt elkaar nodig nu
de kerk steeds kleiner wordt.
Maar hoe ik de samenwerking
weer op gang kan brengen,
weet ik nog niet. Ik wil eerst
intensief praten met allerlei
mensen over de achtergrond
van deze situatie. Dat lijkt me
de eerste stap."
De predikant wil zich behalve op de fusieperikelen en op
zijn gemeente ook richten pp
activiteiten voor jongeren binnen de kerk. „In Gouda was ik
heel actief binnen de kerk in
dat opzicht. We hadden een
tienerdienst met gedichten en
discussies, dus veel vrijer dan
de traditionele zondagsschool.
Het leuke is dat dit de groepsyorming op gang brengt, zodat
jongeren elkaar ook in andere
situaties weten te vinden."
Over de liefde voor koorzang
in Zandvoort is Verwijs eveneens heel enthousiast. Hij is

Sommige omwonenden hebben eerder laten weten dat ze
zich storen aan de fietsen die
slordig op de stoep staan bij
het asielzoekerscentrum en ze
vragen zich af of Fawlty Towers gaat uitbreiden.
„Het is terecht dat ze willen
weten waar ze aan toe zijn,"
aldus Oderkerk.

Kerkstraat
wordt aangepakt

ZANDVOORT - De laad- en
losplaats bij de kop van de
Kerkstraat gaat veranderen.
De gemeente vindt dat er te
vrijpostig gebruik gemaakt
wordt van deze parkeerplek.
Voor de voegen tussen de granietkeitjes op het Kerkplein
wil de gemeente een andere
oplossing zoeken. Het zand ertussen verdwijnt nu erg snel en
daardoor komen de keitjes los
te liggen. Daarnaast gaat de
gemeente voor de derde keer
een proef houden met verlichting. Deze keer krijgt de Kerkstraat grondverlichting. De
Bakkerstraat en Buureweg
krijgen overigens nieuwe armaturen.

Vluchtelingen

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort wil niet meer
vluchtelingen met een verblijfsstatus een huis geven dan
nu wettelijk verplicht is. Het
college van Burgemeester en
Wethouders heeft besloten een
verzoek van de Vereniging
voor Nederlandse Gemeenten
daarom af te wijzen. „We komen onze verplichtingen nu al
keurig na. Andere gemeenten
zijn daar minder ver mee. Daar
komt bij dat we geen mogelijkheden meer hebben om te bouwen en de druk op de woningmarkt is al hoog," aldus gemeentesecretaris B. van de
Velden namens het college.

Monique van Hoogstraten
De bevestiging en intrede van ds. mr.
J.W. Verwijs is op zondag 9 april om
half drie. Na afloop is er een feestciyke receptie in de kerk.

„Ik had ook voor een betere baan in de juridische wereld kunnen kiezen, maar ik kies voor iets meer
verdieping in mijn leven," zegt de nieuwe predikant van de Hervormde KerkFoto Karin Schut

Overwinteren in Spaiye via de computer
De uitdrukkingen surfen,
chatten, browsen, scrollen
en e-mailen zijn voor de
neeste ouderen
abacadabra. Alleen een
computer zelf al, met zijn
dreigende toetsenbord, is
jenoeg om een leek de
stuipen op het lijf te jagen.
Sinds kort is het tij aan het
keren voor een aantal
senioren in Zandvoort. In
iet Beach-Net café in de
laltestraat worden op
edere dinsdag- en
donderdagochtend de
vonderen der techniek uit
de doeken gedaan door Nel
van der Ree.

M

EVROUW NIEUWENBURG van
80 jaar gaf te kennen dat ze wat
meer wilde weten over internetten," vertelt Nathalie LinZandvoorts
Mieuwsblad
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deboom van het Welzijnscentrum. „Ze wist zo al twaalf andere ouderen die daarin geïnteresseerd zouden zijn. Toen
ben ik in actie gekomen, want
juist voor hen is het zo belangrijk om wegwijs te worden in
het computerverkeer. Vanuit
hun luie stoel bij wijze van
spreken, kunnen ze contact
leggen met anderen. Voor bijvoorbeeld diegenen die slecht
ter been zijn is dat een grote
uitkomst."
Lindeboom besloot het ijzer
te smeden nu het nog heet was
en riep een cursus internetten
voor 55+ ers in het leven in
samenwerking* met de bibliotheek en de Anbo. De bibliotheek vindt het belangrijk dat
haar klanten met de computers leert omgaan, omdat daar
ook steeds meer informatie via
de digitale snelweg kan worden opgedaan.
De Anbo heeft zelfs een cpnvenant gesloten met SeniorWeb om de technologische samenleving toegankelijk te maken voor senioren. Nel van Ree
is de docente van het SeniorWeb die gecharterd is om les te
geven.
Ze legt met behulp van spreadsheets, die op een groot
scherm worden geprojecteerd,
de voordelen van het internetten uit. Daarna mogen de
Foto Karin Schut
twaalf cursisten het echt gaan Ouderen krijgen les over internet
proberen, twee aan twee achter de computer. Cor Vroming, dende vragen te beantwoor- volgt geïnteresseerd de handemedewerkster van de biblio- den.
lingen van haar medecursist.
theek, loopt ook rond om branMevrouw Lemmens (87) Op het scherm verschijnt de
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*dvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aange°ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers.
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Hans van Pelt

HIJ IS PRACHTIS ! !

tekst: droom je van een 'leuke
vriendin, misschien is ze nu online. Ze moet daar een beetje
om lachen.
„Ik wil gewoon een beetje bij
blijven, want anders word ik
nog een dom oudje. Ik weet
niet of het er van gaat komen,
maar ik heb een dochter in
Nieuw-Zeeland. Het zou wel
leuk zijn als ik via de computer
met haar kon schrijven. Maar
bellen gaat ook goed, hoor."
„Het is net of ik de lagere
school gemist heb," zegt de 72jarige Jaap van Leeuwen over
zijn beginnerskunsten op het
internet. „Het valt niet mee
om zo'n computer te bedienen;" zegt ook de 81-jarige
George ter Bruggen terwijl hij
met z'n muis stoeit.
Maar uiteindelijk lukt het iedereen met of zonder hulp een
site op te zoeken. Van der Ree
stelt voor om informatie over
een vrouwentijdschrift op te
vragen. „De Libelle interesseert me niks hoor," zegt mevrouw Terol-van Mechelen,
terwijl ze resoluut op een paar
toetsen drukt. Er verschijnt
toeristische informatie over
buitenlandse reizen op het
scherm. „Wü gaan lekker naar
Spanje," lacht ze met een
knipoog naar haar buurman.
Dinsdag: 11 april en donderdag 13
april starten twee nieuwe cursussen.
Deze zijn al vol. Ouderen kunnen zich
wel op een wachtlijst voor de nieuwe
cursussen in september laten zetten.
De cursus kost 99 gulden, Anbo-leden
betalen 75 gulden. Meer informatie:
tel. 5717373.

Zandvoort bestaat niet
ZANDVOORT - Prachtig ziet de Nederlandse kustkalender voor het voor- en najaar eruit. Bijna alle kustgemeenten
komen erin voor, maar Zandvoort ontbreekt. E. van Dijk
van het AVN, de landelijke organisatie die de kalender heeft
uitgegeven, wijst de WV Zuid-Kennemerland als schuldige
aan. Die zou geen gegevens over Zandvoort verstrekt hebben.
Promotiemedewerkster Maria Luyten heeft echter zwart
op wit de informatie over Kennemerland die zij aan het AVN
heeft gestuurd. Daarin staan wel degelijk Zandvoortse evenementen, zoals de opvoering van de Carmina Burana op 2
september. Luijten is dan ook van plan om deze week
contact te zoeken met Van Dijk om de kwestie op te helderen.

Geld voor Carmina Burana
ZANDVOORT - Voor de opvoering van de Carmina Burana
krijgt de Stichting Classic Concerts Zandvoort 30 duizend gulden. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten.
Wel moeten de organisatoren Peter Tromp en Simon Roberts
ook verder blijven zoeken naar andere sponsors. De totale kosten bedragen minimaal 350 duizend gulden en maximaal zes ton.
Het groots opgezette concert vindt plaats pp 2 september. Het
is de bedoeling dat het op het Badhuisplein wordt gehouden,
maar dat ligt nog niet definitief vast. Vier koren zingen de
Carmina Burana van Carl Orff. Ook het orkest van de Vrije
Universiteit en diverse professionele zangers doen eraan mee.

EZK op internet

ZANDVOORT - Het Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland, dat gas aan Zandvoort
levert, beschikt voortaan over
een
eigen
internetsite:
www.ezk.nl.
De site geeft informatie over
aansluitingen, verbruik, prijzen en werkzaamheden in de
regio. Ook kunnen internetters
een vraag stellen aan EZK per
email.

Winkeldieven

ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdagmiddag twee dieven aangehouden. Het gaat om
een 30-jarige vrouw en een 31jarige man uit Amsterdam.
Zij worden ervan verdacht
dat ze drank hebben gestolen
bij Dirk van den Broek. Ook
hun auto is in beslag genomen.
ADVERTENTIE

Cinema C
6 t/m 12 april

Alleen hulp voor vier partijen
ZANDVOORT - Jaap Brugman (GBZ), André van Huystee
(D66), Ype Brune (CDA) en de heer Harms (AOV/Unie 55 plus)
worden de nieuwe wchaduwraadsleden. Zij mogen de raadsleden
van hun partij vervangen tijdens twee commissievergaderingen.
Het voorstel over de schaduwraadsleden zorgde in februari en
maart voor grote beroering. De WD is er mordicus tegen en
legde zich er vorige maand morrend bij neer. Fractievoorzitter
Pieter Joustra dreigde zich zelfs te gaan beraden over de samenwerking met de andere coalitiepartijen.

Wethouder wil behoefte aan
kinderopvang onderzoeken
ZANDVOORT - De kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en naschoolse opvang
krijgen hoogstwaarschijnlijk
een nieuwe plek en een nieuwe organisatievorm' in de
toekomst. Het onderzoeksburea'u Deloitte and Touche
is bezig met een onderzoek
hiernaar.
De gemeenteraad heeft gisteravond 60 duizend gulden
beschikbaar gesteld voor het
onderzoek. Donderdag is er al
een eerste gesprek geweest
met de vertegenwoordigers
van de drie soorten kinderopvang.
„In eerste instantie had ik
tegen de peuterleidsters van
de scholen in Noord gezegd
dat ze vlakbij de nieuwe multischool bij de Thijsseweg zouden komen," zegt welzijnswethouder Oderkerk, „maar toen
bedacht ik me dat ik het eigenlijk breder moet aanpakken."

Kinderopvang is een hot
item volgens Oderkerk. „De
staatssecretaris wil meer kinderopvang.en heeft er ook geld
voor over, de huidige rechtsppsitie van het personeel van bijvoorbeeld de peuterzalen is
erg slecht en de kinderopvang
moet aan steeds strengere eisen voldoen. Bovendien gaan
we zowel in het centrum als in
Noord nieuwe schoolgetaouwen neerzetten en oude slopen."
„Daarom wil ik weten hoeveel behoefte er aan kinderopvangplaatsen is en wat voor
soort behoefte. Daar is dat onderzoek voor. Het liefst wil ik
op den duur dat alle kinderopvang onder dezelfde organisatie valt of op zijn minst dat er
meer samenwerking is. Dan
kunnen de organisaties tenminste profiteren van eikaars
kennis en misschien kunnen
we dan ook de wachtlijsten
verminderen."

Vorig jaar is er een nieuwe
regeling voor de kinderopvang
van kracht geworden waarin
staat dat Zandvoort voor 2002
55 kindplaatsen extra moet
creëren. Daarvoor stelt het
Rijk 634 duizend gulden taeschikbaar. Kinderdagverblijf
Pippeloentje en de naschoolse
opvang van De Boomhut kunnen niet uitbreiden op hun huidige plek.
Een andere optie is volgens
Oderkerk het gebouw van basisschool De Duinroos gebruiken. Daar zit al een groep van
de Boomhut. Dan vreest Oderkerk wel dat hij in de protalemen komt met de financiering
van zijn nieuwe multischool in
Noord, want die gaat uit van
het verkopen van de grond
waarop De Duinroos staat. Het
onderzoek moet uitwijzen wat
de beste oplossing is, zo
schrijft Oderkerk in het raadsvoorstel dat gisteravond aangenomen is.

Regie: A. Kiarostami
Met: H. Ershadi
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Fa. Gcmsner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair
Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,
enz

Kipvinken Of
Cordon Blue

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

4 stuks J. U» (JU
Druk, druk, druk? Is dat het ritme
van uw dag? Maak dan 'ns een
paar passen op de plaats, En
ontdek dat Bntgman helpt maat te houden
Met uitgekiende ontwerpen, praktische tips
en perfecte indelingen Zo zoigt uw adviseur
dat u lekker uit de voeten kunt. En altijd in
uw smaak en stijl dankzij de vele mogehjkheden en het toonaangevende assortiment
Dus kom ook de pan uitswmgen en ontdek
het zelf Alles kan bij Brugman

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

UU

Gedipl. Tandprothetlcus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
U 6 T KUIJI • Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

Ondernemers Vereniging Zandvoort

(W)

en

UdONT

Toonaangevende
keukens en
badkamers.

!andvoorfcs
Glazenwasserij
Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

organiseren in de krant van 19 april een gezellige

Hoofdprijs:
2 waardebonnen van 100,beschikbaar gesteld door

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

ÏR?£1M?W<Ï

Mediterrane flair gekoppeld aan efficiëntie, waarbij het lijnenspel zorgt voor een indrukwekkend totaalbeeld Dat is de Florenz Compleet met mbouwapparatuur
Als afgebeeld f 21 995,- Bijvoorbeeld afmeting 280 x 165 cm
ƒ O f±ff\
t
J
O'yjV,

PAASPUZZEL

Kwekerij J. V. KUEEFF
v. Stolbergweg l
Zandvoort

gesloten

2e prijs: 3 heerlijke taarten van
IA BONBONNIÈRE
Haltestraat, Zandvoort
Op zaterdag 22 april deelt ons promotieteam overheerlijke paaseitjes uit, aangeboden door de
HEMA, Raadhuisplein.
fa

: ? Haltestraat 34 te Zandyoort
teh 023 - 511 28 00 föx 023 - 573 05 53

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Zlandvoorts
(S Nieuwsblad

Mevrouw Stubbe, 20 jaar in dienst bij de HEMA

J

Uiterst stijlvolle en complete badkamer in wit Deze badkamer waarin ruimte en luxe samengaan, bestaat uit
een hoekbad, greeploos meubel met wastafel, een wandcloset en kranen Meerprijs kleur pergamon f 450,-

ƒ 6-495, KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S KAN M E T B R U G M A N

CH

"-O

BESTE ADVIES
2£§f BESTE DEAL
ÖESTE MATERIAAL l Q O % BESTE GARANTIE

ALKMAAR* ALMERE* AMERSFOORT*, AMSTERDAM* ARNHEM* ASSEN* BREDA* CAPELLE A/D IJSSEL* DEN BOSCH, DEN HAAG* GOES,
GRONINGEN* HEERLEN* HENGELO* HOOFDDORP* HULST*, LEEUWARDEN* MUIDEN, NUMANSDORP* ROERMOND* ROOSENDAAL*
SON/EINDHOVEN* SPIJKENISSE, TILBURG*, UTRECHT* VEENENDAAL, ZAANDAM* ZOETERWOUDE* ZUTPHEN* ZWOLLE*

*Ooi. Badkamershowroom Adressen vindt u in de Gouden Gids
Of kijk voor méér informatie op internet: www.brugman.nl
Openingsdagen dinsdag t/m zaterdag + koopmanden Assen, Breda, Capdle a/d IJssel, Groningen, Heerlen, Hoofddorp, Son, Utrecht, Zaandam Zoetenvoude
en Zutphen maandag geopend Alinere maandagmiddag geopend Hulst zondagmiddag geopend, maandagen dinsdag gesloten

foto: Andre Lieberom

„En mijn oma woont in de HEMA", vertelde kleindochter Arme Floor trots tegen haar vriendinnetje toen die vertelde dat de hare in het bejaardentehuis woont.
Ze heeft wel een beetje gelijk, want mevrouw Stubbe werkt 5 a 6 dagen per week in het warenhuis en in totaal al 20 jaar. Ze hoort zo bij dit filiaal in Zandvoort, dat je je de kassa zonder
mevrouw Stubbe bijna niet kunt voorstellen.
,,lk weet nog goed dat ik hier de eerste dag werkte. Ik werd
op de babyafdeling geplaatst. De hele dag stond ik luiers
en kleine truitjes netjes op stapels te vouwen. Even voor
sluitingstijd komt een klant binnen en die trekt zo iets onder mijn keurige stapel vandaan. Alles lag weer overhoop.
Ik werd rood en paars van woede en rende naar de chef
om te zeggen dat ik niet geschikt was voor deze baan. Ik
was die vrouw bijna aangevlogen. De volgende dag zat ik
achter de kassa en ik ben er nooit meer achter vandaan gekomen."
Stubbe is nu 65 jaar, maar denkt er niet over om te stoppen. Wel gaat ze het iets rustiger aan doen.
,,lk ga soms al een uurtje eerder naar huis, dat is wel prettig, maar helemaal niets meer doen daar moet ik niet aan
denken. Op een vrije dag kom ik hier in de koffiecorner
vaak nog even een 'bakkie doen' en een kwebbeltje houden met collega's voor de gezelligheid. Ik ga ook nooit met
vakantie, alleen tussen kerst en oud en nieuw neem ik altijd een paar vrije dagen."
,,ln ken intussen zoveel klanten. Ik heb hun kinderen zien
opgroeien en die komen nu weer met hun kroost aan de
kassa. Als de drukte het toelaat maak ik altijd wel even een
praatje. In de zomer zijn er dan de vaste campmgmensen
en dan zeggen ze steevast: Oh, ben je d'r nog steeds7"
Af en toe groet ze mensen die voorbij lopen met haar zo typerende donkere schorre stem. Het is duidelijk dat ze zich
in deze omgeving helemaal op haar gemak voelt.

„Ik ga altijd met plezier naar het werk. Ik heb nog nooit gedacht van' hè, ik moet weer'. Ik heb mijn vaste stekkie achter de kassa, mijn eigen toko en daar voel ik me heerlijk.
Een dag is zo om."
„Mijn kleindochter Anne Floor van 5 jaar wil, als ze hier
langskomt ook altijd even m mijn 'huisje' zitten. Dan kruipt
ze op de stoel en dan spelen de collega's het spelletje mee.
Als meneer van der Laan langskomt zegt hij: zo, hebben we
er een nieuwe cassière bij. Dat vindt ze prachtig."
Ze heeft heel wat collega's zien komen en gaan m de loop
der jaren. De chef, die ze nu eerbiedig meneer van der
Laan noemt, kent ze al vanaf zijn 12e jaar.
„Hij kwam als klem ventje met zijn ouders mee helpen balansen aan het eind van het jaar. Het zag er hier toen wel
heel anders uit. De lingeneafdelmg is er bijvoorbeeld pas
later bij gebouwd en de koffiecorner was er nog niet.
Ook heb ik op alle.'lei soorten kassa's gewerkt, nog net niet
zo'n draaidmg, maar daar is alles mee gezegd," lacht ze,
terwijl ze een sigaretje opsteekt.
Hoe haar toekomst eruit zal zien, daar heeft Stubbe nog
niet echt over nagedacht.
,,lk hoop dat ik nog lang gezond zal blijven, want dat is het
allerbelangrijkste. En voor de rest moet ik er maar het beste van maken. Ik blijf m ieder geval zo lang mogelijk werken. Het leuke is dat ik nu niet meer moet, maar dat ik
mag..."

SOS-Kinderdorpen
.. .want ieder kind verdient
een thuis...

JA, stuur niij meer informatie
over hel werk van
SOS-Kinderdorpen en hoe
ik Huis Vriend kan worden
Naam:

MD VL
Bij oorlogen en (natuur)rampen betalen de kinderen de hoogste prijs.
Vooral degenen die hun ouders hebben
verloren. SOS-Kinderdorpen geeft ze
een nieuwe moeder, een huis, broertjes en zusjes en een opleiding.
Overal ter wereld.

Adres:

Postcode/plaats:

Steunt u ons werk als Huisvriend
voor f 10,- per maand?
Bel (020) 408 01 90 of stuur de bon
in voor meer informatie!

Telefoon,

K H PMMSPS Margriet dei Nederlander

SOS-Kinderdoipen

GIRO 2280

Deze bon kunt u in een ongefrankeerde
envelop sturen aan:
SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001,
1060 VB AMSTERDAM

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Fotokring 50 jaar
ZANDVOORT - Op zaterdag 8 april viert de Fotokring
het 50-jarig jubileum met een
open huis in de bibliotheek.
Tussen tien en één uur zijn de
leden van de Fotokring aanwezig om uitleg te geven over hun
nieuwe expositie in de bibliotheek. Die expositie duurt tot
en met 28 april.
De bibliotheek is geopend op
maandag van twee tot half zes
en van half zeven tot half negen, dinsdag van twee tot half
zes, woensdag van tien tot half
zes, vrijdag van tien tot twaalf,
twee tot half zes en half zeven
tot half negen, zaterdag van
tien tot twee uur.

Toneel

ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering speelt
vrijdag 14 en zaterdag 15 april
de dolkomische klucht 'De kat
op het spek' van John Dole. De
voorstellingen beginnen om
kwart over acht en vinden
plaats in gebouw De Krocht
(Grote Krocht 41). Vanaf 6
april zijn de entreekaarten in
de voorverkoop verkrijgbaar
bij drogisterij De Gaper in de
Kerkstraat.

Ver/amelbeurs

ZANDVOORT - Van tweedehands speelgoed tot en met
antiek: op de Verzamelbeurs is
het allemaal te vinden. De
beurs vindt zondag 9 april van
tien tot vijf uur plaats in het
Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat 17). De toegang is
gratis.

Kleding te koop

ZANDVOORT - Op 6 en 7
april organiseert de Zandvoortse Hockeyclub een kledmgbeurs in het clubhuis op
het duintjesveld. Tussen negen en vier uur kan kinder- en
dameskleding afgegeven worden. De inschryfkosten bedragen 2,50 gulden. De opbrengst
komt voor 30 procent ten goede aan de ZHC. De verkoop is
op vrijdag van negen tot twee
uur. Ophalen van niet-verkochte kleding is mogelijk tussen acht en half negen op vrijdagavond.

woensdag 5 april 2000

Vier minuten film voor een tientje
M

fragma was begreep ik niet.
Gelukkig was er altijd wel een
wijsneus die foto's had gemaakt en iets wist van belichting.
Zo ontstonden in de duinen
op het strand van Zandvoort
mijn kleine meesterwerken,
geïnspireerd door echte films,
maar wel aangepast door de
omstandigheden. De oorlogsfilm 'Zes man van Normandie',
over zes Amerikaanse GI's tijdens de invasie van Normandie, werd bijvoorbeeld 'Vier
man van Normandie' omdat ik
maar zes jongens kon vinden
die wilden meewerken.
Enige logica was in het verhaal niet te vinden. Meestal
zag je mijn acteurs'van een
zonovergoten moment overgaan in een dag waarbij de regen met bakken naar beneden
viel. Maar dat mocht de pret
niet drukken.
In mijn eerste epos 'Vier man
in Normandie' was Joke Schut
mijn eerste actrice. Aan het
einde van het verhaal zit ze bevallig op een stuk steen in de
ruïne van wat ooit de manege
bij Bentveld was. Wat ze daar
doet en waarom ze daar zit
wordt nooit verklaard, maar ze
zit er.
Ben Fijma en ik gingen op de
vuist voor de finale, het eindgevecht waarbij ik als Duits officier door Ben als GI soldaat

Verkoopmarkten

ZANDVOORT - De Mariaschpol verkoopt woensdag 5
april boeken. Tussen negen en
één uur vindt de beurs bij de Ellen Schut in 'De geheimzinnige buurman' (1962)
FotoAjchiefT Ockeisen
hoofdingang van de school
plaats. De opbrengst komt ten
goede aan de Mariaschool. Een
week later is er van twaalf tot
vier een rommelmarkt op het
schoolplein.

oog
en

Inmiddels is hij voorzitter van Filmclub Simon van CoIIem,
heeft hij diverse films op zijn naam staan en heeft hij
lesgegeven als filmdocent. Maar het begon bij Thys
Ockersen allemaal tijdens zijn jeugd in Zandvoort met een
8 inillimetercamera waarvoor de filmpjes maar liefst tien
gulden kostten. Een flinke aanslag op zijn budget. De
acteurs kregen daarom geen gage. Toch wilden ze best
meedoen: de zusjes Ellen en Joke Schut werden zelfs de
diva's van het witte doek.
IJN AMBITIE WAS
altijd om acteur te
worden. In de tuin
deed ik al toneelstukjes met mijn vriendjes en
op school mocht ik in de vierde
klas tussen de middag toneellessen volgen van mijnheer
Ruygrok (leraar Nederlands),
die met Kerst, Pasen en tegen
de grote vakantie de regie
deed van schooltoneelstukken.
Maar er kwam een grote omwenteling in mijn leven toen ik
zo'n vijftien jaar was. George,
de zoon van een bollentaoer,
liet mij de 8 mm fiomcamera
van zijn vader zien. In zo'n camera stopte je een 8 mm filmrolletje dat eigenlijk 16 mm
breed was. Je kon er twee minuten mee filmen en daarna
draaide je het rolletje om en
kwamen de volgende twee minuten.
Ik zag meteen grote mogelijkheden: westerns, oorlogsfilms, thrillers. Nu konden we
onze eigen speelfilms maken.
Weliswaar zonder geluid, maar
de mogelijkheden waren legio.
Schoolkameraden werden
geronseld om voor de camera
de raarste capriolen uit te halen. Vooral veel vechtpartijen,
het verhaal kwam later wel. In
het begin hadden we er geen
benul van hoe zo'n camera
functioneerde. Wat een dia-

Met

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Even warm worden
Hondentnmster Ellen Cats heeft in haar etalage op de Achterweg een briefje hangen waarin ze voorbijgangers oproept even
binnen te wandelen voor een gratis kop warme thee (wel zelfbediening want Ellen heeft vaak een hond in haar armen). Zo
komen de bezoekers van de hondentrimsalon ook de koude
dagen van de lente wel door.

Wel erg klein

Een mini-helikopter die de zomerse files in Zandvoort ontwy'kt,
het leek dé oplossing volgens het Rode Kruis. Dus stuurde het
Rode Kruis een paar weken lang persberichten naar de media.
Zaterdag was er een persconferentie waarop de mini-helikopter
bij het Rode Kruisgebouw in de Nicolaas Beetslaan getoond
werd. ZFM nodigde zaterdagmorgen Lia Sol van het Rode Kruis
uit, een hoop lawaai kondigde de komst van de helikopter aan en
.. daar stond 'ie dan. Een speelgoedhelikopter waar nog net een
playmobielgewonde in kan liggen. Gefopt, l april! Het l aprücomité van het Rode Kruis (Lia Sol, Yvonne Roosendaal, Marcel
de Jager en Anneke Beeckhuys) moest erg lachen om de beroering die ontstond vanwege de mini-helikopter. Ook een paar
omwonenden kwamen namelijk zaterdag naar de presentatie.
Het idee werd ooit geboren tijdens een vergadering over een
feestavond. „We hebben heel veel voorpret gehad," aldus Lia.
Thys Ockersen (links) overlegt met zijn acteurs Paul Citroen en Joke Schut op het Gasthuisplein vlak Toch heeft de ludieke actie ook een serieuze ondertoon. „Het is
voor de opnamen van een van zijn films in 1964
steeds moeilijker voor de ambulance om door het dorp te rijden
FotoAichiefT Ockeison als het druk is en het wordt misschien nog erger als de wegen
versmald worden, zoals de Zandvoortselaan."
word verslagen. We rollenbol- van de toren gaan, een shot spaarpot dus.
len wat over het gesteente en over de reling liet zien hoe
Goedkoper kon het bijna
ik leg het loodje. Ben loopt weg hoog we zaten en daarna gooi- niet en al het andere werd gezonder Joke nog een blik waar- den we zijn jas naar beneden. ritseld Als ik een film maakte
dig te keuren. Een nogal merkBoudewijn de Groot speelde wist ik alles en iedereen te momee in 'De geheimzinnige biliseren: familieleden stonden l april wordt nog altijd uitbundig gevierd in Zandvoort. Niet
waardig einde.
In mijn tweede film 'De Ach- buurman', mijn volgende film. met tegenzin hun huis af. Het alleen de Oranje Nassauschool en het Rode Kruis grepen deze
tervolging' deed Joke's jongere Btj één scène moest hij in een was net zo ingewikkeld toen dag aan om de Zandvoorters te foppen, ook een paar volkstuinzusje Ellen mee als eigenaresse villa met een mes in zyn rug om een 8 mm film van honderd ders en de bewoners van Nieuw Unicum werden bij de neus
van een villa die de oprijlaan van de trap afvallen. Ik deed gulden bijeen te vergaren als genomen. De volkstuinders vonden bij hun 'Tuinderspraat' een
afloopt om te zien hoe ver- als regisseur graag alles voor nu van een kwart of half mil- brief over een grondruil: hun complex zou verplaatst worden
krachter Helmert Woudenberg en liet zien hoe hij dan over de joen. Maar de voldoening was naar een plek ten noorden van het Duinpieperspad en de provinhaar tuinman (alweer Ben) reling naar beneden moest tui- even groot.
cie zou het huidige terrein terugkrijgen vanwege de wateroveromver heeft gereden.
melen. Maar bij mijn demonlast. Dat leidde tot veel speculaties onder de tuinders. Ook de
Voor 'De Achtervolging' had stratie raakte mijn rug de cen- Als de rolletjes van het lab provincie werd gealarmeerd naar aanleiding van de publicaties.
ik daarnaast Frieda Beunder trale verwarming. Daarmee terugkwamen sloot ik mij op in Die snuffelde in allerlei bestemmingsplannen en snapte er weigecharterd als het meisje dat was de stunt voorbij en lieten mijn kamer en draaide steeds nig van. In Nieuw Unicum konden bewoners zogenaamd meedoor Helmert Woudenberg in we Boudie maar gewoon van opnieuw mijn eigen filmmate- doen aan Big Brother. Bovendien was er een fietscontrole zaterde bossen van Aerdenhout de trap vallen. Ook mooi maar riaal. Ik had inmiddels na lang dag om te kijken of personeel/bewoners wel fietsvaardig waren
wordt vermoord. Daarna volgt toch minder vond ik.
sparen een filmprojector ge- Een enkeling trapte er inderdaad in. Het artikel over de festiviIk ben de moeder van Joke kocht en ik bezat ook een te- teiten in onze krant werd trouwens door sommigen ook als l
een wilde achtervolging die
eindigt met Helmert die van de en Ellen nog altyd dankbaar kenfilm van Pluto en twee Lau- aprilgrap gezien, maar dat was echt. Hoe de vergadering van de
Watertoren in Zandvoort af- dat ze ooit een financiële bij- rel en Hardy filmpjes van vier Horeca Groep Zandvoort afgelopen is, blijft wel nog even onduivalt.
drage leverde om 8 mm film- minuten lengte per stuk. On- delijk. Bob Nees, die de zieke Wiebe Beekelaar als voorzitter
De filmopnamen verliepen pjes te kopen. Elk filmpje kost- ophoudelyk liet ik de filmpjes verving, was maandag en dinsdag met bereikbaar.
voorspoedig en vooral de eind- te namelijk in die tijd tien gul- aan mij voorbij gaan, alsof ik
scène, waarbij Helmert zoge- den, een week zakgeld. 'De de cinema net had uitgevonnaamd van de Watertoren achtervolging' werd met maar den.
stortte, was heel realistisch. liefst zes filmpjes gedraaid, een
We lieten hem naar de rand behoorlijke aanslag op mijn
Thys Ockersen
Waar moeten de kinderen van de Beatnxschool naar toe als hun
school gesloopt wordt voor de bouw van de grote nieuwe school?
Er hangen momenteel twee Dick van As en zijn team peinzen zich er suf over. Het liefst wil de
werken van Anita Duyf, maar directeur van de Beatrixschool naar het doodlopende stuk van
op bestelling kan Van der Vet de Thijsseweg, waar de familie De Vries enige tyd haar woonwaook werk leveren van büvoor- gens geparkeerd heeft. Maar dat ligt nogal gevoelig bü de geF
beeld Karel Appel. Hu maakt meente. Bovendien zijn er geen aansluitingen voor het riool en
die zeefdrukken met toestem- de elektriciteit. De gemeente heeft nu een plekje bij de Lorentzm
ming van de kunstenaar, want straat (ter hoogte van de Reinwardtstraat) voorgesteld. Daar
Berichten
die moet de zeefdruk ook ach- studeert de Beatrixschool nu op. Wordt vervolgd dus.
en tips voor
ZANDVOORT - Niemand d62e
teraf signeren. Een zeefdruk
rubriek met
hoeft zijn geliefde gescheurde zakennieuws kunt u sturen naarde
wordt per kleur op het doek
jas nu zonder meer bij de oude redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad gezeefd en is bijna niet te onvodden te stoppen. „Alles wat Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
derscheiden van het origineel.
te naaien valt, kunnen wij re- of inleveren bij het kantoor op
„Ik heb veel gevoel voor
pareren," vertelt Hassan Okur. Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
kunst. Ik kan met 80 procent Het is alweer tyden doodstil rondom de kinderboerderij. De
Hij is onlangs vanuit Amster- of Faxen 023-5730497
zekerheid zeggen of iets echt is stichting die dit wil opzetten, bestaat nog steeds. Maar veel
dam samen met zijn vader aan
of niet. Zoiets heb je in je, dat schot zit er met in de zaak. Er is nog geen geitje dat mekkert of
de Grote krocht nummer 19 ken van een leren jas of het kun je niet leren. Maar een leek schaapje dat blaat. Gran Dorado, waar de kinderboerderij moet
neergestreken met een kle- herstellen van een colbert tus- zou zeker een zeefdruk niet komen, en de gemeente liggen volgens een ingewyde met elkaar
dingreparatiebedryfje. Kapot- sen de zestig en tachtig gul- kunnen onderscheiden van het in de clinch. By' de gemeente veronderstelt wethouder Oderkerk
te ritsen, ontbrekende of losse den.
originele schüderü," vertelt dat de kinderboerderij tegen het licht wordt gehouden tydens
knopen of het inkorten van een Vader en zoon zün de gehele Aukema gedreven.
de zogeheten herorientatiediscussie. „Maar," zegt hy, „ik weet
De twee doeken van Anita het niet zeker. Vraag het aan onze deskundige Folkert Bloeme."
colbert behoren tot de moge- week, behalve zondag, in ieder
lykheden bü 'Kledingrepara- geval open van 10 tot 17 uur. Duyf, toepasseüjk een witte en Die vertelt dat Gran Dorado nog nadenkt over een nieuwe opzet
„Het ligt wel eens aan de file of een zwarte tulp, zün één by van het park en nog met weet of de kinderboerdery byvoorbeeld
tiebedrüf Zandvoort'.
Bü toeval ontdekte Okur het we eerder of later open zün We 1,40 meter en kosten inclusief op de plek van de oude midgetgolfbaan kan komen. Helaas was
leegstaande pand in de beken- denken er aan om m de zomer lijst zestienhonderd gulden Gran Doradodirecteur M. Dorst gisteren niet in Zandvoort aande winkelstraat. „Ik was met ook op zondag de winkel open „De prijzen varieren van onge- wezig om dit te bevestigen of te ontkennen.
vrienden uit en h'ep toevallig te houden."
veer driehonderdvyftig gulden
tot veertigduizend gulden voor
langs de leegstaande winkelruimte. Ik vond het er goed uiteen zeefdruk van Appel. Voor
verzamelaars is het extra intezien en bü nadere informatie
vond ik de huurprijs meevalressant om te weten dat de
len."
werken van Duijf zogenaamde Je haalt je fiets uit het fietsenrek by de Albert Heijn en meteen
Het voormalige heksenwin'ea-tjes' zijn (epreuves d'ar- staat het hele rek dwars over de nieuwe stoep. Dat is niet handig.
tists), de eerste drukken, die Er staan bü Albert Heün ook al twee grote zwiepborden die de
keltje kon naar Okurs smaak
wel een likje verf gebruiken. Er
een kunstenaar normaal ge- aanbiedingen van de week aanprijzen, dus rolstoelers en oudewerden nieuwe gipsplaten gesproken zelf houdt. De oplage ren met een rpllator kunnen er daardoor nog slechter langs
ZANDVOORT - „We houden is vüftig stuks en de zeefdruk- Maar er gloort licht halverwege de Grote Krocht. De gemeente is
monteerd, geplamuurd en geschilderd. Er staan nu een van bloemen, de sier en de ken zy'n genummerd "
druk bezig met het uitzoeken van een nieuw model fietsenrek
werkba^ en twee verschillen- kunst," lacht de eigenaar van
Dat zal ongetwijfeld wel m de grond verankerd worden.
de naaimachines.
bloemsierkunst Aukema en
De kunstwerken zyn te beSamen met zün vader runt Hiensch aan de Grote Krocht wonderen tegen het decor van
ADVERTENTIE
Hassan de zaak. „Het begint 23. Aukema is hij zelf.'Hiensch bloemen en planten. Mevrouw
nu een beetje te lopen. Meestal is de achternaam van zün Hiensch staat garant voor
komen mensen met kapotte vrouw „Zü is de creatieveling prachtig
bruidsboeketten,
jassen. Laatst kwam er iemand van ons tweeen, maar ik heb maar ook grafstukken. „Toen
met een jas, waarvan het hele meer het kennersoog," zegt de bloemenwinkel 'Erica' aan de
achterpand doormidden was oud-antiekhandelaar, die in overkant ermee stopte, he"bgescheurd. Zo iemand is waar- het verleden nog in het Spie- ben we onze antiek, dat we
schijnlijk zeer gesteld op zo'n gelkwartier in Amsterdam hiervoor alleen maar verkochHierbij het menu voor de maand apnl,
jas. Wü repareren hem dan ook heeft gewerkt.
ten, verminderd en hebben we
speciaal voor de le/ers
Sinds kort hangen er byzon- de bloemen en planten erby
weer helemaal tot op de
draad," vertelt hij beleefd.
dere zeefdrukken in de bloe- gedaan. We hebben nu meer
van het Zandvoorts Nieuwsblad
Kleine reparaties zoals een menwinkel vervaardigd door aanloop en dat is prettig. Ik
Dit alles voor de speciale prijs van
rits kosten ongeveer twaalf Wout van der Vet. „Van der Vet vind het namelük erg moeilük
gulden vijftig. De grotere op- is de meester van de zeefdruk- om stil te zitten," lacht hij.
f 54.50
drachten, bivoorbeeld het ma- kerij," laat Aukema weten.

Grappen en grollen

Een plek onder de zon

Okur maakt
elke kapotte
Humoristisch moordmysterie rits of broek

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.

Stille geltjes

AMBULANCE: 112, of 5319191
(OPA).

APOTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds Zeestraat Apotheek, tijdelijk gehuisvest op de Engelbertsstraat 90a, 5713073. Vanaf vrijdagmorgen tot en met dqnderdagavond ('s avonds en in het
weekend) Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein
10,
5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds 5730500 of
112.

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 (Amivedi)
en 5343440 (Dierenbescherming).

tVANLDE
*3
"

Karinda
Karinda is een Argentijnse
schone die hier in Zandvoort
onderdak heeft gevonden Zij
is een Argentijnse dog van bijna acht jaartjes jong, wit met
wat vage zwarte stippen. Deze
jongedame wil voor de rest van
haar leven een leuk gezin hebben, die haar alle aandacht
kan geven die zij nodig heeft.
Karinda is een echte mensenvriend, groot of klein dat
maakt haar niet uit. Zolang zij
maar geknuffeld kan worden,
vindt zij het best. Met andere
dieren heeft zij wat meer problemen. Honden buiten vindt
zij maar matig. In huis wil zij
absoluut de enige zijn. Zij accepteert geen andere dieren in
huis, dus ook niet van bezoek.
Dat maakt het wel wat lastiger, maar zij is het wel waard.
Karinda kan een paar uurtjes per dag alleen zijn. Dus wie
weet iemand die voor deze jongedame valt, of valt zelf voor
haar na dit stukje. Kom dan
snel kijken naai' de/e Argentijnse schone.
Karinda is te gast bij het
Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net als alle andere loges, een nieuw thuis. Informatie krijgt u van het Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf. Vanavond het
humoristische moordmysterie: Cookie's Fortune.
t T N DE SLAAPKAMER van haar oude vervallen herenhuis in
JL het stadje Holly Springs (Mississippi) wordt Jewel Mae
'Cpokie' Orcutt dood aangetroffen door haar twee nichten Camille Dixon en Cora Duyall. Vermoord, zo is de stellige overtuiging van Camille. Eigenlyk hebben de nichten nooit contact met
hun tante en kwamen ze alleen maar even langs omdat Camille
haar zinnen heeft gezet op dit erfstuk, dat in het bezit van
Cootóe is en de aanleiding is geweest tot een langdurige familievete. Een onconventioneel en absurd pplitie-onderzoek volgt
naar de dood van Cookie," schryft de distributeur over 'Cookie's
Fortune'.
De film is gemaakt door Robert Altman. Glenn Close is een
van de bekendste actrices die meespeelt. Volgens de distributeur mikt 'Cookie's Fortune' op de regelmatige bioscoopbezoeker met een voorkeur voor artfilms, tussen de 18 en 35 jaar oud
en van het vrouwelijk geslacht. Zy woont m de Randstad en is
relatief hoog opgeleid. Maar anderen mogen ook vanavond naar
de bioscoop komen.

Zeefdrukken
bij Aukema
en Hiensch

Rekbaar fietsen rek

Periode: 25-31 maart

en Claudia Riemersma.
Getrouwd: Tjerk Eico ReyenGeboren: Linsey, dochter van ga en Andrea Anja Franssen.
Steven Water en Ingrid Francisca Paath; Leah Rebecca, Overleden: Reginald Fea (76);
dochter van René Bos en Dolly Cornelia Hutaertina Retra-Duften Pierik.
loo (86); Ruurdina Gesina van
Ondertrouwd: Wouter Reen der Mye-Hettelingh (87).

Carpacuo van /alm met een pcsto dicssing
*•**
Pittige Thaise lundcrbouillon gevuld met
een iijkgrocntegainituur
*•*-*•
Gebakken zcewolfiïlcl met een pipeiadc
ol

Gegrilde Bia/iliaansc lundcmb-cye met
een honing thiimsaus

Hervormde Kerk: zondag 9 april 14.30 uur: ds R Holwerda,
bevestiging ds Verwüs.
Gereformeerde Kerk: zondag 9 april 10 uur: ds M.E. Brinkman
uit De Bilt.
Agatha Parochie: zaterdag 8 april 19: pastor Duy'ves. Zondag 9
april 10.30 uur: pastor Duy'ves met kinderkoor. Vrijzinnige Geloofsgemcenschap NPB: zondag 9 april 10.30 uur: dienst door
eigen leden, met koor uit Heemstede.

De werkgroep oecumenisch vastenproject organiseert op 5 en 19
april een vastenmaaltüd in de Agathakerk. Deze oecumenische
maaltyd van soep met brood plus een goed gesprek, gebed,
muziek en gedichten bereidt de gelovigen voor op Pasen. Het
PS: Oskar heeft inmiddels een diner begint om zes uur. De opbrengst van het uitgespaarde
nieuw tehuis gevonden.
geld gaat naar een goed doel.

Het naai-atelier
van Okur

***
Diplomatico Ircddo

WORinWIDF HoSI'HALnY

GÖLDENTÜUP
•7ANDVOOR.I •

, Burg.
.Van Alphenstrèat 63, Zandyport
'
'

woensdag 5 april 2000

Weekmedia 17

« Leveren/monleren alle merken
® Autoruiten origineel
® Kentekenplaten
® Gelaagd en gehard glas
volgens model op maat

Uitgebreide Garantie

Telefoon 023-573 16 13

Oproepen
Gevraagd voor diverse marktonderzoeken in AMSTELVEEN
l dames/heren 16 tot ± 50 jr. U krijgt hier een vergoeding voor.
Inlichtingen: telefoon 020 -6654447.

Mededelingen

Vlooienmarkt 1e Paasdag
23 april Sporthal Zeeburg,
Amsterdam, info 020-6425871

Felicitaties
20 JAAR, 20 JAAR, 20 JAAR
HEMA, HEMA, HEMA.
Van harte Kus, Cor, Lil, Jacq.

Lichaamsverzorging

LIEVE STUB, HARTELIJK Lieve TELESTUBBIE, 20 jr in Nw Thaise massage v.a. ƒ50,GEFELICITEERD van de ons midden en nog vele jaren, geen seks. Ma. t/m zo. v. 1123 u. A'dam-N. 020-3340587.
je chefs HARDWAREN.
sokken en tassen club!
MEVR. STUBBE doet het al CORRIE 20 jaar HEMA! Van Sportmassage, ontsp. mas20 jaar goed. Met hartelijke harte, de koffie staat klaar! sage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092
groet van de HEMA FOOD.
Dames van de koffieshop!
BEAUTY TATTOO en Permanente Make-up vanaf ƒ75.
Vista Studio. 020-6201914.

Uitgaan
Kijk nu op SBS txt 650
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
8-9 Apr- Org. v. Aerle 0492-525483

Een pruik als het
nodig is!

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering. 0235715619;06-54616812.
Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!

Opleidingen en
cursussen
NAGELSTYLISTE, een vak
met toekomst avond-dagopl.
Info: 020-6201914.
Korte
vakantiecursussen
SPAANS in kleine groepen bij
gediplomeerde docente.
Tevens korte beginnerscursussen in kl. groepen en privéles. Info.: mv. H. Pennings.
Tel. 5717359.
ASTROLOGIE Beroepsopleiding. 020-6384148.

bezoek aan
huis of in
Ket
„
ziekenhuis
fcl„
* ziekenfondsleverancier

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

CKARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mqat)werken

Dinsdcgs gesloleiu
Heemstedestraat 28
b.h. Hoofddorpplèin,
Amsterdam.
Tel. 020-0157107

Dieren en
-benodigdheden

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Ellen Cats Hondenkapsalon,
gedipl. sinds 1978,
Achter-weg 1, Zandvoort.

Maaien
dikte
80x190
80x200

Volgens afspraak
023-5730068.

120x190

90x190
90x200

Te koop z.g.a.n. papegaai en
kooi. Tel. 023-5717269.

130x190
140x190
140x200
160x200
180x200
200x200

SG
25

SG
30

99,- 125,-

105,110,115,155,165,180,190,200,230,255,-

130,140,150,190,200,225,230,255,290,330,-

SG

SG

SG

35

40

45

140,150,155,165,215,230,245,255,290,325,365,-

160,165,175,185,225,245,265,270,305,350,390,-

180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

pocket
damast
275,280,285,290,375,395,425,450,495,525,540,-

Lalex Lazy

16 cm Foam
390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

860,870,960,970,1270,1380,1480,1500,1600,1700,1800,-

Verzamelingen

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD

TREIN/MODELAUTOBEURS, Almere-Stad-West zon. 9 april,
10-15 u., Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1.

Polyethermatras 14Ox2OOx18 cm dik 225,-]

Reparatie en
onderhoud

Kunst en antiek
Heden inbreng van kunst,
antiek en inboedel. Gratis
taxatie. Sluitingsdatum 7 april.
Veilinghuis Leidsegracht 76,
020-6272677.
Rotermundt Asian Art
voor schilderijen en houtsnijwerk van topkunstenaars
uit Indonesië.
Info. tel. 020-6794726.

* aparte
pasruimte
ruime
sorterinc,
2rïng in
...
rwerlcen
naarwerlcen
en pruiken

A'dam
huis/kantoor,
gestoff./gemeub. nwe keuken,
S.A.R. Search and Rescue is badk., app. nieuw., 3 sl.k., 2
op zoek naar mensen die kam. kantoor. Huur ƒ4.800,diverse woonruimtes zoeken p.m. Tel. 020-6611522.
om te huren. Voor meer info.
kunt u altijd bellen met
T.h. in Suriname voor 2 stagi030-6306440.
aires 2 kamers, bad en toilet.
Voor inl.: 020-6693753.

SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

Info: 020- 622 24 04 (dagelijks van 10-12 uur).

Toneelver.
Wim
Hildering
speelt op 14 en 15 april de
klucht 'De kat op het spek'.
Aanvang 20.15 uur. Losse
kaarten te koop bij Drog. Parf.
De Gaper, Kerkstraat 31,
Zandvoort.

Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 15-16 april.
Tel.:0481-422564.

Dans- en balletles

Praten over de Dood verrijkt je leven

l

Woonruimte te huur aangeboden

Evenementen

Praten over het einde van je leven en dat van anderen...
Doe je dat wel eens?
Humanitas, het Humanistisch Verbond en de AWL organiseren gezamenlijk in april-mei a.s. de cursus

Afd. lingerie wenst je geluk
dus jouw dag kan niet meer
stuk!

Lijsterstraat 18,2042 CJ ZANDVOORT
Fax 023 - 573 68 35

Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Speciale aanbieding

Z O A L S

E L K E

meer

airbags,

C H R Y S L E R h e e f t d e V o y a g c r een rijk u i t r u s t i n g s n i v e a u
elektrisch

bedienbarc

buitenspiegcls

en

stuurbekrachtiging.

m e t onder
V a n a f de

S E luxe zijn o o k a i r c o , s p e e d c o n t r o l e n e l e k t r i s c h e b e d i e n b a r c r a m e n s t a n d a a r d . D a a r n a a s t

POLYETHERMATRAS

biedt elke

Voyager

veel flexibel in

t e delen r u i m t e . S t o e l e n e n b a n k e n

zijn eenvoudig

te

v e r p l a a t s e n , te verschuiven e n . . . te v e r w i j d e r e n . Ga voor de

; CHRYSLER

m o g e l i j k h e d e n en een p r o e f r i t naar o n d e r s t a a n d e Chrysler dealer.

90X200X16CMD1K

; ven 185,- voor 98,V O Y A G E R

Papaverwegl?
Compressorstraat 23
Posljesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel. G^O-6324959
Tel. 020-6331329
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Schilder heeft nog tijd voor
Veilinggebouw
Amstelveen. binnen- en buitenwerk, vrijblijprijsopgave.
Tel.
Van Woustraat donderdag koopjesavond
Heden inbreng voor veiling vend
8 en 9 mei, Spinnerij 33, 5719800 na 19.00 uur.
Amstelveen, 020-6473004.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.
S.A.R. Search and Rescue is Gezocht: ruimte voor motorop zoek naar mensen die stalling in Zandvoort met eidiverse woonruimtes verhu- gen sleutel of te huur gevr.
PIANO SPELEN
ren. Bemiddeling is gratis. box of garage. Wie weet iets?
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,Voor meer info kunt u altijd Leuke beloning. 023-5714330.
voor het eerste halfjaar
bellen met 030-6306440.
een goede piano huren.
Zeer dringend gezocht:
Bel 020-5626271 voor het zomerhuisje of gemeub. kam.
VAN KERKWIJK
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
snel opgeven van uw Micro- voor man alleen. Tel. na .
Amsterdamseweg 202
blijft toch goedkoper!
advertentie.
AMSTELVEEN
18.00 uur 5717296.
Bel nu: 023-5714534.
020-6413187

Woonruimte te huur gevraagd

Muziek en
-instrumenten

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag

Fina n cie ringen

8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Autoverzekering

T.k. GITAAR ƒ200,- + nw.
HOES, 1 jaar gebruikt.
Tel. 5713094.

twee

Nu ook voor u geld!!
Zonder toetsing BKR. Bel nu:
0900-2020720 (150 cpm).

Chrysk-r Voyaser 2.4i SC v.inaf ( 55.995,.. (Afgcbci-ld, Chrysler VoyaRcr 3.3i V6 LE vannf f 96.280,-.) Prijzen incl. BTW,

af imporlcur

cxcl. koslcn rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijzen op aanvraag bij DaimlerChryiler Finance: 030 - 605 98 71.
Bel voor meer informatie DaimlerCnrysler Nederland B. V., 034" - 36 34 00. Wijzigingen voorbehouden. Internet: www.chryslcr.nl

Bel 020 - 562 62 71 voor het snel
opgeven van uw Micro-advertentie.

Zeven weken lang Lente-Klappers bij de NationalePostcode Loterij

Uitslagen trekking maart 2000
Notaris mr P.J.N, van Os in Amsterdam heeft de trekking van maart 2000 verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode
wint -tot 5.000 gulden- dezelfde prijs. Bij prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij die prijzen ook de leners weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met
25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1000
1015
1040
1052
1054
1057
1065
1068
1079
1095
1187
1214
1217
1271
1309
1314
1333
1441
1452
1508
1544
1601
1613
1628
1678
1715
1723
1771
1814
1815
1824
1901
1920
1943
1991
2061

minoen

2063

Van 10 april tot en met 31
mei is het elke dag waanzinnig feest bij de Postcode
Loterij. Dan maakt u élke
dag kans op een AUTO
én op een geldprijs van
EEN MILJOEN GULDEN.
En dat zeven weken achter
elkaar. Extra! Dus bovenop
alle andere fantastische prijzen in de Postcode Loterij,
zoals de Mega Jackpot die
deze maand alweer op 9
miljoen gulden staat! Bestel
nu uw (extra) loten. Dan
kunt u zeven weken lang in

één klap maar liefst een miljoen gulden óf een gloednieuwe BMW rijker worden!
Stuur dus snel in, want elke
dag telt! Doe de ingevulde
bon vandaag nog op de
bus. Want hoe meer loten u
heeft, hoe groter uw kans
elke dag op een auto en op
een miljoen.

2121
2142
2156

10,-

BM 50,KE 25,XT 25,VK 50,SZ 25,KL 500,ZS 1000,XP 100,KK 25,-

Kijk zondag 9 april:
22.00 uur TROS TV2

en bel tot maandag
22.00 uurO9O9 0055

(99 cpm) om kans te
maken op een

Aiessi

fluitketel
óf
ASessa
servies

2334
2342
2376

2391
2511
2518

2631
2718

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

www.postcodeloterij.nl
'Zetfouten voorbehouden

3112

25,-

3118

ZJ
TK

10,-

3131

25,25,70,25,25,25,-

3317

50,-

2731

LE
CL
GK
AT 7000,
70,
70,
BN 25,MJ 25,-

70,70,-

3381

AD

70,-

3381

AV

70,-

3415

PW

70,-

3561

70,-

3601

25,
10,
25,
70,
70,

RB700,
70,
TA 700,
NB 700,

4033
4323
4382
4382
4382

70,-

4461

10,-

4535
4697
4766

25,-

70,-

3985
4001

8 miljoen

4834 LA 181 in Breda

(dit is een niet-verkocht lotnummer)

70,-

9 MILJOEN

5371
5431

LD
ZM
5434 SM
5441 XP
5491
5491 XA
5534 AS
5582 BP
5627 JW
5632

5641
5653
5662
5666

5671

BH

10,-

CT
AM
CX

25,50,25,10,10,500,25,500,25,25,10,10,50,25,50,-

HZ
AV

25,50,-

EN
BD
HL

AV
XP
BL
5741 SX
5803 JW

WC 700,- 5850
GN 700,- 5964
70,- 6039
70,- 6063
GE 700,- 6081
LA
50,- 6082
AB 25,- 6088
AC 50,- 6112
BC 700,- 6120
BW 25,- 6191
DD 500,- 6211

06
17

56

60 71 77

4851

CG

4873

70,- 6277
MG 25,- 6286

42 47

80

21O2 BL
in Heemstede

met
15 winnende loten

ƒ 25.000,- PER LOT
en voor

2102 BL OO2

extra: een BMW!

BON VOOR MEGA MILJOENEN

Sfüü, ik wil kans maken op alle prijzen

de Nationale Postcode Loterij, inclusief
I.inde
Mega Jackpot, de PostcodeStraat-

d de heer
Naam:

I prijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
. Hiermee steun ik 28 goede doelen.

Adres:
Postcode:.

B

O 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)

*

D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)

l

D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

l A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invallen
* in blokletters. Dee/neme houdt in aanvaarding
ven het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 • 300 1500 (35 cpm).

8

D mevrouw

Plaats:
e-mail:
(POSt)uank

nummer:

| Ik machtig u hierbij tot wederopzegging Be! mij bij een prijs
om eenmaal per maand de inleg voor de
boven ƒ 10,000,- ;
Te
l maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
Geboortedatum:
voor de extra trekking van nevenstaande
10,- l rekening af te schrijven,
(dag-maand-jaar)

10,-

CL 25,ER 500,EX 25,70,- 6213
25,- 6225 DJ 50,-

10,-

I

07

08

04
09

miljoen

25,-

50,- 4901

MEGA

Stand Mega Jackpot april

EG 25,- 5682
JG 50,- 5694
PP 50,- 5704
LN 7000,- 5707
NX 700,- 5738

3931

XK 25,- 7204 BR 700,- 7833 BS 25,- 8852
70,
KV 25,- 7856 TE 50,- 8861
VD 25,
70,- 6441 J V 25,- 7231
70,
70,- 6471
70,- 7255 BW 50,- 7954 EL 50,- 8891
25,- 6605 NP 700,- 7261
CG 25,- 8015
70,
70,8916
70,- 6655
50,
70,- 7339 KV 50,- 8023 CG 25,- 8933 AV
CV 700,- 8051
DK
70,
700,- 6661
BB 50,- 7371
50,- 9023
AE 50,- 8167'
LR 50,- 9035
70,- 6691
70,- 7391
70,
50,- 6713
70,- 7442
10,- 8190
70,- 9047 KE 25,
500,- 6813
GS 50,- 7443 MA 50,- 8252 H R 50,- 9101 AN
25,.
RL 25,- 8308 BH 25,- 9102
70,
70,- 6823
70,- 7481
70,
9105
70,
9121
9136
70,
50,.
9255 JB
9356 BT 700,
70,
9367
9406 VZ 25,
25,
9409 TJ
9444
70,
25,
9502 RJ
70,
9531
70,
9535
9561 TL 25,
9648 GW 25,
9725 GH 25,
9726 CS 50,
9752 JR
50,.
25,- 6833
70,70,- 7556 SK 25,- 8326 AG 50,- 9796
70,- 9824
70,70,- 7573 GJ 700,- 8372
50,- 6916
70,- 8391
HZ 25,- 9873 RH 7000,25,- 6942
70,- 7597
70,- 9901
TE 25,25,- 6961 DP 50,- 7606 VN 50,- 8475
10,- 6961 KC 25,- 7651 NE 25,- 8702 AV 50,- 9918 PS 25,70,50,- 7039 AD 25,- 7676 DG 50,- 8713
70,- 8753
70,50,- 7039 AP 50,- 7734
70,- 7740 AB 50,- 8773
70,25,- 7116
50,10,25,-

IVlega Jackpot maart

70,25,50,-

CV 700,
70,
50,- 3818
CZ 25,
70,- 3822 BH 25,70,- 3832
70,70,- 3841
XK 25,70,- 3844 HP 50,-

70,-

BR

JE

RK

25,70,-

3328
3336

70,-

GJ

WE
RD

25,-

AW 50,- 4414
JG 500,- 4417

2726

EV

25,-

70,-

HD

AS

5237
5283

5368

GJ 50,- 3851
CR 700,- 3852
AP 700,- 3862
70,- 3898
BW 50,- 3906

2635

5212

70,70,-

70,-

DX 700,- 3601
70,- 3739
AK 25,- 3764
JH 700,- 3791

2622
2625

5063

70,-

25,-

KA 700,2523 BN 700,2526 EW 25,2545 TT 500,2561 AT 7000,2573 AS 500,-

2591
2611
2611

25,-

PZ
GS

3425
XJ 500,- 3454
70,- 3466
GA 25,- 3526

BG

4902

5061

5315
5321
5341

70,-

50,- 6361

70,25,-

VH 50,RZ 700,-

70,-

2260
2262

2313

3021

SX 50,- 3137
AM 700,- 3151
ZX 25,- 3205
XG 100,- 3299
EK 25,- 3314
PB 50,- 3315
EB

RM
AP

3034
3069
3073
3074
3076
3088

10,-

EH
ES
NH

2804
2807
2905
2969
2995

l
l
l
I

, Datum:
Handtekening:

150.00.04

NATIONALE
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:

10,- \
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
LOTERIJ
10,- | De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer U,O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997
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Big Barfc
rijdt Mitsubishi

Toyota Avensis
Wagon

Big Bart, de held van miljoenen
televisiekijkers, rijdt als een van
de eersten In' een nieuwe
Mitsubishi Pajero'^Pinin.'Hij
nam onlangs de sleutels In ontvangst bij Mitsubishi dealer
Oudshoorn in Leiderdorp. Voor
Big Bart komt terreinwagen
goed van pas. De auto met het
bekende Super ,Select 4WDsysteem past goed bij zijn plannen om een bedrijf in outdooren survivalactiviteiten te starten, '
-

30.000e

Handelsreiziger

leasecontract
Mercedes-Benz

De D-4D is een sterke
diesel met 110 pk
en 250 Nm.

Mercedes CL
verovert titel

Veel ruimte en
een sterke en stille motor
maken van de Toyota
Avensis D-4D een prettige
reisauto.

Voor de negende .keer heeft
Auto Europe, Europa's grootste
autotijdschriftengroep, - de
beste auto die Jiet afgelopen
jaar nieuw op 'de markt verscheen; gekozerif Dit jaar bleef
de Mercedes,CL de.baas.over
de andere ; genomineerde
auto's: x Opel,; Zafira, Skoda
Fabia, Toyota Yaris, Rover 75,
Jaguar " S-Type - en • Citroen
Picasso. De Auto Europe-groep
is een' samenwerkingsverband
van, - 12 >• autotijdschriftèn.
Nederland • wordt vertegenwoordigd door AutoWeek. , •

"Kever" Aüto-1
van het Millenium
Met een grote . meerderheid
aan ; stemmen heeft Auto
Europe de Volkswagen Kever
gekozen tot.Auto-1 van het
afgelopen Millenium. Maar
liefst elf landen zetten de Kever
op de; eerste plaats; alleen
Groot Brittannië had een voorkeur voor de Mïni."
,•,

D

e Toyota Avensis Wagon valt op door zijn afmetingen. Een
ruime stationwagen met veel plaats voor passagiers en
lading Zeker het testexemplaar met de nieuwe D-4D dieselmotor is ideaal voor mensen die veel op pad zijn en daarbij
spullen moeten vervoeren. Een handige vertegenwoordigersauto
dus. Hij ziet er representatief uit. Door de snelle en stille dieselmotor verloopt het reizen aangenaam. De krachtbron beschikt
over moderne techniek. Het is een turbodiesel met directe common rail inspuiting en 16 kleppen, goed voor 110 pk.
De Avensis heeft een overzichtelijk
dashboard met een logische plaatsing van de bedieningshendels en
knoppen. In de Linea Sol uitvoering

die wij gereden hebben is het dashboard voorzien van walnotenhout.
Het zorgt voor een luxe ambiance.
Je verwacht dergelijke toepassin-

gen van hout eerder in duurdere
auto's. Het vrij grote stuur ligt stevig in de hand.Verder valt de lange
versnellingspook op. Handig wanneer je tegelijkertijd wilt schakelen
en de radio bedienen. Dat schakelen geschiedt zeer soepel. Aan de
buitenzijde is de Linea Sol uitvoering herkenbaar aan de chromen
spaken in de grille.
De D-4D is de eerste common rail
diesel van Toyota. De motor beleeft
zijn debuut in de Avensis.
Overigens blijft de indirect inges-

poten 2.0 turbodiesel gewoon
leverbaar. De nieuwe diesel heeft
ook een inhoud van tweeliter. Door
de toepassing van directe inspuiting waarbij de diesel met eenhogere druk wordt ingespoten en
vier kleppen per cilinder is het vermogen gestegen en het verbruik
gedaald. De D-4D levert 110 pk en
de 2.0 TD 90 pk. Het koppel van de
nieuwe krachtbron bedraagt 250
Nm, tegen 203 Nm in de oude versie. De D-4D doet dit jaar ook zijn
intrede in de Corolla.

Je zit door
de hoge
zitpositie
als een vorst
in de Agila.

M

et trots meldt Opel als eerste Europese fabrikant een
mini-MPV te hebben. Op het door Japanse en
Koreaanse autofabrikanten beheerste toneel komt het
Duitse merk met de Agila. Het resultaat van een slimme samenwerking met het eveneens bij de General Motors familie aangesloten Suzuki. Dit Japanse merk heeft een nagenoeg aan de Agila
gelijke Wagon R+ op de markt.
Mini-MPV's veroveren langzaam
maar zeker terrein in de drukke
automarkt. De Daihatsu Move en

de Suzuki Wagon R+ kwamen
enkele jaren geleden als eerste
modellen op de markt. Ze vielen op

door hun compacte afmetingen,
hun opmerkelijk hoge dak, de hoge
zitpositie en verrassend veel binnenruimte. In de laatste jaren is het
aanbod zeer snel gegroeid dankzij
nieuwkomers als de Hyundai Atoz,
de Daewoo Matiz en recentelijk
nog de Yaris Verso van Toyota.
De Agila verschilt uiterlijk alleen
met de grille van de onlangs ingrij-

De kracht van de Agila zit in de
mogelijkheden. Hij is maar 3,5
meter lang. Daarmee red je je in de

Het vervoermiddel waarin de vier
genoemde mannen zitten is echter
van een geheel andere orde: de
vernieuwde Suzuki Wagon R+. In
vergelijking met het gemiddelde
hier bijna een simpel dingetje. Maar
Wat een fantastisch concept! Zowel
voor- als achterin is er meer dan
voldoende hoofd- en beenruimte
voor iedereen. Je kunt ontspannen
zitten en dat is veel waard.
De 1,3 liter benzinemotor staat
ondanks het forse gewicht aan
bord borg voor aanvaardbare pres'aties. In het stadsverkeer komt de
Wagon R+ vlot mee, op de autosnelwegen langs de Middellandse
2ee snort het motortje vrolijk naar
'uim boven de 140 km/u. OK,
geen absolute record breker, maar
n
og altijd meer dan maximaal is
toegestaan. Bij die hogere snelheden hoor je de zuigertjes wel flink
^erken, je moet wat harder praten
om boven het geluid uit te komen.

Maar het blijft aan boord comfortabel en als bestuurder heb je absoluut controle over de auto.
Dat is een compliment voor het
onderstel van deze vernieuwde
Wagon R+, die ergens rondom
Pasen de Nederlandse showrooms
zal bereiken. De bouwers van
Suzuki hebben de auto ontwikkeld
ir: samenwerking met hun collega's
van Opel, die het voertuig onder
de naam Agila op de markt zullen
brengen. Dit soort samenwerkingen is tegenwoordig standaard,
omdat de peperdure ontwikkeling
van nieuwe modellen daarmee
door meer merken wordt gedragen
en auto's dus betaalbaar blijven.

Opel levert zijn nieuweling in drie
uitvoeringen. De Basis heeft al
stuurbekrachtiging, een infodisplay,
elektrisch verstelbare buitenspiegels en een bestuurdersairbag.
Deze versie is er alleen met de 1,0liter motor en kost dan 19.995 gulden. Een stap hoger op de ladder
staat de uitvoering Comfort voor
21.495 gulden. De meeste luxe
Elegance heeft zelfs centrale vergrendeling en elektrisch te bedienen ramen voorin, evenals lichtmetalen wielen. Dan komt de Agila op
een prijs van 23.495 gulden. De
1,2-liter (Comfort) is te koop vanaf
22.995 gulden. Opel Nederland
verwacht dit jaar rond de 3.500
Agila's te verkopen in Nederland.

Opel voert in de later dit jaar debuterende Agila wel eigen motoren,
maar in de basis gaat het om
dezelfde auto. Je herkent ook wel
wat typische Opel-onderdelen in
het dashboard van de Japanse

variant, maar het concept is onbetwist van Suzuki. Die is immers specialist in compacte en praktische
auto's. Als kernwaarden hanteert
deze fabrikant drie begrippen voor
zijn auto's: een uniek karakter,
sportiviteit en kwaliteit. Dat bracht
de eerste Wagon R+ immers al een
aantal jaren geleden in Japan op de
markt, waarna in 1997 de introductie in Europa volgde. En met succes, want ook in Nederland worden
aanzienlijke aantallen verkocht. Nu
Opel een eigen variant toevoegt zal
de belangstelling ook voor de
Wagon R+ naar verwachting verder stijgen.

In de nieuwste uitvoering is de
Wagon R+ een beetje gegroeid: in
de lengte met tien centimeter en in
de breedte met 1,4 centimeter, Dat
is ten goede gekomen aan de binnenruimte. Die bezit heel wat handige opbergvakken en dergelijke.
Handig is ook, dat de bagageruimte kan worden vergroot tot maar
liefst 1.250 liter door de achterbank
neer te klappen.
De Nederlandse importeur, B.V.
Nimag in Heinenoord, brengt via
de dealers een behoorlijk luxueus
uitgeruste basisuitvoering op de

markt. Elektrisch te bedienen
ramen, centrale portiervergrendeling (met dubbel-lock), stuurbekrachtiging en elektrisch bedienbare buitenspiegels zijn standaard. De
veiligheidsvoorzieningen mogen er
ook zijn: behalve twee fullsize airbags en ABS heeft de Wagon R+
standaard
gordelspanners en
beschermende balken in de portieren.
Een aardig initiatief van de impo>'teur is de lancering van een gelimiteerde serie First Edition met een
wel heel royale uitrusting. Hierbij is

Mede door de grote laadruimte die
530 meter meet is de Toyota
Avensis D-4D perfect voor mensen
die veel op weg zijn en daarbij veel
spullen moeten vervoeren. Ook
voor de vakantie met het gezin
naar Zuid-Frankrijk is de auto
geschikt. Een ideale reisauto dus
rnet veel beenruimte voor de achterpassagiers.

Audi brengt speciale versies uit
alle modellen. Onder de toepasselijke naarn Exlusive zijn de
A3, A4, A6 en A8 voorzien van
lichtmetalen velgen en een
riant interieur. Het voordeel
voor de klant kan oplopen tot
71%. Het modellenoffensief
van de A4 kan op internet
bekeken worden:
www.audiA4sale.nl

Stéphan Vermeulen
SPECIFICATIES:

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

Motortype:
vier cilinder diesel
Cilinderinhoud: 1995cm3
Vermogen:
110 pk bij 4.000
t.p.m.
Max. koppel: 250 Nm bij
2.000-2.400
t.p.m.
Acceleratie:
11,6 sec van
0-100 km/uur. .
190 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 5,9'ltr/100 km.

ABS
Airbags
Centrale portiervergrendeling
Centrale vergrendeling
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende zijruiten achter
Getint glas
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbe krachtig! ng
Stuur verstelbaar

Prijs:

f 54.640-

krapste straten. Zelfs keren lukt op
wegen waar je dat met andere
auto's echt maar beter kunt vergeten. Dan heb je in de Opel toch
geweldig veel ruimte. Boven het
hoofd rest nog zeker tien centimeter of meer tot het plafond. Ook
achterin hebben volwassen royaal
de ruimte. En moet er veel bagage
mee, dan laat de achterbank zich in
een handomdraai neerklappen. Hij
bestaat uit twee gelijke delen. De
bagageruimte groeit dan van 240
liter naar een flinke 1.250 liter.

Suzuki Wagon R+ gegroeid
V
ier volwassen mannen zitten in dezelfde auto, die door
Monaco rijdt. Dit roemruchte staatje aan de Franse zuidkust geniet een grote faam als belastingvluchtplaats voor
de rijken. De vele bijzondere auto's bevestigen dit beeld, want
bijna nergens ter wereld zie je zoveel Ferrari's, Jaguars, exclusieve BMW's en Mercedessen en andere exoten 'in het wild'. Wie
rijk is, laat dat ook zien met zijn of haar auto.

Exlusieve
Audi's

Mercedes-Benz

Opel Agila klein en toch groot
pend vernieuwde Suzuki Wagon
RH-. Beide merken maken gebruik
van eigen motoren en versnellingsbakken en laten de auto's ook in
een eigen fabriek bouwen: Suzuki
in Hongarije en Opel in Polen,
Gliwice. Bij de Agila valt te kiezen
uit een 1,0- of een 1,2-liter motor.
De eerste telt drie cilinders en levert
58 pk, de tweede heeft vier cilinders en die stampen 75 pk uit de
grond. De vierpitter is uiteraard wat
pittiger, maar wie de compactere
éénliter krachtbron een beetje op
toeren houdt, levert niet eens zo
erg veel in.
Gezien de grote hoogte ligt de
Agila opmerkelijk stabiel op de
weg. Je kunt ontaard hard door de
bocht zonder een seconde het
gevoel te krijgen dat de auto
omvalt. Motor- en rijgeluiden zijn
heerlijk gedempt. Daardoor blijft
het comfortabel stil in de Agila. Bij
hoge snelheid vanaf zo'n 140
km/uur begint windgeruis wat op
te komen, maar bij dit type auto
met een top van maximaal rond de
150 mag je dat echt niet als een
bezwaar bestempelen.

De Avensis staat bekend als een
stille auto. Dat geldt ook voor de
Avensis D-4D. De motor is voor
een diesel zeer stil. Bovendien hoor
je nauwelijks rijwind. Hierdoor is
het afleggen van grote afstanden
minder vermoeiend. Bij een koude
start laat de diesel zich nog wel
nadrukkelijk horen. Wanneer de
aanjager of airco bij het stationair
draaien van de motor ingeschakeld
wordt verhoogt automatisch het
motortoerental. De motor is tot
vlotte prestaties in staat die met
veel gemak levert. Voor je het weet
overschrijd je de maximumsnelheid. Op de snelweg is de Toyota
Avensis in zijn element.
Ondanks de lange achterkant van
de Wagon ligt de auto ook in bochten goed op de weg. De afstemming van het onderstel is comfortabel. Hij effent het wegdek mooi
vlak. Bij het nemen van een drempel hoor je nooit piepjes of kraakjes. De auto is perfect afgewerkt.
Dit gevoel wordt versterkt door een
blik op het dashboard.

In februari 2000 heeft
Mercedes-Benz Leasing b.v.
zijn 30.000e leasecontract
afgesloten. Dit betekent een
groei van 30% ten opzichte
van vorig jaar .februari. De
leasemaatschappij richt zich
voornamelijk op de leasing en
financiering van MercedesBenz personen- en bedrijfsauto's. Na de fusie van
Daimler-Benz en Chrysler is het
productenscala met dit laatste
merk uitgebreid. Ook de kleinste telg in het gezelschap,
smart, heeft met meer dan
1000 leasecontracten aan het
goede resultaat bijgedragen.

Een auto met
een onderscheidend
uiterlijk
de Wagon R+ als extra voorzien
van mistlampen voor, airconditioning, een First Edition mattenset en
14-inch metalen wielen. Over de
prijzen konden bij de introductie
nog geen definitieve mededelingen
worden gedaan, maar verwacht
mag worden dat de basisprijs net
onder de 25.000 gulden blijft. En
daarmee is de Wagon R+ zeer concurrerend geprijsd!

W

at is Mercedes-Benz
op een geweldige
manier bezig! Met de
introductie van de nieuwe Cklasse zet het merk met de ster
weer een nieuwe norm. De
best verkochte Benz heeft niet
alleen een aantrekkelijk dynamisch uiterlijk gekregen, maar
is tevens ruimer, comfortabeler
en veiliger dan zijn voorgangers. Bovendien is de wielbasis miniem vergroot, waardoor
de binnenruimte ook is toegenomen. Dat komt met name de
passagiers achterin ten goede.

ken, want de C-klasse is bepaald
geen goedkope auto. Voor het
basismodel, de C180 met twee liter
benzinemotor, moet al 70.500 gulden worden betaald. En daar
komen dan de afleveringskosten
van 1.550 gulden en de verwijderingsbijdrage van 150 gulden nog
bij! Naar goed Mercedes gebruik
zijn er drie klassen: Classic,
Elegance en en Avantgarde, waarbij de toegevoegde waarde zit in de
luxe uitrusting. Daarboven blijft er
keus genoeg om de auto een
geheel eigen karakter te geven,
maar dat kost wel veel geld.

De auto heeft zowel van buiten als
van binnen veel overeenkomsten
met de S-klasse, waaronder een
groot aantal technische lekkernijen.
Standaard heeft de C-klasse zes
versnellingen (handbak), multifunctioneel stuurwiel, cruise-control, uitgebreide boordcomputer,
regensensor, elektrische raambediening en elektrisch verstelbare
stoelen.
De C-klasse heeft een vlotte styling, die mede dankzij de vrolijke
koplampen een jonge uitstraling
paart aan kracht en kwaliteit.
Het is duidelijk dat de Duitse fabrikant de zinnen heeft gezet op een
jonger koperspubliek. Dat moet
wel over voldoende geld beschik-

Medio mei debuteert de nieuweling daadwerkelijk bij de dealers. In
Nederland zullen er dit jaar nog
zo'n drieduizend op kenteken worden gezet. De nieuweling werd
onlangs tijdens een geweldige
show getoond aan de uit alle
werelddelen naar het hoofdkantoor
in Stuttgart toegestroomde vakpers. Een fantastisch optreden van
de energieke violiste Vanessa Mae
onderstreepte, dat deze C-klasse
bestemd is voor een modern denkend publiek.
De grote baas van DaimlerChrysler,
Jürgen E. Schrempp, gaf persoonlijk de aftrap voor de media, die
vooralsnog ook alleen maar naar
de auto mogen kijken. De eerste

Autoschade
Gespecialiseerd tn uitdenken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkcerschade
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Een vlotte styling voor de C-klasse, maar de zichtbare kracht en
kwaliteit blijven toch de sterke
punten van Mercedes-Benz.

testritten staan gepland in mei,
rondom de introductie aan het
publiek.
Schrempp schetste in korte, glasheldere bewoordingen de succesvolle
uitgangspositie
van
Mercedeü-Benz, dat wereldwijd
zo'n 4 miljoen klanten telt, vier op
de vijf hebben ook al eerder een
Benz gereden. "Zo'n klantentrouw
vertegenwoordigt een geweldige
waarde," aldus Schrempp.
Zijn collega in de Raad van Bestuur
die direct verantwoordelijk is voor
MercedesBenz, professor Jürgen
Hubbert, benadrukte dat de Cklasse een compleet nieuwe auto
is. "Wij denken dat alles er aan
beter is," stelde hij trots vast.
De Nederlandse importeur zegt dat
de uitgebreide basisuitvoering een
prijsverhoging rechtvaardigt. Het is
in elk geval een feit, dat de kopers
van het lopende model in het algemeen veel extra's bestellen en
gemiddeld een auto aanschaffen
met een totale waarde van 75.00C
gulden. Dankzij de hoge restwaarde doet Mercedes-Benz het
natuurlijk geweldig goed in de
lease.
Wie geïnteresseerd is in een C kar
kiezen uit zes verschillende motoren, waaronder uiteraard ook drie
diesels. De concurrentie heeft ei
weer een zware tegenstander bij,
dat is nu al duidelijk.
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LAAGSTE PRIJS GARANTIE
WEKELIJKS EUROPA
PANASONIC EB GD9O
i.c.m. DUTCHTONE ALL l W 6O
Nu bij Expert: een van de mooiste telefoons
i.c.m. een supervoordehge belbundel.
En... als u aan het eind van de maand nog
belminuten over heeft, neemt u die gewoon
mee naar de volgende maand'

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04
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• Design dual band gsrtv
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(slechts 88 gram!)
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SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v a ƒ 60,- p m
incl. stenen

Marktslagerij

American Hamburgers
Speklappen
kilo

met gratis 4 treinburgers

Bij

De specialist in
al uw bloemwerken

BLOEMSIERKUNST

JölujJS

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Nog 1 keer hachee eten
Hacheevlees
kilo
100 gram Runderrollade +
100 gram Gebraden gehakt
samen
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Oostemderweg 91 , Postbus 95, 1430 AB Aalsmeer
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Oifidat u niet zonder kunt!

Samen komen
we overal.

- Zandvoorts
^Nieuwsblad
Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn Ussenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasleurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Bel voor meer
informatie over
succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik
020 - 562 2804
of
Pieter Langereis
020 - 562 3436

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn Op de Contactiijn 0906501515 6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
adveitenties van le/ers die een seneuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken

Giro 6868 Den Haag.
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Uiteraard kunt via 0906-501515 6
ook <:elf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automaüsch een boxnurnmer en PIN-code
van de belcomputer Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen 111 on^e krant
Probeei het direct Veel mensen hebben op de/.e wij/e al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen, (l 00 c/pml

Gedempte Oude Gracht 5-9

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit geen origmeele getuigschriften bij uw
sollicitatie. Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopieeren.

HOE ZORGT FOCWA ERVOOR DAT HAAR
MERK UIT DE KREUKELZONE BLIJFT?
Co ad\enteren is ook voor een branchevereniging een effectieve manier om met haar leden te adverteren zonder het zicht op haar merk te vcihe/en
Meer weten over de/c gratis service'' Bel het Cebuco, hel aanspreekpunt voor krantenadverteerders (020) 430 91 00 of ki|k op wwwcebuco nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

Zandvoorts
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Spanning groot
bij bridgeclub
ZANDVOORT - In de laatste wedstrijd van de vierde
competitie bij de Zandvoortse Bridgeclub moest de beslissing vallen over promotie
en degradatie. Op; deze
avond viel de spanning dus
te snijden.
In de A-lijn sloegen de heren
Baljet en Heidoorn hun slag, zij
behaalden op deze laatste
speelavond de eerste plaats
met 63 procent. Het echtpaar
Hoogendyk scoorde 62 procent en werd tweede. Na enig
rekenwerk bleken de heren
Baljet en Heidoorn de vierde
cyclus te hebben gewonnen.
De heren Van der Meulen en
Brandse, die sinds kort met elkaar een paar vormen, deden
het ook uitstekend door beslag
te leggen op de tweede plek.
Het doek viel voor vier paren,
die het in de laatste competitie
een klasse lager moeten proberen.
In de B-lijn waren de dames
De Leeuw en Peeman niet te
stuiten. Zij zegevierden met 67
procent, hetgeen zes meer was
dan het resultaat van nummer
twee, de dames Gotte en Verburg. Beide paren promoveren
naar de A-groep, te zamen met
de heren Bakker en Brandse
sr. en de heren Van Gellekom
en Verburg. Vier paren degradeerden naar de C-üjn.
De dames Bruijn en Van
Leeuwen hebben bewezen de
sterksten te zijn in de C-üjn.
Opnieuw eindigden ze op de
eerste plaats en wel met 56
procent, gelijk met de dames
Van Dillen en Lemmens. Vier
koppels promoveerden naar
de B-lijn, te weten de dames
Bruijn en Van Leeuwen, de dames Beijer en Rauwerda, de
dames Morhaus en De Muinck,
alsmede de dames Van Ackooy
en Drenth.
Het echtpaar Kerkman deed
het in de laatste wedstrijd van
de competitie op donderdagmiddag prima door met 69
procent de meest begeerde
plek te behalen. Tweede met
64 procent werden mevrouw
Van Leeuwen en de heer Overzier. In de totaalstand kwam
bovenaan geen wijziging.
Kampioen van de vierde competitie werden de heren Weijers en Hogendoorn, het zilver
was voor mevrouw Fluitsma en
de heer Veldhuizen.

Jan Terol terug
van weggeweest

ZANDVOORT - Voor het
eerst in het bestaan van de
Zeevis Vereniging Zandvoort
werd er een strandwedstrijd
gehouden op zondag.

Vijftien leden waren actief op
het strand en verzamelde zich
op zondagmorgen op het
strand voor een wedstrijd over
drie uur. Veel leden die in de
winter niet in het donker willen
vissen waren er nu wel. Nadat
Willem Bakkenhoven het veld
had uitgezet klonk om negen
uur het startsignaal. Het aas
werd voor de reddingspost in
zuid in zee geworpen. Door het
zakkende water konden de vissers al snel op de bank komen
om van daaruit in het diepe te
vissen.
De eerste twee uur leverde
geen vis op, maar bij het opkomende water werden een paar
vissen aan de haak geslagen.
Jos Kaarman ving de eerste en
wel een bot van 27 centimeter,
gevolgd door Eli Paap en Gerard Versteege. Vlak voor het
einde van de wedstrijd werd
nog wat bot en wijting gevangen. Na jaren van afwezigheid
greep Jan Terol de volle winst.
Hi) werd eerste en ving tevens
de grootste vis, een bot van 30
centimeter. Tweede werd Jos
Kaarman met een bot van 27
centimeter en de derde plaats
ging naar Rene van den Eijnde
met een wijting van 25 centimeter.
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Sporttitels voor Olga Poots en Olaf Cliteur
ZANDVOORT - In het
sfeervolle restaurant De Watertoren werd vrijdagavond
de verkiezing van sporters
van het jaar 1999 bekendgemaakt. De door de Sportraad Zandvoort georganiseerde huldiging van de winnaars viel bijzonder in de
smaak en zal volgend jaar zeker weer gehouden worden.
Sportvrouw werd Olga Poots
terwijl de titel van sportman
naar Olaf Cliteur ging. De
beste ploeg werd TZB-softbal en de waarderingsprys
ging naar Aad Leijen.
De voorzitter van de Sportraad, Cees van Dijk heette in
zijn opening iedereen van harte welkom en in het bijzonder
wethouder Oderkerk. Van Dijk
hoopte dat deze verkiezing in
lengte van jaren zal doorgaan
en memoreerde onder andere
dat de Sportraad veel voor de
Zandvoortse sporters wil betekenen.
De verkiezing van de sporters heeft de Sportraad ter
hand genomen. Binnen Zandvoort werden alle sportverenigingen aangeschreven met het
verzoek een drietal kandidaten te nomineren voor de categorieen, sportvrouw, sportman en sportploeg van het jaar
1999'. Tevens werd de media
verzocht om kandidaten te
stellen en ook de Sportraad
zelf bracht een stem in.
De genomineerden voor de
titel van sportvrouw waren
Olga Poots, Ditte Valk en Andrea van der Hurk. Het werd
Olga Poots. Poots is in Zandvoort meestal te vinden op de
voetbalvelden. Nadat zij zelf
jarenlang had gevoetbald,
moest zij door een knieblessure noodgedwongen stoppen.
Daarna heeft zij voor alle
Zandvoortse voetbalvereniging wel een wedstrijd gefloten. TZB, Zandvoort'75 en
Zandvoortmeeuwen maakten
gebruik van haar kwaliteiten
als scheidsrechter. Zij heeft dit
seizoen jammergenoeg aangekondigd te stoppen met fluiten
van seniorenwedstrijden, vanwege verruwing op de velden.
Jeugdwedsferijden blijft zij echter voor TZB en SV Zandvoort
leiden.
Gezien de prestaties van de
afgelopen jaren en vooral in
1999 kon het geen verrassing
zijn dat Olaf Cliteur de sportman van 1999 zou worden.
Naast Cliteur werden Marcel
Draijer en Diederik de Groot

genomineerd voor de titel. Tegen Cliteur was echter geen
kruid gewassen. De Zandvoorter schaakt al sinds 1976. Hij
begon bij de Schaakclub Zandvoort en zag meteen kans diverse jeugdtitels in de wacht te
slepen. Ook bij de senioren
haalde Cliteur vele titels binnen.
Olaf Cliteur werd mede-oprichter van de Chess Society
Zandvoort en is al enige jaren
voorzitter van deze club. Naast
vele successen by Chess Society werd Cliteur lid van de Amsterdamse schaakvereniging
De Raadsheer. De speelsterkte
is daar veel hoger maar ook bij
deze club was de Zandyoorter
succesvol. Naast clubtitels in
1999 eindigde mj met zijn medespeler Ron van Dijk op de
achtste plaats bij de Nederlandse
kampioenschappen
doorgeefschaak.
De softbaldames van TZB
timmeren de laatste jaren behoorlijk aan de weg en de titel
van Sportploeg van het jaar
1999 was dan ook dik verdiend.
De badmintonclub "Van der
Nulft en het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen grepen
net naast de titel. De softbalsters behaalden in de laatse
vijf jaar driemaal een kampioenschap en ook zijn de dames
op ander gebied actief. Vele
verrichten al jaren diverse bestuurstaken. Dat de dames
ook redelijk allround sportvrouwen zijn kan geconcludeerd worden uit het feit dat
de helft van dit team in 1998 de
titel pakte bij de sportploeg
van het jaar competitie. Sportiviteit, prestatie en gezelligheid zijn kenmerkend voor
deze groep softbalsters.
Met de uitreiking van een
waardenngsprijs schoot de
Sportraad in de roos. De 53jarige Aad Leijen was bijzonder in zijn nopjes met deze uitverkiezing. Leijen woont vanaf
1979 in Zandvoorrt. Bij een
ernstig ongeluk verloor hij beide onderarmen en woont zodoende in Nieuw Unicum.
Leijen begon in 1979 als
grensrechter bij TZB en later
bij Zandvoortmeeuwen voor
zowel veldvoetbal als zaalvoetbal. In 1968 behaalde hij het
KNVB-diploma zaalvoetbal en
floot vele wedstrijden in de regio Kennemerland. Nog steeds
staat Aad leijen langs de lijn
met de grensrechtersvlag. Ook
bij sportdagen voor gehandicapten en schoolvoetbaltoernooien geeft hij acte de presance.

ZANDVOORT - De handbalteams van ZVM-Rabobank maakten bij de start
van het tweede gedeelte van
de veldcompetitie weinig indruk. De handbalsters verloren met 32-5 van Tornado en
de mannen leden een 28-9 nederlaag tegen de reserves
van Vriendschap.

Wethouder Oderkerk feliciteert de sportman van het jaar 1999, Olaf Cliteur

Foto RobKnotter

Nassauschool wint voetbaltoernooi

de lakens uitdeelden. De beslissing viel dan ook in de onderlinge confrontaties. Nadat
het jongensteam van de Oranje Nassauschool al flink had
uitgehaald tegen de Mariaschool (9-0) en met 3-0 de Nicolaasschool opzij had gezet,
werd de strijd tegen de Beatrixschool van groot belang. De
Beatrixschool was tot dan toe,
Het was een toernooi met door overwinning op de Nicotwee gezichten wat het weer laasschool en Hannie Schaftbetrof.
Maandag lekkere voor- school, ook ongeslagen.
Riek de Haan
(TZB) 37 X
jaarstemperaturen, maar dinsdag vreselijk koud door de
noordenwind. Dat kan nou
eenmaal in Nederland. Het
maakte de pret voor de meisjes
en jongens van de scholen er
Robin Castien
(ZVM zat.)
22 X
niet minder om. Het was jamMischa Tibboel
(TZB)
22 X
mer dat de Duinroos geen
team
op de been kon brengen,
De strijd tussen de Oranje
Stefan Smit
(ZVM zat.)
12X
doch de overige scholen brach- Nassauschool en de BeatrixPieter Keur
(ZVM zat.)
10X
ten over het algemeen goede school werd een spannende
teams in het veld.
aangelegenheid. Ondanks de
Riek de Haan weet van geen ophouden en scoorde opnieuw twee
kou waren veel supporters
doelpunten. De XZB-er staat nu op 37 treffers. Op ruime afstand
De vijf bassisscholen speel- rond het veld aanwezig om hun
volgden Robin Castien en Mischa Tibboel. Castien kwam met zijn den een halve competitie helden aan te moedigen. De
ploeg niet in actie terwijl Tibboel eenmaal scoorde en nu ook 22
waarbij vooral de Oranje Nas- Oranje Nassauschool speelde
doelpunten heeft gemaakt.
sauschool en de Beatrixschool doeltreffender en won ver-

ZANDVOORT - Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernqoi
voor de plaatselijke basisscholen leverde ditmaal een
overwinning op voor de
Oranje Nassauschool. De
kampioen van vorig jaar, de
Beatrixschool, legde beslag
op de tweede plaats.

Topscorer

diend met 2-0 en was daardoor
zeker van toernooiwinst. Achter de Beatrixschool werd de
Nicolaasschool derde, gevolgd
door de Hannie Schaftschool
en de Mariaschool.
In de meisjespoule was het
scenario niet veel anders. De
strijd ging hier ook tussen de
teams van de Beatnxschool en
de Oranje Nassauschool. Beide teams wonnen de eerste,
drie wedstrijden waarna in een
echte finale de beslissing

Beatrixschool buigt hoofd tijdens
confrontatie met latere winnaar
moest vallen. Zowel voor de
doelen van de Beatrixschool
als van de Oranje Nassauschool speelden zich hectische
taferelen af maai- gescoord
werd er niet. De Oranje Nassauschool werd winnaar door
een duidelijk beter doelsaldo.
De Mariaschool, de Nicolaasschool en de Hannie

Schaftschool kwamen in de
punten door onderling gelijk te
spelen. Deze teams gaven alles, speelden zeer sportief
maar kwamen kwaliteit te
kort. Het plezier was er echter
niet minder om.
Na drie jaar heerschappij
van de Beatrixschool, leert een
optelsom dat de Oranje Nassauschool de macht dit jaar
over heeft genomen. De Beatrixschool moest genoegen nemen met een tweede plaats op
ruime achterstand gevolgd
door de Nicolaasschool De
vierde plaats ging naar de
Hannie Schaftschool en de vijfde plek was voor de Manaschool.
De voorzitter van de SV
Zandvoort, Cees van Dijk, reikte, onder groot enthousiastme
van de leerlingen, de prijzen
uit. Ook dit jaar stond het toernooi onder de strakke maar gemoedelijke
leiding
van
scheidsrechters
Heidoorn,
Schilpzand, Luijkx, Anesen en
Schrader.

Zandvoort nog steeds
niet in veilige haven
ZANDVOORT - In een uitermate spannend duel
kwam SV Zandvoort niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen Geel Wit. Door dit resultaat en mede door de uitslagen van andere wedstrijden
is Zandvoort nog steeds niet
veilig.

ZANDVOORT - TZB blijft
door een goede 4-0 overwinning op ABN/AMRO in het
spoor van koploper Heemstede. Heemstede won nipt
van HYS met 2-1 en gaat de
Zandvoorters nog steeds
vooraf.

Kampioen Mark van der Mije legt aan voor een van zijn caramboles

Foto RobKnotter

Van der Mije beste biljarter
ZANDVOORT - Voor de
tiende keer werd het tailjarttoernooi "tien over rood" een
schitterend gebeuren in Café
Bluys aan de Buureweg. In
een spannende finale zegevierde Mark van der Mye.
Opvallend goed was de derde plaats van de enige vrouweüjke deelneemster Irma
van der Moolen.
Van der Moolen deed in de
derde ronde vreselijke goede
zaken door de kampioen van
vorig jaar Fred Paap aan de
kant te zetten. Toen lag een
finale plaats geheel open en zü
pakte deze ook. Het mooie biljartgebeuren trok naast 48

deelnemers vele toeschouwers. Het was daarom dringen
geblazen in de Buureweg. „We
hadden nog meer biljarters die
mee wilden doen, maar we
hadden de ruimte niet," stelde
mede organsitor Louis van der
Mije. „Volgend jaar gaan we zeker dit toernooi uitbreiden."
Deze Louis van der
zorgde in de halve finale voor
een fraaie prestatie door in de
wedstrijd tegen Harry Vossen
een serie tien caramboles in
een beurt te volmaken. Daarmee was Van der Mije verzekerd van een finaleplaats,
waarin hij uit moest komen tegen Irma van der Moolen en
Mare van der Mije. Het spelpeil

ZANDVOORT- Voor de
klaverjas-marathon is nog
een enkele plaats beschikbaar. De organiserende
handbalvereniging ZVMRabobank rekent ook nu
op een vol clubhuis aan de
Duintjesveldweg.
Op zaterdagmiddag 15
april aanstaande begint
het klaverjassen om een
uur en de volgende dag
rond hetzelfde tijdstip
wordt de strijd afgesloten.
Het is altijd weer een unieke gebeurtenis in de klaverjassport in Zandvoort.
Deelname kan geschieden
voor een bedrag van dertig
gulden per persoon. Dit
bedrag is niet alleen om
deel te nemen, maar bovendien wordt er tussen
het kaarten door voor een
koud buffet gezorgd en de
koffie of een ander drankje
zal niet ontbreken. Inlichtingen of opgave bij Joke
de Jong, Tollensstraat 33,
telefoon 5716219.

Dikke nederlagen
handbalteams

TZB heeft geen
moeite met ABN

Tegen het onderaanstaande
ABN/AMRO liet TZB zich te
veel meeslepen in het lage
tempo. Van echt hoogstaand
voetbal was daardoor geen
sprake. De Amsterdammers
bakten er niet veel van en TZB
hoefde alleen in de eerste helft
even aan te zetten om de eindstand op 4-0 te bepalen. NatuurUjk was Riek de Haan in de
doelpunten productie betrokken. De Zandvoortse schutter
scoorde de eerste twee treffers, gevolgd door rake vrije
trappen van Mischa Tibboel
en Dennis Schrader.
De tweede helft was een formalitpjt T7,B wilde niet meer
en ABN/AMRO kon niet. De
tweede helft was dan ook heel
erg slecht en beide teams verlangden naar het verlossende
einde. Desondanks liet TZB
nog een hand vol goede mogelijkheden liggen. „Het was
geen beste wedstrijd" stelde
Willem Koning. „We waren
echter veel te sterk, maar hebben het toch niet in eigen
hand. Heemstede moet nu een
misstap maken."

Een etmaal
klaverjassen

lag het gehele toernooi erg
hoog. Vele biljarters maakten
grote series en lieten fraaie stoten zien op het biljart.
In die finale opende Louis
van der Mije met een 10-6 overwinning op Irma van der Moolen, waarna Van der Moolen de
strijd aan moest binden met
Mark van der Mije. Irma van
der Moolen gaf goed partij
maar ging met 10-7 ten onder.
De beslissende party tussen de
twee Van der Mije's leverde
niet die spanning op die verwacht werd. Mark had in vijf
beurten de tien caramboles gemaakt, terwijl Louis op een
bleef steken.
De Maartin Luther Visser

maquette, genoemd naar de
enige jaren geleden overleden
deelnemer aan dit toernooi en
beschikbaar gesteld door de
familie Visser werd een prooi
van Mark van der Mije. „Het1
was een prachtig toernooi,'
gaat Louis van der Mije verder.
„De drie dagen zijn zeer sportief en gezellig verlopen. En
dat het aansloeg bleek wel uit
de fraaie prijzen die door sponsors beschikbaar werden gesteld. Het gaat trouwens goed
met de biljartsport in Zandvoort en ook met onze club.
Voor volgend jaar staat dit
toernooi weer op de agenda,
maar voor het zover is spelen
we ook nog wel andere partijen."

Zondagmiddag om half drie
moet SV Zandvoort in Haarlem aan de bak in het duel tegen TYBB. De Haarlemmers
hebben aan een punt genoeg
en Zandvoort moet winnen
aangezien BSM, de rode lantaarndrager, thuis speelt tegen
DSOV en waarschijnlijk wel zal
winnen.
De ploeg van trainer Gerard
Nijkamp had zich zondag in
veiligheid kunnen brengen.
Een hard werkend Zandvoort
heeft behoorlijk wat kansen
gehad maar drie doelpunten
bleken te weinig. Voor Geel
Wit stond er niets meer op het
spel, doch de Haarlemmers deden de Zandvoorters niets cadeau. Omdat Zandvoort
moest winnen en Geel Wit vrij
uit kon spelen kregen beide
teams kansen op doelpunten
De eerste mooie kans was voor
Michel van Marm, maar vrij
voor de doelman was zyn inzet
te zacht.
Ondanks goed spel van vrije
verdediger John Keur opereerde de Zandvortse achterhoede
zeer nerveus. Daardoor kreeg
ook Geel Wit goede sconngskansen. Na twintig minuten
was het dan ook raak, toen op
links niet goed werd verdedigd
en de voorzet met een onhoudbare kopbal werd ingekopt, 01. Tien minuten later leek
Zandvoort de gelijkmaker vanaf de elf meter te mogen gaan
scoren. Mare Hoppe speelde
zich vrij in het strafschopgebeid en werd gevloerd. De
scheidsrechter wilde echter
van geen strafschop weten en
liet doorspelen.
Vijf minuten voor de rust for-

ceerde Zandvoort toch de verdiende gelijkmaker. Eerst
voorkwam de Zandvoortse
doelman Michel van Kampen
met een goede redding een
grotere achterstand voor zijn
team en uit de daarop volgende aanval scoorde Jordy Heidebrink de gelijkmaker, 1-1.
De tweede helft was nauwelijks begonnen of SV Zandvoort kreeg opnieuw een tegenslag te verwerken. De bal
werd uit een hoekschop door
de spits ongehinderd ingekopt, 1-2. De badgasten gooiden er nog een schepje bovenop en waren dicht bij de gelijkmaker. De sterk spelende Jordy Heidebrink slalomde door
de verdediging van Geel Wit,
maar zijn solo werd besloten
met een te zachte en houdbare
schuiver.
Kansen waren er voldoende,
maar er werd geen gebruik van
gemaakt Geel Wit ging beter
om met de mogelijkheden en
rondde een aanval doeltreffend af, 1-3 Met nog twintig
minuten te spelen leek het
doek voor SV Zandvoort te vallen. Doch het siert de manschappen van Nijkamp. Ook al
was het spel niet hoogstaand,
er werd voor elke meter grond
gestreden.Ivar Steen trok mee
ten aanval en scoorde drie rmnuten later met een fraaie volley, 2-3.
Twee minuten later leek alsnog het pleit beslecht toen de
scheidsrechter op protesteren
van Geel Wit inging en de
Haarlemmers een strafschop
gaf wegens vermeend hands.
Michel van Kampen, die een
prima wedstrijd keepte, koos
de goede hoek en stopte de bal
uitstekend. Zandvoort trok
alle registers open om alsnog
de gelijkmaker uit het vuur te
slepen. Twee minuten voor het
einde kreeg Zandvoort loon
naar werken. Een vnje trap
werd keihard door Geoffrey
van den Broek in geschoten, 33.

Beide Zandvoortse teams
komen uit in de derde divisie
en dat is veel te hoog gegrepen.
Er staan nog vier competitieduels op het programma, maar
van enig succes zal geen sprake meer zijn. Tornado heeft
ZVM-Rabobank geen schijn
van kans gegegeven. Vanaf het
eerste fluitsignaal werd het
team van coach Geert Dijkstra
met de neus op de feiten gedrukt. Fysiek en vooral snelheid kwam ZVM-Rabo te kort
om het Tornado lastig te maken. Ruststand 19-4.
Ook in de tweede helft was
het geen wedstrijd waarvoor
de toeschouwers warmliepen
Van een wedstrijd was namelijk geen sprake meer en ondanks goede Zandvoortse taedoelingen leverde de tweede
helft nog een schamele treffer
op. Aangezien Tornado regelmatig het doel vond werd de
eindstand op 32-5 bepaald.
„We doen onze sportieve
plicht om de competitie uit te
spelen, maar we hebben totaal
geen kans. De tegen partij was
twintig maten te groot," stelde
Geert Dijkstra.
In de zaalcompetitie zorgde
ZVM-Rabobank voor de titel
maar nu in de veldcompetitie
in de derde divisie wordt gespeeld zijn de kansen op positieve resultaten nihil. Tegen
Vnendschap was coach Ed
Spruit zelfs genoodzaakt mee
te spelen, aangezien een voltallig team niet op de been gebracht kon worden. Veel spelers moesten werken. In de eerste helft leverden de Zandvoorters defensief nog aardig
werk af, maar aanvallend kon
geen potten worden gebroken
Vnendschap dikteerde de
wedstnjd en bij de rust was de
stand 11-3.
Ook m de tweede helft had
ZVM-Rabo geen schijn van
kans. Aanvallend liep het wat
beter maar Vnendschap was
over alle linies beter en scoorde er lustig op los. In de slotfase ging de vermoeidheid bij
ZVM een grote rol spelen en
Vnendschap won zoals het wüde met 28-9. Doelpunten vrouwen- Chanssa Koning 2, Laila
Theumssen l, Daphma van
Rhee l, Wendy Vastenhouw 1.
Mannen. Menno Trouw 4, Kees
Schaap 4, Ed Spruit 1.

Lions opgerold
door Challengers
ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions
waren niet opgewassen tegen het geroutneerde tweede
team van Challengers. De
formatie van coach Olaf Vermeulen werd met 60-28 opgerold.
In de eerste helft ging het
nog redelijk met Lions. De
Zandvoortse basketbalsters
bleven aardig bij mede door
het doelgerichte werk van Sabine Dijkstra die de gehele
productie van de eerste helft
voor haai- rekening nam. De
ruststand brak aan bij 9-23.
In de tweede helft heerste
Challengers op alle fronten
Snelheid, rebound overwicht
en schotkracht waren geheel m
het voordeel van Challengers
Ook in de tweede helft was Sabina Dijkstra de beste Zandvoortse speelsters. Dijkstra
voegde in deze periode nog
eens negen punten aan haar
totaal toe. Het geroutineerde
Challengers walste in de slotfase over de Zandvoortsen heen,
28-60.
,,Er was geen eer aan te behalen," vond coach Vermeulen. „We hebben te weinig scorende speelsters en bovendien
hebben we de handdoek in de
ring gegooid. Het was voor ons
een verplicht nummertje. We
spelen nog een wedstrijd dan
zien we wel hoe we het volgend
seizoen gaan aanpakken."

EXTRA VOORDEUG
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JAN DES BOUVRIE: A
FAUTEUIL ESPRIT Handgevlochten
zilmeubel mei gestoffeerde zitting.
Diverse kleuren leverbaar,
van 998.- NU 495.-")

JAN DES BOUVRIE: A
FAUTEUIL SWING Apart ontwerp met
ramp van hanJgevlochlen pitriet
(div. kleuren ) en gestoffeerde kussens.
Fabrieksnieuw, zolang voorradig, van
1500.-NU 745.-")

AROUND THE WORLD
Maak een reis om de wereld bij Mobi Design in Alkmaar! Een unieke, grensoverschrijdende collectie met een avontuurlijke inslag. Want Mobi combineert
modern Europees design met ambachtelijk vervaardigde meubelen uit alle
windstreken en originele/ soms zelfs antieke, accessoires. De collectie voert
o.a. van China naar Mexico, van Korea naar de Filippijnen en van Indonesië
naar India en West-Afrika. Tijdelijk geven wij op veel tóch al voordelige eigen
importprijzen nog een extra stevige korting. Zolang de voorraad strekt is
shopping around the world goedkoper dan u denkt!
^~- ,_- -^^^

BIJZETTAFEL A
Massief hout, blad 'op handen
gedragen'daor twee menselijke
figuren, van 399.- NU 299.-")

EUROPESE EETSET A
Bestaande uit eettafel 'Provence' (massief beukenhoul) en eelkamerstoel 'Panis',
(leverbaar in diverse kleuren leer). Tafel, 200x90 cm, van 1299.- NU 1195.- *)
Stoelen, per stuk van 550.- NU 499.- *)

VOC-KAST A
Royaal bergmeubel van massief
mahonie. Geïnspireerd op oud-Hollands
model. Maat 120x75x240 cm.
Van 2150,- Nu 1295,-**)
HF STYLE ZITMEUBEL PARCO T
Tijdloos en luchtig ontwerp met prima
zitcomfort. Van Nederlands topmerk.
Tijdelijk in leder 'Muslang' (div. kleuren).5et2-zils(155cm) + 2,5-zi!s
(l 85 cm) van 5995,-NU 3995,-*)

BINNEN/BUITEN VOUWSTOEL A
Vervaardigd van verzinkt metaal en
duurzaam robinia hout.
4 stuks van 900.-NU 495,-**)
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ROYALE EETSET A
Bestaande uit 'Big Teak Table' (massief teak met ca 4 cm dik blad!) en
comfortabele stoelen 'Tyrrel' (in div. kleuren stof, afgewerkt met leer).
Tafel, 200x100 cm, van 1599.- NU 1395.-")
Stoelen, per stuk van 450.-NU 415.-*)

Metaal,
ca 100 cm hoog. f
von 370,
NU 295.-**)

DOUBLÉ BOOKCASE A
Royale boekenkast van massief teak
hout. van 1395.-NU 1095.-")

4NOWBYHÜLSTA:NOW4!
MOBI heeft een complete studio ingericht met dit Duitse (opmerk en toont
vele opstellingen. NOW BY HÜLSTA
slaat borg voor spraakmakend design
en een perfecte prijs-kwaliteilsverhoudina Het moderne programma NOW 4'
is nieuw en vanaf heden uitgebreid bij
MOBI te zien. Wij adviseren u graag

'il '
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CHINESE KABINETKAST A
Origineel oude exemplaren. Kasten
zijn tweedelig en meestal uitgevoerd
met 4 deuren en 2 lades. Massief hout.
van 870.-NU 695.-**)

' L ', A

BARS A
l
Sfeervolle, zeer
complete huisbor uit
Mexico, vervaardigd
von massief hout.
Indeling met o.a.
div. schappen, lade,
flessen- en glazenrekken, van 2250,
NU1595.-**)
V.O.C. BORDEN A
Handbeschilderde replica.
NU leverbaar vanaf 30.- p.st. ")

CD-STAANDERS A
Van massief hout, leverbaar in div. uit
voeringen en hoogtematen. Nu 20%
KORTING op onze toch al lage eigen
import prijzen! Bij voorbeeld:
150 cm hoog von 119.-NU 95.-**)

now
by

N CHINEES DRESSOIR
Origineel oud meubel, vervaardigd
van massief hout. Mei 2 deuren en 3
lades var? 1950,
NU119S.-")

Ü
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M HF STYLE
ZITMEUBEL METALL 3000
Modern zitmeubel van Nederlands
topmerk. Hel geheel is afgewerkt met
metalen designframe en afritsbare
kussens. Tijdelijk in leder 'Muslang'
(div. kleuren):
2-zits (160 on) van 2665,-NU 1778,"
Ï%ÜK (l 90 cm) van 3310,- NU 2222,3-zte (220 cm) van 3975,-NU 2666,-

BANK TONGA A
Eigentijdse royale zitbank met perfect comfort. In getoonde uitvoering
(wit met slreepslof), fabrieksnieuw. van 3750.- NU 1495.- **)

MASSIEF HOUTEN DRESSOIR A
Met 3 grote en 8 kleine lades en 2 deuren,
voorzien van zwaar metaalbeslag.
von 1499, NU 995.-**)

OPIUM TAFELS A
Massief leakhout. Blad is 'block'verlijmd om werking van hel hout tegen te
gaan. In maal 100x100 cm, kleur lichtteak. van 395, NU 345.- **)
Spelregels

•4 MR 0050
Zilmeubel van Duits (opmerk,
leverbaar in div. slof- en leersoorten
In sterke stof 'Antora' (div. kleuren)
fauteuil (l20 cm)
AANBIEDING 1295.-*)
2-zits (l 80 cm)
AANBIEDING 1785.-*)
3-zits (210 cm)
AANBIEDING 2195.- *)

• Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig
tol l juli 2000 en zolang de voorraad
strekt. Het kan dus zijn dat een
bepaald artikel eerder is uitverkocht.
Om teleurstelling te voorkomen raden
wi| u aan vooraf telefonisch te informeren!
• Genoemde prijzen zijn meeneemprijzen. Tegen kostprijs bezorgen wi|
door heel Nederland.
• Veel aanbiedingen zijn met de hand
vervaardigde unica. Verschil in
maat en uilvoering is daarom altijd
mogelijk.

«VITRINEKASTEN
Zowel nieuw gemaakte als origineel
oude winkelkasten van massief teakhoul. NU 10% KORTING op onze
toch al lage eigen importprijzen!

,r
•4 EETKAMERSTOEL
Massief hout met aparte groene bekle
ding. Per stuk van 237, NU 135.-**)

< MR 5100

Zitmeubel van Duits topmerk mei
mooie aluminium pootjes. Leverbaar m
div. soorten bekleding, nu in diverse
leerkleuren tegen speciale prijs:
fauteuil (105 cm)
AANBIEDING 1370.-*)
2-zits (l 60 cm)
AANBIEDING 1795.-*)
3-zits (l90 cm)
AANBIEDING 2195.-*)

• Prijswijzigingen voorbehouden.
*) = op bestelling
**) = uit voorraad
(zolang voorradig)

TEAKHOUTEN TUINMEUBELEN >
Diverse modellen nu speciaal geprijsd!
B.v. geloonde bank (180 cm)
van 645,-NU 495,-")

r

-4 MASSIEF HOUTEN MASKERS
Met de hond beschilderd, in diverse
kleuren. Rechtstreekse import vanuit
Bali, NU 20% KORTING! Bijvoorbeeld getoonde exemplaren van 35,
NU 28.- per stuk**)

BANK BALMOR A
Schitterend model. Romp van handgevlochten pilriet,
armen afgewerkt met lederen bies. Fabrieksnieuw, zolang
voorradig. 2,5-zitsvnn 3000.- NU 1395.- **)

-

ORIGINEEL OUDE TEAK-KASTEN A
Door ons zelf geselecteerd op Java.
ledere kast een uniek exemplaar mei
een eigen geschiedenis. Veelal voorzien
van schillerend houtsnijwerk en soms al
antiek. Nu moor liefst 20% KORTING
op diverse exemplaren! Bijvoorbeeld
geloonde kost von 747, NU 597.- "*)

DIVERSE BLIKKEN VOERTUIGEN
Met de hand vervaardigd van o.a. lege
spuitbussen in West-Alrika.
Normaal 29.95 NU 19.95")

h u l s t a*

3

BOSSA A
Nederlandse designbank, verkrijgbaar
in div. soorten en kleuren leer.
fauteuil (l 15 cm) vanaf 2135.-*)
2 -zils (l 75 cm) vanaf 2695.-*)
2,5-zits (205 cm) vanaf 2995.- *)
3 -zits (235 cm) vanaf 3295.-*)

4 INDIA KARPETTEN
Handgetuft van
zuiver scheerwol.
Maat 170x240 cm.
Twee dessins:
a. African Design
van 995,
NU 745,-")
b. Black & White
van 995,
NU 745.- **)

A Mobi Colonial Warehouse

Bezoek beide adressen in Alkmaar!

JAN DES BOUVRIE A
EETFAUTEUIL LORENZO
Modern zitmeubel van pitriel met
metaal. Van 524,-NU 225,-**)

C

OUD GRENEN MEUBELEN A
Origineel oude, gereslaureerde ilems uil
Oosl-Europa. Nu liefst 40% KORTING
op onze toch al lage eigen importprijzen!
Bij voorbeeld:
a. Vitrinekast van 1674, NU 999.-")
b.Kommodekastvan897,NU538.-")
c. Bijzetkostje van 466, NU 280.-"")

•4GABBEH
Handgeknoople vloerkleden uit India,
ieder kleed anders van ontwerp en
kleur. Zuiver scheerwol. 170x240 cm
van 1295, NU 695.-")

HANDBESCHILDERDE VAZEN >• ''
Eigen import uil Vietnam. Diverse
kleuren, maten en dessins.
Hoog 11 cmvan 16.50 NU 12.50 **)
Hoog 50 cmvan 31.50 NU 24.95 ")
Hoog 77 cm von 118, Nu 95, ")

VERONESE*.
Comfortabele, royale fauteuil
(99 cm breed) van Duitse
'
topfabrikant. Leverbaar in diverse
stof- en leersoorlen.
In stof vanaf 1995.-*)
In leer vanaf 2985.- *)

DIVERSE BEELDEN *•
EN HOUTSNIJWERK
Eigen import uit Indonesië'. Nu met
20% KORTING, bijvoorbeeld getoonde
'totempaal' van 379, NU 299.- **)

ADRES WINKEL;
HUISWAARDERPLEIN 5A
1823 CP ALKMAAR
TEL.: (072) 5119691

OPENINGSTIJDEN WINKEL:
MA: 10.00-17.30 UUR
DI-WO: 9.30 - 17.30 UUR
DO-VR: 9.30 - 21.00 UUR
ZA: 9.30-17.30 UUR

ADRES COIONIAL

ZONDAGS GESLOTEN

MOBI DESIGN & MOBI
COLONIAL WAREHOUSE
Winkel en Warehouse liggen in Alkmaar op
een steenworp afstand van elkaar. Wilt u alle aanbiedingen bekijken, bezoek dan beide locaties.
In totaal biedt Mobi 5000 m2 originele woonideeën.
Tenzij anders aangegeven zijn alle aanbiedingen
direct leverbaar, althans zolang de voorraad strekt.

www.mobi.nl

WARËHOUSEL Winkel Mobi Design

PETTEMERSTRAAT 10

VOLGDE BORDEN

1823 CW ALKMAAR

EIGEN PARKEERTERREIN
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"k houd het meest van halfland'lijkheid' schreef Simon Vestdijk in een gedicht over de
werkgebieden aan de rand van stad, die noch tot het stedelijk weefsel, noch tot het platte-land behoren. Ook Jacob Olie had een zwak voor de rafelranden van de stad. Vele uren
moet hij er doorgebracht hebben.
De foto van de Bleekerssloot maakte hij vanaf een bruggetje op ongeveer honderd meter van de
Kostverlorenvaart, terugkijkend in de richting van de stad. Het is twee jaar voordat het eerste
deel van de Bleekerssloot gedempt zal worden voor de aanleg van de De Clerqstraat. In de verte
verschijnen de merktekens van de stad, links de Westertoren, rechts de oude walmolen 'De
Victor'. Olie opereerde als fotograaf tamelijk autonoom. Toch heeft hij zich hier onvermoed
gevoegd in een rij kunstenaars die geboeid waren door dit gezicht over de Blekerssloot of over
het nabijgelegen Bleekerspad. In de 17de eeuw waren dat Allard van Everdingen en een onbekende tekenaar uit de omgeving van Rembrandt, rond 1800 de tekenaars Gerrit Lamberts en J.
Hulswit. Een paar jaar na Olie werd bijna ditzelfde beeld opnieuw vastgelegd door de weinig
bekende fotograaf B. Albach. Zelfs werd het uitgegeven als ansichtkaart.

Gedurende de tentoonstelllng 'Jacob Olie, fotograaf
van 19de-eeows
Amsterdam' (tot 25 april),
houdt deze krant in samenwerking met het
Gemeentearchief
Amsterdam een fotowcdstrijd. Iedere amateur-fotograaf kan hieraan meedoen.
Het thema van de wedstrijd
'K 'straatleven', een onderwerp waarop Jacob Olie
zich rond 1900 graag in
Amsterdam en omgeving
uitleefde.
Een speciale [ury zal de
foto's beoordelen. Zowel
deze krant als het
Gemeentearchief
Amsterdam stellen toepasseliïke prijzen beschikbaar,
onder meer in de vorm van
fotoboeken. Eén van de
hoofdprijzen is in elk geval
het prachtig geïllustreerde
boek'Jacob Olie Jbz
(1834-1905)', winkelwaarde 95 gulden.
U kunt uw foto's (aantal,
formaat, zwart-wit of
kleur, oude of nieuwe
foto's mag u zeff bepalen)
sturen naar: Weekmedia,
t.a.v. Trudy Steenkamp,
postbus 2201,1000 EK
Amsterdam, onder verraelding van Jocob Olie.
Vergeet u niet te melden
waar en wanneer de foto is
gemaakt.

Als kind al verkende de kleine Jacob het zaagmolengebied ten zuiden van de Haarlemmerpoort,
tussen de huidige Nassaukade en de Wittenkade. Andere Amsterdamse jongetjes gingen op avontuur rond kerkhof 'De Liefde' of bij de halflandelijke bebouwing langs het Bleekerspad. Een van
hun, J.G. Kramer, schreef later: 'Aan alle zijden toch was het land doorsneden met sloten, waarlangs zich meestal een pad slingerde. Hier en daar lagen kleine huisjes, verscholen tussen knotwilgen en vruchtbomen. Heerlijk stil was het daar op die paden. Slechts weinig mensen ontmoette men er, karren en rijtuigen waren nog groter zeldzaamheid, alleen hoorde men in de hoofdsloten vaak riemengeplas, wanneer de boeren hun groenten of fruit ter markt voerden.' Voor stadsjongetjes was het er eindeloos stekelbaarsjes vangen, rovertje spelen en schuitje varen. Voor
Amsterdamse families was het een uitgelezen plek voor een zondagse wandeling.
Tijdens zijn eerste jaren als fotograaf, in 1861-1864, heeft Jacob Olie zich met zijn camera nauwelijks buiten de stadspoorten gewaagd. Als dat wel gebeurde ging de tocht steevast naar de zaagmolens. Veel later, toen hij na een werkzaam leven in 1890 het fototoestel weer tevoorschijn haalde, spoelde de stedelijke huizenzee als een vloedgolf over de paden. De molens uit zijn jeugd
waren verdwenen, of stonden op het punt te verdwijnen voor het uitdijende Amsterdam.
Opvallend vaak heeft hij in die jaren rondgetrokken in het gebied tussen de Kattensloot en de
Kwakerspoel, dat is tussen de huidige Jacob Catskade en de Kinkerstraat. Daardoor beschikken
wij nu over unieke beelden van dit kleinschalige, rommelig werkgebied, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 17de eeuw. Veel houtzaagmolens vond men er, in het zuidelijk deel blekerijen, maar ook scheepswerfjes en andere vormen van nijverheid. Het is alsof Olie heeft begrepen
dat met het schilderachtige landschap van zijn jeugd ook andere, minder gemakkelijk benoembare kwaliteiten verloren gingen. In Vestdijks woorden: 'De walm van stoomtram en van blekerij
/ Of van de ovens waar men schelpen brandt / Is meer dan thijmgeur aanstichter van dromen.'
Met dank aan Erik Schmitz
Dit is de elfde aflevering van een serie over Jacob Olie, die tussen 1860 en 1904 duizenden
foto's in en rond Amsterdam heeft gemaakt. Tot en met Tweede Paasdag (24 april) is in het
Gemeentearchief, Amsteldijk 67 in Amsterdam, de tentoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf van
19de-eeuw Amsterdam' te zien. Openingstijden zijn maandag tot en met zondag van 11 tot 17
uur. Op de internetsite van het Gemeentearchief (www.gemeentearchief.amsterdam.nl) is een
selectie te zien van de fotocollectie van Olie.

De Bleekerssloot, 1890
Foto Gemeentearchief Amsterdam

Was golf in het verleden een
elitaire sport die op zo'n
dertig locaties door slechts
tienduizend mensen werd
beoefend, de laatste jaren is
het spel met de clubs en het
kleine balletje hard op weg
een echte volkssport te worden. Circa 144 duizend bij
de Nederlandse Golf
Federatie geregistreerde
golfers vermaken zich tegenwoordig regelmatig op de
130 banen die Nederland
telt.
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Een aantal van de golfclubs die in
de regio te vinden zijn

Wim en

Annelies
Stakenburg
laten zich
niet afschrikken door een
regenbuitje

De kosten van een lidmaatschap varieren enorm. Een lid van Amstelborgh
betaalt 775 gulden per jaar. De leden van de golfclub Olympus in AmsterdamZuid-Oost dienen heel wat meer neer te tellen. Zij zijn een jaarlijkse contributie
van 1370 gulden verschuldigd. Bovendien moeten zij duizend gulden entreegeld
betalen plus een participatiecertificaat van drieduizend gulden aanschaffen. De
Waterlandse Golfclub is wat goedkoper dan Olympus en wat duurder dan
Amstelborgh. Bij de club in Amsterdam-Noord kan een lid jaarlijks golfen voor
een bedrag van 1700 gulden.

/~~*\ olfcentrum
zend, zijn aangesloten bij een
golfclub. Degenen die dat niet zijn
ï .-Amstelborgh, gesitumoeten een dagcontributie (greenV.^ eerd in de schaduw
fee) betalen om de golfbaan te
van De Arena, exploiteert
Dat bedrag kan op een
een van die banen. Het is een betreden.
achttien holesbaan variëren van
relatief gemakkelijke baan
vijftig tot tachtig gulden.
met negen holes, die alle
door een professional in drie
Speciaal voor de jeugd vanaf
slagen bedwongen kunnen
zeven jaar houdt Amstelborgh
worden (par 3).
kindercursussen van negen lesDe langste hole is 135 meter, de
kortste 66. Amstelborgh organiseert regelmatig cursussen voor
beginners, die bestaan uit negen
lessen. De kosten voor zo'n cursus, waaraan minimaal acht en
maximaal tien personen deelnemen, bedragen 125 gulden. Een
vervolgcursus, opnieuw bestaande
uit negen lessen, kost 205 gulden.
Tijdens de vervolgcursus is de
groep minimaal zes en maximaal
acht golfers groot.

Als een speler de baan op
gaat mag hij maximaal
veertien stokken in zijn
golftas hebben. Golfclubs
zijn verkrijgbaar in alle
maten en prijzen. Een
beginnersset met vier
clubs, een putter en een tas
is al verkrijgbaar voor 250
gulden. In veel golfshops
zijn ook tweedehands stokken verkrijgbaar. Vaak kpsten die niet meer dan twintig gulden. Een trolley, een
karretje waarop de golftas
geplaatst kan worden,
voorkomt a raison van vijftig gulden een hoop
gesjouw. Leren waterproof
golfschocncn zijn verkrijgbaar vanaf 150 gulden. De
speciale golfhandschoen
ten slotte (spelen zonder is
niet verstandig) ligt vanaf
twintig gulden in de winkel.

Doel van
beide cursussen is de
deelnemers
op te leiden
voor het
golfvaardigheidsbewijs
(GVB). Het
GVB wordt
verkregen
na het succesvol afleggen van een
theorie- en
een praktijkexamen.
Het bezit
van het
GVB betekent dat de
eigenaar op
vrijwel alle
banen in
Nederland
terecht kan.

De driving range van
Amstelborgh met plaatsen op
de begane grond en de eerste
verdieping

De meeste
eigenaren
van het
GVB, ongeveer 99 dui-

sen. Kosten: honderd gulden. Voor
alle cursussen geldt dat de deelnemers zelf voor clubs en ballen
moeten zorgdragen. Wie een keer
wil proberen een golfbal weg te
slaan, kan bij Amstelborgh kosteloos terecht op de driving range.
Deze afslagplaats is 's avonds verlicht en telt maar liefst 52 overdekte plaatsen. 26 op de begane
grond en 26 op de eerste verdieping. Wie niet in het bezit is van
clubs kan die huren. Het apparaat
dat de drivingrangeballen uitspuwt is niet goedkoop: slechts
achttien ballen voor een rijksdaalder.
Wim en Annelies Stakenburg
krijgen sinds november 1999 les
van Hans Vinke, wiens golfschool
gevestigd is in Ter Aar. Ze zijn nu
zo ver dat ze af en toe een negen
holesbaan lopen. Dat doen ze in
de eerste plaats omdat ze het leuk
vinden en in de tweede plaats om
zich voor te bereiden op hun
GVB-examen.

Wim Stakenburg: „Om ervaring
op te doen moet je oefenen op de
baan. Wij zijn daar kort geleden
mee begonnen. Meestal spelen we
in Alphen aan den Rijn op de
negen holesbaan, die daar ligt.
Soms gaan we naar een andere
baan, zoals die van Amstelborgh.
Steeds op dezelfde baan spelen is
niet aantrekkelijk. We hebben van
onze leraar een bewijsje gekregen
dat we de grondbeginselen van de
golfsport onder de knie hebben.
Dat noemen ze baanpermissie. Als
je dat laat zien mag je meestal wel
op een negen .holesbaan spelen.
Dat was trouwens in eerste instanüe wel even wennen, want bij

Vinke krijgen we les in een hal."
Annelies Stakenburg: „Daar
slaan we de ballen vanaf matten
in een net. Buiten op het gras is
andere koek. Dat is veel moeilijker. Ik heb er veel moeite mee. Ik
ben zeker geen natuurtalent. Wim
speelt een stuk beter. Die haalt
volgens mij moeiteloos zijn GVB.
We hebben nog steeds een keer
per week les. Die lessen duren
nog wel even. Misschien kunnen
we in juli of september het GVBexamen doen. Tot voor kort gingen we op zaterdag of zondag
steeds afslaan op de driving
range. Maar op een gegeven
moment heb je dat wel gehad.
Dan wil je meer."
„Ik vind golfen een leuke sport,
maar voor mij blijft tennis voorlopig nummer één. Wim denkt er
net zo over. Het mooie van golf is
datje lekker buiten bent in de
natuur en datje met iedereen
kunt spelen. Ook met mensen die
beter zijn. Omdat iedereen een
handicap heeft, kan een slechte
golfer winnen van een veel betere.
Ik ben vast van plan niet alleen in
de zomer te spelen. Als het goed
weer is in de winter ga ik ook. Het
voordeel van golf is dat je het tot
op latere leeftijd kunt spelen. Veel
mensen binnen onze kennissenkring zijn er de laatste jaren mee
begonnen. Zelf ben ik enthousiast
geworden door een clinic."
Willem Stakenburg: „Van Vinke
hebben we een setje met zes stokken in bruikleen gekregen. Dat is
een extra service. Je betaalt een
borgsom, maar dat bedrag krijg je
terug als je de stokken weer inlevert. We krijgen bij Vinke les in
een groepje van vier. In totaal volgen we twintig praktijk- en vier
theorielessen. Daarvoor betalen
we 990 gulden per persoon. Het is
de bedoeling dat we na die lessen
het GVB-examen doen. Uiteraard
moet je naast de lessen nog flink
oefenen. Daarmee zijn we op dit
moment hard bezig."
Chris Hartman

De voltooiing van de restauratie van de Cromhouthuizen, waarin het Bijbels
Museum is gevestigd, wordt gevierd met een tentoonstelling over Jacob de
Wit (1695-1754). Van deze Amsterdamse kunstschilder, ook wel de 'Rubens van
zijn tijd' genoemd, zijn twee belangrijke plafondschilderingen te vinden in het

Bijbels Museum
De tentoonstelling belicht verder De Wits
leven en werk in Amsterdam, zijn plafondontwerpen en opzienbarende bevindingen die
tijdens de restauratie van beide plafonddoeken aan het licht zijn gekomen.

,~ƒ,,

Tegen inlevering van onderstaande bon krijgen lezers van deze krant voor 5,50 gulden
toegang tot het museum en een lezing met
dia's (normale toegangsprijs 8 gulden). De
lezingen vinden plaats in het kader van de
tentoonstelling 'In de Wolken'. Aanvang 15
uur.
De lezingen zijn: zaterdag 8 april: Jacob de
Wit en de internationale barok door Guus
van den Hout, directeur Museum
Amstelkring (over het veelzijdig kunstenaarschap van één van Nederlands belangrijkste historieschilders)
zaterdag 15 april: Goden, helden en seizoenen door Hinke Bakker, kunsthistorica en medewerker aan de tentoonstelling 'In de wolken' over de iconografie
van de Jacob de Witplafonds in de Cromhouthuizen/Bijbels Museum)
zaterdag 22 april: Esthetiek en ethiek in het conserveringsplan voor de grote
Jacob de Witeaaldoor Milko den Leeuw, schilderijrestaurator (over de restauratie van de plafondschilderingen in de Cromhouthuizen/Bijbels Museurn).

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL
Reserveren is gewenst, telefoon 020-624.2436/fax 020-624.8355, email: info bijbelsmuseum.nl. Het Bijbels
Museum is te vinden aan de
Herengracht 366/368.
Openingstijden: maandag tot en
met vrijdag van 10tot 17 uur en
zon- en feestdagen van 13 tot 17
uur.
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In deze rubriek slechts een
kleine selectie van het enorme
aanbod leuke vrouwenl Ik ben
een goeduitziende, blanke
brunette, 38, 1.84. Ik zo graag
oud willen worden met jou!
Nederlandse getinte man met
goede baan, lang, eerlijk en
gezellig. Boxnummer 270199
Contact gezocht met een
leuke man, 1.80 lang of langer, tot circa 58 jaar, slank en
niet
kalend.
Trefwoorden:
goed gesprek, zon,- humor,
romantiek, gezelligheid uit en
thuis. Ik ben een leuke jonge
vrouw van 50+, 1.70 en wacht
op jou! Boxnummer 238716

Woonruimte te koop aangeboden
T.K. houten recreatiebung. te
Andijk, met inboedel, ƒ32.000
k.k. Tel. 020-6334854.

Bedrijfshuisvesting
te huur
aangeboden

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd
Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.

Tel. 020-6794726

.

Aangeb. 300 m2 droge opslagJ ruimte 5 min. v. A'dam bij A2
bewaakt. Inl.: 020-4964546.

Verhuizingen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
| Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
| 2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
| 3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Vrouwen uit de REGIO
UTRECHT wachten op jouw
telefoontje! Rieneke, vrouw uit
GOUDA zoekt man tussen 30
en 40. Ik heb bepaalde normen en waarden die gelden
binnen een eventuele relatie.
Wil jij weten welke. Spreek
een eerlijke en gemeende
reactie
in.:
boxnummer
233227.
Gezellige meid, 24, in bezit
van kinderen. Ben geen saaie
huismus, ik werk en meet
1.60. Ben een warme meid,
spontaan en hou van kaarslicht. Boxnummer 270211

25-jarige jongen is 1.91 lang,
heeft kort, zwart haar en is
fors gezet. Hij woont op zichzelf, heeft een auto en zoekt
een vrouw tussen de 18-28
voor een serieuze relatie.
Boxnummer 875203

Wie wil met mij stappen, lol
trappen, sporten, lekker wandelen, op vakantie gaan en
nog veel meer? Lijkt je dit
aantrekkelijk? Reageer dan
gewoon eens en dan zien we
wel verder! Groetjes van Ben is, als volle dochter van Martinair Holland N.V., in 25 jaar
(28). Boxnummer 812874.
uitgegroeid tot hét toonaangevende partyservicebedrijf.
Vanwege onze uitstekende reputatie behoren wij lot dé
Vrouw, 41 jaar, gezellig, be- marktleiders in Nederland. Wij verzorgen VIP- en
trouwbaar, druk, 2 meisjes 13 businesscatering op talloze locaties, trendsetlende recepties,
en 15. Ik werk en studeer ontvangsten, feesten en diners. Tevens zijn wij actief in
maar heb best nog wat tijd Gelredome te Arnhem, Studio 21 te Hilversum en tijdens grote
over voor een lieve vriend. Wil (sport)evenementen. Zo staan het komende jaar Euro 2000,
je met me kennismaken, World Expo 2000 te Hannover, Champion Arnhem, Grolsch
spreek wat leuks over jezelf in Open en Sail 2000 Amsterdam op het programma. Onze
op mijn box. Boxnummer hoofdvestiging is uitgerust met de nieuwste logistieke
200616
faciliteiten en geavanceerde keukens. Daarmee garandeert
Martinair partyservice optimale kwaliteit op alle mogelijke
Hoi, met Vincent! Ik ben 1.91, locaties en onder alle omstandigheden. Binnen onze
84 kg, heb mooie bruine ogen, organisatie zijn ongeveer 190 medewerkers in vaste dienst
kort geknipt donkerblond haar, werkzaam. Daarnaast worden er maandelijks nog enkele
een zoontje van 14 maanden honderden medewerkers op onze ontvangsten en partijen
die ik een keer in de 14 dagen ingezet.
zie en ik hoop dat dit je aan'Vaar je mee met martinair
spreekt! Boxnummer 856691

partyservice?'
Rebecca is mijn naam, ik wil
via dit nummer eens een afspraak of blind date maken. Ten behoeve van de catering van Holland International te
Meer info op: Boxnummer Amsterdam hebben wij diverse vacatures:
289141
OPERATIONEEL MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE
AFFINITEIT:
Problemen met uw
(Brom)fietsen
De werkzaamheden in deze functie bestaan uit: het verwerken
SAAB CABRIO?
van de partijgegevens, het verzorgen van de facturatie, het
T.K. Scooter, merk Kymco bestellen van materialen en dranken en het maken van werk023-5614097
K12, in zeer goede staat, roosters. Tevens zul je in voorkomende gevallen bij operatiozwart, prijs ƒ1750,-.
nele activiteiten worden ingezet.
Rep., onderhoud,
Tel. 023-5717460.
verkoop SAAB
GASTVROUWEN EN -HEREN:
In deze functie ben je hét visitekaartje van Martinair partyserviVakantie
ce en verzorg je onze gasten. Dit houdt ondermeer in: meehelpen in teamverband aan de voorbereidingen, serveren van
drankjes, hapjes en lunches/diners en na afloop opruimen.
Nederland

S. Zurel & Co. BV is een toonaangevende /m- en exporteur in de sierteeltsector. Vanaf de Bloemenveiling te Aalsmeer worden de door ons ingekochte bloemen en planten geëxporteerd naar een zestigtal landen.
Samen met onze 500 medewerkers in Nederland en een 100-tal daarbuiten voorzien wij onze afnemers van een kwalitatief hoogstaand product. Onze organisatie maakt momenteel een vertaalslag door van een
landelijke naar een mondiale organisatie. In het kader van deze uitdaging en hiermee gepaard gaande expansie en verdere professionalisering zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Personenauto 's
te koop
aangeboden

Ik ben een 41-jarige meid,
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
1.58 en hou van de leuke
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
dingen in het leven. Ben jij die
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar.
eerlijke, lieve man die zich ook
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400.
wel eens eenzaam voelt maar
hou jij ook van lachen en ple0906-lijnen
zier maken? Ik wil eerst
vriendschap en later...? Je
Nieuw! leder uur leuke vrauweet maar nooit! Boxnummer POSTCODE DATING.'
Vrouwen zoeken snel contact. wen op SBS-6 text pagina
223899
Bel: 0906-1 8.44 (80 cpm)
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).
Ik ben een spannende, Indo- SBS-6 text pagina 745
nesische meid met een' mooi
Vrouwen,
18-55
jr,
geven
figuur. Ik zoek via dit nummer
Particulieren
ontvangen
contact met een hele span- telnr. voor contact! Bel:
0906-1
8.22(1
gpm).
50% korting!
nende man die wat te bieden
heeft. Beetje humor gewenst!
Boxnummer 238862
Micro-advertentie versturen per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Spontaan, 18 jaar en op zoek
Postbus 156
naar een date. Ik ben een
1000 AD Amsterdam
leuke meid en echt de moeite
waard. Je moet wel een
beetje op een getint huidje
Personeel gevraagd
vallen. Vertel je ook even iets
over
jezelf?
Boxnummer
201848
Algemeen

Knappe vrouw, alleenstaand,
31 jr, slank, lang haar en geen
kinderen. Ik zoek een alleenstaande man die er goed uitziet en die de uitdaging aandurft om met mij in contact te
willen komen. Luister snel
naar mijn advertentie en 25-jarige René woont in de
spreek iets in! Boxnummer omgeving van Nijmegen. Hij is
op zoek naar een leuke, ge356667
zellige meid van ongeveer zijn
leeftijd die met hem iets op wil
Ik ben Petra! Ik heb een vlotte, bouwen. Voel jij je aangesprogoed uitziende schoonmoe- ken, bel en dan zie je wel wat
der, zo een die iedereen wel er uit komt. Doei. Boxnummer
zou willen wensen, maar zij 817150.
mist een spontane, goed uitziende, intelligente man met Vrouw 56 jr (niet lesb.) zoekt
brede interesses. Zij is slank, lieve, begripvolle vriendin voor
creatief en zelfstandig! Bel jij? aangename gesprekken enz.
Boxnummer 201017
020-6476230.

Mar tinair 2 5 partyservice

Wilt u werken en opgeleid
worden in het bloemen en
plan ten va k?

LOGISTIEK MEDEWERKERS:
In deze functie assisteer je bij de op- en afbouw van onze ontvangsten. Tijdens de partij zorg je voor de bevoorrading van de
diverse uitgiftepunten alsmede de afwas van de materialen.
HET PROFIEL:
Voor de functie van operationeel medewerker vragen wij een
opleiding op middelbaar niveau, bij voorkeur Middelbare Hotelschool. Voor de overige functies gaan we uit van een MAVO/
HAVO niveau. Voor alle bovenstaande vacatures vragen wij
werkervaring in de partyservice branche en/of de horeca.
Voorts beschik je over goede contactuele eigenschappen en
heb je een representatieve (gastvrouwerV-heren) uitstraling en
een flexibele en serviceverlenende instelling. Voor de functie
van operationeel medewerker gaan wij uit van een fulltime
dienstverband. Voor de overige functies geldt een minimale
beschikbaarheid van 2 dagen per week.
ONS AANBOD:
Een goed salaris en een boeiende en veelzijdige functie bij een
dynamische organisatie.
De werktijden zijn flexibel en kunnen worden afgestemd op
jouw wensen. Tevens is er binnen onze organisatie volop
ruimte voor verdere ontplooiing.

INTERESSE?
Stuur dan een brief met C.V. naar Martinair Party Service B.V.,
Postbus 240, 2150 AE Nieuw-Vennep, t.a.v. Carola Preuter,
Uitgeverij Via Via zoekt voor de afdeling Telesales
Hoofd Personeel & Organisatie.
Voor meer informatie of het opvragen van een sollicitatietelefonische verkopers/
formulier
kun
je
bellen
met
Astrid
Schermer,
tel.nr. 0252-660504.
telemarketeers m/v
Gevraagd: commerciële instelling, zelfstandig kunnen weken, MW. VERKEERSAFZETTINGEN gezocht v. omgev.
goede beheersing van het Nederlands, 20 uur per week be- H'lem/A'dam/Utr. Kans op vaste baan! Ben je flexibel, een
aanpakker, bereid op onregelm. tijden te werken en heb je
schikbaar.
Geboden: een goed product zowel "op papier" als op internet, eigen vervoer? Bel dan D.I.T. Interim Techniek: 020-6817787
goed basissalaris en leuke provisie, flexibele wektijden
Werken (toeristische sector(ochtend- of rniddagteam), ontspannen, collegiale sfeer en
horeca) en vakantie houden
carrièremogelijkheden. Bel of schrijf Via Via C.V. t.a.v.
op Kreta? Tel. 020-6893945.
Frank Kuvel, Prinsengracht 675,1017 JT Amsterdam.
020-5357571 of kuvel@viavia.nl

Wij bieden u de mogelijkheid om een
vak te leren met toekomst-perspectief.
Wij zijn op zoek liaaf
ons bedrijf yérdëï opgë/eï# vvi/^

|^

Wat zijn uw taken?

Wat zijn uw vaardigheden?

• Het verdelen van de bloemen/planten volgens de bestellingen
van onze klanten
• Het controleren van de producten op juiste kwaliteit en kwantiteit
• Het gereed maken van de producten voor verzending
• Waken over de voortgang van het logistieke proces
• Medeverantwoordelijk voor het voorraadbeheer

• U bent gemotiveerd
• U heeft een opleiding op LBO/MBO
niveau
• U heeft een flexibele instelling
• U kunt goed in teamverband werken
• Enige productkennis is een pre

Wat bieden wij u?

Bent u geïnteresseerd?

• Een leuke afwisselende baan in de dynamische wereld van de
bloemen- en plantenexport
• Goede opleiaingsmogelijkheden
• Goede salariëring
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
• Goede doorgroeimogelijkheden
• Netwerken in deeltijd behoort tot de mogelijkheden

Bel dan voor informatie met

0297-333375 of 333372
of stuur uw sollicitatiebrief naar:

S. Zurel & Co BV
t.a.v. afdeling P&O
Postbus 1050, 1430 BB Aalsmeer

Administratief/kantoorpersoneel

Jong, snel groeiend IT bedrijf in Amsterdam-Oost zoekt een
leuke, zelfstandige collega voor secretariële en administratieve
ondersteuning. Vereist zijn Nederlands en Engels in woord en
geschift. Leeftijdsindicatie vanaf 21 jaar. Werktijden in overleg,
bij voorkeur fulltime. Inlichtingen dagelijks vanaf 13.30 u. bij
l. Lindeijer op 020-8884034.

Particulieren ontvangen 50% korting!
Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-0626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, ta.v. John Gaarlandt,
Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

H u is h o u deli j k/
schoonmaakpersoneel
Gevr. flinke hulp i.d. huishouding, 1 a 2 ochtenden per
week. Tel. 023-5717193.

Technisch personeel
D.I.T. Interim Techniek, een snelgroeiend technisch servicebureau, zoekt voor diverse werkzaamheden ELEKTROTECHNISCH MEDEWERKERS. Heeft u interesse in een vaste
baan, goed salaris en opleiding? Belt u dan: 020-6817787.

Vrijwilligers
Vrijwilligers gevraagd voor
kinderdagkamp

Horecapersoneel
^^

EETCAFE ZOEKT:

VAKANTIEKAMP
LICHT-LUCHT
afd. THOMAS-VREDESBUITENVELDERT

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f

6,06

t/m 4 tegels

f

9,08

t/m 5 regels

f

10,11

t/m 6 tegols

f 12,13

t/m 7 regels

f 14,15

t/m 8 regels

f 16,17

t/m 9 regels

f 18.19

t/m 10 regels

i 20,21

MEDEWERKERS MA/
Fulltime of parttime
- Afwassers
-Kok
zoekt enthousiaste leiders/ Tel.:023-5731607
sters v.a. 17 jr die één of (na 13.00 uur)
meerdere weken (24/7 t/m
11/8) kinderen van 4-12 jr een RESTAURANT Le Grand Prix
onvergetelijke vakantie in de in Zandvoort: gevraagd kok en
hulpkok en pers. voor in de
duinen willen bezorgen. Verbediening. Passage 6-8,
goeding ƒ 75,- per week.
tel. 06-20444642.
Inl. dhr A. Tuinder, tel. 020644 99 88 na 19.00 uur.
Particuliere Micro-advertenties
Mw. S. Ooievaar, tel. 020worden doorgeplaatst op ATS
659 62 22 na 19.00 uur.
Text.

Personeel aangeboden
ZEER ERVAREN SCHOONMAKER BIEDT ZICH AAN.
Tel. 023 - 571 78 16.
Engelssprekende vrouw zoekt
huishoudelijk
werk.
Tel.:
6810561.

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 1 56,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

Gezocht: jongens voor

Naam:

THUISBEZORGING

Adres:

met een bromfietscertificaat in
Zandvoort wonend.
Leeftijd: 16 tot 19 jaar.
Werktijden vanaf 16.00-21.00 uur.

Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

Telefoon: 5732566
Restaurant: China

Hotel of selfinflating matrasje, zonder peseta's of öres kom je nergens. Boek daarom nu alvast je
vakantiewerk bij IKEA, als je 16 jaar of ouder bent en minimaal 3 weken aaneengesloten de tijd
hebt. Werken bij IKEA is het héle jaar leuk en je hebt in overleg met IKEA de vrijheid bij het
kiezen van je werktijden (tussen 6.00 en 23.00 uur). Dus wat wil je nog méér.

Bel meteen 0900 -JOB IKEA (0900-562 4532) of kom op de infodagen
voor vakantiewerkers bij IKEA Amsterdam op 'woensdag 1 2 april en
woensdag 19 april tussen 16.00 en 21.00 uur.

BKEA

Reizen
Zoekt u een commerciële
functie in het reclamevak?
Van Vliet Bureau voor Media-Advies is de grootste full
service media-exploitant van Nederland met ruim 40 jaar
ervaring op het gebied van advertentie exploitatie.
Voor ons hoofdkantoor in Zandvoort zoeken wij een
full-time

MEDIA ADVISEUR m/v
met verkooptalent
Voor deze dynamische functie roepen wij kandidaten op
met een MBO-opleiding en een goede mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, die zelfstandig kunnen
werken, over teamgeest beschikken en representatief zijn.
Onze media adviseurs hebben een veelzijdige en
afwisselende baan die bestaat uit het werven van
advertenties per telefoon en door persoonlijk bezoek,
het opstellen van verkoopplannen, schrijven van
offertes, voorbereiden van verkoopacties en maken
van rapportages.
Bureau Van Vliet is een lerende organisatie met een
positieve werksfeer. Wij bieden naast een goed salaris
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
ATV en spaarregelingen.
Belangstelling voor deze baan? Stuur, fax of e-mail
per direct uw brief met CV aan

ET^Bt
VAN VLIETWBUREAU
VOOR MEDIA-ADVIES
Bureau Van Vliet B.V. t.a.v. Milan Kaldenbach, manager P&O,
Postbus 20 - 2040 AA Zandvoort

tel.: 023 - 571 47 45 fax: 023 - 5717680
E-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com
Uitgebreide bedrijfsinformatie is te vinden op
onze website www.bureauvanvliet.com

MEE-NTAAR DE TOP
'.Op ons hoofdkantoor In Dlernen zijn bij verschillende afdelingen
: plaatsen voor enthousiaste meegroeiers,

Reserveringsmedewerker

'!•'_> Binnen onze reserverlngsafaeling hebben wij plaats voor mede',.-'' ^werkers die een zeer klantgerichte Instelling combineren met
"'" - goede commerciële vaardigheden. Je bent verantwoordelijk
,' , voor hetafhandelen van alle inkomende klantcontacten. Binnen
,'; de afdeling kun je doorgroeien van productspecialist tot allround
s. medewerker'met een daarbij behorende loopbaanplanning, een
modulalr'samengesteld en Individueel opleidingsprogramma en
1
1 "een salaris op basis van het behaalde niveau. Je kan van deze
• •, functie een succes maken als je beschikt een commerciële
Instelling, belangstelling voor het toerisme evenals een prettige
telefoonstem. Je bent ook bereid om op zaterdag, zondag en/of
•>, koopavonden te werken?.,

Medewerker
Debiteurenadministratie
,. - Bij de debiteurenadministratie behoort tot Je takenpakket het
•J assisteren bij de debiteurenbewaking en het verwerken van
, betalingen, De Ideale kandidaat voor ons beschikt over een
„ • opleiding' op MAVO/ HAVO niveau, bijvoorkeur aangevuld met
PD-boeWioudlng; Ervaring met geautomatiseerde administraties Is
• een pré, je liebt nafuurtljk'djfermcrffg Inzicht en je bent accuraat.
• " Vbbrts ben je een enthousiaste en stevige persoonlijkheid met
N ^ goede communicatieve vaardigheden,

Medewerker Holiday Land
Administratie
,'" Voor onze Holiday Land administratie zoeken wij collega's die
. zich hoofdzakelijk zaj bezig houden met de debiteuren- en
crediteurenadministratie vanxfe reisbureaus.' De debiteuren
-... bestaat 'grotendeels uit het-vefwêrken van de bankontvangsten,
en bij de cfediteurènadmfnistratie worden de afrekeningen van
de Ingekochte vakantiereizen verwerkt. Tot de overige taken
behoren o.a.: kasadministrafie.en de controle van tussenrekenlngen. Je hebt een opleiding op MBO niveau, eventueel
( ' _ aangevuld mst PD diploma en ervaring met
' ^geautomatiseerde administraties Is een pré.

Secretaresse

Heb je opwoensdagmiddag een uurtje tijd?

Wil je

Wil je

kranten bezorgen?
8,00 verdienen?

Geef je dan op als

^ZORGER/STER

- Jn deze functie assisteer je het directlesecretarlaat met diverse
, secretariële werkzaamheden, zoals postverzorging, agendas beheer en het voeren van correspondentie voor de directieleden
• __ en managementleden, Je houdt het archief bij, vangt bezoekers
• ,r op en verricht kopleerwerkzaamheden. Je verleent assistentie bij
s
. telefoorHen recepttewerkzaamheden. Je kunt van deze functie
Teen succes maken als je beschikt over een secretariële opleiding,
. •' ervaring hebt opgedaan in een secretariële functie en de
;' Nederlandse en Duitse taal perfect beheerst. Je kunt zelfstandig
functioneren en je hebt goede contactuele en
communicatieve eigenschappen.

Assistent
Systeembeheerder m/v

In deze functie ben je verantwoordelijk voor hef Implementeren
van nieuwe software, het operationeel houden van de in gebruik
zijnde hard- en software en het ondersteunen van gebruikers.
Je neemt deel aan projectteams met betrekking tot wijziging of
invoering van systemen. Je wordt verantwoordelijk gemaakt voor
een deel van de systemen en voert daarvoor een goed systeembeheer uit. Je Instrueert PC-gebruikers en fungeert als vraagbaak
bij toepassingsproblemen. Je kan van deze functie een succes
maken als je beschikt over een relevante opleiding op minimaal
MBO-niveau en aanvullende cursussen op het gebied van
automatiseringstoepassingen. Je hebt al enige werkervaring
opgedaan in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in de
reisbranche. Je bent flexibel ingesteld en je beheerst de duitse
taal. Je kan zelfstandig werken, neemt initiatieven en beschikt
over je rijbewijs B.

Medewerker
Personeelsadministratie m/v

van het

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166

Zoekt u een commercieel
administratieve functie in
het reclamevak en hebt u een
servicegerichte instelling?
Van Vliet Bureau voor Media-Advies verzorgt de advertentie-orderadministratie voor vele tientallen vaktijdschriften.

In samenwerking met twee andere collega's verzorg je de
personeelsadministratie en de personeelsdossiers,
Je stelt o.a. arbeidsovereenkomsten op, regelt de daar uit
voortvloeiende administratie en verzorgt ook mutaties in het
personeelsinformatiesysteem. Je assisteert bij de maandelijkse "
salarisadministratie. Je wordt zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van de verlofadministratie en de ziek- en herstelmeldingen bij
de arbodienst en het verwerken van de uitzendkrachtenadministratie. Je hebt een opleiding op MBO-niveau (bijvoorbeeld
MEAO) en je hebt l jaar werkervaring in een secretariële of
administratieve functie, opgedaan in een dienstverlenende
organisatie. Je hebt concrete kennis van Lotus en/of Excel. Word
en eventueel CMG-PMS. Cijfermatig inzicht, accuratesse en
analytisch denkvermogen is onmisbaar.

L

Field Support Medewerker

m/v

In deze functie ben je het eerste aanspreekpunt voor vragen
van de reisbureaus en vervul je secretariële activiteiten ten
behoeve van de directie. Je beheert de bestellingen en
distribueert drukwerk en bureau materiaal en je verzorgt al het
promotioneel materiaal. Tevens regel je praktische zaken voor
de huisvesting van de reisbureau's. Je verricht een aantal
administratieve werkzaamheden met als doel het vastleggen
van diverse reisbureau activiteiten en omzet/bonus gegevens.
Het verwerken van in- en uitgaande post en het verzorgen van
de communicatie richting reisbureaus behoort ook tot je
takenpakket. Je kan van deze functie een succes maken als je
beschikt over een relevante opleiding op MBO/HBO-niveau en
je twee jaar werkervaring hebt opgedaan in een service
gerichte omgeving. Je werkt graag onder druk en je beheerst
Word en Excel. Je kan zelfstandig werken en beschikt over je
rijbewijs B.

Supervisor Boek Direct

Deze afdeling wikkelt alle telefonische boekingen af voor
vakantiereizen. Als supervisor geef je leiding aan een aantal
medewerkers en je draagt er zorg voor dat de doelstellingen
worden behaald. Tevens bewaak je de kwaliteit van de Boek
direct en verzorgt de management informatie. Je kan van deze
functie een succes maken als je beschikt over een goede
vooropleiding, een commerciële instelling en enkele jaren conjgrete ervaring hebt in een reisbureau. Je bent ook bereid om
op zaterdag, zondag en/of koopavonden te werken.

Office Manaaer en
Reisadviseur

' voor div. kantoren in de regio en het land
Als office manager ben je naast het verkopen van het
reisbureau assortiment verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het reisbureau. Je geeft leiding aan een goed team
en stuurt mede op basis van de omzetontwikkeling. Je neemt
initiatieven tot klantenbinding en het verstrekken van kwalitatief
goede informatie. Je kan van deze functie een succes maken
als je beschikt over een goede vooropleiding, een
commerciële instelling en enkele jaren concrete ervaring hebt
in een reisbureau. Je bent ook bereid om op zaterdag en/of
koopavonden te werken.
Als reisadviseur geef je informatie over vliegvakanties, verre
reizen en auto-, kampeer-, sneeuw- en vaarvakanties. Je geeft
adviezen over de bestemmingen of biedt alternatieven aan. Je
controleert of de accommodaties beschikbaar zijn en je boekt
reizen in het eigen moderne computersysteem. Je kan van
deze functie een succes maken als je beschikt over een goede
vooropleiding, een commerciële instelling en enige ervaring
hebt in een reisbureau. Je bent ook bereid om op zaterdag
en/of koopavonden te werken.

De Touroperators Neckérmann
Reizen en Vrij Uit en
Reisbureaukeien Holiday Land &
Touristlque maken deel uit van het
internationale C&N concern, dat.
jaarlijks in Europa de vakantie
verzorgt voor zo'n 10 miljoen
gasten. Tevens beschikt de groep
over airllnes en hotelketens.
Als Touroperator brengt
Neckérmann Reizen tai van
vakantieprogramma's op de markt,
die via een uitgebreid netwerk van
reisagenten worden verkocht.
Holiday Land & Tourlstique is de
reisbureauketen met 80 reisbureaus
in Nederland. Centraal in onze
organisatie staan deskundigheid
en vriendelijkheid.

ALLE AANGESTELDE KANDIDATEN
KUNNEN HUN KOFFERS PAKKEN
OM MET HUN PARTNER
TE VIEREN
Voor alle functies geldt dat de functies open staan voor
mannen en vrouwen, parttime mogelijkheden zijn altijd
bespreekbaar. Wij bieden je een vast contract zonder proeftijd
en naast een uitstekend salaris een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden, zoals o.a. een premievrij pensioen, een
uitstekende vakantiekortingsregeling, een spaarloonregeling en
opleidingsmogelijkheden. De werksfeer is prettig en collegiaal in
onze dynamische organisatie, waar ook herintreders welkom
zijn. Spreekt een van de functies je aan, maar wil je eerst wat
meer informatie? Bel dan naar Jannine Oosterlee van de
afdeling Personeel & Organisatie,
020-5699816 of stuur direct een briefje naar de afdeling
Personeel & Organisatie. Nienoord 10,1112 XG Diemen met de
vermelding voor welke functie je belangstelling hebt.
Staat je functie er niet bij, maar wil je wel bij Neckérmann
werken, stuur dan een open sollicitatie.
Alle sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

HOLIDAY LAND

Op onze afdeling Media Service is plaats voor een

COMMERCIEEL
ADMINISTRATIEF

S

De snelste weg voor ambitieuze technici

MEDEWERKER v/m

Wegens een voortdurende groei zijn wc voor diverse disciplines op zoek naar een
aantal enthousiaste, nieuwe collega's.

die verantwoordelijk is voor de verwerking van de
advertentie-opdrachten en het onderhouden van'
telefonisch contact met drukkerijen, uitgeverijen,
adverteerders en reclamebureaus.

audio/video servicetechnici

De functie eisen zijn:
Opleiding op MBO-niveau, accuratesse, goede
beheersing van de Nederlandse taal in woord
en geschrift en een flexibele instelling.

zelfstandigheid in een hecht, gezellig team.

Wij bieden een dynamische en veelzijdige functie met
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Belangstelling voor deze full-time baan? Stuur, fax of
e-mail per direct uw brief met CV aan

U heeft MBO niveau, met minimaal 3 jaar ervaring in één van of meerdere van
de volgende disciplines: TV/video, satellietnavigatie, digitale camcorder, home
hi-fi en car hi-fi. Na een gedegen inwerkperiode krijgt u een hoge mate van

leerling servicetechnici
U heeft 1VBO/MBO niveau en krijgt indien nodig een goede interne opleiding.
Verder wordt u in de gelegenheid gesteld om officiële vakdiploma's te behalen.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met

MENHO B. V. is al vijftien jaar ién
van de grotere elektronica servicecenters
van Nederland. Met een team van 50

VAN VUETWBUREAU
VOOR MEDIA-ADVIES
ET^Bt
Bureau Van Wiet B.V. ta.v. Milan Kaldenbach, manager P&O,
Postbus 20 - 2040 AA Zandvoort

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis 020 - 562 3436

man servicen wij een zeer uitgebreid
aanbad professionele en consumentenelektronica zoals navigatiesystemen,

tel.: 023 - 571 47 45 fax: 023 - 5717680
E-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com
Uitgebreide bedrijfsinformatie is te vinden op
onze website www.bureauvanviiet.com

MP3 Walkmans, digitale camera's en

Geïnteresseerd in één van deze functies? Schrijf dan een korte brief met C.V.
naar onderstaand adres t.a.v. Herman Kemp, of bel 0297 287057.

700 disk DVD jukeboxen voor
opdrachtgevers als Sony, P/n/ifs, JVC,
Pioneer, Kenwood, Clarion, Samsung,.

A d v e r t e r e n ? Bel met Rina V e r k a a i k 020-562 2804 of Pieter Langereis 020-562 3436

Wij bieden:
Een functie waarin u veel verantwoording heeft in een zeer prettige werkomgeving.
MENHO is namelijk een informeel bedrijf waar teamgeest en arbeidsvreugde
hoog in het vaandel staan. Verder bent u - uiteraard afhankelijk van opleiding,
ervaring en prestaties - verzekerd van een uitstekend salaris, een spaarloonregcling
en winstdeling. U heeft recht op 36 vakantiedagen, waarvan 11 ADV.
Bovendien krijgt n bij het aangaan van een vast dienstverband een navigatieset in
bruikleen, zodat u ook buiten werktijd altijd op de goede weg blijft.

VDO Dayton etc.

MENHO

b.v.

M E N H O B.V.
Nijverheidsweg 191:
3641 RP Mijdrecht
tel: 0297 287057
mcnholiFmcnho.dcmon.nl

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

f 'M "'V

Alles wat u wilt weten om goed en 'voordelig boodschappen te doen. Daf vindt u in
De BoodschappenBeurs, Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten

pen
Dankzij de deelname aan \
het BoodschappenSpel heeft j
G. Brand uit Oostzaan de eer- j
ste prijs gewonnen en mag nu
gaan genieten van een Dell
Dimension L500 computer. De
winnaars van het Prijzenpakket
tw.v. ƒ 150,- krijgen hun prijs zo
snel mogelijk toegezonden.

TUINTIP

pen

Zodra het warmer wordt, begint het gras te groeien. Als
het goed is heeft u in maart
reeds kalk gestrooid om de
zuurgraad van uw gazon te
verbeteren.
Nu is de tijd aangebroken dat
het gazon extra voeding nodig
heeft. Door de grasplantjes te
voeden, maakt u ze gezond en
sterk waardoor het onkruid bijvoorbeeld minder kans krijgt.
Als u wel een gezond groen
gazon wilt, maar daar niet al
teveel tijd in kunt of wilt steken, dan heeft Pokon voor u
een fantastische oplossing:
Season Comfort voeding voor
gazon.
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PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

OMROEP,
AMERSFOORT

Met gemak een
gezond groen gazon?!

Tarly van
• kuntmaken! ••

Boa

2.959,464

mei

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
H.M. Pauw-Schuurmans uit
zoetermeer een schitterend
pakket van 4 badlakens in
trendy kleuren op.

ë&m
Wilt pok u een
prijswinnaar zfjn?
Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel op deze pagina!

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

Feest in huis met Baukje Mix
voor American Cookies
Zelf koekjes bakken is een feest
voor het hele gezin. Neem nou
de nieuwe Mix voor American
Cookies van Baukje. Hiermee
bakje zelf die heerlijke originele
Amerikaanse koekjes met chocoladestukjes. Snel en gemakkelijk, want Baukje Mix voor
American Cookies kan niet mislukken. De chocoladestukjes zitten al door de mix, ze smelten
niet tijdens het bakken en maken de koekjes onweerstaan-

baar lekker. Een ei toevoegen,
kneden en verdelen.
Binnen 30 minuten staan de originele American Cookies op tafel. Lekker bij de koffie en de
thee of als snack of toetje. Uit
één pak van 300 gr. kunnen 15
tot 20 koekjes gebakken worden. •

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

(M
rtv

A

woensdag 16.00 uur
donderdag 11.00 en 16.00 uur
vrijdag 11.00 en 13.00 en 16.00 uur

Baukje Mix voor American
Cookies
is verkrijgbaar in de supermarkt.

MIKI'S RECEPT

Tarly Provencaal
Tarly van Honig is een maaltijdbasis van tarwe waarmee je snel
en gemakkelijk een heerlijk gerecht kunt maken. Door zelf
naar keuze groente, vlees en
een mix toe te voegen, kunt u
er bovendien eindeloos mee
variëren: Tarly Provencaal bijvoorbeeld

SUGGESTIE

Het lentegevoel
van de Sering
De éne dag misschien wat
minder dan de andere, maar
de lente zit toch écht al weer
in de lucht. Wie met een
beetje lente geen genoegen
neemt, haalt nu al de volle
lente in huis met geurige
bloemen. Neem nou de sering. In breekbaar wit of warm
purper en gerangschikt in
een glazen vaas of in meerdere identieke kleine vaasjes bij
elkaar, past deze bloem met
haar sierlijke en romantische
uiterlijk uitstekend in het moderne lentebeeld.

Van boven naar beneden:

6nïelU*gen*e ontspanning
Van links naar rechts:

zachtgeurende seringen combi
neren schitterend met gematteerd glas en transparante voile.
Ook van de sering kan het
vaasleven aanzienlijk worden
verlengd door speciaal trekheestervoedsel aan het water
toe te voegen.
Bovendien remt dit de bacteriegroei in het vaaswater. Om
er zeker van te zijn dat de
vaatbundels niet verstopt raken, kunnen de stelen elke
vier dagen worden afgesneden. Hierdoor kunnen de takken weer optimaal profiteren
van het frisse, voedselrijke
water.

1 onjuist - 6 lekker - 12 computerterm 13 Japans bordspel - 15 bolgewas 1 6 stuk stof - 1 8 of dergelijke
19 hoofddeksel - 21 pennetje met
kop 24 spinsel - 26 public relations
27 hoofddeksel - 28 bijbelse vrouw
29 vis - 30 broeder - 32 metaal 33
windjack - 35 smalle plank 36 Heilige - 37 boom - 39 tennisterm 40 ieder - 42 onaangepast figuur 43 bijbelse man - 46 sufferd 48 maand 51 klamp - 52 snoes 53 sprookjesfiguur - 54 vordering 56 plant - 58 de
mensen - 60 drukkende lasten - 63
zware bijl - 65 afslagplaats bij golf 67 wilde haver 69 vruchtennat - 71
rondhout 72 geneesmiddel - 74 laboratoriumbuis - 76 nogmaals' - 78
ijzer - 79 poedervormige drukinkt 80 draagbuidel 81 stuk geschut - 82
decibel 84 moment - 85 jaargetijde 87 durf 88 deciliter - 89 gelofte - 91
thans 92 senior - 94 sporenplant 95 lusteloos - 96 fair.

Mor-2 emeritus - 3 ijlbode - 4 landbouwwerktuig - 5 roodachtig 7 inhoudsmaat - 8 tandeloos zoogdier 9
equator -10 dun -11 bedekking 12
vreemde munt - 14 watervlakte 17
deel v.e. atoom -19 dandy 20 soort
boeddhisme - 22 Griekse wijsgeer 23 beddengoed - 24 soort stof 25
open plaats in het ijs - 31 het Romeinse Rijk - 33 par exemple 34
reeds - 36 stoomschip - 38 verlichtingsmiddel - 39 gezicht - 41 mutsje
42 anders genaamd - 44 op de wijze van - 45 lofdicht - 47 een zekere
49 metalen staafje - 50 Europeaan
55 wapenschouw - 57 valse gelofte
58 troep jachthonden - 59 ijverig 61
voortreffelijk - 62 dartel - 64 vogel
66 getijde - 68 deel vd. bijbel 70 gereed - 72 vaatwerk - 73 deel v.h. oor
- 75 sterk smakend - 76 speelgoed
77 tegenvaller - 83 luchtblaas - 85
werkschuw - 86 boom - 88 mat - 90
predikante - 91 nummer -.93 ambtshalve - 94 persoonlijk voornaamwoord.
Er ontstaat een woord wanneer u
de letters uit de gekleurde vakjes
achter elkaar plaatst.

Doe mee en win.

ingrediënten (hoofdgerecht
voor 2 tot 3 personen!:
• 1 pakje Honig Mix voor Tarly
Tomaat Provencaal;
• 1 pak Honig Tarly; 400 gr rundergehakt of rundertartaar;
• 2 tot 3 eetlepels olie;
• 400 gr ratatouillegroenten (ui,
aubergine, courgette, paprika,
en tomaat) klein gesneden of
een kant en klaar ratatouillepakket evt. een teenfje knoflook, uitgeperst.

Bereiding.- Breng een ruime
hoeveelheid water (2 a 3 liter
voor 250 gr) aan de kook. Doe
de Tarly in de pan en kook het
in 12 minuten gaar. Giet het water af. De Tarly is nu gereed om
te roerbakken. Verhit de olie in
een wok of hapjespan. Bak het
vlees snel gaar en bruin. Roerbak op het laatst de groenten
mee. Voeg 1,5 dl water en de
mix voor Tarly toe en verhit het
geheel, al omscheppend 1 minuut. Voeg de gekookte Tarly
toe en roerbak het gerecht op
hoog vuur droog.
Variatietip
Bereid Honig Tarly eens met andere mixen van Honig: Honig
mix voor Kerriesaus: Vervang
de rijst door Tarly en voeg halverwege de kooktijd 1 appel in
blokjes gesneden en 2 eetlepels
gembersiroop aan de saus toe.

U hoeft dit product maar één
keer per jaar over uw gazon uit
te strooien en klaar is Kees. Gemakkelijker kan niet.
De Pokon Season comfort
korrels werken namelijk het
hele seizoen lang. Zij geven
hun voeding geleidelijk af, pnder invloed van water en
warmte. Hoe warmer het is,
hoe meer voeding er vrij komt.
En dat is slim, want planten
hebben meer voeding nodig
naarmate het warmer wordt.
Vraag en aanbod worden zodoende perfect op elkaar afgestemd.
Wie dus met gemak een groen
gazon wil, kiest voor Pokon
Season Comfort.
Pokon. Meer kun je niet doen
voor je groen.
Deze tips worden u
aangeboden door

POKON^fcHRYSAL

U moet de groenten
van HAK hebben

Los snel de puzzel op en spreek
het antwoord in op

SUGGESTIE

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Mild Tarly Provencaal bereidt, kijk dan naar De BoodschappenBeurs.

Natuurlijk leest u De BoodschappenBeurs in uw huis-aan-huiskrant
en kijkt u naar De BoodschappenBeurs op tv. Maar De BoodschappenBeurs is er ook op Internet.'
Met al het nieuws, de aanbiedingen en de spellen uit de krant en
nog veel meer.... Speel achter het
beeldscherm van- uw computer
Het Boodschappenspel of los De
BoodschappenPuzzel op en e-mail uw antwoorden (max. 1 e-mail per adres) rechtstreeks naar De
BoodschappenBeurs! Natuurlijk zijn er weer schitterende prijzen te winnen! Kijk nog eens op uw
gemak naar alle aanbiedingen en nieuwe produc-

Spontex
Sprint
Stofbindende doekjes
Een uitvinding waar Spontex
trots op is. Het doekje heeft
twee gunstige eigenschappen;
ze nemen het stof snel op en
houden dit goed vast.
Het geheim: een vliesdun doekje, dat licht is geïmpregneerd
met mineraalolie.
Hierdoor wordt het stof vastgehouden en gaat het afgenomen
oppervlak glanzen. Het doekje
kan in huis worden gebruikt,
maar is ook perfect voor in de
auto (dashboard). Ook schoenen
en planten kun je met dit doekje weer laten glimmen.
Als het doekje smerig is gewor-

den, gooi je het gewoon weg,
zeer hygiënisch. De doekjes zitten per tien stuks verpakt in een
doosje. Prettig is dat het doekje
zacht en soepel aanvoelt. Spontex Sprint is niet geschikt voor
gebruik op glas en spiegels.
Spontex sprint laat een gewoon stofdoekje ver achter
zich!
Het is een snel, makkelijk en
superschoon wegwerpstofdoekje.

•
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Conimex.
' Oosterse keukens thuis

ten. Print uw favoriete recept uit en
surf naar de sites van de fabrikanten. Daar vindt u aanvullende in'formatie, niet alleen over de producten in De BoodschappenBeurs.
Bovendien houdt De BoodschappenBeurs u voortaan per e-mail op de
hoogte van de nieuwste aanbiedingen. Vul snel het e-mail formulier in
en u ontvangt om de twee weken De
BoodschappenBeurs Nieuwsbrief gratis op uw
e-mail adres. U vindt het allemaal op:
\

www.boodschappenbeurs.nl
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m.
Chocolademousse van Nestlé, heerlijke luchtige chocolademousse gemaakt van Belgische chocolade en heerlijke room. Niet alleen
erg lekker, ook erg handig.
Onze chocolademousse is er namelijk in een ruime familieverpakking of in een klein maar fijne portieverpakking. Zo sluit u elke
maaltijd als een diner af.
/
,^
Nestlé desserts. Altijd een happy end.

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Eneco InfoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om
9.00 en 10.00 uur

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:

lekker in je eentje

TV RIJNMOND

Spontex Sprint is onder andere verkrijgbaar bij DA.

Gratis handige bidondop
Lekker met z'n allen,

donderdag 17.41
vrijdag 17.41 en 0.30 uur

«55=5===

De BoodschappenLijn:
ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op een schitterende pakket van 4 badlakens in trendy kleuren!

woensdag en donderdag
17.50 en na 24.00 uur

1. Wat is de nieuwe slagzin van Dextro Energy?
2. Hoe heet de nieuwe lekkere maaltijdbasis van
tarwe?
en bel uw antwoorden door naar:

De BoodschappenLijn

0909 - 300.10.10

(80 ct/m)

Of surf op internet naar:
www.boodschappenbeurs.nl
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

*>!'' *'"
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Woensdag 12 april 2000
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Datum
12 apr
13 apr
14 apr
15 apr
16 apr
17 apr
18 apr
19 apr

HW

10.30
11.56
00.33
01.49

02.45
03.31
04.12
04.56

LW
05.25
06.30
08.04

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 15, oplage 5.425 Editie 17

HW
23.21
13.16
14.14
15.10
15.51
16.28
17.08

09.34
10.34
00.35
01.35
02.22

Los nummer 2,10 gulden

»j*»M^»*ii'Mi3»ffiiïMS

de voorstelling zim

LW
18.14
19.55
21.35
22.40

Vw.'Vï;^,;y,v;?A5lVJ'y,1i£•'V:'.r^;^,fc;7,/1:;>.iV:^^/^^/.«V'V/:;^',•,•LJ^7.

11.30
12.10
12.44

Maanstand: VM di 18 apr 19.41 uur.
HW: di 18 apr 16.28 uur, + 109 cm NAP.
LW: ma 17 apr 11.30 uur, - 92 cm NAP.

Tuinders accepteren
bod van gemeente niet
ZANDVOORT - De leden
van de volkstuinvereniging
hebben de overeenkomst die
de gemeente met hen wilde
sluiten donderdag niet geaccepteerd. Zij vinden het bod
na anderhalf jaar onderhandelen te mager. De tuinders
krijgen van de provincie 250
duizend gulden (gemiddeld
2500 gulden per tuinder) en
50 centimeter grond.
„We moeten zelf hun huisjes
van de tuin halen en opslaan.
Dat is een onoverkomelijk bezwaar," zegt Hans Verbeeck,
de voorzitter van de tuindersvereniging. „De meeste leden
waren donderdag tijdens de
ergadering erg teleurgesteld.
Velen hebben me gezegd dat
ze gaan stoppen met tuineren."

laat via haar woordvoerder
Ton van Heemst weten dat zij
„het jammer vindt dat de discussie weer opgerakeld wordt,
terwjjl de overeenkomst al
klaar was. De gemeente Zandvoort heeft zich enorm ingespannen. Meer valt er voor de
mensen niet uit te halen. Als
de tuinders het daar niet mee
eens zijn, dan verwijzen we ze
door naar de provincie."
De tuinders stellen de gemeente echter ook verantwoordeljjk voor de grondwaterstand. Volgens hen had de
gemeente een convenant uit

'Afbreken
huisjes te
lastig'

Volgens wethouder Herben
leeft de gemeente bij de pro- 1988 met de provincie moeten
vincie het uiterste bereikt na nakomen. Daarin belooft de
ang onderhandelen. Herben gemeente volgens de tuinders
folie onder de effluentvijvers te
leggen. Daardoor wordt de
druk op het grondwater bjj de
volkstuinen minder. De hoge
ADVERTENTIE
grondwaterstand wordt daarnaast volgens onderzoek veroorzaakt door PWN, die grotendeels gestopt is met het
winnen van drinkwater uit de
duinen.

Zie pag. 2
voor het

huwelijk
van het jaar!!

Graniet vervangt
zacht zandsteen
ZANDVOORT - Onder het
toeziend oog van de burgemeesters van Zandvoort (Van
der Heijden) en Bloemendaal
(Snoeck), de voorzitter van de
Èerebegraafplaats, medewerkers van PWN en Ge Loogman
is maandagmiddag het laatste
monument voor de gefusillieerde verzetshelden in de
Kennemerduinen vervangen.

vers. „Dit is een nieuw argument. Dat moeten de tuinders
dan maar inbrengen tjjdens
nieuw overleg." Dit overleg
vindt volgens Van Heemst in
mei plaats.
Maar voorzitter Verbeeck is
niet van plan om nog mondelinge afspraken met de gemeente te maken. „Wij sturen
alles voortaan via DAS Rechtsbijstand. We hebben inmiddels
te vaak meegemaakt dat de gemeente terugkomt op mondelinge toezeggingen." Van
Heemst betreurt dit. „Jammer. Maar dat is aan hun."

De acht oude stenen van
maulbrunner zandsteen hebben plaatsgemaakt voor rood
graniet.
„Een historisch moment,"
vindt Loogman. Hij heeft zich
ervoor beijverd dat de stenen
niet al te nieuw eruit zouden
zien. Ze staan er namelijk al
sinds 1949. Loogman neemt
elk jaar rond 4 mei de Oranje
Nassauschool en de Hannie
Schaftschool mee naar de plek
waar 62 en waar 29 personen in
de laatste dagen van de oorlog
zyn neergeschoten. In totaal
zijn er minimaal 422 personen
gefusillieerd.

Inmiddels staat er op dit moment bijna geen water meer op
het complex. Wel is de grond
zo drassig dat er geen gewassen gepoot kunnen worden. De
tuinen hebben sinds vorig jaar
herfst net als in '98/'99 blank
gestaan.

„Het stinkt er nu nogal en we
moeten werkloos toezien hoe
alles verpietert. Het is erg jammer dat de gemeente niet begrijpt wat dit allemaal voor ons
betekent. Onze leden zijn erg
op leeftijd. Ze eten van de tuin
en beleven er normaal gesproken heel veel plezier aan. Hoe
moeten ze alles wat ze met eigen handen hebben opgebouwd weer gaan afbreken?
Bovendien, waar laat je honderd tegels en stapels hout?
Van Heemst wil niet inhou- Fysiek en psychisch is dat bh-'
deüjk ingaan op de effluentvij- acceptabel," aldus Verbeeck.

MEDEDELING

In verban_d met Pasen verzoeken wij u advertenties
voor de krant van 26 april
uiterlijk op vrijdag 21
april om 17 uur bij ons in
te leveren. Redactiekopij
moet uiterlijk dinsdag 25
april om 9 uur bij ons binnen zijn.

Erelidmaatschap voor Rie

„Van de week dacht ik nog:
Goh, ik zit alweer vijftig jaar
bij de Wurf. Maar ik had
nooit verwacht dat ik erelid
gemaakt zou worden. Dat
was echt een verrassing,"
vertelt Rie Molenaar.
Vrijdag, op de
olgens mij bestaat m'n le- jaarvergadering van de
ven uit afkortingen. Het
fqlklorevereniging, kreeg ze
begint met de Dktp-injectie en niet alleen het
eindigt straks met de AOW. erelidmaatschap, maar ook
Niet alleen by mij, maar ook in een gedénkbord en een bos
de ambtelijke wereld z*jn af- bloemen van voorzitter
sortingen onmisbaar. Uit de Freek Veldwisch.
osse pols even een paar genoemd: de WVG, APV, Berap,
tfabw en ga zo maar door.
"W*1 IGENLIJK BEN ik
Sinds kort is er één nieuwe
mJ geen Zandvoortse.
aan de gemeentelijke waslijst
• "'i Ik kom uit Amster•oegevoegd. Het 'Gwp' of beB A dam," bekent ze.
;er 'Gemeentelijk Verkeers- en Op haar zeventiende kwam ze
Vervoersplan Zandvoort'. Een in Zandvoort terecht. Omdat
mondvol. Als je de verkorte
ze met een echte Zandvoorter
'ersie heel snel zegt dan klinkt trouwde, raakte ze niettemin
iet als een vloek.
erg ingeburgerd. Samen met
haar man Huig verkocht ze jaOmdat ik meer wilde weten renlang haring op het strand.
over het Gwp was ik met nog Later beheerden ze samen de
vijftig andere personen naar
toiletten in gebouw De Rotonde informatiebijeenkomst ge- de.
?aan. Daar vertelde wethouBij de Wurf kwam ze terecht
der Hogendoorn waarom het op haar 22-e, toen de vereniGwp zo belangrijk voor 'het ging net twee jaar officieel beZandvoortse' is. Termen als
stond. „De Wurf is begonnen
vertramming, verrailsing en
als buurtvereniging. Kinderen
luchtfietserij reden kris, kras betaalden elke week een kwar3oor de raadzaal. Zelfs de
tje, meen ik. Een keer per jaar
olauwe tram werd uit de mot- maakten ze van dat geld een
tènballen gehaald. Een gezel- uitstapje. Louter uit plezier
üg deuntje van een mobiele te- werden er ook weieens wat
Sefoon gaf enige afwisseling
stukjes opgevoerd." Dat heeft
aan de ellenlange opsomming. uiteindelijk een serieus karakter gekregen, ook voor Rie MoNa de pauze kon men einde- lenaar.
lyk zijn vragen stellen. En daar
ïing het tenslotte om. VerIn 'De Garnaelkoningin', dat
schülende op- en aanmerkin- onlangs werd opgevoerd,
werden afgevuurd. Heel
speelde ze de hoofdrol. De
verfrissend was de mening van
een meisje. Ze zat pas in het
Jongerenpanel en kwam op
ADVERTENTIE
voor haar doelgroep. Beelöend vertelde ze over onverlichte fietspaden die een plek
zijn voor enge mannetjes.
Duidelijke vragen zonder gezeur. Maar de leukste afsluiter
wam van een mevrouw uit de
Zuid Boulevard. Ze was erg
bezorgd
over de stankoverlast
v
an langzaam rijdende auto's.
want „wat snel gaat ruik je
Wet," was haar stelling. Wéthouder Hogendoorn sloot
«aar verhaal af met een knip°og naar Pasen. „U heeft uw ei
kunnen leggen, mevrouw."

ens
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BORCHLAND IA
AMSTERDAM

Met een goed gevoel liep ik
"jaar huis. Volgens mij is de afsorting Gwp geen vloek maar
zegen voor een verkeersv
eilige en leefbare gemeente.
Nel Kerkman

Jr INRUIL ƒ 3,000r
(OFMEER)
KEUZE UIT MEER'DAN 200 AUTO'S
GRATIS PARKEREN, GRATIS ENTREE

De zee horen, voelen en zien in het Mu-ZEE-um
ZANDVOORT - „Ik ben de
koning te rijk," glundert Victor Bol. Hij is al druk bezig
met timmeren in gebouw De
Rotonde. Daar mag hij namelijk samen met Wim
Kruiswijk het zee-, stranden jutterscentrum 'Het MuZEE-um' vestigen.
Het tweetal heeft vorige
week na enig gekrakeel met de
gemeente en de brandweer
toch de sleutel gekregen van
het gebouw. Beide werken volgens Bol inmiddels erg goed
mee. Zo heeft hij al kaart gekregen met alle voorzieningen
die de gemeente en de brandweer graag willen.
De twee jutters kunnen niet-

temin nog wel wat hulp gebruiken. Donateurs, vrijwillige suppoosten en mensen met juttersspullen zijn van harte weikom. „Zo hebben we deze
week weer een anker gekregen
dat iemand nog op zolder had
liggen. Erg leuk," vertelt Bol.
Ondertussen zijn Bol en
Kruiswijk zo snel mogelijk begonnen met de yoorbereidingen voor de opening, zoals het
regelen van sponsors, het aanpassen van de ruimte aan de
brandweereisen en het timmeren van de inrichting. De werkzaamheden gaan volgens Bol
waarschijnlijk twee maanden
duren. Hij hoopt dat het museum, dat achter de Rode
Kruispost, de kinderopvang en
de politieruimte zit, half juni

Weeda bouwt nieuwe school

Rie Molenaar speelt toneel, zorgt voor attenties en heeft jarenlang
gedanst bij De Wurf
André Lieberom

aquarellen die tijdens de pauzes verloot worden, heeft Rie
Molenaar geschilderd. Bovendien zorgt ze er altijd voor dat
zieke of feestvierende leden
een kaart of een bloemetje krygen.
Het liefste zou ze ook nog

blijven dansen in de dansgroep
van De Wurf. „Dat was enig om
te doen. Maar," zegt ze, „mijn
knieën willen niet meer. Toch
ben ik van plan om bij de Wurf
te blijven zo lang als God mij
die kans geeft. Ik doe het uit
nostalgie en het is er gezellig."

ZANDVOORT - Architect
Jan Weeda gaat het nieuwe
schoolgebouw voor de Nicolaasschool, Beatrixschool en
De Duinroos in ZandvoortNoord ontwerpen. Het gebouw komt te staan aan de
Thijsseweg, op de plek van
de Beatrixschool.
Weeda is een Rotterdamse
architect. Hij heeft ervaring
met het ontwerpen van grote
schoolgebouwen. Zo heeft hij
onder andere in Vlaardingen
en Purmerend een groot, mul-

tifunctioneel schoolgebouw
neergezet.
Hij maakt veel gebruik van
primaire kleuren, zoals rood,
geel en blauw. In zijn school in
Purmerend vallen de ronde ramen naast de gewone ramen
en de geblokte gymzaal erg op.

meldt Nees dat er bij de cafés
en restaurants ook optredens
op het terras mogen plaatsvinden. Bovendien staat de gemeente volgens Nees grotere
terrassen toe. „Mits de brandweer erdoor kan."

De Horeca Groep Zandvoort
heeft twee weken geleden hierover vergaderd en komt binnenkort bij elkaar om een
nieuw bestuur te kiezen. Wiebe
Beekelaar blijft volgens Nees
voorzitter. Wie er nog meer in
het bestuur komen, is hem niet
bekend. Zelf treedt hy het
In aanvulling op de uitspra- liefst terug als waarnemend
ken die Torn Maintz (voorzit- voorzitter. „Vergaderen is
ter Ondernemers Platform niets voor mij," aldus Nees.
Zandvoort) onlangs in het
Zie verder pagina 3
Zandvoorts Nieuwsblad deed,

open kan.
De balie, gemaakt van aangespoeld hout, is inmiddels al
klaar. Tegen de muur komt
een panoramaschilderij dat
mogelijk door Yvonne Sebregts gemaakt wordt. Ook
krijgt Het Mu-ZEE-um een eigen aquarium met dieren die
in de zee leven. Kinderen kunnen die dieren, zoals krabben
en anemonen, naar hartelust
knuffelen. „Daar kunnen die

dieren heel goed tegen," vertelt Bol. .
„Ons museum is vooral gericht op kinderen, 's Zomers
verwachten we veel strandgangers en in het naseizoen willen
we schoolklassen uitnodigen.
Biologieles in het Mu-ZEE-um
is toch veel leuker dan in een
klaslokaal? Hier kun je de zee
horen, zien en voelen."

ADVERTENTIE

l kg verse Hollandse kipfilet
l kg mager rundergehakt

Hoe de Zandvoortse school
eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het architectenbureau
is druk bezig met het maken
van ontwerpen. In elk geval
krijgt het gebouw, als het aan
onderwijswethouder Oderkerk
ligt, geen plat dak.

ADVERTENTIE
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Horeca Groep wil ook
andere opzet festivals
ZANDVOORT - De andere
opzet van de festivals gaat
door volgens de waarnemend voorzitter van de Horeca Groep Zandvoort, Bob
Nees. Dat betekent dat er
één grote tent komt te staan
op het Gasthuisplein of de
Prinsesseweg in plaats van
grote podia verspreid over
het dorp. In totaal staan er
voorlopig zes festivals op het
programma. Er is meer aandacht voor kinderen en lokaal talent.

Redactie en commercie
Weekmedia

Ge Loogman bekijkt de schade aan één van de acht monumenten voor de gefusillieerden die in de Kennemerduinen en het Kraansvlak staan.
Door de invloeden van het weer zijn de stenen zwaar erg broos geworden
Foto André Lieberom

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

BIJ DE GROOTSTE KENNERS VAN
PARKET, LAMINAAT EN KURK.

l l M
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l M

Postcode/Plaats:
Telefoon:
l l

l
l

l l l
L l l

l
l

l l
l l

l l l

l l l l
l . l KW1899V

Giro/Banknr.:

|

[_ l I.. l - l l l l l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020-6695823.

l l

l l l l l l l l l l l l l l l l l l

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA „
Amsterdam. U hoeft geen posteegelte plakken. ö
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FAMILIEBERICHTEN

HEMA

Op 15 april a.i zyn

LENA ZWEMMER-OSKAM

r

«»H

ZANDVOORT

en

JAN ZWEMMER
50 jaar getrouwd.
Mevrouw Stubbe adviseert:
PAAS ADVOCAATPERENVLAAI
10 PERSONEN 16.95 nu 1 3.95
JIP EN JANNEKE VRUCHTENDRANKJES
2.10 NU 3 voor

5.-

3.-

VOORDEEL

50
l.
VOORDEEL

1 KILO 16.50 NU 12.
Dat :e nog l.ing m goede ge:ondheidhetd bij
ons mogen blijven is de \vens> van hun kmderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

TIBERIAS
RODE OF WITTE
ISRAËLISCHE WIJN

8.95 NU

- 50
/.

VOORDEEL

l.45
VOORDEEL

Wij vieren feest!
Op naar de 30 jaar
12-4-1950

12-4-2000

Wil

ziet
Sarah

Winkel

Een nieuwe lente?
Een nieuwe hobby!

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme
& verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

ZFM, de lokale omroep van Zandvoort, geeft
de kans voor een unieke hobby:
Radio maken!
Radio heeft niets te maken met jeugd, want
radio is ouder dan de meeste inwoners van
ons dorp.

Magdalena Brossois-Bakker

Een dorp, waarin veel gebeurt, dat een ieders aandacht verdient. ZFM wil de Stem van
het dorp zijn. Daar zijn mensen voor nodig.
Meer vrijwilligers dan ZFM nu heeft. Voor de
diverse redacties. Voor de techniek. Voor de
advertenties. Voor donateurwerving. En ZFM
zoekt een huismeeser voor de studio.
Zin? Schrijf dan naar ZFM Postbus 436 2040
AK Zandvoort. Of zet uw boodschap op de
voicemail: 023-5730393. Of fax naar 0235731969. Of stop gewoon ouderwets een
briefje in de bus van de studio: Kruisstraat
2a.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 4 april vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 14 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 11 april vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Feestelijke opening

MEDEDELINGEN

Inwoners van Zandvoort zijn van harte uitgenodigd bij de feestelijke opening van het bergingsbassm aan de Prmsesseweg m Zandvoort
op dinsdag 18 april De openingshandeling
wordt om 16 00 uur verricht door wethouder
M J Herben, Ruimtelijke Ordening & Milieu, m
het gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat 17, vlakbij het bassin Nieuwsgierig hoe
Zandvoort de wateroverlast in dit gedeelte van
het centrum heeft opgelost7 Kom dan langs
en laat het u uitleggen door de waterspecialisten Tevens kunt u het bassin bezichtigen
Controle hondenbelasting
Vanaf maandag 17 april zal de gemeente
Zandvoort in de gemeente controleren of hondenbezitters hondenbelasting betalen voor de
hond of honden waarvan zij houder zijn
Vier weken lang zullen controleurs van het
bureau Holland Ruiter huis-aan-huis controles
uitvoeren Op verzoek legitimeren de controleurs zich Zij zijn m het bezit van een officieel
legitimatiebewijs Een lichtblauwe kaart, voorzien van een pasfoto en het gemeentestempel
Zie op legitimatie toe
De controlewerkzaamheden worden verricht
op alle werkdagen tussen 16 00-20 00 uur Op
zaterdagen wordt er tussen 10 00-13 00 uur
gecontroleerd
Aan de hand van bewijsstukken - bijvoorbeeld
kopie aankoopbewijs of hondenpaspoort ~
dient te worden aangetoond per welke datum
de hond (of honden) gehouden wordt/
worden
Als de hondenhouder geen bewijs of onvoldoende bewijs kan overleggen, zal met terugwerkende kracht hondenbelasting worden
opgelegd De gemeente berekent dan hondenbelasting vanaf 1999
Hondenhouders, die hun trouwe viervoeter(s)
nog niet hebben aangemeld bij de gemeente
dienen dit alsnog te doen De controleurs hebben aanmeldformulieren bij zich Hondenhouders kunnen een aanmeldformulier ophalen bij de Centrale Balie in het Raadhuis
Wijziging aangifte hondenbelasting
Met ingang van 1 april is bij de aangifte voor
de hondenbelasting vereist dat u aantoont per
welke datum u de hond/honden houdt Dit

kunt u doen met bewijsstukken als een kopie
van het aankoopbewijs of een hondenpaspoort

VRIJSTELLING

WRO 19

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
artikel 50 lid 5 van de Woningwet vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan voor het
verbouwen van een woonhuis op het perceel
Zandvoortselaan 335 te Zandvoort, bouwaanvraag 2000027B
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
05-04-2000 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder schriftelijk bedenkingen
naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunnmgen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is, de datum van aanvraag.
2000-082B (29-03-2000) Zandvoortselaan 19
te Zandvoort het vergroten van een serre
2000-083B (27-03-2000) Oranjestraat 3 zwart
te Zandvoort het plaatsen van een schuur
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
99-148B Nieuwstraat 8 te Zandvoort het veranderen van de achtergevel
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de opemngstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus
956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift

TE HUUR:
Zandvoort - 2 kam.app. voor 1 pers ; ƒ 1.125/mnd +
ƒ 50/mnd bijdrage g/w/e,
waarborg ƒ 1.500, contractkosten ƒ 425.

INLICHTINGEN:

ra

Een klinkende hobby!i

bedankt directie en medewerken

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)

GEMEENTE

Ook ouderen zijn zeer welkom als vrijwilliger.
Kom dus naar ZFM voor:

Bert Leyenhorst

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
haar dierbaar waren, is van ons heengegaan onze
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder
weduwe van Eugène Bauduin Brossois
•b 25 januari 1901
t 5 april 2000
L A. Brossois
J L Brossois-Doets
E M. Spiers-Brossois
Klem- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres.
E M. Spiers-Brossois
Thorbeckestraat 30
2042 GM Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE

AFSPRAAK MET COLLEGELID

van harte gefeliciteerd.
Mama, Ko, Johnny, Ludwine, Donny,
Amy, Patncia, Ane, Naomi, Angéla, Bart

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

3.55

EXTRA BELEGEN KAAS
95

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

NVMj

HENKSEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

CENSE&

Vrijblijvende prijsopgave
va. ƒ 60,-p m
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
incl. stenen

restaurant LA RONDINE

\LlNGEN

JHR.P.N.QUARLESVANUFFORDLAAN2 2M2 PK ZANDVOORT
TELEFOON 02J - 5 715 715 FAX 02} - 5 713 747

Voor de fantastische verzorging van ;yn verjaardagi/eest

TEL. 023-5731729

Lange varkenshaas 500 gram
d i v. paastiflti-oiiades 1 kiio
Peper fiiejijljfip

5 stuks

100 gram'tiebraden paasrollade +
100 gramlroibeef K*J. .. samen

f 10,-

f 15,98
f 10r
f 3,88

aanbiediljfjefcfig voor woensdag 19 april

VERMIST SINDS 17 MAART

(oud adres omgeving nw.noord).
Snuffie kan zijn nieuwe huis (park Duynwijk)
niet meer terugvinden
HIJ heeft een grijze cyperse bovenvacht,
bruine ondervacht en buik, rode halsband +
adreskoker
Kijkt u alstublieft overal want hij is nogal
schuw

Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
voor een éénmalige af koopsom
van slechts ƒ 3.855,-

"Voor die f 3.855,- wilje toch niet
van je kinderen afhankelijk zijn.
Een natura-uitvaartverzekering
moetje hebben. Een vergelijkbare
uitvaart kost tegenwoordig al
minstens f 6.000, -."

Haltestraat 75 Zandvoort Tel. 023-5718949

Vrijdag 14 april a.s. trouwen

Harro & Esther

Gezien:
belt u 5736036 of 06.23416856

Uitvaartcentrum Haarlem
4 Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

Omdat u niet zonder kunt!
Zandvoorts

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn üssenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplem 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

om 15.00 uur op het
Raadhuis van Zandvoort

I N F O R M A T I E B O N
Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de
natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

Kom je ook naar het
t
Raadhuisplein?

man
vrouw

straat:
postcode/plaats:
telefoon:

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

db

Altijd d i r e c t e hulp bij een s t e r f g e v a l

In verband met dit huwelijk is Mollie & Co. op
vrijdag 14 april gesloten. Behalve op deze
dag is Mollie & Co. 7 dagen per week
geopend, de keuken vanaf 18.00 uur.

Zandvoorts
(Mieuwsblad
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programma
herdenking
ZANDVOORT - Het herdenlongsprogramma is dit jaar uitrebreider dan anders vanwege
'iet 55-jarig jubileum van de
jevrijding. Op 4 mei houden
burgemeester Van der Heijden
en rabbijn Shamuel Spiero
Nederlands Israëlitische Gemeente Haarlem) om twaalf
uur een herdenkmgsplechtigd bij het Joods monument
op de hoek van de Van Heemsjerckstraat en de Mezgerstraat.
Om twee uur legt het 4 meicornité bloemen bij de graven
van de oorlogsslachtoffers op
de Algemene Begraafplaats.
Dit gebeurt maar één keer in
de vyf jaar.
De herdenkingsdienst begint om zeven uur in de Hervormde Kerk op het Kerkjlein. Aansluitend volgt om
ialf acht de Stille Tocht naar
iet oorlogsmonument op de
Van Lennepweg. Om acht uur
blijft het twee minuten stil en
is er de gelegenheid om bloemen te leggen.
De Zeeweg is vanwege de
herdenking op de Eeretaegraaftfaats tussen tussen tien over
lalf zeven en vijf over acht af;esloten voor alle verkeer.

Klankbord

ZANDVOORT - Na enig gekrakeel praten de bewoners
D!US ondernemers van de Midientaoulevard nu toch over het
masterplan met de gemeente.
De bewoners en ondernemers
vormen een klankbordgroep.
3md maart hebben ze hun eerste vergadering gehad met
wethouder Herben en projecteider Peter van Delft. Herben
leeft toegezegd dat ze voldoende tijd neemt om met de
dankbordgroep te overleggen.
)e bewoners en ondernemers
wachten voorlopig eerst
nieuws af van de stedebouwnmdigen Adriaan Geuzen en
Sjoerd Soeters. Dat komt eind
april.

Opening bassin

ZANDVOORT - Op 18 april
opent wethouder Herben de
waterkelder onder het Zwarte
Veld. Dit bergingsbassin kan
4500 kubieke meter water opvangen tijdens hevige regenbuien. Het ligt er sinds vong
aar, maar het wordt dinsdag
om vier uur officieel geopend.
Genodigden krijgen van te voren een rondleiding en omwonenden en belangstellenden
zijn rond vier uur welkom.

Ruzie in de auto

ZANDVOORT - Een 49-jarige Zandvoorter is aangehouden, omdat hij ervan verdacht
wordt dat hij woensdag een 24arige automobiliste uit Badloevedorp heeft mishandeld.
De Zandvoorter kreeg ruzie
met de vrouw op de Zandvoortselaan in Aerdenhout. Hu
sloeg haar door het portierraam. Bij zijn verhoor zei hij
dat hij de vrouw alleen geduwd
lad om zijn woorden kracht bij
;e zetten. De politie is op zoek
naar een automobilist die tussenbeide gekomen is.

Fonteinpiassen

ZANDVOORT - Een 21-jari;e Zandvoorter is zaterdagnacht agressief geworden nadat hij een bon gekregen had
wegens wildplassen. De man
stond te urineren in de fontein
van het raadhuis. Hjj schold de
agenten uit. Die hebben hem
laar het politiebureau geDracht, verhoord en een proces
verbaal gegeven.

Zandvoorts
Mieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur Dick Piet
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen
ledactie Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce
Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie.
Willem
Bleesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Fre'ejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
:
ax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
»an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, dondervan 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

Toneelspelen, een kwestie van durven
Oude stoelen, een vaas met plastic rozen, een lampekap uit
de vorige eeuw, een spiegel van 1930, oranje muren en een
hardboardplafond: Wie overdag stiekem even naar binnen
zou glippen in gebouw De Tol denkt eerder aan een
uitdragerij dan aan een repetitieruimte. Maar als op
maandag- en vrijdagavond toneelvereniging Wim Hildering
bezit neemt van De Tol verandert de zolder in de
huiskamer van een Hollands echtpaar dat in komische
situaties terechtkomt. Vrijdag 14 en zaterdag 15 april
verhuist deze huiskamer naar het podium van De Krocht,
want dan speelt Wim Hildering de klucht 'De kat op het
spek'.
/ T TT ET IS ECHT zo'n doen hoe we denken dat het
stuk dat ook John moet, dan pas gaat luj eraan
Lanting had kun- schaven. Dat is erg fijn," vernen spelen," vertelt volgt Lucie. „Ik doe vaak gekPaul Olieslager, acteur en ke rollen, het liefst met een
voorzitter van toneelvereni- pruik op. Heerlijk, dan leef ik
ging Wim Hildering. „Het gaat me lekker uit."
Ook voor Ria is het toneeleigenlijk nergens over, maar
het is wel erg grappig voor het spelen een uitlaatklep. „Als
publiek. Veel deuren open en het aan mij ligt, speel ik een
tegengesteld type. Van huis uit
dicht, en zo."
David (Bert Geelen) doet ben ik nogal verlegen. Dankzij
een LOI-cursus Italiaans. Hy het toneelspelen ben ik veel
schrijft brieven naar Italië om vrijer geworden. Zodra ik één
de taal een beetje onder de zin gezegd heb, is de gewone
knie te krijgen. Als zijn pen- Ria verdwenen."
De toneelvereniging is zo'n
vriend Mario naar Nederland
komt, blijkt zy echter Maria bloeiende club op dit moment
(Lana Lemmens) te heten en dat er soms te weinig rollen
zijn voor het aantal leden.
er prachtig uit te zien.
David valt dan ook als een „Voor de jeugd is dat weieens
een teleurblok
voor
haar, maar wil
stelling," erzijn
vrouw
kent Lucie.
(Ria Driehui„Maar
een
zen) geen pijn
keertje niet
doen.
Dat
meedoen vind
gaat natuurik ook wel
lijk toch mis. ----^^^
leuk," lacht
Haar moeder (Lucie Peet) Ria. Lucie: „Dan zitje met het
snapt helaas haar zorgen niet, zweet in je handen in de zaal."
maar wimpelt wel voor haar de Ankie Jpustra en Rpn Klaaslastige huisbazin af. Maria's se-Bos willen toch bij de verebezoek brengt daarnaast nog niging betrokken bljjven, al
meer ongenode gasten met spelen ze deze keer zelf niet
zich mee, zoals maffiabaas Cel- mee. Daarom regelt de een de
lini (Paul Olieslager), een in- rekwisieten en de ander het
breker (Edward Lemmens) en licht. Bovendien heeft Ron
een Jehovagetuige (Wiebe Ro- meegeholpen met de decors,
vers).
die voor het eerst in 15 jaar
„Hoe we aan dit stuk van vernieuwd zijn door een groepJohn Dole komen? We hebben je decorbouwers.
een lezerscommissie die contiAnkie sjouwt tijdens de renu bekijkt of bepaalde stukken petitie met dekens, vazen en
geschikt voor ons zijn. Die doet tafeltjes. Ze 'maakt voor de zedus de eerste selectie," legt kerheid van te voren altijd een
Olieslager uit. Regisseur Ed lijstje, zodat ze tenminste weet
Fransen hakt uiteindeiyk de wanneer straks de spullen op
knoop door. „Hij kijkt of we het het podium gezet moeten worwel kunnen spelen."
den.
„Ed laat ons eerst even voorTijdens het oefenen stuurt

'We willen geen
kakafonie
van geluiden'
Vervolg van voorpagina

H

'Na één minuut
ben ik Ria
al vergeten'

Ed Fransen geeft Ria Driehuizen, Carolien Bluijs en Wiebe Rovers wat aanwijzingen tijdens de repetitie

ze de acteurs op tyd de keuken
uit. De keuken is namelijk niet
alleen de gezelligste plek van
De Tol, maar ook het zenuwcentrum. Er is dankzij de portemonnee waar ieder zijn bijdrage in kwijt kan, altijd koffie,
thee, fris en bier.
In de korte pauze is het er
net een kippenhok en staat het
er blauw van de rook. Lief en
leed wordt er gedeeld. Bert
tapt de ene na de andere mop,
Paul weet ook nog wel een
'witsch' en Wiebe vertelt over
zijn werkdag als tuinman op

het landgoed van een rijke
Heemsteder.
Maar als de repetitie verder
gaat, komen de spelers in de
keuken ook even uitblazen.
Lana neemt snel een trekje van
haar sigaret en leest voor de
miljoenste keer haar tekst
door. Ze hoopt dat ze haar Italiaanse accent kan vasthouden.
Haar neef, Edward, belt ondertussen druk met zijn gsm.
„Al myn vrienden willen komen kijken by de voorstellin-

'Zandvoort wordt Zaanse Schans'
Moeten alle straten van
Zandvoort eruit gaan zien
als de Kostverlorenstraat?
Zijn 30-kilometerzones
veih'g? En leiden de
ondernemers geen schade?
Die vragen hielden
donderdagavond de
sprekers tijdens de redelijk
goed bezochte informatieavond over het nieuwe
verkeers- en vervoersplan
nog het meeste bezig. De
discussie over het plan was
eigenlijk wat lauw. Een
stuurgroep met zeven
bewoners, twee ambtenaren,
één wethouder, één externe
deskundige en een
verkeersspecialist van de
politie hebben er immers al
maandenlang stevig over
gepraat.

kilometerzpnes verhogen de
verkeersveiligheid juist niet,
vindt Elly de Vries.
„Wethouder Hogendoorn wil
een Zaanse Schans van Zandvoort maken, maar dat is
schijnveiligheid. Moeders sturen hun kindertjes de straat
op, omdat ze denken dat het
veilig is. Dat is in de winter
misschien wel zo, maar 's zomers zijn er zoveel mensen die
hysterisch naar een plekje
gaan zoeken. Die geven juist

'Vrachtwagentje pesten' is niet de
bedoeling van nieuw verkeersplan

gas als ze een hobbel of bobbel
tegenkomen."
Hogendoorn ziet dat heel anE ZWAARSTE kritiek ders. „Ik ben een optimist en ik
op het nieuwe ver- verwacht geen hysterische takeersplan komt van ferelen. Natuurlijk vraagt het
Maarten
Woolthuis wel een mentaliteitsverande(Kamer van Koophandel). Hij ring."
De Vries, die overigens twee
vreest dat het economische
belang ondergesneeuwd raakt weken geleden nog wel enals de verkeersveiligheid pre- thousiast was, heeft ook kritiek op het beperken van de
valeert.
Wethouder Hogendoorn er- grote vrachtwagens en het verkent dat het toerisme de drij- vroegen van de aanlevertijd.
vende motor van Zandvoort is. „Die knullen op die giganti„Daar eten we van. Met de sche vrachtwagens worden de
transportsector hebben we dupe als ze haastig onze kidan ook al overleg over hoe we lootjes suiker komen brende toelevering kunnen verbe- gen." Hogendoorn: „Wij doen
teren en de hinder kunnen ver- niet aan vrachtwagentje pesminderen. Dat gaan we ook sa- ten. Gelukkig ziet EVO (de
men met de Kamer van Koop- transporteurs, red.) dat ook
handel en de ondernemers in in."
B. Westhoven uit de Van
het dorp bekijken."
Veiligheid is echter een van Speijkstraat mist een goed
de speerpunten van het nieu- plan voor zyn straat, maar dat
we verkeersplan. Daarom komt eraan volgens de wétwordt 30 kilometer in plaats houder. De Van Speijkstraat
van 50 de norm. Maar meer 30- wordt in elk geval eenrich-
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tingsverkeer in de toekomst.
Westhoven vraagt zich bovendien af of de gemeente wel genoeg geld gereserveerd heeft
voor alle plannen.
Het meeste zorgen maakt hij
zich echter over de Kostyerlorenstraat die een glooiende
drempel en versmallingen in
de bocht heeft gekregen. Hjj
vindt dat automobilisten en
fietsers nu meer gevaar lopen.
Daarover zijn de meningen
in Zandvoort echter al enige

tijd verdeeld.
Volgens Hogendoorn en Cisca Nederlof, die ernaast woont,
is de Kostverlorenstraat er
voor fietsers veiliger op geworden. Maar behalve Westhoven,
meent ook Carolien Janssen
van het Jongerenpanel dat
fietsers moeten oppassen „De
auto's racen erover en door die
drempel verlies ik ook iedere
keer mijn tas."
Janssen heeft donderdagavond ook een paar succesjes
geboekt. Wethouder Hogendoorn gaat op haar verzoek Iqjken of de trambaan beter verlicht kan worden en hij belooft
dat hy in de gaten houdt of het
inzetten van kleine bussen in
het dorp niet tot problemen
voor scholieren leidt. „In de
winter zit de gewone bus nu
nameüjk al tjokvol," aldus de
vertegenwoordigster van het
Jongerenpanel.
De senioren interesseren
zich eveneens voor de kleine
bus die Hogendoorn wil inzet-

ten. Annelies van Kooten
(voorzitter van de Seniorenraad) meent dat Hogendoorn
de bus wel een andere route
moet laten rijden. Ze is verbaasd dat de kleine bus niet
langs het Huis in het Kostverloren en het Huis in de Duinen
komt.
Dat het de bedoeling is om
de gewone bus heen en weer
over de busbaan te laten rijden, valt in slechte aarde bij
Bert Teunisse. De busbaan
grenst aan zijn achtertuin.
„Als de busbaan geasfalteerd
wordt, dan krijg je een racebaan." Hij vindt bovendien dat
er meer gecontroleerd moet
worden en dat er alleen maar
bussen en mensen met een
ontheffing op de busbaan mogen rijden. Hogendoorn is het
met dat laatste eens.
Maar Wilfred Tates ziet van
die controles weinig terecht
komen. De camera's die in het
collegeprogramma
beloofd
worden, zyn er immers nog
niet. Dat ligt genuanceerder
volgens Hogendoorn. „Als ik
op elk verzoek voor een camera zou ingaan, dan wordt
Zandvoort een tv-dorp." Ovengens vindt Tates sowieso dat
Hogendoorn zich niet aan het
collegeprogramma houdt omdat hij meer drempels wil neerleggen in plaats van weghalen,
zoals de WD, het CDA en de
PvdA twee jaar geleden hebben afgesproken.
Die discussie hoort echter in
de gemeenteraad thuis, vindt
Hogendoorn. Op 15 juni gaat
de politiek stoeien over het
verkeersplan. Op 4 juli valt het
besluit in de gemeenteraad.
Monique van Hoogstraten

Camera bewaakt verkeersveiligheid Gemeente opent
jacht op
'illegale' hond
ZANDVOORT - Vier weken lang gaat de gemeente
controleren of hondenbezitters wel belasting betalen
voor hun huisdier. Hiermee
verwacht de gemeente ongeveer tweehonderd 'illegale'
honden op te sporen. Dat levert 24 duizend gulden op.

Advertentieverkoop- H van Zanten
hoofd), M Oosterveld Regiokantoor Ge»uw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
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'ax. (023) 573 0497 E-mail wmcomm®Perscom n l
Advertentie-orderafdelmg Postbus 122,
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:
ax 562 6283
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665 6321
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Bezorging. Vragen over bezorging dondertussen 9-12 uur (023) 571 7166

Hans van Pelt

Aan de hand van bewijsstukken, zoals een kopie van het
aankoopbewijs of een hondenpaspoort, moeten hondenbazen aantonen sinds wanneer ze
een hond hebben. Dat is sinds
l april verplicht. Kunnen ze de
bewijsstukken niet tonen, dan
moeten ze vanaf 1999 betalen.

Foto Karin Schut

gen, maar ik hou de data
angstvallig geheim. Ik vind het
namelijk best eng."
Hij heeft moeite met het
woord 'potverdomme'. „Dat
kan ik toch niet maken tegenover al die oude mensen in de
zaal?" De rest van de spelers
protesteert. Regisseur Ed oppert 'rododendoron', maar dat
levert nog meer weerstand op.
Het wordt voorlopig de moderne variant 'shit'.
Het is Edwards eerste toneelstuk. „Ik wilde altijd al toneelspelen, serieuze rollen en

zo. Maar ik maakte er nooit tijd
voor vrij. Lana heeft me gek
gemaakt met dat toneel. Tja,
en nu zit ik eraan vast. Ach, je
moet gewoon durven. Ik zie
wel hoe het tijdens de voorstellingen gaat."
Monique van Hoogstraten
Toneelvereniging Wim Hildering
speelt 'De kat op het spek' op vrijdag
14 en zaterdag 15 april in gebouw De
Krocht (Grote Krocht 41). Kaarten
zijn te koop bij drogisterij de Gaper
of aan de zaal. De voorstellingen beginnen om kwart over acht.

Uitgangspunten verkeersplan
1. Maximale snelheid wordt in elke straat 30 kilometer per
uur, behalve op de Boulevard Barnaart, Van Alphenstraat,
Van Lennepweg, Linnaeusstraat, Kamerlingh Onnesstraat
en Zandvoortselaan vanaf kruispunt Gerkestraat.
2. Verkeer in Haarlemmerstraat heeft voorrang, maar mag
slechts 30 kilometer per uur.
3. Extra (kleine) bus die rondrijdt. Bus 81 wordt opgeheven.
4. Op lange termijn: trein wordt lightrail met stations m
Nieuw-Noord en by de Van Lennepweg. Extra tak naar
Bloemendaal aan Zee. Wethouder Hogendoorn wil liefst ook
een tak naar Zuid. De 'boemel Haarlem-Zandvoort' is volgens hem op den duur niet meer nodig.
5. Meer fietspaden en stallingen.
6. Parkeerverwij zingen en filemeldingen via elektronische
borden, radio en internet.
7. Stoplicht doseert op drukke dagen verkeerstoevoer.
8. Minder zware vrachtwagens in het dorp. De transporteurs
(EVO) hebben al aangegeven dat ze voor twaalf uur of 's
avonds willen bevoorraden
9. Kosten korte termijn: 1,5 miljoen (125 duizend gulden is al
binnen dankzij subsidie voor 30 küometerzones). Lange termijn: niet begroot. De provincie heeft zes ton beschikbaar
gesteld om een tram aan te passen voor bestaande treinrails
(ten behoeve van lightrail)

Het programma m de grote
tent begint tijdens de festivals
meestal om twaalf uur. Dat is
veel vroeger dan voorheen, 's
Middags zijn er spelletjes voor
kinderen, optredens van lokale
artiesten of studenten van de
kleinkunstacademie. In de
tent kan ook gegeten en gedronken worden.
Het menu hangt af van het thema van het festival. Voor de
gezelligheid in het dorp is het
ook de bedoeling dat er bands
door het centrum lopen. Op de
terrassen mag 's avonds en
overdag opgetreden worden.
„Maar," zegt waarnemend
voorzitter van de Horeca
Groep Zandvoort en Scandals
eigenaar Bob Nees, „alleen de
zang mag versterkt worden.
We willen geen kakofonie van
geluiden. Ik hoop dat ondernemers in een straal van vijftig
meter samenwerken."
De optredens die 's avonds
in de grote tent plaatsvinden,
gaan door tot middernacht of
één uur en niet tot tien uur,
zoals Maintz een paar weken
geleden nog aangaf. Nees:
„Het moet namelijk wel financieel haalbaar zijn. Het huren
van zo'n tent is best duur. En
we willen ook wat geld overhouden om aan een goed doel,
zoals Nieuw Unicum of de Reddingsbngade te geven."
Voor de organisatie zijn net
als vorig jaar Robert Leeseman Event Consultancy en Kipuw Productions aangetrokken. Zij werken nauw samen
met de Horeca Groep Zandvoort, het OPZ en de gemeente. „Dit jaar verlopen de contacten met wethouder Hans
Hogendoorn en Nicole Arnoldi
plus Jan Eigenhuis van de gemeente uitstekend. Dat mag
ook weieens verteld worden,"
vindt Nees.
Het eerste festival staat ovengens al gauw voor de deur.
Op 20 mei is er een Schlagerfestival met bier, Sauerkraut,
gezelschapsspelen en schlagers. Daarna volgen: het
Smartlappenfestival op 17 juni
(met kleinkunst, haring, Oudhollandse spelen en 's avonds
de Havenzangers of Harry
Slinger), Tropicana op 14 en 15
juli (met onder andere een parade van praalwagens en lopende brassbands), Jazz op
11, 12 en 13 augustus (deze
keer ook met lokale jazzartiesten en Edwin Rutten), Goodbye Summer op 9 september
(met een metamorfose show
en een modeshow) en op 23
september een kleinkunstfestival (met straattheater en
stand up comedians).
Nees houdt wel één slag om
de arm: „Dit is ons plan We
moeten het natuurlijk wel nog
uitvoeren. Maar daar wordt
aan gewerkt."
ADVERTENTIE
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Kritische noot
Een van de pijlers van het nieuwe gemeentelijk verkeersvervoersrapport (gwp) is het landelijke streven om 25 procent minder verkeersslachtoffers in 2000 te hebben m vergeUjking met 1986 en 40 procent minder in 2010. Om dat te
halen moeten er meer 30-kilometerzones komen, stelt het
rapport.
Maar wordt dit wel goed onderbouwd met cijfers? Volgens
het gvyp zijn ertussen 1986 en 1994 3 procent minder slachtoffers in het verkeer gevallen. Daarna lijken de cijfers een
andere richting uit te gaan. Een tabel over ongevallen met
letsel laat wel degelijk een sterke daling zien tussen 1995 en
1997 (een jaarlijkse daling van 12 procent en 38 procent). In
1998 steeg dat aantal weer wat ten opzichte van het jaar
daarvoor, maar kwam bij lange na niet boven het niveau van
1996 en 1995 uit. Onduidelijk is hoe groot de daling ten
opzichte van het ijkjaar 1986 is.
Bij de gemeente zijn deze cijfers mogelijk wel bekend,
maar het is volgens een verkeersambtenaar Mollers heel erg
veel werk om ze op te zoeken. „Voorop staat m elk geval dat
het aantal verkeersslachtoffers naar nul terugmoet. Dat is
eigenlijk belangrijker dan min 25 procent. Elk ongeluk is er
één teveel."
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Cinema
13 t/m 19 april
Dagelijks
13 30 & 15 30

) Nederlands Gesproken

Dagelijks
1530

) Nederlands Gesproken |

Bi

ADVERTENTIE

Dagelijks
1900

.14 medewerkers.-, fm ftmjmj.''

l

r

; Mei livf.orke!

lAMERICANl

RUSSISCH
STAATSCIRCUS

PI E

l Jason Biggs &. Chris Klem jj
(12)

Met het adembenemende
niéuwe programma

Dagelijks
2130

ITHE

De controleurs, die een blauwe legitimatiekaart met pasfoto en gemeentestempel bij
zich hebben, komen door de
week tussen vier en acht uur
langs en op zaterdag tussen
tien en één uur. Eén hond kost
122 gulden per jaar, een tweede hond 233 gulden en een derde of volgende hond 461 gulden.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
) bbï b<i11
Abonnementsprijzen ƒ 20,50 per kwartaal,
l 37,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar
i 19,60 per kwartaal, voor postabonnees
9elden andere tarieven
Losse nummers ƒ 2,10
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AMSTERDAM

Denzel Washington

^J" EINDE BeEmOVENSTRAAT,
££^to. 6BN-AMRO/PARK1NG P1S

[14 april t/m 7 mei

, r? en de wereldberoemde clown

18&19

A.NTOSCHKA

... ••

..... .

'V'JWRTVERKOOP:AUBTICKETSHOP,
Leidseplein, UITLIJN 0900-0191 jrscpmj
;
TIP Westergasfabriek,
VWs AMSTERDAM, AMSTELVEEN,
HQOFDDÖRP,
.,
AALSMEER,WEESP,ZAANDAM

Aan de circuskassa's vanaf 13 april, dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur.

april:
Nationale
iBioscoopdagl
:

Clibmi Zudrooit'..: .•

O«*th»lipl«i« 5.2042 W. ZudTOOrt

T»l: (023)571*616

s' /

Bel nu voor info t reserveringen • Circus Ticketlijn: 0900-11.22.333
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bruna

gaat verhuizen!

Paard- en Pony
zomerkampen

Wegens de verbouwing zijn wij tijdelijk gevestigd op

loos!

GROTE KROCHT 21 (v h bakker BALK)
Wij hopen u vanaf ons tijdelijke adres zoveel mogelijk van dienst
te kunnen zijn.
Vanaf 5 mei bent u weer welkom in onze vernieuwde winkel op
het vertrouwde adres:
BRUNA Balkenende
Grote Krocht 18, Zandvoort

Amsterdams Paarden Centrum
"Waveren"
. 4 of 5 dgse. dagkampen
. 6 dgse. slaapkampen
. buitenritten
i
. zwemmen
. spelletjes
1

Amsterdams Paarden Centrum Waveren
Provincialeweg 56
1 103 SB Amsterdam

Bel voor info: 020-690 81 03
GROTE KROCHT 33. In het centrum gelegen karaktenstiek halfvnjstaand woonhuis met voor- en
achtertuin en oprit. Ind. vestibule; gang; doorzonwoonkamer met erker, parketvloer, open haard en
schuifdeuren; toilet; kelder; woonkeuken; 1e et.
overloop; moderne badkamer met wastafelmeubel, bubbelbad, wandcloset, douche en designradiator, 3 slaapkamers; 2 terrassen. Het woonhuis
is grotendeels v.v. dubbel glas

Vr.pr. ƒ 725.000,- k.k.

VAN

Het bed van de Matrassenhal
geheel compleet voor een

SCHAIK

Paasprijsje

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

IN 9O X 2OO
; 80 X 2ÖO

7O X 2OO

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

LAAGSTE PRIJS GARANTIE/
Ondernemers Vereniging Zandvoort

UBERTEL ïZi TOTAAL +
ERiCSSON TIOs GSM
NIEUW! Kleine, handige dualband-telefoon
in trendy kleuren. Trilalarm en optimale
geluidskwaliteit. Standbytijd tot 100 uur en
spreektijd 240 minuten. U kunt nu bellen
zonder abonnement met dit Libertel ïZi
Totaalpakket in binnen-en buitenland.

LIBERTEL

IKIêiii^ej Ericsson TlÖstrnëttriiaïarm
|i[^l)l|uvyv türquoisë: pf geel : ;• /> ',:••'

en

organiseren in de krant van 19 april een gezellige

Hoofdprijs:
2 waardebonnen van 100,beschlkbaar gesteld door

De Natrassenhal
Openingstijden maandag 12 00-17 30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10 00 tot 17 30 uur
zaterdag van 1000 tot 1600 uur

6rï>Üüitërilanid;(yraag haar dé
' - ' ' ' ' ' " ' ~ ~ ~ " '. . . . .:-!.'^~^'

'v e t7 i n g -

Kwekerij J. V. KUEEFF
v. Stolbergweg l
Zandvoort

Keulsche

Brcukelen
Tel

GRATIS PARKEREN! G RAT l S BEZORG EN

O O O rn.a t r a s s <e r>
•r'i.n g..--

o;p.

Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt

2e prijs: 3 heerlijke taarten van
IABONBONNIÈRE
Haltestraat, Zandvoort
Op zaterdag 22 april deelt ons promotieteam overheerlijke paaseitjes uit, aangeboden door de
HEMA, Raadhuisplein.

ER ZIJN RUIM ZOO EXPERT-WIIUKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Haarlem

PAASPUZZEL

28 LATS ELEKTRISCHE BODEM MET KNIEKNIK EN INSTELBARE MIDDENSEKTOR (2 MOTORIG, 3 JAAR GARANTIE) + MATRAS + BEUGEL + POTEN

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.

en
Ondernemen» Vereniging Zandvoort

Nieuwsblad

Gedempte Oude Gracht 5-9

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Pieter Langereis
020 - 562 3436

Fa* Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Zandvoorts
Nieuwsblad

ACHTERGROND
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Twee optredens
ZANDVOORT - Café Shooters heeft dit weekend twee
gasten. Vrijdagavond komt de
Rotterdammer Jerick naar
Haltestraat 56a voor een skiparty. Tijdens dit feest wordt
voor het eerst Metz uitgedeeld, een nieuw drankje.
Maar bezoekers kunnen zich
ook voor vijftig gulden een hele
avond verzekeren van bier in
hun eigen bierpul. Zondag
treedt Mick Harren op. Hij
zingt nummers van Marco
Borsato, René Proger en Rob
de Nijs.
et optreden begint rond negen
uur. Shooters is open vanaf
acht uur.

Frankie Mokum

ZANDVOORT - In La Bastille is donderdag 13 april Fran1de Mokum te zien en te horen.
La Bastille heeft namelyk april
uitgeroepen tot Amsterdamse
maand. Volgende week treedt
Eddie Walsh op.

Anbo

ZANDVOORT - Op 27 april
vindt de algemene ledenvergadering van de ouderenbond
Anbo plaats. De by eenkomst
wordt gehouden in het Gemeenschapshuis.
Aanvang
twee uur.

Ondernemers

ZANDVOORT - De Ondernemers Vereniging Zandvoort
houdt op 25 april een algemene
ledenvergadering in Hotel
Hoogland. De bijeenkomst begint om acht uur. Op de agenda staan onder andere de introductie van het WK Surfen,
de najaarsactie, herstructurering van het Ondernemers
Platform Zandvoort en de herinrichting van het centrum.
Petra Nijssen van bureau Halt
is gastspreekster.

Huwelijk

ZANDVOORT - H. Kniested-Meijer uit Purmerend
houdt op woensdag 26 april
een lezing over rituelen rondom het huwelijk tijdens de bijeenkomst van Passage (Ncvb)
in de Calvijnzaal van de Gereformeerde Kerk.

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.

AMBULANCE: 1127 of 5319191
(CPA).

'Zo'n oud huis is wel hard werken'
De Schoolstraat is niet lang. In de straat kun je met gemak
het einde en het begin met de Haltestraat zien. Direct
vallen de vier halve houten bollen van de nieuwgebouwde
woningen op. Ze steken schril af tegen de rustieke
dorpshuizen aan de overzijde. Het lijkt alsof die bruine
bubbels onder spanning staan en oprukken vanuit het
centrum. Nog even en heel Zandvoort is een groot houten
object geworden op de brokstukken van onder de voet
gelopen woningen.

Z

OUDEN ER WEL mensen wonen? De kleine
patryspoortjes en de
smalle
rechthoekige
vensters aan de buitengevel
doen aan een B-film uit de jaren '70 denken, maar geven
niets prijs over de binnenkant.
Een groot wit appartementencomplex markeert het einde van de Schoolstraat. Aangevreten stoffige vlaggen, een
Nederlandse, Duitse en een
Eurovlag, wapperen lichtjes
aan het voor de rest netjes
ogende gebouw. Het staat te
koop en er zijn kamers 'frei'.
Carla Ravestyn woont met
haar man en drie zonen in een
oud pand in de Schoolstraat.
Haar huis uit 1920 is het enige
originele huis aan de rechterkant van de straat. „Het is een
heerlijke woonplek en zo'n oud
huis heeft zyn charme, maar je
blijft schoonmaken," verzucht
Carla. „Het is wel hard werken.
We zyn momenteel bezig het
huis op te knappen. Soms ben
ik de hele dag aan het branden,
schuren en afkrabben en dan
heb ik nog maar een stukje van
dertig vierkante centimeter
gedaan."
Maar het doet niets af aan
haar woongenot. Het is een
rustige, gezellige straat waar
iedereen elkaar kent. Als er
vreemde snoeshanen rondlopen dan wordt het meteen aan
elkaar gemeld, want het valt
direct op als er iets onalledaags gebeurt. Haar zoontjes
vinden het alleen jammer dat
er niet meer kinderen wonen,
zy zijn de enige drie.
De nieuwbouwhuizen vindt
ze een noodzakelijk kwaad.
„We wilden natuurlijk allemaal
liever een leuk plantsoentje
met boompjes, maar het is logisch dat die kostbare grond
bebouwd zou worden. Ik vind
de huizen best grappig, maar
ze zouden beter tot zijn recht
zyn gekomen in een wijk van
Ahnere of Lelystad. Ze staan er
nu zo tussen gedrongen."
Om het goede contact ook
met de nieuwe bewoners te be-

werkstelligen,
organiseerde
Martha Burger, haar overbuurvrouw, een kennismakingsochtend met koffie en gebak. „Ze had by iedereen een
kaartje in de bus gedaan en
een taart besteld met de tekst
'Schoolstraat 150 jaar'. Maar
dat was een gokje van haar.
Het was meteen ontzettend
gezellig en daarom had de byeenkomst van my wel wat langer mogen duren."
Buiten loopt Sonja de Bruin
met een fietsmand met boodschappen onder de arm.
„Sinds kort ben ik uit het dorp
naar de Keesomstraat verhuisd. Ik loop nog dagelijks
door deze straat om te gaan
winkelen. Ik mis myn buurtje
enorm. Ik kwam vaak bij myn
vriendin die hier woonde," zegt
ze terwyi ze naar een huis
wijst.
„Die nieuwe huizen vind ik
vreselyk. Vroeger stond hier de
afdeling Burgerzaken, daar
kon je je paspoort laten verlengen en dat soort dingen. Het
was een laag gebouw waar je zo
overheen kon Idjken," zegt ze
terwijl ze naar haar fiets loopt
op weg naar haar nog niet zo
vertrouwde plekkie in Noord.
Ook nieuw is de eigenaar van

Asta

de yssalon op nummer 1. Antonio Stillitano uit San Remo
heeft sinds drie maanden de
zaak overgenomen. Zijn zoon
Ronnie staat in een smetteloos
witte outfit achter de glazen
vitrines met de veelkleurige
soorten ijs.
Een klein meisje in een geel
jasje wil een bananenijsje. Va-

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf. Vanavond de
Iraanse film 'De smaak van kersen' (Taste of Cherry).
EN MAN RIJDT de stad uit, richting de bergen. Onderweg
stopt hy geregeld en spreekt hy voorbijgangers aan met de
E
vraag of zy hem bij zyn zelfmoordpoging willen helpen. Maar dat

Periode: 1 - 7 april
Geboren
Jesse, zoon van Hendrik
Marcelle en Marjolein Krey ger;
Patricia Helen, dochter van
Klaas Strijder en Patricia Palmyre Hollenberg; Shannen,
dochter van Rokus Vergers en
Mascha Walbeek; Siebe, zoon
van Peter Alexander Laarman
en Karin Maria Mesman; Faye
Bridget, dochter van Robert
Wiebe Johannes van den
Bosch en Anita Adriana Goes;

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Omgewisseld
Ere wie ere toekomt. In het artikel over de internetcursus voor
ouderen zy'n Nel van der Ree en Cor Vronink per ongeluk met
elkaar verwisseld. Nel van der Ree is medewerkster van de
bibliotheek en Cor Vronink werkt als vrijwilliger van Seniorweb
mee aan de internetcursussen.

De reus staat weer op

Pieter Joustra is weer gesignaleerd in het dorp. Na vijf weken
ziekenhuis, twee operaties en de nodige pynstillers vond hij het
wel weer genoeg in de Manastichting. Helaas moet hij nog één
keer terug voor een operatie. Maar de vechtlust is weer terug,
meldde hij gisteren opgewekt. Hij bedankt iedereen in het dorp
voor alle getoonde belangstelling. Dat heeft hem erg goed gedaan.
De familie Ravestijn woont in een tachtig jaar oud huis naast de recentenieuwbouwwoningen
Foto Andre Lieberom

der Antonio maakt het met
zwierige gebaren klaar, want
Ronnie mag alleen nog het y's
bereiden. Dat zal anno 2000
niet zo veel verschillen met de
manier zoals te zien is op de
grote zwart-wit foto's aan de
zjjgevel. Twee Duitse toeristen
zitten op het piepkleine terrasje en worden verwend met een
grote coupe kersenys.

Het pand naast Stillitano
staat te huur, evenals de herenmode zaak tegen over Pisa
Ijs. De grote glazen etalage
gaat gedeeltelijk schuil onder
de witte poten van een staketsel, dat ongetwijfeld by de
nieuwbouw hoort. De bedoeling van deze yzeren constructie wordt niet helemaal duide-

Jeugddroom komt
uit met koop
Iraans taboe levert mooie film op paviljoen Atlantis

valt niet mee, want iedereen probeert hem ervan te overtuigen
hoe mooi het leven is. Dat is in het kort het verhaal van 'De
smaak van kersen'.
De Iraanse regisseur Abbas Kiarostami won ermee in 1997 de
prestigieuze Palm d'Or in Cannes nadat hy pas op het laatste
moment toestemming van de Iraanse regering kreeg om de film
in Cannes te laten zien. Zelfmoord is in Iran namelyk een taboe.
„Natuurlyk waren de autoriteiten niet gelukkig met het onderwerp van myn film. Het gaat over een man die meester wil zyn
over zyn eigen lot, over de dood," zegt Kiarostami daar zelf over.
„In een land waar alles door een door religie overheerst regime
wordt bepaald, is niemand vrij." Daarom heeft de film een wat
diepere achtergrond dan op het eerste gezicht misschien lykt.
Weer een vrouw in de schy'nwerpers. Deze keer is het Asta,
een Duitse herder teef van zeven jaren jong, zwart met bruin
gekleurd en gesteriliseerd. Zij
is een zeer blyde en actieve
hond die veel aandacht en lichaamsbeweging nodig heeft.
Krijgt ze dat niet, dan zorgt zy
zelf wel dat ze dat krygt door
achter haar staart aan te jagen.
Asta is een echte mensenhond, mensen zy'n leuk en gezellig, honden en katten zyn
niet leuk. Kinderen vindt zij
ook niet leuk. By haar is het
ook zo: „Wat ze niet kent, mot
ze niet." Wat Asta nou wel leuk
vindt, is spelen. Spelen met
een bal of frisbee is helemaal
het einde. Trainen vindt zy ook
het einde. Zij moet echt uitgedaagd worden om het meeste
plezier met haar te kunnen beleven.
Asta kan ook een paar uurtjes alleen zy'n. Wie komt eens
kyken naar deze actieveling?
2y is te gast by het Kennemer
Dierentehuis Zandvoort en
zoekt, net als alle andere loges,
een nieuw thuis. Informatie
krijgt u van het Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

Met

ly'k. Is het wel af? Is het kunst?
Een eveneens witte auto die
vreemd in de bocht geparkeerd staat, maakt het verwarrende ijzerwerk compleet.
„Ik heb de gemeente gebeld
om iets aan dat parkeren te
doen," vertelt Antonio getormenteerd met een onvervalst
Italiaans accent. „Maar het
mag. De auto's die hier de

straat inrijden, moeten daardoor uitwyken en rijden over
mijn stoep. Ik schrik me elke
keer dood, als een kindje hier
met een ijsje de winkel uitloopt
en bijna overreden wordt,"
roept hij uit, terwijl hij zyn
handen van zijn hart naar de
hemel strekt.
Nelleke van Koningsveld

Kortstondig W debuut
Als wethouder Hans Hogendoorn over verkeer in Zandvoort
mag vertellen, doet hij dat ook met veel enthousiasme. Dan
trekt hy daar graag twee uur voor uit. TV Noord-Holland kreeg
dan ook vorige week een uitgebreide uitleg en rondleiding door
het dorp om het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
uit te leggen, 's Avonds bleek dat de regionale zender in elk geval
goed is in samenvatten: Hogendoorn was anderhalve minuut in
beeld.

Kunst te kijk

Oud en nieuw in één straat

APOTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185. Vanaf vrijdagmorgen tot en met dqnderdagavond ('s avonds en in het
weekend) Zeestraat Apotheek, tijdelijk gehuisvest op
de Engelbertsstraat 90a,
5713073.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds 5730500 of
112. '

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 (Amivedi)
en 5343440 (Dierenbescherming).
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Caithlynn Julie, dochter van
Hendrik Jacob Franke en Sandra van Loon.
Ondertrouwd
Petrus Johannes van Klaveren en Monique Helena van
Hoogstraten.
Overleden
Maria Catharina van Borkum (93); Maria Louise Post
(87); Antje Martha Maria
Schelvis-Bakkenhoven (86);
Magdalena Brossois-Bakker
(99).

ZANDVOORT - „We wilden
dit al jaren," vertelt Tanja Lynzaad, mede-eigenares van het
nieuwe strandpaviljoen Atlantis enthousiast. „Een tijdje geleden probeerden we al een paviy'oen te kopen, maar dat ging
helaas op het laatste moment
niet door. Nu is het dan toch
gelukt."
Het is voor Tanja en haar
man Ruud alsof een jeugddroom uitkomt. Voordat ze
trouwden en een gezin stichtten, werkte Tanja al in de horeca. „En dat heb ik altijd heel
erg leuk gevonden. Maar toen
er kinderen kwamen, kon ik
dat niet meer goed combineren. Ik ben een ty'dje in de
thuiszorg werkzaam geweest.
Maar ook al was dat bijzonder
nuttig werk, ik ben toch meer
een mens voor een beetje leven
in de brouwerij. Ik hou van een
goede sfeer en gezelligheid."
Dus toen strandpaviljoen
Zwemmer vorig jaar te koop
werd aangeboden, informeerden Ruud en Tanja naar de
mogelijkheden. En inmiddels
mogen ze zich alweer byna een
jaar eigenaars noemen van het
tot Atlantis omgedoopte paviljoen.
De wintermaanden gebruikten Tanja en Ruud voor de restyling van hun strandtent.
„Omdat het dus eigenlijk een
droom was die uitkwam, wilden we dat het er perfect zou
uitzien." Een vrolyke schaterlach. „Ik heb nóg blaren op
myn handen van het schuren
en schilderen. Maar het resultaat is er naar. We hebben veel

De Schoolstraat is al heel oud, vermoedelijk 150 jaar oud.
Er zijn dan ook nog wat leuke details uit de 19-e eeuw te
vinden, zoals het kruis op de gevel van het tweede huis aan
de linkerkant (gezien vanuit de Haltestraat). Dit pand was
vroeger een ziekenzaaltje, gesticht uit barmhartigheid.
Er heeft aan de rechterkant van de Schoolstraat een
pantoffelfabriek gestaan, waar later de afdeling Bevolking
in zat. Inmiddels heeft het gebouw plaatsgemaakt voor
huizen die de familie Bruynzeel onlangs heeft laten bouwen
als onderdeel van het Jupitercomplex.
De naam Schoolstraat verwijst naar het schoolgebouw
aan het einde van de weg, nu het Gemeenschapshuis met
het WV-kantoor, het Welzijnscentrum en de zalen die frequent verhuurd worden. Tot 1941 was het een lagere
school, daarna werd het een ULO.
Bron: het nieuwe straatnamenboek van het Genootschap Oud Zandvoort.

m.

Berichten
en tips voor
deze,rubnek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26,2040 AA Zandvoort,
of inleveren bi| het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

adLe

zachte kleuren gebruikt, zoals
ecru en roomwit. Zelf vind ik
de poort van bamboe, waardoor onze gasten naar binnen
komen ook heel byzonder."
Voor Tanja is het belangrijk
om zich thuis te kunnen voelen
in 'haar' paviljoen. „Als je zpveel uren doorbrengt in je eigen bedrijf, is het wel belangrijk dat je er lekker jezelf kunt
zijn. Daarom hebben we het
een beetje naar onze eigen
smaak ingericht. En we krijgen
leuke reacties van de klanten."
Zoals iedere pavüjoenhouder hoopt ook Tanja op een
mooie zomer. „Het is natuurlijk prettig wanneer mensen
die op het strand verblijven
hier een hapje komen eten of
een drankje komen nuttigen.
Maar wij richten ons vooral op
het diner. Dus ook als het een
keer bewolkt is, kun je bij ons
terecht."
Voor een etablissement pp
het strand, kent Atlantis inderdaad een vry uitgebreide
menukaart. Op dit moment
kookt Tanja nog zelf, maar
vanaf eind april zal een Australische kok de ongeveer achttien verschillende schotels bereiden. „Vorig jaar in augustus
ontmoetten we hier op het
strand een rondtrekkende Au-

stralische jongen. Hij reist in
de wintermaanden rond de wereld en zoekt in de zomermaanden in Nederland werk.
De samenwerking beviel zo
goed dat ik hem voor de grap
vroeg of hy weer terug zou willen komen. Tot mijn verbazing
had hij daar wel oren naar. En
ook wij zijn er enorm bly mee,
want hij kookt heerlijk."

Bezoeker van
Del Mar waant
zich in Portugal

FotoR.vanLiemt
Johnny Kraaijkamp is niet alleen een bekend acteur, maar ook
gewoon een leuke inwoner van Zandvoort. Hij heeft vorige week
woensdag in het restaurant van de Hema een expositie geopend
van leerlingen van de Oranje Nassauschool. Die hebben namelyk onder leiding van Marianne Rebel prachtige schilderijen
gemaakt. De kunstwerken mogen beoordeeld worden door klanten van de Hema. Zij kunnen een juryrapport invullen. Eind april
maakt Marianne bekend welke leerlingen volgens het publiek de
mooiste schilderyen gemaakt hebben.

Wie heeft Snuffy gezien?
Maripn Zwemmer is ten einde raad. De 13-jarige kat van de
familie Zwemmer is sinds 17 maart weg. „We zijn van de Flemingstraat naar Park Duynwijk verhuisd en we hebben Snuffy
drie maanden binnen gehouden, maar dat heeft niet geholpen.
Hij is waarschijnlijk ergens van geschrokken en weggerend. We
hebben natuurlijk overal naar hem gezocht." Snuffy is nogal
schuw en heeft artrose. Daarom maakt Marion zich erg zorgen
over haar kat. Ze hoopt dat lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad die Snuffy zien (grijs cypers, kruising met een Birmees, een
bruine buik en een rode halsband met adreskokertje) haar
bellen en de kat niet zelf proberen te pakken, want dan schiet 'ie
waarschynlijk weer weg. Ze is bereikbaar op telefoonnummer
5736036 of 06-23416856.

ZANDVOORT - Frank Visser, eigenaar van café/restaurant Del Mar heeft zoals bijna
elk jaar ook nu zijn terras weer
aan een metamorfose onderworpen. Waren de vorige seizpenen rieten stoelen nog favoriet, tegenwoordig verkeren
bezoekers van 'Del Mar' in Portugese sferen.
Visser: „Het nieuwe meubilair bestaat uit handgeschilderde Portugese houten stoeltjes en tafels. We vinden het
zelf heel speciaal en zy'n er erg De warme maaltyden van Tafeltje Dekje worden erg gewaartrots op."
deerd. Die maaltyden moeten echter ook op de plaats van
bestemming belanden. Daarvoor zy'n acht chauffeurs per dag
Frank Visser heeft er plezier nodig. Ondersteunt u Tafeltje Dekje? Meldt u dan als vrijwilliin zijn terras ieder seizoen ger. Het Welzynscentrum is al heel erg blij als u één keer per
weer een ander aanzien te ge- week of één keer per veertien dagen anderhalfuur over heeft om
ven. „Natuurlijk is dat best een ouderen, die niet zo goed ter been meer zyn, een warme maaltijd
dure grap, maar je creëert zo te bezorgen. Meer informatie bij het Welzynscentrum: tel.
wel iets heel speciaals voor je 5717373.
klanten. Ik wil dat myn gasten
steeds iets nieuws beleven."
Bij café/restaurant Del Mar
kunnen gasten kiezen tussen
verschillende gerechten uit de Zandvoorters houden van toneelspelen. Son Koper, Michiel
landen rond de Middellandse Drommel en Nelleke van Koningsveld hebben er zelfs hun beZee. Zo valt er te genieten van roep van gemaakt. Met de toneelgroep Zimmer Frei timmeren
een pastaschotel en staan ook ze aan de weg. Zo zijn ze bezig met de lunchvoorstelling 'Ruzie
mooie vissoorten pp het menu. op het eerste gezicht', gebaseerd op de columns van de BelgiDel Mar bevindt zich in de Hal- sche schrijver Paul Jacobs. Op 27 mei presenteren ze zich voor
testraat 13.
een select gezelschap van Theater Bellevue, de Toneelschuur en
een paar impressario's in de Gertenbach Mavo. Zimmer Frei
krijgt binnenkort ook kleding en een decor. De gemeente heeft
namelyk vijfduizend gulden subsidie beschikbaar gesteld. Ondertussen hebben ze onder de noemer Creactors een ander
project in de week. Mogelyk gaan ze toneellessen geven op
scholen. De Oranje Nassauschool heeft hiervoor al belangstelling getoond. Bovendien hebben Son en Michiel een grappige
Duitse cd van Clown Billy voor Gran Dorado vertaald en ingezongen. Het is een vrolyk gezelschap dus. Maar ze zitten toch
met een probleem. Ze hebben geen repetitieruimte waar ze
decors kunnen laten staan. Welke ondernemer, strandpachter of
Zandvoorter met een grote lege garage heeft plek voor hen? Son
Koper is bereikbaar op 5719923.

Hervormde Kerk: zondag 16 april 10 uur: Palmzondag. mr. ds.
J.W. Verwys, The New Choir Singers.
Gereformeerde Kerk: zondag 16 april 10 uur: ds Marieke Ridder.
Agatha Parochie: zaterdag 15 april 19.00: pastor Duy ves. Zondag
16 april 10.30 uur: pastor Duyves met kinderkoor. Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB: zondag 16 april 17 uur: Agapè maaltyd.

De werkgroep oecumenisch vastenproject organiseert 19 april
de laatste vastenmaaltyd in de Agathakerk. Deze oecumenische
maaltyd van soep met brood plus een goed gesprek, gebed,
muziek en gedichten bereidt de gelovigen voor op Pasen. Het
diner begint om zes uur. De opbrengst van het uitgespaarde
Tanja Lijnzaad achter de tap in paviljoen Atlantis. „Ik hou van een goede sfeer en gezelligheid
PS: Karinda wacht nog steeds geld gaat naar een goed doel.

Maaltijden-koeriers

Creatief drietal

OlijMlgen en brem langs de straat
ZANDVOORT - Olijfwilgen, ligusters, duinrozen, vlieren,
brem en bloemen moeten de komende jaren de Van Alphenstraat gaan opvrolijken. Het groen langs de straat krijgt
vanaf morgen een opknapbeurt.
Zy maken voortaan deel uit van het ecolint, waarmee de gemeente al een paar jaar geleden bij de Sophiaweg is begonnen.
Het doel is dat de natuur als een lint door Zandvoort loopt.
De gemeente wil by de Van Alphenstraat eerst de gemeentegrond, de groenstroken en de middenberm, aanpakken. Later
moet ook de grond van particulieren een ander aanzien krijgen.
De eigenaren worden hierover nog apart benaderd volgens gemeentewoordvoerder Ton van Heemst.
Wel hebben de omwonenden al kunnen meedenken over het
openbaar groen by de Van Alphenstraat. Zo is er een plan met
zitbanken, papierbakken, houtensteunrekken voor fietsen,
schelpenpaadjes en gevarieerde begroeiing tot stand gekomen.
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Weekmedia 17

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.
Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!
(Voor meer informatie zie de elders afgedrukte bon)

3L
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Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. .inkomen ƒ125.000,- ++,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-n'iveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
uiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt,
Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

JL

Horecapersoneel

COURVOISIER
COGNAC VS

Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte m diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet

JL

DISARONNO
AMARETTO

WIJNEN VOOR FIJNPROEVERS

HELE LITER

OUDE PLANTERSBOSCH
MILLENNIUM PRIMEUR
TIP:
_____
STEEN OF PINOTAGE
HEERLIJKE
EERSTE PLUK VAN
Zuidafrikaanse primeurDESSERTWIJN
2 Q U y J wijnen zijn gevinifieerd van de
allereerste rijpe druiven van
MUSCAT DE
het millennium. De Steen 2000
R'VESALTES
is gebotteld in een unieke
=en honingzoete wille
blauwe fles. De wijn heeft in
het bouquet tropische fruitgMjn, lekker bij uw
f tonen. De paarsrode
j Pinotage 2000 heeft veel
0,5 L/TER
SUSTE pLUhX-x--' lïSM 'ruit in het bouquet en een
elders
f soepele en frisse smaak.
f'Jty.ï.?"i*'

Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenveldertse Courant
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd' maandag 15 00 uur

BURGER KING

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1,98 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 12.00 uur

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, en de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6,60 per millimeter Sluitingstijd maandag 1 5.00 uur.

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F 0,57 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 12.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17.5 % BTW
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven-

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 0900-8998200)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Balie Amsterdams Stadsblad,
Het Parool gebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam
Geopend: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.00 uur.

(ELDERS
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Wegens uitbreiding zoekt

gemotiveerde medewerkers m/v
Burger King is een snelgroeiende fast service restaurantketen
en zoekt mensen die van aanpakken weten. Natuurlijk heb je
wel een aantal eigenschappen nodig om een echte topper te
worden: je moet ambities hebben, goed met mensen kunnen
omgaan en de handen uit de mouwen willen steken. Vanwege
het internationale karakter dat Amsterdam uitstraalt is kennis
van de Engelse taal een pre. Wij zoeken: medewerkers m/v
die klantvriendelijk en servicegericht zijn, voor kassa- en keukenwerkzaamheden.
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Wij hebben voor onze nieuw te openen vestiging in Amsterdam maar liefst 100 banen weg te geven. Ofwel, een afwisselende baan met vee! leuke aspecten. De nieuw te openen vestiging is 20 uur per dag open en dat vraagt om veel personeel.

HERITAGE DU RHONE
In het _Rhônedal vonden wij deze prachtige Heritage
du Rhône. Deze robijnrode wijn heeft een gekruide
geur met tonen van rood fruit en viooltjes. De smaak
laat zich het best omschrijven als stevig, vol en rond.
Door de traditionele yinificatie
krijgt de wijn zijn typische,
klassieke Rhônekarakter

ICHOICE*'
IVERVOLD

ren WHISK ||
ACIARETTO

We zoeken
100 nieuwe medewerkers m/v
voor diverse functies

O

•HEOimo

HOLLANDSE'
GRAANJENEVER

WHISKY

HELE LITER

0,7 LITER

HOI/OW

Jij kunt zelf bepalen wanneer je het liefst in actie komt.
Parttime of fulltime, overdag of 's avonds. Dus ben je flexibel,
stressbestendig en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan
ben jij degene die we zoeken. Wij bieden een leuke, afwisselende baan, een aantrekkelijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden. Tevens bieden wij ook een collegiale, stimulerende
sfeer en goede doorgroeimogelijkheden.

ELDERS
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CHIANTI CLASSICO CASTELLO D'ALBOLA
Castello d'Albola is gelegen in Toscane, aan de westkust van Italië. Van dit huis brengen wij de Chianti
Classico met de 'Gallo Nero', een mooie robijnrode wijnf
met alle specifieke eigen- mif ^- ^ ^^
schappen van het Chianti- fl| SU "*^ff
gebied. De wijn is elegant TH tSS Jamj
en fluweelzacht van smaak. H fat •B' ^F

«t1
VOOR EEN *
SPRANKELENDE
,PAASBRUNCH

Telefonisch reageren bel GRATIS! 0800-WHOPPER (08009467737) of surf naar www.whopper.nl en klik op solliciteren.

DEINHARD PINOT BLANC
Het uit 1794 stammende wijnhuis Deinhard
maakt wijn van hoge kwaliteit, welke zich kan
meten met beroemde witte
Bourgognes. Deze Pinot Blanc
heeft een iets kruidige geur
met tonen van bloemen
en abrikoos.

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

elders J4v95'

Mededeling
aan onze adverteerders
In verband met Pasen dienen
advertentieopdrachten - bestemd voor
de uitgaven van woensdag 26 april a.s. vrijdag 21 april om 16.00.uur
in ons bezit te zijn.

Felicitaties

Samenkomsten

HUMANISTISCH VERBOND
Je zou het niet zeggen,
Intimiteit en seksualiteit; onder
hij wil het niet weten,
meer over homoseksuele
maar Evert is nu 70.
intimiteit, spreekt
Kussen Mar + Kinderen.
Dr. Jan Schippers
Micro-advertenties opgegeven donderdag 18 april, 20.00 u.
voor maandag 15.00 uur,
Plaats: Van Eeghenstraat 90.
worden al in dezelfde week op Vrije toegang. Tel. 020woensdag geplaatst.
6222404 -10.00-12.00 u. v.m.

Personeel gevraagd
Algemeen
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
MW. VERKEERSAFZETTINGEN gezocht v. omgev.
H'lem/A'dm/Utr. Kans op vaste baan! Ben je flexibel, een aanpakker, bereid op onregelm. tijden te werken en heb je eigen
vervoer? Bel DIT. Interim Techniek: 020-6817787.
Kraanbedrijf te Amsterdam
Aantrekkelijke zoekt
6 enthousiaste medewerkers die intern opgeleid
bijverdienste
willen worden tot mob.
Gevraagd met spoed
kraanmachinist. Rijbewijs B
HUISVROUWEN/MANNEN gewenst. Bel voor afspraak:
voor telefonische interviews 020-6606001 of 06-21593031.
van huis uit met uw eigen
telefoon. Goede honorering Gevr. voor pension, vrouw/
meisje voor een paar uurtjes
op freelance basis.
in het weekend en feestTel. 020-6954936 (24 uur)
dagen. Tel. 5719541.
IOG Marketing Research,
Koninginnepad 2,
Test nieuwe PRODUCTEN
1111 EE Diemen.
en verdien tot ƒ30,- per uur!,
bel 0900-203 203 O (1,5 gpm).

Administratief/kantoorpersoneel

It iust works better!
RESTAURANT Le Grand Prix
in Zandvoort: gevraagd kok en CAFÉ DEL MAR
hulpkok en pers. voor in de
zoekt per direct parttime
bediening. Passage 6-8,
MEDEWERKERS MA/.
023-5713813/06-20444642.
Tel. 023-5714738.

Technisch personeel

medewerker administratie m/v
Fulltime op basis van 39 uur per week
Profiel:
- Opleiding op HAVO- of MBO-niveau
- Affiniteit met computer en financiële administratie
- Goede contactuele eigenschappen en goed kunnen werken
in teamverband
- Bereid zijn de Medewerker Buitendienst te assisteren of te
vervangen.
Heeft u interesse? Stuur dan uw sollicitatiebrief v.v. CV zo
spoedig mogelijk naar:
Surinam Airways t.a.v. de heer G. Jie
Postbus 15527,1001 NA Amsterdam.
Wilt u reageren op een ad- Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend vertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156, Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaat- maximaal 8 weken na plaatsjng. Uw reactie dient ver- sing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een en- stuurd te worden in een envelop met in de linkerboven- velop met in de linkerbovenhoek vermelding van het hpek vermelding van het
Driefnummer.
briefnummer.

BRUTOFDEMISEC

ROOMKAATJE

SCOTCHMAN

OP BASIS VAN KAKEL-1
VERSE EIEREN
ELDERS &&

D.I.T. Interim Techniek, een snelgroeiend technisch servicebureau, zoekt voor industrie en utiliteit ELEKTROTECHNISCHE
MEDEWERKERS van diverse niveaus. Heeft u interesse in
een vaste baan, goed salaris en opleiding? Belt u dan: 0206817787

Personeel
aangeboden
Klusjesman voor alle klussen,
schilderwerk en timmerwerk
020-6898850/06-55754352.
Vr. 50 jr, b.z.a. als oppas met
erv./ref. v.a. 4 jr. Tel. 6721644

Uitgaan

Evenementen
GROTE VLOOIENMARKT
A'DAM BOS EN LOMMER
Jan van Galenhal, Jan van
Galenstraat (bij Lucasz.h.).
Zo. 16 apr. 9-16 uur. Inl.:
Midland BV: 033-4751167.
Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 15-16 april.

Toneelver. Wim Hildering Vlooienmarkt 1e Paasdag
speelt op 14 en 15 april de 23 april Sporthal Zeeburg,
klucht 'De kat op het spek'. Amsterdam, info 020-6425871
Aanvang 20.15 uur. Losse
kaarten te koop bij Drog. Part.
Opleidingen en
De Gaper, Kerkstraat 31,
cursussen
Zandvoort.
Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!
Dond.dag 20 apr. Paasbal m.
gratis hapjes & paasloterij.
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering, 0235715619:06-54616812.

DELAFORCEPORTËIyg
VINTAGE

A A 98

CHARACTER_
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NAGELSTYLISTE, een vak
met toekomst avond-dagopl.
Info: 020-6201914.
ASTROLOGIE Beroepsopleiding. 020-6384148.

Dans- en
balletles
SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

Therapieën/alternatieve
geneeswijzen
GEZONDHEIDSMAGNETEN
Heeft u last van... spierpijn, rugpijn, hoofdpijn, muisarm (RSl),

tenniselleboog, alledaagse gewrichtspijnen. Simpel & veilig.
Surf naar www.magnelyfe.nl

LE CADET DE CHATEAU MARTINENS
CORDIER-MARGAUX
»<*& a&fi«* l Over deze Margaux van Chateau Martinens schrijft
'K«SÏ ,- il -Hubrecht Duijker in zijn Bordeaux wijnatlas:'... de
wijn bezit een vrij laag zuurgehalte, soepele rondingen
en prettig wat fruit. Het is een tamelijk
genereus type Margaux.'
De stempel van Cordier aan
deze wijn getuigt zijn klasse.

GÜLPENER
KORENWOLF
\NITBIER

|4|5

SEVEN-UP

PUSCHKINRED

^^

REGULAROFLIGHT||q|

heeft alle dranken!
HAARLEM: Californieplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer dan 50 slifenien, bel voor onze overige vestigingen ti/dens kantooruren 0171- 447300

OP-

Tel.:0481-422564,

Alle aanbiedingen zi|n geldig t/m 23 april, zolang dé voorraad strekt Druk- en zetlouten voorbehouden'

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Woonruimte te
huur gevraagd

Financieringen

T. h. gevr. in Zandvoort:
huis of app. met 3 slaapk., box
of schuurtje voor fietsen.
Periode: ± 1 sept. tot ± 1 mrt.
Prijsindicatie: ƒ2500,- p.mnd.

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.
Nu ook voor u geld!!
Zonder toetsing BKR. Bel nu:
0900-2020720 (150 cpm).

Woonruimte
te huur
aangeboden
Heeft u woonruimte aan te
bieden bel dan voor een gratis
bemiddeling S.A.R. Search
and Rescue Midden Ned.
Hoofdvestiging 030-6306440

Tel.:023-5713031.

Gezocht: ruimte voor motorstalling in Zandvoort met eigen sleutel of te huur gevr.
box of garage. Wie weet iets?
Leuke beloning. 023-5714330.
Student bedr.kunde (23) zoekt
met spoed Kamer in A'dam of
dir. omgeving i.v.m. stage voor
6 a 7 maanden. Tel.: 0592347000 / 0593-524422.
Woonruimte nodig? Schrijf je
dan in bij S.A.R. Search and
Rescue Midden Ned. Hoofdvestiging tel. 030-6306440.

Mijn naam is ANK en ben een
gebonden, romantische, sportief ingestelde vrouw. Mijn
leeftijd is 47 jr, 1.78 lang. Ik
zou graag in contact komen
met aardige, warme, humoristische man rond de 50. Meer
informatie op: Boxnummer
361918.
Op dit nummer honderden
advertenties van vrouwen
tussen 18 en 88 voor een
verzetje of fijne relatie! Voorbeeld: Volslanke vrouw 56,
zoekt leuke vriendschap met
niet rokende man tot circa 60
jr. Info op: Boxnummer
200525
Ik ben Robert, 25 jaar en zoek
een leuke meid om mee te
gaan stappen, te sporten of
om een relatie mee aan te
gaan. Ben jij een gezellige
meid? Dan mag jij voor mij
een berichtje achterlaten en
bel ik je zeker terug! Doen
dus! Boxnummer 861944.

ZOMERHUIS te huur voor net KOK van REST. RICHE 32
persoon mnd. mei en juni.
jaar, zkt tot eind okt. z.s.m.
Tel. 023-5712271.
woonruimte of kam. Huur ± Hoi, met Vincent! Ik ben 1.91,
L ichaamsverzorging
ƒ1.000,-. Tel. 06-20901829. 84 kg, heb mooie bruine ogen,
kort geknipt donkerblond haar,
Nw Thaise massage v.a. ƒ50,- Sportmassage, ontsp. masheb een zoontje van 14
geen seks. Ma. t/m 20. v. 11- sage Shiatsu, voetreflex, ook
Verhuizingen
maanden die ik een keer in de
23 u. A'dam-N. 020-3340587. zonnebank. Tel. 023-5714092
Bel Ben voor grote en kleine X.Y.Z. B. V. verhuizingen en 14 dagen zie en ik hoop dat
Uw rubrieksadvertentie kunt u verhuizingen. Goedkoop en kamerverhuizingen/transport. dit je aanspreekt! Boxnummer
BEAUTY TATTOO en Pertelefonisch opgeven.
manente Make-up vanaf ƒ75.
vakkundig. Tel. 06-53208374. Voll. verzekerd, 020-6424800 856691.
Tel.:020-5626271.
Vista Studio. 020-6201914.

Vraag en aanbod

Zoekt:

MONTAUDON
CHAMPAGNE

Kennismaking

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Gevr. inboedels gehele huis- T.k. motorboot 6,60 bij 2,20 m Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
en winkelopruimingen. 020- +b.b. 20 pk, in z. goede staat, Wat moet u doen?
4040246 / 06-28263247.
vr.pr. ƒ8500,-. 020-6153094.
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
Dieren en -benodigdheden
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Ellen Cats Hondenkapsalon,
van uw keuze.
Micro-advertenties opgegeven 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
gedipl. sinds 1978,
voor maandag 15.00 uur,
Achter-weg 1, Zandvoort.
worden al in dezelfde week op Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
Volgens afspraak woensdag geplaatst.
met 0906-50.50.232.
023-5730068.
Op dit nummer vanavond nog Ik ben een 32-jarige jongeman
een blind date met een leuk die weet wat hij wil! Ben jij een
Kunst en antiek
meisje uit jouw regio! Voor- vrouw die dit ook weet en durf
beeld: meisje, 23, halflang jij een uitdaging aan? Dan
Veilinggebouw Amstelveen.
donkerblond haar. Ik hou hoor ik het graag van jou! Snel
Reparatie en
Heden inbreng voor veiling
enorm van dieren en de na- bellen dus! Boxnummer
8 en 9 mei, Spinnerij 33,
tuur. Ik zoek een jongen met 772967.
onderhoud
Amstelveen, 020-6473004.
dezelfde
interesse
voor
Ijzerhandel Zandvoort
vriendschap en wie weet een Ik ben een goeduitziende,
Swaluestr. 7 Zandvoort
fijne relatie! Boxnummer blanke brunette, 38, 1.84. Ik
Alles voor uw
zou graag oud willen worden
Nu ook slotenservice, onder- 296032
met jou! Nederlands getinte
tuin
houd beveiliging, timmerwerk
Hallo, met Harold. Ik ben 21 man met goede baan, lang,
met eigen buitendienst
Gratis! ± 75 witte grindtegels
en woon op de Veluwe, ben eerlijk en "gezellig. Boxnumbij u aan huis.
formaat 60x40 tel. 023 - 5717
1.85 lang, 85 kg zwaar, heb mer270199.
Tel. 023-5712418
593 of 06-26 564 210.
blonde stekels en blauwe
Schilder heeft nog tijd voor ogen. Ik ben brood- en ban- Annabel, 27 jr lange blonde
binnen- en buitenwerk, vrijblij- ketbakker en hou van uitgaan haren en bruine ogen. Ik ben
Bel 020 - 562 62 71
vend
prijsopgave. Tel. en lekker kletsen. Ik zoek een slank tot volslank en heb zin in
voor het snel opgeven
5719800 na 19.00 uur.
leuk meisje! Laat jij voor mij een hartstikke tof gesprek en
van uw Micro-advertentie.
een bericht achter? Boxnum- daarna een fijne afspraak.
Durf jij? Boxnummer 379336.
mer 734929.

Heb je net als ik ook een grote
vriendenkring maar is iedereen gebonden? Zoek je een
vriendin maar niet direct een
vaste relatie? Ben je niet roker, circa 45 jr, langer dan
1.80 en aantrekkelijk? Boxnummer 312939.

Ik zoek iemand voor een gezellige date! Ik ben een jongen
van 26, ben gek op natuur,
bergen klimmen en ben erg
sportief! Wil jij met mij gezellige dingen gaan doen? Boxnummer 893841.
Gezellige meid, 24, in bezit
van kinderen. Ben geen saaie
huismus, ik werk en meet
1.60. Ben een warme meid,
spontaan en hou van kaarslicht. Boxnummer 270211.

Personenauto's
te koop
aangeboden

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's SAAB SERVICE MOLENAAR
Weekmedia, Postbus 156,
Rep., onderhoud, APK
1000 AD Amsterdam.
Eigen revisie-afdeling
De inzendtermijn bedraagt
Motoren/versn.bak
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verSAAB OCCASIONS
stuurd te worden in een envelop met in de linkerboventel. 023-5614097
Randstad:
Mooie vrouw, hqek vermelding van het
slank, lang, 39, z.k.m. stoere briefnummer.
mannen. Ik wil graag telefoniVakantie
sche reacties en daarna 'n fijn
afspraakje met je! Boxnummer312965.
Nederland
Amsterdam: heerlijke, romantische mannen gezocht. Leeftijd tot 32, evt. kids geen bezyvaar. Trefwoorden: Muziek,
dieren, kaaslicht etc. Boxnummer 296038
Dag dames, ik ben Peter, 21,
heb kort donker haar, blauwe
ogen en zoek een relatie. Lijkt
het je wat. laat dan een berichlje achter. Boxnummer
770218.
Hoi, met Leen. Ik ben 43 jaar
en heb een zoon van 12. Ik
zoek een vrouw tussen de 30
- 40 voor een serieuze relatie.
Boxnummer 733258.

•
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar.
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400.

0906-lijnen

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Vrouwen, 18-55 j r, geven
telnr. voor contact! Bel:
0906-18.22(1 gpm).

Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).
Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Kun jij je overgeven aan de
grillen van een vrouw? Reageer dan alleen via jouw boxnummer en wie weet! Boxnummer 260400.

Voorbeeld: Mathilde, gek op
eerlijke, gezellige donkere
jongens. Meer info kun je
beluisteren op: Boxnummer
Wie wil met mij stappen, lol 203180.
trappen, sporten, lekker wandelen, op vakantie gaan en Ik ben Lara, een lekkere meid!
nog veel meer? Lijkt je dit Als jij mij wilt spreken dan
aantrekkelijk? Reageer dan moet je mij bellen want ik zit
gewoon eens en dan zien we regelmatig op deze lijn! Doen
wel verder! Groetjes van Ben dus! Boxnummer 200404.
(28). Boxnummer 812874.
Ik wil een avondje lekker daVrouwen van 18 tot 88 heb- ten met een vlotte vent. Ik ben
ben op dit nummer adverten- Lis, ik ben nu al in de stemties geplaatst! Voorbeeld: 55 ming! Boxnummer 260877
plus vrouw, leuk om te zien
zou graag een leuk, gezellig Studente, 19 jr, zoekt bemaatje willen ontmoeten. Re- trouwbare jongeman tot 25 jr
actie via de telefoon op: Box- voor opb. van relatie. Info:
Boxnummer 260893.
nummer 317165.
Vrouw, 40, met 2 inwonende
kinderen zoekt langs deze
voor haar onsympathieke weg
een man. Niet alleen erotiek
maar ook serieuze dingen,
een echte vriendschap en
eventueel relatie! Boxnummer
349439.

Jongeman zkt leuke vrouw
voor
LAT-rel. Bel 0624555240.

| G R ATIS ^"

Charmante jongedame 44,
z.k.m. eerlijke, intelligente
jongeman. Lachen en huilen
is bij mij mogelijk. Wil je weten
waar je zo'n beetje aan zou
moeten voldoen? Beluister
voor details. Boxnummer
379342.

Samen komen
we overal.

Giro 6868 Den Haag.
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
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MIXED-MEDIA SOLUTIONS

Lee r l i n g - rad iod i a g n o s t i s c h l a b o r a n t e n m/v
bij de afdeling radiologie

VHS BV is een snel groeiende organisatie in de
professionele audiovisuele branche.
Onze klantenkring bestaat uit o.a. multinationals,
bank- en verzekeringsmaatschappijen en musea.
Wij zijn per direkt op zoek naar een:

Als afdeling radiologie van het VU ziekenhuis bieden wij een veelzijdige werkomgeving door de combinatie van patiëntenzorg met

Zorg Balans

Thuiszorg
U wilt wel werken, maar u hebt
schoolgaande kinderen?
Dan is werken als
ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal. Heemstede
en Zandvoort. 900 medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.
Door samenwerking
hunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Alphamedewerker m/v
echt iets voor u!
Als alphamedewerker kunt u in overleg uw werktijden regelen en
aanpassen aan de schooltijden.
Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden, die zij niet zelf kunnen doen.
Als alphamedewerker bent u m dienst van de cliënt en werkt u
minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week.
Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden in het hele werkgebied.

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dit alles in een jong en dynamisch team. Er zijn goede mogelijkheden voor verdere ontplooiing. De afdeling heeft 26 rontgenkamers waar alle voorkomende radiologische verrichtingen worden gedaan. Dit met behulp

Fulltime (Parttime bespreekbaar)

van de modernste apparatuur zoals CT, MRI, digitale angiografie en digitale beeldverwerking. Dit kan echter alleen als het wordt

Taak-omschrijving:
•Telefoonbehandeling en receptie-werkzaamheden;
• Overige adminsitratieve werkzaamheden

ondersteund door professionele radiodiagnostisch laboranten. Daarom verzorgt de afdeling in samenwerking met de stichting

Functie-eisen:
• Opleiding MBO-niveau;
• Goede kennis van Nederlandse taal in woord en
geschrift, kennis van Engels is een pre;
• Zelfstandig, accuraat, service-gericht en enthousiast.

BIGRA aan de Hogeschool Holland in Diemen een in-service opleiding tot radiodiagnostisch laborant. Deze opleiding duurt drie jaar.
Voor de opleiding die start in september van dit jaar zoeken zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten.

Om de O p l e i d i n g af te k u n n e n r o n d e n , beschik je over leer- CH
d o o r z e t t i n g s v e r m o g e n . O m her vak u i t te k u n n e n oefenen, ben je f l e x i b e l

Wij bieden jou een zeer zelfstandige functie in een
informele organisatie en een daarbij passend salaris.

en zelfstandig, je belangrijkste taak is goed omgaan met patiënten.

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je
aan de eisen, stuur dan je sollicitatie met CV naar:
VHS BV, t.a.v. dhr.A. Keukelaar, Rhôneweg 54a,
1043 AH Amsterdam

Wij bieden:
zinvol werk
leuke (belastingvrije) bijverdiensten
werk m of dicht bij uw woonplaats
sociaal contact.

Goede sociale en contactuele vaardigheden zijn dus een must. In-service betekent leren en werken. Vaak houdt dit in leren na
gewerkt te hebben. Er wordt dus wel iets van je gevraagd. Wij bieden je een uitdagende functie waarin je leert om te gaan met
patiënten en de modernste computertechnieken. Tijdens je opleiding verricht je alle voorkomende onderzoeken en assisteer je de

A/ij vragen:
gemotiveerde mensen
met ervaring m de (eigen) huishouding
en belangstelling voor mensen.

radiologen. Dit onder begeleiding van gediplomeerde collega's. Alles gestructureerd in een leerlingenrooster en een praktijk-leerplan. Als ouderejaarsleerling draai je ook mee in de avond-, weekend- en nachtdiensten. De eerste 6 maanden van de opleiding zit

Het salaris is ƒ 16,24 netto per uur voor 23-jarigen en ouder.
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

je op school en ontvang je geen salaris, maar zakgeld. Daarna krijg je een leerlingensalaris. Je bent in het bezit van een HAVO-diploma

Belangrijk!
Een alphamedewerker kan tot een bedrag van ƒ 8.523,- per
jaar belastingvrij verdienen terwijl de partner de dubbele
belastingaftrek behoudt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

II

Office Manager
M/V

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: http://horne.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg
E-mail: zorgbalansthuiszorg@wxs.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

met in het eindexamenpakket wis- en natuurkunde, of hebt een afgeronde MBO-opleiding met wis- en natuurkunde. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO voor het VU ziekenhuis. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw M. Vrede,

vraagt

hoofd werkeenheid/opleidingen, telefoon (020) 444 28 63. Je schriftelijke reactie met c.v. stuur je binnen twee weken naar

Kelners, serveerders
en een
toiletjuffrouw

Carla Noom, VU ziekenhuis, dienst personele zaken. Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. Of c.noom@azvu.nl. Graag met vermelding

tel. 023-5713431.

van het vacaturenummer 2000.00117 op brief en envelop of als onderwerp van je e-mail. Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in grote aandacht voor de medische ethiek en een betrokken, menselijke omgang met patiënten en
collega's. Voor meer informatie: www.azvu.nl

Zeven weken lang Lente-Klappers bij de Nationale Postcode Loterij

VU

academisch ziekenhuis

Elke dag een BMW
én 1 miljoen!
Van 10 april tot en met
31 mei is het elke dag
waanzinnig feest bij de
Postcode Loterij. Dan
maakt u élke dag kans
op de Postcode-LenteKlappers: een AUTO
én een geldprijs van
EEN MILJOEN GULDEN. En dat zeven
weken achterelkaar.
Extra! Dus bovenop alle
andere fantastische prijzen inde Postcode
Loterij, zoals de Mega
Jackpot die deze maand
alweer op 9 miljoen gulden staat! Bestel nu uw Pak de Lente-Klappers: elke dag een auto én 1 miljoen gulden!
(extra) loten. Dan kunt u
Stuur dus snel in, want
groter uw kans op een
zeven weken lang in één
elke
dag
telt!
Doe
de
bon
auto en miljoenen gulklap maar liefst een milhieronder
vandaag
nog
dens.
joen gulden en een
op
de
bus.
Want
hoe
gloednieuwe BMW rijker
Bea Post
meer loten u heeft, hoe
Nationale Postcode Loterij
worden!

ii^^py^iit-^?*pipQ^ff:rfi^^ii

K I E N !
04 06 07 08
09 17 42 47
56 60 71

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 {twee lotnummers)
D 1 x f 12,50 (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500135 cpml.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

D de heer

ƒ 25.000,- PER LOT
en voor
6823 NA OO6

extra: een

De volgende vacatures zijn zowel fulltime als partti-

me.
Schoonmaak Aircraft
Bij'aankomst en voor vertrek van vluchten ben jij
met een team verantwoordelijk voor het schoonmaken van vliegtuigen.

"

Laat ons tevens weten wanneer je beschikbaar
bent voor de aankomende vakantieperiode, zodat je je vakantie bij ons kunt verdienen!

-Timing uitzendteam -

Adres:

thermoskan

MEGA
JACKPOT

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

3 MILJOEN

150.00.04

• NATIONALE •

T www.postcodeloterij.nl
l

Zetfouten voorbehouden

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166

staan en je zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per
HOE ZORGT NEFIT FASTO ERVOOR DAT Z'N
MERK ER WARM BIJ BLIJFT ZITTEN?
Co-adverteren is ook voor een cv-kctelfabrikant een
effectieve manier om met zijn detaillisten ie adverteren zonder het zicht op z'n merk te verliezen.
Meer weten over deze gratis service? Bel het
Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadvcrtecrders: (020) 430 91 00 of kijk op www.cebuco.nl

Meer informatie:!
Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
B L O T E R l J H Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
I0e loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.0.890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

BEZORGER/STER

gers voor folders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te

óf een 'Porsche'

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

Geef je dan op als

jouw in de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezor-

keukenapparaten

(Post)bank
nummer:

8,00 verdienen?

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij

'Porsche'

Plaats:

Wil je

GA KRANTEN
BEZORGEN

set Siemens

Postcode: .

kranten bezorgen?

'

Kijk zondag 16 april:
22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055
(99 cpm) om kans te
maken op een

D mevrouw

Wil je

van het n p w©

BMW!

Postcode Loterij
'"'

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

De tijden variëren van 6.00 uur tot 23.00 uur.
Wel is vereist dat je min. 5 jaar in Nederland woont.
Interesse?
Bel: 020-4054375 of 020-6769710

6823 NA
in Arnhem
met
8 winnende loten

Naam:

Datum:
Handtekening:

Altijd al op Schiphol willen werken?
Dan is het nu tijd om daar wat aan te doen!

SchoonmaakTerminal
Tot jouw taken behoren o.a. het schoonmaken van
de aankomsthal, vertrekhal en de pieren.

BON VOOR MEGA MILJOENEN
ttfJa,
ik wil kans maken op alle prijzen
In de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Mega Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermee steun ik 28 goede doelen.

ASITO SCHOONMAAK

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

week kan al genoeg zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan
kan het geld verdienen voor jou al snel beginnen...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

LnterLanden spreigroEp

woensdag 12 april 2000

V Weekmedia 17

Circuit Park

Zandvoort

circuit Park Zandvoort
zoekt voor het seizoen
2000

VLAGGENJONGENS
De werkzaamheden vinden op zondag plaats
tijdens de race-evenementen.
Gemotiveerde krachten die het geen probleem
vinden vroeg uit de veren te gaan, bieden wij
een uitstekend salaris.
Minimum-leeftijd 16 jaar.
Voor informatie bel: 023 5740731.

Antaris
Het zorgcentrum Leo Polakhuis, het Centrum voor Senioren De Drie
Hoven en het Dienstencentrum Joannes de Deo vormen samen de stichting ANTARIS, een organisatie met ruim 600 verzorgings- en verpleeghuisplaatsen en ruim 700 medewerkers. Binnen ANTARIS vindt de multidisciplinaire zorg- en dienstverlening aan cliënten en bewoners plaats in
vier divisies Zorg, te weten: twee divisies somatische zorg, één divisie
geestelijke gezondheidszorg en één divisie seini- en extramurale zorg.
Daarnaast is er een drietal ondersteunende diensten. Alle locaties bevinden zich in Amsterdam Nieuw West,

fêtjzbrgcentrum Leo
Wpr;Seriiorën De. Drie

btrtien samen de ':.

groepsleidster (m/v)
moet komen. Zij zullen Thierry best wel missen (en wij ook), maar
een nieuwe groepsieid(st)er is toch ook wel spannend.
Dat vinden wij ook.

DEUDEKOM

Wij zijn de Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort en naschoolse
opvang is een van onze belangrijkste taken. Wij hebben de zorg
voor 43 kinderen op 20 kindplaatsen en dat moeten er eigenlijk
meer worden.

Internationaal transport en verhuizingen
Vraagt voor spoedige indiensttreding:

Verhuizers
Vereisten: Ervaring in bedrijfs-en particuliere verhuizingen

izorgings- en

A)

ajfeen'èn ruim 700'.••

B)

innen ANTARIS
jf [disciplinaire ;

Vereisten: groot rijbewijs, chauffeursdiploma
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan:
A. J. van Deudekom B.V. Industrieweg 35
1115AD Duivendrecht, tel. 020-6981981
www.deudekom.nl

Ziekenverzorgenden / Verzorgenden
Individuele Gezondheidszorg
Bejaardenverzorgenden

Werkzaamheden:
In beide functies geef je dagelijkse lichamelijke, geestelijke en sociale zorg
aan bewoners. Daarnaast stimuleer en assisteer je bewoners bij het verrichten van ADL-activiteiten. Vanuit jouw vakgebied lever je een bijdrage
aan het zorgplan en draag je bij aan een prettig en veilig woon- en leefklimaat op de afdeling.

gnstverjenihg aan ;"•".^fieritërveri bewoners-..
jfats ia vier divisies ;ivisiès somatische

.
éizpn'dhéidszorg en
érï'diyisi9 semi- en
l|||tramurale zorg.' : \
^gaarnaast.is'er' : " '~•
Se'n'cirietal
' , ' •-.'••.•" - •
>tï?!£»" «': V '."."-•. • • . - ' • • ' - ' , • " ''
^ondersteunende
>

PRO P L AN T ZO E KT

Opleiding en ervaring:
Als ziekenverzorgende ben je in het bezit van het diploma ziekenverzorgende of het diploma MDGO-VP, of het diploma Verzorgende I.G.
Als bejaardenverzorgende ben je in het bezit van het diploma bejaardenverzorgende of het diploma MDGO-VZ, of het diploma Verzorgende
Algemeen.
Verzorg je liever somatische of psychogeriatrische bewoners? Geef deze
voorkeur dan aan in je sollicitatiebrief.

Op zoek naar een nieuwe baan! Technici zijn bij ons
verzekerd van een prima carrière. Een vaste baan, bij ons
"in huis" of bij een opdrachtgever. Of projecten met
steeds andere uitdagingen en toch een vast contract

Dienstverband:
Voor beide functies betreft het een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Zowel parttime als fulltime werken behoort tot de mogelijkheden.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO V&V.

MTS-ers en HTS-ers Electrotechniek / Energietechniek,
die toe zijn aan de volgende stap in hun carrière.

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw H. de Bruyn,
tel. 020-6677555 of met mevrouw R. Post. tel: 020-6177405.
Schriftelijke sollicitaties kunnen, binnen 10 dagen na verschijnen van deze
advertentie, gericht worden aan afdeling PO&O, t.n.v. mevrouw E. A.
Tanoesetiko, personeelsadviseur, Postbus 9225, 1006 AE Amsterdam onder vermelding van vacaturenummer 4e-22-00.

De klanten van de Postbank zijn gesteld op hun vrijheid. Daarom bieden
wij hun de mogelijkheid op hun manier te bankieren: thuis, op het postkantoor, per computer of per telefoon. Maar we doen meer. Op dit moment
werken wij actief aan het verder uitbouwen van onze afdelingen klantenservice tot een volwaardig call center: de Telefoonbank. 'En daarvoor zoeken
wij jou! Wc bieden jou de uitdaging om als call center agent de vele kansen
van deze telefoonbank om te zetten in een concreet aanbod voor onze klant.
• -r-'

j

KNAPPE KOPPEN

JONG TALENT

J J

^

In ieder geval zoeken wij een groepsleid(st)er die ook leiding kan
geven aan het team, dat op dit moment uit twee beroepskrachten
bestaat. Met oog op de verwachte groei kunnen taken en aantal
uren in overleg worden aangepast aan de capaciteiten en wensen
van de kandidaten.
Wij hanteren de CAO-welzijnswerk, salarisregeling kinderopvang.
En nu
Er is natuurlijk meer te
venellen, te vragen en
te verlangen.
Neem daarom contact
op met Han van
Leeuwen, waarnemend
directeur van het
Aktiviteitencentrum.
Je kunt hem bereiken
per:
tel.:023-5717113
e-mail: SAZ@support.nl
post: Celsiusstraat 190,
2041 TR ZANDVOORT

De persoon (personen) die wij zoeken:
• is een prettig mens en
• gebruikt de ruimte die wij bieden om zichzelf te ontplooien;
• heeft een relevante MBO-opleiding of is daarmee bezig;
• kan organiseren en structureren
• en kan medewerkers en vrijwilligers motiveren en binden.
Kinderwerk en jongerenwerk
Buiten de naschoolse opvang is het Aktiviteitencentrum Zandvoort
ook verantwoordelijk voor kinderwerk en jongerenwerk.
Een combinatie van deze werksoorten met de naschoolse opvang
kan in overleg worden gemaakt.

TEKENAAR/ONTWERPER ELECTROTECHNIEK
Alleen geschikt voor m/v die op zoek is naar o.a.:
Afwisseling, inbreng, vrijheid en flexibele
arbeidsvoorwaarden.
ProPlant Engineering
Tel. 020-6907278
West B.V.
Email:
T.a.v. Frank Tieland
west@proplant.nl
Eekholt 32,
Internet
1112XH Diemen
www.proplant.nl

Jij maakt onze ambitie waar.

25 uur per week, maximaal 30 uur per week).

Postbank Telefoonbank heeft de Jinbitie om het

Solliciteren doe je zo.
Ben je in het bezit van een MBO-diploma of een HAVO-

beste eall center van Europa te \\ordcn D i irxoor heb

Werken bij de Postbank.

diploma met wiskunde, economie en/of handelsweten-

ben we alles in huis: een uiterst moderne huisvesting;

We bieden je een gedegen opleiding en daarna een

schappen? Ben je bovendien klantgericht, stressbestendlg,

hypermoderne apparatuur en professionele mede-

leuke, parttime baan in een collegiaal team met een

commercieel en flexibel? Ga je vlot om met de computer

werkers die complete dienstverlening bieden Dat

informele sfeer. Er zijn mogelijkheden in Amsterdam

en kun je goed in een team werken?

betekent dat je te maken gut krijgen met de meest

en Arnhem. De Postbank is onderdeel van ING

Bel dan pp maandag 17 of dinsdag 18 april tussen 18.00

uiteenlopende vragen, o\cr betalen \er/ekeren,

Groep tn dat biedt \eel perspectieven Je kunt rcke-

en 21.00 uur met 020 - 311 78 00. Onze medewerkers

hypotheken, etc. Je biedt on/e klanten excellente

nc_n op prima arbeidsvoorwaarden een goed silans,

zitten klaar om je alles te vertellen over het werk als

dienstverlening, je bent tenslotte het \ isitekj trtje \ an

\\instdeling, een premievrij pensioen, een He maand

call center agent en je mogelijkheden bij de Postbank.

de Postbank. De werktijden /ijn fle\ibel (minimaal

en voordelig bank- en vcr/ekermgs/aken doen

Of kijk tip www.postbank.nl
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Wij worden het
Ln in kunt daar aan meeSiffi
• • • -|

Daarom zoeken wij op korte termijn een vaste kracht
(min. 14 en max. 30 uur) en meerdere invallers

Chauffeur Binnenland

Voor alle locaties zijn wij op zoek naar:

-|-•\

De kinderen van NSO De Boomhut in Zandvoort weten dat er 'n
andere
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Triest slot
SV Zandvoort
ZANDVOORT - De SV
Zandvort is er niet ingeslaagd de degradatie te ontlopen. Na de teruggang van
vorig seizoen naar de vierde
Klasse bleek ook deze klasse
niet haalbaar en duikelt SV
Zandvoort naar de vijfde
Idasse.
Trainer Gerard Nijkamp
heeft het gehele seizoen getobd om een elftal op de been
te brengen. Met vlagen lukte
dat en dat was meteen te zien
aan de resultaten. De drie bovenste teams ondervonden
dan de kracht van Zandvoort
en leden verlies. Doch er waren
veel wedstrijden dat het zoeIcen was om een sterk team bijeen te krijgen. Dat heeft Zandvoort genekt en de degradatie
is een dieptepunt in het eerste
jaar van de fusieclub.
Tegen TYBB moesten de
Zandvoorters winnen, omdat
het onderaan staande BSM tegen buurman DSOV niet veel
in de weg zou worden gelegd.
Dat bleek ook wel gezien de 3-0
overwinning van de Bennebroekers. Daarom waren drie
punten noodzakelijk voor behoud en een gelijkspel zou voldoende zijn voor het spelen
van een beslissingswedstrijd.
Beide mogelijkheden hebben er in gezeten. De Zandvoorters toonden een goede inzet, maar kwamen halverwege
de eerste helft door een misverstand op een 1-0 achterstand. Daarna kreeg SV Zandvoort een overwicht en ook een
paar goede kansen. Het zat
echter niet mee met schoten
van Jordy Heidebrink, Ivar
Steen en Silo van Loggem.
In de tweede helft heeft SV
Zandvoort er alles aangedaan
om minimaal een gelijkspel uit
het vuur te slepen. Ook dit
keer aardige mogelijkheden,
doch toen doelman Michel van
Kampen een schot in eigen
doel werkte, was het met de
weerstand van Zandvoort gedaan. „Een gelijkspel was zeker mogelijk geweest," meende een teleurgestelde Gerard
Nijkamp. „De degradatie is
niet een gevolg van de laatste
wedstrijden. Het gehele jaar
hebben we tegen degradatie
geknokt. Het is triest dat we
degraderen."

ZVM-handbalteams doen een stapje terug
ZANDVOORT - De ZVMRabotaank
handbalteams
moeten nog even volhouden,
maar snakken naar het einde
van de competitie. Zowel de
handbalsters als de handballers hebben zich neergelegd
bij degradatie en proberen
de competite waardig te eindigen. De nederlagen van de
vrouwen tegen Hugo Girls
(7-14) en de mannen tegen
BSM (17-20) waren dan ook
eervol.
Tegen BSM speelde ZVMRabobank een aardige partij.
Vooral in de eerste helft was er
van krachtsverschil nauwelijks
sprake. Beide teams speelden
vrijuit en dat leverde een mooi
Idjkspel op. Bovendien waren
de doelpunten van grote kwaliteit. Om beurten namen de
teams een voorsprong doch bij
de rust was de strijd nog
steeds in evenwicht, 10-10.
In de tweede helft voerde
BSM even het tempo op en
ZVM kwam op een lichte achterstand te staan. Die achterstand konden de Zandvoorters
niet meer wegwerken. Er werd
goed tegenspel geboden, maar
de krachten vloeiden weg.
Conditioneel zat ZVM er doorheen waardoor BSM op de
been bleef. Ook een slotoffensief leverde voor de Zandvoorters niets op. De bezoekers uit
Bennebroek bleven nipt aan
de goede kant van de score, 1720.
„We hebben best wel goed
gespeeld," stelde coach Ed
Spruit. „We hebben het geprobeerd maar kwamen net iets te
kort. Het was overigens een
leuke en sportieve wedstrijd."
De ploeg van coach Geert
Dijkstra heeft in de wedstrijd
tegen Hugo Girls vooral verdedigend een heel goede wed-

strijd laten zien. In de eerste
minuten leek het helemaal mis
te gaan toen Hugo Girls eenvoudig, door slordig balverlies
van ZVM, naar een 0-3 voorsprong uitliep. De Zandvoortsen herstelden zich echter en
gaven vervolgens uitstekend
partij. De defensie, met een
prima spelende doelvrouwe
Nicole Kreijger aan het hoofd,
bleef goed gesloten, doch aanvallend lukte het niet altijd. De
ruststand werd bepaald op 3-8.
In de tweede helft ontwikkeide zich een aantrekkelijke partij handbal. Vooral aan de inzet
ontbrak het niet bij ZVM-Rabobank. In twaalf minuten
slaagde Hugo Girls er niet in te
scoren, hetgeen het sterke spel
van de Zandvoortse verdediging accentueerde. Boekte
ZVM in deze wedstrijd defensief zeer veel vooruitgang, aanvallend zal er nog hard gewekt
moeten worden want vele kansen werden onbenut gelaten.
Hugo Girls bleef zodoende aan
de goede kant van de score
met 7-14.
„We hebben deze week duidelrjke afspraken gemaakt en
dat heeft geholpen," aldus
Geert Dijkstra. „Er zat een behoorlijke vooruitgang in het
spel. We moeten nog wat
nauwkeuriger spelen maar
toch waren er positieve ontwikkelingen. Degradatie is al
een feit, maar we moeten deze
competitie uitspelen en lekker
handballen. We richten onze
blik op volgend seizoen. Ik
mag wel stellen dat ik ondanks
de nederlaag een plezierige
middag heb gehad."
Doelpunten mannen: Kees
Schaap 5, Erwin Spruit 4, Menno Trouw 3, Joost Berkhout 2,
Mark Molanus 2, Jaap Koper 1.
Vrouwen: Lucienne Paap 4,
Daphina van Rhee 2, Irina
Kees Schaap wordt de doortocht naar het vijandelijke doel versperd
Neijenhuis 1.

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub zijn gestart met de laatste competitie van het seizoen 1999/2000. De leden vlogen er meteen in om een goede uitgangspositie te verwer- De eerste kampioen in de jonge geschiedenis van SV Zandvoort.
Staande van links naar rechts: Arjan de Boer, Jan Willem Luiten,
ven.

TZB op koers voor
het kampioenschap

ZANDVOORT - TZB heeft
de kans op een kampioeneen strafpunt toegekend
door het opstellen van niet
gerechtigde spelers en de
Zandvoorters wonnen met 50 van THB. Zondag kan TZB
in de thuiswedstrijd tegen
DIB de titel pakken.
Morgenavond staat TZB
echter nog voor een lastig karWei. Om half zeven treden de
Zandvoorters aan in Amsterdam tegen het ook nog niet
kansloze KSJB. Afgelopen
zondag had TZB weinig moeite met het laaggeplaatste
THB. De Haarlemmers waren
naar Zandvoort gekomen om
de schade zo beperkt mogelijk
te houden en deden het vanaf
het eerste fluitsignaal heel rustig aan.
TZB kreeg veel kansen maar
«et duurde tot vlak voor de
fust eer Mischa Tibboel de
score opende, 1-0. Na de pauze
ging TZB weer mee in het lage
tempo van THB, desondanks
werd de score opgevoerd naar
5-0. Specialist in het nemen
Van vrije trappen, Dennis
Schrader, krulde een vrije trap
ui de bovenhoek en Stein Met2elaar zorgde voor 3-0. THB
*as verslagen en gaf de strijd
°p. In de slotfase voerde TZB
de score op naar 5-0 door treffers van Ben de Jong en Riek
de Haan.

Foto: Rob Knotter

SV Zandvoort doet goede zaken

Vliegende start
ZBC-bridgers

Zo gaf de uitslag in de A-lijn
een verrassend resultaat te
zien. De heren Bakker en
Brandse sr., die net naar de Alijn gepromoveerd zijn, pakten
gelijk maar de eerste plek met
62 procent. De tweede plaats
was met zestig procent voor de
heren Bajjet en Heidoorn.
In de B-lijn legden mevrouw
Slegers en de heer Van de
Staak met een score van zestig
procent beslag op de eerste
plaats. De dames Beijer en
Rauwerda deden het iets min<Jer goed en eindigden met een
procent minder als tweede. De
overwinning in de C-üjn werd
met 59 procent behaald door
de dames Lemmens en Van
Zanten, de dames Polm-en de
Vries bleven daar een procentje achter en werden tweede. De eerste wedstrijd in de Alijn in de competitie op donderdagmiddag werd gekenmerkt door hoge scores. Numaer een werden de dames Van
Dillen en De Muinck met 68
procent. Het resultaat van
nummer twee, de heren Hogendoprn en Weijers mocht er
ook zijn, namelijk 67 procent.
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Harry Baars, Kobin Luiten, coach Raymond Lembeck, Rob
Gansner, Mario van Meelen. Zittend van links naar rechts: Hans
Mataheru, Rob Gillebert, Marijn Ingelse, Herman van der Ham,
Eric Honders, Chris Jongbloed

De eerste kampioen
ZANDVOORT - Naast het
trieste feit van degradatie
van het zondagteam van SV
Zandvoort wordt er op zaterdag behoorlijk gepresteerd.
Dus daar zijn heugelijke feiten te nomen. Zo begroette
de fusieclub de eerste kampioen uit de korte geschiedenies van SV Zandvoort.
Dat werd het vijfde zaterdagteam. Een team van geroutineerde spelers die het gehele
seizoen de toon aangaven in de
vierde klasse. Door van DCO 2
te winnen was het zaterdag

feest in het clubhuis van SV
Zandvoort. Het team won van
de negentien wedstrijden zestien keer, speelde eenmaal geIrjk en verloor slechts twee
wedstrijden.
Naast deze titel heeft SV
Zandvoort ook het kampioenschap van het zevende team
gevierd en kan het tweede
team aanstaande zaterdag de
titel in de wacht slepen. Ook
het BI junioren team staat op
de drempel van een kampioenschap. Bij een gelijkspel aanstaande zaterdag tegen SCW
gaat ook hier de vlag in top.

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van SV Zandvoort
deed goede zaken en maakt
kans op het bereiken van de
nacompetitie. In een midweekse wedstrijd tegen titelkandidaat RCH namen de
Zandvoorters met 1-3 voorsprong waarna de scheidsrechter het voor gezien hield.
Afgelopen zaterdag speelde
SV Zandvoort met 0-0 gelijk
tegen Vlug en Vaardig.
De wedstrijd tegen RCH, er
zyn nog 29 minuten te gaan,
wordt nu morgenavond in
Heemstede verder gespeeld.
De oorzaak van de staking was
dat RCH zich benadeeld voelde door het harde spel van
Zandvoort. Beide teams gingen er echter fel tegen aan
waarna de scheidsrecehter op
een gegeven moment een afkoelingsperiode inlaste. Na
een halfuurtje stonden de.
Zandvoorters en scheidsrechter weer op het veld, maar
RCH weigerde verder te spelen.
Overigens speelde Zandvoort in dit duel een sterke en
geconcentreerde partij. De
Heemstedenaren waren waarschijnlijk zeer verrast door het

sterke spel van Zandvoort en;
zagen de titelkansen in rook
opgaan. De Zandvoorters domineerden de wedstrijd en namen in de eerste helft door een
treffer van Berry Buitenhek
een 0-1 voorsprong.
De tweede helft zou een hectisch kwartiertje lang duren.
RCH maakte meteen gebruik
van het enige misverstand in
de Zandvoortse gelederen en
scoorde, 1-1. De Zandvoorters
sloegen meteen terug. Oorzaak was de geweldige acties
van Edwin Ariesen. De Zandvoorter soleerde langs enige
tegenstanders en verraste de
RCH-doelman in de korte
hoek. Even later kreeg Ariesen
het opnieuw op zijn heupen.
Hu liet wederom enige tegenstanders zijn hielen zijn en trok
nu de bal voor op de vrijstaande Robin Castien, die 1-3
scoorde.
Houden de Zandvoorters de
voorsprong morgenavond vast
dan is plaatsing voor promotiewedstrijden een feit. „We
mogen dit niet meer uit handen geven," aldus begeleider
Joop Paap. „We zaten heel
goed in de wedstrijd en dan is
het jammer dat de strijd gestaakt wordt. Nu moeten we

nog even afwachten."
Tegen Vlug en Vaardig ging
de strijd in de eerste helft geUjk op. Beide teams waren aan
elkaar gewaagd en echt grote
doelkansen waren er niet. In
de tweede helft dikteerde
Zandvoort de strijd. Met goed
voetbal werd het initiatief genomen vooral via een keihard
werkend middenveld. Boven-

'Topscorer
Robin Castien
Mischa Tibboel
Stefan Smit
Daniel Yeboa

dien greep de achterhoede voldoende in. In deze fase had
Zandvoort de strijd moeten
beslissen, maar de kansen werden niet benut, 0-0. „We zijn de
laatste weken weer aardig
compleet en dat merk je aan
het spel," gaat Paap verder.
„Het is niet op tijd om van deze
competitie nog iets leuks te
maken."

Riek de Haan

(SV Zandvoort-zat.)
(TZB)
(SV Zandvoort-jun.)
(SV Zandvoort-jun.)

(TZB)

38X

23 X
23 X
12 X
11 X

De toppers op de lijst voegden ook deze week een doelpunt aan hun
score toe zodat er geen wijziging ontstond. Riek de Haan is winnaar,
maar de tweede plek is nog in het geding. Robin Castien en Mischa
Tibboel zijn hiervoor de kandidaten. Eindelijk is Pieter Keur, die al
maanden in het tweede van SV Zandvoort speelt, uit de top vijf
gestoten. Daar zorgde Daniel Yeboa, A-junior van SV Zandvoort,
voor.

ZHC bijna zeker van promotieduels

The Lions sluit het
seizoen positief af
ZANDVOORT - De basketbalteams van The Lions
hebben de competitie sterk
afgesloten. De formatie van
coach Joop van Nes won
knap van Sea Devils met 7569. De equipe van coach Olaf
Vermeulen verloor wel, maar
speelde tegen Alkmaar Guardians een goede wedstrijd,
36-56.
Het mannenteam van Lions
heeft de laatste weken moeite
om vijf spelers bijeen te krijgen
en dat was ook het geval in de
slotwedstrijd tegen Sea Devils.
Met vijf man, dus zonder wisselspelers, moest Lions de klus
klaren. De Zandvoorters wilden de competitie met een
overwinning afsluiten en gingen er voor. In het enthousiastme werd in de beginfase balverlies geleden waardoor Sea
Devils op een 7-12 voorsprong
kwam. Na een time-out van
Van Nes kwam de rust in het
Zandvoortse team.
De snelheid werd opgevoerd
en Sea Devils werd voorbij gestreefd. De aanval van de bzoekers werd aan banden gelegd
en de Zandvoorters namen het
heft in handen. Bij de rust kende het scorebord een 40-35
voorsprong voor Lions. Ook in
de tweede helft had Lions het
beste van het spel. De voorsprong werd verder uitgebouwd en al snel was het verschil dertien punten. Lions
verslapte even waardoor Sea
Devils tot drie punten terug
kwam. In een spannende slot-

fase hield Lions echter het
hoofd koel en won verdiend
met 75-69.
„We hebben de competitie
keurig afgesloten," vond Joop
van Nes. „Ik mag ook wel eens
zeggen dat de scheidsrechter
het enorm goed heeft gedaan.
Omdat ik niet kon wisselen
heb ik alle time-outs moeten
nemen om de jongens op adem
te laten komen. Ja, ik ben zeer
content met deze overwinning."
De basketbalsters speelden
tegen net sterke Alkmaar Guardians een redelijke partij
basketbal. „Het ging gelukkig
weer een stuk beter dan in de
laatste wedstrijden," stelde
Olaf Vermeulen. Na tien minuten keek Lions tegen een 6-11
achterstand aan. Lions speelde de bal goed rond en wist
menigmaal raak te schieten.
Bij de rust was de achterstand
16-26.
Ook in de tweede helft was
de wedstrijd het aanzien volkomen waard. Beide teams
zorgden voor goed spel waardoor het een boeiend gevecht
bleef. Tot vijf minuten voor het
einde hield Lions aardig stand
en bleef het verschil rond de
tien punten schommelen.
Toen was Lions leeggespeeld
en liep Alkmaar Guardians uit
naar een 36-56 overwinning.
„Dit was een goede partij. Zo
hebben we de competitie alsnog op een redelijke manier afgesloten. Volgend jaar, als er
wat speelsters terugkomen,
moet het beter gaan," besluit
Vermeulen.

ZHC op weg naar het doel van een kansloos Magnus

ZANDVOORT - In de
hockeycompetitie grepen de
mannen van ZHC de laatste
kans om zich te plaatsen
voor promotiewedstrijden.
Het bezoekende Magnus
werd met 11-0 geslachtofferd. Voor de ZHC-hockeysters staat er niets meer op
het spel. Een door blessures
gehavend Zandvoorts team
was kansloos tegen Catwyck,
7-0.
De Zandvoortse hockeyers
maken een prima kans om promotiewedstrijden te gaan spelen. Na de teleurstellende 3-0
nederlaag van vorige week te-

gen Muiderberg moest ZHC
winnen om de belangrijke
tweede plaats veilig te stellen.
Tegen het onderaanstaande
Magnus heeft ZHC de belangen van de wedstrijd goed begrepen en speelde een geconcentreerde partij.
Vanaf het eerste flutsignaal
stoven de Zandvoorters naar
de doelcirkel van Magnus. De
bezoekers stonden vrijwel de
gehele wedstrijd met de rug tegen de muur en waren geheel
kansloos. Toch bleven de gasten sportief het spel spelen.
Tegen een gemotiveerd ZHC
was er echter geen kruid tegen
gewassen. De doelpunten vie-

Foto: Rob Knotter

moot in en zullen daar wel eindigen. Tegen Catwijck speelden ZHC met veel invalsters.
Desondanks was het verzet in
de eerste helft zeer goed. Catwijck was wel meer in de aanval maar slechts eenmaal trof
de bal het doel.
In de tweede helft probeerde
ZHC de schade beperkt te
houden. Defensief ging het
echter steeds moeizamer. De
Zandvoortsen kwamen moeilijk uit de verdediging waardoor Catwijck de score opvoerde. Aanvallend wist ZHC niets
uit te richten. Een moegestreden ZHC had geen antwoord
De Zandvoortse vrouwen ne- meer op het snelle spel van
men een plaats in de midden- Catwijck en verloor met 7-0.

len met de regelmaat van een
klok.
Al snel stond ZHC op een 3-0
voorsprong en de vraag was
hoe groot de overwinning zou
worden. In de tweede helft
bleef ZHC aanvallend goed
spelen en de doelpuntenregen
hield bij elf op. De doelpunten
van onder andere Gatsonides,
Wiekmeijer en Hiemstra waren
een belangrijk onderdeel van
de ruime zege. De tweede plek
kan ZHC vrijwel niet meer ontgaan zodat de competitie 'een
spannend eind krijgt met promotiewedstrij den.

Werpinstructie
bij zeevisclub
ZANDVOORT - De leden van de Zeevis Vereniging' Zandvoort hielden op
zondagochtend een werpinstructie op het parkeerterrein in zuid, waarbij belangenloos medewcrking werd verleend door
Richard Bruijnzeel.
Op de naast het parkeerterrein gelegen groenstrook werd een parkoers
uitgezet. Voormalig' Nederlands kampioen Ernst
Mulder en instructeur James van Leeuwen, beiden
uit Haarlem, verleenden
hun medewerking'. De zeehengels met een lengte van
4,20 meter werden vervolgens gebruikt voor een
paar proefworpen. Aan de
hengels zat torpedolood
en rollood tot een maximaal gewicht van 150
gram. De meeste leden
hadden een molen op de
hengel zitten maar enkele
leden wierpen met een
reel.
De worpen werden met
het lood vanaf de grond ingezet en de kunst was om
gebruik te maken van de
actie in de carbonhengels.
Na de vrije worp was het
gemiddelde 89 meter.
Daarna kwamen de instructeurs er aan te pas.
De stand van de voeten, de
houding en vooral de techniek waarmee de worp
moest worden ingezet was
belangrijk. Na enkele worpen leverde dit bij de
meeste werpers een aanmerkelijke verbetering op.
Was het gemiddelde 89
meter, na de instructies
was dit gestegen tot een
gemiddelde van 102 meter.
In de pauze genoten de
leden van de yisclub van
de door koks Lieske Minkman en Marijke Steegman
bereidde broodjes met
warme wordt en warme
chocomel. Vervolgens ging
de wedstrijd van start. De
beste worp was van Bart
Goossens met een afstand
van 125 meter. Frans Castien kwam tot 120 meter
en Coen Mollenberg en
Willem Minkman haalden
115 meter. Ernst Mulder
gaf nog een demonstratie
en wierp een afstand van
maar liefst 170 meter.
Voor aanstaande zondag
staat er een pierwedstrijd
op het programma op de
zuidpier in IJmuiden.

Chess Society
redt het niet
ZANDVOORT - De hoofdmacht van Chess Society
Zandvoort heeft het vege lijfin
de eerste klasse B van de
NHSB niet kunnen redden. De
ploeg van playing-captain
Hans Drost verloor het laatste
seizoensduel met 4,5 tegen 3,5
van De Vennep.
Ondanks het verlies startte
Chess uitstekend in de laatste
wedstrijd van het seizoen.
Kees Koper bouwde een getructe paardyork in de stelling,
waardoor hij een vijandelijke
toren buit maakte en Chess op
een 1-0 voorsprong zette. Nadat Mare Kok zich vanuit een
mindere stelling naar remise
had gevochten, gaf Jacob de
Boer de Zandvoortse fans nog
hoop op klassebehoud. De
Boer taxeerde een toreneindspel beter dan zijn Vennepse
opponent, waardoor Chess na
drie van de acht partijen op
een 2,5-0,5 voorsprong kon bogen.
Toen sloeg het noodlot echter toe. Boudewijn Eijsvogel,
Simon Bosma en Hans Drost
verloren allen, waardoor de
Zandvoortse hoop in een klap
gedecimaliseerd werd. De laatste twee partijen diende Chess
te winnen, wilde het eerste
klasserschap met minimaal
eenjaar verlengd worden. Hoewel Ton van Kempen in een
lastig eindspel met een pion
minder was geraakt, voldeed
hij aan zijn opdracht. Van
Kempen maakte gebruik van
de tijdnood bij zijn opponent
en pakte via een knap gevonden matnet van paard met toren een belangrijk punt.
Bij een 3,5-3,5 tussenstand
rustte de zware last van het
moeten winnen op de schouders van Chris van Bockel. De
Amsterdammer in Zandvoortse dienst, die dit seizoen zeer
goed had gescoord, zag het
verlies van de cruciale witte cpion resulteren in een mindere
stelling. In een uiteindelijke remisestelling ging van Bockel
door zijn vlag waardoor zijn
partij, het treffen met De Venneppers en het eerste klasserschap verloren ging.

Snelle vlucht
Pleines-duiven
ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines hebben de eerste
vlucht alweer achter de vleugels. Het begin van dit seizoen
werd met een 99 kilometer lange vlucht een snelle wedstrijd.
De wind was west-zuid-west
waardoor de snelheid er meteen inzat. De eerste duif ontwikkelde een snelheid van
1544,490 en die was eigendom
van de combinatie KoperTwins.
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Vechten om de krant komt in de
beste families voor.
Er zijn nogal wat families waar regelmatig een gevecht wordt geleverd om wie
als eerste mag genieten van het laatste nieuws. Zo belangrijk zijn een paar velletjes
papier in ons leven.
Dat geldt niet alleen voor de krant, maar ook voor tijdschriften, informatiebrochures, sinterklaasfolders, vakantiekaarten, bankafschriften, kortom, vrijwel alles
wat we dagelijks aan papier in de brievenbus vinden. Papier en karton zijn zo belangrijk
in ons leven dat we het zelfs goed bewaren. Moeders knippen de lekkerste recepten
uit, pubers behangen kamers met favoriete strips, popsterren of droomautos, oma's
hebben vaak dozen vol met ansichtkaarten, kindertekeningen, chique doosjes en
keurig opgevouwen velletjes cadeaupapier. Want weggooien zou toch jammer zijn.
Als je er even over nadenkt, hebben we eigenlijk ons leven lang plezier van
karton en papier. Zelfs van oud papier. Want 75% van het papier dat we in
Nederland gebruiken, gebruiken we weer om nieuw papier van te maken. Van A4'tje
tot toiletpapier. Van verpakkingen tot kartonnen verhuisdozen.
Oud papier is daarmee in ons land de belangrijkste grondstof voor de fabricage
van karton en papier. Als we hout als grondstof nodig hebben, dan gebruiken we
daarvoor met name bomen afkomstig uit Europese bossen die op een verantwoorde
wijze worden beheerd.
Voor iedere gekapte boom wordt minimaal één boom teruggeplant. De totale
bosoppervlakte in Europa is de afgelopen jaren dan ook niet af-, maar zelfs toegenomen.
Wil je meer informatie over leven met karton en papier, neem dan contact
op met het Informatiecentrum Papier en Karton via www.papierinfo.nl of via
telefoonnummer 020 - 654 30 43.

Ons leven lang plezier van papier. V
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PARTICIPANTEN IN HET INFORMATIECENTRUM PAPIER EN KARTON ZIJN: KONINKLIJK VERBOND VAN GRAFISCHE ONDERNEMINGEN, NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND, VERENIGING GOLFKARTON EN VERENIGING VAN NEDERLANDSE PAPIER- EN KARTONFABRIEKEN.

Daar gaat weer een auto vol met geld!
NEDERLANDSE

MAART2000

LOTERIJ

*•

09.04.36-012 in Rotterdam
Feestprijs voor elke deelnemer
met dezelfde geluksdag:
ƒ 1000,éM
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Volkswagen Lnpo
25.12.53-015
Zclfomen voorbehouden

150718016 in Enschedé
120419008 in Eindhoven
getal l t/m 22
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.11.64
.02.59
.06.27
.01.22
.02.13
.09.06
.12.17
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Heeft « met deze getallen
een volle kaart, dan wint u de
ThoisBingo van ƒ 25.000,-
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U Thu Nguyen, mode-ontwerpster

| Machines en materialen i
| voor eigen modeshow

getal 23 tón 36,
34 ƒ 10.000,23 ƒ1.000,42 ƒ100,ƒ50,40
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ƒ 40,ƒ30,24
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ƒ20,ƒ10,ƒ9,-
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30
13

ƒ8,ƒ 7,ƒ6,ƒ5,-

BINGO SURPRISE
15 APRIL 2000
JLuxe Bungalow
arrangement
Vinkeloord

Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Sponsor Loterij van maan 2000 verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien of u lol de winnaars behoort. Alle prijzcn worden automatisch op uw rekening gestort. De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nr. L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997. Zclfoulcn voorbehouden.

Zaterdag l april was het weer zover. Tijdens 'wineensponsor' op RTL 4 heeft Jo de Poorter alweer
een auto vol met geld weggeven. De winnares
woont in Rotterdam en haar geluksdag is 9 april
1963. Een goede geluksdag, want zij heeft nog
maar net haar rijbewijs en wint meteen al een blitse VW Beetle met 225.000 gulden. Bovendien wint
iedereen met dezelfde geluksdag 1.000 gulden contant!
Nu kunt ü een auto met l miljoen winnen! Op
zaterdag 6 mei gaat er tijdens 'wineensponsor'
namelijk gegarandeerd een auto met l miljoen uit.
Vul daarom nu uw geboortedag, trouwdag of
andere geluksdagen in, dan speelt u elke maand
voor vele tienduizenden Bingo- en Geluksdagprijzen en kunt u in mei al miljonair zijn.

Nederlands
Openluchtmuseum
Als u speelt in de Sponsor Loterij, sponsort u
naast goede doelen in sport en welzijn ook
Nederlandse musea. Vanaf 21 april opent het
museumpark van het Nederlands Openluchtmuseum weer haar deuren. Mede dankzij
financiële steun van Stichting DOEN en
de Nederlandse Sponsor Loterij beschikt
het Nederlands Openluchtmuseum nu over een
ruim en comfortabel ingangspaviljoen met
een mooi uitzicht op het museumpark.
Bovendien opent het Openluchtmuseum met
deze financiële steun het unieke Hollandffama
(vanaf 18 mei). Stap in het verleden, stap in
Hollandffama! Een bewegende tijdcapsule
neemt u mee op een wonderlijke reis door
Holland en voert u langs interieurs en stadsgezichten, langs oude en moderne voorwerpen.
Met panorama's, homevideo's en authentieke
voorwerpen uit de collecties creëert het
Openluchtmuseum een verrassende kijk op
het leven van gisteren.

BOTST VOOR EEN AUTO MET l MILJOEN
ffl'JJl, ik wil meedoen aan de Sponsor
Loterij en maak dan, naast de prijzen in
de maandelijkse trekkingen, kans op
tienduizenden Bingoprijzen!

dag

maand jaar

D de heer
Adres:
Postcode:...

geluksdag 2

Plaats:

Per ingevulde geluksdag wordt een lotnummer
toegekend. Daarvoor betaal ik ƒ 10,- per trekking. Ik
machtig de Nederlandse Sponsor Loterij hierbij lol
wcdcropzcgging om voor elke trekking ( 13 x per jaar)
de inleg van nevcnstaandc rekening af te schrijven.
Deelname houdt in aanvatmfing van hel irglcmenl, op
aanvraag verkrijgbaar, lel. 0900-300 H 00 (35 cpm).

OT

NEDERLANDSE

150.00.04

Naam:

geluksdag l
geluksdag 3

D

(Post) ha n k
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-

Tel:

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

LOTERIJ
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.
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Panorama van de noordzijde van de Dam, september 1890 - maart 1891

e Dam was in de dagen
van Jacob Olie het
belangrijkste en drukste.plein van de stad. En dat is
nog steeds zo. Veel van wat
Olie zag bestaat honderd jaar
later nog, soms in een andere
vorm. Nog altijd passeren ein-

D

deloze mensenstromen het
plein, naar de Nieuwendijk en
het Damrak, en vice versa.
Het Koninklijk Paleis en de
Nieuwe Kerk aan de linkerzijde behoeven geen toelichting.
Minder vertrouwd is de
natuurstenen kolom op het

Gedurende de tentoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf van 19de-eeuws Amsterdam'
(tot 25 april), houdt deze krant in samenwerking met het Gemeentearchief
Amsterdam een fotowedstrijd, ledere amateur-fotograaf kon hieraan meedoen.
Het thema van de wedstrijd is 'straatleven', een onderwerp waarop Jacob Olie
zich rond 1900 graan in Amsterdam en omgeving uitleefde.
Een speciale jury zalde foto's beoordelen. Zowel deze krant als het,
',
Gemeentearchief Amsterdam stellen toepasselijke prijzen beschikbaar, onder meer
in de vorm van fotoboeken. Eén van de hoofdprijzen is in elk geval bet prachtig
geïllustreerde boek 'Jacob OHe Jbz (l 834-1905)', winkelwaarde 95 gulden,
tl kont «w foto's (aantaMormaat, rwart-wit of kleur, oude of nieuwe foto's .",
mag u zelf bepalen) sturen naar. Weekmedio, t.a.v. Tnidy Steenkamp, postte; ;
2201,1000 EK Amsterdam, onder,vermelding vos Jacob OBe. Vergeet u niet te
melden wanr en wanneer de foto is gemaakt.
' , /< ,/ >• ''»ƒ,,;:">'Ü^.'"~"i

Foto Gemeentearchief Amsterdam. Digitale montage: Freerk de Vos

plein: het monument ter herinnering aan de Oorlog met
België in 1831.
Dat conflict had zoveel
indruk gemaakt dat tot in
Olies tijd met enige regelmaat
berichtjes in de krant verschenen over jubilerende of overleden oud-strijders. Bovenop de
kolom stond een vrouwenfiguur die de Eendracht symboliseerde, door de
Amsterdammers al snel oneerbiedig 'Naatje' gedoopt. Het
geheel werd in 1914 gesloopt
en afgevoerd naar de
Gemeentelijke bestratingswerf. Naatje vond een roemloos einde in de kelders van
het Stedelijk Museum.
Tegenwoordig vinden we
opnieuw een Nationaal
Monument op de Dam, nu op
de rechterhelft van het plein,
die in Olies tijd nog grotendeels bebouwd was. Van een

v:>''-i •.*&&'*•••;*."

van die gebouwen aan de
rechterzijde, het
Commandantshuis, is op de
foto nog net de daklijst te
zien. Het gebouw schuin daarachter is de Beurs van Zocher,
in 1903 vervangen door de
even verderop gelegen Beurs
van Berlage. Op deze plaats
staat nu de Bijenkorf. De
wachtende koetsiers hier, en
bij de ingang van de
Nieuwendijk, vinden we
tegenwoordig voor het
Koninklijk Paleis, maar dan in
de vorm van een rij taxi's. In
Olies tijd hadden de paardentrams hun standplaats op de
Dam: links staan de wagens

richting Haarlemmerplein en
een onleesbare bestemming,
rechts richting Sarphatistraat,
'Rhijn-Spoor'
(Weesperpoortstation) en
Lineausstraat. Olie had een
zeer strategisch standpunt uitgezocht: Vijgendam 6, het
huis op de hoek van het
Rokin en de Dam. Vandaar
overzag hij uit de ramen op de
eerste verdieping het grootste
deel van de Dam. Om Olies
uitzicht te herhalen zouden
we met een hoogwerker op de
oostelijke rijbaan van het
Rokin moeten gaan staan,
want het huis is kort na 1909
gesloopt. In de jaren 1908-1916

werd de gehele bebouwing
aan de zuidzijde en westzijde
van de Dam afgebroken en
gedeeltelijk vervangen door
nieuwbouw, met als resultaat
dat het plein aanzienlijk vergroot werd tot zijn huidige
vorm.
De bewoner van het
Vijgendam 6, Egbert Brink,
moet Olie goed gekend hebben: in de jaren 1891,1895,
1896, 1898 en 1904 stond hij er
opnieuw om foto's te maken.
Het betrof steeds het bezoek
van leden van het koningshuis of buitenlandse gasten:
de Duitse keizer, de Boerengeneraal Vetter. Het panorama
uit 1890-1891 heeft Olie
bewust zo gefotografeerd. Drie
afdrukken zijn door hem aaneengeplakt tot een beeld dat
nu te zien is op de tentoonstelling in het Gemeentearchief.
Van twee opnamen is de aansluiting niet gelukt, zodat de

voorgevel van café-billard De
Bisschop op de hoek van het
Damrak slechts twee ramen
telt in plaats van drie. In onze
moderne digitale versie zijn
we een stap verder gegaan
dan Olie en is het panorama
met een vierde foto een stukje
naar links uitgebreid.
Een andere stedelijke ruimte
die Olie omstreeks 1890 vastlegde was de Prins
Hendrikkade met het
Stationsplein en het Centraal
Station, opnieuw in de vorm
van een driedelig panorama.
Ook daar koos hij geen duizelingwekkende hoogte, maar de
eerste verdieping, net genoeg
om overzicht te krijgen, terwijl de bekende proporties
van gebouwen en straten toch
intact bleven. Door het samengaan van herkenbaarheid en
overzichtelijkheid zijn Olies
opnamen voor ons toeganke-

lijke en vertrouwde beelden
geworden. Zijn fotocollectie is
een van de mooiste schatten
die het Gemeentearchief voor
de stad bewaart.
Met dank aan Erik Schmitz.
Dit is de twaalfde aflevering
van een serie over Jacob Olie,
die tussen 1860 en 1904 duizenden foto's in en rond
Amsterdam heeft gemaakt. Tot
en met Tweede Paasdag (24
april) is in het
Gemeentearchief, Amsteldijk
67 in Amsterdam, de tentoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf
van 19de-eeuw Amsterdam' te
zien. Openingstijden zijn
maandag tol en met zondag
van 11 tot 17 uur. Op de internetsite van het
Gemeentearchief
(www.gemeentearchief.amsterdam.nl) is een selectie te zien
van de fotocollectie van Olie.

>n is 'uit', jeugd wil

een stevige

sifldd
Pasen is het feest
van eieren.
Versierde eieren,
door de Paashaas
verstopte eieren,
maar er zijn ook
nog chocolade
eieren. Dié zijn er
in allerlei soorten
en maten, gevuld of
niet. Te verkrijgen
bij vrijwel alle
levensmiddelenzaken, banketbakkers
maar ook bij speciale chocplateriezaken. Die gerenommeerde hotels verrassen er soms hun
hotelgasten mee.
Grote kans dat
daar ook iemand
aan de basis staat,
die zijn opleiding
gekregen heeft aan
deMBObanketbakkersschool aan
de Elandsstraat in
Amsterdam.

enk Brusse is al
dertien jaar docent
aan de school. De
Amsterdammer, 44 jaar
van beroep banketbakker/chocolatier die ruim
twintig jaar een eigen
chocolateriezaak in de
Johannes
Verhulststraat runde,
heeft al heel wat kan- /
didaten een 'SEC trai- '
ning & opleiding'
gegeven.

H

„In 1987 begon de
school een een eigen
chocolaterie-opleiding. Ik
was al vaak op school
aanwezig bij examens en
de schoolleiding vroeg mij
die nieuwe opleiding op te
starten. Het zou een dag- en
avond-opleiding worden."
Het praktische en theoretische lesmateriaal pntwikkelde hijzelf, de didactische kant werd door een
collega bekeken. „Het was
een gouden greep. Het is de
enige chocolaterie-opleiding
in ons land. De parttime dagopleiding is voor leerlingen,
die al in de chocolaterie werken. Op de advertentie meidden zich direct twintig leerlingen voor de avondcursus, die
dertig weken duurt."
De belangstelling voor de
avondcursus chocolaterie is
sindsdien niet verminderd.
Hoewel de cursus beslist niet

goedkoop is, zijn er toch leerlingen die het zuiver doen als
hobby. Zoals Carien uit
Amstelveen van kaasboerderij
Clara Maria. „Nee, we
gaan geen chocolade
verkopen, maar het is
eu om er a es van
*te
kweten," ^
aldus de
Amstelveense.

doende resultaat hebben afgelegd, het certificaat
'Chocolatier'. „Oud-cursisten
werken al in het Europa- en
Amstelh.otel. Jonge mensen,
die een eigen zaak willen
beginnen, openen meestal
eerst een koffieshop en maken
dan zelf de chocolaterie. In de
loop der tijd wordt de chocolaafdeling uitgebreid en kunnen
ze helemaal overgaan naar
een speciaalzaak," vertelt
Brusse. Hij leert zijn leerlingen van alles in de keuken
van de school, waaruit de geur
van chocola je al in de gang
tegemoetkomt.
Bij de cursus is ook inbegrepen een bezoek aan de firma
Van Wees, die als de beste
likeurstokerij van Europa
bekend staat. „Van die firma
betrekken we de likeur en
gebruiken haar esprits voor de
vulling van de bonbons. We
werken hier alleen met het
beste van het beste. Een mindere kwaliteit kunnen we ons
niet veroorloven. We gaan ook
een avond naar de firma in
Soest waar de plastic figuurvormen vandaan komen."
Het eerste dat de leerlingen
moeten weten is wat de basis
van de chocola is. „De cacaoboon komt uit landen rond de
Evenaar, maar er is een verschil tussen bijvoorbeeld de
boon uit Indonesië (Sumatra)
en die uit Afrika of ZuidAmerika. De smaak moet een
chocolatier kunnen herken-
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De chocoiaterie-opleiding van de MBO banketbakkersschool
Foto Jaap Maars j

nen. Maar ook die van de
vanille die ook uit die landen
komt. Die wordt gebruikt als
ondersteuning van de smaak
van de cacao, ook in de pure
of melkchocolade. Elke cacaoboon heeft een eigen karakter."

of stevigere crèmes van noten
dan wel likeur wordt gebruikt.
„Die vulling moet worden
afgestemd op de te gebruiken
melk of pure chocola. Niet alle
combinaties zijn even smaakvol," stelt Brusse. „Zo is bijvoorbeeld advocaat met pure
chocolade lekkerder dan met
melkchocola. Maar we proberen zo veel mogelijk combinaties uit."

Zo levert de cacaoboon uit
Sumatra 55 procent cacaoboter, een veel hoger percentage
dan de 35 .tot 40 procent uit de
Zuid Amerikaanse boon.
Naast chocolade-letters of
figuren en de bonbons, maken
„Cacaoboter uit Sumatra is
de leerlingen ook acht vereen van de zuiverste vetten
schillende soorten truffels met
ter wereld. Werd vroeger ook
wel gebruikt om stiftjes te
een vulling van slagroom,
likeur of kruiden als kaneel
maken, waarmee men de lippen kon insmeren. Maar daar- en nootmuskaat. Marsepein
voor worden nu laminaten
bestaat bij Brusse uit één
derde deel amandel en twee
gebruikt, omdat de boter veel
te duur is geworden. Die doet
derde deel suiker. „Dan praten
we over echte marsepein,
nu op de wereldmarkt zo'n 32
gulden per kilo. Maar wij
maar er zijn goedkopere soorgebruiken ze wel, bijvoorbeeld ten, waarin de verhouding
om de glans over onze produc- naar de suikerkant opschuift.
ten.te krijgen."
We hebben als school al eens
aangedrongen op standaardiKennen de leerlingen de
sering, maar daar wil men nog
grondstof, dan worden er
niet aan." Het is een doorn in
allerlei producten gemaakt.
het oog van Brusse, die alleen
Zoals bonbons waarvoor als
met hoogwaardige materialen
'interieur' (vulling) marsepein wil werken en dito producten

wil afleveren.
Omdat de leerlingen moeten
weten wat ze maken, zijn ze
'verplicht' alles te proeven.
„Ook als ze zeggen dat ze het
niet lusten. Dan breek ik een
stukje af. Laat maar door de
mond circuleren, zeg ik ze
dan. Dan zie je dikwijls dat ze
toch het andere stukje ook
opeten."
In de loop der jaren is de
smaak van de mensen wel
veranderd. De bij de 'oudere'
generatie in trek zijnde rumboon is 'uit'. „De jeugd wil een
stevige smaak, een goede
combinatie van vruchten en
noten, niet al te zoet. De lekkerste chocolade is de donkere, die is het minst zoet. Onze
pure chocolade heeft een cacaobestanddeel van tussen de
zestig en zeventig procent en
dat is erg hoog."
Trots toont Brusse de grote
Paashazen. Zo'n zestig centimeter hoog. In de tweedelige
vorm worden eerst de kleuren
getamponeerd. Dat gebeurt
met vetoplosbare kleurstofpoeder uit karoteen getrok-

ken. Als de twee delen tegen
elkaar zijn geklemd, wordt de
vloeibare chocola ingegoten.
Door de vorm een aantal
minuten rond te draaien hecht |
de chocola zich, die men ook
tijdens het draaien weer langzaam laat weglopen. Een klein
half uur in de koelkast is voldoende voor het hardingsproces. Daarbij krimpt de chocolade iets, waardoor het uit de
vorm kan worden gehaald. „In
de winkel kost zo'n haas
(gewicht circa twee kilo) rond
de 125 gulden," weet Brusse.
Henk Fokkink

De producten die de leerlingen
maken worden in de winkel
vande school verkocht. Naast de
opleiding tol 'Chocolatier' is er
ook een vier avonden durende
cursus 'bonbons en truffels
maken'. Inlichtingen bij SEC
Training & Opleiding,
Elandsstraat 175, Amsterdam,
tel. (020) 515 03 29.
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Chrysler Neon vanaf f 33.995,-.
Dl: C H R Y S 1.1: R N' i; o N i s c c n s t i j l v o l l e , c o m p a c t e e n e i g e n z i n n i g e A m e r i k a a n .
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airbags, centrale portier-
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p r o e f r i t n a a r de o n d e r s t a a n d e C h r y s l e r d e a l e r e n m a a k k e n n i s m e t de N e o n .

CHRYSLER

\

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Chrysler Neon vanaf ( 33.995,-. (AlüebeelJ.. Chrysler Neon I.E 2 . 0 i - l 6 V v a n a f l 3 5 . 9 9 5 , - . ) Prijicn .nel. BTW. al i m p o r t e u r ,
c.vcl. kosten rijklaar maken c-n v e r \ v i | d e r i n y s b i | d r a « e . L e a s e p r i j z e n op a a n v r a a g b t | Chrysler Finance: 030 • 605 98 7 1 .
Bel voor meer i n f o r m a t i e D a i m l e r C h r y s l e r Nederland li.V, 0 3 4 7 - 36 34 00. Wnztuinifcn voorbehouden. I n t e r n e t : «•»•«•.thrysler.nl

DE SELECTED USED CAR VAN UW KEUZE STAAT
15T/M25APRILBIJDEVOLVO-DEALER.
Ruim een week lang bij uw Volvo-dealer: Volvo Selected

25 april van zeer selecte aanbiedingen. Kom dus tijdig de

Used Cars. De top onder de Volvo-occasions. Nooit ouder dan

Volvo Selected Used Car van uw keuze selecteren.

4 jaar. Nooit meer dan 120.000 km op de teller. En hoogst

. Of kies een Volvo Used Car. Iets minder recent, maar wel

aantrekkelijk geprijsd! Een Volvo Selected Used Car ademt in

degelijk excellent. Een andere, hele bijzondere, categorie is

alles het Volvo-niveau. Is tot in detail gegarandeerd en gecon-

die van de Company Carsj meer dan perfect onderhouden

troleerd. En voorzien van een privilege als de kostenloze

Volvo's van Volvo-medewerkers, nauwelijks .een jaar.oud en in

Volvo Advantage Card. Bovendien profiteert u van 15 t/m

top-staat. Want u<weet;-een Volvo blijft een Volvo. ..,„.-,.:;.

Mattenset voor en achter, immobilizer en een set nieuwe
nummerplaten cadeau.

MICRO'S

Korting op mistlampen in de voorspoiler
(Volvo 850, S70 en V70).

^_J Korting op een Volvo fietsdrager op dak of trekhaak.

Korting op uw Volvo Financiering (vraag naar de voorwaarden).

^J Korting op het SC-802 audio systeem.

Set lichtmetalen velgen tijdelijk v.a. slechts ƒ999,-.

f"j| Korting op centrale vergrendeling incl. afstandsbediening.

15% Korting op kleding uit The Collection voor Volvo
Advantage-deelnemers.

B O E O : B E k E K E'N

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Alle aanbiedingen gelden bij aanschaf van een Volvo Selected Used Car in de periode van 15 t/m 25 april 2000.

EEN VOLVO BLIJFT EEN VOLVO

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.

www.volvocars.nl

Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).

SELECTEH
USED CARS

Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

ALMERE-STAD, DICK MÜHL PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 14-05, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, BANGARAGE B.V., GRUTTERIJ 7-9, TEL: 020-66239

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

• AMSTERDAM Z.O., FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., KOLLENBERGWEG
MEEUWENLAAN

128, TEL: 020-6369222 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF

15, TEL: 020-4522020 • AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN BV..

PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT,

AUTOBEDRIJF

J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f 6,06

t/m 4 regels

f

t/m 5 regels

f 10.1 1

t/m 6 regels

f 12,13

t/m 7 regels

f 14.15

8.0Q

t/m 8 regels

f 16.17

t/m 9 regels

f 18.19

t/m 10 regels

f 20.21

EEN MINUUT STILTE
IS NIET GENOEG...

SOS-Kinderdorpen
...want ieder kind verdient
een thuis...

Prijzen zijn incl. 1 7,5 °/o BTW. Verstuur of fax deze bon 'naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

MC) V i

Adres:.

Postcode/plaats:,

Adres:

Plaatsingsdatum/data:

Naam:_

Bij oorlogen en (natuur)rampen betalen de kinderen de hoogste prijs. Vooral degenen die hun
ouders hebben verloren. SOS-Kinderdorpen
geeft ze een nieuwe moeder, een huis, broertjes
en zusjes en een opleiding. Overal ter wereld.

Naam:

Postcode/Plaats:

JA, stuur iiüj meer informatie
over het werk van SOS-KiiuIcrdorpcii
en hoe ik Huis Vriend kan worden

Telefoon:

STEUN ONZE ACTIE
GIRO 1107
WWW.ZINLOOSGEWEL.DiNl.
O71 -3647OÖ7

Steunt u ons werk als Huisvriend voor
f 10,- per maand? Bel (020) 408 01 90 of
stuur de bon in voor meer informatie!

Telefoon:
Deze bon kunt u in een ongefrankeerde envelop

SOS-Kinderdorpen

GIRO 2280

sturen aan: SOS-Kinderdorpen,
Antwoordnummer 46001, 1060 VB AMSTERDAM

l/tfeelcmedia 17

woensdag 12 april 2000

13

De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Praktische
pretmachine

Mitsubishi past
afval toe

Test: Honda
HR-V 1.6J4WD

Mistubishi maakt motorafdekplaten van gerecyclede kunststof frisdankflessen. Ben afdekplaat heeft naast een optische
eveneens een geluidsdempende functie. Er zijn 22 halve liter
flessen nodig om 1 afdekking
te maken. Gezien het feit dat
er alleen in Japan al jaarlijks
327 miljoen flessen geproduceerd zijn is er zeker geen
gebrek aan grondstoffen.

O

pvallen, opvallen en nog eens opvallen: dat is het lot van
de bestuurder van een Honda HR-V. Want ondanks dat de
nieuwe vijfdeurs versie een tikkeltje conservatiever oogt
dan de driedeurs HR-V is het nog altijd een auto die overal
opzien baart. Op een goede manier overigens; poenerig en patserig zijn termen die in het woordenboek van deze Honda niet
voorkomen. Het is simpelweg een leuk, onderscheidend apparaat, dat in vijfdeurs gedaante bovendien nóg praktischer is dan
voorheen.

Automobiele
lekkernijen van
BBS
De wielenfabrikant BBS brengt
vier nieuwe designs uit. De
wielen met de namen, RW,
Challenge, Pit Lane en . RK
variëren jn grootte van 14 tot
19 inch. BBS onderhoudt
nauwe contacten met autosport. Het is de grootste wielenleverancier van de Formule
1.

BMW aanhanger
BMW heeft een multifunctionele aanhanger in het accescoiresprogramma. De MultiTrailer met typische designelementen van het Beierse merk
heeft een kap maar ook de
mogelijkheid Motorfietsen te
transporteren. De achterlichten
heeft hij van de 3-serie
Compact. Deze aanhanger
voor echte BMW freaks is
leverbaar vanaf 7.090 gulden.

Vroeger was de autowereld een
overzichtelijk geheel, waarin elke
model duidelijk in een hokje paste.
Je had enkele autotypes, zoals
sedans, stationwagons en terreinwagens, en daar bleef het bij. De
afgelopen decennia is de rol van de
auto echter meer en meer verscboven van 'rechttoe rechtaan transportmiddel' naar 'een uiting van
levensstijl'. Men verwacht tegenwoordig méér van een auto dan
vier wielen, een motor en een stuur
- een auto moet bij je passen, je
levensstijl weerspiegelen. In dat
opzicht is de Honda HR-V een vol-

bloed kind van deze tijd. Hij oogt in
eerste instantie als een terreinwagen, maar heeft tevens elementen
van een stationwagon en een
sportwagen in zich. De HR-V laat
zich dan ook met geen mogelijkheid in één van de klassieke 'hokjes' vangen. Het is een op zichzelf
staand model, dat slechts een
beperkte groep kopers aanspreekt,
maar de harten van die kopers wel
volledig voor zich weet te winnen.
Honda heeft zelfs een bijnaam voor
de auto bedacht: 'Joy Machine',
vrij vertaald 'pretmachine'.

Specificaties:

Bijzonderheden uitrusting:

Honda HR-V
, 1.6Ï4WD

Motortype:

vierdlinder
lijnmotor, vier
kleppen per
cilinder
Cilinderinhoud: 1.590cm3
Vermogen:,. x .77 kW/105 pk
bij 6.200 tp.m.
Max. koppel: 135 Nm bij
3.400 t.p.m.
Acceleratie:
12,7 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
162 km/uur.
Gem. verbruik: 8,6ltr/100km.

Opel Astra Coupé
bekroond
De Opel Astra Coupé die in
juni verschijnt heeft de titel
The Most Beauttiful Car in The
World' in de wacht gesleept.
De jury bestaat uit journalisten,
artiesten en designers. Voor
het ontwerp van*de Coupé
heeft Opel de hulp ingeroepen
van de Italiaanse ' dèsfgner
Bertone. De sportieve Astra
wordt dan ook bij dit ontwerphuis in Italië gebouwd.

Prijs:

ABS
EBD

Twee airbags
Centrale
vergrendeling
met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Elektrisch verstelbare en inklapbare
buitenspiegels
Verstelbaar stuurwiel
Hoofdsteunen achter
Achterwisser met sproeier

ƒ 49.990,-

Autoschade^.
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.a. bij hagel- en parkeerschade
Induslrieweg 27-31. 1 1 1 5 AD Duivendrecht. tel. 020-698 06 26. lax 020-416 10 25

En nu zijn er dus twee pretmachines uit het verre oosten: de driedeurs en de vijfdeurs HR-V. De
jongste aanwinst met vijf deuren
heeft exact dezelfde achter- en
voorzijde als het oorspronkelijke
model, maar is, om plaats te maken
voor de twee extra portieren, een
centimetertje of tien uitgerekt. Het
staat de HR-V uitstekend. Hij oogt
er weliswaar iets minder 'buitenaards' door, maar tegelijkertijd wat
beter geproportioneerd dan de
driedeurs HR-V. En natuurlijk
komen die twee extra instappers de
praktische bruikbaarheid alleen
maar ten goede. Je zit in een wip
op de achterbank, waar de auto
een zeer riante zitpositie biedt. De
achterpassagiers hebben bovendien dankzij de hoge zit en het
grote glasoppervlak een uitstekend
uitzicht op alles wat zich buiten de
HR-V
afspeelt.
Het
enige
nadeel(tje) dat aan de iets grotere
wielbasis kleeft schuilt in de terreineigenschappen. De auto kan als
voor- of als vierwielaandrijver
besteld worden en al zal het in de
praktijk nauwelijks voorkomen,
met zo'n 4x4 word je toch geacht
om soms het ruige terrein op te
zoeken. En daar geldt de vuistregel:
hoe korter de wielbasis hoe beter,
want een lange wielbasis vergroot
de kans datje op een scherpe knik
blijft 'hangen'. In de praktijk zullen
die paar centimeters nauwelijks
verschil uitmaken, maar voor de
écht fanatieke terreinridders is het
een puntje om in gedachte te houden.
Denk overigens niet dat die vierwielaandrijving uitsluitend in het
terrein zijn nut kan bewijzen. We
reden de auto uitsluitend op verhard wegdek en ook daar is te merken dat de extra aandrijving op de
achterwielen, die automatisch
inschakelt wanneer de omstandigheden dat vereisen, de wegligging
ten goede komt. Voor het overige

Spieren van staal
D

e kustweg van St. Feliu
naar Malgrat aan de
Spaanse Costa Brava
telt vele tientallen bochten en
even zoveel hellingen. Op het
strakke asfalt halen we ons
hart op en geven de nieuwe
Mitsubishi Pajero de sporen.
De nagelnieuwe turbodieselmotor (165 pk en maar liefst
373 Nm trekkracht) zwiept de
massieve 4x4 met groot
gemak de hellingen op. Stevig
bijremmen, scherp insturen en
opnieuw gasgeven op weg
naar de volgende hairpin: zo
vermaken we ons wel. De
Mitsubishi is wat groot en
zwaar om de bochten snel af te
raffelen maar hij ligt solide op
de weg en reageert goed op
het stuur. De remmen vertragen solide, zelfs na een half
uurtje stevig sturen.
De dag ervoor probeerden we
dezelfde auto in het terrein, toen
met een zescilinder benzinemotor
van 3,5 liter, voorzien van
Mitsubishi's directe injectietechniek
(202 pk). Met groot gemak klautert
de auto natgeregende kleiige hellingen op en af. De hoge bodem en
grote veerweg van de wielen zijn
sterke pluspunten. Slechts gebrek-

Een sterke
combinatie
van comfort
en kracht:
de nieuwe
Mitsubishi
Pajero.
kige rijtechniek van de chauffeur
beperkt de mogelijkheden van de
auto. Qua trekkracht en souplesse
is de nieuwe turbodieselmotor (vier
cilinders, 3,2 liter, 165 pk) de winnaar. Hij biedt meer koppel dan de
benzinekrachtbron (373 Nm vs.
318 Nm) bij een aanzienlijk lager
toerental. Vanaf zo'n duizend toeren pakt de dieselmotor goed op,
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ook als de weg omhoogloopt, en
dat betekent in de praktijk dat je
weinig hoeft te schakelen. Wel laat
de motor zich na de start zeer
nadrukkelijk horen en het vergt
heel wat kilometers voordat hij op
bedrijfstemperatuur komt. De benzinemotor is duidelijk stiller, mede
omdat het een zescilinder is. Beide
zijn 'krachtbronnen' in de ware
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De twee motoren zijn niet het
enige nieuws. Sterker nog, de nieuwe Pajero barst van de technische
innovaties. Het meest kenmerkend
is de specia'e carrosserieconstructie. Mitsubishi heeft geen apart stalen frame ontwikkeld waaraan de
wielen en motor bevestigd zijn. De
componenten zijn rechtstreeks aan
de carrosserie (met ingebouwd
frame) gemonteerd. Daardoor is de
auto lichter en sterker en ligt het
zwaartepunt lager. De vormgeving
verwijst naar de rallyauto die deelneemt aan Granada - Dakar (vroeger Paris - Dakar): kijk maar naar
de brede en hoge spatborden voor.
Mitsubishi reed inmiddels zeventien maal deze zwaarste woestijnrally ter wereld.

i
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Biesheuvel Zuid-Oost b.v.

Henk Bos

betekenis van het woord en maken
van de Pajero een heerlijke krachtpatser die met plezier zijn stalen
spieren spant.

Spaklerweg 89 - 1099 CX Amsterdam - Telefoon 020-4636555 - Fax 020-6949105

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur, donderdag t/m 21.00 uur, zaterdag 10.00-17J

Internet: www.mazda.nl/biesheuvel

Pajero fact file
Leverbaar als 3- en 5-deurs
Motoren:
2,5
liter
turbodiesel met intercooler
3,2 liter direct ingespoten tur-

bodiesel
Michel Groen
verkoop

3,5 liter direct ingespoten benzine
Prijzen: 83.995 tot 128.995
Leverbaar vanaf: 21 april

is de vijfdeurs HR-V net als zijn
driedeurs broertje een fijn sturende
wagen, waar vrijwel niets op is aan
te merken. Hij stuurt fijn, schakelt
lekker, helt niet te ver over in de
bocht en wil met zijn 1,6-liter vierpitter best vooruit.
Welke nu te kiezen, de drie- of de
vijfdeurs HR-V? Wie voor het
hoogste opval-gehalte gaat doet
met de driedeurs de beste keus. De
vijfdeurs is daarentegen de elegantere en evenwichtiger gestylede
auto, die bovendien meer ruimte
biedt aan de achterpassagiers.
Onze voorkeur neigt daarom richting de laatste, ondanks zijn
bescheiden meerprijs van ƒ 750,per deur.

De vijfdeurs
HR-V
is tien
centimeter
langer
dan zijn
driedeurs
collega. .

Het interieur
oogt vrolijk,
met fel
gekleurde
meters.
Het stuur ligt
heerlijk
in de hand.

Chrysler Pt Cruiser:

Moderne

rod maar dan ruim
E

en moderne hot rod, maar
dan wel een met het interieur van een mini MPV.
Dat is de PT Cruiser, de nieuwste telg uit het geslacht
Chrysler die binnenkort debuteert op de Nederlandse markt.
Nostalgie is troef, want de
nieuweling roept plezierige
herinneringen op aan auto's
uit een ver verleden. Waarbij
nadrukkelijk geldt dat de PT
Cruiser onderhuids in alle
opzichten een moderne voertuig is.
Voor een vanaf-prijs van 45.990
gulden is de met een vierdlinder
twee liter motor uitgeruste PT
Cruiser als Classic te koop.
Standaard is deze alleraardigst
gestyleerde Chrysler al royaal uitgerust, maar wie meer wil kieze
voor de Touring van 49.990 gulden
of het topmodel, de Limited voor
57.990 gulden. In dat geval is ABS
bijvoorbeeld standaard.
Een twee liter motor lijkt weinig
voor een typische Amerikaan, maar
bij onze eerste kennismaking in de
omgeving van San Diego zijn onze
aanvankelijke twijfels weggenomen.
In het golvende Californische landschap cruisen over de brede wegen
met de PT Cruiser 2.0 is vooral in
combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak een plezierige
aangelegenheid!
Emoties tellen. Dat is de stellige
overtuiging van Benny Oeyen, de
(Belgische)
manager
product
management van Chrysler Jeep
Automotive op het hoofdkantoor
in Brussel. "En onze PT Cruiser
roept emoties op," zo verzekert
Benny voor het begin van onze
eerste testrit in deze auto.
"Mensen houden van de auto of
vinden deze afschuwelijk, een tussenweg is er niet. Het is dus een
auto die zich onderscheidt. En dat
willen we ook, dat is waar Chrysler
voor staat."
Tijdens de paar honderd mijl die wij
in de PT Cruiser afleggen krijgt
Benny gelijk. Al rijdend trekken we
constant de aandacht van de overige weggebruikers. En als we stoppen vragen steeds opnieuw passanten "what kind of a car that is."
Want ze vinden de nieuweling duidelijk zeer aantrekkelijk, doch herkennen deze bepaald niet direct als

Chrysler. Onze testritten leiden tot
een aantal kortstondige kennismakingen
met
vriendelijke
Amerikanen. Het eigenzinnige
karakter van Chrysler zal ook in de
voortgaande samenwerking met
Mercedes-Benz gehandhaafd blijven, zo is het uitgangspunt.
Met de PT Cruiser slaat het
Amerikaanse merk overduidelijk
een nieuwe weg in. Het concept is
qua styling gebaseerd op het verleden, maar het is overgoten met
een moderne saus. "Belangrijk is,
dat iedereen bij de auto een plezierig gevoel krijgt. Iedereen herkent
er iets in van zijn eigen jeugd, of die
nu in de jaren tachtig, zeventig of
zestig was," aldus onze vriendelijke
Belg Benny. Onze ervaringen
geven hem gelijk, want zoals hiervoor geschetst roept de auto vooral aardige reacties op. Nostalgie
beleeft iedereen blijkbaar op zijn
eigen manier.
Het concept voor de PT Cruiser is
feitelijk onthuld in 1998 in Cenève,
toen het doe4k is getrokken van de
Chrysler Ponto Cruiser. De letters
PT staan thans voor Pérsonal
Transport en zijn bedoeld om de
flexibiliteit en de veelzijdigheid van
de auto voor zijn gebruikers te
onderstrepen. In elk geval is de

ruimte voor benen en hoofden
zowel voor- als achterin riant. Het
is ook een handige auto: wanneer
de twee achterbankdelen worden
verwijderd isd de bagageruimte
meer dan 1.800 liter groot. Voor
een moderne MPV heeft de PT
Cruiser misschien niet echt veel
vakjes en bakjes, maar het zijn er
voldoende om een normale hoeveelheid spulletjes weg te stoppen.
En het dashboard ziet er werkelijk
alleraardigst uit, met nostalgische
details als een dunne verchroomde
versnellingspook, een plezierig
vierspaars stuur en de ronde klokken. De PT Cruiser valt in een echt
groeisegment: werden in het afgelopen jaar zo'n 400.000 miniMPV's verkocht in Europa, in de
komende jaren stijgt dat tot ongeveer een miljoen exemplaren.
De kopers in Nederland kunnen
straks kiezen uit drie verschillende
motoren. Vooralsnog wordt alleen
de 2.0 liter viercilinder van 140 pk
(104 kW) geleverd, die in combinatie met de handgschakelde versnellingsbak goed is voor een topsnelheid van 190 km/h. In combinatie
met de viertraps automaat daalt de
topsnelheid tot 166 km/h, er gaat
dan nogal wat vermogen verloren.
Aan het gamma worden volgend

De Chrysler PT Cruiser: een
moderne auto in een nostalgische
verpakking
Mooi of lelijk moet iedereen zelf
bepalen, maar over deze Chrysler
heeft iedereen in elk geval een
mening.

jaar toegevoegd een van Mercede^.
Benz afkomstige dieselmotor (2 O
liter CDI) en een 1,6 liter benzine
motor. Het valt te verwachten il.'.t
er in de toekomst een zwaaide: e
versie wordt toegevoegd, om het
hot rod-achtige karakter te onder
strepen. Op de Amerikaanse markt
is de PT Cruiser verkrijgbaar met
een 2,4 liter benzinemotor. Een
viercilinder, en dat is in dit land best
een risico want Amerikaanse automobilisten houden van groot als
het motorinhoud betreft. De v e r koopverwachtingen zijn hooggespannen: in de Mexicaanse fabriek
bouwt Chrysler 180.000 exemplaren, in het Oostenrijkse Graz zullen
er daar volgend jaar nog eens
50.000 aan worden toegevoegd.
Afhankelijk van de beschikbaarheid
zullen er 2.000 tot 3.000 per jaar
op de Nederlandse wegen verschijnen.

PROFITEER NU
. WOENSDAG 12 APRIL
» OM ACHT UUR'S OCHTENDS
ZATERDAG 22 APRIL
OM VIJF UUR 'S MIDDAGS

145/80 R12 S
135/80 R13 S
165/80 R13 S
185/70 R13 S

2 JAAR

42.^ 49.P,<

M- 65.-

Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

145/80 R13 T
155/80 R13 T
175/70 R13 T
175/65 R14 T
185/65 R14 H
195/65 R15 H
Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

165/70 R 13 T P3000E
175/70 R 13 T P3000E
185/65 R 14 T PSOOOE
185/60 R 14 H PSOOOO
195/50 R 15 V PSOOGD
205/60 R 15 H PSOOOD
Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

COMPLEET
SYSTEEM
V.A. DE KAT

Opel Astra UI, Lol, 1.81,2.01
(ex. Combi, GT) 10/'91Renault Megane 1.41, 1.61
(mcl Scenic) '96FordKal.31
9/'96-

EfflSCHOKDEMPERS

voor

155/70R13Tsp7o P^^9flr 75.175/70R14Tsp7o P^J25T 99.185/70 R14 H sport 200 P„ J45^ 119.195/65 R15 H spon 200 3,„. 180r 155.-

RenaultClio 1.2, 1.21,1.4,1-41
5/'90Seallbizal200,150(Wn|.
'87-6/J93

voor

ACHTERDEMPER
van

voor

^ 239.- & 89.#£259.j& 329.Jfr 179.199.- 470^129.-

ÏW Polo 1.01,1.31,1.41, 1.61
(ex. classic. 16V) 8/'94-

Peugeot306 1.1 XN, 1.4XL, 1.6XL,
XR,XT,I.8XT3"93-'97

Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

Mitsubishi Carisma1.8M6V

,20^149.y& 309.- ^o?159.-

2/95-

439 339.- ,22^159.-

Nissan Primera 1.6
(ex combi, GT) 10/'90-4/'93

#£ 279.-

Citroen ZX 1.1 1, 1.41,1.61,1.81

3/91-

FotdNlondeo1.6i,1.8il6V
(ex automaat) 3/'93-8/'96

195/65 V 15

W£ 429.-

Sport 200 E

165/80 R13 T va
145/70 R13 T xn
185/60 R14 T W2
195/60 R15 H xiu

NIEUWE ^
KENTEKENPLATEN

vanjL79> voor

125.-

Incl. montage, kentekenplaathouder én btw.

240.- 205.-

Staat uw uitlaat hier niet bij? Bel voor dé
laagste prijs. Alle overige uitlaatdelen en
complete systemen nu met 10% korting.
PER STUK

Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

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

&UITUINEN
4 WIELEN
BALANCEREN

89.

TWINNY LOAD

FIETSDRAGER
Geschikt voor 2 fietsen incl. montage,
verlichting, slot en riemen.

INCL unuiNEN VOORWIELEN

VANJL25r VOOR

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag 08.00-1730 uur
Zaterdag 08.00-17.00 uur
Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig van woensdag
12 april tot en met zaterdag 22 april 2000
Pnpen mcl montage, garantie en btw Bandenpnizen
excl balanceren ventielen en verw bijdrage
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

'GARANTIE
Amstelveen (R) Amsterdamseweg 488, 020-6435544 **Amstelveen (A/R) Bouwerij 48, 020-6414022 A'dam-ZO (R)
Lemelerbergweg 55, 020-6911211 A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998 Bijlmermeer (R) Karspeldreef 1,
Parkeergarage Kleiburg, 020-6907768 Almere-Buiten (A/R) (Doe Merel Montrealstraat 31, 036-5329260 AlmereStad IA/R] Randstad 22 nr 39, 036-5303222 Almere-Stad (A/R) Vlaardmgenstraat 2, 036-5345540 Haarlem (R)
Amsterdamsevaart 16/18, 023 5354775 Haarlem (A/R) Leidsevaart 254, 023-5325303 Haarlem (R) Schalkwijkerstraat
151, 023-5351844 Hillegom (A/R) Satellietbaan 14A, 0252-533717 Hoofddorp (R) Hoofdweg 662, 023 5615784 Zaandam (A/R) P Ghijsenlaan 7 A, 075-6701854 Zaandam Vmkenstraat 40, 075-6177439
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservice.
** Koopavond geopend tot 20 00 uur
BEL UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DIRECT: 0900-8698 "P5,S

van,23$= nu

209.GRATIS MONTAGE

tel. 5733003

o Wat was er eerder, kip of ei o
o
Kipniï
Woensdag 19 april 2000

UI

Datum
19 apr

i

21
22
23
24
25
26

O

ca

UI

20 apr

apr
apr
apr
apr
apr
apr

HW
04.56
05.31
06.08

06.46
07.15
07.49
08.26
09.04

LW

02.22
01.06
01.50
02.35
03.16
03.40
04.15
04.45

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 16, oplage 5.425 Editie 17

HW
17.08

17.46
18.25
19.05
19.38

20.09
20.45
21.45

LW
12.44
13.34
14.25
15.16
15.25
15.45
16.36
17.15

Los nummer 2,10 gulden

Gehandicapt
maar ook
muzikaal

Maanstand: LK wo 26 apr 21.30 uur.
HW: vr 21 apr 06.08 uur, + 105 cm NAP.
LW: vr 21 apr 14.25 uur, - 94 cm NAP.

Handballers
blij ondanks
verlies
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Het nieuwe
raceseizoen begint
met Pasen weer. Wie
zijn de nieuwe
sterren? Hoe gaan de
oude rotten van
start? En natuurlijk:
een uitgebreid
raceprogramma.

En verder:
Thys worstelf
met een
hockeystick
Pagina 5
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Omstreden muur blijft staan
ZANDVOORT - De muur
rondom het nieuwe wqonwagenterrein in Park Duijnwijk
blijft staan. Wel gaat de gemeente kijken of de grond
onder de vier woonwagenstandplaatsen wat omhoog
kan, zodat de bewoners meer
over de muur kunnen heen
kijken. Dat heeft het college
van Burgemeester en Wéthouders gisteren besloten.

ners, is teleurgesteld dat de
muur niet weggehaald wordt.
„Deze muur doet erg zeer. Er
zijn heel veel emoties losgekomen. We hebben het gevoel
dat we opgesloten worden. Zo
kunnen we toch niet integreren?"
Wel neemt hij de uitnodiging
van Herben aan om volgende
week met de gemeente te praten over de inrichting van het
nieuwe woonwagenkamp. Dan
Hoger dan 1,80 meter, een heeft de gemeente al een genormale hoogte voor een
schutting volgens wethouder
Marijke Herben, wordt de
muur sowieso niet. Op dit moment is de keerwal, zoals Herben hem liever betitelt, 2,50
meter hoog. Tegen de buitengehad
met
de
kant van de muur komen aar- sprek
de, duinzand, struiken en landschapsarchitect die de
tussen Park
helmgras. De binnenkant kan groenstrook
ook nog aangekleed worden Duijnwijk en de spoorlijn involgens Herben. De muur is richt. De commotie over de
bedoeld om te voorkomen dat muur bij de Vondellaan is
de woonwagenbewoners onge- groot. Dagbladen maar ook de
oorloofd gaan uitbreiden en als tv (SBS6, Net5, TV Noord-Hollandschapselement, zoals de land en de Vpro) zijn erop ingesprongen.
wethouder het noemt.
Dat er op de muur teksten
Kobus de Jong, woordvoerder van de woonwagenbewo- als 'Auswits' (Auschwitz)
stonden, maakte ook bij de gemeente veel los. Vrijdag is die

graffiti in allerijl verwijderd. Inmiddels staat er onder andere
'Kykdoos' op de muur. De gemeente heeft besloten om de
spreuken te laten zitten zolang
er nog aan de muur gewerkt
wordt. Wel is er een afrastering
neergezet en ligt er aarde om
een deel van de muur te bedekken.
Wethouder Herben betreurt
de commotie. Ze trekt gedeeltelijk het boetekleed aan.
Doordat de afspraak met de

Woonwagenbewoners missen
integratie met de buurt

"ol^exis
olgens mij is Pasen eieren
V
zoeken, eieren eten en, niet
te vergeten, eieren verven. Elk

jaar verpak ik de beschilderde
eieren in een kartonnen doosje. Ze staan in de kelder naast
de dozen met kerstballen. Het
verschil tussen Pasen en Kerst
wordt steeds kleiner, bedenk
ik me als de postbode een
paasliaart in de bus gooit. Zal
de gekte van kerstkaarten versturen overslaan op Pasen?
Bij de bloemist liggen wilgentakken in plaats van hulst
en kerstbomen. En de kleur
kerstrood verandert in paasgeel. De chocolade-paaseitjes
liggen al maandenlang in de
winkels.
Aan mijn kinderen vraag ik
wat Pasen is. Het enige dat ze
zich kunnen herinneren is de
grote palmpaasstok. Die werd
gemaakt op de kleuterschool
van juffrouw Ada Kemp. Boven op een broodhaantje en
rondom de stok slingers met
snoep en linten. Het hoogtepunt van de middag was, samen met de fanfare en de
palmpaasstok, een rondje om
de school te lopen.
Is Pasen dan alleen maar eieren? Niet voor de Zandvoortse ondernemers. Deze dagen
betekenen voor hen: kamerverhuur, bussen met toeristen
die voor de bloembollen komen, volle terrassen op 't
strand en in het dorp.
Tijdens mijn zoektocht naar
Pasen beland ik met m'n
vraag by een groep bewoners
van Nieuw Unicum. Ik werk
daar als activiteitenbegeleidster. „Wat is Pasen voor jou,"
vraag ik. „Dat zijn twee saaie
dagen want dan ben jij er
niet," is het snelle antwoord
van een bewoonster.
„Het is niet Pasen maar Pesach," verbetert een Joodse
meneer mij. Pesach heeft met
de bevrijding te maken van
het joodse volk uit Egypte.
Met Pesach wordt er een 'gebraden ei' gegeten. Het ei
wordt hard gekookt en boven
een gasvlam gebraden. Het ei
is een symbool voor rouw omdat de tempel verwoest is.
By de christenen staat de
kruisiging van Jezus centraal.
Als ik alles op een rijtje zet,
dan wordt Pasen door iedereen verschillend gevierd. Maar
één ding weet ik nu zeker, een
ei hoort erbij. Zonnige Paasdagen.

woonwagenbewoners in maart
door de gemeente werd afgezegd, werden de woonwagenbewoners volledig verrast door
de muur die begin april plotseling neergezet werd op hun
toekomstige kamp.
Volgens Herben hadden ze
het echter kunnen weten als ze
vijf of zes jaar geleden ingegaan waren op de uitnodiging
van de gemeente om over de
plannen voor Park Duijnwijk te
praten.

„Wij hebben wat laten liggen
door in maart niet met u te
praten en u heeft uw kans vijf
of zes jaar geleden voorbij laten gaan," zei Herben gistermiddag tegen woordvoerder
De Jong.
De Jong vindt dat de woonwagenbewoners al 25 jaar aan
het lijntje gehouden worden.
„Met de muur zijn oude littekens weer opengehaald. In
maart hebben we nog een brief
naar de gemeente gestuurd
met het voorstel om eigen
semi-permanente bungalows
op het nieuwe kamp neer te
zetten. Daar hebben we niets
op gehoord. En nu opeens krijgen we dit voor onze kiezen."
Hij vreest door de muur dat
niet alleen de integratie moeilijk wordt, maar dat er ook extra geluidsoverlast zal zijn.
Volgens Herben zijn er metingen verricht op basis van de
huidige treinfrequentie en
staan die de bouw van het
kamp zo dicht bij het spoor wel
toe. Stedenbouwkundige Donald Lambert heeft in het
Haarlems Dagblad toegegeven
dat het geluidsniveau door de
muur op het kamp wel wat toeneemt.

'Ei' leidt tot strijdpunt in buurt
ZANDVOORT - De ene
helft van de bewoners van de
Parkbuurt is blij dat er een
rotonde in de vorm van een ei
op de viersprong Westerparkstraat en de Marnix van
Aldegondestraat ligt. De andere helft mist de parkeerplekken die weggevallen zijn.
De rotonde zorgt voor een
splijtzwam. Sommige buren
zeggen elkaar zelfs geen gedag meer.
ADVERTENTIE

2E PAASDAG OPEN
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

„De kinderen kunnen nu
tenminste weer veilig spelen,
want het verkeer jakkert niet
meer zo. Op de rotonde zelf
wordt zelfs geknikkerd," zegt
Jack Kok, samen met Bas van
Hout initiatiefnemer van 'Het
Ei', zoals het in de volksmond
heet.
Een jaar geleden ging hij
naar wethouder Hogendoorn
om een oplossing voor de
scheurende auto's in de Marnix van Aldegondestraat te
vragen. Hogendoorn dacht dat
Kok een breed draagvlak voor
zijn actie in de buurt had, geeft
hij toe.
Nu waren er ook wel een
paar mensen uit de Westerparkstraat die al eens om
drempels hadden gevraagd.
„Maar," zegt Emke Booiman,
„we kregen te horen dat de gemeente met een verkeersplan
bezig was en dat deze wyk misschien op den duur dertig-kilometerzone zou worden."
Ze is een van de tegenstan-

ders van Het Ei. Haar grootste
klacht is dat er niet meer geparkeerd mag worden op de
viersprong. Althans, dat is tamelük onduidelijk. Gele strepen staan er tot teleurstelling
van sommige bewoners niet.
Er zijn al heel wat bonnen
uitgedeeld, maar sommige politieagenten vinden het volgens Booiman en overbuurvrouw Monique Nijssen geen
probleem zolang de brandweerauto er maar langs kan.
„We hebben het op het politiebureau nagevraagd en kregen
geen duidelijk antwoord," vertelt Nijssen verontwaardigd.
Zondag kreeg ze niettemin
toch een bekeuring.
Het stoort de bewoonsters
vooral dat de politie alleen
rond vijf uur 's nachts controleert en niet op drukke zondagen als er volgens hen inderdaad auto's zijn die de weg
blokkeren.
Vervolg op pagina 3

Tropische vissen uit Moldavië
'E
EN ECHTE kunstenaar moet altijd naar
een nieuwe vorm zoeken," vindt de Moldavische
Zandvoorter Vadim Kütschik.
„In Japan is dat zelfs om de
paar jaar verplicht." Kütschik
schildert daarom nu vissen op
houten panelen met knap geconstrueerd perspectief nadat
hij al dienbladen, muren van
kinderkamers, lappen stof en
tafels van prachtige afbeeldingen voorzien had. Donderdag
opent Marianne Rebel zijn eerste expositie in Hotel Hoogland.

„Soms word ik midden in de
nacht wakker. Dan droom ik
nieuwe ideeën. Ik teken ze
meteen op papier en werk ze
later uit," legt de 36-jarige Vadim Kiltschik uit. Zijn vrouw
Elena knikt. „Er gaan weken
voorbij dat hij geen kwast aanraakt en dan opeens is hij weer
almaar achter elkaar in de
weer. Tekenen, schilderen, tekenen, schilderen."
Vooral de afgelopen maanden heeft Vadim erg hard gewerkt om alle panelen op tijd
klaar te krijgen voor de expositie. Maar zijn 33-jarige vrouw
verdient de helft van de roem,
Nel Kerkman vindt hij. Zjj heeft heel wat geschuurd en gelakt. Hy voelt
zich een beetje schuldig, want
ADVERTENTIE
hij heeft de laatste tjjd weinig
met zijn gezin kunnen doorbrengen. Vadim moest al zijn
werk in de avonduren en de
weekenden doen, omdat hij
elke morgen om zes uur naar
Amsterdam vertrekt voor zijn
opleiding tot restaurateur van
oude gebouwen. In juli krijgt
hij zijn diploma.
Hij is erg enthousiast over
zijn opleiding, omdat hij er veel
leert over allerlei verfsoorten.
Dat past hij dan weer toe bij
:i
"\
zijn kunstwerken. Zo heeft hij
Achte
voor de vispanelen niet alleen
www.magnapltixfi.nl
olieverf gebruikt, maar ook wa-

Er hebben allerlei teksten op de muur bij de Vondellaan gestaan. Zondag stond er 'Kijkdoos'

Foto Andrc Lieboiom
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LezingenAEX-Optiebeurs

MEDEDELING

HEROPENING

Het Noordnederlands Effektenkantoor organiseert
i.s.m. Stengs & Partners informatieavonden voor geïnteresseerden.

Deze lezingen zijn bedoeld voor personen die nog geen of slechts
gennge kennis hebben van de optiehandel. Naast een uitleg over
de AEX-Optiebeurs komen de elementaire toepassingsmogelijkheden van opties en de prijsvorming aan de orde. Gei'nteresseerden kunnen zich dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch
aanmelden bij Stengs & Partners, tel. 023-5730768.

Auto Strijder B. V,
. % J n ALjihcTisTr.i it 102

ZANDVOORT

In verband met Pasen verzoeken wij u advertenties
voor de krant va_n 26 april
uiterlijk op vrijdag 21
april om 16 uur bij ons in
te leveren. Redactiekopij
moet uiterlijk dinsdag' 25
april om 9 uur bij ons binnen zijn.
Redactie en commercie
Weekmedia

Noordnederlands Effektenkantoor B.V.
Rokin 115,1012 KP Amsterdam, tel (020) 5310600
Westerkade 16,9718 AS Groningen, tel (050) 3171800
Julianaplein 2,5211 BC 's-Hertogenbosch, tel (073) 687 52 50
Nieuwstad 70,6811 BM Arnhem tel (026)3529520
Toegelaten Instelling Amsterdam Exchanges N.V

Stengs & Partners
Brederodestraat 65
2042 BC Zandvoort
Tel. (023) 573 07 68

Hypotheken
Pensioenen
Beleggingen
Financial-Plannmg
Verzekeringen

Waterkelder van 8 miljoen
ruikt nog steeds naar toilet
ZANDVOORT - Opnieuw gaat de gemeente kijken of de
stank van de nieuwe waterput onder het Zwarte Veld weg te
krijgen is. Bij de officiële opening van de bufferkelder klaagden omwonenden gisteren nog steeds over een 'vieze wclucht'.

„Net of er iemand flink op woorden van de gemeente over
het toilet heeft gezeten," vindt de oorzaak."
Cor van Soolingen. „Ik hou
„Er zijn meerdere oorzaken
rmjn keukenraam dicht," zegt geweest," legt C. Andersen
mevrouw Koper uit de Wülem- (gemeente Zandvoort) uit.
straat.
„De meeste hebben we inmid„Na de overlast van de bouw dels geëlimineerd. Er zit altijd
kregen we de stank," klaagt een laagje water m. Als dat te
Vadim Kiltschik legt de laatste hand aan zijn expositie in Hotel
mevrouw Keur, die op de hoek lang staat, gaat het stinken.
Hoogland
FotoAndieLieberom van de Koningstraat en het Misschien kan de waterkelder
Zwarte Veld woont. „We krjj- vaker schoongemaakt worterverf, jachtlak en zelfs nagel- dochters in Zandvoort. Ze heb- gen iedere keer andere ant- den."
Vervolg op pagina 3
lak.
ben het ontzettend naar hun
„In Moldavië heb je alleen zin. „Zandvoort is de mooiste
ADVERTENTIES
verf om muren of kozijnen te plaats van Nederland," zeggen
schilderen.
Kunstschilders Vadim en Elena brjna tegelrjk.
maken zelf hun verf. Dat je hier „De zee, de duinen, de oude
naar de winkel kunt gaan, is huisjes. Prachtig. En als ik op
dus heel luxe voor mij," vertelt zondag in het dorp loop en
Vadim.
heel veel buitenlandse talen
Vadim is in 1992 voor het hoor, voel ik me erg gelukkig,"
oorlogsgeweld in zijn vader- vertelt Elena.
land gevlucht. Niet lang daarDat Vadim dankzij iemand
na volgde zijn vrouw en oudste van Vluchtelingenwerk en
dochter hem vanuit Oost-Eu- dankzij Floris Faber van Hotel
ropa. Ze komen uit Transni- Hoogland nu mag exposeren,
strie. Dat ligt tussen de Oekra- vindt ze net zo geweldig als de
ine en de rivier de Dnjestr. kunstenaar zelf. „Ze zijn erg
Open de 2e paasdagop 24 april
Deze streek hoort eigenlijk bij aardig," zegt Vadim. „Ik ben ze
a.s.van 12.00 t/m 17.00 uurbij
de in 1991 zelfstandig gewor- heel erg dankbaar voor de kans
Co, van der Horst. U vindt dan : .
den republiek Moldavië, maar die ik krijg." „Nu hoop ik maar
vast een gaatje voor experience'.
wilde zich in 1992 daarvan af- dat mensen het mooi vinden,"
shopping,, een kopje coffee'en
scheiden. Transnistrie zocht besluit hrj bescheiden.
een broodje design., . ' . ."..
namelijk aansluiting bij RusBinderij 2, Amstelveen, 020-6412505.
land en bleef volharden in het Wie benieuwd is naar het werk van
http://www.vandefhorst.nl Maandag tot
Vadim Kiltschik, is van harte welkom
communisme.
13.00uur gesloten. Donderdag koopavond.
de vernissage op donderdag
Het gezin Kiltschik is inmid- tijdens
ZÓ april tussen vijf en zeven in Hotel
dels erkend vluchteling en Hoogland (Westerparkstraat 5). De
Icolvan derihorst
heeft daarom een huis gekre- kunstwerken zijn verder dagelijks te
bewonderen tussen acht uur 's inorgen. Sinds 1998 wonen Vadim, gcns
en elf uur 's avonds.
Elena en hun (inmiddels twee)

let is weer tijd voor lamsvlees
Schotse lamsbout 29.95 per kg
Hollandse zuiglamsbout 39.95 per kg
Zie onze advertentie elders in deze krant

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
HOUDT U
IEDERE WEEK OP DE HOOGTE

krant moet ik hebben
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat /ich m

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

De eerste 2 maanden gratis en daarna een half
jaar voor ƒ 37,-

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
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Postcode/PlaatsTelefoon:
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Daarna word ik abonnee en betaal per
Q kwartaal ƒ 20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnces gelden andere laneven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven'020-562.62 11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
_
Amsterdam. U hoeft geen post/cgel te plakken 8 "?ÏÖ37 ï"Ö"Ï7 ÖO3"

woensdag 19 april 2000

Weekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN
Geboren m Amerika
08-'l-2000

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08,30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30-12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale teFefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

<

Ryan en Esmee
klem/oon en klemdochtei van
Sonja v Vliet-Wiilreclit
(the happy granclmolhei)
Ouders
Jacobicn en Marcel Zondag-v Vliet
Arixona U S A

je *bat gedacht

Qefelicïteerb
vtoor Je granbLoze feest.
Je \7rienbinnen
Van bc

Mijn nomn is Me$$ïca Krelegen
Ik ben werkzaam als uitva&rtleidster
bij Uitvaartcentrum Haarlem,
'Omdatwijal 100jaaraan dePurklaan
gevestigdzijnf kennen wij als geen
ander de specifieke wensen van
de Haarlemse bevolking.
Wij weten dat zij veel waarde
hechten aan persoonlijke begeleiding.
Daar nemen wij dan ook alle tijd voor.

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Met al uw wensen wordt rekening
gehouden. De overledene kan
bijvoorbeeld worden overgebracht van
het woon- of ziekenhuis naar het
uitvaartcentrum, maar thuis
opbaren kan natuurlijk ook. Ons team
van professionele medewerkers regelt
dat allemaal. Ons uitvaartcentrum is
daarom 7 dagen per week bereikbaar
- zowel overdag als 's nachts - om bij
een sterfgeval direct hulp te bieden.

En toch telkens weer zullen wij
je tegenkomen
Zeg nooit het is voorbij
Slechts je lichaam werd ons
ontnomen,
niet wie je was en ook niet wat

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Ook vooreen voordelige uitvaartverzekering kunt u bij ons terecht.

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
-de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer

023 - 532 87 50

je zei
Na een arbeidzaam leven vol liefde en zorg voor allen die hem dierbaar waren is zacht en kalm van
ons heengegaan onze lieve vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

Dag en naeht bereikbaar vóór
het verzorgen van een begrafenis
offcrematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.:

Jan Paap
„Jan van Eel"
weduwnaar van Corrie Dees
eerder weduwnaar van Grada Postma

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

in de leeftijd van 84 jaar
Eli en Marijke
Barry en Monique
Nelly en Jorg
Ryan
Frank

Ida
Linda en Arjan
14 april 2000
Correspondentieadres
E. Paap
Gasthuishofje 12
2042JRZandvoort
' De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 11 april vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 15 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 18 april vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

SINGEREN
LEWENSTEIN

Zeestraat 48
Tel:5720072

MEDEDELINGEN
Vernieuwing bestrating
In het kader van onderhoud wegen zal dit jaar
de bestrating worden vernieuwd in de
Poststraat, Wagenmakerspad en Nieuwstraat
Bewoners en geïnteresseerden kunnen de
tekeningen inzien bij de Centrale Balie tot
1 mei 2000
Parkeren in de Paulus Lootbuurt
Bedrijven en bewoners van de Paulus Lootbuurt
hebben van de gemeente een brief gekregen
waarin hen gevraagd wordt aan te geven voor
welk parkeerregime men is het ontheffmgssysteem of een vergunningensysteem
Wijziging ophalen huisvuil
Het huisvuil op 2e paasdag (maandag 24 april)
wordt opgehaald op dinsdag 25 april 2000
VERKEERSBESLUIT
Op grond van het op 1 november 1999 m
werking getreden Algemeen Delegatiebesluit
1999, nr 1, waarbij de bevoegdheid tot het
nemen van diverse verkeersbesluiten als
bedoeld m artikel 18 van de Wegenverkeerswet
1994 en het bepaalde m de Wegenverkeerswet,
het Besluit Administratieve Bepalingen inzake
het Wegverkeer en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, door de
gemeenteraad is gedelegeerd aan het college
van Burgemeester en Wethouders, hebben
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
op 14 april 2000 besloten tot
- het instellen van partieel eenrichtingsverkeer in de Grote Krocht in de richting
vanaf het Raadhuisplein naar de Hogeweg
- het instellen van partieel eenrichtingsverkeer in de Oranjestraat in de richting
vanaf de Hogeweg naar het Raadhuisplein
- het instellen van partieel eenrichtingsverkeer in de Cornelis Slegersstraat in de
richting vanaf de Grote Krocht naar de
Louis Davidsstraat
- het instellen van eenrichtingsverkeer op
de zuidelijke rijbaan van de Louis
Davidsstraat in de richting vanaf de
Cornelis Slegersstraat naar de Grote
Krocht
- het inrichten van twee laad- en losplaatsen aan de zuidzijde van de Grote Krocht
voor het laden en lossen van maandag
tot en met vrijdag tussen 07.00 en 11.00
uur
- het inrichten van een laad- en losplaats
op de zuidelijke rijbaan van de Louis
Davidsstraat voor het laden en lossen
van maandag tot en met vrijdag tussen
07.00 en 11.00 uur
- het inrichten van één laad- en losplaats
op de zuidelijke rijbaan van de Louis
Davidsstraat voor het laden en lossen
- het inrichten van twee algemene jnvalidenparkeerplaatsen, aan weerszijden
van de Grote Krocht
- het aangeven van fietsstroken op het
wegdek van de Grote Krocht en de Oranjestraat voor fietsverkeer tegen de ingestelde rijrichting
- het aangeven van een verplicht fietspad
voor de aansluiting tussen de fietsstroken op de Hogeweg en de Grote Krocht
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
tot uiterlijk 6 weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort Het bezwaarschrift moet
ondertekend zijn en ten minste bevatten
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt
gemaakt en de gronden van het bezwaar

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunmngen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Bentveldweg 8
- Zandvoortselaan 283

- 3 bomen
- 1 boom

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens opemngstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
SENIORENRAAD
Vanaf heden, 19 april tot 19 mei 2000, ligt
voor u ter inzage de 2e verordening tot wijziging
van de verordening Seniorenraad gemeente
Zandvoort
Mocht u willen reageren op de voorgestelde
wijzigingen dan dient u dit schriftelijk te doen
en uw reactie te sturen aan het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-0846 (03-04-2000) Koninginneweg 5rd
te Zandvoort het vergroten van de tweede
verdieping
2000-085B (04-04-2000) Fahrenheitstraat 54
te Zandvoort het plaatsen van een tuinhuis
2000-090B (10-04-2000) Voltastraat 1a te
Zandvoort het plaatsen van een schuur
2000-091B (12-04-2000) Thorbeckestraat
3-11 en 3-12 te Zandvoort het plaatsen van
een dakkapel
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
99-118B Boulevard Barnaart 16 te Zandvoort
het plaatsen van een wmdportaal
98-207B Wilhelminaweg 52 te Zandvoort het
uitbreiden van een woning
U kunt deze vergunningen inzien bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen
bij het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de president van de rechtbank
Haarlem sector bestuursrecht. Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

NAAIMACHINES
pVERLOCKMACHINES
"

Tafels op maat voor u gemaakt.

FOURNITUREN

Ook voor inkoop van uw antiek, curiosa en verzameling.

Reparatie i HANDWERKEN
alle merken
HOBBY-ARTIKELEN
naaimachines
Kledingreparaties

Gasthuisplein 6, Zandvoort
tel. 023-5731787
open van 12.30-1730
ook zondag, dinsdag gesloten

HEMA

In oud of nieuw grenen,
kersen of Spaans eiken.
Tevens diverse verlichting
o.a Tiffany, twee- of dnekaps hanglampen met of
Rozenobel Antiek zonder pendel voor boven de
lange tafel, ook op maat leverbaar.
Schilderijen, kastjes, stoelen, div. klein
antiek en curiosa.

ZANDVOORT
Mevrouw Stubbe adviseert

Sarah

LAV ERTU steenhouwers
Zoveel verder dan de dood
vuur en water
zon en maan
zo overal en bruisend
ben je in mtjn ziel gaan wonen
Ik laatje nooit meer gaan

21-4-98 Marcello Sam-Sin 21-4-2000
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Ook uitvaartzorg
is maatwerk

100 jaar traditie
en vakmanschap
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PALINGFILET

PAASSLAGROOMTAART
CA 9 PERSONEN 16 95 (1Ü 13.95

Zandvoort

Wij vieren feest!
Op naar de 30 jaar

Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en n 00
tel en fax 023 5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 ~ 2041 BC Zanóvoort

Amsterdam

7 SOORTEN FRANSE KAAS 1495 UU

JONGE KAAS 48+

Beide Paasdagen geopend

AÏÏS v.d. Sluis-Jacobs
Van harte gefeliciteerd!
Roger & Armand

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

m

/

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uw graf werk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschryvmg
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband, houdt

Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

TE HUUR:
Zandvoort, gestoffeerde
kamer met2 kitchenette,
ca. 10% m op Ie etage
van woonhuis, gez. gebruik douche en toilet.
ƒ 418 p/mnd incl. voorschotbijdrage g/w/e:
waarborg ƒ 850.-:
contractkosten ƒ 425,-.
Cense & van Lmgen Makelaars o.g.,
tel. 023-5 732 880

KAASPLATEAU

VERMIST SINDS 17 MAART

G R O E N T E EN F R U I T

TELECOM CENTERS
TELECOM CENTERS

Daniël en zijn kornuiten
wensen u vrolijk Paasfeest!

Vanaf de vaste telefoon

Bellen naar mobiel
binnen Nederland
0,28 cent/pm
Meer informatie
Gnanam Telecom Centers Tel : 020/4633155

(oud adres omgeving nw. noord).
Snuffie kan zijn nieuwe huis (park Duynwijk) niet
meer terugvinden
HIJ heeft een grijze cyperse bovenvacht, bruine ondervacht en buik, rode halsband + adreskoker
Kijkt u alstublieft overal want hij is
nogal schuw Probeert u hem te lokken met iets lekkers, want hij laat
zich niet oppakken
GEZIEN:
Belt u 5736035 of 06.23416856

Hollandse Asperges
(gratisgeschild)
ook zijn de Hollandse aardbeien
weer volop aanwezig!
Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404
Openingstijden:
ma.-vnj. 8.00-18.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur
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Acht miljoen
wegens zout

Ernst Daniël Smid zingt Carmina

ZANDVOORT - De gemeente Amsterdam krijgt acht rnHjoen gulden van Frankrijk, omdat de Fransen jarenlang zout
m de Rijn hebben geloosd.
Amsterdam filtert het Rynwater in Zandvoort en maakt het
geschikt om te drinken.

ZANDVOORT - Ernst Daniel Smid heeft toegezegd
dat hij wü meedoen aan de
opvoering van de 'Carmina
Burana' op 2 september. De
bekende bariton zingt samen
met tenor Simon Roberts, de
Italiaanse sopraan Elisabette Scano en 180 Zandvoorters. Het symfonie-orkest
van de Vrije Universiteit uit
Amsterdam ondersteunt de
compositie van Carl Orff muzikaal.

De Stichting Duinbehoud
vindt dat Amsterdam het geld
moet gebruiken om de Amsterdamse Waterleidingduinen te herstellen. Om het zouj te water zoet te maken heeft
" Amsterdam namely'k jarenlang water onttrokken aan de
duinen, stelt Duinbehoud.
Daardoor zijn de duinen verdroogd. Inmiddels is Amsterdam wel begonnen om het
duingebied weer natter te maken, maar dat is nog niet voldoende.
Duinbehoud wil dat de
! grondwaterwinnmg m het zui1
delyk deel van het gebied moet
stoppen en dat er een hydrologische bufferzone moet komen
om wateroverlast voor de bollentelers te voorkomen.
Volgens een woordvoerster
van Gemeentwaterleidingen
Amsterdam is er nog geen bestemming voor het geld gevonden. Daarover zijn de besprekingen in volle gang.

Apotheken
minder open

woensdag 19 april 2000

Ernst Daniël Smid
Foto Sjoukje Dijkstra

Smid is een van de drie bekendste baritons van Nederland. De anderen zijn Marco
Bakker en Henk Poort. Smid
heeft onder andere de titelrol
van Konrad Bohmers 'Doktor
Faustus' gezongen by de Nederlandse Opera. Hij is regelmatig gastzanger by de Nationale Reisopera. Hy heeft rollen

vertolkt in 'La Traviata', 'Germont', 'Belcpre', 'L'Elisir d'Amore' en 'Figaro'. Bovendien
werd hy by het grote publiek
bekend door de rol van Javert
in de musical 'Les Miserables'
en als presentator van 'Una
Voce Particulare'.
Vrijdag is bekend geworden
dat Elisabette Scano invalt
voor Valeria Esposito, die
zwanger geworden is. Scano
komt uit Sardinië. Ze heeft gezongen in opera's van Domzetti, Handel, Rossini, Vivaldi en
Mozart. Bovendien heeft ze in
Rome Carl Orffs 'Carmina Burana' al een keer gezongen.
De sopraan is toevallig een
week voor het optreden ook in
Nederland. Ze heeft op 25 augustus een gastoptreden by
het Concertgebouw Orkest in
Amsterdam.
Simon Roberts is met alleen

samen met Peter Tromp, Jacques Jongmans, Pauline Jongmans en Jaap Gelderloos organisator van het concert, hy is
ook professioneel operazanger Roberts woont in Zandvoort, maar is een groot deel
van het jaar in het buitenland
vanwege zijn carrière als tenor.
Vorig jaar zong hy' nog in Bologna 'Die lustige Witwe'. Hy is
geboren in Wales. Op 21-jange
leeftijd maakte hy zy'n debuut
in de Royal Albert Hall. Roberts studeerde aan de Royal
Academy of Music in Londen.
Hy' werkte onder andere samen met de dirigent David Angus, die hy' gevraagd heeft om
de vy'f Zandvoortse koren te
leiden tijdens de uitvoering op
2 september.
Angus begon als koorlid van
King's College in Cambndge.
Inmiddels dirigeert hy' onder

Waterput
Vervolg van voorpagina

andere by het Symfonie Orkest van Vlaanderen, Glyndebourne Opera, het London's
Philharmomc Orchestra. In
Nederland heeft hy ook by' het
Brabants Orkest gewerkt.
De vijf koren (het Toonkunstkoor, het Mannenkoor,
het Vrouwenkoor, Music All In
en het Kinderkoor Agatha)
zyn al maanden bezig om de
koorparty'en in te studeren.
Onlangs kwam Angus even
over om te horen of het goed
gaat en hy was zeer tevreden.
Niettemin zoeken de organisatoren nog kinderen die willen meezingen. Op 13 mei is er
daarom een auditie m Gebouw
De Krocht. De auditie duurt
van één tot vier uur. Het leuke
is dat de uitverkoren kinderen
speciale kleding voor het concert krijgen die ze mogen hou- Simon Roberts
Foto Jan Willem Guldemond
den.

B

afdelingen van de instelling voor gehandicapten.
„De band is twee jaar geleden in het
klein ontstaan," legt Jens Hahnebeck
uit, die samen met Frank Boerenbach
de groep begeleidt. „Een collega en ik
namen onze gitaar weieens mee naar
het werk. Zo kwam van het een het
ander." Onlangs trad de groep voor
het eerst op in Nieuw Unicum. Het
succes was groot. Zelfs buiten Nieuw
Unicum werd erover gepraat.
Het samen muziek maken heeft een
belangrijke sociale functie volgens
Jens. „We werken samen aan een
doel. Het geeft afleiding voor de bewoners en ze leren met kritiek omgaan, want soms geeft de een wat
tegengas tegen de ander. Dat kan allemaal. Hier hangt de sfeer van oudejongens-krentenbrood."

Volgens zanger Martyn Rademaker
zorgt het musiceren daarnaast voor
ontspanning van de spieren. Dat kan
volgens hem heel prettig zyn. „En als
je je klote voelt, kun je je hier uitleven." Hy trekt een gepymgd gezicht
by" 'Hey Joe', want dat hoort, vindt
hy.
Over het algemeen hebben de spelers echter juist een vroly'ke vry'dagmiddag. Ed Borg: „Ik had nog nooit in
een band gezongen, maar ik vind het
erg leuk. Ik heb echt lol."
„Ik beleef er ontzettend veel plezier
aan," beaamt Gerard Brokmeier.
Hij is byna helemaal verlamd, maar
hij kan wel zijn vingers bewegen.
Daardoor kan hy een perspex blokje
aanraken dat een drumcomputer
aanstuurt. Elk ritme of drumsoort

haalt hy" uit het plateau dat vast aan
zyn rolstoel zit. Het instrument is
speciaal voor hem ontworpen.
Ton Hulsbosch zit met een elektrische gitaar op schoot. Je ziet hem
genieten van rocker Van Morrissons
'Brown Eyed Girl'. „Ik speelde als
kind ook al gitaar."
Ook voor geluidstechnicus Cedric
Braumuller is dankzij de huisband
een vroegere liefde weer opgebloeid.
„Ik heb in een buurthuis m Amsterdam het geluid gedaan. Daar hadden
ze wel een grotere mengtafel," merkt
hy met een gryns op.
Pianist Tom Wiederhold heeft zelfs
zyn oude vak weer kunnen oppakken.
Hy heeft m Australië in diverse groepen en trio's gespeeld. Zy'n vaste uitdrakking 'Ik hou van pop tot barok'
komt m Building on the Sand goed

van pas, want de groep speelt zeer
uiteenlopende muziek. De nummers
worden democratisch gekozen, maar
iedereen krijgt een kans.
Dat betekent dat zanger Cees Berlips bijvoorbeeld ook de klassieker 'Ik
verscheurde je foto' ten gehore mag
brengen Hy is dol op smartlappen.
Voordat hy verlamd raakte door een
motorblok op zyn hoofd was hij onder
andere barkeeper in een kroeg op het
Rembrandtsplein in Amsterdam. Hy'
zet nog maar eens a capella 'De vlieger' van André Hazes in

Verkeersexamen

Anbo

ZANDVOORT - Op 27 april
vindt de algemene ledenvergadering van de ouderenbond
Anbo plaats. De byeenkomst
wordt gehouden m het Gemeenschapshuis.
Aanvang
twee uur.

Het is een loffelijk streven
dat verkeersveiligheid voorop
staat in het gemeentelyk verkeers- en vervoersplan. Niemand is gebaat by' problemen
vanwege of tengevolge van verkeersongelukken of een andere
oorzaak.
Juist daarom is het geen

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 562 6211
Abonnementsprijzen ƒ 20,50 per kwartaal,
! 37,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar
ƒ 19,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 2 1 0
Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

Hans van Pelt

Dagelijks
13 30 & 15 30

Vr t/m Di 19 00
Dagelijks m u v
zaterdag 21 30

BEACH

BONE
COLLECTOR
Denzel Washington

Donderdag 20 apnl 19 30

The Hole
Woensdag 26 apnl 1930

goed plan om in Zandvoort
overal dertig-kilometerzones
te creëren, uitgezonderd een
zestal straten, alleen maar met
als doelstelling ongelukken te
voorkomen. Dit komt voort uit
een landelijk streven om het
aantal
verkeersslachtoffers
met 25 procent te verminderen.
Dit wordt niet goed onderbouwd in het plan. Verkeersambtenaar Mollers vindt het
te moeilijk om cyfers te zoeken. Wel, dat is niet zo moeilijk. De website van het Centraal Bureau voor de Statistiek
geeft vrijwel alle gewenste informatie. In 1985 was in Nederland het totaal aantal doden in
het verkeer 1438, van wie 515
binnen en 923 buiten de bebouwde kom
Van 1985 tot en met 1998 is er
een duidelijke daling m zowel
het aantal verkeersongevallen

Niet in Zandvoort

Advertentieverkoop: H van Zanten
(hoofd), M. Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters421 B.Amstelveen Postbus51,
1180 AB Amstelveen. Tel (023) 571 7166
Fax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®perscom n l
Advertentie-orderafdelmg Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
Fax 5626283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
665 6321

20 t/m 26 april

Foto Kann Schut

Strijdpunt

Verkeersplan
ongenuanceerd

Cinema Circus

Cees, Tom, Cedric, Jens, Ton, Martijn,
Frank en Ed oefenen samen met Gerard
elke twee weken

Burgemeester

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bl| de Nederlandse Nieuwsbladpere

J. Paap uit de Van Ostadestraat heeft er niettemin nog
weinig vertrouwen in dat hy
geen wateroverlast meer
krygt „Ik heb mijn zandzakken nog bewaard." „Na een
goede donderbui kunnen we
zien of het geholpen heeft," al-,
dus H. Drayer uit de Koning-"
straat.

Monique van Hoogstraten

Zandwaaier
doceert voor
het eerst over
het verzet

Redactie. Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv-chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce
Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie
Willem
Bleesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Vvonne Mulder, Andre Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

De put is bedoeld om bij he-_,/
vige buien vol te lopen, zodatT" s
het centrum met meer over- }
stroomt. Er kan 4,5 miyoen li-~-x
ter in, net zo veel als in een )
vierkant zwembad van 25 me- ^
ter. De put heeft 8 miyoen gulden gekost

Pop en smartlappenin gang Nieuw Unicum

ZANDVOORT - De twee
apotheken in Zandvoort zijn
vanaf l mei niet meer open tussen acht uur en tien uur 's
avonds. Zandvoorters moeten
voortaan laat op de avond naar
de Centraal Apotheek op de
Gedempte Oude Gracht in
UILDING ON the Sand heet
Haarlem. Wel is een van de
Nieuw Unicums nieuwste
apotheken in de zomer telefocreatieve groep. De muzikanmsch bereikbaar voor spoedten wonen namelijk bijna algevallen tussen acht en tien. lemaal in Sandevoerde, een van de
Bovendien is een van de apotheken altyd tussen zes en
acht open.
De weekendopeningstijden
blijven eveneens gehandhaafd:
op zaterdag tussen elf en een
en tussen vijf en zes uur, op
zondag tussen half twaalf en
half een en tussen vy'f en zes
uur. Patiënten die geen vervoer hebben, kunnen hun medicy'nen na overleg met de
ZANDVOORT - Het nieuwe
Centraal Apotheek thuisbe- bezoekerscentrum van het Nazorgd krijgen.
tionaal Park Zuid-Kennemerland nodigt voor het eerst leerlingen van basisscholen uit
voor een les over het verzet. In
ZANDVOORT - Rob van der Zandvoort doet in elk geval de
Heijden blyft burgemeester in Nicolaasschool daaraan mee.
Zandvoort HIJ is maandag opGroep acht staat in de Zandmeuw benoemd voor zes jaar. waaier onder de noemer 'Het
Van der Heijden is al twaalf verzet in de Tweede Wereldjaar burgemeester.
oorlog, en dan nu?' stil bij 4
mei. Leerkracht Ardy Henneman bereidt de kinderen erop
voor met een verhaal over twee
scholieren en een film en cdrom over Anne Frank.
De leerlingen mogen zelf aan
Vervolg van voorpagina
de slag met opdrachten over
„Inmiddels begint iedereen bijvoorbeeld Radio Oranje en
zich steeds asocialer te gedra- distributiebonnen. Bovendien
gen. We zetten stoelen neer om brengen ze een bezoek aan de
een plekje te reserveren voor Eerebegraafplaats samen met
later," vertelt Booiman. Buurt- Ge Loogman, die wat gaat verbewoner Ad van Antwerpen tellen over de mensen die in de
lost het anders op. „Ik heb een laatste dagen van de oorlog geeigen oprit en soms mogen fusillieerd zvjn in de duinen. De
mrjn buren daar ook wel even kinderen leggen ook bloemen
staan." De familie Nyssen neer bij de graven van gevalleheeft uit kwaadheid inmiddels nen. Dat laatste doen ze teook een eigen oprit aangelegd. vens op 4 mei ty'dens de herWethouder
Hogendoorn denking by het monument op
zegt dat hy op dit moment nog de Van Lennepweg.
De andere scholen in Zandweinig voor de buurtbewoners
kan doen. „We hebben geen in- voort besteden eveneens aanvloed op de politie. Als er vanaf dacht aan de bevrijding. Zo bejuli betaald parkeeren wordt zoeken de Oranje Nassauingevoerd, zyn de problemen school en de Hannie Schaftwel grotendeels voorbij," ver- school onder leiding van Ge R.A. Busé reageert op de kritiwacht hy. „Gele strepen aan- Loogman het door hun gea- scbe noot bij het verkeersplan
brengen heeft voor zo'n korte dopteerde monument in de (Zandvoorts Nieuwsblad 12
duinen op 7 of 8 mei.
april). Hij vindt ook dat de ontermyn geen zin meer."
derbouwing van het plan om
meer dertig-kilometerzones in
te voeren rammelt. Hij meent
Zandvoorts
ZANDVOORT - 126 leerlin- daarnaast dat het terugdrinNieuwsblad
gen zyn vry'dag geslaagd voor gen van het aantal yerkeersOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, hun verkeersexamen. Dat zyn slachtoffers in de juiste verBentveld en Aerdenhout Verschijnt op alle kinderen die aan het exa- houdingen gezien moet worwoensdag Uitgave Weekmedia BV
men deelnamen.
den.
Hoofdredacteur Dick Piet
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen

„Ik ga binnenkort met het m-^
"
genieursbureau Witteveen en j
Bos erover praten. We zullen' -N
de bewoners hiervan op de j
hoogte houden."
<

ADVERTENTIE

'Bad boy Leroy Brown' van Frank
Sinatra klinkt achter een van de
automatische schuifdeuren in een
van de gangen van Nieuw Unicum.
In de oefenruimte concentreren
zeven bewoners en twee
begeleiders zich op het swingende
nummer. Ze repeteren elke twee
weken op vrijdagmiddag. Nieuw
Unicum heeft namelijk een nieuwe
huisband die op de open dag ter
gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan goed voor de dag wil
komen.

met dodelyke afloop (van 1227
naar 988) als wel verkeersslachtoffers (van 1334 naar
1066). Deze cyfers zijn licht
vertekend omdat het CBS met
aangeeft waar deze ongevallen
het meeste voorkomen: op de
snelweg, of binnen of buiten de
bebouwde kom.
Snelheid is met altyd een
oorzaak. Feiten hebben uitgewezen dat ook verkeerd gebruik van medicynen en alcohol een oorzaak zyn van verkeersongeyallen. Vergeleken
met 1985 is het aantal auto's
op de weg byna verdubbeld tot
zes mujoen terwijl het aantal
slachtoffers juist is afgenomen.
Het is met myn gewoonte om
lichtvaardig over doden en gewonden te schrijven, maar de
basis van het gemeentelijke
yerkeers- en vervoersplan gaat
juist daarover en wel op een
ongenuanceerde wijze. Men
vergeet, als vergelyking (dat
doet het CBS wel) dat per jaar
circa 1500 doden vallen in gewone huizen (door van de trap
te vallen, by'voorbeeld) en dat
er 1500 mensen zelfmoord plegen. Het aantal slachtoffers als
gevolg van roken is daar nog
een veelvoud van.
Moeten huizen nu regelmatig op veiligheid gecontroleerd
worden door de gemeentewet?
Worden rokers binnenkort gearresteerd wegens gevaarlyke
handelingen tegen de algemene gezondheid? Nee dus!
Waarom is de politiek zo gebeten op het autogebruik?
Waarom hangen er ieder najaar spandoeken 'De school is
weer begonnen' in plaats van
'Kinderen let op, er rijden nog
steeds auto's'? Waarom ziet de
gemeente een en ander niet in
juiste verhoudingen voordat
zy verstrekkende maatregelen
neemt alleen maar omdat er
subsidie voor is gegeven?
Er moet uiteraard getracht
worden elk verkeersongeval te
voorkomen, maar moet dat op
een zo betuttelende methode
dat het overgrote deel van de
dorpsstraten
dertig-küometerzones moeten worden?
Een gestoord persoon zal
toch zo hard rijden als hy' of zij
fy'n vindt. Wat er ook op het
bordje staat en wat voor soort

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk m de krant hebben gestaan De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw
brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 m Zandvoort
bobbel of drempel er door wéthouders Hogendoorn en consorten wordt verzonnen.
Het is met een mentaliteitskwestie om aan de dertig kilometer te wennen, maar te weet
dat het overgrote deel van de
automobilisten al de juiste
mentaliteit heeft om op een
verantwoorde wyze met een
verkeerssituatie om te gaan
Daar helpt echt geen wet aan,
hooguit een psycholoog die
een paar jaar op een gestoorde
inpraat die elke wet aan zyn
laars lapt. Bovendien, wie gaat
dat überhaupt controleren?
R.A. Buse
Zandvoort

Naschrift redactie:
De redactie wilde van verkeersambtenaar Mollers meer weten over het aantal verkeersslachtoffers m Zandvoort. Die
cijfers kon Mollers niet geven.

Herbenoeming
burgemeester

Briefschrijver W. Tates verbaast zich dat de politieke partijen akkoord gaan met een
derde ambtstermijn voor burgemeester Van der Heijden.
Het bericht dat de heer Van
der Heyden voor een derde penode is benoemd tot burgemeester van Zandvoort heeft
mij niet verbaasd. De discussie
na de affaires 'Peper, Lubbers
en Kohl', dat bestuurders niet
langer dan twee perioden op
dezelfde post dienen te bly'ven,
is nooit serieus afgerond.
Wat mij wel verbaasde was
het aansluitende bericht, dat
in een eerder stadium de fractievoorzitters unaniem positief
hebben geadviseerd aan de
Commissaris van de Koningin
over een eventuele herbenoemmg van de burgemeester. In
1994 heeft de PvdA-afdeling
Zandvoort negatief geadvi-

seerd voor de herbenoeming
van een tweede periode. In
1998 heeft de WD-afdelmg
Zandvoort in het verkiezingsprogramma opgenomen, dat
de maximale bestuursperiode
van de burgemeester in Zandvoort met langer dan twee termynen dient te zyn.
By de collegevorming in 1998
hebben de fracties m de gemeenteraad besloten om de
zittende burgemeester al zyn
portefeuilles te ontnemen, behalve die welke de 'wet' voorschryft. Deze portefeuilles, te
weten Personeelszaken en
Verkeer (buiten de gemeentegrenzen), waren met goed beheerd gedurende de tien jaar
dat deze onder de burgemeester ressorteerden De burgers
van Zandvoort plukken daar
nog steeds de wrange vruchten
van.
Het meest ernstige vind ik
het negeren door de WD-fractie van het verkiezingsprogramma. Alle raadsleden hebben m de ledenvergadering
voor dit programmapunt gestemd. Dat een drietal daar later spy t van kreeg doet met ter
zake. Enkele weken gelden
verweet de WD andere partyen van kiezersverlakkery m
verband met de te benoemen
schaduwcommissieleden
Naar myn mening ten onrechte Thans blykt dat de WD
toen reeds het positieve advies
voor herbenoeming had gegeven. Dit is pas kiezersbedrog in
optima forma.
Ik ben van mening, dat geen
der zittende WD-raadsleden
nog voor herverkiezing in aanmerkmg kan komen. Ook het
bestuur van deze party, dat tot
primaire taak heeft om namens de leden er voor zorg te
dragen, dat de fractie met m
stryd met het verkiezingsprogramma handelt, heeft veel
wat uit te leggen. Het excuus,
dat ik nu reeds heb gehoord,

ï

dat een negatief advies de goede sfeer in de raad zou bederven en dat het moeilijker zou
worden om met de burgemeester samen te werken terwijl er
toch niets zou veranderen, getuigt naar mijn mening met
van professionaliteit en karakter Een goede sfeer in de ge- !
meenteraad is belangryk,
maar het mag geen doel op
zich worden
i
Deze handelwy'ze maakt een
uitgebreid
verkiezingspro- j
gramma overbodig. Men kan '
voortaan volstaan met de zin'WD streeft naar een goede
sfeer in de gemeenteraad en
maakt daaraan alles onderge-"
schikt.'
W. Tatcs
Zandvoort

Muur

Ton de Vries geeft zijn mening
over de muur rondom het
nieuwe woonwagenkamp in
Park Duijnwrjk, die tot veel
commotie heeft geleid.
Zandvoort heeft zich gevoegd by de grote stad Berlijn.
Ik beleefde dit toen ik zondagavond op het NS-perron wandelde. Plotseling drong het tot
mij door Zandvoort heeft nu
ook een muur. Een muur die
uitnodigt om teksten te produceren, zoals ook op de 'echte'muur m Berlyn.
Geschiedenis in een notedop
met een negatieve klank. Een
negatieve gebeurtenis die toch
een positief monument kan i
opleveren, zoals in Berlijn l
Daar heeft men een stukje j
muur m stand gehouden als
een bevrydmgsteken op de
scheiding van mensen.
Vandaar myn advies: laat
een klein stukje van de Zandvoortse muur staan, desnoods
op een andere plaats en laat
een ieder daarop schry ven wat
de openbaarheid weten mag
en de bevrijding dient.
Wat my' betreft mag de gemeente, zoals nu ook, de teksten regelmatig verwijderen om
ruimte te maken voor nieuwe
leuzen die de scheiding tussen
mensen belemmeren. Zand-!
voort let op uw muur!
i
T. de Vries '
Zandvoort l
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* /American Chicken Menu * American Chicken Menu *
SMALL

KEUZE UIT DE
VOLGENDE MENU'S:

l

6

MILD-WING menu, mild gekruid
HOT &SPICE-WING menu, heet gekruid
AKI-WING menu, met kerrie kruiden,
dus pittig!
BIG-WING menu, medium gekruid
FRIED-CHICKEN menu, mild gekruide
kip karbonades drumsticks
HOT &SPICE FRIED-CHICKEN menu,
heet gekruid!
KIPPEN BOUTEN menu, mild gekruid
FINGERS (zonder botjes)

6 stuks
6 stuks
6 stuks

MEDIUM

LARGE

9 stuks
9 stuks
9 stuks

12 stuks
12 stuks
12 stuks

3 stuks
2 stuks

4 stuks
3 stuks

5 stuks
4 stuks

2 stuks

3 stuks

4 Stuks

1 stuks
5 stuks

6 stuks

2 stuks
7 stuks

Bovenstaande menu's zijn inclusief saus, salade en wedges

SAUZEN
* Cocktail
* Knoflook
* Melrose
* Smoked BBQ
* Sambal
Mosterd

en *"V

~SALADE'S
* F/onda
*Kool
* Mexi
* Fruit
* Aardappe/

Middenweg 109- 113A
1098 AH Amsterdam
Tel. (020)663 11 61

SMAKELIJKE
PAAS-SUGGESTIES
VAN UW
TOPSLAGER

De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN
VUfit maakt Easy Uvtnp
zo uniek?
• Permanente expositie von meer dan 80 ilaopbonkcn
en 10 bedkastenprogramma's in hel telere genre,
• Slaapbanken en bedkasten m alle gangbare malen
(l en 2 pcrsoons, twijfelaars en lils |umeaux),
• Alle bedsyslemen,
• Modern en klassiek,
• Uitmuntende service en garanliebepalingen (CfiW),
• Scherpe prijsstelling,
• Pro|eclofdeling,
• Dealer van alle Europese topmerken,
a Gratis bezorging door het hele land, inclusief
campings en tuincomplexen
• Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag

150 gram
PAASEI-SALADE 2.25

«3

W^

• Bedbrecdles:
100,140 o! 160 cm
• Bedlcnglc 200 cm
• Bedhoogle:
Seniorenhoogte

http://www.slaapbanlcen.nl

Feestelijk vlees van
de Topslager voor Creatief tafelen.
Een mooi stuk vlees braden? Wat denkt u van zo'n prachtig stuk ROSBIEF. Of toch weer eens zo'n
FEESTELIJK GEKRUIDE
4
OQ
varkensfilet of rollade per 100 gram
l y O9
We kunnen gezellig gaan fonduen.
Gaat u liever gourmetten of steengrillen?
Geen probleem, dit alles kunt u bij ons bestellen.

Slagerij Vreeburg

LEHMAN

ffi

^~

Haltestraat 54, Zandvoort. Tel.

Speciaal BIG-CHICKEN menu
Van alle kipsoorten één MILD-WING
HOT & SPICE-WING
AKI-WING
BIG-WING
FRIED-CHICKEN
HOT & SPICE FRIED-CHICKEN
KIPPEN BOUT
inclusief wijn, salades en wedges

U hoeft niet ver te zoeken, bij
BP LEHMAN heeft de Paashaas
een traktatie voor u achtergelaten. BP trakteert u

Te Koop
Westerparkstraat 19

35 jaar
gespecialiseerd in

BUDGET family menu voor 2 personen
2 Bouten
2 Fried
2 HotWings
2MildWings

2 Salades
2 Sauzen
2 Wedges

SIERBESTRATCNG
Vrijblijvende prijsopgave

v.a ƒ 60,- p.m-

voor

incl. stenen

TEL. 023-5731729

Zeven weken lang Lente-Klappers bij de Nationale Postcode Loterij

ROYAL family menu voor 2 personen
2 Fried Chicken
1 Florida Salade
2 Hot Spice
1 Kool Salade
2 Big Wings
1 Cocktail saus
2 Kip Fingers
1 Knoflook Saus
2 Wings
2 HotWings
2 Aki Wings
2 Porties American style
potato wedges of gepofte aardappels

voorraad
strekt.

HENK SEBREGTS

voor

Deze menu's zijn ook voor 4 personen verkrijgbaar
en zijn incl. 3 sauzen en 3 salades
u
BUDGETfamily 4personen
ƒ 49,95
ROYAL family 4 personen
ƒ57,95

Vrijstaande woning, 6 kamers, kelder, zomerhuis en
berging B j 1910" Veel authentieke details Eigen
parkeerplaats is moaehjk Tel. 023-5731984

JOUWENS

Elke dag een

K I E M !

én 1

05 12 23
38 45 48 49
64
gloednieuwe BMW rijker
worden!
Stuur dus snel de bon
op deze pagina in, want
elke dag telt! En u weet:
hoe meer loten u heeft,
hoe groter uw kans op
een auto en een miljoen.

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING
fflGMJB

VERWARMING

oo

0800-0998350

EEN BMW:

Haltestraat 23c, Zandvoort
tel. 023-5733003
Geopend van 16.00 t/m 22.00 uur
woensdag gesloten
Ook frisdranken verkrijgbaar

Rectificatie

Za n d voorts
;JMieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 5717093

Heesters
Bomen
Bemesting

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P Klein
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

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

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

3437 PH 002
in Nieuwegein

Helaas zijn vorige week niet
de juiste Kien-getallen vermeld, waarvoor onze excuses Hieronder volgen de
juiste getallen van 9 april:

Omdat u niet zonder kunt!

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

2541 VE014
in 's Gravenhage

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

* /American Chicken Menu * American Chicken Menu *

Dessert: BEN & JERRY'S VERMONT'S FINEST • ICE CREAM ƒ 11,95

1 MILJOEN GULDEN:

5084 HK 003
in Biest Houtakker

3261 AC 006
in Oud Beijerland

3291 AP 020
in Strijen
Van 10 april tot en met
31 mei is het elke dag
waanzinnig feest bij de
Postcode Loterij. Dan
maakt u élke dag kans
op de Postcode-LenteKlappers: een AUTO
én een geldprijs van
EEN MILJOEN GULDEN. En dat zeven

weken achterelkaar.
Extra! Dus bovenop alle
andere fantastische prijzen in de Postcode
Loterij.
Bestel nu uw (extra)
loten. Dan kunt u in één
klap maar liefst een miljoen gulden en een

2713 AP 006

K

in Zoetermeer

N S

13 14 19 21
31 35 43 52
62 68
88

3723 XW
in Bilthoven

met
13 winnende loten
ƒ 25.000,- PER LOT

BON VOOR LENTE-KLAPPERS
t ik wil kans rnakenop alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Mega Jackpot, de PastcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermsa steun itc 28 goade doelen.
D 3 x f 12,50 (drie lotnummers)
D 2x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x f 12,50 (één lotnummer)
Atf.ö. vw keuze aankruisen en varder invutlan in
bloklBtterS. Deelname houdt m aanvaarding van
ttat reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ifttoftssrvfc», tel 0900-300 f500(3Scpm).
ik machtig u hierbij totwederopzegglng
om eenmaal per maand do inleg voorde
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voorde extra trekking van nevenstaande
rekening ai te schrijven.
i^

O de heer

en voor
3723 XW 003
extra: een BMW!

D mevrouw

1

Naam

Adres'
PostcodeKijk zondag 23 april:
22.00 uu r TROS TV2
en bel tot maandag ,
22.00 uur 0909 0055 :
(99 cpm) om kans te |
!
maken op een

Plaats:
<Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs _
Tel
boven ƒ 10.000,'

draagbare digitale
telefoon

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum

,!

Handtekening:

1500004

• NATIONALE B
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar;
MLOTERIJ
Nattonalo Postcods Loterij, Antwoordnummer 18303,1100 VM Amsterdam.
|De loterij l& goedgekeurd door ite Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.0.890/0098/831 ,s d.d. 19/f 2/1997.

www.postcodeloterij.nl
of bel: 0900-300 1500

(35 cpm)
i

• Z«tfout*n voorbehouden

;

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Muzikale golfslag

woensdag 19 april 2000

Een korte klap en Thys zeeg ineen

ZANDVOORT - Negen
Zandvoortse koren geven op
verzoek van de Stichting Viering Nationale Feestdagen een
ge'zamenüjk concert op 5 mei.
Deze 'Muzikale golfslag' vindt
plaats in de Korverhal.
Vjjf jaar geleden werd voor
de'eerste keer een dergelijke
gro'te zangmanifestatie gehoudeh vanwege het 50-jarig jubileum van de bevrijding.
Nieuw is dat jonge leden van
muziekschool New Wave het
concert ondersteunen. Het publiek mag meezingen. Naast
het Wilhelmus en het Zandvoorts Volkslied wordt voor ZHC in de jaren
het eerst het Noordhollands zestig, toen Thys
Ockersen
Volkslied gezongen.

Exposities

'ZANDVOORT - m de bibiio-

théek is tot eind april de jubileümtentoonstelling van de
Fotokring Zandvoort te zien.
In,"mei worden schilderijen van
het echtpaar Van den Berg geto'ond. De heer Van den Berg
st'èlt klassieke plieverfschildenjen tentoon. Zijn vrouw heeft
fijri borduurwerk ingelyst.

r
i*.
k

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Nog even over de carmina
Van het 'Carminu Burana'-front valt nog meer te melden dan
alleen de artiesten die meedoen. Maandag is de website ververst
(www.classics-concerts.nl). Wie geen internet heeft, kan ook op
zondagavond tussen negen en elf uur luisteren naar een klassiek
radioprogramma van de lokale omroep ZFM. Simon Roberts en
Jacques Jongmans (organisatoren van het concert op 2 september) besteden uiteraard in hun programma veel aandacht aan
de uitvoering van de 'Carmina Burana'. Elke week leggen ze een
stukje van het werk van Carl Orff uit en geven ze een cd met de
muziek weg. Bovendien proberen ze natuurlyk ook nog wat
sponsors op te warmen. Particulieren kunnen voor vijfhonderd
gulden per persoon een aandeel kopen. Daarmee steunen ze met
alleen de opvoering, maar zitten ze ook vooraan en kry gen ze een
vip-behandeling. Tot 15 mei kunnen ze zich nog opgeven. Een
groot deel van de Zandvoortse bevolking steunt het concert
trouwens al op een andere manier. Bijna tweehonderd Zandvoorters zingen op 2 september zelf mee. Ze zijn al maanden
hiervoor aan het repeteren.

kortstondig lid
was van de
Zandvoortse
Hockeyvereniging
Foto Archief B
Balledux

Bevrijding

Lang heeft de carrière van
Thys Ockersen bij de
hockeyclub niet geduurd,
maar hij heeft er wel leren
snijden. Aan deze techniek
bewaart hij niettemin
(letterlijk) pijnlijke
herinneringen.

ZANDVOORT - In La Bastille\treedt Eddie Walsen donderdag 20 april op tijdens de
OE IK by' de ZandAmsterdamse avond. Hy zingt
voortse
HockeyNederlandse populaire muclub kwam, weet ik
ziek. La Bastille zit in de Halteniet meer. Ik verstraat op nummer 58. Het op- moed dat het Hans van Pagée
treden is gratis bij te wonen. was die er mij naar toe heeft
Het feest begint om negen uur. gesleept. Zyn vader, de bekende gymleraar van de Hannie
Schaft school, was voorzitter
Frank Wïlliams
van de Hockeyclub.'
ZANDVOORT - Op vrydag
'De Hockeyclub had zijn be21 april treedt Frank Williams staan ver van de bewoonde weop in café Sesto Senso op het reld. Je ging het spoor over,
Gasthuisplein. Hy zingt zowel fietste door de zogenaamde
Nederlandse als Engelse lied- 'modderkom', langs onder anjes. Zijn concert begint om tien dere de Corpdex en dan kwam
uur en is gratis toegankelijk. je ergens bij het Circuit bij de
sportvelden. Daar stond een
armoedig gebouwtje dat voor
clubgebouw moest doorgaan.'

H

Periode: 8-14 april
Geboren: Tjade Joh, zoon van
Johannes Jacobus Petri en
Frduke Ali Meindersma; Yentl,
dochter van Soerdjono LieThin-Looi en Nanda van Zwol.
Ondertrouwd: Hendrik Floryn
etf'Fabienne Nicole van Kuik;
Jo'annes Wilhelmus Maria
Dankelman en Ellen Monique
van de Poppe; Marco Henricus
Johannes Wullems en Maria
Lcmisa Gabriella Stokker.
Gefrouwd: Hendrikus Hermanus Hoejenbos en Esther
Christina Prins.
O^rleden: Elizabeth Fennegina~Roozekrans-De Lijster (88).

'Ik was ongeveer tien of elf
jaar toen ik kennis maakte met
hockey. Ik kwam meteen op
het doel terecht, want als debutant wist ik natuurlijk nauwely'ks met de stick om te
gaan.'
'Het schouwspel speelde
zich voor mijn ogen af. Jongens
(ik dacht niet dat er meisjes by
waren) die het
veld afrenden ~
achter een kleine bal en die
onbedaard en
meedogenloos ^met de stick sloegen.'
'Ik wist niet dat je met zo'n
stick kon snijden. Je gaf de bal
met een schuin gehouden stick
een enorme slag en de bal reikte meestal heel ver. Een van de
oudere jongens was daar heel
bedreven in. Hoewel het offlcieel volgens het reglement
verboden was, gebeurde het
toch wel erg veel.'
'Ik was meteen het dankbare
slachtoffer van een oudere jongen die bekwaam de hockeybal

Goedkoop naar de film
Een bioscoopkaartje kost vanavond in het Circus op het
Gasthuisplein slechts 7,50 gulden vanwege de Nationale
Bioscoopdagen. Bovendien krijgen bezoekers een
waardebon van 2,50 gulden zodat ze later nog een keer met
korting naar de film kunnen.
eden van Filmclub Simon van Collem krijgen op de clubayonL
den altijd al vy f gulden korting. Normaalgesproken draait de
filmclub op woensdag om half acht, maar deze week op donder-

dag.
Voor kinderen zijn er twee films geprogrammeerd. Wie snel is,
kan vanmiddag nog naar de Walt Disney-animatiefilm 'Toy Story' (om half twee) of naar'Kruimeltje' (om half vier). 'Kruirneltje' is grappig en ontroerend, want het gaat over een jongetje uit
een arm gezin dat allerlei avonturen beleeft.
Om zeven uur draait 'American Pie' (vanaf twaalf jaar), een
komische film over twee meiden die 'het' ook weieens willen
doen. De bloedstollende thriller 'The Bonecollector' wordt om
half tien vertoond.
Liefhebbers van aparte films zijn donderdagavond welkom bij
'The Hole'. Deze Taiwanese film gaat over de laatste week van
de vorige eeuw. Taipee wordt overspoelt door epidemieën en
regen. Twee mensen in een flat proberen op hun eigen manier de
rampen te overleven.
Pokémon was al populair, maar de film die donderdag uitkomt, zal de Japanse wezentjes nog meer by kinderen op het
netvlies doen branden. De eerste voorstelling is om half twee, de
tweede om vier uur. Reserveren valt wel aan te raden, want de
kaarten zy'n al by'na uitverkocht voor deze voorstellingen. Het
Circus verwacht een kinderinvasie. De film draait overigens ook
nog in de paasvakantie.

Vanwege Pasen zijn er in de Zandvoortse kerken extra diensten
die op ongebruikelijke tijdstippen beginnen.
Hervormde Kerk: Witte Donderdag 19.30 uur mr ds J.W. Verwijs (Viering H.A). Goede Vrijdag 19.30 uur Stille Dienst met mr
ds J.W. Verwys en Hervormd Kerkkoor. Paaszondag 10 uur mr
ds J.W. Verwijs met Hervormd Kerkkoor. Gereformeerde Kerk:
Witte Donderdag 19.30 uur ds W. van Galen (Viering H.A.),
Goede Vrijdag 19.30 uur ds W. van Galen, Paaszondag dr. G.
Manenschïjn.
Agatha Parochie: Witte Donderdag 19 uur pastor D. Duijves en
koor, Goede Vrydag 10 uur Kruisweg (ouderen) met pastores
Duy'ves en Van Pplvliet en koor, Paaszaterdag 22 uur Paaswake
met pastores Duyves en Van Polvliet en koor, Paaszondag 10.30
uur pastor Van Polvliet en koor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: Paaszondag 10.30 uur
drs A. Lambo uit Amsterdam.

beenbeschermer en ketste af
naar mijn kop. De schade was
minder erg, maar ik hield het
als doelman wel voor gezien.
Dat was niet mijn toekomst. Ik
ging het veld op om uit te vinden hoe ik zelf een bal kon snijden.'
'Het ging allemaal niet zo
vlot met ZHC. Ik herinner me
menig woensdagmiddag dat
we in de motregen tevergeefs
op de coach
_ stonden
te
wachten om ons te trainen.
Het was een sportleraar die dit
als bijbaantje had.'
'Vermoedely'k leverde hem
dat niet veel op, want hij kwam
vrijwel nooit. Dan sloegen we
zelf maar een balletje, construeerden teams en maakte
er het beste van.'
'Het is ook een paar keer
voorgekomen dat ik echt aan
een wedstrijd mee mocht
doen. Zo gebeurde het dat ik
een keer in Schalkwijk het veld

zwelling op mijn hoofd, maar ik
was er weer. Het spel kon doorgaan.'
'Gek genoeg heb ik mij na
deze kennismaking meteen
aangemeld bij de Zandvoortse
Hockeyclub. Ik werd lid en de
week daarop stond ik weer in
het doel. Maar nu ingepakt
met beenbeschermers en een
masker.'
'Toch hielp dat nauwelyks.
Weer kreeg ik een bal op myn
hoofd. Hij vloog tegen een

Voortaan op terras
smullen van
Indonesisch maal
ZANDVOORT - Annemarie
van Leeuwen en Roy Lefrandt
runnen al jaar en dag Toko
Ann, het eethuisje dat Zandvoorters van Indonesische
specialiteiten voorziet. Sinds
begin dit jaar heeft de zaak een
opvallende cosmetische verandering ondergaan. Roy Lefrandt: „We hebben de pui
open laten maken en een terras voor de zaak gecreëerd. Zo
lijkt het allemaal wat ruimtelyker en kunnen onze klanten,
als het lekker weer is, hun Indonesische hapje ook buiten
opeten. Bovendien wordt in de
komende maanden een airconditioning geïnstalleerd."
Lefrandt lacht: „Maar ik
moet eerlijk zeggen dat niet alleen onze klanten zich daar op
mogen verheugen. Ook onze
medewerkers zijn daar heel erg
bly mee. Je kunt je voorstellen
dat de temperatuur hier in de
zomer nogal kan oplopen."
Ooit leidden Roy en Annemarie een a la carte restaurant
waarmee ze hun werkzame leven vulden. Hun grootste wens
was destyds een kleiner eethuisje te beginnen en zo ontstond het idee voor een Indonesische toko. „Maar dat is eigenlijk ontzettend uit de hand
gelopen. Want we wilden juist
een kleinere zaak, maar inmiddels zy'n we niet alleen een
toko maar ook een cateringservice. Wy brengen onze specialiteiten naar feesten en partijen in het hele land," vertelt
Roy met zonder trots.
Wat is het geheim van het
succes van Toko Ann? Roy
denkt dat zy'n klanten proeven
dat alle gerechten die op het
menu staan, zonder uitzondering worden bereid door echte
Indonesische koks. „En kwaliteit dat is toch waarvoor je wilt
staan." De vernieuwde toko
biedt tegenwoordig plaats aan

m

Berichten
en tips voor
deze rubnek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

22 personen. Behalve dat bezoekers de gerechten mee kunnen nemen, brengen de medewerkers van Toko Ann de specialiteiten ook graag by de
mensen thuis. Toko Ann taevindt zich aan de Haltestraat
34 en is te bereiken via telefoonnummer 023-571.2800

Boeken straks
gerangschikt in
kleurhoeken
ZANDVOORT - Boekhandel
Bruna Balkenende ondergaat
een ingrijpende verbouwing.
Maar tydens de werkzaamheden blijven bezoekers van harte welkom in het noodpand
aan de Grote Krocht 21, tegenover het eigenlijke pand.
„We hebben alle artikelen
meegenomen dus kunnen
klanten gewoon by' ons terecht," vertelt Sjaak Balkenende, eigenaar van de boekhandel. Hoewel hij regelmatig
complimenten kreeg van klanten die zy'n zaak er zo keurig
uit vonden zien, werd het volgens hemzelf hoog tijd eens
iets aan het interieur te veranderen. „De inboedel was toch
alweer tien jaar oud. En sinds
een aantal maanden heeft Bruna een nieuwe formule voor de
inrichting van haar winkels.
Dus zy'n we met alle medewerkers een dag gaan kijken in
zo'n nieuwe winkel en we wa-

ecialiteiten
weekend) Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds 5730500 of
AMBULANCE: 112, of 5319191 112.
ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
(CPA).

APOTHEEK: Tot en met donderdagavond 's avonds Zeestraat Apotheek, tijdelijk gehuisvest op de Engelbertsstraat 90a, 5713073. Vanaf vrijPS: Asta hoopt nog steeds dat dagmorgen tot en met dpnderer iemand langskomt.
dagavond ('s avonds en in het
A l

een scherpe slag verkocht. De
bal zwiepte door de lucht en
raakte my midden op myn
hoofd.'
'Als in een tekenfilm vloog ik
loodrecht door het doel tegen
het net en zeeg ineen. Toen ik
weer bij mijn positieven kwam
was het spel even stil gelegd.
Men keek bezorgd naar de

We streden moedig en delfden
nog moediger het onderspit

Pokémon D-Day

^ Deze keer wordt er weer
eens een man in het zonnetje
gezet, en wel Spike. Hij is een
Buil Terriër in de drie-kleur
uitvoering. Ik hoor iedereen
denken: „Wat is dat nou weer
voor een ras." Een Buil Terriër is een middelgrote hond,
gladharig en met een bolle
neus. Over het algemeen zijn
het hele vrolijk honden en
daar is hij geen uitzondering
opi Spike is een gecastreerde
"
reu van 2'A jaar.
.Spike is naar volwassenen
toe een enthousiaste hond, bij
vreemden iets wat afwachtend maar dat kan heel aangenaam zijn. Naar kinderen toe
iets moeilijker, hij weet zijn
houding naar erge jonge kinderen moeilijk te bepalen.
"Kinderen vanaf ongeveer 14
jaar is weer geen probleem.
Honden vindt hij best leuk, teven meer dan reuen. Maar
katten en Spike gaan absoluut
niet samen.
~ 'Spike kan een paar uurtjes
alleen zijn. Hij is zo enthousiast en vrolijk dat de streken
die hij uithaalt wel eens over
,het hoofd worden gezien,
maar het is geen slecht idee
als hij straks op cursus gaat.
Spike is te gast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net als alle andere loges, een nieuw thuis.
Informatie: Kennemer Dieren' tehuis Zandvoort, KeesomV; straat 5, tel. 571.3888.
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EddieWalsch
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Met

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 (Amivedi)
en 5343440 (DierenbescherToko Ann heeft fors verbouwd
ming).

op kwam om te ontdekken dat
de tegenstanders allemaal
koppen groter waren en zo'n
vijf of zes jaar ouder. Ons team
was een allegaartje van kleuters en pubers. We streden
moedig en delfden nog moediger het onderspit.'
'Ik kon alleen maar constateren dat het in die tijd treurig
gesteld was met ZHC. Alleen
de sinterklaasavond in Hotel
Keur was goed georganiseerd
voor de jonge leden. Daar gingen wy met plezier heen en
hadden we een leuke avond.'
'Myn hockeycarrière heeft
dan ook niet lang geduurd.
Maar als ik terugdenk, dan
ruik weer de modder en de
grasplukken die het hoofdbestanddeel vormden van het
hockeyen.'
'Die activiteit zette ik voort
op het Cpomhert, maar toen
wist ik feilloos een bal te snijden en mijn klasgenoten hebben daar nog veel genoegen
aan beleefd.'
Thys Ockersen
ren zonder uitzondering wüdenthousiast."
De vernieuwde Bruna Balkenende zal volgens de eigenaar
veel overzichtelijker zijn. „We
werken meer in categorieën
met behulp van kleuren. De
gele hoek is bijvoorbeeld speciaal voor kinderen. Ook hebben we nu gelegenheid om uit
te breiden. We wilden al een
tijdje wat meer doen aan hobby- en computerboeken. Dat
gaat nu dus inderdaad gebeuren."
Het streven is een winkel
zonder drempels te maken.
„En dan bedoel ik eigenlijk gewoon dat we willen dat als
klanten binnen komen ze meteen weten waar ze moeten zijn.
Maar er bhjft natuurlijk altijd
gelegenheid om zomaar wat te
snuffelen."
Van oorsprong heeft Balkenende zijn wortels in de autobranche, waar hy 21 jaar lang
werkte. „Maar ik had altijd al
iets met winkels waar boeken
en tijdschriften werden verkocht. Ik vertoefde er graag.
Dus toen de gelegenheid zich
voordeed deze winkel over te
nemen, greep ik myn kans. En
ik ben er nog altijd heel erg bly
mee. Ik hou ervan met mensen
om te gaan en heb speciale interesse voor alles wat met boeken en tijdschriften te maken
heeft."
De vernieuwde Bruna Balkenende opent op 5 mei haar
deuren. Tot en met l mei kunnen klanten terecht in het
noodpand tegenover de nieuwe boekhandel. De vernieuwde Bruna Balkenende is te vinden aan de Grote Krocht 18.

Wie wordt
Miss Circuit?

ZANDVOORT - Meiden tussen de 18 en 25 j'aar kunnen
zich tot 4 mei schriftelyk opgeven by Circuit Park Zandvoort
(Postbus 132, 2040 AC Zandvoort) om Miss te worden. Ze
dienen in hun cv hun opleiding,
loopbaan, hobby's en confectiematen te vermelden en een
pasfoto mee te sturen.
Miss Circuit zal veel huldigingen, presentaties en recepties opluisteren met haar
vriendelijke en mooie verschijning. Haar verbale eigenschappen zy'n dan ook net zo b'elangryk als haar uiterlijk.
De jury bestaat uit Hans
Ernst (circuitdirecteur), Lisette Ernens (New Look Models),
Jan Lammers (coureur), Frits
van Eldik (Race Report), Olav
Mol (RTL Formule 1) en Pim
Kistjes (Circuit Park). De winnende miss krijgt publiciteit,
kleren en een fotosessie cadeau.

OVZ vergadert

ZANDVOORT - Ondernemers Vereniging Zandvoort
houdt op dinsdag 25 april een
ledenvergadering in Hotel
Hoogland (Westerparkstraat
5). Aanvang acht uur.

Het contrast kan bijna niet groter: het ene moment zit ik nog te
praten met mensen die voor een oorlog gevlucht zijn en nog geen
vy f minuten later loop ik in een flat langs een hakenkruis. Op de
muur bij het nieuwe woonwagenkamp is bovendien 'Auswits'
(nog fout geschreven ook) gekalkt. Weten we nu nog niet waarom we op 4 en 5 mei stilstaan by' 55 jaar bevrijding?

Palmpasen
Pasen is weliswaar volgende week, maar overal in het dorp is er
al wat van Pasen te merken. De Mariaschool, Hannie Schaftschool en Nicolaasschool hebben dan ook vrijdag hun traditionele wandeling met palmpaasstok (plus snoep) door de buurt al
gehad. Ondertussen werd er volop over Pasen gezongen.

Advies

We zouden een pagina kunnen besteden aan een recensie van
het succesvolle optreden van Wim Hildering dit weekend. Byvoorbeeld omdat Lana Lemmens haar Italiaanse accent beide
voorstellingen van het begin tot het eind wist vol te houden. Of
omdat Wiebe Rovers als Jehovagetuige en Carolien Bluys als
loodgieter de zaal plat kregen. Of vanwege de op het lijf geschreven hoofdrol van Bert Geelen. Zelfs een klein beetje vanwege het
mooie nieuwe decor en de leuke prijzen in de pauze. Maar dat
doen we niet, want dan zien de mensen die niet geweest zijn
straks groen en geel van jaloezie. We raden iedereen daarom aan
om gewoon nooit meer een voorstelling over te slaan. Volgend
seizoen is toneelvereniging Wim Hildering weer te zien in Gebouw De Krocht.
l

Wat een pech, boom weg
By' De Meeuw, de laatste flat in de Keesomstraat, is enige
commotie ontstaan over een boom. Een bewoner van de derde
verdieping ergerde zich aan de boom en wist de plantsoenendienst te overtuigen dat die boom weg moest. Op 5 april werd de
iep dan ook omgezaagd zonder vergunning. Andere bewoners
reageerden verontwaardigd. Een paar dagen later zette de ge;
meente daarom een nieuwe linde neer, een paar meter van dé
oude boom vandaan. Volgens gemeentevoorlichter Ton van
Heemst „handelde de plantsoenendienst volledig te goeder
trouw, al is het niet helemaal netjes gegaan. Maar de nieuwe
boom is in elk geval helemaal gezond en lekker stevig."

Lulden duidelijk

Overal in het centrum was het vrijdag te horen: Harro Hoejenbos (mede-eigenaar van Mollie en Co en de zoon van Toos en
Harry van het Busstation) en Esther Prins traden in het huwehjk. Eerst riep dorpsomroeper Klaas Koper het luidkeels om en
vervolgens stonden er twee doedelzakspelers onderaan het bordes van het raadhuis.
ADVERTENTIE

Lèzersntèiiu maand april
Hierbij het menu voor de maand april,
speciaal voor de lezers
van het Zandvoorts Nieuwsblad
Dit alles voor de speciale pnjs van

f54.50
Carpaccio van zalm met een pesto dressing
***
Pittige Thaise runderbouillon gevuld met
een rijk groentcgarnituur
***
Gebakken zeewolffilet met een piperade
of
Gegrilde Braziliaanse runderrib-eye met
een honing thijmsaus
***
Diplomatico freddo
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Makkelijk
praten!

Paard- en Pony
zomerkampen

UITNODIONG ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Edward van de Pol
Markislagerij

Weekaanbieding
Rundergehakt
1 kilo
1 gnllworst gratis
Hamlappen

Van de

-

ONDERNEMERS VERENIGING ZANDVOORT

Amsterdams -Paarden Centrum

Datum: DINSDAG 25 APRIL 2000
Aanvang: 20,00 uur
Locatie: Hotel Hoogland, Westerparkstraat 5 (5715541)
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ƒ10,00

dun, dik, blokjes alles is mogelijk
1 kilo

-r •

Lenteschotel

. •' ./

1 kilo
Lekker makkelijk, roerbakken

1QQ gram Rauwe ham +
100 gram Rollade

'

98

ƒ 9,

ƒ10,98

ƒ 3,50

aanbieding geldig voor woensdag 26 april

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Amsterdams Paarden Centrum Waveren
Provincialeweg 56
* 1 103 SB Amsterdam

Gastspreekster. Mevrouw Petra Nijssen van bureau HALT
Verantwoording bestuur
- voortgang O P.Z.
- herinrichting centrum
- speerpunten
Rondvraag
Sluiting
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Opening
Mededelingen/Ingekomen stukken
Notulen d.d 4 november 1999
Verslag secretaris 1999
Financieel verslag
- overzicht 1999
- baatbelastmg
Najaarsaktie voor ondernemers
Herstructurering Ondernemers Platform Zandvoort
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AGENDA
1
2
3
4
5

bij

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel. (023) 536 60 88

Bel voor info: 020-690 81 03

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

(W)
UdONT

Na afloop van de vergadering biedt het bestuur u een M1LLENNIUMhapjeen drankje aan.
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Doe mee aan onze

PfifiSPUZZEL

LAAGSTE PRIJS GARANTIE
IUOK1A 5110 GSM
8
Modem design. Superklein en -licht
I Beitijd tot 300 minuten, stand bytijd tot
d270 uur. Met makkelijke één-toetsmenu^bediemng. Mu bij Expert^;» combinatie met
X«en 1-jarig Swingline"abón/iement voor
i slechts 19,95 per maand/

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in
deze krant het paaseitje en plaats
de gevonden letter op de aangegeven plaats.

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van M EEUWEN

Stuur of breng uw oplossing uiterlijk
30 april a.s. naar het kantoor van
Zandvoprts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort

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

62 jaar

1938

2000
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192021 222324

Vitelle* BronzCare

34 35 36 37

debitef

©

38 39 40 41 42

43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53
Het Mobiele Netwerk'

voor een mooie
diepbruine teint

Vöflkpn telecom

ALLES OP EEN RIJ:
• Slechts 19,95 per maand
• Incl. 40 gratis dalminuten
per maand. Deze gelden voor
bellen naar een vaste fijn.
Daluren slechts 0,25 per minuut
Piekuren slechts 0,75 per minuut
Tijdelijk geen aansluitkosten
bellen in binnen- en buitenland
Nu met gratis EK-luchtbed!
Aanbieding is geldig t/m 29 april 2000
Neemt u a u b legitimatiebewijs en een
kopie bankafschrift mee voor een snelle afhandeling

ER ZIJN RUIM 2OO EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

NATUURLIJKE
CELBESCHERMING

houdt de huid
jong en soepel

Onder goede inzenders worden de volgende prijzen verloot,
prijswinnaars ontvangen persoomnlijk bericht.

...Niet alleen voor de vakantie,
ook voor de zonnebank..

HOOFDPRIJS:
2 waardebonnen a 100,~

De vakantie... de zonnebank.. Vitelle BronzCare-capsules bereiden
uw huid voor op de zon, waardoor u heel snel een mooie, diepbrume teint krijgt. Het beschermt... en het is nog gezond ook. Want
Vitelle BronzCare bevat bètacaroteen, lycopeen (tomaten-extract),
Vitamine A, E en selenium. Antioxidanten, die uw huid beschermen
tegen veroudering en weefselbeschadiging.
Met Vitelle BronzCare gaat u dus optimaal beschermd de zon in.

WAARDEBON

WAARDEBON

beschikbaar gesteld door
Kwekerij P. v. Kleeff

v. Stolbergweg 1

TROOSTPRIJS:
3 overheerlijke taarten
van La Bonbonnière
Haltestraat 22

i

50 capsules

Haarlem
Gedempte Oude Gracht 5-9

ƒ22,

25

Ons promotieteam deelt zaterdag 22 april paaseitjes uit,
verzorgd door de HEMA, Raadhuisplein.
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Deze oplossing inleveren vóór 30 april a.s.
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats
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Drogisterij - Parfumerie
Kerkstraat 31 2042 JD Zandvoort Tel 023 5712513
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Zege in A-lijn
naar echtpaar
Grroenewoud

woensdag 19 april 2000

Pittig verlies voor handbalteams van ZVM

ZANDVOORT - Het is
geen opmerkelijk feit, dat de
ZVM-Rabqbank
handbalteams opnieuw tegen een nederlaag aan liepen. En het
waren ook nog pittige nederlagen. De hanbalsters werden met 4-30 door KSV afgedroogd en de mannen hadden weinig in de melk te
Dit echtpaar scoorde 64 pro- brokkelen tegen de reserves
cent en bleef daarmee num- van WVGV, 12-26.
mer twee, de dames Van der
jyleulen en Spiers zeven procent voor. Het echtpaar GroeZVM-Rabo trad in het duel
newoud maakte een grote tegen KSV aan met een wissel.
sprong naar boven en heeft nu Drie speelsters waren niet fit
de leiding in handen met op de maar speelden op halve kracht
tweede plaats de heren Bakker mee en een aantal speelsters
en Brandse sr.
moest op strand werken. Ook
De heren Josee en Van Deij- met een volledig team had
nen, die voor het eerst in de B- ZVM-Rabo geen kans gehad
lijn mochten spelen, hadden maar nu was het helemaal een
een goede avond en eindigden ongelijke strijd. Binnen een
met 64 procent als eerste. paar minuten was het al geTweede met 59 procent wer- daan met de formatie van
den mevrouw Van Dujjn en de coach Geert Dijkstra. Het balheer Harmsen. Door hun goe- vaardige KSV sloeg toe en nam
de resultaat stegen de heren een ruime voorsprong die bij
josee en Van Deijnen na twee de rust al was opgelopen tot 2wedstrijde naar de eerste 13.
plaats, waarmee zy mevrouw
Slegers en de heer van de
De tweede helft was een forStaak naar de tweede plaats maliteit en het was alleen de
verwezen.
vraag tot hoe hoog de score
De overwinning in de C-lijn zou oplopen. KSV bleef goed
werd met 63 procent behaald handballen en kreeg volop medoor de dames Polm en De dewerking van ZVM dat geen
Vnes. De tweede plek was met potten kon breken De gasten
58 procent voor de dames Van schakelden snel over van verZanten en Koper. De dames dediging op aanval en overPolm en De Vries zijn onge- klasten ZVM-Rabo, 4-30.
naakbaar en voeren de rang„Wij zijn van het begin af aan
lijst aan met een prettige voor- niet in de wedstryd geweest,"
sprong op nummer twee, de aldus Geert Dijkstra. „Ondames Sikkens en Van Zanten. danks dat we niet genoeg fitte
In de A-lijn op donderdag- speelsters hadden is zo'n nemiddag waren mevrouw Van derlaag natuurlijk triest." Het
Leeuwen en de heer Overzier kaarsje was al snel uit in deze
met te houden. De teller bleef wedstrijd. We moeten nog
steken op 69 procent. De da- even volhouden, de competitie
mes Van der Meulen en Boon duurt nog een paar wedstrijkwamen met 63 procent als den en dan zien we wel weer."
tweede aan. Na twee wedstrijden gaan de heren HogenOok de Zandvoortse mandoorn en Weijers aan de lei- nen kregen een pak slaag. In
ding, op korte afstand gevolgd een stevige wedstrijd kon
door mevrouw Van Leeuwen ZVM-Rabo alleen in de eerste
en de heer Overzier.
helft goed tegenspel bieden.
WVGV nam vlot een voorsprong van vijf doelpunten en
vervolgens liepen de Zandvoorters achter de feiten aan.
ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines vlogen een bijzonder
snelle vlucht vanuit het Belgische Kappelen. De eerste
duif werd geklokt door
Koopman-Knegt.
Pleines had 275 duiven in
concours voor deze vlucht over
120 kilometer. Nadat de duiven om tien voor twee gelost
werden vlogen ze als een speer
huiswaarts. Om 14.56.26 uur
landde de eerste duif op het
hok van Koopman-Knegt, met
een snelheid van 1798.768.
Uitslag: Koopman-Knegt l,
23. R. Driehuizen 2, 16, 18,19,
22, 24, 25. H. Heiligers 3, 4, 11,
12,13,14,15,17,20,21. P. Bol 5,
6, 7. Koper-Koper 8, 9. KoperTwins 10. Paap-Paap 30. J.
Harteveld 37.

Ondanks de forse nederlaag hebben Jaap Koper, Richard Vos en Ernesto Vonsee plezier

Wel werd in die eerste helft werd de stnjd harder en haraardig gehandbald door ZVM. der. Dat leverde ZVM, wegens
Ruststand 7-12.
commentaar op de leiding,
twee rode kaarten op. WVGW
In de tweede helft zakte het kreeg toen de kans, en greep
spelpeil. Mede door zwak op- die ook, om de badgasten naar
treden van de scheidsrechters een forse nederlaag te spelen.

Foto RobKnotter

In de slotfase zat ZVM-Rabo
conditioneel er doorheen en
werd het een stevige nederlaag, 12-26.
„De eerste helft ging nog
wel," vond coach Ed Spruit.
„De tweede helft was erg

slecht en er werd ook slecht
gefloten. „Verdedigend lieten
we gaten vallen en conditoneel, we hadden geen wissels,
waren we op. Het is nog even
op de tanden bijten voor ons.
Deze klasse is te hoog gegre-

pen voor ons. Wij horen niet
thuis in deze klasse."
Doelpunten vrouwen: Luciene Paap l, Irina NJenhuis 3.
Mannen: Joost Berkhout 4,
Kees Schaap 3, Erwm Spruit 2,
Ernesto Vonsee 2

Nipt verlies voor ZHC-dames, Goede start TC Zandvoort
dikke nederlaag voor heren

winst. ZHC vervulde op voorbeeldige wijze haar sportieve
plicht In de begingfase verkeek ZHC zich op de snelle tegenstoten van Heerhugowaard. ZHC trok fel ten aanval
maar vergat bytijds defensief
in te grijpen. Met vlijmscherpe
counters sloeg HeerhugoDoor de nederlaag tegen waard driemaal toe en keek
koploper Kikkers moesten de ZHC tegen een 0-3 achterstand
Zandvoorters een plaatsje op aan.
de ranglijst inleveren. Met nog
twee wedstrijden te gaan
neemt ZHC nu de derde plaats
in. Dat moet een tweede plek
worden om mee te mogen
doen aan promotiewedstrijden.
De Zandvoortse vrouwen
maakten het Heerhugowaard
ZANDVOORT - De klaver- eer lastig. Heerhugowaard
Heerhugowaard dacht dat
jas-marathon tay de handbal- doet nog mee in de strijd om de
vereniging ZVM-Rabobank is titel en ging volop voor de de strijd gelopen was, maar
een groot succes geworden.
Vierentwintig uur lang bestreden dertig koppels elkaar. TJitemdelijk ging de overwinning
naar het koppel J.Terol en L.
Schnitfink.
De sfeer was bijzonder aangenaam in het clubhuis van de
Zandvoortse handbalverenigmg. Zestig klaverjassers
vochten voor de punten, maar
zonder mes op tafel. Tot aan
de laatste spel was het onduideljjjk wie met de winst ging
strijken. Die winst was met minunaal verschil voor het kopper J.Terol en L.Schnitfink
met 19.627 punten en 9 marsen. De tweede plek ging naar
het koppel H.Terol en K.Koper
met 19.480 punten en 5 marsen. Op een goede derde plaast
eindigde het koppel R.Sluijter
en L.Terol met 19.196 punten
en 8 marsen. De poedelprijs
werd een prooi van het koppel
D Paap en D.Roele met 16.405
punten.

Veel animo voor
kaartmarathon

SV Zandvoort
doet mee in
nacompetitie
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van SV Zandvoort
plaatste zich voor de nacompetitie door RCH met 1-4 te
verslaan. De Zandvoorters
deden het vervolgens rustig
aan m de wedstrijd tegen
NAS en verloren met 2-6.

ZANDVOORT - Bij de
Zandvoortse
Bridgeclub
fferd de tweede wedstrijd in
de laatste competitie gespeeld. In de A-lijn ging de
overwinning met royale voorsprong naar het echtpaar
Groenewoud.

Razendsnelle
vlucht duiven

7

ZANDVOORT - De ZHChockeyteams liepen tegen
nederlagen aan. De Zandvoortse mannen verloren
met 6-2 van Kikkers en de
hockeysters gingen nipt met
2-3 ten onder tegen Heerhugowaard.

Damesteam ZHC
komt van 0-3
terug tot 2-3

ZANDVOORT - De TC
Zandvoort is de tenniscompetitie florissant gestart. Er
vielen namelijk drie overwinning te noteren voor de drie
topteams. Het vlaggeschip,
uitkomende in de hoofdklasse maakte korte metten met
Heerhugowaard, 6-2.

kwam nog aardig in de problemen. ZHC bleef de aanval zoeken, maar zorgde er in het vervolg van de wedstrijd voor dat
verdedigend beter werd ingegrepen. Door doelpunten van
Leurs en Miranda Schilpzand
De start met de enkelspelen
kwam ZHC weer terug in de van de vrouwen leverde een 1-1
wedstrijd, 2-3.
tussenstand op. Kim van Kilsdonk was niet opgewassen teIn de tweede helft heeft ZHC gen het vaste tennis van Van
het wel geprobeerd. Heerhugo- Exel en verloor met 6-4- en 6-1.
waard was technisch wat be- Mireille Bink stelde echter
ter, maar slaagde er niet in te orde op zaken door opponente
doelpunten. Enige keren was De Weert met 6-3 en 6-2 opzij
Heerhugowaard in de strafcir- te zetten.
kel te vinden, doch ZHC zat er De mannen leverden spangoed op. De spanning bleef ge- nende driesetters af. Bas Wild
handhaafd tot het laatste fluit- en Sander Hommel moesten in
signaal. Aanvallend heeft ZHC de eerste set nog in het ritme
gepoogd een bres te slaan in de komen. Wild verloor in een tiedefensie van de gasten, doch break de set, maar sloeg verhet lukte niet om de geljjkma- volgens toe. Met 6-3 en 6-4 zetker te forceren.

te mj Zandvoort op voorsprong. Die voorsprong werd
door Sander Hommel vergroot. Ook Hommel verloor de
eerste set, 6-3. De Zandvoorter
knokte zich in de tweede set
terug in de wedstrijd en won
met 7-5. In een slopende derde
set trok Hommel aan het langste eind, 7-5.
De Zandvoortse mannen waren warm en sloegen ook m het
dubbelspel toe De eerste set
was nog voor Heerhugowaard
maar vervolgens pakten Hommei en Wild de twee volgende
sets. Het vrouwendubbel Kilsdonk en Bink slaagde er niet in
te scoren waardoor de tussenstand op 4-2 kwam. In de mixdubbels gaf TC Zandvoort de
toon aan en door twee overwmning werd de 6-2 zege een
feit.
Ook het tweede Zandvoortse tenmsteam boekte een uitstekende 6-2 overwinning. Het

Topscorer
Robin Castien
Mischa Tibboel
Stefan Smit
Dennis Schrader

m de eerste klasse uitkomende
team had geen probleem met
het derde team van Popeye
Goldstar. Na de enkelspelen
stond Zandvoort al gewonnen,
4-0. Alleen de dubbel van Martine Bunschoten met Ruby
Pennings en de mix van Pennings met Sander Koning gingen verloren.
Het derde TC Zandvoort
tenmsteam had het moeilijk
tegen Leimomas 4, maar won
alsnog met 3-5. Enige malen
werd een zeker lijkende overwinning uitbanden gegeven.
Door het met verzilveren van
enige matchpomts kwam Leimonias terug tot 3-4 De laatste partij moest toen de beslissing brengen. Het goede tennis
van de mix, bestaande uit Joury Goede en Josien Veenstra,
werd beloond met een overwinning, waardoor TC Zandvoort alsnog met 3-5 de zege
veüig stelde.

Riek de Haan

23 X
23 X
12X
12 X

(ZVM zat.)
(TZB)
(ZVM zat.)
(ZVM zat.)

Het is eentonig, maar de strijd om de topscorersbokaal is dit jaar niet
spannend. Riek de Haan scoort dit seizoen een record-aantal doelpunten. Dat zal hem volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk niet lukken want TZB promoveert en komt dan uit in de zesde klasse, waarin
de tegenstand beduidend meer zal zijn. Niettemin levert De Haan
een opmerkelijke piestatie aangezien hij voor de derde maal in
successie de beker wint. Nieuwkomer in de top-vijf is Dennis Schrader. De TZB-er scoorde driemaal en deelt de vierde plek met Stefan
Smit.
ADVERTENTIE
.UniodCTfrkcrs .^JK HU: j

Meeste vis voor
Ton Nientied

ZANDVOORT - De leden
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort visten voor de
tweede maal dit seizoen een
Wedstrijd vanaf de Zuidpier in
Umuiden. Winnaar werd Ton
Nientied.
Nadat Bart Goossens met
zijn ujn regelmatig in de lijnen
van de andere vissers was geraakt, ging hij maar aan de buitenkant van de pier vissen. En Spannend moment uit de strijd tussen ZHC en Heerhugowaard
hij had succes. Goossens haalde als eerste een gulletje naar
ADVERTENTIE
boven. Daarna volgde Rota
Wind met een gulletje van 29
centimeter. Naar verloop van
tyd kregen ook de overige
deelnemers beet. Voor het merendeel waren het gulletjes, die
Uit het water werden gehaald.
Ton Nientied, uit ZuidScharwoude, ving ook nog een
schar. Hij werd ook eerste op
de voet gevolgd door Coen
110.00-17.00 UUR
Mollenberg uit Almere. De eerste Zandvoorter was Jos Haarftian, die beslag legde op de
derde plaats. Volgende week
^oesdag, 26 april, wordt een
strandwedstrijd gehouden.

UITGEKOOKT?

E

2 PAASDAG
OPEN!

(TZB) 39 X

' , MiM Ijvc nrki

RUSSISCH
STAATSCIRCUS
Met het adembenemende
nieuwe programma :

(STERDAM

Foto RobKnotter

EINDE BEETHOVENSrWT,
to.ABN-AMm/l>ARK!HGP1S

;14 april t/m 7 mei

MEUBELBOULEVARD

f en ae wereldberoemde clown
k

Baalbcrgen Meubelen, Mijnders Meubelen, Oase, Van
Reeuwijk, SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcentcr, Valhal

Amsterdam

;.

T: • • •

ANTOSCHKA

^"iMRTVERKOOP: AUB TICKETSHOP,
Leidseplein, UITLIJN 0900-0191 pscpmi
*'••••• TIP Westergasfabriek,
W's AMSTERDAM, AMSTELVEEN,
-r1
. HOOFDDORP,
/ • AALSMEER, WEESP, ZAANDAM

Aan de circuskassa's vanaf 13 april, dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur.
Bel nu voor info t: reserveringen - Circus Ticketlijn: 0900-11.22.333

In Heemstede moest Zandvoort nog een half uur spelen, j
omdat eerder de wedstrijd te- ,
gen RCH werd gestaakt. De
KNVB plande dit halfuur voor
donderdagavond. RCH dat
nog een kansje op de titel had,
was in het vorige week gespeeld eerste uur op een kansloze 1-3 achterstand gezet
De ploeg uit Heemstede ging
in het laatste half uur er flink
tegen aan Bouwde een groot
veldoverwicht op maar kreeg
weinig ruimte van de defensie
om gevaarlijk te worden. Toen
de storm was uitgeraasd sloeg
Zandvoort vlak voor het einde
nogmaals toe. Arthur Paap bepaalde de eindstand op 1-4.
Dat betekende dat SV Zandvoort zich plaatste voor promotiewe dstrij den.
Zaterdag moest de wedstrijd
tegen NAS worden afgewerkt.
Voor beide teams stond er
niets meer op het spel Bij SV
Zandvoort werd geen enkel risico genomen en met zes mvallers werd deze wedstrijd uitgespeeld Enkele licht geblesseerde spelers werden gespaard en bovendien waren
wat spelers geschorst. Dus
deze wedstrijd kwam zeer gelegen om de blessures te laten
genezen
NAS had er echter best veel
zin m. Het team uit Halfweg
bleek een goed voetballend geheel te zijn Tegen een Zandvoort in deze samenstelling
had NAS dan ook geen enkele
moeite. Binnen een half uur
keek SV Zandvoort tegen een
1-4 achterstand aan
Nadat NAS in de eerste minuut al had gescoord was het
Tjeerd Ariesen die kort daarna
de partijen in evenwicht
bracht. Een klein half uurtje
later was de strijd beslist. Driemaal werd de Zandvoortse
achterhoede uiteengespeeld
en was het raak, 1-4 Het werd
helemaal een hopeloze zaak
om deze achterstand weg te
werken toen Arthur Paap, na
een lichte overtreding, de
kleedkamer mocht opzoeken.
De tweede helft was slechts
interessant voor de statistieken. NAS voerde de voorsprong op naar 1-6 waarna Bob
Brune met een fraaie schot de
stand op 2-6 bepaalde. Brune
raakte b;j dat schot geblesseerd en aangezien Zandvoort
al drie wisselspelers had mgezet moest de strijd met negen
man worden afgemaakt De
stand bleef ongewijzigd.
i

Promotievoor
voetbaUers TZB

ZANDVOORT - TZB behaalde in de midweekse wedstrijd tegen KSJB een fraaie
4-0 overwinning en promoveerde daardoor naar de zesde klasse. Zondag kon in een
thuiswedstrijd een beslissingswedstrijd
geforceerd
worden om het kampioenschap, maar tegenstander
DIB bleef weg.
De Zandvoorters traden gemotiveerd aan tegen KSJB
Winst betekende promotie en
alsnog uitzicht op de titel. TZB
wil graag het kampioewnschap
pakken maar heeft daar een
beslissingswedstrijd
tegen
Heemstede voor nodig. KSJB,
nog niet geheel kansloos voor
een promotieplaats, heeft weinig kans gehad tegen de Zandvoorters.
De equipe van trainer Frans
Post en begeleider Willem Koning had zich goed ingesteld
op de snelheid van de tegenstander. Dat was namelijk het
gevaarlijkste onderdeel Met
goed voetbal, geconcentreerd
verdedigen en een perfekte orgamsatie op het middenveld
werd KSJB geheel uit de wedstnjd gespeeld
Dennis Schrader was de grote man in deze wedstrijd door
drie fraaie treffers op zijn naam
te brengen. Riek de Haan was
wederom goed voor een doelpunt waardoor de Zandvoorters met een 0-4 overwinning
huiswaarts keerden. „Dit was
een van onze betere wedstnjden," vond Wülem Koning
„KSJB is geen moment gevaarüjk geweest, terwijl wij
mooie kansen hebben gehad
De winst was dik verdiend "
Zondag kon TZB de kroon
op het seizoen zetten Indien
Heemstede een punt zou laten
liggen en TZB zou van DIB
winnen dan was de titel voor
de badgasten. Door overvloedige regenval op zaterdag
moest TZB weer uitwijken
naar het complex van SV
Zandvoort. De TZB-ers liepen
zich warm terwijl de scheidsrechter er eveneens zin m had.
Een telefoontje van de begeleider van DIB betekende een
enorme teleurstelling voor de
spelers van TZB. DIB had te
veel afzeggingen gekregen en
wilde niet naar Zandvoort komen.
„Het is waardeloos dat DIB
met is komen opdagen," zegt
Koning. „We zijn wel gepromoveerd maar hadden dat met
een kampioenschap willen be-~
kronen."
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Eieren zoeken in uw nieuwe woning
Wij zoeken
voor cliënten

PARK ZANDVOORT
CRAN DORADO CROUP
"J)

PRACHTIG UITZICHT

div.app.

ZANDVOORT
In goed onderh.appart.compl. gel. nabij strand en zee,
fraai tweek. HOEK-appart. op de vierde etage met afz.
berging in de onderbouw, riant balkon op het zuid-oosten
en vrij uitzicht. Geb. v.y. liften en eigen parkeerterrein.
Ind,: mod. entree, via lift of trap naar vierde etage, entree,
hal, woonkamer, ruim balk., en open keuken, badk. met
ligbad., wastafel, toilet en was m aansl., ruime lichte
sfaapk.door gevelraam. Alg.: b.j. ca. 1973, aanv. in overt.
VRAAGPRIJS ƒ 259.000,- k.k.

HAAS(T) JE NAAR LA BRASSERIE!

ZO TE BEREIKEN
MARNIX V. ST. ALDEGONDESTR. 12 ZANDVOORT
In gewilde woonomgeving gelegen goed onderhouden halfvrijstaande woning met patio en zonneterras op het zuiden,
Indeling: entree, hal met modern toilet met fonteintje, woonkarrter met open haard en schuifpui naar tuin, moderne
woonkeuken, kast met c.v.-installatie en elektra, deur naar
patio met berging, in de woonkamer open spiltrap naar de
eerste etage. Ruime slaapkamer met ruim zonneterras,
hoofdslaapkamer, moderne badkamer met douche/toilet/whirlpool/wastafel en doorloop naar (werk)kamer.
VRAAGPRIJS ƒ 589.000,- k.k.

en
woonhuizen

Onze chef-kok, Ralf Peters, heeft voor u een speciaal paasmenu
samengesteld voor maar/49,50 per persoon. Dit menu wordt op
22, 23 en 24 april geserveerd in La Brasserie.

Zalm carpaccio met pestodressing
ZANDVOORT

ROZENOBELSTRAAT13

***

POTGIETERSTRAAT 38
ZANDVOORT
In goede staat van onderhoud verkerende uitgebouwde,
gerenoveerde tussenwen, gelegen in gewilde woonomgev. met tuin en schuur. Ind.: entree, gang met meterkast,
woonk. met parketvl,, moderne keuken met apparatuur,
toilet, bijkeuken met wasmachine-aansluiting, c.v.-opstelling en deur naar tuin met schuur, op de eerste verdiep,
twee ruime siaapk., met beide toegang tot de badkamer met
douche/toilet en wastafel, via vlizotrap naar bergzolder
VRAAGPRIJS ƒ 395.000,- k.k.

Recent geren, halfvrijstaande woning in centrum dorp, nabij strand, winkel en openb. verv.
De woning wordt gestoff. en gemeub. aangeb. Ind.: entree, hal, toilet, douche, woonkamer met open haard,
woonkeuken, bijk. met wasm.-aansl. ie et.; zeer ruime
slaapk. (v.h. 2} badk./ligbad/tojlet, vaste trap n a a r . . . 2e
et.: zeer ruime kamer, c.v. Alg.: aanv. kan spoedig,

Combinatie van ossehaas en varkenshaas
met twee sauzen

VRAAGPRIJS ƒ 589.000, k.k.

***

Coupe Amaretto
Hierbij serveren wij een speciaal wijnarrangement voor ƒ 28,- p.p.
Uiteraard hebben we ook een kindermenu voor de kleintjes.

L

(open van 17.30 tot 21.30 uur)

WILLEMSTRAAT13

ZANDVOORT

BURG. VAN FENEMAPLEIN 22/2
ZANDVOORT
Op de eerste etage royaal appartement met uitzicht over
plein, boulevard en zee. Het appartement heeft twee balkons en het gebouw is voorzien van een lift. Indeling: entree, hal, L-vormige woonkamer, hoofdslaapkamer, eenvoudige keuken, slaapkamer, separaat toilet, badkamer met
ligbad/wastafel en wasmachine-aansluiting. Algemeen:
Nabij openbaar vervoer en winkels gelegen. Eigen berging
in de onderbouw. Aanvaarding in overleg.
VRAAGPRIJS ƒ 349.000 k.k.

Charmant, karakt. woning gel. in pittoreske zij-straat in het
oude centrum van Zandvoort, nabij winkels en openb.
verv. Ind.: entree, woonkamer met parketvloer en toegang
tot kelder, ruime funct. keuken, plaatsje, badk./ligbad, toilet schuur met wasm.-aansl., c.v., achterom. Verd.: twee
slaapkamers, dakterras, vliering. Alg.: bj. ca. 1850, glas in
lood, aanv. in overleg.

Bel voor reservering: 023-5741100.

VRAAGPRIJS ƒ 429.000,- k.k.

4490

• Glazenwasser-ij
• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
•Verhuur tapijtreinigers

Zaterdagavond in
single dance „DÉ MAN6G6"

Golden Memory Night

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

Tel. 57 14764 of 0620361676
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Met live Top formatie Memory en in de
Pianobcir feest met flprès Ski party

entree ƒ 25,- all in
Uitsluitend voor ongeb. mensen.
Correct gekleed. Leeftijd vanaf 30 jr.

VERKOCHT

I n f o tel. 0 2 3 - 5 7 1 6 0 2 3

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

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

ERKENDE
VERHUIZERS

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
FEESTELIJKE MODESHOW IN VERBAND MET 13 JARIG-BESTAAN
ROSARITO

En de makelaar weet van wanten en kranten.

PARK ZANDVOORT

Voor kleur en geur met Pasen !

CRAN DORADO CROUP \\
Dan naar:
BLOEMSIERKUNST

JÖIuijS

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Bloemen en Plantenkiosk

JVIarcel Schoor!
V*»,

foto Andre Lieberom
Ondanks het nog wat frisse weer was onze voorjuarsmodesliow weer een grandioos succes,
mede door de inspanning van paviljoen Sunset. waar dit jaar onze modeshow werd gehouden.
De modeshow was opgedeeld in 3 thema's. Sportieve mode. llaneermode en tot slot onze fleurige hoogzomer kleding met veel gekleurde shawls en bijpassende hoedjes, die cle vertederende kleintjes van Belle & Ribelli droegen. Kleding die precies was afgestemd op de mode Rosarito.
Roy van Ileadsigns en Chantal van de Zamster hebben de kapsels en de make-up
verzorgd.
Door de inzet van iedereen hebben, ondanks de kou, alle 180 aanwezigen een lantaslische avond gehad.
Else en Frank

7 DAGEN PER WEEK WINKELEN BIJ
GRAN DORADO PARK ZANDVOORT!
Nieuw! Gezellige babyafdeling in de Gran Boutique met kleding van o.a. Lapanino,
Tinus P en Baby Face; eveneens Winnie the Poon-knuffels, Anne Geddes-kalenders
en nog veel meer leuke artikelen. Natuurlijk óók de nieuwste zomercollectie
dames-, heren- en kinderkleding (ook badmode!) van Vero Moda, La Pagayo, Bad
Boys, No Excess, Hookipa, Elefanti,Tweka en vele andere topmerken!

Grote sortering

Paasstukjes
en enorm
assortiment

violen en
bloeiende tuinplanten

BON VOOR GEZELLIG KOPJE KOFFIE
Bij een bezoek aan de Gran Boutique, ontvangt u, tegen inlevering
van deze volledig ingevulde bon, een voucher waarmee u een gratis
kop koffie in het Gran Café kunt drinken.
Naam + voorletter

m/v

:

Straatnaam + huisnummer:

donderdag t/m zondag geopend
Postcode + plaats

Hogeweg 2
(naast Shell station)
tel. 5714320

:

„.

Deze bon geldt tot l juli 2000 en is niet tegen geld inwisselbaar.

4431

woensdag 19 april 2000

Weekmedia 17

A L R A V E N V A N HAil, C O L L E G E
>'ï'

SEGREIARESSEDAG,

Winkelcentrum
Noord

verwefiningof.

Eens per jaar laten secretaressen zich eens flink
verwennen door hun baas of het team. Dat mag ook
wel, want secretaressen zijn de spil waar alles om
draait. Wil jij dat ook niet later?

Nellestein

drogisterij

daar is 't leuk om te werken!
Nellestein is een woon- en zorgcentrum voor ouderen en ligt prachtig in het groen aan de
Gaasperplas en vlakbij hel metrostation. In Nellestein werken ongeveer 80 mensen in verzorgende,
facilitaire en ondersteunende functies. Met elkaar zorgen wij voor goede huisvesting, verzorging en
begeleiding en gaan daarbij uit van de individuele wens van de bewoner. Nellestein is een levendig
centrum dat als onderdeel van de Dr. Samuel Sarphati Stichting zich iinzet voor ontwikkeling en verbetering.

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

TON GOOSSENS

an vooreen

WINKELCENTRUM NOORD

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

Walraveni

In 1999 is hel restaurant van Nellestein geheel vernieuwd en voorde dagelijkse coördinatie van de
werkzaamheden zoeken wij nu een
-Informatie: Hans. Helder flf Ri

1e medewerker restaurant (m/v)

.Zaterdag'13 mei Óperi'dag

De werktijden zijn van ma t/m vrij van 10.30-14.30 uur en de functie is ingedeeld in FWG 30. Heb je
een vakgerichte opleiding en ervaring en lijkt het je een uitdaging om ons restaurant uit te bouwen
tot een gastvrij ontmoetingspunt voor bewoners en medewerkers, dan komen wij graag met je in
contact.
Contactpersoon: L. Verver, facilitair coördinator.

11.00- IS.OOuurSchipluid

(

Geneesmiddelen

Herenkapsalon

Homeopathie

Tabaksartikelen

Vitamines

Staatsloterij-Lotto

Parfumeriën

Stomerij

± 40 Soorten drop

Fotowerk

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

Op de verzorgingsafdeling zijn er vacatures voor gediplomeerde

zieken- of bejaardenverzorgenden (m/v)

HEMA

Er wordt gewerkt in wisselend rooster en de vacatures zijn voor 20-32 upw en ingedeeld in FWG
30. Als het Je aanspreekt om samen met ons de wens van de bewoners centraal te stellen en hen
te stimuleren om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven, dan verwelkomen wij je graag als collega!
Contactpersoon: mw. J. Visser, afdelingshoofd.

ZANDVOORT

Voor het secretariaat zijn wij op zoek naar een

directiesecretaresse (m/v)

Voordeelmarkt

Vraagt op korte termijn

die secretariële ondersteuning biedt aan de locatiemanager, zelfstandig correspondentie afhandelt
en de redactie van het huisblad verzorgt. Het is een vacature voor 16 upw waarvan de werktijden
verspreid over 3 of 4 dagen pw in overleg kunnen worden afgesproken. De functie is ingedeeld in
FWG 40. Wij vragen een HAVO opleiding aangevuld met een secretaresseopleiding en ervaring in
een vergelijkbare functie.
Contactpersoon: J. ter Doest, locatiemanager.

MEDEWERKSTER

Varkenshaar

voor de lunchroom

Verse zalmmoten
1 kilo

1 kilo

18,98

Verder is er nog een veelzijdige en afwisselende vacature voor een

administratief medewerker (m/v)

Vers gebraden
runderrosbief

19,98

100 gram

2,79

en een

voor 24 (4x6) upw waarvan de werktijden in overleg kunnen worden afgesproken. De functie is ingedeeld in FWG 40 en wij vragen een HAVO-opleiding en boekhoudkundige ervaring. De werkzaamheden bestaan m.n. uit debiteurenadministratie, kas & liquiditeit en bewonersmutaties.
Contactpersoon: R. Duits, 1e medewerker financiële administratie.

INTERIEURVERZORGSTER

Ook voor deze zomer zijn wij weer op zoek naar

voor sanitair en kantoor

E]-gen!ijdi

vakantiewerkers (m/v)

Parttimers voor zaterdag en zondag
vragen naar mevr. A Vörös en de
heer M. v.d. Scheur, tel 5712820

Volg je een opleiding in de richting van Zorg & Welzijn en ben je minimaal 3 weken beschikbaar, dan
komen wij graag met je in contact. Wij kunnen je hulp goed gebruiken bij de verzorgende en huishoudelijke taken.
Contactpersoon: mw. J. Visser, afdelingshoofd.

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

kapsel?

Paap

Een sollicitatiebrief met c.v. kun je sturen naar:
Woon- en zorgcentrum Nellestein, afdeling P&O, Lopikhof 1,1108 GH Amsterdam,
tel. 020-6966901
Of vraag via de receptie een sollicitatieformulier op.

Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteurstraat 4

5736957
5712865
5731967

MARJO
FIJMA
Pasteurstraat 12
Zandvoort
Tel. 023-5714866

GA KRANTEN
BEZORGEN

GEVRAAGD:

3eKOK/
SCHOONMAKER/
AFWASHULP

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij
jouw in de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezor-

Strandweg 1
tel. 023-5733030

gers voor folders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te

herenkapsalon

ÖÖöisèens

S*

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ 28,25

staan en je zit er ook niet elke.dag aan vast. Een paar uur per
week kan al genoeg zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan

Wiljijzo'nPAASHAAS
als baas??

kan het geld verdienen voor jou al snel beginnen...

T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

parkeergelegenheid
GRATIS PIKEREN

InterLanden spreLgroep

Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak. Tel.: 5712305.

GoOSSens herenkapsalon
Ruime gratis parkeergelegenheid.

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

Wil je

Wil je

kranten bezorgen?

Meld je dan bij Combi
Menno Gorter. Het betreft een baan voor l a 2
dagen per week.

8,00 verdienen?

Geef je dan op als

LAAT HET SEIZOEN MAAR BEGINNEN! WANT
U HEEFT ALLES AL GEREGELD, TOCH
?

PAVRÖLL
GEEN RISICO I N Z A K E ' : , .
•: ARBEIDSCONTRACTEN • : ^

van het ^ÜDfflW©©

GEEN LOONADMINISTRATIE •;;."•
;

•'

. :'.'. DIRECT INZICHTEN >" ^'*
v 'DE'LOÖNKOSTEN :'•:'<';.;

GEEN URE'N MEER VERWERKENi ƒ
GEEN ZIEKTÈ-HERSf ELMELDINGEN

A d v e r t e r e n ? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804
Of Pleter Langerels 020-562 3436

SOS-Kinderdorpen
.. .want ieder kind verdient
een thuis...

Naam:
M D VD

BEZORGER/STER

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166

JA, stuur iiüj meer informatie
over het werk vau
SOS-Kinderdorpen en hoe
ik HuisVriend kan worden

LAAGSTE PRIJS v
: GARANTIE

PERSONEEL
EN
LOONKOSTEN

•Ü DELUSTEN
WIJDE LASTEN
BEL VOOR INFO
OF EEN OFFERTE:

013-5444420

.•ir

Bij oorlogen en (natuurrampen betalen de kinderen de hoogste prijs.
Vooral degenen die hun ouders hebben
verloren. SOS-Kinderdorpen geeft ze
een nieuwe moeder, een huis, broertjes en zusjes en een opleiding.
Overal ter wereld.

Adres:

Postcode/plaats:

Steunt u ons werk als Huisvriend
voor f 10,- per maand?
Bel (020) 408 01 90 of stuur de bon
in voor meer informatie!

Telefoon^
Deze bon kunt u in een ongefrankeerde
envelop sturen aan:

Beschermvrouwe:
H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden

SOS-Kinderdorpen

GIRO 2280

€

BFS

SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001,
1060 VB AMSTERDAM
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Schotse Lamsvleesspecialiteiten

Zuiglamsvleesspecialiteiten

LamszadelroIIade
Gevuld met verse kruiden en olijventapenade 59,95 kg.
Weidelarasbraadstuk
Mager braadstuk omwikkeld met knoflook,
zontomaatjes, rozemarijn, tijm en olijfolie
39,95 kg.
Italiaanse Lamsborstrollade
Lamsborst gekruid en omwikkeld met een tapenade van
verse pesto en pomodori tomaten
32,50 kg.
Proven^aalse Larasbout
Lamsbout zonder been gevuld met knoflook en verse
Provenqaalse kruiden
35,00 kg.
Gevuld Lamsribstukje
Mooi ribstukje gevuld met knoflook, gemengde olijven
en pijnboompitjes
29,95 kg.
Lams Schouderlapjes
Voor de lekkerste stoofschotels
19,80 kg.
Lamsgehakt
Onmisbaar in de Moussaka
17,50 kg.
Merqueze worstjes
Lekker pittig gekruid lamsworstje
29,95 kg.
Gegrilde Lamsspareribs
Lekker gemarineerd en overgoten met een romige
knoflooksaus
25,00 kg.

Zuiglamszadelrollade
Gevuld met verse kruiden en olijventapenade 69,95 kg.
Proven^aaJse Zuiglamsbout
Zuiglamsbilletje met verse Provengaalse kruiden en
knoflook
45,00 kg.
Zuiglamsschouderrollade
Schouder zonder been, gemarineerd in rode wijn met
verse kruiden
39,80 kg.
Lamsborstrollade Chateaubriand
Zuiglamsborst gevuld met olijven, zontomaatjes,
knoflook en verse kruiden
35,00 kg.
Gevuld Zuiglamsribstukje
Mooi ribstukje gevuld met knoflook, gemengde olijven
en pijnboompitjes
37.50 kg.
Zuiglamskoteletjes
Gewoon lekker kort bakken
39,95 kg.
Zuiglamscarré
Een ware delicatesse
69,95 kg.
Zuiglamsschouder in de been
Mooi om in zijn geheel te stoven!
29,95 kg.
Zuiglamsspareribs
Zuilamsribbetjes 24 uur marineren bij voorkeur in rode
wijn met verse kruiden
24,95 kg.

Druk, druk, druk? Is dat het ritme
van uw dag? Maak dan 'ns een
paar passen op de plaats, En
ontdek dat Brugman helpt maat te houden.
Met uitgekiende ontwerpen, praktische tips
en perfecte indelingen. Zo zorgt uw adviseur
dat u lekker uit de voeten kunt. En altijd in
uw smaak en stijl dankzij de vele mogelijkheden en het toonaangevende assortiment.
Dus kom ook de pan uitswingen en ontdek
het zelf. Alles kan bij Brugman.

Toonaangevende
keukens en
badkamers.
Mediterrane flair gekoppeld aan efficiëntie, waarbij het lijnenspel zorgt voor een indrukwekkend totaalbeeld. Dat is de Florenz. Compleet met inbouwapparatuur.
Als afgebeeld f 21.995,-. Bijvoorbeeld afmeting 280 x 165 cm.
f
O

J **•

Chateaubriand
'fer^/^^feft^J^fl/I^MlS^^'^'^xVi' '

«grote <K£ocbt 7

Stuur nu de bon in om te winnen in de Sponsor Loterij

J

€i ^JSX , rs~&

Uiterst stijlvolle en complete badkamer in wit. Deze badkamer waarin ruimte en luxe samengaan, bestaat uit
een hoekbad , greeploos meubel met wastafel, een wandcloset en kranen. Meerprijs kleur pergamon f 450,-.

ƒ0.495,ONDERSTREEPTE
FILIAiEN
2ePAASDAG
GEOPEND

25:O,16,35 ; : 33 17
M"' 01 '36 27

KEUKENS & BADKAMERS

A L L E S

K A N

M E T

B R U G M A N .

BESTE ADVIES ÏZSS
BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL *|QQ % BESTE GARANTIE

ƒ 40,-

Win een auto
met l miljoen!

03

4'«.'.!S.ji«.V>»Jl**1**'%.

ƒ 30,-1 02

)^*^'yf<vwp^'n-?-i

ƒ 25,-1 30

05.04.68-015
:

> BINGOiUHPSlSE,

eenMaico
Scooter
""Tui"
www.sponsorioterij.nl
www.wineensponsor.nl
>\'ÏWA>£"^ <^sv A^< ^ «\«> W V»?5W ' ^w '

Zetfouten voorbehouden

Tijdens 'wineensponsor' op RTL 4
heeft de Sponsor Loterij alweer
een auto vol met geld weggeven.
De winnares uit Rotterdam heeft
met haar geluksdag 9 april 1963
een blitse VW Beetle met 225.000
gulden gewonnen. Een echte
geluksdag dus! Bovendien heeft
iedereen met dezelfde geluksdag
1.000 gulden contant ontvangen!
Nu kunt ü een auto met

l miljoen winnen! Op zaterdag
G mei gaat er tijdens 'wineensponsor' namelijk gegarandeerd
een auto met l miljoen uit. Vul
daarom nu op de bon hieronder
uw geboortedag, trouwdag of
andere geluksdagen in. Dan
speelt u elke maand voor vele
tienduizenden Bingo- en Geluksdagprijzen en kunt u in mei al
miljonair zijn.

BON VOOR EEN AUTO MET l MttJOEN
5^ Ta, ik wil een auto met daarin 225.000 D de heer
gulüen of zelfs l miljoen winnen. En maak
dan naast de prijzen in de maandelijkse trek- Naam:
kingen kans op tienduizenden Bingoprijzcn!
Met deze geluksdagen wil ik winnen: Adres:

dag maand jaar
geluksdag l l
geluksdag 2 l
geluksdag 3 f
Per ingevulde geluksdag wordi een lotnummer locgekcnd Daarvoor betaal ik ƒ 10.- per trekking Ikmaclidg de Nederlandse Sponsor Loterij hierbij lot wcdcropzcgging om voor elke trekking (13 xperja.ir) de inleg
van nevcnstaandc rekening a l t e schrijven.
Deelname houdt in aanvaarding van het tcglcint'nt. op
amivKMg vetltiijgbaai, tel 0900-300 1400 (35 cpin)

NEDERLANDSE

D i

150.00.04

Postcode:.
Plaats:
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
Tel.
boven/ 10.000,Geboorted.uum.
(dag-maand-jaar)

ALKMAAR*. ALM ERE* AMERSFOORT*. AMSTERDAM* ARNHEM* ASSEN* BREDA*. CAPELLE A/D IJSSEL* DEN BOSCH, DEN HAAG* GOES
GRONINGEN*. HEERLEN* HENGELO* HOOFDDORP* HULST*, LEEUWARDEN* MUIDEN, NUMANSDORP_* ROERMOND*. ROOSENDAAL*
SON/EINDHOVEN* SPIJKENISSE, TILBURG*. UTRECHT* VEENENDAAL, ZAANDAM* 2OETERWOUDE* ZUTPHEN* ZWOLLE*.
*Ook Badkamershowroom. Adressen vindt u in de Gouden Gids.

Of kijk voor méér informatie op internet: www.brugman.nl
Openingsdagen: dinsdag t/m zaterdag + koopavonden. Assen, Breda, Capelle a/d IJssel, Groningen, Heerlen, Hoofddorp, Sou, Utrecht, Zaandam, Zoetenvoude

iy

en Zutphen maandag geopend. Almere maandagmiddag geopend. Hulst zondagmiddag geopend, maandag en dinsdag gesloten.
Deze actie is geldig van i april t/m 30 april. Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden.

FOTO FOCUS l UUR SERVICE

LOTERIJ

Waardebon

Waardebon
Paasfeest
Dubbel Print
2e foto
voor slechts H(D ©BDÖ

i

I^SFOTO'S
direct klaar

in1 uur
en GRATIS
filmrolletje

van 14,95 .....NU VOOR

200/24 opnamen
alleen gelding bij het inleveren van
DEZE BON gelijk et uw kleurenfilm

Datum:
Handtekening-

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loten] is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d d. 19/12/1 997.

Haltestraat 37a - Zandvoort
Tel.:023-5715810

Kodak

{geldt niet voor 12 of 15 opnamen)
geldt niet voro zwart/wit en APS
t/m 31-05-2000

Jb

37=R

17
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Als teleconsultanl bepaal je zelf
welke en hoeveel dagdelen je wilt werken.
FLEXIBELE BAAN VOOR:

HBO/MBO-AAoeders en
Oriënterende academici
Een aantrekkelijke baan,
waarin je zelf je tijden
bepaalt. Je werkt in
een leuke, informele
sfeer, met interessante
collegae met de meest
uiteenlopende achtergronden.
En, ook belangrijk,
je verdient goed.

Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000
medewerkers en haar
bemiddeling voor
3500 alfamedewerkers
een van de grootste
zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket
van thuiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in
staat om zo goed
mogelijk thuis te
blijven wonen.

In de thuiszorg gaat ook
's nachts het leven door
Om thuis te kunnen hlijven wonen of om [huis te kunnen sterven,
hebben onze cliënten soms ook '.s nachts hulp nodig. Want ook tijdens de
nacht hebben mensen pijn, moeten zij naar het toilet, zijn xij angstig of
onrustig. Medewerkers van liet MohielTeam bieden clcve hulp.
Wij zijn nu op zoek naar enthousiaste

(Zieken)verzorgenden v/m

(20 uur) (herintreders zijn welkom)

We zitten in Amsterdam-ZO direct achter IKEA.
Dus makkelijk te bereiken met de auto, trein en metro.
We zijn een relatief klein CallCenter (20 werkplekken).
Dat kan niet anders vinden we, wanneer je voor je
klanten kwaliteiCwilt leveren. Het CallCenter is onderdeel
van RLC, een jonge organisatie actief op het gebied van
(E)relatiebeheer (CRM), marketingadvies/CRM-software.
Het CallCenter ondersteunt onze opdrachtgevers; via
de telefoon hou je interviews, geef je informatie over
producten en diensten, noteer je bestellingen, vang je
sollicitanten op, maak je reserveringen, etc. etc.
Kortom, afwisselend werk voor zeer verschillende klanten.
EISEN: Je leeftijd is tussen de 23 en 63 jaar.
Naast genoemde opleiding is ervaring met de
computer en een redelijke sociale vaardigheid van
belang. Je spreekt ABN.

Bel vandaag nog: 020 563 2318
Henk Jonker kan je meer vertellen.

RLG

De Geestgronden is de nieuwe organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het zuidelijke deel van NoordHolland. Vanuit diverse locaties
bieden ruim 1400 medewerkers zorg
en behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen.
Mét de cliënt - en zo mogelijk de
mensen in zijn omgeving - stellen ze
een passend zorgplan samen uit de
vele therapeutische mogelijkheden

RELATIEBEHEER

Het Mobiel Team biedt zorg in de
thuissituatie tijdens de nacht.
Samen niet een collega bezoek je
cliënten volgens een roosier.
Hïevoor mag je gebruikmaken van
een lease-auto. Je verricht tijdens
deze bezoeken kortdurende
verzorgende of verplegende
werkzaamheden. Het controleren
van psychogeriatrische en/of
psychiatrische cliënten valt ook
onder jouw zorg.

Wij bieden
Een bijzondere en zelfstandige
functie in een prettige werksfeer.
Je werkt gemiddeld 4 a 5 nachten
aaneengesloten per periode van
twee weken De werktijden liggen
tussen 23.00 en 7.30 uur. Het
salaris is afhankelijk van opleiding
en ervaring, en varieert tussen
maximaal ƒ 3.757,- en ƒ 4.159,bruto per maand bij een volledig
dienstverband (exclusief ORT).
Dit :s conform de CAO-Thuiszorg.

Je hebt een afgeronde opleiding
MDGO, Ziekenverzorgende of
Verzorgende D. Ook als je beschikt
over een diploma Verzorgende C
en bereid bent de D-opleidmg te
volgen, nodigen wij je van harte
uit te solliciteren. Het is van
belang dat je flexibel kunt
reageren op onverwachte situaties
en doortastend kunt optreden.
Behalve aan je zelfstandigheid
stellen we hoge eisen aan je vermogen samen te werken. Een rijbewijs B of BE is eveneens vereist.

Belangstelling?
Voor meer informatie kim je terecht
bij Gerjanne Héman, afdelingsmanager, of Simon Struiksma, teamleider, telefoon (020) S92 37 77.
Je sollicitatiebrief ontvangen wij
graag binnen tien dagen.
Deze kun je richten aan
Amsterdam Thuiszorg,
t.a.v. Marjan Fakkeldij, afdeling
P&O, Postbus 57269,
1040 BD Amsterdam.

CHMiDIrecl Marketing

Advlei
Progran

Tfil

gesprekstherapie en medicatie, begeleiding thuis, cursussen en dagactivi-

Hullenbcrgwcg 367,
020

400

19 16

C-müll

1101 CP Amsterdam ZO
JObïïflc nl

icil wppoil «CjllCiri

teiten tot 'bemoeizorg' en tijdelijke
opname.
De Geestgronden staat voor respect
veelzijdigheid, professionaliteit en

De Kennemer
Golf & Country Club
heeft een vacature voor een zomerkracht voor het verrichten van algemene baanwerkzaamheden „buiten" gedurende de periode van april
t/m november. Werktijden overdag.
Bij gebleken geschiktheid is er een mogelijkheirj tot een vaste aanstelling. Er wordt geen
gerichte opleiding gevraagd. Het is een pre als
men een opleiding in de richting van groenvoorziening heeft gevolgd. Betrokkene dient
woonachtig te zijn in Zandvoort of Haarlem en
directe omgeving.
Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Voor de afdeling De Amstelmere,
locatie Amstelveen zoeken wij per
direct een Planningsfunctionaris.
De werkdagen zijn van maandag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 14.00
uur.
Voor deze functie zijn wij op zoek
naar iemand met werkervaring in
een soortgelijke functie; een zelfstandige en initiatiefrijke persoonlijkheid die altijd door de bomen
het bos ziet, die wettelijke regelgeving, afdeling- en individuele
belangen op elkaar kan afstemmen.

van de organisatie, variërend van

/' r ,> • j' t i / .// .1 n ,r ,/ ( in , u t Hl

Je profiel

Amsterdam
Thuiszorg

Planningsfunctionaris

kwaliteit

Taken:
• stelt jaar- en maandroosters op
voor het verplegend personeel;
• signaleert lacunes in de jaar- en
maandplannen;
• meldpunt voor alle uitval van
diensten van de units en de
invulling hiervan door de diverse
uitzendbureaus;
• controleert werkroosters met de
werkelijk gedraaide diensten en
de verdere afhandeling;
• beheert tijd- en vakantieregistratie;

l

DE l GEESTGRONDEN
Instelling voor geestelijke
gezondheidszorg

Schriftelijke reacties richten aan:
Manager KG&CQ
Postbus 85, 2040 AB Zandvoort

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Voor ons Texaco service
station zoeken wij een
verkoper m/v vanaf 18 jr.
Woonachtig in de regio
ZANDVOORT

Secretaresses
zorg in het zuidelijke deel van Noord-

Ten behoeve van onze afdeling
De Amstelmere, locatie Amstelveen
zoeken wij ter versterking en aanvulling van ons secretariaatsteam:

Holland. Vanuit diverse locaties

• een secretaresse

De Geestgronden is de nieuwe organisatie voor geestelijke gezondheids-

bieden ruim 1400 medewerkers zorg
en behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen.
Mét de cliënt - en zo mogelijk de
mensen in zijn omgeving - stellen ze
een passend zorgplan samen uit de
vele therapeutische mogelijkheden

voor een dienstverband van
32 uur per week.
De werkdagen zijn van maandag
tot en met donderdag.

• een secretaresse
voor een dienstverband van
32 uur per week.
De werkdagen zijn van dinsdag
tot en met vrijdag.

van de organisatie, variërend van
gesprekstherapie en medicatie, begeleiding thuis, cursussen en dagactiviteiten tot 'bemoeizorg' en tijdelijke
opname.
De Geestgronden staat voor respect,
veelzijdigheid, professionaliteit en
kwaliteit

a

- die meewerkt in alle op
een benzinestation voorkomende werkzaamheden
als kassiers-en baliewerk,
verkopen.de shop aanvullen
en schoonhouden,produkt
bestellen,voorraden bijhouden,

Onze functie-eisen zijn:
• minimaal MAVO, aangevuld met
een secretaresseopleiding;
• goede contactuele vaardigheden;
• bekendheid met medische terminologie;
• goede kennis van de Nederlandse
taal in geschrift;
• ervaring met geautomatiseerde
tekstverwerking en systemen;
• hoge mate van accuratesse en
stressbestendigheid;
• ervaring met verslaglegging van
vergaderingen.
Enige ervaring in een vergelijkbare
functie strekt tot aanbeveling.

• die bereid is om - inclusief
de weekenden in ploegendienst te werken,
• die correct, vriendelijk en
soepel met mensen kan
omgaan,
• die bereid is aanvullende
bedrijfsopleidingen te
volgen,

• een secretaresse
voor een dienstverband van
24 uur per week.
De werkdagen zijn van maandag
tot en met woensdag.
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die in staat zijn zelfstandig,
maar toch in teamverband hun werk
te verrichten en het een uitdaging
vinden om als secretariaat een
kwaliteitsproduct te leveren.
Het secretariaat vereist een fulltime
bezetting. U garandeert deze bezetting samen met uw collegae en valt
bij vakantie of ziekte voor elkaar in.
Tevens bent u bereid in voorkomende gevallen de overige
secretaresses bij te staan c.q. te
vervangen.

DE
l GEESTGRONDEN
EÏG
Instelling voor geestelijke
gezondheidszorg

Salaris:
Het salaris is gebaseerd op de CAOGGZ en bedraagt maximaal f 4.116,bruto per maand bij een fulltime
dienstverband.

• die - hoewel niet direkt vereistverkoopervaring heeft.

Inlichtingen:
Voor meer informatie over de functies kunt u, op werkdagen, behalve
maandag, contact opnemen met
mevrouw A. Karijosentiko, hoofd
beheer, telefoon (020) 543 41 31.

Bent u geïnteresseerd reageer
dan zo spoedig mogelijk,
schriftelijk aan:

Sollicitaties:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u,
binnen 10 dagen na het verschijnen
van deze advertentie, richten aan:
De Geestgronden, instelling voor
geestelijke gezondheidszorg,
t.a.v. mevrouw J. Klaassen, afdeling
Sociale Zaken en Ontwikkeling,
Postbus 5, 2120 BA Bennebroek.

AUTO STRIJDER B.V.
Burg.van Alphenstr.102
2041 KP Zandvoort
023-5714565

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

l

A d v e r t e r e n ? :Bel ^: met R i n a' V e r k a a i k;. 020-562 .

• verzorgt de communicatie met de ,
personeelsadministratie, uitzendbureaus, teamleiders en de te
roosteren personen.

Functie-eisen
• minimale opleiding op MBO niveau
• goede contactuele eigenschappen;
• telefonische vaardigheden;
• bekendheid met het werken met
geautomatiseerde systemen;
• hoge mat van accuratesse en
stressbestendigheid.

Salaris:
Het salaris is gebaseerd op de CAOGGZ en bedraagt maximaal ƒ 4.116,bruto per maand bij een fulltime
dienstverband.
Inlichtingen:
Voor meer informatie over de functies kunt u, op werkdagen, behalve
maandag, contact opnemen met
mevrouw A. Karijosentiko, hoofd
beheer, telefoon (020) 543 41 31.
Sollicitaties:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u,
binnen 10 dagen na het verschijnen
van deze advertentie, richten aan:
De Geestgronden, instelling voor
geestelijke gezondheidszorg,
t.a.v. mevrouw J. Klaassen, afdeling
Sociale Zaken en Ontwikkeling,
Postbus 5, 2120 BA Bennebroek.
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs
gesteld.
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liteits-) adviseurs u van alles') ^
kunnen Vertellen overdêt</>^j»"
mogelijkheden. Zo nodigf!i ;„%
maken zij," iamen met u.'eeri ƒ,
ontwerp van uw toekomstige''!'!
keuken-Welke doononze ^ <ic \*ï
eigen montagedienst kan «^f *
worden gemonteerd erj^k "^ ^
onderhouden. Een bezoekje1' p
aan onze showrooms hééft '^,,
Merkkeukens van deze tijd
nog een andere verrassing; dèf'
kwaliteit van onze prijzen!*,,'&*
KWALITEIT OP
j'Hans Verkerk Keukens dé^^ff/
keuken- en-badkamerspeeia'-^.,'
ALLE FRONTEN
" list met^35 jaar ervaring enjïp^
filialen m Nederland^ l
Kwaliteit
nci.. staat
siotti bij
u.j Hans
n«i»
0800-0153 voor een'koop-'
J "J
een't
Verkerk
>rk Keukens m
m hoog aan- 20ndag-blj uvin de buurttrfVs
zien Op "alle fronten" uiter- t kijk ^ intemet.
, '-y tf -j
aard. Zo zijn
zim niet alleen onze . ..„._..
u—i
..„j—t,-i*>
» < ,v
www.hans-verkerk.nl
keukenfronten van de allerbeste leveranciers afkomstig,1
maar ook onze apparatuur,v '
Amstelveen::Binderij 14a,
werkbladen, tegels en acces->
tel. 020-640*2227. *'"
soires. Veiligheid, gezelligheid'
en milieuvriendelijkheid wor-*
den in een produkt verenigd. ,
Door al deze speciale aan- \ "\
dacht steelt de keuken niet, ï
alleen uw hart, maar krijgt deze oolc een speciaal plaatsje (
l v
in het onze.
"
v
Kom daarom gerust een kijkjev
hemen in een van onze t •>\, ï
showrooms, waar onze'(kwa-

Sfeervol wonen.Combineer de elementen van uw interieur.
Zorg voor de juiste sfeer. Een sfeer die bij je past, een
sfeer waarbij je je lekker en op je gemak voelt. Voor de
één betekent dat rust in de kleuren, van de ander mag het
allemaal wat heftiger. Wellicht doet u op deze pagina wat
ideeën op, voor de juiste sfeer die bij je past!!!

PARADE PARADISE
wonen op weelde
uw tapijtspecialist
Nooy sinds 1896 Hueseplein 17-19 Amstelveen
Tel. 020-641 6394. Parkeren voor de deur.

Vloer en raamdecoratie
Wie wil er niet het comfort van heerlijk zacht tapijt op de vloer? Wij presenteren u een scala van kleuren
en soorten tapijt om te zien en te voelen, o.a. Desso, Bonaparte, Bergoss. Daarnaast een fabuleuze
gordijnencollectie! Graag zijn wij u van dienst met het opmeten en het gratis uitbrengen van een offerte.
Desgewenst voor u onze SPECIAL SERVICE, waar wij als een metamorfose uw huis stofferen, zonder dat u
ook maar iets hoeft te doen ...
Aldenkamp meubel 2381
TV-Videomeubel,
verrijdbaar
videoblad en bovenblad, gematteerd glas, voetplaat multiplex
DIS prijs ƒ . 999,-
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Als u op het punt staat op huishoudelijk of audiovisuele apparatuur aan te schaffen dan wilt u
niet alleen goede producten
maar ook goede service, een
persoonlijke benadering, een
correcte en respectvolle behandeling, een redelijke prijs, ook
begeleiding na de koop, goede
uitleg en hulp bij het aansluiten,
etc.
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'm Amsterdamseweg 410/412
Amstelveen, tel. 020-643 4428

Om z e l f te s c'rai l dl r e n

Ik/

§£&&. ^

"ƒ

»

•"!<"*

**

Ji« "r

^^^^^^

1

*'£'ï*

*•

"£

>

%

^ *

f'ig*",'^
1

eJ ;^ ^ 1

ML3&?*
^ i». _ jt, rs$^
^fj „fü, ^tf*
fa-yL*
v

r

'k

Eigenlijk .wilt u gewoon weer die
service '-van vroeger. Geholpen
worderi-ïcdpofevgeduldige en
vriendelijke mensen die ook terzake kundig zijn. Die mensen
treft u aan bij DIS, de winkel
waar de klant nog koning is. De
winkel dus waar men nog wel
tijd voor u heeft.
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Aldenkamp 791
W-Videomeubel, verrijdbaar,
glasplaat in hoogte verstelbaar:
DIS prijs ƒ. 599, Dis B.V.
Lindenlaan 382 -1185
NM Amstelveen,
tel. 020-645 6471

Zorgeloos genieten op uw eigen terras is een belangrijk onderdeel van het leef- en woongenot
Daarom vindt u bij ons een uitgelezen assortiment zonneschermen in verschillende uitvoeringen, diverse stoffen en vele dessins. Eén ding hebben zij met elkaar gemeen, welke uitvoering
u ook kiest, een topkwaliteit product en onze vakkundige montage verzekerd u van jarenlang
genieten in of uit het zonlicht. Wij adviseren u graag bij uw keuze in buiten- en/of binnenzonwering.
Robert Post Woninginrichting
-compleet anders in één kwaliteitBankrashof 27 Amstelveen, tel. 020-647 14 03

Koekoek Meubles Classiques, de naam zegt
het al klassieke meubelen, dat is onze specialisatie. Door een recente uitbreiding van de
winkel is ook de collectie aanzienlijk uitgebreid
en daarmee de grootste van Amstelveen. Tot
het assortiment behoren ook een aantal
prachtige schrijfbureaus. Deze schrijfbureaus
zijn uitgevoerd in traditionele houtsoorten als
mahonie, noten, taxus en kersen en met of
zonder lederinleg. De maten variëren van 120
x 60 cm tot 180 x 120 cm. Ook bijpassende
bureaufauteuils en boekenkasten zijn in meerdere maten en uitvoeringen leverbaar. U bent
van harte uitgenodigd voor een bezoek aan
dé klassiek specialist van Amstelveen.
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C L A S S I Q U E S

Amsterdamseweg 510 - 516 Amstelveen,
tel. 020-643 1438

Waarom heeft niemand dit eerder
bedacht?
Het idee van een wisselaar voor een aantal cd's is niet nieuw. Bij de Beosound 9000
zijn het echter niet de 6 cd's die bewegen,
maar is het de cd-speler.
Stap maar heen en weer tussen cd's of
individuele tracks. Het is of u naar de radio
luistert. Met dit verschil dat u zelf de
muziek kiest en dat niemand er tussendoor praat.

Happy Kofoniflfe
Home
Woonwittfef

Fifties
&
Sixties Furniture
Wie kent ze niet? De typische fifties
restaurants, uit films als "Back to the future" en televisieseries als "Happy Days". Het meubilair van toen
uit deze restaurants is momenteel een absolute rage
in Amerika, en wederom in
productie genomen. De ware liefhebber kan voor dit
meubilair terecht bij Jolina Products. Een prachtige
kleuren brochure is op aanvraag verkrijgbaar.

Jolina Products B.V.
•fifties DS dining furniture

/ Amsteldijk Zuid 78 C.
1184 VE Amstelveen
"• The Netherlands
telephone, +31204965038
telefax,
+31204964514
website,
www.jolina.com

Bij Happy Home kunt u terecht voor al uw koloniale woonwensen.
Voor meubelen, accessoires, verlichting en nog veel meer ben u bij ons
aan het juiste adres.
Happy Home heet u van harte welkom en wij staan klaar om u
enthousiast en vakkundig te adviseren. Graag tot ziens bij Happy
Home.
Happy Home, Spaarneweg 61, 2142 EP Cruquius, tel. 023-5295253
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur.
A/leer informatie? Bezoek dan op internet www.happy-home.nl

BANG 5.OLUFSEN

Stotionssfroat 22 1102JN Amstelveen
Tel 020 641 0006 Fox 020 647 7025

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Opwarmronde is begonnen

Circuit krygt
allure beetje
bij beetje terug
bouw van een overdekte
hoofdtribune te realiseren met
daaronder
bedrijfsruimten,
waardoor nog meer activiteiten ontstaan. Bovendien
wordt een systeem van veiligheidscamara's
aangelegd,
waarmee de wedstrijdleiding
het verloop van de races beter
kan volgen. In geval van calamiteiten kan dan veel sneller
en adequater worden ingegrepen.
De modernisering heeft er
mede toe geleid dat het circuit
het gehele jaar in gebruik is.
ET VERNIEUWDE Cir- Het zijn niet alleen de racedacuit Park Zandvoort viel gen maar ook op andere dagen
dan ook in de smaak bij wordt het circuit verhuurd.
het publiek. Het toeschou- „We zitten het hele jaar vol,
wersaantal nam toe met maar dat is perfect," aldus Buwalda.
liefst 65 procent. „Het is fan- „Het is een combinatie van altastisch dat we zo'n honderd- lerlei dingen, maar nadat Jos
duizend toeschouwers meer Verstappen in de Formule l tetrokken," zegt perschef Dirk recht kwam, ging het lopen en
Buwalda. „Het is niet alleen bovendien heeft de verbetegoed voor het circuit maar ook ring van de baan er toegeleid
voor Zandvoort, maar we zyn dat de autosport steeds meer
nog niet klaar
in de belangmet de baan.
stelling
We willen de
kwam. Boventoeschoudien is het powersfaciliteilitieke gekraten nog meer
keel er niet
verbeteren."
meer.
De
Verbeterin- -----• ------ mensen wisgen die in eerste instantie met ten vaak-niet of het circuit nog.
sloop tot stand kwamen. Zo bestond. Nadat we vele malen
werd de vertrouwde politie- bij de Raad van State zijn gepost naast het OCA-gebouw weest is er nu gelukkig duideafgebroken. Het gebouw was Hjkheid. We hebben een verte oud om nog op te knappen. gunning en goede afspraken
Bovendien bestond de behoef- gemaakt met gemeente en
te aan het concentreren van provincie. Die samenwerking
alle hulpdiensten in het Dien- verloopt heel goed."
stencentrum. Daar is nu ook
Om het publiek warm te
de politiepost gesitueerd. Tevens wordt geprobeerd het houden zit het Circuit Park
Rode Kruis daar onder te Zandvoort niet stil en blijven
brengen. Het OCA-gebouw de nodige moderniseringen de
was ook dringend aan vernieu- komende jaren 'doorgaan.
wing toe en het nieuwe onder- Daarnaast wordt al jaren gedak krijgt een plaats achter de zorgd voor een zeer attractief
nieuwe tribune.
raceprogramma met vele anDeze tribune is er nog niet, dere activiteiten. Publieksmaar in de loop van het jaar zal trekker zal ongetwijfeld de
de tribune verrijzen. „De Marlboro Masters, begin aubouwvergunning is nog niet gustus, zijn maar de Zandbinnen omdat de welstands- voortse perschef zegt dat er
cominissie het bouwplan af- meer op de rol staat. „Ik kan
wees," gaat Buwalda verder. en wil er nog niets over zeggen
„Voorlopig hebben we noodtri- omdat de contracten nog niet
bunes geplaatst en daar kun- getekend zijn, maar we zijn benen we ook mee weg."
zig met een aantal spectaculaiDe plannen zijn echter om de re dingen."
De stille raceperiode, de
wintermaanden, heeft het
Circuit Park Zandvoort
aangegrepen om verdere
verbeteringen aan te
brengen op de nationale
racepiste. Een piste die zo
langzamerhand een
internationale allure heeft
gekregen. Een schitterende
baan en fraaie
pitsgebouwen, voorzien van
de modernste technieken.
Maar daar blijft het niet bij:
de modernisering gaat door.

H

Modernisering
van nationale
racepiste

Het asfalt is nu nog koud, want het circuit ontwaakt uit zijn
winterslaap. Maar met de Paasraces zal het Circuitpark
Zandvoort gloeien. De Opwarmronde voor een nieuw,
spannend raceseizoen is begonnen.
Tekst: Aaldert Stobbelaar
Foto's: Chris Schotanus

Op Tweede Paasdag gloeit
circuit-asfalt voor 't eerst
Op ZZ en 24 april begint
het autosportseizoen op
Circuit Park Zandvoort
met de traditionele
Paasraces. Zaterdag
vinden de trainingen
plaats en op paasmaandag
is er vanaf tien uur in de
ochtend tot vijf uur 's
middags constant actie op
de racepiste.
LLE BELANGRIJKE
A
nationale raceklassen
komen aan de start. Het voor

Nederland toonaangevende
toerwagenkampioenschap,
het Libertel DTCC, met een
keur aan nieuwe automobielen met topcoureurs komen
aan de start. In deze races
staan altijd grote belangen
op het spel. Dit jaar is er een
kleine reglementwyziging,
hoofdzakelijk op motorengebied, aansluitend op de voorschriften van de omringende
landen. Nog meer gelijkheid
geeft de verwachting dat de
races in de .Libertel DTCC
nog meer aan spanning zullen winnen.

De afgelopen weken stonden
in het teken van de teamintroducties. Het nieuwe
Team Marlboro Mitsibishi
met de in nieuwe kleuren gestoken Carisma GDI presenteeerde reeds de cbufeurs.
Het team is uiterst sterk met
cpioreursials Tim Gprbnel en
plaatsgenoot Allard Kalff.
Verder komen aan de start
de formulëwageh-klasse Arcobaleno en Ford, de Radio
538 Citroen Saxo Cup, de Renault Megane Trophy, de Pëarle Alfa 156 Challenge en de
racedag wordt besloten met
een wedstrijd in de Donkervoort Cup.
De toegangsprijs voor duinen en tribune is 25 gulden
en een bezoek aan het rennerskwartier kost 30 gulden
extra. Kinderen vanaf 12
jaar, onder begeleiding van
een volwassene, krijgen 50
procent reductie. Voor alle
bezoekers is er een gratis full
colour
programmablad.
Kaarten zijn verkrijgbaar op
de dag zelf aan de kassa's
van het circuit.

Deze klasse groeit komend
seizoen met name in kwaliIn de voorverkoop zijn de
teit door de deelname van kaarten verkrijgbaar bij de
nog meer 'grote namen' uit verkooppunten van Ticketde Nederlandse autosport. box.
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Raceprogramma 2000
• 22 en 24 april: Het raceseizoen begint met de Paasraces. De
NAV organiseert races in onder andere de klassen Libertel
DTTC, Renault Megane Trophy, Radio 538 Citroen Saxo Cup,
Pearle Alfa 156 Challenge, Formule Ford, Formule Arcobaleno
en de Donkervoort Cup.
• 13 en 14 mei: het tweede raceweekend met wederom de race in
de Libertel DTCC, Renault Megane Trophy en Formule Arcobaleno. Verder gaan er races van start in de Marcos Mantis Challenge en de Euro Formule Renault 2000;
• 20 en 21 mei: de Historische Zandvoort Trophy wordt gehouden. Diverse historische raceklassen komen aan de start.
• 27 en 28 mei: nationale autoraces met de Vege Series, de Super
Car Cup, de Compact Cars/Golf III en historische wagens.
• 3 en 4 juni: MSC Langenfeld houdt races voor diverse Duitse
kampioenschappen met onder andere de Formule Ford, Formule Koning, Citroen Saxo Cup, Renault Clio Cup, Ford Puma Cup
en DTC.
• 10 en 12 juni: de Pinksterraces met de klassen Libertel DTCC,
Renault Megane Trophy, Radio 538 Citroen Saxo Cup, Pearle
Alfa 156 Challenge, Formule Ford en Marcos Mantis Challenge.
• 24 en 25 juni: een weekeinde dat geheel in het teken van
Italiaanse auto's en producten staat: Italia a Zandvoort wordt
ook dit jaar een topper.
• 8 en 9 juli: nationale races voor de Vege Series, de Super Car
Cup, de Compact Cars/Golf III en vijf historische klassen.
• 22 en 23 juli: de Porsche Club Schwaben houdt races voor
diverse Duitse kampioenschappen.
• 4, 5 en 6 augustus: een van de hoogtepunten: de Marlboro
Masters. Er worden races in vele internationale klassen verreden, maar de strijd in de Formule 3 staat borg voor veel spektakel. Spektakel dat ook verwacht wordt van de diverse demonstraties.
• 19 en 20 augustus: opnieuw Duits bezoek. Races voor diverse
Duitse kampioenschappen in de Adac Noordzee Cup van de
MSC Langenfeld.
• 27 augustus: geen geronk van motoren maar het geluid van
inline skates. Het Liptonice Inline Challenge festival zorgt naast
skatewedstrjjden voor muziek en demo's.
• 2 en 3 september: de Trophy of The Dunes wordt verreden. De
strijd om de nationale titels in de Libertel DTCC, de Renault
Megane Trophy, de Radio 538 Citroen Saxo Cup, de Formule
Arcobaleno, de Renault Sport Clio V6 Trophy en de Donkervoort Cup krügt dan een vervolg.
• 16 en 17 september: ook de Britten komen aan hun trekken.
Het British Race Festival staat geheel in het teken van Britse
automobielen en races.
• 23 en 24 september: de Nationale autoraces, met de Vege
Series, de Super Car Cup, de Compact Cars/Golf III, drie historische klassen en races voor het Deens toerwagenkampioenschap.
• 30 september en l oktober: de NAV organiseert races voor het
Europees kampioenschap Formule Ford, Donkervoort Cup,
Ferrari-Porsche Challenge en de Deense Saxo Cup.
• 14 en 15 oktober: de finaleraces. Dan vallen de beslissingen om
de nationale titels in de klassen: Libertel DTCC, Renault Megane Trophy, Radio 538 Citroen Saxo Cup, Pearle Alfa 156 Challenge, Formule Arcobaleno en Marcos Mantis Challenge.
• 28 oktober: het echte einde van het raceseizoen is de Zandvoort 500. Een race over 500 kilometer voor toerwagens uit
diverse klassen.

Nieuwe raceklasse, nieuwe kansen
Naast de traditionele
raceklassen zijn er dit jaar
op het Circuit Park
Zandvoort ook nieuwe
klassen te zien. Een daarvan
is de Vege Series, de
opvolger van de Vege Sierra
Cup, en daarvoor hebben
ingeschreven de
Zandvoorters Ronald
Vossen en Peter Furth.
E 29-jarige Ronald Vossen is geen onbekende
op het Zandvoortse circuit. Elf jaar toert hij mee in
races, die meetellen om de nationale titel. Een titel die hij
enige jaren geleden in de Vege
Sierra Cup behaalde. Met een
zeer fraaie overwinning in de
race in Spa was dat zijn meest
aansprakelijke resultaat. Vorig
jaar zat hij er ook dicht bij
maar pech sloeg hem terug in
de laatste race en ging de titel
naar
plaatsgenoot
Peter
Furth. Nu zijn de voorbereidingen op een nieuwe seizoen in
volle gang en wordt er keihard
gewerkt om de nieuwe wagen
gereed te krijgen.
„Ik heb alleen het frame van
de wagen gekocht en voor de
rest worden de onderdelen van
de andere wagen ingebouwd.
Zo blijft het voor nuj een betaalbare klasse, alhoewel ik
toch een paar sponsors heb
weten te vinden," zegt Ronald
Vossen, die de opbouw van de
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Peter Furth (links) en Ronald Vossen zijn Zandvoorste kanshebbers
in de nieuwe Vege Series, de opvolger van de Vege Sierra Cup
Foto Chris Schotanus

wagen voornamelijk aan vader
Ab overlaat.
Had de Zandvoortse metselaar in het begin van zijn racecarrière nog wel plannen om
het hogerop te zoeken, nu
hoeft het niet meer zo nodig.
„Ik hou het bij deze klasse. Het
kost allemaal erg veel en het
werk moet ook door gaan. Het
is nujn hobby en daar blijft het
bij. Het racen geeft mij elk jaar
opnieuw een kick want het zijn
altijd erg leuke en spannende
races. Bovendien is de sfeer in

deze klasse erg goed."
In de strijd om de Vege Sierra Cup boekte Vossen behoorïïjk veel succes, maar ook in de
nieuwe Vege Series zal hij zeker in de voorste gelederen terug te vinden zijn. „Gezien de
concurrentie zal ik de strijd
aan moeten gaan met Peter
Furth. Ik vlieg er meteen in en
wil vlammen en punten scoren.
Ik moet dit jaar mee kunnen
strijden om de titel, zeker weten."
Naast Vossen is Peter Furth

keihard aan de slag gegaan om
zijn nieuwe wagen raceklaar te
krijgen voor de eerste race in
de Vege Series. „Ik hoop voor
de eerste wedstrijd op 28 mei
de wagen raceklaar te hebben," vertelt de 35-jarige technisch manager in boilers en
warmwaterketels. In 1993
werd Furth al eens Nederlands
kampioen in de Ascona Cup en
dit jaar sloeg hij toe in de strijd
om de Vege Sierra Cup.
De nationaal kampioen van
vorig seizoen in deze klasse
staat aan de vooravond van
zijn elfde raceseizpen en heeft
er nog zoveel plezier in, dat de
komende jaren steeds rekening met hem moet worden gehouden. „Het is een prachtige
hobby waar ik ontzettend veel
plezier in beleef. Het racen, bijvoorbeeld pp het nieuwe Zandvoortse circuit, is echt een
schitterende ervaring. Dat circuit bevalt heel erg goed met
mooie en uitdagende bochten."
In dit eerste jaar van deze
nieuwe klasse is het voor Furth
niet geheel duidelijk wat het
gaat worden. „Het is een nieuw
concept, dus het wordt pok
zoeken naar de beste afstelling
van de wagen. Lukt dat dan
probeer ik uiteraard te gaan
voor het kampioenschap. Het
deelnemersveld ziet er niet
veel anders uit dan vorig jaar,
dus ik verwacht vooraan mee
te kunnen strijden."

Zandvoorste coureurs popelen om over vernieuwd eigen *erf te scheuren
Met een racecircuit in je
woonplaats is het niet
verwonderlijk dat maar
liefst tien Zandvoorters
actief deelnemen aan het
komende raceseizoen. Jan
Lammers speelt natuurlijk
nog steeds een hoofdrol,
maar jonge coureurs als de
gebroeders Jan-Paul en
Danny van Dongen, Dillon
Koster, Setaastiaan Visser,
Joost Hoenders en BTLverslaggever Allard Kalff
willen zich dit seizoen in de
kijker rijden.
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E 43-jarige Jan Lammers, de nestor van de
plaatselijke racesport,
zal ook dit seizoen
acte de présence geven. De
Zandvoorter draait al 27 jaar
mee aan de top van het racegeweld. Op de leeftijd van zestien
jaar maakte Lammers zijn debuut in de toerwagenklasse.
„Officieel mocht je op die leeftijd niet meedoen, omdat je
nog geen rijbewijs had. Ik
kreeg toen dispensatie en
mocht in de toerwagenklasse
tot 8500 gulden meedoen. Nu
vergelijkbaar met de Megane."
De bekende Zandvoorter
heeft bijna alle raceklassen
doorlopen en was heel succesvol. Naast twee Nederlandse
titels in de toerwagenklasse,
pakte hij drie Europese titels
in de Formule 3 en de Renaultklasse. Bovendien werd hij Japans kampioen in de Sportcars. Een indrukwekkend Hjstje met als hoogtepunt twee
jaar in de Formule 1. „De beste

prestatie was een vierde kwalificatiepositie. Tot tien minuten voor het einde stond ik nog
op pole, maar in de laatste minuten gingen er een paar mij
nog voorbij. In Canada werd ik
een jaar later negende."
Dit seizoen gaat de volledige
aandacht uit naar de 24 uur
van Le Mans. Lammers runt
met Mark Koense een evenementen- en organisatiebureau
en rijdt de 24 uur voor het Racing voor Hollandteam. Ploegmaats zijn Torn Coronel en Peter Kox. „Op deze race concentreer ik nuj," vervolgt Lammers. „Als autocoureur is competitie je beeldmerk. Als je niet
wint, dan ben je gauw klaar.
Vorig jaar hadden we de Olympische gedachte van meedoen,
maar dit jaar willen we als privéteam in de top tien eindigen.
Daar zouden we heel trots op
zijn. Virtueel zou dat een overwinning voor ons betekenen."
De Zandvoorter, die ook het
commentaar verzorgt bij Formule 1-races voor Canal +, is
voorlopig niet uit de autoracerij weg te denken. „Het is een
voorrecht dat dit je vak en
hobby is. Ander werk heb ik
nog nooit gedaan want dit doe
ik met heel veel plezier. Zo lang
ik het leuk vind en ik op het
niveau van bijvoorbeeld Torn
Coroneel zit, blijf ik rijden. De
doe echt nog niet onder voor
hen. Als het anders wordt, dan
moeten jongere het maar overnemen, maar zover is het nog
lang niet."
De gebroeders Van Dongen
behoren tot de jongste garde

Foto links: de Zandvoortse
coureurs op een rij. Van links
naar rechts: Jan Lammers,
Allard Kalff, Joost Hoenders,
Jan-Paul van Dongen, Danny
van Dongen, Peter Furth,
Ronald Vossen en Sebastiaan
Visser.
Foto boven: Dillon Koster

.WA
van de racesport en verwonderüjk was het niet dat de Van
Dongens deze tak van sport
kozen. Vader Cees behaalde
lang geleden nationale titels en
is elke dag op de slipschool
naast het circuit te vinden.
Drie jaar is Jan-Paul actief in
de autosport en alle jaren in de
Formule Ford. Eerst in de
1600-klasse en dit jaar in de
klasse tot 1800 cc. De 21-jarige
loodgieter scoorde als beste
prestatie een zesde plaats in
de strijd om de nationale tiel.
„Ek denk dat ik een goede kans
maak om hoger te eindigen
dan vorig jaar. Rijd ik dit jaar

goed dan ga ik volgend jaar in
een hogere klasse rijden. Het
kost echter behoorlijk veel
geld. Als privérijder moet ik
het zelf verdienen, maar met
een paar sponsors moet het
lukken."
Broer Danny debuteerde vorig jaar op zestienjarige leeitijd, met een Duitse licentie, in
de Citroen Saxo Cup en zal ook
dit jaar in deze klasse zijn kunsten vertonen. De nu 17-jarige
mavo-scholier hoopt dit jaar
zijn examen met goed gevolg af
te leggen waarna de meao gevolgd gaat worden. „Het racen

vind ik ontzettend leuk, maar
daarnaast vind ik een opleiding erg belangrijk," aldus de
jonge Zandvoorter. Danny kan
nog niet terugzien op een lange
carrière maar het rijden van de
snelste ronde tijdens da laatste race van het vorige seizoen
geeft hem hoop voor dit seizoen.
„Vorig jaar was een leerjaar
voor mij, maar dit jaar hoop ik
dat ik bij de eerste vijf eindig.
De hele familie is trouwens
met autosport bezig. Pa geeft
veel adviezen, mijn broer sleutelt zelf aan de wagen en natuurUjk praten we veel over de

Foto's Chris Schotanus

autosport. De autosport is
overigens duur maar ik ben
zeer tevreden met mijn sponsors waardoor ik mee kan doen
in de Citroen Saxo Cup."
Eveneens een Citroen Saxo
Cup-rijder is Dillon Koster. De
23-jarige Zandvoorter maakt al
drie jaar deel uit van het racecircuit. Het eerste jaar reed
Dillon in de Renault Megane
en werd derde in de junior-cup.
Vorig jaar behaalde hij de junior-cup, maar wel in de Citroën Saxo-klasse. Ook dit jaar
gaat hij in deze klasse voorop
in de strijd.
„Vorig jaar had ik veel mate-

riaalpech en boyendien werd
ik in een wedstrijd gediskwalificeerd, anders had er meer ingezetten," vertelt Koster. De
bij Renault Stam in de automatisering werkende Zandvoorter heeft een nieuwe wagen en heeft heel veel zin in een
nieuw raceseizoen. „Eindelijk
gaat het weer beginnen," vertelt Koster. „De winter duurt
te lang want ik verlang naar de
racebaan. Je moet altijd afwachten hoe het loopt want
het is een technische sport,
maar ik hoop op een kampioenschap. Ik verwacht veel van
dit seizoen. Ik zal in ieder geval
mijn uiterste best doen en dan
denk ik dat het een goed seizoen wordt."
Ook Joost Koenders uit
Bentveld gaat aan zijn derde
raceseizoen beginnen. De 27jarige instructeur bij Bleekemolen behaalde in zijn tweede
jaar in de Citroen Saxo Cup de
nationale titel, reed vorig jaar
niet, maar komt dit jaar uit in
de klasse Libertel DTCC. „Ik
zou vorig jaar in een hogere
klasse debuteren, maar ik
kreeg het budget niet rond,"
geeft Koenders aan. „Dit jaar
is het ook nog niet helemaal
rond, maar ik start zeker in
deze klasse, waar zo'n 250 duizend gulden mee gemoeid is.
Dit jaar is voor het ontwikkelen en competatief maken van
de auto en tegen het eind van
het jaar hoop ik tussen de vijfde en tiende plaats te eindigen.
Met goede resultaten overtuig
je de sponsors, want daar kan
je niet buiten."

23 jaar, maar gaat al zijn zesde
seizoen in als coureur. De instructeur van de rensportschool begon in 1995 in de Formule-klasse en reed daarna
voornamelijk in de Formule
Ford. Een paar tweede plaatsen in de strijd om de nationale
titel en een vierde plaats in het
kampioenschap van de Benelux stafin op zijn erelijst. Dit
jaar maakt de Zandvoorter zijn
opwachting in de nieuwe Renault 2000-klasse, te vergelijken met de Formule 3, maar
met een iets lager vermogen.
„Ik wil verder in deze prachtige sport," zegt Visser. „Ik heb
er altijd hard voor geknokt,
train ook veel want je moet in
goede conditie zijn. Het is eigenlijk een deel van mijn leven
geworden. Deze klasse bestaat
uit een heel sterk deelnemersveld en het belooft een spannend jaar te worden. In de Formule Ford heb ik ontzettend
veel geleerd maar kreeg nu de
kans een stapje hoger op te
gaan en dat is wat ik wil."
„We hebben een drie-jarenplan gemaakt. Het eerste jaar
is een leerjaar, het tweede jaar
is het de bedoeling mee te
vechten voor het kampioenschap en dan nog hoger zou
mooi zijn. Het zou trouwens
mooi zijn bij een race in de top
drie te eindigen. Daar gaan we
een beetje vanuit, maar het
blijft toch moeilijk. Je moet
niet te hoog van de toren blazen maar rond de vijfde of zesde plaats zou goed zijn. Ik heb
een contract voor eenjaar met
een optie voor nog twee jaar,
maar wil hoger op. Dat blijft
Sebastiaan Visser is ook pas mijn streven."

l
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IT IS de dertiende (en
laatste) aflevering van een
serie over Jacob Olie, die
tussen 1860 en 1904 duizenden foto's in en rond
Amsterdam heeft gemaakt.
Nog tot en met Tweede
Paasdag (24 april) is in het
Gemeentearchief, Amsteldijk
67 in Amsterdam, de tentoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf
van 19de-eeuw Amsterdam' te
zien. Openingstijden zijn
maandag tot en met zondag
van 11 tot 17 uur.Op de internetsite van het
Gemeentearchief
(www.gemeentearchief.
amsterdam.nl) is een selectie
te zien van de fotocollectie

Gedurende de tentoonstelling 'Jacob
Olie, fotograaf van 19de-eeuws
Amsterdam'(M 25 april), houdt
deze krant in samenwerking met het
Gemeentearchief Amsterdam een
fotowedstrijd, ledere amateur-fotograaf kan hieraan meedoen. Het
thema van de wedstrijd is 'strnorleven', een onderwerp waarop Jacob
Olie zith rond 1900 graag in
Amsterdam en omgeving uitleefde.
Een speciale Jury zal de foto's
beoordelen. Zowel deze krant als het
Gemeentearchief Amsterdam stellen
toepasselijke prijzen beschikbaar,
onder meer in de vorm van fotoboeken. Eén van de hoofdprijzen is in elk
geval het prachtig geïllustreerde boek
?
Jocob Ofte Jbz (1834-1905)', winkelwaarde 95 gulden.
II kent uw foto's (aantal formaat,
zwart-wit of kleur, oude of nieuwe
foto's mag u zelf bepalen) tot 25
april sturen naar: Weekmedia, t.o.v.
Trudy Steenkamp, postbus 2201,
1000 EK Amsterdam, onder vermelding van Jacob Olie. Vergeet a niet
te melden waar en wanneer de foto
is gemaakt.

Het Ververspad (na 1896:
Tolstraat). Gezien richting
Amsteldijk. Links op de foto
staat het Raadhuis Nieuwer
Amstel, Amsteldijk 67, thans
het Gemeentearchief waar
de tentoonstelling: van Jacob
Olie te zien is
Foto Gemeentearchief Amsterdam.
Digitale montage: Freerk de Vos

spreuk

HORIZONTAAL: l bewijsstuk; 5 krachtig; 10
rust; 98 drinkgerei; 100 loopvogel; 102 stempel;
lijst; 14 zot; 18 gast; 22 vrucht; 24 ronde; 26 lede- 104 titel; 105 landbouwgrond; 107 jungle; 114
maat; 27 sleepnet; 28 trottoir; 29 vaas; 30
zangstem; 115 verh. noot; 117 Europeaan; 118
Openbaar Vervoer; 32 gesp; 33 schuilplaats; 34.
kolk; 119 visgerei; 125 haaksteek; 127 bijb. fig.;
oude maat; 35 bloeimaand; 36 maanstand; 37
128 mispunt; 129 erfelijkheidsdrager; 131
heester; 38 kunstwerk; 39 pers. vnw.; 41 vernis;
gezang; 132 stopplaats; 134 marterachtige; 137
42 oord; 44 Frans lidw.; 45 maal; 46 een zekere;
in opdracht; 140 draad; 142 vis; 143 draagbalk;
47 vast; 49 speelkaart; 51 pi. in Egypte; 53
145 strijdperk; 146 parkeerverbod; 147 selderij;
schreeuwen; 54 vogel; 55
148 flauw; 149 pi. in
voortdurend; 57 gevangeOverijssel; 150 Eng. titel;
nis; 59 vogel; 61 egaal; 62
151 bij; 152 bloeiwijze; 155
TUUR DE oplossing (de
hals; 64 ton; 66 tooi; 68
klasse; 158 zenuwachtig;
spreuk)
van
de
puzzel
op
wilde haver; 69 dierenge160 Schoolonderzoek; 163
een briefkaart vóór 3 mei' boerenbezit;
luid; 70 doorsnede; 71 per;
164 tegenover;
naar Weekmedia, Postbus 2201,
72 kleiaarde; 74 opstootje;
165 opening; 167 onheils75 hoofddeksel; 76 kle1000 EK Amsterdam, ter attengpdin; 169 voorz.; 170
dingstuk; 78 boom; 80
vistuig; 172 ongebonden;
tie van Trudy Steenkamp. De
kluit; 82 bitter vocht; 84
174 vrucht; 176 reukwater;
hoofdprijs is een VW-bon ter
Eur. land; 86 koraalbank;
178 varkenshok; 179 glaswaarde
van
honderd
gulden.
88 hoofddeksel; 90 zeebewerk; 180 opschudding;
Voor
de
tweede
eri
derde
prijs
weging; 91 bosgewas; 93
181 bitterheid; 183 alpenzijn er respectievelijk VWgroet; 95 karakter; 98 pers.
wei; 184 gelofte; 186 episvnw; 99 lekkernij: 100
bonnen van 75 en vijftig gultel; 188 uitladen; 189
Ierland; 101 santO; 103
knaagdier; 191 watervogel;
den. De winnaars worden
kruiderij; 106 groente; 108
192 vr. munt; 193 immer;
bekendgemaakt in de krant
rund; 109 bijbeldeel; 110
195 bloem; 196 voordat; 198
van
woensdag
10
mei.
tijdrekening; 111 de onbeklankweerkaatsing; 201
kende; 112 omroep; 113
buidel; 203 gevangenis; 206
zangnoot; 114 psalmdichstrook; 209 dakpunt; 210
ter; 116 baardje; 118 groente; 120 jongstleden;
duw; 212 nobel; 214 ongebruikt; 216 pepervre121 zangnoot; 122 riv. in ItaliO; 123 woest; 124
ter; 218 kookgerei; 219 vrucht; 220 boom; 221
thans; 126 kegelvormig; 128 hevig; 130 vertaler;
tandbeen; 222 leesteken; 224 voordeel; 226 raar;
133 militair; 135 lidwoord; 136 voorzetsel; 138
228 myth. koning; 229 lotgeval; 230 kijker; 231
daar; 139 bolgewas; 140 bevel; 141 sleep; 144
gemene; 233 hoofddeksel; 236 steen; 238 vr.
kledingstuk; 149 eilandengroep; 151 droommunt; 240 rijstdrank; 242 honingdrank; 244 jonbeeld; 153 geslacht; 154 in orde; 156 eerw. vader; gensnaam; 246 vogel; 248 schil; 250 bijb. plaats;
157 pech; 159 en andere; 160 selenium; 161
251 Vrije Universiteit; 252 zangnoot; 253 voorz.;
werppijltje; 162 drank; 163 wending; 166 tover255 dwarshout; 257 boom.
godin; 168 godsdienst; 171 hert;
172 vogeleigenschap; 173 beneden; 175 glasklok; 177 boom; 180
gard; 182 woonboot; 183 groet;
185 pi. o.d. Veluwe; 187 insecteneter; 190 parool; 192 groente; 194
wit; 195 vlaktemaat; 197 soutane; 199 water in Utrecht; 200,
Op zondag 30 april speelt het Nederlands Studenten Kamerorkest (NESKO) in
slotsom; 202 inhoudmaat; 203
het Museumrestaurant Ekeko van het Tropenmuseum (Linnaeusstraat 2) van
schuine drukletter; 204 plaag13 tot 14 uur een
geest; 205 knevel; 207 keurig;
208 enthousiasteling; 210 via;
211 voorz.; 212 riv. in Spanje;
213 Europeaan; 215 insect; 217
zeepwater; 219 broodje; 220
durf; 221 hetzelfde; 223 zuiver;
225 hond; 227 vertrek; 229
In verschillende samenstellingen brengt het
cafôbuffet; 230 bakplaats; 232'
orkest uiteenlopende muziekstijlen en ritmes ten
uitroep; 234 stompje; 235 eiken- gehore: van Mendelssohn's Hebridenouverture en
schors; 237 muurholte; 238
Piazolla's Tango tot Arnold Schonberg's 2e
grondsoprt; 239 uiteinde; 240
Kamersymfonie. Onderwijl kunt u genieten van
aansporing; 241 masker; 243
een heerlijke lunch.
grondtoon; 244 bouwland; 245
Van 14 tot 15 uur gaat het NESKO verder in de
haardos; 247 bordspel; 248 preRitme-expositie met onder andere bewerkingen
cies; 249 vogel; 251 toespijs; 252 van moderne popnummers. Om 15 uur begint er
knaagdier; 254 uitbouw; 256
dan nog een open podiumprogramma.
serie; 258 bloedvat; 259 bouwval; Entree museum, lunch en concert kosten 25 gul260 gistmiddel; 261 vrg. heerser; den per persoon. Reserveren is gewenst via tel.
262 wintervoertuig.
020-5688.215 of via email com@kit.nl of website

S

Koninklijk Lunchconcert
(NESKO gaat ritmisch)
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VERTICAAL: l vrucht; 2 deurknop; 3 kruik; 4 kiem; 6 televisie; 7 paars; 8 gebergte; 9 blunder; 11 water in N.-Brabant; 12
kledingstuk; 13 emeritus; 14
rustbank; 15 vergelden; 16
voorz.; 17 spil; 18 militair; 19
familielid; 20 kleur; 21 heldendichtkunst; 23 kers; 25 pi. i.d.
Noordoostpolder; 27 hoeveelheid; 28 geul; 31 gemis; 34
priem; 37 boom; 39 afsluiting; 40
onbep. vnw; 43 voorkeur; 45
vulkaantrechter; 46 voegw.; 47
pers. vnw.; 48 sprjsgebakje; 50
gebladerte; 52 melkproducten;
53 offerbus; 56 scheepstouw; 58
klepper; 60 wasbak; 61 voorzetsel; 63 bouwperceel; 65 ogenblik; 67 ongeluk; 73 vis; 75 tuin;
77 huisdier; 78 kathedraal;-79
mist; 80 bout; 81 vis; 83 rol; 85
achter; 86 overblijfsel; 87 glaswerk; 88 zaadpluis; 89 voor; 92
reeks; 93 projectieplaatje; 94 cijfer; 96 verenbed; 97 moment v.

www.tropenmuseum.nl/ritme. Gelieve uiterlijk
12.30 uur aanwezig te zijn om uw lunchconcertpasje af te halen bij de portier van het
Tropenmuseum.
Duivelskostuum met masker (Mexico)
Foto: Tropenmuseum

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de kassa van het
Tropenmuseum krijgen bezoekers van het lunchconcert een gratis Ritme-cd
'Een zee van Ritme en Tijd'. Op deze cd staat behalve de soundtrack van de
tentoonstelling 'Ritme, dans van de tijd' wereldmuziek uit alle continenten (o.a.
Papua, Australië, India, Mali, Brazilië, Bali, Turkije en Zwitserland).

NAAM
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DE SELECTED USED [AR VAN UW KEUZE STAAT
E
NOG TOT NA 2 PAASDAG* BIJ DE VOLVO-DEALER.
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Groot nieuws!
Op zaterdag 6 mei opent
Carpentier feestelijk de deuren
van haar nieuwe showroom
Badkamers & Tegels,
de meest toonaangevende
collectie in de regio!
Met spetterende demonstraties,
eten en drinken, en live muziek.
U bent de hele dag welkom!

Ruim een week lang bij uw Volvo-dealer: Volvo Selected

25 april van zeer selecte aanbiedingen. Kom dus tijdig de

Used Cars. De top onder de Volvo-occasions. Nooit ouder dan

Volvo Selected Used Car van uw keuze selecteren.

4 jaar. Nooit meer dan 120.000 km op de teller. En hoogst

Of kies een Volvo Used Car. Iets minder recent, maar wel

aantrekkelijk geprijsd! Een Volvo Selected Used Car ademt in

degelijk excellent. Een andere, hele bijzondere, categorie is

alles het Volvo-niveau. Is tot in detail gegarandeerd en gecon-

die van de Company Cars; meer dan perfect onderhouden

troleerd. En voorzien van een privilege als de kostenloze

Volvo's van Volvo-medewerkers, nauwelijks een jaar oud en

Volvo Advantage Card. Bovendien profiteert u van 15 t/m

in top-staat. Want u weet: een Volvo blijft een Volvo.

h-

a

IT1J Mattenset voor en achter, immobilizer en een set nieuwe
nummerplaten cadeau.

Korting op mistlampen in de voorspoiler
(Volvo 850, S70 en V70).

ix
u

JQ Korting op een Volvo fïetsdrager op dak of trekhaak.

Korting op uw Volvo Financiering (vraag naar de voorwaarden).

CSL

Korting op het SC-802 audio systeem.

en
O
a

s
ca

BADKAMERS-TEGELS

<
ca

Oosteinderweg 91 , Postbus 95, 1430 AB Aalsmeer
telefoon (0297) 32 20 00, fax (0297) 32 69 58
E-mail info@carpentier.nl

CC

|T| Korting op centrale vergrendeling incl. afstandsbediening

Carpentier
I-AALSMEER

a
<
ca

Set lichtmetalen velgen tijdelijk v.a. slechts ƒ 999,-.
15% Korting op kleding uit The Collection voor Volvo
Advantage-deelnemers.

Alle aanbiedingen gelden bij aanschaf van een Volvo Selected Used Car in de periode van 15 t/m 25 april 2000.

EEN VOLVO BLIJFT EEN VOLVO

O
x

www.volvocars.nl

AW

VOEVO

i
LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap

Potgieterstraat 24
tel. 5736957 ,
Raadhuisplein 2
tel. 5712865
Pasteurstraat 24
tel. 5731967

* Hoogstwaarschijnlijk is uw Volvo-dealer 2e paasdag open. Wilt u het zeker weten? Bel even.

SELECTED
USED C ARS

ALMERE-STAD, DICK MÜHL PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 14-05, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, BANGARAGE B.V., GRUTTERIJ 7-9, TEL: 020-6623979
• AMSTERDAM Z.O., FURNESS CAR AMSTERDAM B.V., KOLLENBERGWEG 15, TEL: 020-4522020 • AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V.,
MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • HAARLEM,

AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART

592, TEL: 023-5100555 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF

J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL.: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

Uw Paasontbijt wordt geen
compleet feest
als U niet eerst bij

BAKKER PAAP
bent geweest!

RAADHUISPLEIN
BEIDE P A A S D A G E N
GEOPEND !
2e PAASDAG CROISSANTS

HOE HOUDT TEN CATE Z'N MERK
IN PERFECTE VORM?
Co-adverteren is ook voor een ondermodefabrikant een effectieve manier om met zijn detaillisten te adverteren zonder het zicht op z'n merk te
verliezen. Meer weten over deze gratis service? Bel het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 430 91 00 of kifk op www.cebuco.nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

17
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren
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Lentewonder
van Nissan
Nissan heeft een speciale uitvoering van de Micra uitgebracht. De Micra Miracle is
extra luxe uitgevoerd en
beschikt voor 500 gulden extra
over een airconditioning. De
AAiracle kan in vijf verschillende
kleuren besteld worden: wijnrood, blauw, donkerblauw, zilveren de nieuwe kleur marine
groen. De prijs bedraagt
23.445 gulden.

Le Mans 2 000
Audi neemt met drie Audi's R8
deel aan de beroemde 24-uurs
van Le Mans.,Per auto zijn drie
coureurs aangesteld die om de
beurt rijden. Op 17 en 18 juni
gaat de race van start. Behalve
in Frankrijk rijdt het team ook
in Amerika. Daar is een Le
Mans raceklasse opgestart,
American Le Mans Race
(ALMS).
Het interieur heeft een originele
vormgeving. Leuk zijn de
toerenteller en klok
midden op het dashboard,
deze kun je draaien.

De Smart cdi heeft
een vrolijk uiterlijk dat
positieve reacties ontlokt.

V

an de Smart cdi word je vrolijk. Dat komt in de eerste
plaats door zijn uiterlijk dat doorgaans blije gezichten
oplevert. Maar ook bij het brandstofstation word je vrolijk.
De brandstoftank van de Smart kan 22 liter diesel bevatten. En
wanneer de indicator op het dashboard meldt dat het langzamerhand tijd wordt om te tanken gaat er zo'n 15 liter in. Dat betekent dat je met een literprijs van f l. 1,81 ongeveer 27 gulden
moet afrekenen.
De Smart cdi is een zuinigheidswonder. Hij verbruikt volgens de
opgaven slechts 3,4 liter diesel per
100 kilometer. In autoland heet een
auto die zo zuinig is een drie liter
auto. Daarbij is het ook nog eens
de goedkoopste diesel die in
Nederland leverbaar is. De cdi
beschikt over zeer moderne technieken. Als een van • de weinige
zelfontbranders heeft hij een volledig aluminium motorblok. De term
cdi is dezelfde als Mercedes-Benz
gebruikt voor haar moderne diesels. Dat is ook niet verwonderlijk,
het is namelijk een motor van het
merk met de ster. Op het kleppendeksel pronkt dan ook deze naam.
De krachtbron heeft een inhoud
van 0,8 liter en is zoals bij iedere
Smart achter de stoelen gemon-

teerd. Hij beschikt over common
rail directe inspuiting. Het vermogen bedraagt 41 pk. Belangrijker is
echter de trekkracht van 100 Nm
die hij bij 1.800 toeren levert. Dit
aantal newtonmeters blijft hij tot
2.500 omwentelingen leveren.
De driecilinder maakt een lekker
brommend geluid. U raadt het al,
ook hiervan word je vrolijk. Een turbocompressor blaast lichtjes op de
achtergrond mee. Vooral de eerste
meters verbaast het geluid. Is dit
echt wel een diesel? Het geluid lijkt
eerder op dat van een driecilinder
benzine (denk aan een Suzuki
Alto). De cdi kan overigens veel
toeren aan. Voor je het weet draait
hij 5.000 toeren. En dat is vrij hoog
vooreen diesel. De zesversnellings-

bak met zijn korte overbrengingen
draagt daar natuurlijk aan bij.
De sequentiële transmissie functioneert als een automaat. Er is dus
geen koppeling aanwezig. Gas
erop houden en het hendeltje (je
moet oppassen om bij het beschrijven van de Smart niet te veel in
verkleinwoorden te vervallen) naar
voren duwen om op te schakelen
en naar achteren om een stapje
terug te doen. Overigens biedt de
Smart ook aan om dit zelf te doen.
Dooreen knop in te drukken heb je
een volledige automaat. Zelf schakelen is echter niet alleen leuker het
verloopt ook soepeler. In de automaatstand accelereert hij wat
schokkender.
In de stad kan je lekker opschieten
met de Smart cdi. Op de hoofdwegen daarbuiten wordt het wat minder. Toch haalt hij een topsnelheid
van 135 kilometer per uur. Een
elektronische begrenzer bepaalt dit.
En het is eigenlijk hard zat. Hoewel
we rijdend met de auto telkens de
neiging hadden te demonstreren: ik

kan heus wel hard hoor. In bochten
moet je het wat rustiger aan doen.
Overigens heeft de Smart achterwielaandrijving.
In de Smart zit je vrij rechtop. Het
stuur dringt ver het interieur binnen
waardoor je een fijne zitpositie
krijgt. Het doet enigszins denken
aan de zit van coureurs in een toer
racewagen. Door het glazen dak
wordt het snel warm in de auto.
Maar de airconditioning brengt uitkomst. Het dashboard is origineel
vormgegeven. Een leuk detail vormen de toerenteller en de klok die
midden op het dashboard op een
steel geplaatst zijn. Wanneer je ze
draait kan de medepassagier meekijken. Door het vele glas is er
rondom volop zicht. Auto's die achter de Smart rijden lijken angstig
dicht bij te komen. Dat komt
natuurlijk doordat de Smart zo kort
is. Achter de stoelen is hoogstens
een halve meter ruimte. Een Smart

Met een prijs van 24.780 gulden is:
de Smart cdi een van de goedkoopste diesels van ' Nederland.
Bovendien is het een guitige auto
waarmee je een hoop plezier
beleeft.

| SPECIFICATIES:,

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

' Motortype:

driecilinder
turbodiesel
Cilinderinhoud: 799 cm3
Vermogen:
30 kW/41 pk
,bij 4200 t.p.m. ,
Max. koppel: ,100 Nm bij 1800
, - 2500 tp.rn.
Acceleratie:
19,8 sec van
0-100 km/uur. ,
135,km/uur. ,
Topsnelheid:
Gem. .verbruik: 3,4 ttr/100 km.

ABS

Prijs:

Stuurbekrachtiging

f24.780,-

mobiliteitsgarantie
uitgebreid

Airbags
Centrale portiervergrendeling
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas
Spiegels van binnenuit verstelbaar
!

Autoschade^

Rijkere uitrusting

AN\
o.a. bij hagel- en parkeerschade
Industrieweg 27-31, 1115 AD Duivendrecht. tel. 020-698 06 26. fax 020-416 10 25

VW bedrijfswagens

Volkswagen kiest
voor eigen stijl

paardensport

D
De 'service
module' van de
A2 gaat schuil
tussen de koplampen, achter
de vier Audi-ringen.

M

De Audi A2 kondigde zich eigenlijk
reeds in 1997 aan, toen het Duitse
merk de AI2 presenteerde, een
concept-car met aluminium carrosserie. De toepassing van aluminium
Was toen weliswaar geen noviteit
nieer - Audi introduceerde al in
1994 de grote A8, met een vergelijkbaar chassis - maar met de
compacte AI2 wilde Audi duidelijk
maken dat deze techniek niet
alleen aan dure topmodellen voorbehouden zou blijven. Nu, amper
twee jaar later, heeft Audi die
belofte waargemaakt. De A2, die
ruwweg een kwart gaat kosten van
Wat de A8 moet opbrengen,

beschikt net als zijn grote broer
over het ASF (Audi Space Frame):
een geheel uit aluminium opgetrokken carrosserie.
Dat het ASF niet alleen op papier
voordelen biedt bleek al tijdens de
eerste testkilometers met de A2,
die we in een drijfnat Zuid-Frankrijk
aflegden. Met zijn gewicht van 895
kilogram is de A2 aanmerkelijk lichter dan andere auto's van dit formaat, en dat merk je. De auto is bijzonder lichtvoetig, laat zich met
het grootste gemak besturen.
Daarnaast heeft de A2 aan een
relatief bescheiden motor genoeg
om vlot vooruit te komen.

De Volkswagen Caddy Baseline
heeft " voortaan standaard iranren* in 'de; achterdeuren en •
wordt voorzien = van
een
De prijs
; bëstuurdérsairbag.
blijft 18.995 gulden exclusief
BTW.
De LT is leverbaar met het
"Mooi weer pakket". Dit
bestaat uit airconditioning en
getint glas in de cabine. De
meerprijs bedraagt 1.495 gulden exclusief BTW.

Nissan sponsort
is dan ook bedoeld voor in de stad
waar er overal wel een gaatje voor
hem te vinden is.

ankzij een nieuw front en een flink opgeknapt interieur
komt de Sharan net even anders voor de dag. Maar vooral
op technisch vlak schuilt nog het grootste onderscheid.
VW wapent de Sharan als enige ruimteauto standaard met een
zesversnellingsbak. En om hem in luxe aan de top te zetten krijgt
hij ook een volautomatische airco en cruise control.

Audi gaat de auto in eerste instantie aanbieden met een viercilinder
benzine- en een driecilinder dieselmotor, beide met een inhoud van
1,4 liter en beide goed voor 55
kW/75 pk. Geen krachtpatsers dus,
maar aangezien het aantal kilo's
dat elke paardenkracht moet voorstuwen bepalend is voor het temperament van een auto, voldoen ze
in de A2 uitstekend. Vooral de diesel, die zijn werk vreemd genoeg
nog stiller lijkt Ie doen dan de benzinemotor, weet best raad met het
A2-tje.
De vederlichte carrosserie is niet de
enige technische smaakmaker aan
boord van de A2. De auto is alweer als 's werelds eerste - voorzien van een 'service module': een
klepje tussen de koplampen waarachter zich de oliepeilstok en de
vulopeningen voor motorolie en
ruitensproeiervloeistof bevinden.
Het peilen en bijvullen van vloei-

Audi's van alle bouwjaren
komen in aanmerking voor de
mobiliteitsgarantie van het
merk met de ringen. Om aanspraak te maken op deze
.garantie moet echter wel de
laatste servicebeu rt bij een
Audï-dealer uitgevoerd zijn.
Niet alleen bij een technisch
defect blijft de' Audi-rijder
mobiel ook bij stilvallen door
eigen schuld (vergeten te tanken) heeft hij deze zekerheid.

Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten

Audi ziet het

et de nieuwe A2 drukt het doorgaans bescheiden Audi
een stempel op de geschiedenis van de automobiel. Niet
alleen is de auto zeer opmerkelijk vormgegeven, onder
het gladde uiterlijk schuilt bovendien een geheel uit aluminium
gefabriceerde carrosserie. Daarmee is Audi het eerste merk dat
dit gewichtbesparende materiaal als 'geraamte' voor een volumemodel gebruikt.

Audï's

stoffen wordt zo zelfs voor de
meest a-technische bestuurder nog
kinderspel. De ware betekenis van
de service module ligt echter dieper. Het is Audi's manier om duidelijk te maken dat de eigenaar van
een A2 geen omkijken naar de auto
heeft en nooit het hoofd onder de
motorkap zal hoeven te steken. En
mocht hij of zij dat toch willen, dan
kan de motorkap er in een handomdraai afgetild worden. Een conventioneel scharnier is dus afwezig.
De A2 verschijnt in juli in de
Nederlandse showrooms. Rond die
tijd gaan we de auto op vaderlandse bodem aan de tand voelen en
zullen we uitgebreid verslag kunnen doen over zijn rijkwaliteiten.
Dat Audi met de A2 een heel bijzondere auto heeft neergezet staat
echter nu al buiten kijf.

Die zesbak is niet echt nodig, want
de motoren van de Sharan behoren
tot de koppelvriendelijkste uit de
stal van Volkswagen, waardoor je
aan de helft van het aantal versnellingen genoeg hebt. Maar ja is het
toch leuk, net zoals de nieuw in het
gamma opgenomen 1,9-liter direct
ingespoten pompverstuiver diesel
van 85 kW/115 pk en de 150
kW/204 pk sterke 2,8-liter V6 uit.
We kennen ze al van de Passat,
maar geven nu ook de Sharan pure
power. Ze vormen een prima aanvulling op de al langer verkrijgbare
2,0-liter van 115 pk, de 1,8-liter
turbobenzinemotor van 150 pk en
de zuinige 1.9-literTDI van 90 pk.
De pompverstuiver diesel en de V6
hebben totaal geen moeite met de
om en nabij 1.700 kg wegende
Sharan, zoals we ontdekken tijdens
een korte rij-impressie nabij
Cannes. Er valt behoorlijk sportief
te rijden. Dat past bij het wat dynamischer geboetseerde uiterlijk.
Vooral van voren is dat te zien.
Moderne lichtarmaturen, die als
optie met Xenon-verlichting verkrijgbaar zijn, prijken achter helder
glas. De richtingaanwijzers zijn in
de armaturen geïntegreerd. De gril-

le vertoont sterke gelijkenis met die
van bijvoorbeeld de Passat. De
achtersteven van de Sharan is
eveneens veranderd dankzij nieuwe achterlichten met daartussen
een brede rood reflecterende band.
Voor de vorm en de bekleding van
het dashboard heeft Volkswagen
gekeken naar die van de Golf en de
Passat. De bovenzijde heeft hetzelfde ontspiegelende ribbeltjespatroon. En de ventilatie-openingen
hebben ook van die afsluitingen
met nauwkeurig tegen elkaar sluitende lamellen. Net als bij de andere
nieuwe
producten
van
Volkswagen zijn er tellers met
blauw oplichtende cijfers en rode
wijzers.
Het is gevoelsmatig vooral dankzij
de andere bekleding, aankleding
en de meer zijdelingse steun biedende stoelen dat de Sharan zich
nu onderscheidt van de onlangs

eveneens iets gewijzigde Galaxy en
van de Alhambra, waarvan later dit
jaar een tweede generatie zal verschijnen.
Bij Volkswagen is duidelijk gekozen
voor kwaliteit en luxe. De Duitsers
willen hun ruimtewagen daarmee
boven de massa uittillen en hem
meer laten aansluiten bij de top in
dit segment, zoals de Renault
Espace. Qua wegligging deed de
Sharan dat al. Aan de rondom
onafhankelijke wielophanging is
dan ook niets veranderd. Te hard
een bocht in, levert onderstuur op.
De carrosserie helt bovendien wat
over, maar dat doen alle ruimtewagens. In ruil daarvoor biedt de auto
wel een hogere zitpositie, wat bijzonder prettig is in druk verkeer.
Voor wie toch een stapje meer
wenst op het vlak van wegligging
biedt Volkswagen nu 4Motion vierwielaandrijving aan als optie bij de
1.9 pompverstuiver TDI en de 2.8
V6. Dan is ook meteen elektronische stabiliteits controle (ESP) standaard, dat trouwens ook zit op de
voorwielaangedreven 2.8 V6.

Nissan Motor Nederland sponsort
de
Koninklijke
Nederlandse Federatie van
Landelijke Rijverenigingen en
Ponyclubs (KNF). Chris van
Schijndel, Directer Marketing
van Nissan Motor Nederland
légt uit waarom: "We hebben
de afgelopen jaren gemerkt
• dat een groot aantal ruiters een
Nissan Terrano II of Patrol GR
gebruikt voor het trekken van
de paardentrailer. Door sponsoring houden we intensief
contact met deze klanten."
Daarnaast trekt Van Schijndel
de vergelijking tussen het familiemerk Nissan en het familiegevoel dat heerst bij paa'rdensport:"Bij weinig andere sporten zie je dat de familie zo
intens meeleeft met de deelnemer."

Seat op internet
Seat-importeur heeft een internetsite geopend. Op
zijn
dealeradressen,
producten,
prijzen en de laatste nieuwtjes
te vinden. Later zullen de internetsite occasions en accessoires
worden aangeboden.

Leasing in de lift
Het aantal leaseauto's neemt
toe. Op 31 december 1999
bestond het totale leaseautopark uit 565.000 voertuigen,
waarvan 450.500 personenauto's. Vooral bestelwagens
worden steeds vaker geleased,
vorig jaar bedroeg de toename
20,6%. Voor de vrachtwagens
geldt een stijging van 10,2 %.
Volkswagen is het populairst
onder de leaserijders. Dat verklaart waarom er op werkdagen zoveel Golfs en Passats op
de weg te zien zijn. Tweede is
Nederlands meest verkochte
merk Opel. De top 10 van
nieuw geregistreerde leaseauto's ziet er als volgt uit: Opel
Astra, Volkswagen Passat,
Volkswagen Golf, Renault
Mégane, Ford Focus, Ford
Mondeo, Opel Vectra, Renault
Laguna, Volvo S40/V40 en de
Volkswagen Polo.
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Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.
Tel. 020-6794726

Bel Ben voor grote en kleine X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
verhuizingen. Goedkoop en kamerverhuizingen/transport.
vakkundig Tel. 06-53208374. Voll. verzekerd, 020-6424800

PRIJZENOORLOG
MATRASSEN

In verband met Pasen dienen
advertentieopdrachten - bestemd voor
de uitgaven van woensdag 26 april a.s. vrijdag 21 april om 16.00 uur
in ons bezit te zijn.

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
pockcl Latcx Lazy
SG
SG
SG
SG
SG
damast 16 cm Faam
35
40
45
25
30

Maal en
dikte
80x190

80x200
90x190
90x200
120x190
130x190

140x190
140x200
160x200

99,- 125,105,- 130,110,- 140,115,- 150,155,- 190,165,- 200,180,- 225,190,- 230,200,- 255,230,- 290,255,- 330,-

140,150,155,165,215,230,245,255,290,325,365,-

160,165,175,185,225,245,265,270,305,350,390,-

180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

275,280-

285,290,375.395,425,450,-

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

860,870,960,970,1270,1380,1480,1500,1600,1700,1800,-

495,525,540,SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD

180x200
200x200

'Polyethermatras 140x200x18 cm dik 225,•\
Speciale aanbieding

Oproepen
Dames en heren gezocht, 16 tot ±55 jaar, die mee willen doen
aan marktonderzoeken in Amstelveen.
U krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020-6654447.

90X1200X16 CM DIK

Felicitaties
Hoera Ans ziet Sarah 2e
Paasdag. We maken er een
beestenboel van. Hartelijk
gefeliciteerd. Martin, Mariska,
Lisa en Lanssa

van 185,-vóór!

Ans hartelijk gefeliciteerd met
je 50e verjaardag.
Wij wensen je een fijne dag.
Klaas Martha Wendy en Klaas

Ans, wij wensen je een hele
Sarah, een hele fijne 50-ste fijne Saradag toe. Van harte!
paasverjaardag. Groetjes van üefs van Mirjam, Willem, en
Karel en Jasperdien
een dikke kus van Romy.

Uitgaan
Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!
Dond.dag 20 apr. Paasbal m.
gratis hapjes & paaslotenj.

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catenng
0235715619:06-54616812.

Evenementen
Noordhollands Grootste
VLOOIENMARKT
Haarlem Extran Sportcenter
1e & 2e paasdag, 275 stands
Orq. v. Aerle 0492-525483 SBS text 650
Vlooienmarkt 1e paasdag 23
april, Sporthal Zeeburg, Zeeburgerdij k 620 Amsterdam
van 10-17u. info 020-6425871

Opleidingen en cursussen
NAGELSTYLISTE, een vak
met toekomst avond-dagopl.
Info: 020-6201914.

ASTROLOGIE Beroepsopleidmg. 020-6384148.

Dans- en balletles
SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

POLYETHERMATRAS
SG35

Papaverweg 17
Amsterdam-Noord Tel. G<;0-6324959
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Posljesweg87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Van Wouslraal 96
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
Van Woustraat donderdag koopjesavond

Personeel gevraagd
Algemeen

Vraag en aanbod

TRIBUUT BEWAKING B.V.

Muziek en
-instrumenten

TRIBUUT BEWAKING B.V.
Amsterdamseweg 106
1182 HH AMSTELVEEN
Tel: 020-6436853
e-mail: info@tribuut.nl

PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.
Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of m
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren {mqatjwerken

Dinsdags gesloter
Heemstedestraot 28
b h Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel 02W157107

ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.

Volgens afspraak
023-5730068.
Kunst en antiek

Woninginrich ting
T.k. geloogd grenen bed,
180x200, ƒ500. Tel. 5718793.

Reparatie en onderhoud

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave. Tel.
5719800 na 19.00 uur.

Woonruimte te
Gepens. man, 65+, alleenstaand zoekt
eenvoudige
woonruimte in Zandvoort, b.y.
zolderkamer o.i.d., stelt weinig
eisen. Tel. 0346-562617.
T.h. gevr. in Zandvoort: ruime
3 kam.won. met berging of
zolder voor 55+ echtpaar.
Geen flat. Huur ƒ1400,- p.
mnd. Tel. 030-2943066.

Wilt u huishoudelijke zorg geven
aan ouderen?
Dan biedt onze organisatie u daarvoor de gelegenheid.
ZorgBalans Thuiszorg geeft u de ruimte om uw kwaliteiten in
Huishoudelijke verzorging op een professionele manier te benutten. U gaat zelfstandig op pad in een aantrekkelijk werkgeaied waarbij u door uw werk ouderen ondersteunt in het zelfstandig blijven wonen.
Vlomenteel hebben wij binnen onze huishouddienstteams in
Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede behoefte aan

MEDEWERKERS
HUISHOUDELIJKE ZORG M/V

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Vrijwilligers

Ik zoek een maatje voor opbouwen van fijne serieuze
relatie! Ik ben een jonge, leuke
meid met kort haar, blauwe
VAKANTIEKAMP
ogen. Wil je mijn stem ook
LICHT-LUCHT
Klusjesman voor alle klussen, horen luister dan op: Boxafd. THOMAS-VREDESschilderwerk en timmerwerk nummer 317373
BUITENVELDERT
020-6898850/06-55754352.
Ik ben Marlet, uit het Westen
zoekt enthousiaste leiders/
van het land en zoek een
huishoudelijk lieve, gezellige man. Ik hou
sters v.a. 17 jr die één of Vrouw zoekt
meerdere weken (24/7 t/m werk. Tel. 020-6002363.
veel dieren, ben 39 jr en nooit
11/8) kinderen van 4-12 jr een
getrouwd geweest. Meer info
onvergetelijke vakantie in de
op: Boxnummer 253975
duinen willen bezorgen. Ver- Micro-advertentie versturen
Ik ben een jonge vrouw van
per post? Ons adres is:
goedmg ƒ 75,- per week.
29 en zou in contact willen
Micro's Weekmedia
Inl. dhr A. Tuinder, tel. 020komen met mannen of vrouPostbus 156
644 99 88 na 19.00 uur.
wen voor 't maken van een
1000 AD Amsterdam.
Mw. S. Ooievaar, tel. 020afspraakje. Meer info: Box659 62 22 na 19.00 uur.
nummer 238892
Vrijwilligers gevraagd voor
kinderdagkamp

Personeel
aangeboden

Kennismaking
Gevoelige
en
zorgzame
vrouw, mooi van binnen en
buiten en vrouwelijk, wil met
jou de bloemetjes buiten zetten. Ben jij mijn speld in de
hooiberg, ongebonden en
zorgzaam? Luister voor info
en spreek in op: Boxnummer
379254

Hoi, met Leen. Ik ben 43 jaar
en heb een zoon van 12. !k
Ik ben nog een jonge, sportie- zoek een vrouw tussen de 30ve, liefdevolle, ondernemen- 40 voor een serieuze relatie.
de, romantische man van 54 Boxnummer 733258
jaar, 1.78 lang en 77 kg. Ik
ben vrolijk, optimistisch, lief en LINDA, leuke meid 18, mooi
veel meer. Ik hou van sport, uiterlijk, blond, blauwe ogen,
reizen, zon, zee en strand 1.65 en 50 kg, z.k.m leuke
enz. Spreekt dit je aan? Bel!!! vriend om te stappen en voor
relatie. Boxnummer 302909
Boxnummer 777150

Annabel, 27 jr, lange blond
haren en bruine ogen... Ik ben
slank tot volslank en heb zin ir
een hartstikke tof gesprek e
daarna een fijne afspraak
Durf jij? Boxnummer 379336
Leuke vrouw, boogschutte
met 2 kinderen en 36 jr. Ik ber
ondernemend en wil met ja
genieten van leuke dingen
wacht op je. Boxnumme
302799
Leuke jongen, 21, zoekt eei
meid met lang bruin haar di
met hem van het leven
genieten! Ga jij mee uit en o
vakantie?
Boxnumrm
842250
Peter, 1.83, houdt van spoi
ten, leuke dingen doen a
misschien wel met jou! Rea
geer en je krijgt beslist ee
antwoord terug. Boxnumma
871936
KIM, ik wil graag met je gaat
stappen, dat lijkt me echt ge
zellig. Wie weet wat we daar
na nog afspreken. Boxnum
mer 371900

of kijk naar onze website:
www.tribuut.nl

Jeugdstrand Zandvoort
zoekt voor de periode van 24 juli tot en met 11 augustus
ENTHOUSIASTE STUDENTEN, die graag een of meer weken groepen met kinderen in de leeftijd van 6 t/m12 jaar willen
begeleiden. Vergoeding minimaal ƒ100,- per week.
Geïnteresseerd? Voor info. kun je bellen 020-6465431.
Email: jeugdslrand.zandvoort@planet.nl

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Jeugdstrand Zandvoort
zoekt voor de periode van 24 juli tot en met 11 augustus
ENTHOUSIASTE STUDENTEN, die graag een of meer weken groepen met kinderen in de leeftijd van 6 t/m12 jaar willen
begeleiden. Vergoeding minimaal ƒ100,- per week.
Geïnteresseerd? Voor info, kun je bellen 020-6465431.

Jeugdstrand Zandvoort

zoekt voor de periode van 24 juli tot en met 11 augustus
ENTHOUSIASTE HOOFDLEIDING, die graag 4 weken vrijwilRotermundt Asian Art
ligers en kinderen willen begeleiden Vergoeding ƒ1000,- voor
PAAS ANTIEKBEURS
voor schilderijen en houtAMSTELVEEN KEIZER
snijwerk van topkunstenaars 4 weken. Geïnteresseerd? Voor info. kun je bellen
020-6465431. Email. |euqdstrand.2andvoort@planet nl
KAREL COLLEGE
uit Indonesië.
ELEGAST 5
Info. tel. 020-6794726
Gevr. voor pension, vrouw/ Test nieuwe PRODUCTEN
Za. 22 apr. en 1e en 2e paasmeisje voor een paar uurtjes en verdien tot ƒ30,- per uur!,
dag 11.00-18.00 uur. Stichting Veilinggebouw
Amstelveen. in het weekend en feestbel 0900-203 203 O (1,5 gpm).
Nederlandse Antiquars.
Heden inbreng voor veiling dagen. Tel. 5719541.
Tel. 033-4751167
8 en 9 mei, Spinnerij 33,
Amstelveen, 020-6473004.

Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slqtenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Gaarne uw reactie naar:

Dieren en -benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon,
gedipl. sinds 1978,
Achter-weg 1, Zandvoort

Wij zoeken voor een internationaal, toonaangevend IT bedrijf
een COMMERCIEEL ASSISTENT(E) ter ondersteuning van
de manager trainingen.
Je bent een organisatietalent en je durft initiatief te nemen.
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal. Je hebt ervaring
met Word en Excel. Je bent accuraat en zelfstandig. Je hebt
een jaar relevante werkervaring of een afgeronde, relevante
opleiding. Lijkt het je leuk om in een jong, dynamisch team te
werken, fax dan je C.V. naar 020-6611722 of bel voor info.
tijdens kantooruren met Kirsten Heida 020-6611612.

Wederom kunnen wij weer enkele
gemotiveerde BEVEILIGINGSBEAMBTEN inzetten.

Lichaamsverzorging

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125 000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
uiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt,
Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u:
- ervaring heeft m huishoudelijk werk
- in staat bent om zelfstandig te werken
De Nederlandsche Bank zoekt voor een periode van 1 jaar
- beschikt over goede contactuele eigenschappen
- bereid bent om de opleiding Thuishulp A te volgen
kandidaten voor productiewerk.
De kosten van deze opleiding worden volledig vergoed.
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het bedienen Doorstroming naar verzorgende functies behoort tot de mogevan machines. Wij vragen mensen met tenminste LBO-niveau lijkheden.
en een behoorlijke kennis van de Nederlandse taal, te reageren. Verder bent u bereid in bepaalde periodes over te werken, Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van uw
.rvarmg in productiewerk is een pre.
ervaring - maximaal ƒ2.433,- per maand (bij een dienstverband
van 27 uur).
Wij bieden een 1 jaarscontract (eventueel te verlengen met Er wordt een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van kinmaximaal 2 jaar) voor 19 uur per week. De werktijden zijn van deropvang en u kunt op onze kosten een fiets aanschaffen.
12.45 tot 17.30 uur. De Nederlandsche Bank kent een goed
arbeidsvoorwaardenpakket.
Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek
graag een sollicitatieformulier toe.
Is uw interesse gewekt? Schrijf dan een brief naar:
De Nederlandsche Bank
ZorgBalans Thuiszorg
Afdeling Personeel en organisatie
Van Lennepweg 1, Postbus 12,2110 AA Aerdenhout
T.a.v. Mw J.B. Dings
Telefoon: 023 - 521 34 21, fax: 023 - 521 34 99
Postbus 98
Internet: http:/home.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg
1000 AB AMSTERDAM
E-mail: zorgbalansthuiszorg@wxs.nl

t, Gevr. inboedels gehele huisLeri winkelopruimingen. 0204040246 / 06-28263247.

PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.

voor minimaal 12 uur en maximaal 27 uur per week.
Het exacte aantal contracturen en de werkuren worden in
overleg vastgesteld en zijn mede afhankelijk van uw wensen
en mogelijkheden.

Een E-mail sturen kan ook: j b.dmgs@dnb.nl

£en pruik als het
nodig isl

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
Bent u verzorgende en zoekt u meer 1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
zelfstandigheid en afwisseling
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
in uw werk?
van uw keuze.
dan biedt werken binnen onze organisatie u daarvoor de gele- 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
genheid. ZorgBalans Thuiszorg geeft u de ruimte om uw kwahteiten in zorgverlening verder te ontplooien. U maakt deel uit Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
van een klein team waarin ieders inbreng telt.
met 0906-50.50.232.
Bovendien zijn het werkgebied en de omgeving waarin u werkEen maatje om lief en leed te Een vrijgezelle jongen die hè
zaam bent aantrekkelijk.
delen. Gewoon een lieve man toch wel leuk vindt om eer
Momenteel hebben wij binnen onze zorgteams in Bennebroek, met humor. Hondenliefhebber relatie te beginnen zoekt jou
en niet ouder dan 45. Vertel Hij is een leuke, spontan.
Heemstede en Zandvoort behoefte aan
wat over jezelf als mijn stem jongen en houdt van vakantie
en verdere interesses uit mijn reizen en veel meer. Wil jij me
OPROEPMEDEWERKERS M/V
oproepje jou aanspreken. hem kennismaken? BeP Box
Boxnummer 342220
nummer 842267
VOOR ZOWEL OCHTEND-, AVOND- EN
WEEKENDDIENSTEN
Liefde? Is dat niet dichten Spontaan, 18 jaar en op zoel
zonder woorden? Als jij mij naar een date. Ik ben ee
Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kunt u regelmaaankijkt weet ik zeker, jij bent leuke meid en echt de moeite
tig aan het werk en bestaat er ook de mogelijkheid om op convoor mij altijd! Jij bent degene waard. Je moet wel eer
tractbasis voor ons te werken.
waar ik van zou kunnen hou- beetje op een getint h
den. Wil jij meer over mij we- vallen. Vertel je ook even iet,
Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over
ten, spreek dan wat m! Box- over
jezelf?
Boxnumme
een opleiding bejaardenhelpende of -verzorgende, ziekenver201848
nummer 770611
zorgende of verzorgende OVDB en ervaring heeft in een verzorgende functie.
Met mijn lengte van 1.70, Donkerharige, slanke vrouvi
slank postuur en leeftijd van 1.70 lang met zoontje 10 jr die
Uw salaris bedraagt bij indiensttreding - afhankelijk van uw
39 mag ik er best nog zijn! Ik elk weekend naar zijn vade
ervaring - maximaal ƒ3.757,- per maand (bij een fulltime
praat graag maar kan ook gaat. Ik sta weer open
dienstverband van 36 uur). Uitloop naar ƒ3.960,- per maand
prima luisteren. Als je meer een nieuwe relatie. Wil je webehoort tot de mogelijkheden.
van me wilt weten kies dan: ten wat mijn ingrediënten zijn'
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg.
Boxnummer 270158
Boxnummer 364890
Er wordt een tegemoetkoming verstrekt m de kosten van kinSpontane, vrolijke vrouw 55 jr, Rustige Harry, beetje ruig
deropvang en u kunt op onze kosten een fiets aanschaffen.
1.68, met zwart haar en ro- beetje stoer, groot, breed, leü
kend, z.k.m. man, 60+ met huis en baan, motorrijden
Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek
vlotte uitstraling, ongeveer verzamelaar, klusser hout
graag een sollicitatieformulier toe.
1.80. Hou van dansen, reizen, van stappen, uitgaan, thuis e
etc.
Telefonische
reactie: lekker eten. Kies voor: Box
ZorgBalans Thuiszorg
Boxnummer 238904
nummer 738951
Van Lennepweg 1, Postbus 12,2110 AA Aerdenhout
Telefoon: 023 - 521 34 21, fax: 023 - 521 34 99
Mijn naam is Cindy en ik zoek 1.76, blauwe ogen, parelwitt
Internet: http:/home.wxs.nl/~zorgbalansthuiszorg
een spannende date met een tanden, kort bruin haar, spor
E-mail: zorgbalansthuiszorg@wxs.nl
lieve jongeman. Mijn leeftijd is tief, hou van koken, dansen
20 jr, heb blonde haren en uitgaan en vakantie en zoe
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
blauwe ogen. Ik weet zeker jou! Een leuke, spontan
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.
dat ik je kan verrassen1 Box- meid! Meer info? Boxnumme
760918.
nummer 290190

(Para)medisch personeel

Commercieel personeel

Verhuizingen

Mededeling
aan onze adverteerders
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DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.
Nu ook voor u geld1!
Zonder toetsing BKR. Bel nu0900-2020720 (150 cpm).

Administratief/kantoorpersoneel

Content zet jou
in de bloemen op
secretaresse-avond!

Micro-advertenties opgegeven Te huur of te koop gevr. gara
voor maandag 15.00 uur,
ge, box of kleine loods te
worden al in dezelfde week op Zandvoort. Tel. 065-4737139/
woensdag geplaatst.
023-5730005.

Van sport geniet je het meest als je dat buiten

om. En dankzij de standaard cruise control kunt u

dat

comfortabel

de

Golf

Cabriolet

bijzonder

favoriet is

bij buitensporters. Maar natuurlijk ook van-

kuipstoelen die er niet alleen sportief
uitzien, maar

ook

nog

eens

uiterst

comfortabel zitten.

secretaressen, office managers en
management assistentes.

MEDEWERKERS (V/M)
gevraagd voor tijdelijk licht
administratief werk op ons
kantoor, op freelance basis.
Tel. 020-6954936 (24 uur)
IOG Marketing Research
Konmginnepad 2,
1111 EEDIEMEN.

Horecapersoneel
RESTAURANT Le Grand Prix
m Zandvoort: gevraagd kok en
hulpkok en pers voor in de
bediening. Passage 6-8,
023-5713813/06-20444642.

cruisen

langs

de

mooiste

routes.

Daarnaast beschikt de Golf Cabrio over een

wege zijn sportieve prestaties. En zijn

Omdat de Golf Cabriolet een echte
Content zet jou in de bloemen als jij langskomt voor een inschnjving Op donderdagavond 20 april zijn wij speciaal geopend voor startende en ervaren

centrale portiervergrendeling en schijfremmen rond-

kunt doen. Hetzelfde geldt voor autorijden. Vandaar

DONDERDAGAVOND 20 APRIL 17.00 -21.00 UUR.

WAT WIJ BIEDEN:
• Uitdagende banen bij bedrijven in Amsterdam centrum,
Haarlem, Amstelveen, Hoofddorp en op Schiphol.
• Werken en studeren m 1 traject.
huur gevraagd
• Flexibele en gemotiveerde mensen bieden wij een detacheSPOED, nette, serieuze, werringcontract aan.
kende jongeman, 40+ zoekt
zelfst woonruimte/flat of app. BEN JE GEÏNTERESSEERD?
voor ± enkele mnd Tel.:
Bel of kom voor meer informatie naar Content Amsterdam
06-28081572.
centrum, Vijzelstraat 73 - 75, tel. (020) 625 00 26.

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd

Voor alle buitensporters.

aantal sportieve items. Zoals een 3-spaaks

Lkhtmetalen
/velgen
al vanaf

fl. 1.195,-

Volkswagen is, staat veiligheid voorop.
Daarom zijn een aantal zaken bij de Cabrio ge-

lederen sportstuur, een snel opklapbare
kunststof kap en donkere achterlichten.
Volkswagen is overigens official supplier van het NOC*NSF. Dat is ook
de reden dat er diverse speciale acties

plaatsvinden bij uw Volkswagen-dealer. Maar

woon standaard: airbags voor bestuurder én voor-

dat ontdekt u vanzelf, als u bij ons langskomt voor

passagier, gordelspanners, een derde remlicht, een

een proefrit.

in hoogte verstelbare stuurkolom, stuurbekrachtiging,

De Golf Cabriolet van Volkswagen.

DE GOLF CABRIOLET IS VERKRIJGBAAR VANAF FL 47225,-1€ 21 429,77,-! EN IS NU OOK LEVERBAAR IN DE BIJZONDER LUXUEUZE CLASSICLINE UITVOERING
DE PRIJS IS EEN "VANAF'-PRIJS, INCLUSIEF BTW EN BPM, EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RU KLAAR MAKEN. WIJZIGINGEN,
OOK IN UITVOERINGSDETAILS, VOORBEHOUDEN MEER WETEN OVER VOLKSWAGEN? KIJK OP WWWVOLKSWAGEN Nl

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

woensdag 19 april 2000

MICRO'S
G O ED BEK E KEN

Kennismaking
jen jij beslist niet eenzaam
naar wel vrij? Ben je tussen
e 40 en 48, gezellig en minipaal 1.80. INFO boxnummer
17362

Wed. 80 jaar zkt man (HBOniveau) voor gezelligheid in de
weekends. Br.o.nr. 20752321
bur. v.d. bl.

Z

Vrouw 33 van Spaanse af3en jij net als ik kinderloos, komst z.k.m. leuke mannen
lein beetje mollig en heb een tot circa 38. Meer info: Boxulltime job. Veel meer info via nummer 379525
nijn boxnummer: 299347

Personenauto 's
te koop aangeboden
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de zomerkaart

SAAB OCCASIONS
tel. 023-5614097

soepen en salades

Vakantie

Paasprijsje
IN 9 O X 2QO
8OX 2OO

7Q x aoo

vlees en visgerechten

Nederland
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar.
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400.
FK chalet op camping te DurWatersport
erdam
aan Kinselmeer.
33.000,-. Tel. 020-6198571.
TM. nieuwe stalen ROEIBOTEN, 4 m lang met roeispanen. Pr. ƒ1150. 035-5823978

hamburgers 'a la 't Strandcafé
saté van de haas
spare ribs, lekker pittig
Wiener schnitzel met stroganoffsaus
biefstuk met peper of champignonroomsaus
varkenshaas met gorgonzolasaus

gebakken mosselen
scholfllet met remouladesaus
0906-lijnen
gebakken zeeduivel met een zachte mosterdsaus
'OSTCODE DATING!
Nieuw! leder uur leuke vrou- gamba's (4) 'a la 't Strandcafé
'rouwen zoeken snel contact. wen op SBS-6 text pagina visspies voor 2 personen
el: 0906-18.44 (80 cpm)
745. Kijk en bel 0906-1588
tongpicasso (gebakken)
jBS-6 text pagina 745
(99cpm).
'rouwen, 18-55 jr,
elnr. voor contact! Bel:
906-18.22 (1gpm).

!!!

tomaten /groentensoep
uiensoep gegratineerd
goulashsoep
salade nicoise
met ansjovis en tonijn
griekse salade
metfeta kaas
salade 't Strandcafé
met gegrilde lap
carpaccio
dun gesneden ossehaas
zalm op toast
Schotse gerookte zalm

SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn.bak

'Yr.

Het bed van de Matrassenhal
geheel compleet voor een

gevenBel 020-5626271 voor het
snel opgeven van uw Microadvertentie.

vegetarische roerbakschotel
kindermenu naar keuze

fl 19,50
fl 24,50
fl 26,50
fl 26,50
fl 28,50
fl 28,50
fl
fl
ft
fl
fl

19,50
26,50
29,50
29,50
42,50
dagprijs

fl 24,50
fl 12,50

2e P aas dag open
van l O tot l 6 uur

"al deze gerechten worden geserveerd

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

met een sla-gamituur, groente. sauzen
fntes of gebakken aardappelen"

28 LATS ELEKTRISCHE BODEM MET NEKSTEUN EN KNIEKNIK EN INSTELBARE
MIDDÉNSEKTOR (2 MOTORIG, 3 J AAR GARANTIE) + MATRAS + BEUGEL + POTEN

lekkere koffie
irish coffee
french
coffee
italian coffee
russian coffee
caribian coffee
kiss qfflre
ijskoffie

met whiskey natuurlijk
met grand marnier
met amaretto
met wodka
met tia maria of rum
met cointreau en drambuie
lekker anders
ook voor uw feest of receptie

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

van 2 tot 260 personen

Strandweg 1, Zandvoort
Tel. 023-5733030

En de makelaar weet van wanten en kranten.

fl 9,50
fi
9,50
fl 9,50
fl 9,50
fl 9,50
fl 9,50
fl
6,75

R? Q3BÖ

De Matrassenhal
Openingstijden: maandag I2.ÖO-I7.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Tel. 0346-2O40 • O

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

. m a vc r- a s s e n

i ri g -:.

f 6,06

t/m'4 regels

f 8,08

t/m 5 regels

f 10,11

t/m 6 regels

f 12.13

t/m 7 regels

1 14,15

t/m 8 regels

1 16,17

t/m 9 regels

( 18,19

t/m 10 regels

f 20,21

AKTIE
Op ieder wasstraatprogramma 50% korting
Na het tanken, dubbele rocks
Voor elk kind dat gezellig mee is een verrassing

TOT ZIENS BIJ
AUTO STRIJDER B.V.

Naam:

Burg.Alphenstr.102
2041 KP Zandvoort

Adres:

Plaatsingsdatum/data:

e r m a c-r a s s:e n:

Wilt u rocks miljonair worden?
Kom dan vanaf 21 April t/m 28 April tanken
bij Auto Strijder B.V en ontvang dubbele rocks

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 090 665 6321.

Postcode/Plaats:

l at e

w
v.
/
/
7
Heropening

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

GRATIS PARKEREN IGRATIS BEZORGEN

:

B i n n e.

Voor de particulier

"*«..,

Keulsche Vaart

023-5714565
Telefoon:

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

Boodschappen
Dankzij de deelname aan het'
BoodschappenSpel
heeft \
P. Eggen uit Rotterdam de
eerste prijs gewonnen en mag
nu gaan genieten van een Dell
Dimension LSOO computer. De
winnaars van het Prijzenpakket
tw.v. ƒ 150,- krijgen hun prijs zo
snel mogelijk toegezonden.

verse soep met
knapperige groenten!

TUINTIP
De kamerplanten
zijn aan de beurt!

Honig Roerbaksoep

De Winter is voorbij. Ook uw
kamerplanten ontwaken weer
langzaam uit hun winterslaap.
Tüd dus om er een kritische
blik op te werpen. Hoe staan ze
erbij? Hebben ze verse aarde
nodig? Een grotere pot? Voeding? Verse aarde en een grotere pot doen vaak wonderen
voor uw planten. Vooral als ze
daarna regelmatig voeding krijgen. Want ook planten kunnen
niet van water,,alleen leven.
Helaas vergeten veel mensen
dat vaak. Met als resultaat matig
groeiende en bloeiende planten.

de i

ln

twee tot drie personen en
Srmee geschikt voor zowel kleine als grotere huis
houdens

ge kruidenmelange die samen met verse groenten en
E
roergebakken wordt
tot een verse soep met knap-

BOO

Roerbaksoep is er 'm vier
smaken

perige groenten
Binnen 10 m,nuten^at de
soeo OP tafel. Om het jezelf
' eS makkelüK te maken.
-kunjeeenzakievoorgesne-/ i
. den groenten gebruiken

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
R.Y. Kuipers uit Amstelveen
en C. van Delden uit Enschede
een schitterend, pakket van
4 badlakens in trendy kleuren op.

. oroerrtesoep,
_
i oriëntaalse wppensoep.
. Rundvleessoep en
tornatensoep.

' i ,
, Roerbaksoep is i
^Ugerecht/maarmetwat

Wiit pok u een
prijswinnaar zijn?

Tortilla's met
kip en groenten

provencaalse
Roerbaksoep

Een authentiek Mexicaans gerecht bereiden? HAK maakt het
u gemakkelijk met HAK Croenteschotel Mexicaans: met de
juiste mix van verse groenten
en een heerlijke saus. Probeert
u dit recept voor tortilla's met
kip en groenten maar eens...

Soep roerhakken lijkt misschien
een beetje vreemd, maar is
het niet. In Azië wordt de soep
al eeuwen op deze manier bereid. Door het roerhakken blijft
het vlees mals en blijven de
groenten lekker knapperig.
Bovendien is roerbakken niet
alleen gezond, maar ook snel
en gemakkelijk, zeker wanneer
een zakje voorgesneden soepgroente wordt gebruikt. Natuurlijk kunt u ook zelf verse
groenten en vlees kiezen, om
uw eigen Roerbaksoep te maken. Met Roerbaksoep van
Honig heeft u het snel lekker
voor elkaar.

Bereiding: Verhit de olie in
een wok of hapjespan. Bak
hierin het vlees snel gaar en
bruin en roerbak vervolgens
de groente mee. Voeg eerst
het warme water toe en daarna beide zakjes krachtige krui'. denmelange. Verhit het geheel onder voortdurend omscheppen. Laat de soep nog 2
minuten zachtjes koken en
klaar.
Serveertip: Serveer er Turks
brood bij.

HAK Groenteschotel biedt u
een heerlijke basis voor bekende
'wereldse' gerechten die u naar
eigen smaak kunt afmaken. De
producten zitten boordevol verse groenten en zijn afgemaakt
met een lekkere saus. Het enige
wat u er zelf nog aan hoeft toe
te voegen, is wat vlees en rust of
pasta. Met HAK croenteschotel zet u snel voor het hele gezin
een verantwoorde maaltijd op
tafel.
Neem nou HAK croenteschotel Mexicaans, Dat is een lekker
pittige schotel met een heerlijke
melange van groenten als rode
kidney bonen, maïs, rode paprika, groene paprika en ui, gecombineerd met een saus van tomatenpuree waaraan voor een extra
lekkere smaak nog typische Mexicaanse kruiden zijn toegevoegd.

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

oM
rtw

personen (370 ml) en in een pot
voor 2 a 3 personen (720 ml). U
vindt ze, naast de andere smaken van HAK Groenteschotel,
in het groenteconservenschap.

zwemvogel - 90 brandgang - 92 of
dergelijke - 93 duizend - 95 honende opmerking - 97 bijwoord 98 dikwijls - 99 het tegenovergestelde.
Er ontstaat een woord wanneer u
de letters uit de gekleurde vakjes
achter elkaar plaatst.
Van links naar rechts:
1 omen - 8 reiziger -16 verbruikt
-17 gereedschap - ,19 pennetje met
kop - 20 reeks - 21 tussenzetsel 23 voertuig - 24 nogmaals - 26
kunstproduct - 27 vrucht - 28 ongebonden - 30 militair - 33 Griekse
letter - 35 rijtuig - 37 mannequin 38 leed - 40 Europese hoofdstad 41 per persoon - 43 voordat - 44
compagnie - 45 bloemvak - 47 onderricht - 48 deel v.e. jaar - 50 molentrechter - 53 hoeveelheid - 54
ondernemingsraad - 55 gesmolten
aardmassa - 56 pi. in Frankrijk - 57
Japans bordspel - 58 muurholte 60 leersoort - 62 inwendig orgaan
- 63 betekenis - 64 bakmengsel 66 ad acta - 67 klompje planten 69 familielid - 70 doopgetuige - 71
bijzonder aantrekkelijk - 73 angst 75 vieze geur - 78 netto - 79 voortreffelijk - 81 bijbelse man - 83 gesloten - 85 roofdier - 87 vernis - 88

ingrediënten f3 personen):
• 1 pot HAK Groenteschotel
Mexicaans; - ; .- : ;i
• 200 gram kipfilet;
. • 3 bloemtortiila's;
• geraspte kaas;
,bui.u-.vt:
f. plie.
.;•'-:•-..

Van boven naar beneden:
1 natie - 2 grootvader - 3 rijksgrens - 4 bijbelplaats - 5 tijdperk 6 bedehuis - 7 vogelproduct - 9 spil
-10tijdverdrijf-11tennistèrm-12
plant -13 gadolinium,-14 roem ;15 graansoort -18 elektronenbuis
- 22 slordige vrouw - 24 lichaamsvloeistof - 25 erwtensoep - 27
hoofddeksel - 29 sufferd - 31 voorzetsel - 32 oude lengtemaat - 34
kraan - 35 ijlbode - 36 spreidzit 38 troost - 39 het droevige - 40
haarkleur - 42 steppe - 44 Indonesisch eiland - 46 kluit - 48 echtgenoot - 49 drinkbakie - 51 vogel 52 sniiwerktuig - 59 rivier in Frankruk - 61 maand - 62 pips - 63 toppunt aan de hemel - 65 opening 68 tweetenige luiaard - 70 klamp 72 vereist - 73 voormiddag - 74 tin
- 76 sein - 77 sprakeloos - 79 rivier
in Spanje - 80 werktuig - 82 Engelse titel - 84 lofdicht - 86 bergweide - 89 watering - 91 hert - 93
zangnoot - 94 en andere - 95 selenium - 96 reverende domine.

Deze tips worden u
aangeboden door

POKON^fcHRYSAL

Bereiding: Snijd de kipfilet in
reepjes en bak ze in wat olie
bruin. Voeg de HAK Groenteschotel Mexicaans toe. Laat alles
onderaf toe omscheppen goed
warm worden. '~- £
Verdeel het mengsel over de
bloemtortiila's, rol ze op en leg
ze in een ingevette bvenschaal
Strooi er wat geraspte kaas over
en plaats de schaal in een voorverwarmde (225°C) oven. Bak de
tortilla's in 15 minuten gaar.
Serveer de tortilla's met zure
room en een lekkere gemengde salade.
U moet de groenten
van HAK hebben

Doe mee en win.

Pokon heeft dé oplossing
voor iedereen die zijn planten wel wil verzorgen, maar
dat vergeet of er geen tijd
voor heeft: Pokon Season
Comfort voedingstabletten
voor kamerplanten.
Eén keer per jaar duwt u een
voedingstablet in de aarde en
klaar! Zo eenvoudig is dat. De
voedingstabletten geven hun
voedingsstoffen geleidelijk af,
onder invloed van water en
warmte.
Hoe warmer het wordt, hoe
meer voeding er vrij komt. Een
slim systeem, want hoe warrner het wordt, hoe meer voeding planten nodig hebben.
Vraag en aanbod worden zo
dus prima op elkaar afgesteld.
Pokon. Meer kun je niet doen
voor je groen.

woensdag 16.00 uur
donderdag 11.00 en 16.00 uur
vrijdag 11.00 en 13.00 en 16.00 uur

Toppits Alu Suprème
woensdag en donderdag
17.50 en na 24.00 uur

De nieuwe generatie
aluminiumfolie
Toppits heeft Alu Suprème ontwikkeld. Er bestaat namelijk altijd
behoefte aan materialen die een
nog betere bijdrage leveren aan
het eindresultaat. Dit sterke, veelgezond. Doordat de folie antizijdige en innovatieve product is
dan ook typisch Toppits: de mokleef is kunnen etenswaren caloderne consument kan met deze
rie-arm klaargemaakt worden.
keukenhulp prima overweg. De
Er hoeft namelijk geen vet toekracht van Toppits Alu Suprème gevoegd te worden. Ook zout
zit 'm in de revolutionaire, dubbeen zuren kunnen tegelijkertijd
le laag. De folie is daardoor extra worden toegevoegd. Door de
sterk en super scheur- en vormextra laag oxideert de folie niet.
vast. Deze ijzersterke kenmerken Alle aroma's en vitamines blijven
dus goed bewaard. Toppits Alu
bieden een aantal voordelen.
Voedsel met scherpe of uitsteSuprème is koude- en hittebekende delen, zoals kippenpoten
stendig van -40°C tot+220°c zoof spare-ribs, worden moeitedat het geschikt is voor oven én
loos ingepakt. Bovendien kan de
vriezer. Toppits Alu Suprème is
folie meerdere malen open en
verkrijgbaar b'u uw supermarkt.
dichtgevouwen worden.
Eten bereiden met Toppits Alu
Toppits Alu Suprème
Suprème is ook nog eens heel Je pakt er echt de smaak mee in

donderdag 17.41
vrijdag 17.41 en 0.30 uur

TV RIJNMOND

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Eneco infoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om

9.00 en 10.00 uur

F!; Tl, I00elen DeTopp/ts
RexWare Mu/ti-Box is
•
en hittebestendige
kunststof Daardoor kan
<te Toppits FlexWare
MU/Ü-BOX inéén keer van

ssssaasr ,

Los snel de puzzel op en spreek
het antwoord in op

, *,

De Boodschappenüjn:

/felgroene verpakking '

&$»••(., j*-*/**/jatt-i-ö/» jmfluA, ^s - *? V «i"^

Wüt u zelf zien hoe onze kok
Miki Proveneaalse Roerbaksoep bereidt, kijk dan naar
De Booüsehappen-Beurs.

A

U moet de groenten van HAK hebben

MIKI'S RECEPT

ingrediënten
(voor 4-6 personen):
• 1 pakje Honig Roerbaksoep
voor groentesoep;
• 300 g kleingesneden kipfilet;
• • 300 g gesneden groente
(wortel, prei, bloemkool, selderie) of 'een kant en klaar
pakket fijne soepgroente;
• 3 eetlepels olie, 1,5 liter
warm water.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

2.959:464

Lekker variëren met HAK
Groenteschotel Mexicaans

HAK Groenteschotel Mexicaans is
verkrijgbaar in een pot voor 1 a 2

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel op deze pagina!

OpJage-.

SUGGESTIE

7 de

j n <-* J
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°Pva"end,

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Tortilla's met kip en
groenten bereidt, kijk dan
naar De BoodschappenBeurs.

ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op een schitterende pakket van 4 badlakens in trendy kleuren!

^^
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<

BfiwV
^im> ^ll

; i'

Doe mee met Het BoodschappenSpel en win schitterende prijzen! Want iedere beller of e-mailer met de
juiste antwoorden maakt kans op een fantastische
hoofdprijs een Dell Dimension LSOO computer tw.v.
fl. 2625,;.^ Deze computer voor kantoor en thuis brengt
u naar een(anclerefdimensie waar u sneller beter beeld
en -geluid krijgt. De!Dell Dimension L500 computer
een Intel,
^ een 20-48X

Kijk ook op onze
*Gratis extra cbocolotanfcuntu opvragen via'ÏWO? -202 60^7(50 d/p m)/, ^
•*

j t*

.„„. v

. .

*

Uw telefoonnummer is uw geluksnummer!

**i

yj^Jeyen r Elk jaar„y/eer., „
Ir^wilf, v/ahneer u
stroomt daar'nu niet van?
het Leven' van
Côte d'Or en Milka kunt u deze droom
waarmaken! Want als u de Winnaar voor
het Leven wordt ontvangt u elk jaar maar
liefst fl. 10.000,- vakantiegeld.
Uw leven lang! Deze droomprijs gaat er
gegarandeerd uit.
Om kans te maken hoeft u
alleen maar het
chocolot* uit te
knippen,
uw eigen telefoonnummer in te vullen
en op te sturen.
Eenvoudiger
kan nietl

Knip drie streepjescodes uit van Milka en/of Côte d'Or
producten en plak deze op het chocolot (natekenen mag ook).
Alle producten van Milka en Côte d'Or (BonBonBloc, Chokotoff en tabletten) doen mee!
Uw prfvé-telefoonnurnmer is uw geluksnummer. U kunt zowel met vaste aansluitingen, mobiele nummers en faxnummers meedoen. Heeft u alledrie, dan kunt u dus drie keer
meedoen!
Per chocolot dient l telefoonnummer ingevuld te worden.
Elk nummer mag maar 1 keer meedoen.
Vul naast uw telefoonnummer uw naam en adresgegevens
duidelijk (blokletters) in.
Uw adresgegevens en telefoonnummer zullen niet
voor andere doeleinden gebruikt worden
dan het bepalen van de prijswinnaar.
Stuur dit lot in een voldoende gefrankeerde envelop voor 21
juli 2000, naar:
Winnaar voor het leven,
Postbus 40057, 6203 CW Maastricht.

N_qann_,_yporletter_:_

_M/V

Adres:__
Postcode:

Plaats:

Streepjescode 1.

Streepjescode 2.

Streepjescode 3.
Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig
Beantwoord onderstaande vragen:

<?

3

1

ACTISVOORWAARDIN * Voor deze actie van Kraft Jacobs Suchard is door mr J.W. Fernhout, advocaat en procureur te Amsterdam, een winnend telefoonnummer getrokken. Dit nummer wordt tot de bekendmaking bewaard in een kluis. • mr Fernhout trekt aan de hand van alle in Nederland beschikbare
telefoonnummers hel winnende nummer. Het telefoonnummer op het ingestuurde Chocolot dat correspondeert met dat nummer is dus de winnaar. Is het winnende telefoonnummer niet ingestuurd, dan valt de prijs automatisch .op het eerst ingestuurde lagere nummer. • Bij uitreiking van de prijs dient dé winnaar
bij twijfel, aan te kunnen tonen dal het telefoonnummer hem/haar toebehoort. • Alleen privé-nummers dingen mee naar de prijs, hel nummer dient dus op
uw naam geregistreerd te staan. Bij prepaid telefoonnummers dient u gebruik van de telefoon aan te kunnen tonen. • Geheime telefoonnummers/0800-/0900/service, of zakelijke nummers, semafoons, piepers, buzzers en buitenlandse telefoonnummers zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. «Alleen telefoonnummers van vaste aansluitingen en faxnummers die op 17 maart 2000 in het telefoonboek stonden en mobiele nummers die op die datum in gebruik waren, dingen mee. • De minimum leeftijd voor deelname is l ó jaar. De jaarlijkse uitkering zal geschieden tot maximaal uw 81e levensjaar. • Kraft Jacobs Suchard
betaalt voor de prijswinnaar de kansspelbelasting en BTW. • Medewerkers van KraFt Jacobs Suchard en het reclamebureau zijn uitgesloten van deelname.
• De prijswinnaar wordt 4 augustus 2000 bekend gemaakt en zal schriftelijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. * De
uitgebreide actievóorwaarden zijn op te vragen bij: Kraft Jacobs Suchard, Postbus 530, 2130 AM Hoofddorp, o.v.v. actie Winnaar voor het Leven. • Op
deze promotie is de Nederlandse Reclame Cods, waarin opgenomen de code voor sweepstakes, van toepassing.
3.
BSB 16/00

1.

Welke Multi-Box is geschikt voor vriezer en
magnetron?
2. in hoeveel smaken is Honig Roerbaksoep
verkrijgbaar?
en bel uw antwoorden door naar:

De BoodschappenLijrï
(80 ct/m>
Of surf op internet naar:
www.boodschappenbeurs.nl de-mall per adres)
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

0E 'DIBiCT

www flell,fl

,^

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

O

I5
UI
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Datum
26 apr
27 apr
28 apr
29 apr
30 apr
01 mei
02 mei
03 mei

HW
09.04
10.24
11.55

00.26
01.45
02.35
03.09
03.49

LW
04.45
05.30
06.36
07.34
09.05
10.16
11.16
11.55

HW
21.45
22.56

13.04
14.16
14.45
15.25
16.05

Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 17, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag 26 april 2000

UI

Gcm. Zand voort
Swalucstraai 2
2042 KBZandvoort
-TEKST : Al'd. Archief
bc-/., wijk 2042/7

LW
17.15
18.05
19.20
20.35
21.54
23.05
23.55

Maanstand: LK wo 26 apr 21.30 uur.
HW: wo 03 mei 16.05 uur, + 119 cm NAP.
LW: wo 03 mei 11.55 uur, - 90 cm NAP.

Los nummer 2,10 gulden

Crashes
zorgen voor
spektakel

Jongeren
werken op
Koninginnedag

Pagina 3

Redactie en Commercie
Weekmedia

Brandbommen
tegen auto
seksclubbaas
ZANDVOORT - De auto van
de eigenaar van seksclub Esther uit Haarlem is vorige week
dinsdagnacht beschadigd geraakt door een paar brandb ommen. Er is niemand gewond geraakt.
De technische recherche
heeft inmiddels vastgesteld
dat er een paar flessen met
brandbare vloeistof tegen de
auto van de bewoner van het
Friedhoffplein zijn geworpen.
Of er ook een connectie bestaat met de moorden op de
Hells Angels in zijn seksclub,
wil de politie niet zeggen. Ook
de eigenaar en zijn familie geven geen commentaar.
De medewerkers van Slotemakers Anti-Slipschool houden de grondlegger van de slipschool in ere

;en.s
olgens mij is het maanden
V
geleden dat ik met het
openbaar vervoer ben gegaan.

Omdat de auto niet voor de
deur staat, neem ik de trein
naar Haarlem. De heenreis
verloopt voorspoedig maar terug vertrekt de trein net voor
m'n neus.
M;jn voeten doen zeer na
een middag winkelen. Alle zitbanken op het perron zijn bezet, dus hang ik maar half tegen een vuilnisbak. Na een
half uur komt eindelijk de
trein binnen. Ik ben niet de
enige die naar Zandvoort gaat.
Dat wordt weer staan, schiet
het door m'n hoofd als ik het
boemeltreintje zie aankomen.
Gelukkig vind ik nog een zitplaats.

Het complete
programma voor
de feestdagen
Pagina 3
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Late paasvakantie
lokt veel toeristen

Onze excuses hiervoor

De politie heeft een tauurtonderzoek gedaan, maar daar is
niets uit naar voren gekomen.
Daarom is de politie op zoek
naar getuigen die iets gezien
hebben.

En verder:

DEZE WEEK
12 PAGINA'S

In verband met een
technische storing
heeft u de krant vorige
week niet op tijd
ontvangen.

De eigenaar van het Haarlemse bedrijf zag rond tien
over half twee een opvallend
licht aan de voorkant van zy'n
huis. Toen lüj poolshoogte
ging nemen zag hij dat zjjn
auto op de inrit en de schut-'
ting in brand stonden. Met een
emmer water heeft hij het
brandje geblust. .

De Frans
Zwaanstraat heeft
maar aan één kant
huizen, de andere
kant zijn duinen.
Kinderen spelen er
met veel plezier en
volwassenen
genieten van het
uitzicht.

Foto Chris Schotanus

ZANDVOORT - Geen kamer was er vrijdagmiddag
meer te vinden in Zandvoort
en omgeving. Volgens de politie leidde de paasdrukte
echter nauwelijks tot problemen. Het blijft dit weekend
ook nog druk met verblijfstoeristen. Zandvoort profiteert dit jaar namelijk van de
late paasvakantie die precies
in het bollenseizoen valt.

bloei, is de Keukenhof open en
vindt dit weekend het bloemencorso in Haarlem plaats.
Harder en Dorst signaleren
beiden dat er steeds vroeger
geboekt wordt. „Een paar jaar
geleden zagen we nog dat
mensen hoopten op last minute-aanbiedingen, maar nu reserveren ze liever drie of vier
maanden van tevoren. Vaak
zien ze elkaar met de kerstda-

„Volgens de tv was het b omvol in Zandvoort. Als ik kijk
naar de stormloop op de accommodatie, klopt dat inderdaad," vertelt Jeanette Harder
(VW Zuid-Kennemerland).
„We konden zelfs geen kamers meer vinden in Haarlem
en Noordwijkerhout." Ook
Gran Dorado is deze paasvakantie volledig volgeboekt, volgens directeur Michael Dorst.
De oorzaak ligt vooral bij de
Duitse toeristen die met Pasen
graag op vakantie naar de kust
gaan. De regio NordrheinWestfalen heeft van 17 april tot
en met l mei vakantie. Bovendien staan de bollen mooi in

Duitsers
genieten
van bollen
gen en besluiten ze met Pasen
naar Zandvoort te gaan. We
merken dat begin januari meteen. Natuurlijk zijn we daar erg
blij mee," yertelt Dorst.
Ook Floris Faber is enthousiast. „Het is fantastisch. Ik zit
zelfs rond de paasdagen vol."
Hij profiteert van de samenwerking met de VW Amsterdam, vertelt hy. Bovendien
heeft hij dankzij mond-tot-

Vroeg lintje

Kunstwerk als eerbetoon
aan Zandvoorter van Eeuw

Jan Draijer heeft donderdag al
een lintje gekregen van burgemeester Van der Heijden, omdat |
hij de dag voor Koninginnedag
tijdens de gebruikelijke lintjesregen op vakantie is. Draijer
heeft zich sinds de jaren vijftig
ingezet voor de handbalvereniging (eerst OSS, nu Zandvoortmeeuwen). Hij is veertig jaar be- |
stuurslid en zorgt voor de inkoop, schoonmaak, het onderhoud en het draaiend houden van |
de kantine. Bovendien is hij
scheidsrechter en coach

ZANDVOORT - Uit handen van Dick Piet, hoofdredacteur
van Weekmedia (waar ook het Zandvoorts Nieuwsblad toe behoort), heeft het personeel yan Slotemakers Anti-Slipschool
donderdag een bijzondere herinnering ontvangen aan de verkiezing van Rob Slotemaker tot Zandvoorter van de Eeuw.
Nenad Mecava heeft een kunstwerk gemaakt van de laatste
voorpagina van de twintigste eeuw. Daarop werd de winnaar
bekend gemaakt van de verkiezing die door deze krant is uitgeschreven.
Slotemaker kreeg 29 procent van de stemmen van de Zandvoortse lezers. Hij was de oprichter van Slotemakers Anti-Slipschool, de eerste slipschool van Nederland. Slotemaker kwam
in 1979 om het leven tijdens een race op het Zandvoortse circuit.
Het kunstwerk krijgt volgens de directeur van de slipschool,
Gerard van Oers, voorlopig een plek in het leslokaal. Zodra de
slipschool verhuisd is naar Paddock III komt het in de nieuwe
accommodatie te hangen.
ZANDVOORT - De klappaaltjes bij het Jan Srüjerplein en de De Wittstraat
moeten blijven, ook als er betaald parkeren wordt ingevoerd. Dat vinden de bewoners van zowel het plein als
de straat. Zy hebben daarom
een brief naar de gemeente
gestuurd. De paaltjes voorkomen dat niet-bewoners
een plekje proberen te vinden in de nauwe straatjes.

Vooral de bewoonster van
het hoekpand De Wittstraat/Marisstraat, Marianne Rebel,
is er fanatiek in. Ze heeft namelijk jarenlang heel hard gestreden voor het klappaaltje
Nenad Mecava heeft ter ere van de Zandvoorter van de Eeuw een voor haar deur. In 1992 heeft
Als ik om me heen lojk, valt kunstwerk gemaakt van de laatste voorpagina van de vorige
de gemeente de paal met
eeuw
Illustratie Nenad Mecava goedkeuring van de politie gehet me op dat de coupé er
rommelig uitziet. Zelfs de geur
kan frisser. Je zal toch elke
ADVERTENTIE
dag met zo'n vieze trein mee
moeten. Naast mjj zit een
echtpaar dat ik ken. Zij vertel- De 5 regels voor een feestelijke
len dat ze al vijftien jaar met
ZANDVOORT - Er zijn drie nieuwe fotoboeken over de geKoninginnedag in Amsterdam
de trein naar hun werk gaan.
schiedenis van Zandvoort. Deel l en 2 van 'Zandvoort in oude
:
op
zaterdag
29
april
2000.
„Een alternatief is 'er niet.
ansichten' zijn herdrukt door uitgeverij De Europese BiblioPakken we de auto, dan staan 11 De opbouw van de markten mag niet eerder
theek. Bovendien komt er na de zomer een boek uit met 22
we in een file. En parkeren in
luchtfoto's.
beginnen dan zaterdag 29 april 06,00 uur.
Amsterdam is een ramp. Je
Om de boekjes met ansichten, werd vaak gevraagd bij het
De markten eindigen om 20.00 uur.
moet 's ochtends echt niet te 2. ledereenmag olco/iolvrije dranken verkopen. Zandvoorts Museum en Bruna Balkenende. Er zijn 300 boekjes
laat komen want dan moet je
herdrukt. Ze kosten 34,50 gulden en zijn binnenkort verkrijgAlléén horecabedrijven mogen, mits in het
staan," is het antwoord.
baar. Aan het boek met de luchtfoto's wordt nog gewerkt. De
bezit van een ontheffing, op straat zwakKLM heeft 200 foto's ter beschikking gesteld. Het Genootschap
alcoholische dranken verkopen.
De trein rijdt langzaam het
Oud Zandvoort helpt mee om te bepalen welke foto's het meeste
J.
De
verkoop
van
bederfelijke
eetof
drinkstation van Zandvoort binnen.
geschikt zijn en gaat ontcijferen wat erop staat. Vrijdag vindt de
waar is alleen toegestaan aan de in Amsterdam
Als ik naar buiten kjjk, zie ik
selectie plaats. Het boek gaat ongeveer 25 gulden kosten.
gevestigde horeca en andere bedrijven zoals
nog net de omstreden muur
slagers, bakkers, groentewinkels, etc. zolang
bü Park Diujnwijk. Het grijze
zij branche-eigen waar verkopen. Dit mag
beton is voor de helft beklad
ADVERTENTIE
alleen voor eigen deur en niet in het veren de andere helft is met zand
gunningengebied. Verkoop is ook toegestaan
bedekt. Achter de surrogaataan handelaren die in het bezit zijn van een
duinwal komen de mobiele
bewijs van inschrijving als erkend straatwooneenheden, beter bekend
handelaar in eet- en drinkwaar.
als woonwagens.
Iedereen mag on versterkte muziek maken.
Via de trappen strompel ik 4. Versterkte
muziek maken of het plaatsen
naar boven. Wat is het hier
van een pudlum of tent of dekschuit mag
veranderd. Het eens zo mooie
alleen met een vergunning.
monumentale stationsgebouw
5<
Voor
de horeca geldt in de nacht van
verdwijnt in het niet. Het is
28 op 29 april en van 29 op 30 april
omringd door hoge flatgeboude weekendregeling.
wen. Is dit kwaliteit aan zee?
Met de vriendelijke woorden
Mochten er zich situaties voordoen
van de conducteur nogliyn'n waarin bezoekers zich niet aan deze regels
oren loop ik snel naar huis>— -houden dan zal de politie zonder nadere
waarschuwing overgaan tot inbeslagname.
„Zandvoort aan Zee. Eindpunt van deze trein. Wij wensen u een gezellige dag en tot
ziens."
Nel Kerkman

'Klappaalljes
erg gewenst'
plaatst. „Als het druk is, zetten
we 'm erin. Anders vergaan we
van de stank in onze voortuin.
We kunnen namelijk niet achter zitten, want we hebben alleen aan de voorkant een tuin,"
vertelt Rebel. „Heel veel toeristen reden de De Wittstraat
tegen beter weten in. Aan het
einde van het doodlopende
straat moesten ze keren en het
gebeurde regelmatig dat het
verkeer dan vast kwam te

mondreclame veel zakenlieden!
die liever 's avonds een strand-1
wandeling maken dan in Am-|
sterdam uitgaan.
Op Tweede Paasdag kwa-l
men er ook veel dagjesmensenj
naar Zandvoort. Alleen bij AIbert Heijn was het Tweedel
Paasdag rustiger dan normaal l
op een gewone zondag. „Met j
zulk mooi weer gaan de men-1
sen
geen
boodschappen!
doen," vermoedt supermarkt-j
medewerkster Daphne de!
Jong.
Dat beaamt Sheila Topnenl
(standpaviljoen Take Five).[
„We hadden lekker wat tel
doen maandag. We zijn niet l
ontevreden. We hopen natuur-1
lijk altijd op een toppertje met l
Pasen, maar dat is eerlijk ge-|
zegd al lang geleden."
Ook Maaike Koper van Café l
Koper spreekt van een 'gemid-1
deld paasweekend'. Op zater-l
dag en op de grijze zondag had l
ze het niet overdreven druk,
maar op de zonnige Tweede
Paasdag was er bijna geen vrije
stoel meer op het terras te vinden. Dat gold ook voor Goede |
Vrijdag.

Foto André Lieberom l

staan. Ondertussen werden wij
gek van die walmende auto's.
Lekker hoor, eten in de benzinedampen."
De bewoners van het Jan
Snijerplein en omgeving zijn
ook erg tevreden met de klappaal die al vijftien jaar auto's
tegenhoudt die niet in de
buurt horen. „Met zijn zessen
hebben we een sleutel en dat
werkt erg goed. We kunnen
dus altijd parkeren," vertelt
. Gerard van de Laar.
„Maar," zegt hij, „hier zijn
geen woedende koppen hoor."

ADVERTENTIE

Ei

CENSE&

NVM
UAKELUR

\LlNGEN

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

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

Vervolg op pagina 3

ADVERTENTIE

Nieuwe boeken over Zandvoort

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

IMïeuwsbtad
Naam: (m/v) l l l l l
Adres:
l l l l l l l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:

Sp e ei al e a a nb i e ding

l

l

l

l

l

l

| |

l l l
l KW1899V

Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar/64,00

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Shoarma pakket 9,95
Lams Shoarma 15',00 per kg

heeft alle dranken!
Geldig van 26 april t/m 2 mei alleen in onze slijterij

ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA a
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8

woensdag 26 april 2000

Veekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN

Ik Romy Borstel
wil aan HK8S3BHH dat mijn
iedereen HHHHI^H kleine
laten fi*.. 4.. cm; zusje
horen

JÊÊÊtadtÊifö

Dominique
is geboren

O, wat zijn we er blij mee.
Pap en Mam van harte gefeliciteerd en
veel liefs van Romy, Oma, Opa,
Martin, Mariska, Lisa en Larissa.

't liefste wat ik heb bezeten,
79 jaar de spil van mijn bestaan
vraag me niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan.
Het diepste verdriet
wordt zo dikwijls verzwegen,
voor het diepste geluk
schieten woorden tekort,
wij zijn met onze
diepste verlangens verlegen,
waar het liefste bezit
slechts herinnering wordt.
Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare
herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschonken, geven wij U kennis dat van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Erna Elia van KouterenFlorentinus
weduwe van Johannes van Routeren
*Jakarta (Ind.),
26 september 1920

f Zandvoort,
20 april 2000

Ron
Marcella en Marcel
Raymon en Shazia
Alisha, Denise
Mitchell
Ruud
Richard
Rocky
Celciusstraat221
2041TJ Zandvoort
De begrafenisplechtigheid heeft op dinsdag 25
april op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort plaatsgevonden

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag: 08.30 - 20.00 uur
vrijdag: 08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang
Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.
AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
liefst schriftelijk van tevoren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 18 april vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 16 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 25 april vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie
OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 2
mei in het openbaar. De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal van het
Raadhuis vanaf 20.00 uur.

Bedroefd geven wij u kennis dat op 86-jarige leefüjd na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder

Pietje Harteveld-Terol
weduwe van Jacob Harteveld
*7 juli 1913
t23?.pril2000
Ger en Lies
Jaap en Corrie
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadres'
G. Harteveld
Vondellaan 47
2041 BC Zandvoort
Moeder is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 28 april om 9.15 uur in crematorium Velsen,
Duin en Kruidbergerweg2-4 te Driehuis (Velsen).
Na afloop van de plechtigheid zal er gelegenheid
zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers
van het crematorium.

Veel te jong is van ons heengegaan mijn lieve man,
onze broer, zwager en oom

André Johannes Marie Martens
Utrecht,
Zandvoort,
17 december 1944
20 april 2000
N. C Martens-van der Most
en verdere familie
Schuitengat 61
2042 TK Zandvoort
De Uitvaartmis en de begrafenis hebben heden te
Zandvoort plaatsgevonden.

Op de agenda staat o a
- benoeming commissieleden zijnde nietraadsleden,
- voorstel regeling klachtenbehandeling,
- voorstel fusie EZK,
- voorstel benoeming lid Welstandscommissie
N B ' Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn

altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar
MEDEDELINGEN
Leefomgeving & Handhaving gesloten
Gemeente Zandvoort heeft het bijzonder druk
met de verwerking van alle bouwaanvragen
Inmiddels worden er zoveel ingediend dat de
direct-verantwoordeh|ke afdeling Leefomgeving & Handhaving extra de tijd moet nemen
om ze af te kunnen handelen De afdeling is in
week 18 van 1 tot en met 4 rnei gesloten voor
contacten met het publiek om de hausse weg
te werken Wel kunt u in die week bouwaanvragen inzien, maar u kunt geen toelichting
verwachten

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

WIJZIGING CONTROLETIJDEN
Hondenhouders opgelet!
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving over
de controle hondenbelasting zullen de controlewerkzaamheden op maandag tot en met
vrijdag niet worden verricht tussen 1600 20 00 uur maar tussen 10 00 - 20 00 uur De
tijden op de zaterdagen blijven ongewijzigd
t w 10 00 - 13 00 uur De controleurs van het
bureau Holland Ruiter zullen nog tweeënhalve
week huis-aan-huscontroles uitvoeren in onze
gemeente

WRO 19

Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
99-155B Van Lennepweg 2-20 te Zandvoort het plaatsen (achterzijde) van een dakkapel
99-160B Van Lennepweg 2-19 te Zandvoort het plaatsen (achterzijde) van een dakkapel

VRIJSTELLINGEN

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

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vnjstelling te verlenen van het bestemmingsplan
voor het vergroten van woningen op de percelen Van Lennepweg 2-15, 16 en 18 te Zandvoort, bouwaanvraagnummer 2000-005b
Het college van Burgemeester en Wethouders
is tevens voornemens om met toepassing van
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordenmg vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het vergroten van woningen
op de percelen Van Lennepweg 2-19, 20, 21
en 22 te Zandvoort, bouwaanvraagnummer
2000-01OB

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Verleende bouwvergunning naar aanleiding van bezwaarprocedure:
99-113B (datum verzending vergunning 19
april 2000) Groot Bentveld 5 te Bentveld - het
oprichten van een omheining

KAPVERGUNNINGEN
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
-

Voor deze aanvraag is tevens een monumentenvergunnmg verleend

Parnassialaan 22 - 1 boom
Bramenlaan 3 - 5 bomen
Parnassialaan 2 5 - 3 bomen
Zandvoortselaan t h v nr 1 9 - 1 gemeenteboom

Indien u zich niet kunt verenigen met ons
besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum hiervan beroep instellen bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Haarlem,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Voor het mdienen van een beroepschrift wordt een griffierecht geheven

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belangheboenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschnft indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvocrt, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan indienen Het bezwaarschrift dient in zijn ondertekend en moet ten minste bevatten naam,
adres, dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar Indien
men zich laat vertegenwoordigen door een
derde dient ook de naam, het volledige adres
en het telefoonnummer van deze persoon te
worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

bij

Amsterdams
Paarden Centrum
.- ,
r
"Waveren"
j

. 4 of 5 dgse. dagkampen
. 6 dgse. slaapkampen
v . buitenritten
\
. zwemmen
. spelletjes
Amsterdams Paarden Centrum Waveren
Provincialeweg 56
• 1103 SB Amsterdam

Bel voor info: 020-690 81 03

ovzm

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

ts
Nieuwsblad
organiseren in de krant van 10 mei een gezellige

MOEDERDAGPUZZEL
Hoofdprijs:

Het indienen van een beroepschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een beroepschrift

1 reischeque t.w.v. ƒ 100,beschikbaar gesteld door
Reisbureau K. V.S.A.
Corn. Slegersstraat 2/1
Zandvoort

Verleende monumentenvergunning
99-113B (datum verzending vergunning 19
april 2000) Groot Bentveld 5 te Bentveld - het
aanbrengen van een afrastering ten behoeve
van honden
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus
956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift

GEMEENTE

Dokter C. A. Jagtenberg

HEMA

afwezig i.v.m. vakantie
van l mei t/m 5 mei

ZANDVOORT

voor waarneming van ma t/m vr
tussen 8.00 en 17.00 uur belt u met het
H.C.Z. tel. 5732023
voor waarneming in de avond en in het
weekend belt u tel. 5730500

Paard- en Pony
zomerkampen

Rectificatie
Per abuis is op 5 april jl vermeld dat er onder
nummer 2000-81'B een aanvraag is bmnengekomen voor het oprichten/plaatsen van een
woning op het perceelnummer 5 Dit moet zijn
de perceelnummers 3-9
Onze excuses voor deze onjuiste vermelding

Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 26 april 2000 gedurende vier weken ter
inzage bij de Centrale Balie

2e prijs:
Een Lovable BH t.w.v. ƒ 64,95
beschikbaar gesteld door
Rosarito
Grote Krocht 20B
Zandvoort
Op zaterdag 13 mei deelt ons promotieteam een attentie uit.
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Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
voor een éénmalige afkoopsom
van slechts ƒ 3.855,-

Mevrouw Stubbe adviseert
Lekker zitten met de HEMA
"Deze natura-uitvoartverzekering
kan ik u van harte aanbevelen.
Een verzekering van f3.855,is bepaald niet duur als je bedenkt
dat een vergelijkbare uitvaart
minstens f 6.000,- kost."

STOEI METAAL MET KUNSTSTOFZITTING

69.- nu 55.TAFEL METAAL 0 80 cm

79.- nu 59.-

Ook veel houten
tuinmeubelen.
VERMIST SINDS 17 MAART

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

Wij vieren feest!
Op naar de 30 jaar

Mam, kijk je uit,
als je thuis bent, bel even.
Na een leven vol zorgzaamheid en toewijding voor
anderen heeft, op de leeltijd van 86 jaar onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma haar rust gevon-

I N F O R M A T I E B ON
=*.

den.

*,

SOS: adoptie-ouder gezocht

Maria Dropvat-van Gellekom
weduwe van Willem Pieter Dropvat
* 25 mei 1911
+18 april 2000
Ellen en Arie
Carina, Wout
Denise, Pascal
Wilmaen Johan
Sander
Marco
René, Carla
Correspondentieadres:
Fahrenheitstraal 70
2041 CJ Zandvoort
De crematie heeft dinsdag 25 april plaatsgehad in
het crematorium Wcstgaardc te Amsterdam.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-093B (17-04-2000) Max Euwestraat 42
te Zandvoort - het plaatsen van een dakkapel
2000-094R (17-04-2000) Hogeweg mast nr
20 te Zandvoort - plaatsen van reclame
2000-095B (17-04-2000) Fahrenheitstraat 41
te Zandvoort - het vergroten van de woning

(oud adres omgeving nw noord).
Snuffie kan zijn nieuwe huis (park Duynwijk) niet
meer terugvinden.
HIJ heeft een grijze cyperse bovenvacht, bruine ondervacht en buik, rode halsband + adreskoker.
Kijkt u alstublieft overal want hij is nogal schuw.
Probeert u hem te lokken met iets lekkers, want hij
laat zich niet oppakken
GEZIEN:
Belt u 5736036 of 06.23416856

, slimr n lij IU«'«T inforimilir <>\<T l H" l n e r k MUI
«•rdorneii «-n lioc
ik cru SOS-kimI financieel
k;in stcunc-n.

man

naam:

SOS-Kinderdorpen geeft weeskinderen
en verlaten kinderen een nieuwe moeder,
een huis, broertjes en zusjes en een
opleiding. At 50 jaar. In meer dan
130 landen over de hele wereld. Wilt u
iets betekenen voor deze kinderen, word
dan financieel adoptie-ouder
Wilt u meer weten over de adoptiemethode die werkt? Bel (020) 408 01 90
of stuur de bon in voor meer informatie!

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

_MO va

vrouw

straat:
postcode/plaats:
telefoon:

Postcode/
plaats

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

cfo

Telefoon

SOS-Kinderdorpen

Deze bort kunt u in een ongefrankeerde
envelop sturen aan'
SOS Kinderdorpen, Antwoordnummer
46001 1060 VB AMSTERDAM

Altijd d i r e c t e hulp bij een s t e r f geval

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Fransennemen
aandelen Gran
Dorado over

'Zonder hen gaat Koninginnedag niet door'

ZANDVOORT - Pierres et
Vacances (Stenen en vakanties) heeft twee weken geleden
de aandelen van Gran Dorado
overgenomen van de Nederlandse aandeelhouders. Het
Franse bedrijf is nu met 122
accommodaties marktleider in
Europa. Gran Dorado heeft
daarvan 41 accommodaties in
zijn bezit.
Voor Gran Dorado Zandvoort verandert er volgens directeur M. Dorst niets. „De bedrijfsvoering blijft gewoon hetzelfde. We krijgen geen andere
naam op de deur en gaan ook
niet Frans spreken."
Het gerucht dat Gran Dorado aan time sharing zou doen
is volgens Dorst volstrekt niet
waar. „Ik word daar altijd wat
Kriebelig van. Gran Dorado
heeft wel in het verleden het
onroerend goed aan beleggers
verkocht, maar dat is wat anders."
Dorst: „Bij time sharing verkoop je gebakken lucht. Mensen moeten vijfduizend gulden
betalen zonder dat het huisje
of appartement van hen is. Ze
mogen dan een paar weken per
jaar gebruik maken van hun
accommodatie. Bij ons gaat
het om beleggers waarvoor vrij
de huisjes vullen zodat zij rendement krijgen. Zij kunnen
hun eigendom op elk gewenst
moment verkopen. Overigens
verkopen we nu geen onroerend goed meer."

Al om vier uur 's morgens gaan Harry Lemmens, Ernst
Brokmeier en Teun Vastenhouw samen met vijftien
jongens en meiden op Koninginnedag aan het werk. Bijna
iedereen ligt dan nog lekker te slapen, maar de werkploeg
en drie bestuursleden van de Stichting Viering Nationale
Feestdagen Zandvoort zetten dan de kramen voor de
vrijmarkt al op.

vyf gewonden
bij ongelukken

ZANDVOORT/OVERVEEN
- Er zijn tussen vrijdag en
maandag vijf mensen gewond
geraakt door ongelukken. Vier
van hen zijn verkeersslachtoffers.
Op de Zeeweg raakte een 24jarige Hoofddorpse passagier
bij een inhaalmanoeuvre gewond. Een 64-jarige Duitser
kwam op het fietspad in botsing met een bromfietser. Op
de Parnassiaweg viel een 49jarige Duitser van zijn flets.
Op de Bentveldseweg raakte
een 37-jarige Santpoortse motorrijder gewond aan zjjn hand
doordat hij in een bocht op de
verkeerde weghelft terechtkwam.
Een 56-jarige Zandvoorter
viel in zijn huis in de Kostverlorenstraat bij het ophangen van
een spotje van de trap. Hij
brak zijn ribben en liep flinke
kneusingen op.
'

ONDER HEN zouden
Koninginnedag en Bevrijdingsdag beslist niet
gevierd kunnen worden," zegt
Theo Hilbers, v9orzitter van
het Oranjecomité.
De werkploeg, die uit vijftien
jongeren bestaat, komt op beide dagen in actie. Ze smeren
onder andere broodjes, bouwen podia op, slepen met tafels, leggen de mat voor de
dansoptredens en de turnsters
van OSS klaar, helpen bij de
spelletjes, blazen vijfhonderd
ballonnen op,
zetten
de
stoelen voor
de
taptoe
klaar en bouwen dit jaar
op 5 mei ook
de Korverhal
om tot een gezellige zaal.
„We hebben een geweldige
werkploeg. Dus het werk
wordt in een gezellige sfeer gedaan," beaamt ook bestuurslid
Nelly Lemmens. „Elk jaar is
het bijna dezelfde groep jongens en meiden. Ooit is de
ploeg ontstaan uit de scouting,
maar inmiddels zijn er meer
mensen bijgekomen die geen
padvinder zijn. Ze zeggen wel
meestal na afloop dat ze volgend jaar geen zin meer heb-

Hilbers en
Van der Meulen
stoppen ermee

Andere rolverdeling op bordes
Vrijmarkt, zingen met de
burgemeester,
demonstraties,
kinderspelen en de taptoe.
Voor Koninginnedag heeft
de Stichting Viering
Nationale Feestdagen
opnieuw gekozen voor de
vertrouwde opzet die al
jaren een succes is. Het
enige verschil met vroeger is
dat de kinderen
tegenwoordig de kans
krijgen om vanaf het bordes
van het raadhuis
Koninginnedag te openen.

W

IE
ZATERDAGMORGEN in alle
vroegte de vlag uithangt, maakt kans
op een taart. De leden van het
Oranjecomité mogen acht
taarten uitdelen. „Uitslapen is
er dus niet bij. We verwachten
Linkse idealen
dat we rond zeven uur de laatZANDVOORT/HAARLEM - ste taart weggeven," vertelt
De Zandvoortse wethouder voorzitter Theo Hilbers.
Marijke Herben is maandag l
Voor mensen met kinderen
mei te gast in Café Studio op
de Grote Markt om ter ere van
de Dag van de Arbeid te praten
over de linkse idealen van de
huidige PvdA. De discussies
beginnen om acht uur. Andere
gasten zijn Betty van Viegen,
Erik Jurgens, Ton van 't Hof, Je kunt nergens
Fatima Elatik en Ted Bles- meer parkeren
graaf. Jan Haverkort is gespreksleider. De PvdA organi- Wendy Landesbergen vindt de
seert het Politiek Café.
nieuwe parkeerregeling maar
niets. De toerist zal zich nierdoor niet welkom voelen.

Strandvoetbal

ZANDVOORT - Op 21,22 en
23 juli wordt bij paviljoen Seagull een strandvoetbaltoernooi
gehouden. The Poot Locker
Beach Soccer Series vinden
ook plaats in vijf andere plaatsen. In Zandvoort wordt een
voorronde gehouden voor de
finale op 30 juli.
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Je hebt zin om even uit te
waaien na een dag werk op
kantoor en je wilt naar Zandvoort aan de Zee. Waarom?
Omdat de zee voor iedereen is
en daar wil jij ook van genieten! Het is 18 uur geweest. Dat
laatste is belangrijk. Waarom?
Omdat vanaf 18 uur alle inwoners van Zandvoort een parkeerplaats hebben vlakbij hun
huis, met vergunning, waar
niemand meer mag parkeren,
of met een ontheffing, waar iedereen na 18 uur een parkeerplaats heeft, ergens dichtbij
hun woning.
Het is prachtig weer en je
was niet de enige met het idee
om naar Zandvoort te gaan. En
dus kan je niet meer op de
Boulevard parkeren, want dat
is vol, ondanks zes gulden per
uur. Waarom mag je Zandvoort niet in? Je bent gek op
Zandvoort, waait er nog wel

zal vroeg opstaan niet zo'n
probleem zijn, want zij hebben
toch al een korte nacht. De
meeste kinderen willen nameüjk vóór acht uur een plekje
zoeken op de vrijmarkt. Er zullen dit jaar minder kramen
zijn, zodat er meer ruimte is op
het Gasthuisplein, de Swaluestraat en de Kleine Krocht
voor kleedjes met allerlei soorten koopwaar. Overigens zijn
ook volwassenen welkom met
van zolder gehaalde spullen.
De Caribbean Steelband uit
Rotterdam zorgt voor een gezellige sfeer op de vrijmarkt.
Deze band speelt op het bordes van het hofje. Later op de
dag loopt de Steelband mogeüjk ook rond.
Wie zich los kan rukken van
de vrijmarkt, kan om tien voor
tien zien hoe de jonge turnsters van ÖSS angstwekkende
buitelingen maken op het
Raadhuisplein.
Om kwart over tien wordt er

naar hartelust meegezongen
met burgemeester Van der
Heijden en het Zandvoors
Mannenkoor. Vroeger heette
dat een aubade.

Zo'n driehonderd Mnderen
doen elk jaar mee met de Kinderspelen in de Haltestraat.
Kruipend door poortjes, van
opblaaskussens afglijdend en
spijkerpoepend brengen ze de
„Maar," zegt Hilbers, „dat middag door.
vinden we een oubollig woord.
Tegenwoordig spreken we
Ze kunnen zich vanaf twaalf
over 'de officiële opening'. Het uur inschrijven bij Café Neuf.
leuke is dat de burgemeester Elk kind krijgt een ijsje en er
nu ook beneden staat en de zijn diverse prijzen beschikkinderen op de trappen en het baar. Bovendien kunnen de
bordes van het raadhuis. We kinderen zich laten schmindoen het dus lekker andersom ken.
dan gebruikelijk. Vorig jaar
Het feest wordt 's avonds behebben we dat al een keer ge- sloten met één van Hilbers' fadaan en dat is erg goed beval- voriete onderdelen, de taptoe.
len."
Dit jaar treden de Marchingband ATM uit Amsterdam en
De kinderen mogen ook een Showkorps Wilhelmus uit Slieballon oplaten. Op school heb- drecht samen op tussen half
ben ze daarvoor een kaartje acht en half negen. De muziekgekregen.
korpsen zorgen voor een show
met een knipoog naar AmeriConny Lodewijk heeft met ka. Ze brengen ook twirlgirls
haar pupillen swingende dans- mee die het optreden aanklejes ingestudeerd die vanaf den met een wervelende prekwart voor elf op het Raad- sentatie van vlaggen en stokken.
huisplein te zien zijn.

Advertentieverkoop: H van Zanten
(hoofd), M. Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 8, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023)5717166
Fax (023) 573 0497 E-mail wmcomm@perscom nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel (020)5626278
Fax 562.6283
Micro advertenties. (020) 562 6271 Fax
665 6321

Agenda Feestdagen en herdenking
Koninginnedag

• Rommelmarkt: van heel vroeg tot twee uur op de Kleine
Krocht, Gasthuisplem en Swaluestraat.
• Turnploeg OSS: demonstratie om tien voor tien op het
Raadhuisplein.
• Opening om kwart over tien bij het raadhuis: ballonnen
oplaten en zingen met het Zandvoorts Mannenkoor.
• Dansdemonstratie van Studio 118 Dance Conny Lodewijk
om kwart voor elf op het Raadhuisplein.
• Kinderspelen van één tot half vier in de Haltestraat (inschrijven vanaf twaalf uur).
• Taptoe van half acht tot half negen op het schoolplein
achter de Hannie Schaftschool.
• Diverse winkels zijn gesloten, maar er zijn ook veel winkels
open.

4 mei

• Twaalf uur: herdenkingsbijeenkomst bij het Joods monument.
• Zeven uur: herdenMngsdienst in de Hervormde Kerk.
Daarna de stille tocht naar het monument op de Van Lennepweg waar om acht uur een minuut stilte wordt gehouden
en waar bloemen neergelegd worden.

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het
Zandvoorts Nieuwsblad, postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
lever uw bnef af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.
eens uit en eet een hapje op
het strand. Maar parkeren
mag je nergens meer. Alles is
voor de inwoners en dat geeft
je een gevoel van dat je niet
welkom bent.
Zandvoort is een toeristenstad dacht je? Nee hoor, eerst
de 'Zandvoorter' en dan de
toeristen. Waar haalt men de
moed vandaan om te denken
dat Zandvoort van hun is?
Omdat ze toevallig hier zyn geboren, of omdat ze het allemaal voor zichzelf willen nouden? Je kan je ook niet aan de
gedachten onttrekken dat de
'Zandvoorter' hier een sociaal
gevoel over heeft, of misschien
wel? Wij 'Zandvoorters' hebben het recht om... en de rest
zoekt het maar uit!
Misschien is de oplossing dat
de gasten direct naar Noord-

ZANDVOORT - „Voorlopig hebben we het geld nog
lang niet binnen. Je moet de
huid niet verkopen voordat
de beer geschoten is," zegt
het hoofd van de comrmmicatie-afdeling van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Of er extra geld
in vernatting van de duinen
wjjk gstuurd worden, want ten zuiden van Zandvoort gedaar weten ze nog wel wat stoken zal worden, is dan ook
gastvrijheid is... en moet er ook nog heel onduidelijk.
maar geen evenement georganiseerd worden, laat staan dat
de Formule l nog een keer te- Frankrijk kan nog in hoger
rugkomt, alle ontheffingen zijn beroep gaan tegen de uital uitgegeven aan de inwoners spraak van een administratiedus die kunnen toch niet meer ve Franse rechter over de schauitgegeven worden.
devergoeding voor de zoutlozingen in de Ryn die het drinkMaar goed, na een uurtje of water vervuild hebben. In de
wat zoeken heb je toch je par- jaren zestig en zeventig heeft
keerplaats gekregen op het Frankrijk zout uit de kalinujparkeerterrein zuid en hoefje nen geloosd.
nog maar tien minuten te io- De schadevergoeding van
pen om op het strand te ko- acht miljoen gulden is onlangs
men, je hebt eigenlijk al gege- toegewezen aan de gemeente
ten en gedronken na deze be- Amsterdam (waar de Amstervalling, gelukkig is het strand damse Waterleidingduinen onnog niet bezet door de Zand- der vallenl en PWN. De Vewin,
voorters, maar misschien is de overkoepelende organisatie
het een idee?
Wendy Landesbergen
Zandvoort

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

Hans van Pelt

„We kunnen het prima vin1den met wethouder Hans Ho-1
gendoorn en we willen best een(
vergunning kopen. We zouden
het alleen heel erg jammer vin-J
den als het klappaaltje, dat dei
gemeente heeft neergezet,
weggehaald zou worden."
Verkeerswethouder Hogendoorn kan nog geen uitsluitsel
geven over de paaltjes. „Ik ken
het probleem. De stuurgroep'
(waar Hogendoorn voorzitter
van is, red.) neemt het mee tij-i
dens de beraadslagingen. Voor
l juli willen we het nieuwe parkeersysteem invoeren, dus dan
moet er duidelijkheid zijn."

Reeën aangereden

OVERVEEN - Drie reeen'
zijn vorige week dinsdag aangereden op de Zeeweg. Het
gaat om twee bokken en een
geit. De daders zijn doorgere-,
den.
ii

Bestolen

ZANDVpORT - Een 77-jarige vrouw is donderdagmiddag
in de Albert Heijn bestolen Ze
werd aangesproken door een
onbekende vrouw. Een andere'
vrouw nam ondertussen haaë
beurs weg.
|
t

Brommer gestolen ;

ZANDVOORT - De politie
heeft woensdag een gestolen
opgespoord. De brommer
werd op 21 augustus vorig jaar
in Haarlem gestolen. Woensdag hield de politie twee jon-,
gens op de brommer aan, om-i
dat een van hen geen helnS
droeg. Zij verklaarden dat zé
de brommer van een vriend
hadden geleend.
«j
ADVERTENTIE

27 april t/m 03 mei

• Kwart voor elf: inhalen wielerploeg bij HiD door kinderen
op versierde fietsen.
• Half twaalf: aansteken bevrijdingsvuur (Grote Krocht 27).
• Twee tot vier: ouderenmiddag in gebouw De Krocht.
• Half acht: korenslag in Korverhal.

van drinkwaterbedrijven, de
provincie Noord-Holland en
Amsterdam hebben de claim
gezamenlijk ingediend.
De Stichting Duinbehoud
vindt dat het geld gebruikt
moet worden om de duinen
natter te maken en een bufferzone aan te leggen om wateroverlast voor de bollenboeren te
voorkomen.

De AWD wil daar nog niet op
reageren. „De uitspraak van de
rechter is nog maar een eerste
stap op een lange weg. Bovendien bepaalt de gemeente Amsterdam wat er met het geld
gaat gebeuren. Dat geld moeten we trouwens delen met
PWN. Wij krijgen ongeveer 3
miljoen,"aldus de woordvoerder van de AWD.

Dagelijks 19.00
m.u v woensdag

MISSION
TO MARS

ADVERTENTIE
Middelbare Beroepsopleidingen voor

Horeca

Toerisme
Bakkerij
Facilitaire Dienst

ddenkaderfunctionaris Facilitaire Die
r MBO niveau 4 BOL

n veelzijdige opleiding voor alleskunners
Gostastraat 60, 1053 ZP Amsterdam
(020) 5 150 350 internet: www.achg.roc-ams.nl

Stormloop op
„Ik zou zelf wel in een stoel
\villen evalueren," zegt de
negenjarige Roy Fijnman, in
navolging van de Pokémons,
die van gedaante kunnen
verwisselen . „Ik liever niet
in voorwerpen," zegt zijn
vriendje Aramis Gonzalez.
„Stel je voor dat je dan een
voetbal wordt, dan
schoppen ze je bont en
blauw."

D

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 5626211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal,
ƒ 37,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar.
ƒ 19,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 2,10

Vervolg van voorpagina

5 mei

Eerst geld binnen, dan vernatting

Lintjesregen

uur.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

ben en dat ze bijvoorbeeld liever naar Bevrijdingspop willen
op 5 mei, maar we weten ze
gelukkig toch altijd weer over
te halen."
Ook het bestuur van de
Stichting Viering Nationale
Feestdagen bestaat uit een
hechte club van negen mensen
die elk jaar al vanaf augustus
bezig is met de voorbereidingen voor Koninginnedag en 5
mei. „Ons geheim is een goed
draaiboek," vertelt Hilbers.
„Maar elk jaar is het toch ook
•wel weer veel
werk om af te
spreken wie
wat waar en
wanneer moet
doen."
Hilbers en
- - - - - Minke van der
Meulen vinden het na al die
jaren dan ook nu wel mooi geweest. Zij stoppen na 5 mei
met de Stichting Viering Nationale Feestdagen. „Er moet
pok een beetje doorstroming
in zo'n comité zitten," vindt
Hilbers. „Na het optreden van
de koren op 5 mei, als ik op
mijn wenkbrauwen loop, kan
ik deze keer dus zeggen dat het
voor mij echt over is," aldus de
aftredende voorzitter.
De werkploeg oefent alvast. Vlnr (staand): Rob, Daniêl, Michiel, Ben, Debby, Jan, Rutger, Marcel-Wim en Jessica, (zittend) Elisabeth,
Foto Andre Licbcrom
Monique van Hoogstraten Marit en Kirstin, (bij de pomp) Harry en Lana

Klappaaltjes

E FANTASIE van kinderen op deze leeftijd
is onstuitbaar en de
bedenkers van Pokémon maken daar gretig gebruik van. Na tientallen afleveringen van de aaibare monstertjes, die 's ochtends vroeg
en in de namiddag door Foxtelevisie worden voorgeschoteld, is er dan nu ook een heuse
bioscoopfilm.
Het Circus heeft 'Pokémon,
de film' weten te bemachtigen
op de dag dat de paasvakantie
losbarst. Om half twee begint
de eerste voorstelling. De ongeveer veertig gelukkige bezoekertjes zijn overwegend
leerlingen van de Oranje Nassauschool, die de hele donder-

De allereerste bezoekers van de Pokemonfilm zijn trots op hun buit
Foto Chus Schotanus

dag al vrij hadden.
„De echte gekte gaat om half
vier losbarsten. Die voorstelling is al helemaal uitverkpcht," vertelt Ineke Marcelle,
die de kaartjes verkoopt. Voor
de komende weken zijn er ook
al reserveringen gemaakt en ze
verwacht dat de film langer zal
gaan draaien dan gebruikelijk.

Intussen schuift oma Riekie
met haar kleinzoon Max en
vriendje Anthony aan bij de
balie. Na de betaling vist Ineke
een gele zak met een rits van
onder de toonbank, die doet
denken aan zo een waar men m
banken waardevolle documenten in bewaard in de kluis.
Plechtig opent ze de zak en

haalt er twee geplastificeerde
kaartjes uit en overhandigt die'
aan de jongetjes.
Opgewonden slissen de jongetjes elkaar door hun wisselende melkgebitjes toe dat het
de nieuwste Pokémon-kaarten
zijn. Dat komt mooi uit, want]
in Zandvoort is er geen Poké-,1
monkaart meer verkrijgbaar. ,
Na de 'gewone' kaarten zijn de
slimme bedenkers op het idee
gekomen om nu ook 'fossiel'en 'jungle'-kaarten op de
markt te brengen. Pokémon-j
kaarten in een nieuw jasje!
doen de gigantische verkoop!
nog meer stijgen.
l
De film büjkt een slap aftrek-j
sel van de televisieserie en]
doet het gaapgehalte voor volwassenen stijgen. Wat dat betreft heeft de Engelstalige oppas Deena het goed bekeken.
Met twee kleintjes onder haar!
hoede, die het woord Pokémon^
nog maar net kunnen uitspreken, bestijgt ze de ijzeren trap',
naar het bioscoopzaaltje. De
kleintjes hebben hun badstof-i
fen washandjes die als knuffel-*
lapjes fungeren, alvast onderde wangetjes geklemd. Wat',
zullen zij straks lekker slapen.)
Nelleke van Koningsveld

woensdag 26 april 2000
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Noord-ZDo»cmd

KENNISGEVING

Edward van de Pol
Marktslagerij

Weekaanbieding

GRONDWATERWET

Besluit

Rib karhonadc

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij
vergunning ingevolge de Grondwaterwet hebben verleend aan het
Bouwfonds Woningbouw B.V. gevestigd te Haarlem ten
behoeve van het drooghouden van een bouwput in Park Duijnwijk
te Zandvoort.

kilo
Pepcrsteak
4 stuks
Gekruid gehakt
l kilo
100 gram Fricandeau +
100 gram Cervelaatworst
samen

Het besluit is in vergelijking met het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage
Het besluit en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen op
werkdagen, tijdens kantooruren, van 28 april tot 9 juni 2000 ter
inzage:
- bij de afdeling Water en Groen van de provincie
Noord-Holland, kamer 3053A, Houtplein 33 te Haarlem;
- bij de centrale balie van de gemeente Zandvoort,
Swaluëstraat 2 te Zandvoorc van maandag tot en met donderdag van 09.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.30 tot
12.30 uur.
- bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort
op:
maandag:
van 14.00 tot 17.30 uur en
van 18.30 tot 20.30 uur;
dinsdag:
van 14.00 tot 17.30 uur;
woensdag en zaterdag: van 10.00 tot 12.00 uur;
vrijdag :
van 10.00 tot 12.00 uur,
van 14.00 tot 17.30 uur en
van 18.30 tot 20.30 uur.
Beroep
Beroep tegen het besluit kan tot l O juni 2000 schriftelijk worden
ingediend bij de Raad van State. Voor de beroepsmogelijkheden
wordt verwezen naar het besluit.
BIJLAGE 10B VAN DE PROVINCIALE MILIEUVERORDENING N-H
Ontheffingsverzoek en ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat
zij van Nilgün Yerli gevestigd te Haarlem een verzoek om ontheffing ingevolge bijlage IOB van de Provinciale Milieuverordening
Noord-Holland hebben ontvangen ten behoeve van de bouw van
een kelder onder de uitbreiding van een bestaand woonhuis aan
de Zandvoortselaan 140 te Zandvoort.
Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de gevraagde
ontheffing te verlenen.
Inzage
Het ontheffingsverzoek, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen op werkdagen, tijdens kantooruren, van 28 april tot
26 mei 2000 ter inzage:
- bij de afdeling Water en Groen van de provincie
Noord-Holland, kamer 3053a, Houtplein 33 te Haarlem;
- bij de centrale balie van de gemeente Zandvoort,
Swaluëstraat 2 te Zandvoort van maandag tot en met donderdag van 09.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.30 tot
12.30 uur.
- bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort
op:
maandag :
van 14.00 tot 17.30 uur en
van 18.30 tot 20.30 uur;
dinsdag:
van 14.00 tot 17.30 uur;
woensdag en zaterdag: van 10.00 tot 12.00 uur; .
vrijdag:
van 10.00 tot 12.00 uur,
van 14.00 tot 17.30 uur en
van 18.30 tot 20.30 uur.
Tegen betaling worden, voor zover mogelijk, kopieën van de
stukken verstrekt.

ƒ io,98
ƒ io,°°
ƒ6,98
ƒ3,98

aanbieding geldig voor woensdag 3 mei

Waarom niet gewoon
door met zwemles!
Bij

/' "%port
^C zwemmen
vrijdagvan
18.15-19.00 uur
zondag van
11.30-12.15 uur
+
C zwemmen (vervolg op ABC)
vrijdagvan
18.15-19.00 uur
Bel voor info. tel. 023 - 5379944

Kras Sport; daar blijft
zwemmen leuk

een workshop bezoekster
van „Le Portique Vert"

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

35 jaar

j 6 j / 5 (i.p.v.f 13,50) voor kinderen van 3 t/m 11 jaar

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

Haal snel voor ƒ 15,- uw Gran Dorado Park Zandvoort - zwempas voor het komend jaar bij onze
receptie in de Gran Place {ƒ 10,- voor verlenging van uw oude zwempas). De zwempas geeft u
50% korting op de toegang tot hetsufatropisch waterparadijs GrandoMare met het 25m bad
Aqua Romana. Neem bij aanvraag:mee: recent uitreksel uit het bevolkingsregister, pasfoto,
paspoort of rijbewijs. Bij verlenging van uw oude zwempas, een recente pasfoto en paspoort
of rijbewijs meenemen; Dfczwempas is geldig van Ijanuari tot en met 31 december 2000.

Vrijblijvende prijsopgave
v.a. ƒ 60,- p.mincl. stenen
TEL. 023-5731729

Gran Dorado Park Zandvoort, Vondellaan 60,2041: B g Zandvoort, tel. 023 - 5720000

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

UWENS
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Elke dag een BMW
én1 miljoen gulden!

K I E N !

01

10 20 22
26 33 41
55 57 70 78

osoo-o993S3o

1 MILJOEN GULDEN:

5431 LV013
in Cuijk
EEN BMW:

4696 RV 005
in Stavenisse
2291 LZ029
in Wateringen
6561 XDOOS
in Groesbeek
1742RJ002
in Schaagen
6581 KC 002
in Malden

Omdat u niet zonder kunt!

Zandx/oorts
INSieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Tot en met 31 mei is het
elke dag waanzinnig feest
bij de Postcode Loterij.
Want u maakt nu élke
dag kans op een AUTO
én op een geldprijs van
EEN MILJOEN GULDEN.
En dat is extra! Dus bovenop alle andere fantastische
prijzen in de Postcode

n

Loterij, zoals de wekelijkse
PostcodeStraatprijzen en
de Mega Jackpot waar
deze maand alweer 9 miljoen gulden in zit! Bestel
dus nu uw (extra) loten.
Dan kunt u in één klap maar
liefst een miljoen gulden
of een gloednieuwe BMW
rijker worden!

Samen komen
we overal.

Stuur snel de bon op
deze pagina in, want elke
dag telt! En u weet: hoe
meer loten u heeft, hoe
groter uw kans op een
auto en een mi|joen.
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

9737 PV
in Groningen

met
6 winnende loten

BON VOOR LENTE-KLAPPERS

, ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Mega Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermee steun ik 28 goede doelen.

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2x/ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x/ 12,50 (één lotnummer)
A.u.b, uw keuze aankruisen en vardar invullen In
bloklettgrs- Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledônservice, tel. 0900 -300 1500 (35 cpm),
Ik machtig u hierbij tot wederopzegglng
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Kosten:
Kraam 120,- excl. BTW
(leden O.V.Z. 75,- excl. BTW)
Grondplaats 100,- excl. BTW (leden O.V.Z. 75,- excl. BTW)

Tel.: 023 5713738

Win de Lente-Klappers bij de Nationale Postcode Loterij

BEL GRATIS

CENTRUM ZANDVOORT
Van 10.00 uur tot 17.00 uur

Aanmelden bij het secretariaat
Postbus 410
2040 AK ZANDVOORT

4122

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING

STICHTING ZANDVOORT PROMOTIE
Organiseert:

J 9yZ5 (i.p.v. ƒ 18,50) voor 3.5 uur zwemmen

HENK SEBREGTS

VERWARMING
Door baar creativiteit, inzet er\ enorme
gastvrijheid, slaagt Hetty Koster er steeds
weer in haar workshops tot een succes te
maken.
Ook de laatste „fsasworkshop" heb ik weer
s\e> bijzonder prettig en leerzaam ervaren.
Hetty bedanktl

ZWEMMEN VOOR DE HALVE PRIJS!
Alléén voor inwoners van de gemeente Zandvoort

enz.
Zienswijzen
ledereen kan tot 27 mei 2000 schriftelijk zijn of haar zienswijze
over het ontheffingsverzoek en het ontwerpbesluit naar voren
brengen bij het college van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.
Degene die een zienswijze naar voren heeft gebracht kan verzoeken
om zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voor
het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw D. v.d. Linde van de afdeling Water
en Groen, tel: 023 514 3876.

HET HELE JAAR SUBTROPISCH

f

25.000,- PER LOT

en voor
9737 PV OO2
extra: een BMW!

Naam:
Adres:
Postcode:.

Kijk zondag 30 april:
22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055
(99 cpm) om kans te
maken op een
Lancaster Davidoff
Luxe Verwenpakket

Plaats:

(Post)bank
nummer:
Bel mij bijeen prijs
boven ƒ 10.000,-

Tel:

Datum:
Handtekening:

Giro 6868 Den Haag.
HET N E D E R L A N D S E RODE KRUIS

150.00.04

• NATIONALE
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19303,1100 VM Amsterdam.
[ De loterij is goedgekeurd door öa Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.0.890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

www.postcodeloterij.nl
of bel: 0900-300 1500

«LOTERIJ

(35 cpm)
l

Zetfouten voorbehouden

Zandvoorts
Nieuwsblad
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TC Zandvoort is
kandidaat voor
hoge klassering
ZANDVOORT - Het eerste
team van de TC Zandvoort
heeft na de 7-1 overwinning
op het reserveteam van De
Manege zich kandidaat voor
de titel gesteld in de hoofdklasse. Het Zandvoortse tennisteam was oppermachtig
en alleen Bas Wild verloor
zijn partij.
Andrea van der Hurk en Mireille Bink beten het spits af
voor TC Zandvoort. Vooral Mireille Bink was sterk op dreef
en won vlot met 6-0 en 6-4. Andrea van der Hurk trok de eerste set snel naar zich toe met 62 maar ondervond in de tweede set sterk tegenspel. Die set
ging dan ook naar De Manege
met 6-7. In de derde set stelde
Van der Hurk orde op zaken en
won gedecideerd met 6-1 waardoor Zandvoort op een 2-0
voorsprong kwam.
Een niet geheel fitte Sander
Hommel deed het uitstekend
en stelde het derde Zandvoortse punt veilig door niet 4-6, 6-3
en 6-3 te winnen. Bas Wild probeerde het wel maar kreeg de
enige nederlaag te slikken, 2-6
en 5-7. Door een zwaar bevochten overwinning van het damesdubbel Mireille Bink en
Kim Kilsdonk (4-6, 6-4 en 7-6)
kwam Zandvoort op een 4-1
voorsprong en stond de overwinning vrijwel vast.
Het herendubbel bestaande
uit Bas Wild en Sander Hommei was te sterk voor opponenten van De Manege en won
met 6-1 en 6-3. Ook de gemengdedubbels leverden vervolgens weinig problemen op.
Kim Kilsdonk won met Bas
Wild de partij met gemak (6-2
en 6-3), maar Andrea van der
Hurk en Sander Hommel
moesten alle zeilen bezetten
om de 7-1 overwinning op het
formulier te krijgen. Het Zandvoortse duo klopte De Manege
met tweemaal 7-5.
Het tweede Zandvoortse
tennisteam bleef steken op een
4-4 gelijkspel tegen het eerste
team van Shot. Na de enkelspelen was de strijd al in evenwicht. Martine Bunschoten
won met 6-2 en vervolgens opgave van de tegenstandster,
terwijl Ruby Pennings een
spannende partij verloor met
6-2, 3-6 en 5-7. Bobby Altenaar
zorgde met zijn overwinning
van 6-3 en 6-3 voor een Zandvoortse voorsprong, maar
Steffan Kok was kansloos met
tweemaal 6-1. Daar ook de
dubbels in evenwicht- werden
afgesloten eindigde de wedstrijd in een 4-4 gelijkspel.

woensdag 26 april 2000

Coureurs maken brokken in openingsraces
ZANDVOORT - De opening van het raceseizoen met
de Paasraces is hectisch verlopen. De coureurs hadden
er kennelijk zin in bij de start,
maar gingen er onbesuisd tegen aan. Vooral de safetycar
was vaak in actie te zien en
ook de baanofflcials hadden
bijzonder veel werk om de
baan, na weer een crash,
schoon op te leveren.
Toch genoten de 14.000 toeschouwers optimaal van dit
spektakel. Races zijn altijd de
moeite waard om te volgen
maar zo nu en dan een schuiver doet het goed bij het publiek. De coureurs waren er
minder blij mee. Zo ook Allard
Kalff, die in de eerste race in de
Libertel DTCC over acht ronden hard in aanraking kwam
met ploeggenoot Tim Coronel.
De Zandvoorter ging ondanks
flinke schade aan de rechterkant van de Mitsubishi Carisma door en eindigde op een
magere negende plaats.
De overwinning in deze race
ging naar Duncan Huisman,
die Donald Molenaar aftroefde. In de tweede race was wederom sprake van sensatie. In
de opwarmronde stapte een
woedende Allard Kalff uit zijn
wagen daar deze stil viel na de
Tarzanbocht en met elektronische problemen niet verder
kwam. De start was al even
hectisch. Op het rechte eind
drukten Sebastiaan Bleekemolen en Donald Molenaar elkaar in de vangrails waardoor
hun race slechts honderd meter lang duurde.
De race werd beheerst door
Sandor van Es en Duncan
Huisman. Na veel stuivertje
wisselen aan de kop eiste Van
Es uiteindelijk de overwinning
op, voor Huisman. De strijd om
de derde plek was spectaculair. Michael Bleekemolen en
Tim Coronel streden op het
scherpst van de snede. Coronel zette vaak aan voor een inhaalmanoeuvre doch Bleekemolen gaf geen duimbreed toe
en werd derde.
In de Pearle Alfa 156 Challenge wedstrijd ging het er ook

Natasja Smit en Stefan van Bloemendaal raakten met elkaar in botsing tijdens de Citroen Saxo Cup

heftig aan toe. In de eerste ronde maakten de coureurs elkaar
het leven zo zuur dat boven op
de Hunserug een paar wagens
tegen elkaar aanklapten met
als gevolg een fraaie koprol van
Nijenhuis. Zonder verwondingen stapte hij uit maar de pacecar moest weer rust in het
raceveld brengen.
Na de herstart pakte Frank
Kerseboom de kop en stond
die niet meer af. Kerseboom
nam naarmate de strijd vorderde ruime afstand op een
trio coureurs, dat vocht voor
de tweede plaats. Door de eerdere crash reed Gaby Uljee
met een niet goed sluitend

portier, maar zij bleef Berend
Gesman en Marcel van Vliet op
de hielen zitten. Gesman en
Van Vliet verwezen de snelste
vrouw van de dag toch naar de
vierde plaats.
Ook de race in de Citroen
Saxo Cup stond bol van het
racegeweld. De enige tijdtraining, op zaterdag, werd verreden op een natte baan. Tegen
het eind van die kwalificatie
was de baan iets minder nat en
de pole-position wisselde vele
malen. Eerst Walther Cleyhens
aan kop, dan Dillon Koster,
toen Sandra Douma maar uiteindeUjk verrassend Erik
Struijlaart uit Purmerend. De

Zandvoorters Dillon Koster en
Danny van Dongen moesten
genoegen nemen met een negende en veertiende startpositie.
De start van de race op
maandag op het zonovergoten
circuit ontaarde na enkele
honderden meters in een complete cha'os. Diverse auto's
klapten hard op elkaar. Dillon
Koster, Natasja Smit en Stefan
van Bloemendaal hadden dusdanige schade opgelopen dat
een herstart voor hen er niet
meer inzat. Danny van Dongen
zag bijtijds het gevaar en omzeilde de gecrashte wagens.
„Vlak na de start raakten en-

Met een koprol achterover besluiten de hockeyers uit Bergen een mars waaruit blijkt hoe ontspannen het toeging op het ZHC-toernooi
Foto: Rob Knotter

Spannend slot bij Chess
ZANDVOORT - Na twaalf
ronden nadert de interne
competitie van de chess Scociety Zandvoort een spannende ontknoping. Met nog
twee ronden voor de boeg
gaan Boudewijn Eijsvogel en
Hans Drost onderling uitmaken wie titelhouder wordt
binnen de discipline met de
avondvullende partijen.

worden. Zo zijn in de interne
competitie de prijzen nog lang
niet verdeeld. De nummers l
en 2 van de ranglijst, respectievelijk Boudewijn Eijsvogel en
Hans Drost maakten ook in de
twaalfde ronde geen fouten.
Eijsvogel versloeg met de
zwarte stukken in korte tijd
Henry Hendriks, terwijl zijn
belager Drost met wit afrekende met Caroline Stam de Jonge.

Nog vier vrijdagavonden te
gaan en ook het schaakseizoen
Eijsvogel die tot nu toe een
1999-2000 kan de geschiedenis- half puntje meer verzamelde
boeken in. Het zullen echter dan zijn opponent, start de
wel vier spannende avonden eindstrijd derhalve met een
ADVERTENTIE
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ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines kwamen in actie voor
een vlucht vanuit het Belgisceh Duffel over een afstand
van ongeveer 143 kilometer.
De combinatie Paap-Paap
klokte de winnende duif.
Door de stevige buien werden de 289 duiven zaterdagmiddag pas om kwart over een
gelost. Desondanks ging het
weer heel erg snel. De duiven
hadden er zin in en Paap-Paap
klokte een uur en twintig minuten later de eerste duif. De
duiven van Paap-Paap waren
toch goed op dreef want ook de
tweede plek was voor deze
combinatie. Uitslag: PaapPaap l, 2,16,17,19, Peter Bol 3,
4, 8. Koopman-Knegt 5,18, 20,
24. Koper-Twins 6,14,25. Rook
Driehuizen 9, 10. Hans Heiligers 7,11,13,15, 21, 23. KoperKoper 12, 22. Hans Gaus 37.
Jaap Harteveld 51.

van de baan maar ik kon mijn
race vervolgen op de zeventiende plek, waarna ik nog ben
opgeklommen naar de vijftiende plaats. Alles bij elkaar een
grote teleurstelling. Gelukkig
zijn er tv-beelden van de actie
van Van Joolen, die duidelijk
laten zien dat ik slachtoffer
ben van zinloos geweld."
Inmiddels was Struijlaart op
weg naar een overwinning. De
coureur uit Purmerend had
geen probleem zijn voorsprong
op Rory Betram vast te nouden en won. Betran legde, na
een fel gevecht met de Belg
Cleynhens, beslag op de tweede plaats.

ZANDVOORT - Voor de 32e keer werd het internationale
Paashockeytoernooi gehouden. De 65 jarige Zandvoortsche
Hockey Club zorgde ook nu weer voor een sfeervol gebeuren
op en rondom de velden aan het Duintjespark. Gezelligheid
was troef en dat het Britse Winchester de Schelpenkartrofee
mee mocht nemen, was bijzaak.

ZANDVOORT - Gerard
Kuijper liep tweede paasdag
zijn 123e marathon in successie. De Zandvoorter had bijna drie en halfuur nodig vopr
de 42 zware kilometers in
Vleuten-De Meern.

De snelste duiven
zijn van Paap-Paap

kele auto's elkaar, maai- ik kon
gelukkig heelhuids ontwijken,"
analyseerde Danny van Dongen het begin van de race. „In
de tweede ronde lag ik al op de
achtste plaats, met zicht op
een nog beter resultaat. Ik liep
zienderogen op mijn voorgangers in." Na twee ronden werd
de door Lucent Technologies
gesteunde Van Dongen hard
en compleet onnodig van de
baan geramd. „Ik kreeg in de
supersnelle bocht Scheivlak
eerst een tik op mijn achterbumper van de achter mij rijdende Daan van Joolen, maar
ik verloor daardoor natuurlijk
wel wat snelheid. We gingen

Winst voor Winchester
in ZHC-paastoernooi

Kuyper volbrengt
123ste marathon

Het programma kondigde
aan dat de marathon zou gaan
langs zowel historische als
gloednieuwe plekjes in de omgeving, zoals kasteeltuinen
van De Haar, kasteel Haarzuilens en langs de nieuwe wijk
Veldhuizen. Reden genoeg
voor Kuijper om zich in het
zweet te storten voor deze
loop.
De weersomstandigheden
waren in het begin optimaal.
Licht bewolkt en een temperatuur -van een graadje of 16.
Naarmate de dag zou vorderen
ging de temperatuur echter
ras omhoog, Dit was een tegenvaller want tijdens de trainingen van de laatste dagen
was Kuijper deze omstandigheid niet tegengekomen.
De Zandvoorter startte met
een schema van 3 uur en 20
minuten en dat kon hij tot
ruimschoots de helft van de
wedstrijd vasthouden. Echter
de zon gooide roet in het eten.
Door de plotselinge warmte
diende hij het tempo aardig
naar beneden bij te stellen en
ook opspelende blaren maakten de race niet aangenamer.
De laastte vier kilometer
kwam Kuijper weer in zijn ritme en zette hij aan. De Zandvportse hardloper finishte uiteindelijk in 3 uur 27 minunten
en 31 seconden, hetgeen ruim
boven het schema was.

Foto: Chris Schotanus

Met het adembenemende
nieuwe programma

AMSTERDAM
f EIHDE BEETHOVENSTRWr,
to.ABN-AMRO/PARKINGPIS

;14 april t/m 7 mei
en de wereldberoemde clown
lAARNERKOOP: AUB tlCKETSHOP,

neuslengte voorsprong. Peter
Kuhn, die enige weken geleden
zelfs nog bovenaan stond,
haakte af voor de grote finale
door een nederlaag tegen runner-up Jeroen Loos. Loos bediende zich voor het eerst van
het Koningsgambiet en zag
een fraai stukje huisvlijt worden beloond.
Door dit resultaat ziet Kuhn
de kapers op de kust voor de
derde plaats wel heel erg dicht
bij komen. De nummer vier
Jaap Bouma kwam zelf niet in
actie maar staat door de misstap van Kuhn nog slechts
driekwart Chess Value Point
op hem achter, hetgeen binnen
een ronde te overbruggen is.
Ook Chris van Bockel deed
goede zaken. Ditmaal fungeerde Leo Keesman als prooi. De
Amsterdammer verstevigde
met deze nieuwe zege niet alleen zijn vijfde positie maar
liep bovendien fors in op de
nummers drie en vier van de
ranglijst en behoudt daarmee
het uitzicht op het brons.
Voorwaarde voor Van Bockel is
wel dat hij nog minimaal een
van de twee te spelen ronden
in actie komt anders heeft hy
te weinig partijen gespeeld om

.

.

Aan de circuskassa's vanaf 13 april, dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur.
Bel nu voor info & reserveringen- Circus Tickctlijn; 0900-1 1.22.333

Gezelligheid
is troef op
velden aan
Duintjespark

ADVERTENTIE

Successen kickboksers
ZANDVOORT - Voormalig
wereldkampioen kickboksen
Peter Aerts heeft in Japan
een fraaie overwinning behaald. De bij Afafa trainende
Aerts versloeg de Nieuw
Zeelander Ray Sefu.

iLeldseplein, UITLIJN0900-Ö191 (75iPmi:

' V - TIP Westergasfabriek,
: WVs AMSTERDAM, AMSTELVEEN,
1
'..'•
HOOFDDORP,
. AALSMEER, WEESP, ZAANDAM

in de eindrangscnikking te
worden opgenomen.
Jeroen Loos zag zijn huisvlijt
beloond en was de enige bij
Chess die zijn plaats op de
ranglijst in positieve zin verliet. Hij steeg van plek negen
naar de zevende positie en lijkt
zelfs nummer zes Kees Koper
nog uit te gaan dagen voor een
confrontatie. Caroline Stam de
Jonge staat achtste, op de voet
gevolgd door Leo Keesman.
De top tien wordt gecompleteerd door Wim van de Ban. De
slotronden van de interne
competitie worden verspeeld
op de vrijdagen 12 en 26 mei.
Komende
vrijdagavond
staat de beslissende ronde van
de snelschaakcompetitie op
het programma. De titel is net
als in de rapid-competitie
reeds anderhalve maand in de
knip van voorzitter Olaf Cliteur. De strijd zal zich derhalve
richten op de verdeling van het
zilver en brons. Kees Koper
start voor de strijd om de
tweede plaats op pole-position
met in zijn kielzog Hans Drost.
Ook Boudewijn Eijsvogel behoort tot de kanshebbers, al
zal hij wel de andere twee, vrijdagavond onder zich moeten
houden.

Natuurlijk wordt er gestre- het Schiedamse Touringteam
den om een overwinning. Voor- Beer tegen de organiserende
al op vrijdag is de strijd fel vereniging de ZHC. Ondanks
maar sportief. De teams zijn het zware weekend toveren de
dan nog fris en gaan er volop teams de toeschouwers een
tegenaan. Zowel bij de vrou- aardig kijkspel voor. Na een
wen als de mannen wordt fana- spannend gevecht blijken de
tiek gestreden. Tussen de be- bezoekers over meer uithoudrijven door verbroedering dingsvermogen te beschikken
met een lekker hapje of een en winnen met 2-0.
„Er is hartbiertje.
De stikke lekker
meeste deelnemers vergehockeyd,"
blijven in de
zei Mare Meijer. „Maar natenten
die
tuurlijk is het
rondom
de
randgebeuren
velden
zijn
heel erg beverrezen.
Na het hoclangrijk. Er
keygebeuren
zijn dit jaar
heeft
de ----minder
hockeyclub voor veel entertai- buitenlandse teams, maar die
ment gezorgd. Luide muziek zijn razend enthousiast. Ik
sieren de feesten op en na een denk dat er in de regio te veel
inspannende hockeydag be- toernooien worden gehouden
schikken de meesten over ge- zodat er wat nminder aanmelnoeg conditie en wagen zich op dingen zijn gekomen. Toch is
de dansvloer. Iedereen ver- het weer een heel gezellig toermaakt zich opperbest in het nooi geweest. Ik mag wel zeggen dat het zeer geslaagd was
clubhuis van de ZHC.
De vrouwen spelen een poul- en dat we volgend jaar gewoon
tje en na twee dagen hockeyen doorgaan."
blijkt het team uit Winchester
de sterkste te zijn. Dit team,
reeds tien jaar trouw aanzezig
in de badplaats, vond het eigenlijk wel genoeg, maar moet
Uw krant
volgend jaar terugkeren om de
beker te verdedigen. Het Touniet
ringteam Stout behaalde de
tweede plaats en de ZHC einontvangen?
digde op een keurige derde
plek.
Bel dan i.v.m.
Bij de mannen meer deelnenabezorging
mende teams waardoor de opdonderdagmorgen
zet iets anders was. De teams
vóór 12 uur
waren verdeeld in twee poules
tel. 5717166
waarna een echte finale werd
gespeeld. In die finale spelen

De door Peter Koopman getrainde Aerts was in de wedstrijd tegen Ray Sefu de betere
kickbokser. De trappen kwamen zodanig hard aan dat de
Nieuw Zeelander in de derde
ronde opgaf. Voor Peter Aerts
was dit een goede voorberei-

ding op de wedstrijd van 10
mei in Milaan. Vervolgens doet
Peter Aerts in juli, augustus en
september mee aan kwaliflcatiewedstrrjden om deel te mogen nemen aan K l Grand Prix
wedstrijden in december in Japan.
Op tweede paasdag bokste
Anesz Soekhai een uitstekende partij in Hardinxveld-Giessendam. Soekhai viel in de
tweede ronde en kreeg last van
een eerder opgelopen ribblessure. Hij kreeg daardoor ademhalihgsproblemen maar zette
toch door en won knap.

OP DONDERDAG 27 EN VRIJDAG 28 APRIL
HEBBEN WIJ KOOPAVOND TOT 21.00 UUR.
OP 29 APRIL ZIJN Wl) I.V.M. HET VIEREN VAN KONINGINNEDAG GESLOTEN.

Valschermkadè 4, Amsterdam, telefoon 020-6695823.

7

Zaaltoernooi
SV Zandvoort
ZANDVOORT - De veldvoetbalcompetitie nadert
het einde, maar de voetballers kunnen zich de komende maand nog wel verheugen om het balletjetrappen. Zo staat de EKvoor landenteams op het
programma en wordt in de
Korverhal het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi
gehouden.
De SV Zandvoort organiseert voor de dertigste
keer dit grootse gebeuren.
Van 8 mei tot en met 23
juni staat de Korverhal
weer bol van de spanning.
Een EK-voetbalwedsyrijd
hoeft niet gemist te worden want in het Sport Café
van Jan Smit staat een
groot scherm Idaar voor
de liefhebbers. Tussen al
die EK activitieten zullen
de zaalvoetballers alles uit
de kast halen om de toeschouwers aan zich te binen.
De organisatie heeft dit
keer gekozen voor een
nieuwe opzet. Wel negen
poules met vier teams
maar geen klasse verschillen meer. Om het toch
leuk te houden voor de
zwakkere broeders, de recreanten, wordt na drie
wedstrijden een splisting
en herindeling gemaakt.
Ook dit jaar zijn het de
bekende teams zoals De
Chines Lippies, Peugeot
Cobussen, Kabbel Boys,
Bakkerij Paap, Sack Time,
Webers en Corodex, die
acte de presence geven.
Op bijna elke avond wordt
er vanaf zeven uur tot elf
uur gevoetbald in de Korverhal.

Oranje-rit van
Sandevoerde
ZANDVOORT - De Autosport Vereniging Sandevoerde organiseert zaterdagavond 29 april de zogenaamde Oranje-rit. Deze
inmiddels traditionele rit
wordt een instructieles
met een routetaeschrijvingsrit.
Over ee_n lengte van ongeveer vijftien kilometer
heeft Ruud de Beer een
mooie rit uitgezet door de
badplaats. De Beer zal
eerst de equipes instructie
geven over de rittensport,
aan de hand van een rit op
papier. Daarna mag alles
in de praktijk gebracht
worden met zoals de autosportvereniging van De
Beer gewend is grappen en
grollen verweven in de opdrachten. Deze rit is voor
iederen geschikt en staat
in het teken van de Koninginnedagviering.
Om mee te mogen doen
moet per equipe tien gulden worden betaald. Inschrijven kan bij de startplaats, de Beach Bar van
Hotel Palace, aan het Burgemeester Van Fenemaplein 2 te Zandvoort. Vanaf half acht kan daar worden ingeschreven terwijl
de eerste equipe om acht
uur vertrekt. Reeds nu
kunnen de liefhebbers van
de autorittensport zich
aanmelden via de telefoonnummers: 5713391 of
5716381.

Demonstratie
Verstappen
ZANDVOORT - Coureur Jos Verstappen zal op
eerste Pinksterdag, 11
juni, op het Circuit Park
Z_andvoort een_demonstratie geven met zijn Formule
I wagen, de Arrows. Het
volledige programma is
nog niet geheel ingevuld
maar ongetwijfeld zal het
smullen worden op de
Zandvoortse
racepiste.
Het Circuit Park Zandvoort probeert ook het
Ferrari Formule I team
voor de Marlboro Masters,
op 6 augustus, naar Zandvoort te lokken.

Regionale
schooifinales
ZANDVOORT - Na de
plaatselijke
kampioenschappen voor de basisscholen, mogen de Oranje
Nassauschool en de Beatrixschool meedoen aan de
regionalefinales
schoolvoetbal.
Deze wedstrijden worden vanmiddag gespeeld
op de velden van de SV
Zandvoort aan de Duintjesveldweg. De Oranje
Nassasuchool won dit jaar
de Zandvoortse titel en
speelt zowel met het meisjes als jongens team mee.
De als tweede geëindigde
Beatrixschool krijgt ook
een kans om mee te strijden om de regionale titel.
Scholen uit Haarlem,
Hoofddorp, Bennebroek,
Nieuw Vennep, Halfweg en
Heemstede zullen vanmiddag alles geven om het
kampioenschap te bemachtigen. De winnaar
mag namelijk meedoen
aan de districtskampioenschappen. Het toernooi
begint vanmiddag om een
uur en de prijsuitreiking
wordt zo rond zes uur verwacht.
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Zelfstandig werk... volop afwisseling...
ruime mogelijkheden...
Zorgverlening bi| cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

verzorgenden C (m/v)
die zich herkennen in deze persoonsomschrijvmg. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken? Ben je m staat te luisteren naar het verhaal
van je cliënt? Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat in je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.

Heb je op woensdag
een

e tïjd?

Wil je

kranten bezorgen?

Wil je

8,00 verdienen?

Geef je dan op als

Wat wij bieden?
Ben je herintreder en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar: avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken.. ga zo maar door Verder kun je rekenen op interne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.

BEZORGER/STER

Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000
medewerkers en haar
bemiddeling voor
3500 alfamedewerkers
een van de grootste
zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket
van thuiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in
staat om zo goed
mogelijk thuis te
blijven wonen.

Welke wijkverpleegkundige beweegt '
zich graag door bruisend Amsterdam?

Je taken
Aan jon de taak mensen passende
?org te bieden in hun eigen
omgeving en niet respect voor
hun waarden en normen Als vvijkverplcegknndige werk je welisvvaar solistisch, maar je belrokkc-nheid met liet team is groot
Er vindt dan ook veel open overleg
plaats, ook met andere hulpverleners
aan huis Want een goede interne
en externe samenwerking is een
voorwaarde voor geslaagde 7org in
de thuissituatie De inhoudelijke
eindverantwoordelijkheid van het
/orgprotes blijft natuurlijk bij jou
als wijkverpleegkundige liggen

Iets voor jou?
Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c.v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

van het

Amsterdam Tliti i vorg is op /nok
naar nieuwe collega's
Gemotiveerde verpleegkundigen
die het leuk vinden om te werken
met een iliomengroop die de sleer
en chversiieii van Amsterdam
weerspiegel! Behalve voor de
dagMTpleging xoekin we momenteel vooral mensen voor de avondteams Werk waarbij de hcuiek
van de oproepdienst afgewisseld
\vordl met de verlrouvveiisiehuie
die je mei een vaste groep cliënten
hebt opgebouwd

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166

Je profiel

Brossois
zoekt voor de zomermaanden iemand die
ons team enkele dagen per week wil
komen versterken.

Amsterdam
Thuiszorg

Tel. 5712106

De Vries Scheepsbouw te Aalsmeer
"vervaardigt luxueuze zeegaande motorjachten onderde naam Feadship.
Elk Feadship jacht wordt volledig overeenkomstig de wensen van de toekomstige
eigenaar ontworpen en gebouwd. Kenmerkend voor onze schepen is perfectie tot in
het kleinste detail. Daarin slaag je alleen als je met mensen werkt die hun vak als
geen ander verstaan. In verband met onze groeiende orderportefeuille zoeken wij ter
versterking van ons team de volgende vakmensen:

Je beschikt over liet diploma
Verpleegkundige A en MGZ of
HBO-V Ervaring in de psychiatrie
is een pre maar geen must Sociale
vaardigheden en het verstaan van
de kunsi van hel samenwerken
zijn uiteraard van groot belang
Je bent in staat goed evenwicht te
bewaren tussen persoonlijke
betrokkenheid en professionele

ALUMINIUMBEWERKERS Voor het vervaardigen en afwerken van
aluminium casco's, dekhuizen, masten en overige custom-built scheepsconstructies.
Aankomend aluminiumbewerkers die bij ons het vak willen leren en ervaren
vaklieden worden uitgenodigd om te reageren.
PIJ PFITTER5 Voor het fabriceren/monteren van o.a. brandstof- koelwater- en
lenssystemen aan boord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige
materialen. Enige ervaring als pijpfitter is gewenst.
JACHTSCHlLDERS Voor het perfect afwerken van onze jachten met behulp
van hoogwaardige 2-k producten. De werkzaamheden bestaan uit het voorbewerken
en afwerken van het jacht. Ervaren jachtschilders alsmede leerling schilders worden
uitgenodigd om te solliciteren.

GA KRANTEN
BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij
gers voor folders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te
staan en je zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per
week kan al genoeg zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan
kan het geld verdienen voor jou al snel beginnen...

T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

LnterLanden sprelgroep

Voor uw sollicitatie nodigen wij u (m/v) uit te schrijven naar:
De Vries Scheepsbouw B.V., t.a.v. Joost de Vries, Postbus 258,1430 AG Aalsmeer. Of e-mail
naar joost@vriesyard.feadship.nl. U kunt ook bellen waarna wij u een sollicitatieforumulier
zullen sturen. Telefoon 0297 388900.
Op onze internetsite vindt u meer informatie over onze producten: www.feadship.nl

Bel voor nadere informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64
Je schriftelijke sollicitatie met c v
kun je luimen 14 dagen richten
aan Amsterdam Thuis/org,
Antwoordnummer 47 l 20
1070 WB Amsterdam (postzegel
met nodig)

l

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anpniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met

SOS-Kiiiderdorpeii
...want ieder land'
verdient een thuis..,
Bij oorlogen en (ri3tuur)rampen betalen de lande*
ren de hoogste pnjs. Vooral degenen die
hun ouders hebben verloren SOS-Kinderdorpen
geeft ze een nieuwe moeder een huis, broertjes
en zusjes en een opleiding Overal ter wereld
Steunt u ons werk als Huisvriend voor f 10,per maand? Bel (020) 408 01 90 of stuur de
bon in voor meer informatie!

SOS-Kinderdorpen

C1KO 2280

JA, stuur mij meer informatie
over hel werk van SOS-Kinderdorpen
en hoe ik HuisVriend kan worden
Naam:

M D Vu

Adres:»

Postcode/plaats:.

de vries scheepsbouw

I

Probeer het direct Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1,00 gpm)

SCKEEPSTIMMERLIEDEN Voor het maken van teakhouten railings,
exclusieve meubelen, het leggen van teakhouten dekken en andere zaken aan het
exterieur en interieur van het jacht zoeken wij timmerlieden met ruime ervaring.

Wij bieden: afwisselend werk, een goede werksfeer, een modern uitgeruste werf en goede
arbeidsvoorwaarden.

Belangstelling?

Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in on/e krant

INTERIEURTEKENAAR Voor het maken van zeer gedetailleerde
werktekeningen van luxe betimmeringen voor de meubelmakerij. Wij zoeken
hiervoor tekenaars op MTS opleidingsniveau, die ervaring hebben met AutoCad 13
of hoger en een meubelmakersachtergrond.

Voor alle functies vragen wij: LTS- MTS niveau / enige ervaring.
Tevens nodigen wij gemotiveerde leerlingen uit te solliciteren: De Vries Scheepsbouw heeft
een gecertificeerd jeugd-opleidingsplan en uitstekende voorwaarden voor de jongere medewerkers. Aan vakkennis en de juiste mentaliteit om in teamverband samen te werken stellen
wij zeer hoge eisen.

Ons aanbod
De CAO-Thms/org is van toepassing Je salaris bedraagt maximaal
| 5 095,- brtuo per maand op
basis van een 36-urige werkweek
De aanstelling is voor onbepaalde
tijd Verder bieden w i j afwisselend
en uitdagend werk met veel vnjheid en buitenlucht in het kleurrijke Amsterdam Een allround
functie waarin je cliënten uu alle
leeftijdsgroepen en met uiteenlopende sociale omstandigheden
en culturele achtergronden verpleegt en begeleidt Het ontvvikkelen \an (specifieke) deskundigheid
binnen de runene stimuleren \vij
De samenwerking is gebaseerd op
verschillen en niet op utiiformiteit Binnen het team is een open
sfeer waarin een positieve instelhng, leergierigheid en onderlinge
ondersteuning belangrijk ?ijn

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

jouw in de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorl j ZE R WERKERS Voor het fabriceren en monteren van stalen en aluminium
kabelbanen, het in- en opbouwen en waterdicht maken van elektrotechnische
apparatuur. Ervaring in ijzer en alumiumwerk is gewenst.

afstand Ook moet |e m dn werk
/ei nodig k u n n e n improviseren en
belangstelling hebben voor andere
uihuren We verwachten dal je
kritisch naar je eigen functioneren
ki|kt en het een uitdaging v i n d t
daar steeds weer van te leren
Bovendien beschik je over
diagnostische en coachende va.irdigheden en een 'hehkopterview'

Rina Verkaaik 020 - 562 2804

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804

Telefoon:
Deze bon kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen aan:
SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001, 1060 VB AMSTERDAM
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'Het mooiste uitzicht van de wereld'

fotokring
ZANDVOORT - Tot en met
18 april bestaat nog de kans
de expositie te bewondem van de jubilerende Fotoking. De fototentoonstelling
gt in de openbare bitalioiieek op de Prinsesseweg.
De Fotokring werd vijftig
jaar geleden opgericht door J.
.alshoven en H. Vos. Louis
an der Mije is een van de eer;te leden. Hij is nog steeds
ere)lid van de Fotokring. Zijn
ïjchte ouderwetse bromides
iangen dan ook in de bibliojieek.
Exposeren is een geliefde bezigheid van de Fotokring. Al in
en vroeg stadium toonde de
vereniging haar werk aan het
publiek.

'ostzegels

ZANDVOORT - PostzegelHefhebbers zijn welkom op
ijdag 28 april tijdens de
ipenbare clubavond van de
Izandvoortse PostzegelverebiHging. De bijeenkomst
(wordt gehouden in het GemeenHLschapshuis
(Louis
DavidsHLstraat 17). De entree
is gratis. Meer informatie M.
RoggeHkamp (023-5713262) of
H. Bol (na zeven uur 0235713241).

Nachtegalen

ZANDVOORT - Ze zijn tamelijk zeldzaam, nachtegalen.
Toch gaan de gidsen van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en leden van de VoHgelwerkgroep Zuid-KenneLmerland zaterdag 29 april in de
avondschemering naar ze op
zoek. Vogelliefhebbers kunnen
met hen mee. De excursie
duurt twee uur. Deelnemers
wordt aangeraden een kijker
mee te nemen. Start om acht
uur bij het Koevlak (Zeeweg).
Opgeven bij de excursieteleHfoon is verplicht (023-5411119).
Wie zaterdag niet kan, krijgt
op 7 mei een herkansing. De
start is om half vijf 's morgens
bij het NS-station Santpoort
Noord aan de Santpoortse
Dreef. Kijker, eten, drinken en
warme kleding meenemen.
Aanmelden is eveneens verplicht.

Gezondheid

ZANDVOORT - De Kennemer Thuiszorg organiseert
cursussen en bijeenkomsten
over gezondheid. De bijeenjomsten vinden op diverse lokaties plaats.
'De kunst van het borstvoeden', zo heet de informatiebijeenkomst die toekomstige
moeders voorbereidt op de periode na de bevalling. De informatiemorgen vindt op 3 mei
van half tien tot half twaalf
plaats bij de Kennemer Thuiszorg in Haarlem (Leidsevaart
574). Opgeven: 5100440.

é ~Jg"••

AAT HIER de planten goed groeien,
j Laat hier de bloemen
A^l mooi bloeien, Laat
dit niet door uitwerpselen Van
uw hond verknoeien.'
Op een keurig groen bordje
staat dit onverwachte rijmpje
te lezen, voor de inrit van de
benzinepomp aan het begin
van de Frans Zwaanstraat.
Een argeloze wandelaar verwacht misschien informatie
aan te treffen over het miniparkje dat begint te ontstaan
naast het Shell-station. Uit
wiens, wellicht geïrriteerde,
pen is dit rijmelaarijtje ontsproten? Een buurtactie? De
gemeente?
Ook Joyce van der Storm
weet niet meer te vertellen dan
dat ze sowieso baalt van de hopen hondenpoep, waar heel
het dorp vergeven van lijkt te
zijn. Ze zit -lekker te zonnen in
de namiddagzon in haar voortuintje.
„Laatst pakte m'n oudste
zoontje zijn voetbal op in de
duinen en de poep droop er
vanaf, z'n jas meteen onder,
smerig gewoon." Een bewegend vlaggetje piept boven de
heg uit. „Komt Sebastiaan
spelen," klinkt een kinderstemmetje door het groen. Het
is het buurjongetje Jonathan.
Maar Sebastiaan is er niet.
„Mijn kinderen zijn nu 5 en 6
jaar oud. En nu mogen ze pas
van mij op hun fietsje van hoek
tot hoek. Ze zijn zo roekeloos,
maar op een gegeven moment
kun je ze niet meer in de tuin
houden. Bovendien mochten
hun vriendjes dat al veel eerder."
Een auto scheert voorbij.
„Ja, er wordt te hard gereden.
Maar ik betrap mezelf er ook
wel eens op," geeft ze eerlijk
toe. „ Behalve op de drukke
dagen, rijdt hier niet gek veel
verkeer." Maar de brede straat
is uitnodigend voor de enkele
wagen die op de zondag langskomt, om wat extra gas te ge-

«•

„Ik vond hem in mijn tuin.
Moet je je voorstellen als je
daar met je blote voeten op
trapt," zegt ze daarna een gilletje onderdrukkend van ontzetting. „Met mijn hakken
kom ik niet helemaal tot het
water," zegt ze terwijl ze voetje
voor voetje in de richting van
het Zwanenmeertje in de duinen beweegt. Dan met grote
ogen van angst, tilt ze de deksel van de bloempot. „Gelukkig," roept ze van opluchting,
„die is weer veilig."
Op een grasperkje van de Komée, Thomas, Christel en Jaimy hebben zelfs een eigen boomhut
Foto André Lieberom
straat zonder overburen, de in de duinen gemaakt
straat met het idyllische uitzicht over duintopjes, staat
een tenger meisje in een mo- van Thomas, die met een mo- tijd gezeur van de buren. Op
torjack kauwgum te kauwen. biel telefoon speelt. „Ja, die de Tolweg is er wel een speelheb ik om mijn vriendinnen te plaatsje, maar dat is te ver weg
Het is Romee van 7 jaar.
en het ligt er vol met schijt."
„Zij wordt nog wel eens een bellen," schept hij op.
Julian lacht een beetje beDe straat begint bij nummer
jongen," zegt Thomas (13) joviaal terwijl hij haar een klopje schaamd.,, Natuurlijk ook 2 aan de Gerkestraat om abop haar leren jack geeft. Het makkelijk voor mijn ouders om rupt te eindigen en over te
gaan in de Gort
meisje haalt onvan der Lindenverschillig haar
j - -T , '"l!"
straat. Genoeg
schouders op.
| —« *
eer voor Frans
Julian (12), de
vriend van ThoZwaan, moet
mas, hangt op
men gedacht
hebben.
zijn flets en
Een paar vilgnuift.
la's en om de
„Zij doet albocht
steeds
tijd jongensdineen paar huizen
gen. In bomen
in een blokje.
klimmen
en
hutten b ouwen.
Ruime woningen, bijna alleZe voetbalt ook
maal gebouwd
bij SV Zandvoort," vertelt Thomas, duide- te weten waar ik uithang," na de oorlog, steeds weer even
lijk de praatjesmaker van het voegt hij grijnzend toe. „We anders van stijl. Maar ook witvoetballen hier veel, want in geschilderde vülatjes met nastel.
Het meisje knikt bevestigend onze straat (Matthijs Mole- men als 'Duinweelde' en 'Malen geeft een schop tegen de bal naarstraat, NvK) krijgen we al- pertuis'.

"t;

Italiaanse melancholie

4PT1 U RIDF van de gebroeders Paolo en Vittorio Taviani heeft
JL een melancholische sfeer. De film bestaat uit twee losse
verhalen: één over een man die maar blijft lachen en één over een
kidnapping.
In het eerste verhaal is de ongelukkige Felice Tespini de man
waar alles om clraait. Hij is niet alleen verdrietig omdat hij zijn
carrière als bariton heeft moeten opgeven, maar vooral omdat
hij 's nachts in zijn slaap zo hard moet lachen. Zijn vrouw kan
daar niet meer tegen. Ze denkt dat hij vreemd gaat en dat hij van
andere vrouwen droomt. Daarom verlaat ze hem.
Het tweede verhaal gaat over een jongen, een zoon van een
maffiabaas, die ontvoerd wordt. Al snel wordt de overeenkomst
met een eerdere ontvoering duidelijk.

DE

Perry
Voor de verandering weer
ïens een kat in de krant. Perry
s een gecastreerde kater van
3irca vijf jaar oud. Zoals u op
de foto kan zien is hij zwart
tiet een kleine witte bef. Perry
is een leuke lieve kater die
niet al te veel polonaise aan
zijn goed gevulde body wil.
Mensen vindt hij erg leuk, alleen de kleintjes onder ons
vindt hij te druk, en dat laat
" ij merken met zijn voorpootie. Hij is een echte avonturier,
leen echte buitenkater. Binnen
zou hij zich snel vervelen en
de plantenbakken naar beneden duwen. Andere katten
vindt hij niet echt bijzonder,
van honden moet deze stoere
man echt niets hebben.
Wie komt Perry bij ons pphalen en geeft hem een fijne
tuin met huis. Perry is te gast
bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net
als alle andere loges, een
nieuw thuis. Informatie: Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.
PS: Spike heeft een nieuwe
baas en huis gevonden

Vanaf maandag l mei veranderen de diensten van de apotheken. Voortaan gaan de apotheken om acht uur 's avonds
dicht. Tussen acht en tien uur
is wel de Centraal Apotheek
(op de Gedempte Oudegracht
in Haarlem) open. Voor mensen zonder vervoer is er een
brengserivce.
Als de Zandvoortselaan en
Zeeweg 's zomers vol file staan
is de dienstdoend apotheker
wel telefonisch bereikbaar tussen acht en tien uur. De weekendopenstellingen blijven gehandhaafd: zaterdag van elf
tot één en van vijf tot zes, zondag van half twaalf tot half één
en van vijf tot zes uur.
Ook tussen zes en acht geldt
de gewone dienstenregeling,
de ene week is de Zandvoorts
Apotheek aan de beurt, de andere week de Zeestraat Apotheek.
„We hebben in de praktijk
gemerkt dat het buiten het seizoen 's avonds heel erg stil is.
De klanten zijn op één hand te
tellen en vaak komen ze met
recepten die ze ook overdag
hadden kunnen afhandelen.
Daarom heeft het niet zo veel
zin om open te blijven. Een
kwestie van kosten en op-

De Frans Zwaanstraat
bestaat sinds 1953. Al een
jaar na zijn dood kreeg
Zwaan (1864-1952) zijn eigen straat. Destijds vond
de gemeente dat in Zandvoort-Zuid bekende overleden ingezetenen vernoemd moesten worden.
Aannemer en timmerman
Zwaan richtte op 24 september 1892 samen met O.
Schrikkema de Vereniging
Onderling Hulpbetoon op
om elkaar bij ongelukken
of ziekten te kunnen ondersteunen.

ven. Heel langzaam en voorzichtig loopt mevrouw Bakker
met een bloempot voor zich uit
over de stoep te schuifelen. „Er
zit een kikker in," fluistert ze,
schor van walging. „Ik ben zo
ontzettend bang voor kikkers,
maar ik vind het ook weer zielig als mijn katten hun velletje
open krabben," zegt ze griezelend.

l 'Gezond leven met diabetes'
is bedoeld voor mensen met
puderdomsdiabetes. De cursus is op 16 en 23 mei van twee
fot kwart over vier op de Zijlveg 36 in Haarlem. Opgeven
oor 8 mei: 0900-8806.
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en
geen pauze tussendoor. Vanavond: 'Tu Ridi'.
hervormde Kerk: zondag 30
fepril 10 uur mr ds J.W. Verwijs
net koor. Gereformeerde
lerk: zondag 30 april 10 uur ds
. Korenhoff uit Heemstede.
Vgatha Kerk: zaterdag 29 april
;een dienst, zondag 30 april
0.30 uur pastor Duijves met
;astkoor uit Bergen. NPB Vrijinnige Geloofsgemeenschap:
iondag 30 april geen dienst.

Steun aan
werklieden

Op uitzicht hebben Nederlanders
officieel geen levenslange garantie,
maar de kans dat de Zuidduinen ooit
volgezet worden met Vinex-wijken is
erg; klein. In de jaren zeventig heeft
minister Gruyters de Zuidduinen
immers tot beschermd natuurgebied
verklaard. De bewoners van de Frans
Zwaanstraat profiteren daarvan:
begroeide zandheuveltjes,
wandelaars, een meertje. „We hebben
het mooiste uitzicht van de wereld,"
vindt Renske Althuisius.

'Cholesterol te lijf gaat over
hart- en vaatziekten, vetarm
koken en bakken, etiketinformatie en eten bij speciale gelegenheden. De cursus wordt op
17 en 24 mei gehouden (van
zeven tot negen) op de Zijlweg
36 in Haarlem. Opgeven voor
l!
10 mei: 0900-8806.
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brengsten," vertelt apotheker
Hans Mulder van de Zandvoortse Apotheek.
„Het is enerzijds wel een vermindering van de service,
maar anderzijds wordt het
makkelijker voor mensen zonder vervoer," aldus Mulder.
ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.

Berichten
en tips voor
-n
deze rubnek met
-U--11- <ul'
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

tend leuk om te doen."
Om de opening een feestelijk
tintje te geven, ontvangen
klanten tot en met 28 april
dubbele Rocks-spaarpunten.
„Met die punten kunnen klanten aankopen doen bij onder
andere de winkelketen Blokker. En dat kan best interessant zijn."
Auto Strijder, benzinestation en Volkswagen- Audi-dealer, bevindt zich aan de Burgemeester van Alphenstraat 102.

Open atelier

bij Donna
ZANDVOORT - Donna Corbani stelt op 6 en 7 mei haar
atelier (Van Speijkstraat 5)
tussen elf en vijf uur open voor
publiek.
De kunstenares toont een
groot aantal nieuwe schilderijen, onder andere gevleugelde
vrouwen. Haar stijl is echter
hetzelfde gebleven: veel kleuren en vrolijke ronde vormen.
De laatste tijd heeft ze veel
in het buitenland geëxposeerd.
Zo was er werk van haar te zien
in New York en Santa Barbara,
haar geboorteplaats.

AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

APOTHEEK: Tot en met donderdagavond
Zandvoortse
Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185. Vanaf vrijdagmorgen
tot en met donderdagavond
volgende week Zeestraat Apotheek, tijdelijk gehuisvest op
de Engelbertsstraat
90a,
5713073.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds 5730500 of
112.

Bron: het nieuwe straatnamenboek waar het Genootschap
Oud-Zandvoort erg druk mee bezig
is.
In de tuin van een hoekpand
staan Jean-Marc en Renske
Althuisius te harken. Vier jaar
geleden verhuisden ze met hun
twee zonen van de Poststraat
naar deze stek. „Er heerst hier
een oase van rust," zegt JeanMarc geestdriftig met een onvervalst Frans accent.
„We hebben het mooiste uitzicht van de wereld," vindt
Renske, terwijl ze met haar
arm zwierig het panorama
aangeeft voor hun deur.
Binnen toont de heer des
huizes het uitzicht door de
twee grote vensters op het natuurschoon dat zich voor het
oog ontrolt. „Twintig jaar lang
heb ik tegen de dood aangekeken in de Poststraat en nu kijk
ik naar het leven," zegt hij bijna ontroerd. „Als ik hier op de
bank ga zitten, ben ik helemaal
gelukkig."
Nelleke van Koningsveld

oog
en

oor
de badplaats door
Wanhopig geknor
Aan blaffende honden en miauwende katten waren de bezoekers
van het Kennemer Dierentehuis al gewend. Sinds kort wordt er
ook geknord in het asiel aan de Keesomstraat. Er logeren namelijk hangbuikzwijntjes. Ze klinken echter wel wat wanhopig,
want er is maar geen nieuw onderkomen voor ze te vinden. Het
asiel heeft al overal in de omgeving gevraagd of iemand een
plekje bij een boer of manege weet. Inmiddels wil het asiel via de
landelijke media mensen oproepen om een oplossing te vinden.

Nieuwe baan
Er is wel goed nieuws voor de assistentbeheerster van het asiel,
Majori Meijer. Ze wordt per l mei beheerster van het asiel in
Haarlem. Voor Majori betekent dat niet alleen een nieuwe baan,
maar ook in de toekomst een woning dicht bij haar werk. Onlangs vertelde ze in het Zandvoorts Nieuwsblad nog dat ze erg
wanhopig werd van de woningtoewijzing m Zandvoort, omdat ze
maar geen huis kon krijgen. Marcel Carels, beheerder van het
Zandvoortse dierentehuis, gaat Majori vast erg missen.

Rubensiaans
Marianne Rebel heeft (naar schatting) maatje 36. Toch heeft
Catherine Keijl haar gevraagd voor een programma over volslanke vrouwen. In 'Mag het maatje 42 of meer zijn?' mocht
Marianne haar schilderijen ophangen. Ze heeft namelijk een
voorliefde voor Rubensiaanse vrouwen. De opnamen van het tvprogramrna zijn inmiddels achter de rug, maar de uitzending
volgt nog eind april. Wanneer is met precies bekend. Dus opletten als u Catherine Keijl in beeld ziet komen.

Intimidatie
Stomverbaasd was Sandor van der Klauw toen hij zaterdagavond zag hoe twee agentes werden bedreigd met een baksteen.
„En waar ging het nu allemaal om? Om een auto die geparkeerd
stond voor iemands deur," schrijft Sandor in een briefje aan het
Zandvoorts Nieuwsblad. „De auto stond aan de goede kant
geparkeerd. De man wil geen auto's voor zijn deur en doet er
alles aan om dat te bereiken. De twee agentes spraken wel met
de man, maar uiteindelijk keerden ze onverrichterzake terug."
Sandor is nu teleurgesteld in de politie die zich volgens hem
heeft laten intimideren. Volgens politiewoordvoerder Jaap Hage
is dat niet het geval. De man met de baksteen, die spraakproblemen heeft en uit frustratie de agentes bedreigde, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden volgens Hage. „Alles is uitgepraat
en opgelost."

Maaike is tevreden
S. Martin, lid van de hoofddirectie van de Bank Nederlandse
Gemeenten, is een van de drie nieuwe commissarissen van
woningbouwverenigin EMM. Voorzitter Maaike Koper is daar
heel tevreden mee. „Hij heeft alles in huis wat we wensen. Hij
heeft een landelijk netwerk en ervaring met de financiering van
de volkshuisvesting." De ledenraad heeft gisteravond met hem
kennisgemaakt. De tweede commissaris en de nieuwe directeur
zijn ook al gevraagd, maar daarover wil Koper nog even niets
loslaten.

Gezelliger
wachten op
kippetje

Auto Strijder
heeft gloednieuwe
benzinepomp
ZANDVOORT - De Zandvoortse Volkswagen- en Audidealer Auto Strijder is sinds
kort in het trotse bezit van een
gloednieuw
benzinestation.
Yvonne Strijder, die verantwoordelijk is voor het reilen en
zeilen ervan, vertelt: „Ook
ónze benzinepomp moest
gaan voldoen aan de strengere
milieu-eisen. Sinds enige tijd
moet een benzinestation namelijk beschikken over zogeheten vloeistof-dichte bestrating. En dat was eigenlijk de
aanleiding voor de yerbouwing. Maar we zijn nog iets verder gegaan."
Want Strijder besloot pok
het winkeltje bij het benzinestation aan een restyling te onderwerpen. „Voorheen waren
alle artikelen wel aanwezig,
maar dat was dan ook alles,"
legt Yvonne uit. „Nu is de presentatie veel mooier, het gebouw ziet er beter uit. Eigenlijk komt het totaalbeeld nu
echt heel professioneel over.
We hopen dat de klanten zich
hier prettig voelen."
Al in 1964 richtte Yvonnes
grootvader Auto Strijder op.
Zijn zoons zetten het bedrijf
voort toen hij het wat rustiger
aan ging doen en tegenwoordig draagt de derde generatie
Strijder, in de vorm van Yvonne, ook een steentje bij aan de
bedrijfsvoering. „Het is in deze
tijd gelukkig niet meer zo
vreemd om als vrouw in de autobranche werkzaam te zijn.
En ik vind het leiden van een
bezinestation gewoon ontzet-

In eerste instantie was
deze steun alleen bedoeld
voor 'werklieden', maar later werd het doel van Onderling Hulpbetoon verbreed. Inmiddels beheert
de vereniging bijvoorbeeld
het rouwcentrum in de
Poststraat.
Zwaan werd vice-president. Hij was ook enkele
jaren voorzitter en vicevoorzitter van de afdeling
Vrouwenbeweging. Bovendien was hij een paar jaar
raadslid en wethouder aan
het begin van de twintigste
eeuw.

Met

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 (Amivedi)
en 5343440 (DierenbescherHenny Groenteman ruimt de nieuwe tafeltjes af
ming).

ZANDVOORT - In de lente
lijken niet alleen de vogels,
maar ook de Zandvoortse middenstanders te worden geplaagd door nesteldrang. Want
ook de vestiging van fastfoodketen American Chicken in de
Haltestraat besloot iets te
doen aan de uitstraling van de
zaak. Sind kort kunnen klanten onder het genot van een
drankje de bereiding van hun
kipspecialiteit afwachten.
„Niet dat het erg lang duurt,
hoor," vertelt Frans Groenteman, echtgenoot van eigenares Henny. „Maar het is voor
onze klanten natuurlijk prettiger om in een gezellige sfeer
even te moeten wachten. Vandaar dat we de zaak een beetje
hebben opgevrolijkt."
American Chicken is een afhaalcentrum voor Mpgerechten. Een aantal jaren geleden
besloot de ondernemende
Henny Groenteman, nadat ze
de formule eerst zelf had be- en
geproefd, een van de eerste Mprestaurants in Nederland te
beginnen. Inmiddels voorziet
niet alleen de Zandvoortse
zaak haar bezoekers van lekkere kiphapjes, maar zijn ook in
de Amsterdamse Jordaan en
in Buitenveldert vestigingen
van start gegaan.
„We werken met de zogeheten 'pappie en mammie'-formule," legt Frans Groenteman
uit. „Dat betekent dat alles
erop is gericht om de zaak met
zijn tweeen te kunnen runnen.
In Amsterdam worden alle
producten voorbereid en in de

De promotiemeisjes van het Zandvoorts Nieuwsblad en Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ)deelden dit weekend paaseitjes

van de Hema uit. Ook Ab Lammers (La Bonbonniere) kreeg deze
traktatie, want hij stelt drie taarten beschikbaar voor lezers van het
Zandvoorts Nieuwsblad die de goede oplossing van de Paaspuzzel
weten die vorige week in het Zandvoorts Nieuwsblad stond. Er zijn
daarnaast twee hoofdprijzen: twee waardebonnen van Kwekerij Van
Kleeff van honderd gulden om de tuin op te fleuren. De oplossingen
van de puzzel moeten 30 april bij ons binnen zijn (Gasthuisplein 12).
Foto Andi c Lieberom

andere vestigingen maken we
het dan verder klaar. Maar
onze kippen komen absoluut
vers van de slager."
Henny en haar medewerkers
brengen de verschillende producten ook graag bij de klant
thuis. Volgens Frans wordt de
bestelling in principe altijd
binnen een half uur geleverd.
„En als het eens iets later
wordt, dan zeggen we dat ook
eerlijk zodat onze klanten weten waar ze aan toe zijn."

Nieuwe kleding
promotiemeisjes

ZANDVOORT - Voortaan
lopen de promotiemeisjes van
het Zandvoorts Nieuwsblad en
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort er nog fleuriger bij.
Ze hebben dit weekend nieuwe
kleren gekregen.
Voor het eerst beschikken ze
ook over een jack (in Zandvoorts geel). „Dat is prettig als
het wat frisser in het voor- of in
het najaar is," vertelt Toos
Bergen (OVZ). Is het echt
koud, dan hebben de meiden
een sweater met logo van OVZ
op de buik en het Zandvoorts
Nieuwsblad op de rug aan.
In de zomer, als ze bijvoorbeeld de zomerkranten van
het Zandvoorts Nieuwsblad
uitdelen, dragen ze T-shirts en
(ook voor het eerst) korte
broeken.
„De kleding ziet er erg leuk
uit. Niet dat ze er eerst niet
goed bijliepen, hoor," zegt
Toos, „maar op een gegeven
moment raakten de truien en
T-shirts een beetje verwassen.
Nu zien ze er weer picobello
uit."

Bastillefeesten
ZANDVOORT - Veel mensen gaan naar Amsterdam op
Koninginnedag, maar dat
hoeft helemaal niet, vindt La
Bastille. Het hele weekend is
bij La Bastille de keuken open.
Het café in de Haltestraat
houdt vanaf dne uur zaterdagmiddag een feestelijk Koninginnebal en haalt op zondagavond de Amsterdammer Han
Sakes naar Zandvoort. Hij is
slechts 1,50 meter lang, maar
laat niet over zich heenlopen
Hij houdt van feesten en heeft
een uitstekende zangstem.

Royal Weekend

ZANDVOORT - Het casino
viert Koninginnedag op een
speciale manier. Tijdens het
Royal Weekend krijgen bezoekers gratis een oranje bittertje
en een glas kir. Het Royal
Weekend begint op zaterdag
om half twee.

Benefietconcert

HAARLEM/ZANDVOORT De Zandvoorter Laurens Hueting hoopt dat er op 28 april
veel jongeren naar een benefietcpncert in het Meterhuis en
de Lichtfabriek in de Waarderpolder komen. De opbrengst
van het concert gaat namelijk
naar de reis naar Mutare in
Zimbabwe die hij samen met
een groep jongeren deze zomer
wil maken.
Kaarten kosten in de voorverkoop 15 gulden bij diverse
platenzaken. Voor informatie
over het concert en over sponsoring: www.antenna.nl/mutare/jongeren.
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PHILIPS 16OO WATT
STOFZUIGER

LIBERTEL ïZi TOTAAL +
ERICSSOIU TIOs

Krachtige compacte, lichtgewicht design
stofzuiger met 1600 Watt motor
vermogen. Elektronische
zuigkrachtregeling, chromen
buizen en 6-voudïg
filtersysteem. ADV.J349^

Bellen zonder abonnement. Kleine handige
GSM in trendy kleuren. Trïlalarm en
optimale geluidskwaliteit. Standbytijd
100 uur, spreektijd 240 minuten.
TIJDELIJK BELTEGOED 85,-

- LAAGSTE PfiUS.GARAfJTIE/
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LAAGSTE PRIJS GARANTIE
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VRIJMARKT
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ZANUSSI A-KLASSE COMBIKAST
NIEUW! Superzuinig, energieklasse A. Netto inhoud
koelgedeelte 216 liter met glazen draagplateaus.
Inhoud vriesgedeelte 77 liter, bestaand uit 3 laden.
Modern softline design. ADV. 1299^ •
U betaalt 999,-. Na aftrek energiepremie 899,-

BOSCH AFWASAUTOMAAT
Fluisterstille afwasautomaat met
4 programma's en 3 reinigingstemperaturen.
Beveiligd met Aqua-Stop. ADV. J399^
WIET GRATIS
/pP^2T^:rSiV\
AFWASMIDDEL-

i; ^ |^2 |3J jp'ffj

PAKKET

u^'^''^
S LAAGSTE PRUS,

UIT ONZE
TV-RECLAME

UIT ONZE
TV-RECLAME
UIT ONZE
TV-RECLAME

*De overheid keert een premie tot 350,- uit als u
energiezuinige (A-klasse) apparaten aaffSfhaft.^^^
"Bij'aankqöp van 2 of méér A-klasse apparaten krijgt
u 50,-extra premie. Vraag naar de voorwaarden!

WHIRLPOOL ELEKTRONISCHE
COMDEMSDROGER
Geen afvoer nodig. Elektronische vochtmeting van
diverse programma's. Handige extra grote vulopening.
BESTE KOOP CONSUMENTEN GIDS. .
ADV. 1399,-

• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 O* Gedempte Oude Gracht 5-9 O+ •
l O = OOK VERKOOP PC O = ALLEEN WASSEN. KOELEN. KOKEN. ETC •» = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC. • = GEEN MOBIELE TELEFONIE |

'Woensdag 26 april 2000

,.3-4-5-6-7-8-10-11-13-14-15-17

'Koninklijk' of 'Hofleverancier'
het zegt iets over het imago
|-N 1987 STELDE
l Koningin Beatrix, die
L bij haar aantreden in
"980 de titel in heroverweing nam en medio de
nren tachtig besloot de
•tel te handhaven, de
lenaming 'bij Koninklijke
leschikking
_ ;ofleverancier' in als
femand het recht kreeg
jet Koninklijk Wapen te
poeren. Een recht dat uitjluitend door de Koningin
>n slechts bij uitzonde•ing wordt verleend. Het
jril niet zeggen dat
aetrokkene werkelijk aan
iet Hof levert of dat de
Coninklijke Familie wer:elijk klant is bij deze
inderneming. Mocht dat
jvel zo zijn, dan berust dat
p louter toeval.
bewel deze nieuwe regeling
oor alle voordien door leden
de Koninklijke E^milie
'erleende onderscheidingen
;old, maakte Koningin
"eatrix één uitzondering.

Ooit was een Hofleverancier iemand, die
zaken deed met het Hof. Als blijk daarvan
kon men in vroeger tijden aan de gevels van
sommige ondernemingen prachtige wapenhorden aantreffen van de verschillende
leden van het Vorstenhuis. Die tijd is echter
voorbij, hoewel aan enkele gevels de wapenborden van weleer nog zijn te zien. Maar er
is uniformiteit gekomen doordat één nieuw
type wapenbord, naar de eisen van deze tijd,
als kenmerk van de onderscheiding
'Hofleverancier' is ingevoerd.
Alleen de ondernemingen die
de titel van haar vader, Prins
Bernhard, hadden gekregen
(dat zijn er een stuk of tien)
mogen zich nog
'Hofleverancier' blijven noemen tot na het overlijden van
de Prins.
Zo'n 275 ondernemingen in
Nederland waren eind 1999 in
het bezit van dit predikaat dat
staat voor bewezen kwaliteit,
soliditeit en continuïteit van
de onderneming en symboliseert als het ware het respect,

de waardering en het vertrouwen van de Vorstin tegenover
de begunstigde.
Alvorens de onderscheiding
wordt verleend, moet de
onderneming aan een aantal
voorwaarden voldoen. Zo
moet de onderneming minimaal 100 jaar of langer
bestaan en de ontstaansgeschiedenis duidelijk aantoonbaar zijn. Daarnaast is 'onberispelJjk gedrag' een vereiste
en moet de onderneming
'vooraanstaand' en van plaatselijk of regionaal belang zijn.

Bij de burgemeester van de
plaats dient een schriftelijk
verzoek te worden ingediend,
waarna deze het rekest naar
de Commissaris der Koningin
doorstuurt. Diens 'kabinet'
vraagt inlichtingen bij allerlei
instanties, alvorens de aanvraag via de particulier secretaris van de Koningin aan
haar voor te leggen. Indien
het Hare Majesteit behaagd
het recht toe te kennen, zal de
uitreiking of door de CdK of
de burgemeester geschieden.
De aanvrager wordt pok bij
een eventuele negatieve
beslissing ingelicht.
Een tweede onderscheiding,
maar dan van een hogere
'orde', is het predikaat
'Koninklijk', dat door zo'n 125
ondernemingen vóór de naam
mag worden gezet. Maar dit
predikaat, een persoonlijk
prerogatief van Hare Majesteit
de Koningin, is ook aan een
425 instellingen en verenigingen in Nederland verleend.
Sinds het aantreden van
Koningin Beatrix zijn de eisen
waaraan moet worden voldoen
wat 'scherper' gesteld.

Mag een 'Hofleverancier' het
wapen voeren van degene die
de onderscheiding heeft verleend, één van de voorrechten
van de 'Koninklijken' is het
voeren van de Koninklijke
Kroon, die een hoofdband en
vijf diademen bevat. Dit
karakter dient bij eventuele
stileringen gehandhaafd te
blijven.
ledere wijziging in de status
van een bedrijf moet van te
voren worden aangemeld bij
de Grootmeester van de
Koningin. Dan wordt beslist of
het predikaat ook in de toekomst nog mag worden
gevoerd. Indien een onderneming, die als 'Hofleverancier'
te boek staat, 'Koninklijk'
wordt, mag de naam
'Hofleverancier' niet meer
worden gebruikt.
Overigens geldt voor beide
onderscheidingen een termijn
van 25 jaar. Aan het einde van
die termijn wordt opnieuw
bekeken of de titel behouden
kan blijven.
Henk Fokkink

Billordfabriek Wilhelmina is echt 'Hofleverancier'

J'/*'- "
'•SS ?'.

Cees van
Oosterhout (met
keu): 'We zijn een
klein bedrijf, maar
met contacten
over de hele
wereld'
Foto Jaap Maars

In Amsterdam
mogen zeventien
! ondernemingen het
predikaat
l'Hofleverancier' yoeren. Eén van die
ondernemingen is
'Billardfabriek
Mlhelmina bv', die
op 13 september
1953 van ZKH Prins
Bernhard het recht
kreeg zijn wapen te
mogen voeren. „Ook
de naam van de
fabriek heeft iets
koninklijks," weet
Cees van
Oosterhout, die de
zaak in 1963 van de
vorige eigenaars
overnam. „De
oprichter, Isaac
Salomon, noemde in
1898 het bedrijf naar
koningin
Wilhelmina, maar
ook zijn echtgenote
droeg die naam,
zodat hij daar nooit
last mee kreeg."

H

OE EN WAAROM
hét predikaat is
verleend, heeft Van
Oosterhout nooit kunnen
achterhalen. „Er is een
foto uit 1898, waarop
Salomon aan een billard
staat, terwijl op de achtergrond al een koninklijk
wapen is te zien. Maar het
is nooit duidelijk geworden van wie dat was en
waar dat vandaan kwam,"
zegt de man, die tussen
1950 en 1988 als één van
de weinige biljarters in
alle spelsoorten veel
nationale en ook internationale titels behaalde.
Salomon, van huis uit textielgent, startte het bedrijf aan
de Stadhouderskade op numfner zes. Maar de ruimte daar
Was te klein en al in 1901 verhuisde
hij het bedrijf naar
n
ummer 127, waar het nog
steeds is gevestigd. Achter de
iieuwe behuizing was een
Srote tuin, die als fabriek
ingericht. Tot aan de
a

Tweede Wereldoorlog runde
Isaac Salomon de zaak, maar
hij had geen kinderen. In de
oorlogsperiode werd het
bedrijf door een Duitser
gerund, nadien kwam het in
handen van een neef van de
oprichter, Jacques, die
getrouwd was met Greta. Ook
dat huwelijk bleef kinderloos.
„Het bedrijf draaide goed in
een rustige markt. Als actief
internationaal biljarter zag ik
er wel handel in en in 1957
ben ik zelf in de büjartmarkt
gestapt als handelaar," vertelt
Van posterhout. Nadat hij
daarin vijfjaar actief was
geweest, durfde hij dé zaak
over te nemen. „Van huis uit
waren mijn ouders zelfstandig
ondernemer geweest in de
horeca en zelf heb ik drie jaar
een hogere beroepsoleiding
gevolgd aan de Katholieke
Hotelschool in Maastricht. Dat
is wel voldoende om een
bedrijf te runnen," aldus de
bijna 75-jarige Van
Oosterhout, die destijds in
Breda woonde en kort na de
overname naar Uithoorn verhuisde. De leiding van het
bedrijf heeft hij inmiddels
overgedragen aan zijn twee
zoons, Paul en Robert.
„We zijn een relatief klein
bedrijf, maar gespecialiseerd
en met contacten over de hele
wereld," stelt hij. Bij veel
grote toernooien is de
Wilhelmina-tafel in gebruik.
Maar naast de 'gewone' en
wedstrijd carambole-biljarts,
levert het bedrijf ook Snookeren Pool-biljarts. „Maar die
maken we hier niet zelf. We
werken samen met een buitenlandse fabriek, zeker als
het een massa-produkt is. Dat
kan er bij ons niet meer bij."
Zo ontwrichtte een vijftien
jaar geleden de enorme vraag
naar Snookerbiljarts het produktieproces. Die werden wel
door Wilhelmina geleverd,
maar elders gemaakt. Dat
geldt nu ook voor de Pool-biljarts, welk spel bij de jeugd
erg 'in' is.
Van Oosterhout heeft in de
loop der jaren ook de twee
naast gelegen panden kunnen
overnemen. Eerst het pand
waar de Biljart Bond zat en
tenslotte ook het tussenliggende garagebedrijf. Die
ruimte is nodig om aan de niet
aflatende vraag te kunnen voldoen. „Hier doen we eigenlijk
alleen de assemblage. Het
bewerken van het hout dat we
gebruiken gebeurt elders."
Vroeger maakte Wilhelmina
ook biljartballen. Maar nu het

ivoor vervangen is door kunstof worden de ballen niet
meer zelfgemaakt. „Dat was
een proces vanjaren, want
ivoor (waarbij een voorkeur
uitging naar tanden van een
vrouwtjes olifant) moest jarenlang drogen. De kunstofballen
zoals ze nu gebruikt worden,
zijn gericht op de eigenschap-

pen van een goede ivoren bal,
zowel op het elastisch vermogen als de diameter en het
gewicht. In een fabriek in
Dallas zijn die ballen getest,
daarna zijn de eigenschappen
door TNO gemeten. Alleen bij
het artistique is de moeilijkheidsgraad vastgesteld pp ivoren ballen en daarvan zijn nog

voldoende sets voorradig voor
Nederland." Aan de
Stadhouderskade worden echter niet alleen nieuwe büjarts
gemaakt. Ook oude worden
gerestaureerd. Zo staat er
momenteel een billard van
honderd jaar oud, dat moet
worden 'vernieuwd'. Niet
alleen het houtwerk, ook het
leistenen speelveld wordt
onder handen genomen.
Waren daar vroeger vier man
bezig met het slijpwerk, nu is
daar een computergestuurde
slijpmachine voor aanwezig.
Het laken komt uit een
fabriek uit de Ardennen.
Dat er de laatste jaren een en
ander aan de presentatie van
het biljarten is veranderd,
juicht Van Oosterhout wel toe.
„Het gebruik van een andere
kleur laken, drie in plaats van
twee kleuren ballen, het
maakt het spel voor de toeschouwers makkelijker te volgen. En natuurlijk ook op de
televisie."

Van l.n.r Jan Out, Wil Out en Hans Out

Foto Jaap Maars

Honderdjarige bakker
laat mensen graag
Het bord 'Hofleverancier' hangt aan de
gevel. Als het zonlicht er op valt, komt de
gouden uitstraling helemaal goed tot zijn
recht. Brood- en banketbakkerij Out &
Zonen aan de Kerklaan l in Ouderkerk aan
de Amstel heeft die uitstraling echter ook
zonder zonlicht. Huidig eigenaar Hans Out
en echtgenote Wil zijn er best wel trots op,
dat ze bij het honderdjarig bestaan van het
bedrijf op deze manier zijn onderscheiden.
UIM HONDERD
JAAR geleden
'kwam de overgrootvader van de huidige eigenaar, Johannes Adrianus
Out, uit Ilpendam naar
Ouderkerk. Daar nam hij
op 27 april 1897 de bakkerij over van bakker
Kohlwey, een Duitser die
zoals zoveel van zijn landgenoten na de FransDuitse oorlog van 18701871 zijn heil zocht in het
veel 'welvarender'
Nederland. Kohlwey had
zich in april 1884 aan de
Kerkstraat gevestigd en
huurde het pand van
buurman Diening, die het
dus in 1897 aan Out verhuurde.

Na diens overlijden (1908)
Maar Wilhelmina draagt niet
werd de zaak voortgezet door
ten onrechte de naam
zijn echtgenote Anna en werk'Hofleverancier'. „We hebben
ten twee van haar acht zoons
op verschillende plaatsen bilin de bakkerij. Dat waren
lards geleverd. Op
Nicolaas (Ko), de grootvader
Drakenstein, Soestdijk en ook van de huidige eigenaar, en
Huis Ten Bosch. Maar daar
zijn vier jaar jongere broer
was het meer voor het persoCornelis (Kees). Die namen
neel denk ik. We hebben wel
samen in 1918 na het overlijeen oud billard hersteld van
den van moeder Anna de zaak
de opa van de Koningin,"
over. Kort daarna besloten ze
meldt Van Oosterhout beschei- dat het beter was als elk op
den.
zichzelf zou staan. Ko bracht

Terra Nova is echt Koninklijk
Hoewel de naam
Keessen als leverancier van bomen en
heesters al in 1686
bij de Gemeente
Steenwijk bekend is,
houdt de huidige
generatie vast aan
1837 als aanvangsjaar van de kwekerij. In dat jaar kocht
Wim Keessen jr het
perceel aan de
Uiterweg in
Aalsmeer, waar het
bedrijf nu nog is
gevestigd.

bij de notaris een iets hoger
bod op de zaak uit en bleef.
Het was in de tijd dat het
brood werd bezorgd met paard
en wagen en twee handkarren.
Eén daarvan werd door honden getrokken. Dat was de kar
die over de Lange Brug moest,
dus in de gemeente Nieuwer
Amstel. Later •werden dan
bak- of transportfietsen. De
oorlogsjaren werden moeizaam overleefd en Ko's zoon
Jan was inmiddels al in het
bedrijf ingewerkt. In 1949
zette hij de zaak na het overlijden van vader Ko de zaak
voort.
Het bezorgen van brood
moest vanwege de door de
overheid in bedwang gehouden 'magere broodprijzen' in
1971 worden stopgezet, iets
wat Jan Out middels een brief
aan zijn clientèle meedeelde.
Maar hij had inmiddels wel
zijn naam gevestigd. Zoals
door de jaarlijks terugkerende
'opgemaakte paaseieren actie',
die ook nu nog wordt voortgezet door de echtgenote van de
huidige eigenaar Hans. Die
nam het roer in 1989 over, als
vierde generatie. De geschiedenis van het bedrijf is bij het
eeuwfeest te boek gesteld door
Jan Out.
Het honderdjarig bestaan van
de zaak in 1997 ging niet
onopgemerkt voorbij. De aanvraag vóór het predikaat
'Hofleverancier' was gedaan
en Hans Out kan zich dat nog
goed herinneren. -„We zijn een
jaar lang gewikt en gewogen,
maar het was natuurlijk een
familiebedrijf. Er moest een
accountantsverklaring komen,
waaruit bleek dat het een
gezonde onderneming was en

natuurlijk was er geen strafblad." Uiteindelijk kwam de
onderscheiding. De oorkonde
is door de burgemeester uitgereikt en hangt toonbaar in de
winkel.
„Je moest ook aangeven
waarom je anders was dan
andere bakkers. Dat hebben
we met een aantal zaken kunnen aantonen. We hebben aan
een tv-programma meegewerkt, promotie voor het vak
gemaakt op scholen en bij verenigingen en maatschappelijk
iets gedaan." Aan dat laatste
geen gebrek want zowel zijn
vader als Hans zelf zijn binnen de branche maar ook in
overkoepelende organisaties
jarenlang bestuurlijk actief
geweest.
„We wilden echter ook iets
voor de bevolking doen. We
hebben toen de Stichting
Historische Wandeling door
Ouderkerk aan de Amstel
opgericht. Hebben met de
Anwb drie interessante routes
uitgezet, waarbij allerlei historische plaatsen en gebouwen
worden bezocht. Dat boekje is
nog steeds bij ons te krijgen.
Met de opbrengst organiseren
we weer andere zaken. Ieder
jaar proberen we een nieuw
element aan het honderdjarig
bestaan toe te voegen."
Zo staan dit jaar drie culinairhistorische wandelingen op
het programma, die gelopen
kunnen worden met een gids
en een bezoek aan een restaurant. Dat bakkerij Out een
naam heeft op te houden,
bleek tijdens de viering van
het negentig jarig bestaan.
„Burgemeester Cees de Groot
opperde toen het idee om met
iets specifieks Ouderkerks te
komen, zoals veel andere
plaatsen dat ook hebben. We
zijn toen in het archief van
overgrootvader gedoken (alles
uit die tijd is nog bewaard!) en
vonden een recept, waarvan
we nu de 'Ouderkerker
Turfjes' hebben gemaakt." Die
smaken heerlijk, evenals de
gevulde koeken waarom Out
bekend staat. „Daarin verwerken we uitsluitend roomboter
en amandelspijs," meldt vader
Jan niet zonder trots.

Tot en met vrijdag 28 april spelen Gerrie van der Klei, Janke Dekker en Frits
Lambrechts in het Nieuwe de la Mar Theater de

muzikale thriller

Phyton
a/s liefde
wurgt

FNEMERS ZATEN
NIET alleen in
Toord Holland,
Terra Nova, sinds 1910 Koninklijk
Groningen en Friesland,
maar ook op de voor- en
najaarsmarkten in Meppel
en Steenwijk waren de
klanten in de omgeving van
bomen en heesters (per
Wenen, Praag en Boedapest.
De derde generatie vond eind
tjalk vervoerd) verkrrjgnegentiende eeuw in St.
baar.

en de kwekerij werd
in 1901 omgedoopt
tot 'Terra Nova' (nieuwe aarde).

Van zijn zoons kwamen er
vier in de firma, waarbij vooral
Willem. vermaard werd door
zijn geweldige kennis van
vruchtbomen. Hij kon alle
gekweekte vruchtboomsoorten aan de kale takken herkennen. En dat assortiment
bestond in 1887 uit meer dan
350 soorten (appels, peren,
pruimen, perziken en abrikozen).
Gerrit begon in 1871 met de
export naar Duitsland en
breidde het afzetgebied later
uit naar Zwitserland en vond

Op 12 augustus 1910 verleende Koningin Wilhelmina
het predicaat 'Koninklijk',
welke titel sindsdien prominent voor de naam staat. In
1912 bezocht zij de kwekerij
persoonlijk, drie jaar later
kwam ook Koningin-Moeder
Emma op bezoek.
Waaraan het bedrijf dat predicaat te danken had? „Vrij veel
boomkwekerrjen hadden in
die tijd die titel. Maar waarom
wij die kregen? We waren het
meest vooraanstaande bedrijf
in Aalsmeer," vertelt Willem
Keessen, de vader van de hui-

Petersburg een afzetgebied
voor trekheesters en zelfs in
de USA werden producten
afgezet.

Rond de eeuwwisseling werd
een uitgeveende poel van
ongeveer vier meter diepte
achter de kwekerij gedempt
met klei, die vrijkwam door
het verbreden van de hoofdvaart van de
Haarlemmermeerpolder.
Daarop werd humusrijke teeltaarde aangebracht, een kostbare maar goed bestede aangelegenheid. Dat stuk is nog
steeds de kern van het bedrijf

Drama, spanning, muziek, maar
ook humor wisselen elkaar af
in deze boeiende muziektheatervoorstelling over een
verstikkende moeder-dochterPython
foto: Serge Ligtenberg
relatie waarin liefde en haat
om voorrang vechten. Het verhaal is gebaseerd op de Amerikaanse muziekindustrie van de jaren vijftig en de onvergetelijke songs van Johnny Mercer.
Moeder, ooiteen diva, heeft op het hoogtepunt van haar carrière gekozen voor
het moederschap. Ze kneedt en drilt haar dochter totdat zij de perfecte opvolgster is geworden. Maar dan slaat het noodlot toe. De talentvolle dochter is letterlijk verlamd geraakt in de wurggreep van haar overbezorgde moeder. Een
uitgerangeerde journalist wil nog een keer scoren en probeert hen te bewegen tot een comeback. Het drietal raakt verstrikt in een door hen zelf aangelegde slangenkuil waaruit nauwelijks te ontsnappen valt. Een gruwelijke waarheid komt dan aan het licht

dige bedrijfsvoerders Willem
en Aldert. Al in 1927 werden
kassen gebouwd en naast de
boomkwekerij werd begonnen
met de bloemisterij.
Na de Tweede Wereldoorlog
werd het accent verlegd naar
de bloemisterij, waarop ook de
vijfde generatie zich concentreert. De oppervlakte aan
kassen werd aanzienlijk uitgebreid, zodat het Koninklijke
familiebedrijf weer een goede
toekomst heeft.

Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van tien gulden op de normale toegangsprijzen van 43,50/36/28,50 gulden
(niet in combinatie met andere kortingen).

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL
U kunt kaarten reserveren bij de
kassa van Theater Bellevue en
het Nieuwe de la Mar Theater
(Leidsekade 90), telefoon 020530.5302. Aanvang van de voorstelling is 20.15 uur.
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Micra 1.3 LX 3drs, Rood, 1994,
71.000 km
f. 13.995,Micra 1.3 Astek Myst, Yollov,. 1999,
6.000 km
f. 25.995,Sunny 1.4 Sdrs, Clair Blue Green,
1995, 51.000 km
f. 15.995,Sunny 1.4 Sdrs, Clair Rood, 1995,
56.000 km
f. 15.995,Almera 1.4 4drs GXT, M. Red, 1995,
77.000 km
f. 18.995,Almera 1.4 Sdrs S, Yellow M., 1996,
60.000 km
f. 20.995,Almera 1.4 Sdrs GX, M. Red, 1996,
80.000 km
f. 18.995,Almera 1.6 Sdrs Florida, Twotone,
1998,41.000 km
f. 26.995,Almera 1.6 Autom. 4drs, Blauw M.,
1998, 32.000 km
f. 27.995,Almera 1.4 Sdrs Pulsar Sport.
Blue M., 1999, 8.000 km
f. 29.995,Almera 1.4 Sdrs GX, Olive M., 1999,
18.000 km
f. 28.995,Primera 1.6 LX 4drs Airco, M. Red.,
1994,102.000 km.
f. 16.995,Primera 1.6 LX Sdrs Airco, M. Red.,
1 996, 93.000 km
f. 19.995,Primera 2.0 DSL Wagon D. BI. Met,
1996,103.000 km
f. 20.995,Primera 2.0 SRI nwc model, Black,
1 996, 94.000 km
f. 25.995,Primera 1.6 GX 4drs, Bronze. 1997,
47.000 km
f. 29.995,Primera 1.6 GX 4drs, Grijs M., 1998,
31.000 km
f. 31.995,Primera 1.6 SLX Sdrs, Blauw M.,
1998, 21.000 km
f. 32.995,Primera 1.6 SLX Estate, Groen M.,
1998, 26.000 km. _
f. 34.995,Primera 2.0 SE Autm., Zilver M.,
1999, 24.000 km
_
f. 44.995,Primera 2.0 GT 4drs, Blauw M.,
1999,10.000 km
f. 44.995,Primera 1.6 4drs Trend, Blauw M.,
1999,10.000 km
f. 36.995,Serena 1.6 Florida, D. Groen M.,
1998,48.000 km
f. 36.995,Maxima 3.0 V6 Autm. leer, Zilver,
1999, 27.000 km
f. 65.995,Vanette Cargo 2.3 DSL Dub Cab.
Groen M., 19.000 km
f. 29.995,-

auho i/eenemsn i auho i/eeneman
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Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 1 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0.57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad. Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Het

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.
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Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
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U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
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• 24-Uurs Nissan Alarm Service
• Gratis Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel!

NISSAN )

Quality-Line Occasions
Met 1jaar of 20.000 Kilometer
Official Dealer-Garantie!

BEKEKEN

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.

I
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• Alle Q-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd
• Gratis Mobiliteitspas

MICRO'S

Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51

100 NX, Blauw metallic, 1994,
l 100 NX 1.6 T-BAR SLX, Rood,
06-96,12.850 km
f. 26.995,91.000 km
f. 21.995,Altnera 1.4 3drs Comfort, Blauw,
l Almera 1.4 3drs GX, Groen, 01-96,
f. 21.995,1999, 16.000 km.
f. 29.995,-1 44.000 km
Micra 1.0 Airco Sdrs, Rood, 05-97,
Almera 1.6 3drs GX, Groen, 01-96,
48.003 km
f. 76.995,-p VW Golf 1.4 CL 3drs, Antraciet,
f. 20.995,1995, 30.000 km
f. 18.995,-' 22.000 km
Micra 1.0 Airco Sdrs, Do.Rood, 07-97, L Ford Mondeo 1.6 Sdrs, Rood, 1996, • , Almera 1.4 Sdrs GX, Groen, 01 -96,
f. 20.995,f. f7.995,-J 42.000 km
39.373 km
f. I6.995,-| 105.000 km
Sunny 1.4 3drs XI.
l Almera 1.4 Sdrs PULSAR, Rood,
Rood,
1994,80.000
km
f.
73.995,-!
l
06-97,
36.942
km
f. 24.995,Sunny 1.4 Clair 4drs, Groen, 04-94,
Almera 1.4 3drs PULSAR, Blauw,
99.614 km
f. 12.995,-. 1 Primera 1.6 STATION, Blauw/Groen,
f. 27.995,1995, 80.000 km
f. 22.995,-! 01-98,12.000 km
Micra 1.0 Jive, Rood, 1994,
l Almera 1.4 4drs GX, Groen, 06-98,
Sunny 1.4 Clair Sdrs, Grijs, 06-94,
28.000 km _
f. 27.995,.....f. 73.995,| 85.011 km
..f. 72.995,-1 l 45.000 km.....
Almera 1.6 Sdrs SLX, Groen, 11-98,
Almera 1.4 4drs GX, Groen, 1995,
.f. 28.995,77.000 km
f. 19.995,-1 15.000 km
Almera 1.4 GX 3drs, Rood, 09-96,
Micra 1.0 Sdrs LX, Zilver, 09-94,
96.085 km
f. 75.995,-| Ford Escort 1.8 Sdrs, Zilver, 1995,
71.000 km
f. /6.995.-I 88.000 km
f. 14.995,Fiat Punto 1.1 Young, Blauw, 1998, ' Micra 1.0 Sdrs S, Blauw, 03-95,
Almera 1.4 GX Sdrs, Groen, 02-97,
50.000 km
f. 15.995,48.000 km
30.303 km. .„
f. 19.995,;_ f. 18.995,Primera 2.0 4drs, Groen, 1997,
l Micra 1.3 Sdrs GX, Gold, 05-96,
f. 77.995,13.000 km
f. 28.995,-j 25.490 km
I Almera 1.4 GX Sdrs, Groen, 10-97,.
Micra 1.0 Sdrs S, Blauw, 03-95,
l 15.449 km
f. 19.995,-l Micra 1300 TC 3drs, Zwart, 1995,
50.000 km.._._.
f. 15.995,85.000 km
f. 14.995,I Almera 1.6 3drs GX, Zilver, 1998,
l Micra 1.3 3drs OGER. Aut, Black,
Almera 1.4 GX Sdrs, Groen, 06-98,
06-97,15.000 km
f. 26.995,f. 27.995,2.250 km
f. 25.995,-1 55.000 km
Micra 1.3 GX Sdrs, Groen, 1997,
l Micra 1.0 3drs Airc., Black, 07-97,
22.000 km
f. 18.995,16.000 km..._
f. 19.995,-'
Almera 1.6 GX Sdrs, Zwart, 10-98,
, Micra 1.0 Sdrs PAPILL, Wit, 11-97,
29.497 km
f. 27.495,-, Almera 1.4 S, Yellow, 1995,
f. 79.995,7.000 km
f. r9.995,-| 26.500 km
Primera 1.6 4drs LX, Rood, 03-94,
Ford Escort 1.6 Clipper, Rood, 1997,
Primera 2.0 INV. 4drs, Do.Rood,
_ f. 15.995,f. 20.995.-l | 82.395 km
l 05-93, 84.284 km
f. 14.995.-l 45.000 km
Primera 2.0 Sdrs SLX, Zilver, 03-96,
Fiat Cinquecento Soleil, Wit, 1997,
:
f. 27.995,51.000 km
f. 12.995.-l 82.000 km
\ Primera 2.0 LX 4drs, Do.Rood,
Primera 2.0 Sdrs GX, Grijs, 10-96,
11-94, 63.373 km
f. 17.995,-\ Primera 1.6 SRI Sdrs, Blauw, 1996,
41.712 km
f. 26.995,68.000 km.
f. 23.995,Primera 1.6 Sdrs GX, D. Blauw,
Almera 1.6 Sdrs Florida, 1997,
Primera 1.6 LX 4drs, Wit 02-95,
01-96,
49.000
km
f. 22.995,58.000
km
/.
25.995,-.
60.284 km
f. 17.495,-1
Almera 1.6 Sport 3 drs, Rood, 1998, l Primera 2.0 TD 4drs SLX, Rood,
01-98,122.000 km
f. 29.995,10.750 km
f. 29.995,Primera 1.6 LX Sdrs, Do. Rood, 03l Primera 1.6 ESTATE GX, Cerise,
95, 85.097 km
f. 17.495,-* Micra 1.3 3drs, Groen, 1996,
03-94, 82.395 km
f. 15.995,92.000 km
f. 14.995,Almëra 1.4 3drs GX, Wit, 1995,
l Primera 2.0 TD 4drs SLX, D. Blauw,
l Primera 2.0 GX 4drs, Do. Blauw,
01-98, 44.000 km
f. 35.995,73.000 km
f. 77.995,02-98, 26.164 km
f. 32.995,Primera 1.6 16V 4drs, Blauw, 10-98,
Almera 1.4 4drs GX, B.Rood, 1996,
19.000 km
f. 36.995,f. 21.995,Primera 1.6 Trend LPG Sdrs, Blauw," 45.000 km
01 -99, 48.071 km
_. f. 35.995,-| Fiat Bravo 1.4 SX 3drs, Groen, 1997, l SUN 1.6 4drs LX+, Grijs, 01-94,
f. 16.995,57.000 km
f. 18.995,-\ 84.000 km
SUN 1.4 Sdrs S Al L, Rood, 06-95,
Q-Bic 1.7D, Rood, 11-95,
Almera 1.4 Sdrs, Wit, 1998,
52.000 km
f. 75.995,6.000 km
f. 23.995,-'
150.914 km
f. 10.250,- (ex.BTW)'
Micra 1.0 Tango Sdrs, Rood, 10-93,
47.380 km
f. 11.995,-

Ik ging lelijk
onderuit op di
gladde stoep,
maar gelukkig
wist m'n buur
wel raad met
hoofdwond.

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Nederland

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputér. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar.
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400.

0906-lijnen
u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. (l.OOgpm)

Vrouwen, 18-55 jr, geven POSTCODE DATING!
telnr. voor contact! Bel:
Vrouwen zoeken snel contact.
0906-18.22 (1gpm).
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina Uw rubrieksadvertentie kunt u
745. Kijk en bel 0906-1588
telefonisch opgeven.
(99cpm).
Tel.:020-5626271.

;getallt/m22
',/ * * 43 : 07 -02 V 08 '• 28:
20 ^ 31 rol i 03 -"30 \27'.

': 14~''42* 16 i 29 , 33', ir ,,
Heeft u met dtze getallen ,
IhtósBitigoVant ƒ 25.000," > ',

, < - . * , ,

, > , \ > !

'^ getal 23 tón'3'6'
.'05 ƒ 10.000,-' 10

ƒ20,-

06 ƒ'l.000,-J 12 " ƒ10,SQ4

ƒ50,ƒ 40,ƒ 30,ƒ25,-

37
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24
41

39
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Voor de particulier

Wint ü 6 mei de auto met 7 miljoen-gulden?

ƒ100,- 09

ƒ7,"
J6r
ƒ5,-

Volkswagen Lnpo
15.04.37-001

BINGO SURPRISE
29 APRIL 2000

5 sterren Hotel
arrangement
„ ^vooruit o
en informatie;
www.spoiisorioterij.nl
www.wineensponsor.nl

Win 6 mei een auto
met l miljoen!
Zaterdag 6 mei gaat er tijdens
het TV programma 'wineensponsor' van de Sponsor Loterij
gegarandeerd een auto met
l miljoen gulden uit! Stelt u
zich eens voor: u wint een auto
bomvol met geld. En die kunt
u winnen met uw eigen geluksdag.

Vul daarom op de bon hieronder uw geboortedag,
uw trouwdag of andere
geluksdagen in. Dan speelt u
voortaan elke maand voor tienduizenden fantastische Bingoen Geluksdagprijzen. En dan
kunt u binnen twee weken al
miljonair zijn!

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Ztlfouten voorbehouden

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
[S' Ta, ik wil een auto met daarin 22D.OOO D de heer
gu telen of zelfs l miljoen winnen. En maak
dan naasi de prijzen in de maandelijkse irek- Naanr
kingen kans op tienduizenden Bingoprijsen!
Met deze geluksdagen wil ik winnen: Adres:
dag

maand jaar

D mevrouw

150.00.04
t/m 3 regels

Postcode:.

Lot l

Plaais:

Lot 2
Lot 3

(Post)bank
nummer:
Del mij hij een prijs
hoven f 10.000,-

Voor elk lot worden drie cijfers toe£evocj;d aan do ingcvulde geluksdag. Ik machtig u hierbij tot wedcropzcgging voor elke maandelijkse trekking en de jaarlijkse
Extra Trekking f. 10.- per lot van ncvenstaande rekening
Gehoonedatum:
af te schrijven.
(dag-mannd-jaar)
Deelname houdt infltiMViicmtfingvtin lief reglement, op
aanvraag vcr/irijgbaai; 'cl. 0900-300 NOO' (35 cpni).
Datum:
,. l
Handtekening:

Tel:

NEDERLANDSE

LOTERIJ
Bon opslurcn (:oniler po*l=cgel) naan Nederlandse Sponsor Loterij. AnnvnordnumniFr 875.1100 VC Amsllrüani.
De loteril Is goedgekeura dool ae Slaalssecietans van Jüslilie onder njmmei LO. 730/00021829 d,d. 19/12/1997.

f 6.06

t/m 4 regels

f 6,08

t/m 5 regels

f 10.1 1

t/m 6 regels

f 12.13

t/m 7regels

( 14.15

t/m 8 regels

f 16.17

t/m 9 regels

f 18.19

t/m 10 regels

f 20.21

'

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

SPONSOKBiNGb Sponsor Loterif deelt 6 mei gegarandeerd l miljoen uit!

:

\

(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)

<

Prij'zen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:

•

Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Tëlë'oön:

Lmedia 17
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Samenwerken
Audi A-Selectie
Show in Leusden
j Audi-importeur Pon staan
et Pasen ruim 100 gebruikte
jdi's uit de A-selectie. Auto's
dit gebruikte wagen pro-amma worden met uitge•eid pakket aan zekerheden
=leverd: onder meer 1 jaar
i garantie, vervangend ver-"
r
en
de
Audilobiliteitsgarantie. Van 20 tot
4 april staan de exclusieve
ccasions in de showroom aan
e Zuiderinslag 2 in Leusden.
Vie op zoek is naar een specieke A-Selectie Audi kan teleinisch informeren: 0900735328. Vanaf mei kan dit via
iternet: .

Camel Trophy
onda zorgt voor de motoriseng voor de avontuurlijk
amel Trophy 2000. De bijdravan Honda bestaat uit buienboordmotoren, generatoen en vierwielaangedreven
R-V's. Dit jaar wordt het eveement verreden op de Fijilandengroep in de Stille
Xeaan. Omdat zeer zwaar
jrein, zoals gebruikelijk, het
e doorkruisen terrein is zijn de
ulo's uitgerust met lier.

Gevolgen hoge
brandstofprijzen
voelbaar
Ds BOVAG kondigt aan dat
een autorijles van een uur
gemiddeld 77 gulden moet
gaan kosten om de kosten van
è rijschoolhouder te dekken.
Volgens de branche-organisafe komt dit door de gestegen
brandstof- en exploitatiekosten. Vorig jaar bleek uit berekeningen dat de prijs gemiddeld 74,50 gulden zou moeten
bedragen.

Nissan Almera
1.5 Sport

Goed

De drie merken participeren in
een gezamenlijk project waarbij auto's, voorzien van een
brandstofcel, begin volgend
jaar in Yokohama worden
getest.
Mazda
en
DaimlerChrysler zorgen voor
de autos'. Nippon Mitsubishi
Oil zorgt voor de brandstof.
Mazda ziet de brandstofcel als
de meest belovende alternatieve brandstof.

V

erandering van smaak doet eten. Dit geldt heel sterk bij de
Almera. Nissan heeft dit model, dat indertijd de Sunny
opvolgde, radicaal veranderd. Van een ietwat onopvallende, maar heel betrouwbare auto is hij omgeturnd in een model
met een brutale uitstraling. Hij trekt onbetwist de aandacht. Het
blijkt tijdens een uitgebreide test met een felrode 1.5 Sport.
Vooral de voorkant maakt indruk en de eigenwijze vorm van de
surftail daklijn (doet denken aan een omgekeerde surfplank)
komt dankzij de dakspoiler bij de Sport-uitvoering extra goed uit.

De Almera heeft passie gekregen,
doch met behoud van de degelijkheid die alle producten van dit
Japanse merk de laatste jaren kenmerkt. Sterker nog, Nissan lijkt er
op dit punt zelfs nog een schepje
bovenop te hebben gedaan. Het
interieur oogt bijzonder strak en de
gebruikte materialen kunnen de
vergelijking met menige auto van
Duitse makelij aan. Daarbij schept
het in twee kleuren uitgevoerde
dashboard, waarvan de lijnen doorlopen in de portieren, voor een vrolijk klimaat.
Opvallend is ook de indruk van
binnenruimte. Want als je op de
Almera afstapt, dan komt hij juist
vrij compact over. Stap je erin, dan
waan je je in model van een grótere klasse. De stoelen zijn fors bemeten en ondersteunen het lijf lekker,
zoals ze dat al jaren deden in de
Nissan Primera. Je kijkt uit op flinke
tellers en een naar onderen taps
toelopende middenconsole, waarin
een radio volledig is geïntegreerd.
En wat voor één, in de door ons
gereden uitvoering kan de audio-

installatie de vergelijking met een
eerste klas systeem in de huiskamer
aan.
Rijden levert al net zo'n verrassende sensatie op, alsof je met een
auto van een andere klasse op pad
bent. De claim dat veel aandacht is
besteed aan het onderdrukken van
trillingen, geluid en resonanties,
onder meer door een dertig procent stijvere carrosserie, merk je
ook nadrukkelijk. Het blijft heerlijk
stil. De motor snort ergens op de
achtergrond. Windgeruis houdt
zich koest. Kortom, voor je er erg in
hebt rijdt je harder dan verwacht.
Daarbij zorgt het beproefde Almera
onderstel voor een lekker strakke
wegligging zonder veel overhellen.
Hier bewijst de multi-link beam
achterasconstructie andermaal zijn
kwaliteit. Deze is al op de vorige
Almera geïntroduceerd en heeft
slechts minimale aanpassingen
ondergaan.
De 1,5-liter motor presteert goed,
maar wie echt flink sportief wil rijden kieze voor de 1,8-liter van 114
pk. Verder heeft Nissan nog een

Seat op internet
Seat-importeur heeft een internetsite geopend. Op
zijn
dealeradressen,
producten,
prijzen en de laatste nieuwtjes
te vinden. Later zullen de internetsite occasions en accessoires
worden aangeboden.

Leasing in de lift

De neus
oogt brutaal
2,2-liter direct ingespoten diesel
van 110 pk beschikbaar, die mede
dankzij de zeer hoge trekkracht
eveneens tot vlotte prestaties valt
te dwingen. En dan houdt hij het
verbruik toch bescheiden.
Het interieur heeft legio vakjes om
spullen op te bergen. Er is zelfs een
brilhouder aan het plafond, waarvan het klepje keurig gedempt
opent zodat het montuur er niet
onverhoeds uitknalt. Over aan-

Ca zitten en
geniet van het beslist
fris uitgedoste interieur

SPECIFICATIES:

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

Motortype:

viercilinder met
16 kleppen
Cilinderinhoud: 1.498 cm3
Vermogen:
66 kW/90 pk
bij 5.600 t.p.m.
Max. koppel:
128 Nm bij
2.800 t.p.m.
Acceleratie:
13,8 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
173 km/uur.
Gem. verbruik: 6,6 ltr/100 km.
.

Prijs:

f34.745,-

ABS

Airbags voorin en zijairbags
Anti-whiplash hoofdsteunen
Centrale portiervergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Airconditioning
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Met leer bekleed stuurwiel
Mistlampen voor
Dakspoiler
Ruitenwissers met variabele intervalstand

Honda Insight:
toekomst in zich(t)

Kia snelste stijger
Kia is het snelst groeiende
automerk in Nederland. De
eerste drie maanden van dit
jaar boekten de Koreanen een
verkoopstijging van "422% ten
opzichte van dezelfde periode
vorig jaar. Overigens mag ook
lada niet vergeten worden. !n
het eerste kwartaal zijn 33
Lada's op kenteken gezet,
legen 2 in het eerste kwartaal
van 1999.

A

l rijdend met de Honda
Insight komt de toekomst wel heel dichtbij.
Net als de meeste andere
autofabrikanten zoekt Honda
naar aandrijfvormen die het
milieu zo min mogelijk belasten. De oplossing van de
Japanners is wel heel realistisch en kan wat ons betreft zo
in productie genomen worden.
De Insight is een zogenaamd
hybride voertuig; voor onder
de zeer gestroomlijnde neus
huist een 1,O-liter driecilinder
benzinemotor. Achterin zitten
accu's en allerlei elektronica
die de energie opslaan welke
vrijkomt bij afremmen en gas
loslaten. En die kracht wordt
weer doorgegeven naar de
elektromotor die de motor
ondersteunt bij accelereren.
Honda heeft hierdoor een benzineauto die 1 op 30 loopt.

UW

Henk Kamperman van Honda
Nederland legt uit hoe je een auto
zo zuinig maakt: "De carrosserie
bestaat uit aluminium en kunststof
delen, het resultaat is een gewicht
van 850 kg. Daarnaast bepaalt de
stroomlijn van de auto voor een
groot deel het verbruik. De Insight
heeft dan ook een zeer lage luchtweerstandcoëfficiënt (Cw-waarde)
van 0,25. Tot slot moet de motor
zo efficiënt mogelijk omspringen
met energie."

msesaa

*eat heeft de Leon in een toepasselijke omgeving aan de
L nationale pers voorgesteld. Leon is Spaans voor leeuw en
"dus stonden de auto's opgesteld in Safari Beekse Bergen. De
ï'euwe Seat komt in strategische fases beschikbaar. Eerst de
|.asismodellen, in de zomer de topversie met 180 pk en tegen het
linde van dit jaar diezelfde auto met vierwielaandrijving. De prij|«n variëren van ƒ 33.495,- voor de 1.4 16V Stella tot ƒ 48.495,i°or de 1.9 TDi Signo. De spectaculaire 180 pk-versie met ?WD
Afwisselt voor ƒ 1.000,- minder van eigenaar. Prijzen van de
j*on 4 (met 4WD) zijn nog niet bekend. De directeur van SeatPporteur Pon Car sprak bij de presentatie de verwachting uit dat
le koning van het dierenrijk Seat (inter)nationaal naar ongekenp hoogten zal stuwen.
die de autowereld een
volgt, weet het. Het Spaanse
'. dat sinds een aantal jaren vol'g eigendom is van het
Q|
| kswagen-concern, maakt een
•"Selooflijke groei door. "Het
'Selopen jaar hebben wij 23.000
verkocht", vertelt Cor van
cr
Nat, bedrijfsdirecteur van Pon
*''' Met gepaste trots vertelt hij

dacht voor detail gesproken! En in
de console tussen de voorstoelen
zit een verborgen vak. Nog zoiets:
aan de rechterkant van de middenconsole prijkt een tassenhaak.
Nissan heeft met de Almera duidelijk een nieuwe weg gekozen. Vorm
staat in dienst van de mens, vanuit
de visie dat iedereen zich prettig
moet voelen in een auto. Terwijl de
prijsstelling heel scherp is gehouden, want je koopt al een Almera
1.5 voor 31.490 gulden.

Het aantal leaseauto's neemt
toe. Op 31 december 1999
bestond het totale leaseautopark uit 565.000 voertuigen,
waarvan 450.500 personenauto's. Vooral bestelwagens
worden steeds vaker geleased,
vorig jaar bedroeg de toename
20,6%. Voor de vrachtwagens
geldt een stijging van 10,2 %.
Volkswagen is het populairst
onder de leaserijders. Dat verklaart waarom er op werkdagen zoveel Golfs en Passats op
de weg te zien zijn. Tweede is
Nederlands meest verkochte
merk Opel. De top 10 van
nieuw geregistreerde leaseauto's ziet er als volgt uit: Opel
Astra, Volkswagen Passat,
Volkswagen Golf, Renault
Mégane, Ford Focus, Ford
Mondeo, Opel Vectra, Renault
Laguna, Volvo S40/V40 en de
Volkswagen Polo.

dat Seat in de ranglijst omhoog is
geschoten van de zeventiende plek
vier jaar geleden, naar de achtste
plaats nu. Van der Nat: "Dat betekent een stijging van ons marktaandeel van twee naar bijna drie
procent. En het eerste kwartaal van
dit jaar was alweer zeventien procent beter dan dezelfde periode
afgelopen jaar."

Het eind van de groei lijkt nog niet
in zicht dankzij de komst van de
Leon. De auto gaat een stevig
deuntje meeblazen in het segment
van de kleine middenklasse. In dit
grootste deel van de autotaart
maken de VW Golf en de Opel
Astra de dienst uit. "Dit jaar willen
we 27.000 Seats verkopen, waarvan 5.000 Leons", gaat Cor van
der Nat verder. Dan rijst de vraag in
hoeverre het Volkswagen-concern
bang moet zijn voor kannibalisme.
De Leon is immers een sterk alternatief vooreen Golf. "Uitmarktonderzoek is gebleken dat vooral

De Leon is duidelijk
herkenbaar aan de
hoge achterkant met
dito geplaatste
lichten.

eigenaren van een Opel Astra en
een Ford Focus hun auto zouden
inruilen voor een Leon. Golf-rijders
houden
vast
aan
hun
Volkswagen", besluit Cor van der
Nat. Als dit in de praktijk inderdaad
zo uitpakt heeft de Duitse fabrikant
zijn huiswerk heel goed gedaan.

Autoschade
Gespecialiseerd in uitdenken zonder spuiten
o.u. hij hagel- m piirkccrsdindc

ANWB
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Van voren ziet de Honda Insight
eruit als een onopvallende
Japanner. Tijdens de proefrit door
Gelderland hebben we dan ook
geen mensen van hun fiets zien
vallen van verbazing. De zij- en
achterkant zijn minder conventioneel vormgegeven. De achterwielen zijn nauwelijks zichtbaar. De
achterkant roept herinneringen op

aan het vorige model CRX. Dus in
dat opzicht komt de toekomst niet
ter sprake. Ook het dashboard doet
niet super futuristisch aan. Wat dat
betreft kan hij zo op de markt verschijnen.
Die gedachte wordt nog sterker
wanneer je met de Insight rijdt. De
benzinekrachtbron met een inhoud
van 995 cc maakt het bekende
driecilinder geluid. We laten de
koppeling opkomen en kijken op
het digitale dashboard. Schakelen
luidt het devies van de oplichtende
pijl. Nu al, hij draait 1.500 toeren?
Bovendien is het een 1,O-liter en de
ervaring leert dat deze inhoud niet
garant staat voor veel trekkracht.
We volgen de raad toch op en tot
onze verbazing vormt het geen

probleem. De motor pakt gelijk op.
We zien wel dat het paneel van
'Assist' volledig oplicht. Dat betekent dat de elektromotor de benzinemotor ondersteunt. Daardoor
hoeft de driepitter minder hard zijn
best te doen de auto op gang te
brengen. Dit verklaart ook waarom
de auto zo zuinig is. De prestaties
mogen er zijn: 12 seconden van O
tot 100 km/u. Wie een beetje aandringt haalt een topsnelheid van
177 km/u. De Insight heeft zeer
lange versnellingen. In 2 gaat hij
makkelijk over de honderd kilometer in het uur. Hij heeft de elektromotor dan ook hard nodig om
onderin het toerengebied trekkracht te bieden. De benzinemotor
heeft 68 pk en levert 90 Nm aan
koppel. Wanneer de elektrische

De Honda Insight
heeft een zeer gunstige
stroomlijn. Van voren
oogt hij het meest
conventioneel.

'assist' meehelpt beschikt de hybride over 76 pk en 113 Nm.
De Honda Insight komt voorlopig
niet naar Nederland. In Engeland
en Duistland word hij voorlopig bij
Honda-dealers uitgezet om reacties
van het publiek te ontlokken. Laten
we hopen dat hij snel in Nederland
verschijnt. Een benzineverbruik van
1 op 30 zal met de huidige brandstofprijzen een ieder aanspreken.

Sensationele Suzuki Swift
D
e Suzuki Swift is alweer
een tijd op de markt. In
de loop van de jaren
heeft deze auto bewezen erg
betrouwbaar te zijn bij een
lage kilometerprijs. Om de
auto nog aantrekkelijker te
maken, lanceert Suzuki de
Swift Sensation.

In deze uitvoering is de Suzuki
extra rijk uitgerust. Centrale deurvergrendeling met afstandbediening, elektrisch bedienbare ramen
en spiegels, ABS en twee airbags
zijn standaard. Op de versie met

1,3 liter motor zit zelfs airconditioning. Aan de buitenkant is de
Sensation te herkennen aan de
bumpers en spiegels in carrosseriekleur en een sportief uitlaatsierstukje. De Swift Sensation is leverbaar in Silver of Blue Metallic vanaf
22.495 gulden.

De Suzuki Swift Sensation
is voor een kleine auto
erg rijk uitgerust.
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Woonruimte aan te bieden'
Bel voor gratis bemiddeling
S A R Search and Rescue
Tel 0306306440

Verhuizingen
Bel Ben voor grote en kleine
verhuizingen Goedkoop en
vakkundig Tel 06 53208374

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 ko
lommen breedte in diverse lettergrootten eventueel met
bedrijfslogo/vignet
Plaatsing is mogelijk m de volgende edit ecombinaties

Ed. 17:
Zandvoorts N euwsblad
F O 57 per millimeter Sluit ngstijd dnsdag 12 00 uur

X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport
Voll verzekerd 0206424800

Personenauto 's
te koop
aangeboden
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep onderhoud APK
Eigen revisie afdeling
Motoren/versn bak
*»*\

SAAB OCCASIONS

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + D emer Gou
rant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam en Bui
tenveldertse Courant
F 4 29 per millimeter Sluit ngstjd maindag 1 5 00 uur

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1 98 per m Ilimeter Sluit ngstijd d nsdag 12 00 uur

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad U thoornse
Courant de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6 60 per millimeter Sluit ngst|d maandag 15 00 uur
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra m reke
nmg gebracht alsmede f 8 50 administratiekosten
' Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspre
d ngsgebied een bew jsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6 50 in rekening gebracht
Alle prijzen excl 17 5 % BTW
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel 023 571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij
Zandvoorts N euwsblad Gasthuisplein 12 Zandvoort
De sluit ngstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week

Mededelingen
Wilt u iets anders'
'Oranjent'
Zaterdag 29 april om 2000
uur autopuzzelrit met instructieles vooraf Inschrijving vanaf
19 30 uur m het PalaceHotel
B v Fenemaplein 2 te Zandvoort ƒ 10,- per auto Maak
kennis met de autonttensport
Autosportvereniging Sandevoerde tel 023-5716381

POKEMON speciaalzaak
Shell Boulevard
Tel 57151098

Felicitaties
Hoera Oma Zus is 80 jaar
en dat vieren we met elkaar
In een huis in Zevenaar
En de hele kinderschaar
wenst je veel geluk en op naar
de 100 jaar
Kusjes van ons allemaal

tel 0235614097

Kennismaking
Zeer aantrekkelijke vrouw 40
1 73 58 kg goed niveau
geen kinderen nooit getrouwd
geweest z k m nette verzorgde man Meer info via boxnummer 342219
Ik ben Mariet uit het Westen
van het land en zoek een
lieve gezellige man Ik hou
veel van dieren ben 39 en
nooit getrouwd geweest Meer
info op boxnummer 253975
Ik zoek een heerlijke romantische man die valt op een leuke slanke meid voor een dineetje met kaarslicht
Afspraakje via mijn boxnummer
Boxnummer 296038
KIM ik wil graag met je gaan
stappen dat lijkt me echt gezellig Wie weet wat we daarna nog afspreken
Boxnummer 371900

B11
DORPSPLEIN 5
ZANDVOORT
Ruim woonhuis met achtertuin m hart|e centrum
INDELING
Sout zelfst entree gang m aansl voor wasmach
modern toilet royale luxe badkam met 2 pers bad
aparte douche en dubb wastafel 2 royale slaapkam vaste kastenwand Beg grond entree/gang
toilet ruime Z vormige living met parketvl en luxe
open keuken met app en toegang tot betegelde ach
tertuin op het westen met houten schuur en achterom leverd ruime overloop met studeerhoek en toi
let 2slaapkam 2everd vaste trap naar zolderberg
m c v opstelling en kleine zolderkam
• hele souterrain w laminaatvloer
• alle ramen v v dubbele beglazing
• event parkeren op eigen terrein (achtertuin)
• parkeervergunnmgstelsel is m ontwikkeling
• c v gas
•grondopp
a
PH 123 m*
Vraagprijs ƒ 615 000,-

PARK DUYNWUK FASE II
ZANDVOORT
bouwnummer 6 LA SPEZIA
Uniek object gelegen in het nieuwe Plan Duijnwijk
royale 5 kamer maisonnette met atelier en groot
dakterras Totale opp 183 m 30 m; dakterras
INDELING
Begane grond entree/gang toilet werkkast woon
kamer met semi open keuken en eetkamer atelier
bereikbaar vanuit woonkamer (45 m )
Slaapverdieping gang 2 slaapkamers badkamer
met bad douche wastafel en 2e toilet
Tuinverdiepmg zeer ruime overloop slaapkamer
berging en ruim dakterras
• Inpandige parkeerplaats
• Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
• Transport via notaris van de verkoper
• Overdracht na gereedkomen project
• La Spezia type l bouwnummer 6
Vraagprijs ƒ599000,

Leuke gozer uit Den Haag
zoekt een meid uit die omgevmg om lekker mee te gaan
stappen
Info
boxnummer
701815

Ik ben een spannende vrouw
rond de 40 en zoek via deze
lijn dito man voor het maken
van een blind date Meer mformatie
op
boxnummer
260904

Ik ben een leuke 20-jange
Voor Jenny is het de 50e keer meid en zoek een leuke vrouw
dat ze samen met de koningin tot 25 voor het maken van een
haar verjaardag viert
afspraak Als jij zin hebt om
Van Harte gefeliciteerd
me te leren kennen'
En heel veel plezier
Boxnummer 218362
Charles en Corry
ANNIE 39 met dochtertje van
5 en vrij flink postuur Ik wil m
contact komen met niet kavoor lende man tot 40 en max 1 90
Oranjebal m gratis hapjes Sportcafe Zandvoort
don 27/4 dansontmoetmgsav bruiloften recepties perso- groot Boxnummer 266925
verjaardagsvoor singles 30+ De Ossestal neelsfeesten
catering
023- LINDA leuke meid 18 mooi
Nieuweln 34 bij Osdorperban feestjes
uiterlijk blond blauwe ogen
88 Osdorp 20 u vrij parkeren' 5715619 0654616812
1 65 en 50 kg z k m leuke
vriend om te stappen en voor
relatie Boxnummer 302909

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 1500 uur
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst

ZANDVOORT

In gezellige kindvr buurt gelegen royale dijkwonmg
tuin op het zuiden met achterom en stenen schuur
INDELING
Begane grond entree hal toilet woonkamer met
open keuken met mbouwapparatuur
Souterrain (tumniveau) wasruimte bergkast royale
bergkamer royale kamer naar tuin op het z meteen
extra grote berging en achterom
leverdieping Sslaapkam nette badkam met bad
douche wandmeubel met dubb wastafel en toilet
• Bouwjaar 1991
• Rondom dubbelglas
• In 1997 buitenzijde geschilderd
• Telefooncentrale
• Grondoppervlak circa 100 m*

DERUYTERSTRAAT106

ZANDVOORT

Tweekamerappartement op de 4e tevens hoogste
verdieping gelegen met fraai zeezicht

INDELING
Entree gang keuken woonkamer slaapkamer bal
kon toilet badkamer met douche en een berging op
de begane grond

• Het appartement wordt aangeboden met alle roe
rende zaken die aanwezig zijn
• Servicekosten ƒ 295 per maand
• Oppervlakte 60 m'

Vraagprijs ƒ525000,-

Vraagprijs ƒ 279 000,-

Cense & van Lingen
Makelaars...

Ik ben een 20-jarige jongen
en zoek een leuke vrouw om
leuke dingen mee te doen en
als het klikt een relatie op te
bouwen Boxnummer 813000

Ik ben een POOLS meisje van
21 lang en slank Ik zoek een
man tot 25 voor nadere kennismakmg en wie weet wat
meer Reageren op
Boxnummer 270366

VAN LENNEPWEG 65/25

ZANDVOORT
KOSTVERLORENSTRAAT 45
Karaktenst vrijst villa op royale kavel met vijver en
zomerhuis Oprit voor meer auto s en een garage
INDELING
Begane grond entree/vestibule gang met kelder
toilet voorserre ruime woonkam met eetserre rui
me keuk klompenhal
leverdieping overloop ruime badkam m douche/
wastafel/26 toilet en aansl voor wasmach 4 slaap
kamers waarvan 1 met kastenkam /babykam bal
kon op het zuiden
Zomerhuis hal zitkam m open keuk douche/toilet
slaapkamer
• Riante achtertuin van 39 00 x 12 00
• Bouwjaar 1917
• Deels voorzetramen
• C V gas combiketel
• Grondoppervlak 666 mï
Vraagprijs ƒ 895 000,-

DE FAVAUGEPLEIN 43/1

ZANDVOORT

Royaal 4 kam appartem op de leverd m groot ter
ras en inpand ruime berg Direct aan de wandelbou
levardgel metfant uitz over zee en centr gel tov
winkels en openbaar vervoer
INDELING
Entree/gang ruime L vorm woonkam m plavuizen
vloer mod half open keuk m mbouwapp mod luxe
badkam m ligbad wastafel en toilet royale slaap
kam slaapkam/kastenkam metgeyser
• Grotendeels kunststof ramen met dubbel glas
• Servicekosten ƒ 400 mcl voorschot verwarming en
water
• Zeer ruime berging
• Transport 3 weken na oplevering nieuwbouw
Vraagprijs ƒ499000,-

Uitgaan

Evenementen

Zondag 7 mei PARANORMAAL BEURS m RAM S PARTY
CENTRE Jan van Galenstraat 24 (= ongeveer 75 meter van
Marcanti) Aanvang 11 00 uur Entree ƒ1250 (met deze adv
ƒ2 50 korting) Lezingen van Jan van der Heide11' en Manon
Brouwer verricht wonderen'11 Aura fotografie1 Elke 7e bezoeker
een gratis CD

Opleidingen en
cursussen

Dieren en
-benodigdheden

NAGELSTYLISTE een vak
met toekomst avond-dagopl
Info 020-6201914

Ellen Cats Hondenkapsalon
gedipl sinds 1978
Achter-weg 1 Zandvoort

Dans- en
balletles

Volgens afspraak
023-5730068.
Kinder en babyartikelen

SALSA WORKSHOP
Elke
zondagmiddag van 1600 tot
1900 uur Borgerstraat 112
tel 020-6737269

Te koop kinderslaapkamer
bed + ombouw bureau +
lamp prijs ƒ150 geel/rood
Tel 023 5719656

Lichaamsverzorging

Kunst en antiek

ASTROLOGIE Beroeps
opleiding 0206384148

PERMANENTE MAKE UP
professioneel en betaalbaar!
Vista Studio 0206201914

Rob 42 zoekt een nieuw
maatje HIJ is warm integer
trouw en loyaal' Wie reageert'
Boxnummer 700735

1 76 blauwe ogen parelwitte
tanden kort bruin haar sportief hou van koken dansen
uitgaan en vakantie en zoek
jou1 Een leuke spontane meid1
Meer
info'
Boxnummer
760918

W on ing in rich tin g

Ik ben BRIGITTE ik heb gebeld want ik zoek iets gezel
ligs' Ben jij groot en breed
rond de 50 en woonachtig m
de randstad' Ik wil eens ge
zelhg met je afspreken dus
luister boxnummer 296167

DE KLUSSENBUS
Voor ledere klus bellen dus
Tel 023 5713780

Financieringen
Autoverzekering

Nu ook voor u geld"
Zonder toetsing BKR Bel nu
0900-2020720(150 cpm)

Alleenstaande jongeman van
35 uit de buurt van Ommen
zoekt een leuke gezellige
romantische en spannende
BLIND DATEi Heb jij zin om
met hem wat te gaan drinken'
Boxnummer 760924

Leuke jongen van 21 zoekt
een leuke meid met lang licht
bruin haar die met hem van
het leven wil genieten zoals
uitgaan vakantie en samen
alles delen Kies direct voor
boxnummer 842250

Donkerharige slanke vrouw Leen 43 heeft een zoon van
1 70 lang met zoontje 10 jr die 12 en zoek een vrouw tot 40
elk weekend naar zn vader jaar Luister direct voor gegegaat Ik sta weer open voor vens boxnummer 733258
een nieuwe relatie Wil je we- Donkere jongen zoekt een
Bel 020-5626271 voor het ten wat van mijn ingrediënten gezellige relatie met lemandi
WOONRUIMTE NODIG'
zijn'
Boxnummer 364890
Boxnummer 738964
snel opgeven van uw MicroBel S A R Search and
advertentie
Rescue Tel 030-6306440
Bel je eens je wordt echt niet HELEN serieuze vrouw 41
aan het lijntje gehouden' zoekt een liefst donkere man
MARGRIET 41 jr erg muzi- voor fijne vriendschap met mij
kaal en liefhebster van ba- en m n 2 kinderen Mannen
Fryse stagelopende studente Woonruimte gezocht voor rokmuziek op klavecimbel
met
goede
bedoelingen
zoekt samen met m Zandvoort werkende vrouw 28 jr omg
cello en viool Reacties en info moeten zeker even luisteren
werkende vriend een appar- Zandvoort huur ± ƒ750 - p m
op Boxnummer 200629
op boxnummer 349439
tement in Zandvoort ±/1100 Tel 06 20935855 of 5712106
Tel 06-27223937
Micro-advertenties opgegeven Uw rubrieksadvertentie kunt u telefonisch opgeven
Particuliere Micro-advertenties voor maandag 1500 uur Tel 020 5626271
worden doorgeplaatst op ATS worden al in dezelfde week op
Text
woensdag geplaatst
V A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 5714534

Woonruimte te huur aangeboden

Woonruimte te huur gevraagd

NVM

.MAKELAAR,

CENSE&
'» LINGEN
V
A

MAKELAARS O G • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR.P.N QUARLESVANUFFORDLAAN2 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 FAX 023 - 5 715 747

Vraagprijs ƒ399000,-

Ik kom oorspronkelijk
uit
Spanje maar woon al vele
jaren m Amsterdam Ik ben
een goeduitziende vrouw van
Schilder heeft nog tijd voor 50+ Ik zoek vaste ser relatie
binnen en buitenwerk vrijblij- met niet rokende man in bezit
vend
prijsopgave
Tel van rijbewijs Kies direct voor
571 9800 na 19 00 uur
boxnummer 270148

T K A bruine rundlederen
2 zitsbank vr pr ƒ200
Tel 5730664

ra

• Balkon op het westen en balkon op het oosten
• Badkamer en keuken zijn in 1999 vernieuwd
• Het gebouw is voorzien van een lift
• Berging op de begane grond
• Servicekosten ƒ 490 per maand inclusief voor
schot stookkosten en warm water

Het kan niet op maar het is
echt waari Slank spontaan
35 1 81 lief eerlijk betrouwbaar aantrekkelijk creatief
zorgzaam en 1 kind Ik zoek
beetje ondeugende man die
tevens recht door zee is
Boxnummer 313135

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice onder
houd beveiliging timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis
Tel 0235712418

INDELING
ENTREE RUIME HAL WOONKAMER MET OPEN
HAARD EN VASTE KAST, MODERNE KEUKEN
MET INBOUWAPPARATUUR, 3 SLAAPKAMERS
MODERNE BADKAMER MET WASMACHINEAANSLUITING

Charmante jongedame 44
zkm
eerlijke
intelligente
jongeman Lachen en huilen
is bij mij mogelijk Wil je weten
waar je zon beetje aan zou
moeten voldoen' Beluister
voor
details
boxnummer
379342

Vraag en aanbod

..voor dat échte (t)huisgevoel!

BURG VAN FENEMAPLEIN 4/6
ZANDVOORT
Royaal 4 kam appartem (ca 120 m') gunstig gel op
deSeverd m fraai uitz overzee boulevard en dorp

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER'
Simpel snel en discreet 24 uur per dag 7 dagen per week
Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 50 270 (1 gpm) en toets m
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Veilinggebouw
Amstelveen
van uw keuze
Heden inbreng voor veiling 4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
8 en 9 mei Spinnerij 33
Amstelveen 020-6473004
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50 50 232

Sportmassage ontsp massage Shiatsu voetreflex ook
zonnebank Tel 023 5714092 Weg verhuizing mooi 3 dlg
eiken wandmeub en 2+3 zits
bankst echt leer z g a n Alles
T k a "^1 IPFRWINJTPMnn
mcl ± 14 spelletjes Pnjs
±ƒ350- tel 0235715477

Ongetrouwde vrouw werk
zaam m de verpleging Ik ben
30 en heb geen kinderen Ik
zoek een gezellige man tot 40
jr Boxnummer 270264

Personeel gevraagd
Algemeen
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Beth Shalom is een Joods multifunctioneel zorgcentrum m
Amsterdam dat verzorging verpleging en huisvesting biedt
aan 360 bewoners Wij hebben een locatie in Buitenveldert en
in Osdorp Wij zijn op zoek naar

enthousiaste vakantiemedewerkers
die op een van onze locaties voor minimaal 3 en maximaal 6
weken willen werken

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
Gezocht
huishoudelijke hulp 1x per
week, minimaal 3 uur
Gaarne telefonische reactie
na 19 00 uur 's avonds
Telefoonnr 023-5732064

Kunt u goed STRIJKEN'
Wij zoeken een vriendelijke
mevr die dit kan en ook
schoonm werk wil vernchten
v ong 6 uur p wkinZandvoort Tel 023-5720058

Administratief/kantoorpersoneel

Professionele collega's gezocht!!
Service desk medewerker bij
een bank interessant?

Ben je ouder dan 18 jaar' Ben je beschikbaar voor werk op
Werken op een servicedesk bij een bank is best zwaar De
een van beide locaties m de bovengenoemde periode'
hele dag wordt er een beroep gedaan op jouw klantvnendelijkDan ben je bij ons welkom
heid en soms moet je gewoon even stoom afblazen Gelukkig
Wij hebben functies als verzorgingsassistent binnen de secto- werk je m een klem team van professionele SERVICE DESK
ren Zorg Buitenveldert en Osdorp Ook kun je als keukenas- MEDEWERKERS van ReceptieService B VVIntegrated Servisistent aan de slag binnen de sector Facilitaire Dienstverlening cesBV die je ondersteunen Een van je toekomstige collega s
kan je vertellen hoe leuk en afwisselend deze functie kan zijn
Studenten HBO V of studenten medicijnen die stage gelopen
hebben m een verpleeghuis worden met open armen ontvangen
Moderne mensen combineren werk zorg en opleiding Om
jzelf optimaal te kunnen ontplooien b
bieden we je de gelegenWij bieden een passend salaris minimaal (jeugd)mmimumloon jezelf
he
leid om fulltime of parttime te werken
En indien van toepassing onregelmatigheidstoeslag
Vakantietoeslag bedraagt 8%

Mannen en vrouwen onder elkaar

Belangstelling'
Stuur een brief met je persoonlijke gegevens zo snel mogelijk
naar Beth Shalom Personeelszaken Kastelenstraat 80
1083 DE Amsterdam faxnummer 020 6612517

ABMA VAN EEUWIJK
ADVOCATEN EN NOTARISSEF
zoekt voor de vestiging Amsterdam
op korte termijn een

secretaresse (v/m)
voor ca 30 uur per week
t b v de strafpraktijk
Eisen
goede beheersing van de Nederlandse taal
enige kennis van de Engelse taal
goede typevaardigheid
ervaring met WP 5 1
goede communicatieve vaardigheden
Uw schriftelijke sollicitatie richten aan
Abma Van Eeuwijk Advocaten en Notarissen
tav Mr G Meijers
Fredenksplein 39
1017 XL AMSTERDAM
tel 0206383606

Commercieel personeel

Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w o inkomen ƒ125 000 \
auto v d zaak, etc U heeft HBO-niveau en (bij voort
commerciële ervaring Een interne opleiding zorgt voo
juiste kennis Tel 030-236 76 46 Vraag naar John Gaarl
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schnjf uw_sollic|
Naast een aangename telefoonstem en een representatief
met CV aan Spaar Select
t a v John r
voorkomen beschik je over de nodige sociale vaardigheden
De computer bijt je niet en ook een klant in het Engels te woord Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT
staan moet geen probleem voor je zijn

Aangenaam

Kansen!!

voor bijzonders zorg

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 1500 uur
worden al m dezelfde week op
woensdag geplaatst

Vraagprijs ƒ 529 000,-

Personeel aangeboden

BETH
Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ30- per uur'
bel 0900-203 203 O (1 5 gpm)

PARK DUYNWUK FASE II
ZANDVOORT
bouwnr 89 LA SPEZIA Type III
In het nieuw op te leveren Plan Duijnwijk op steen
worp afstand van het strand gel zeer ruime 6
kam maisonnette van 154 m' Verd overSwoonl m
een balkon en 2 terrassen
INDELING
leverdieping inpandig entree gang 3 slaapkam
badkam m bad douche wastafel en toilet
2e verdieping overloop met toilet woonkam m bal
kon semi open keuk eetkamer
3e verdieping ruime hobbykam /studio met 2 dak
terrassen (oost en west)
• Inpandige parkeerplaats
•Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
• Transport via notaris van de verkoper
• Overdracht na gereedkomen object
• La Spezia type III bouwnummer 89

Horecapersoneel

Uiteraard gaat niemand zo het diepe m Je wordt goed ingewerkt De benodigde diploma s kun je bij ons halen Zo bieden
wij dames en heren met talent de mogelijkheid om op onze
kosten door te groeien naar deze en andere interessante
functies

Info?
De baan van je leven?
Bel gratis 0800-5463842

Gevr meisje (scholiere) voor
de bediening enkele dagen
per week en in de vakantieperiode Brasserie Harocamo
(wo do tussen 13 00 en 21 00 uur)
Kerkstraat 14 tel 5712102

Klusjesman voor alle klussen
schilderwerk en timmerwerk
020-6898850/06-55754352
Bza
betrouwbare
voor uw huis en huisdierej
Vrouw zkt huishoudelijk werk gen vergoeding 0598-6
020 6908399 of 06-29290293
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
zend uw brief dan aan
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
De mzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatst
Uw teactie dient verstuurd te worden in een envelop m6
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummerl

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Woensdag 3 mei 2000
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Datum
03 mei
04 mei
05 mei
06 mei
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei

HW
03.49

UW

HW

16.05
16.45
17.27
18.09

00.34

07.59

03.36

08.55

04.26

01.00
01.24
02.05
02.50

2

'
,
«l

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7'166. 60-e jaargang nummer 18, oplage 5.425 Editie 17

11.55

04.25
05.05
05.45
06.26
07.13

Gcm. Zanclvoort
Swalucsliaat2
2042 KBZandvooil
TEKST Al'cl. Aichicl'
bc/, wijk 2042/7

LW

18.56

19.45
20.39
21.50

Zandvoorters
.
naar Kroatische
gemeente

12.34
13.20
13.54
14.24
15.05
15.54
16.44

Maanstand: NM do 04 mei 06.12 uur.
HW: do 04 mei 16.45 uur, + 121 cm NAP.
LW: wo 10 mei 04.26 uur, - 91 cm NAP.

ZANDVOORT - Strandpachters nwgen deze zpmer
per deelgebied maar drie eigen lawaaiige feesten organiseren. Dat heeft de gerneenteraad gisteravond uiteindelijk unaniem besloten. Ook
de strandpachters en de taewoners zijn het daarmee
eens. De overkoepelende bewonersorganisatie van de
boulevard en de strandpachtersvereniging hebben hierover al een convenant gesloten.
N. Serry
(Bewonersplatform) is blij met het besluit van
de gemeenteraad. „De kou is
nu uit de lucht. We hebben in
grote harmonie met de strandpachters
overeenstemming
bereikt. Sterker nog, het taestuur van de strandpachtersvereniging is naar ons toe geADVERTENTIES
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En verder:
De Haan
maakt meeste
doelpunten
Pagina 7

DEZE WEEK
16 PAGINA'S

Ballonnengroet voor Bea

komen met het voorstel waar- WD ziet liever drie festiviteiover de gemeenteraad nu posi- ten per paviljoen.
tief besloten heeft."
Volgens Gert, Toonen is het
instellen van deelgebieden nog
Vorig jaar mei stond het Be- niet juridisch gedekt. Het alwonersplatform nog op zijn ternatief voor jde drie feesten
achterste benen. Toen besloot per deelgebied L vijf feesten per
de gemeenteraad dat er vijf afzonderlijk paviljoen, vindt
festiviteiten per paviljoen vooral burgemjeester Van der
mochten plaatsvinden. Er Heijden geen prettig alternamoest weleerst een onderzoek tief voor de om.wonenden, omdat het volgens het adviesbureau Peuts kanl leiden tot twintigkeer per zorfier geluidsoverlast.
„Maar Peuts schetst een
doemscenario. De soep wordt
niet zo heet gegeten, blijkt in
de praktijk," meent Toonen.
Fred Paap (VTO) verwijt het
gedaan worden naar de maxi- adviesbureau zlelfs dat het zich
male geluidsbelasting voor de heeft laten leiden door angst
omwonenden.
bij het schrijven van het rapInmiddels is er een ander port.
voorstel aangenomen. Er kpWD en PvdA zijn na schormen vijf groepen strandpavil- sing dinsdagavond toch overjoens op het textielstrand. De stag gegaan, a^was het schoorfeestregeling gaat voorlopig al- voetend. „Het is een monleen dit zomerseizoen gelden. strum, maar jwe accepteren
In het najaar volgt er een eva- het experimejit," zei Paap.
luatie.
Toonen stelde^ voor om per
WD en PvdA hadden in eer- deelgebied data af te spreken
ste instantie problemen met waar de paviljoens op kunnen Om koningin Beatrix te eren hebben de Zandvoortse kinderen
het toestaan van feesten per inschrijven, zodlat iedereen een zaterdagmorgen ballonnen opgelaten. Het Mannenkoor,
burgemeester Van der Heijden en een heleboel Zandvoorters
groepen strandpaviljoens. De eerlijke kans Krijgt.

„Onze straat is veel te smal
voor een bus," zegt initiatiefneemster Ellen Deinum. „Halyerwege zit er een versmalling
in. Er staat nu al een lantaarnpaal in een tuin, omdat daar op
de stoep geen voor ruimte is.

Het is logischei om de bus over
de boulevard e laten rijden,
Dan kan de bv s na de Paulus
Loot zo de Gort van der Lindenstraat in."
„Bovendien," zegt ze, „tril ik
mijn bed uit als die bus zo
dicht langs mi n huis voorbij
rijdt. Ik vind hè ; trouwens ook
gevaarlijk voor mijn twee kleine kinderen. D Marisstraat is
nu al best dnü met auto's en
fietsers. Het zou mooi zijn als

dit een dertig-kilpmeterzone
wordt en eenrichtingsverkeer."
Wethouder
Hogendoorn
neemt de handtekeningen
waarscnjjiiujk dinsdag 9 mei in
ontvangst. Volgens Deinum
hebben bijna alle bewoners getekend. „Als ze allemaal thuis
waren geweest, waren het er
wel zeventig geweest."
Ze hoopt dat Hogendoorn
haar verzoeken serieus neemt.
„Ik ben geen moeilijk mens,
maar toen ik uit het nieuwe
verkeersplan begreep dat wij
een nieuwe buslijn voor de
deur kregen, kon ik niet meer
stil blijven zitten. Overigens
vind ik de buslijn op zich een
heel goed idee."

ADVERTENTIES

Uw Krant
niet
ontvangen?
Bel dam i.v.m.
nabezorging
donderda'gmorgen
vóór 1 2 uur
tel. 57 7166

Bruna
viert feest!
Zie onze feestelijke
openingsadvertentie
in deze krant

Niet meer verdwalen

begeleidden deze opening van Koninginnedag met gezang
Zie ook pagina 9
Foto Andre Lieberom

Tap richt weer afdeling
Horeca Nederland op
ZANDVOORT - Ben Tap
(Café Shooters) wordt 15 mei
de voorzitter van de nieuwe
Zandvoortse afdeling van
Horeca Nederland. Willem
van der Werff is de nieuwe
secretaris.
Er zijn twee redenen volgens
Tap waarom hij samen met
een paar andere horeca-ondernemers de in 1997 opgeheven
afdeling nieuw leven wil inblazen. „Horeca Nederland is een
grote organisatie met heel veel
kennis. Lokale afdelingen worden bovendien ondersteund
door een rayonconsulent. Het
voordeel is dat we Zandvoorts
beleid makkelijker kunnen vergelijken met andere gemeenten."
De andere reden is dat Horeca Groep Zandvoort (HGZ),
die tegenwoordig onderdeel
uitmaakt van het Ondemersplatform, volgens Tap langzaam dood gebloed is. „Een
paar jaar geleden is HGZ heel
enthousiast begonnen, maar
op een gegeyen moment gebeurde er weinig meer."
„En," zegt hij, „er is onder-

ling een hoop kinnesinne. Velen zijn te veel met hun eigen
winkeltje bezig. Wij vinden dat
je de promotie van Zandvoort
gezamenlijk moet aanpakken.
Er zijn inmiddels een hoop j onge nieuwe ondernemers in
Zandvoort gekomen. Wij willen
verder zonder de erfenis van
het verleden."
De nieuwe afdeling heeft volgens Tap al 58 leden. Hij hoopt
voor het einde van het jaar 75
leden te hebben. Hoeveel HGZ
er heeft is onduidelijk. Bob
Nees, vice-voorzitter, zegt dat
hij het niet weet.
Tap heeft wel met Nees en
voorzitter Wiebe Beekelaar gesproken. „Maar ze zagen er
niets in," zegt Tap. Nees: „Ik
vraag me persoonlijk af wat
het nut van deze nieuwe afdeling van Horeca Nederland is.
Horeca Nederland is heel groot
en, zoals ik het heb ervaren,
ook tamelijk log. Boyendien is
Horeca Nederland niet gericht
op het lokale beleid."
„HGZ functioneert heel
goed nu we in OPZ zitten. Er is
geen behoefte aan een tweede
club," aldus Nees.

Jongerenpanel buigt zich over veilig uitgaan
Zonder hun leeftijdsgenoten
af te vallen of de horeca het
vuur aan te schenen te leggen
tot het verscherpen van de alcoholcontrole, zoekt het panel
naarstig naar mogelijkheden
om toch de veiligheid te verhogen door alcoholmisbruik tegen te gaan.
Een ander punt van zorg
waar het jonge stel zich over
buigt, is de verkeersveiligheid.
Op bijvoorbeeld het fietspad
langs de voormalige trambaan
is het niet helemaal pluis.
„Ik rijd daar vaak in het pikkedonker naar school," zegt
Jan, die dagelijks met zijn fiets
naar het Sancta Maria in Haarlem peddelt. „Het schijnsel
van mijn fietslampje is niet yoldoende om mij een goed zicht
te geven."

Z

E ZIJN jong en ze willen wat. Zandvoort heeft sinds kort
een Jongerenpanel met zeven enthousiaste leden. Voorlopig hebben ze zich op de veiligheid in het uitgaansleven en
in het verkeer gestort. Jan Koning (16) houdt zich samen met
Ben van Holten (17) voornamelijk bezig met de pr. Met Robin
Cozijnsen (16) en Sven Carree (14) is hy panellid van het eerste
uur.
„Ik werd benaderd door
ambtenaar Peter Post en een
goede kennis van mij, Daniel
koper. Hu is redelijk op de
hoogte van het reilen en zeilen
op gemeentelijk niveau, door
zijn ervaring in een politieke
partij. Zij begeleiden het jongerenpanel."
„Het is de bedoeling dat wij
uiteindelijk zelfstandig kunnen gaan werken. Dat gaat
heel geleidelijk. Eerst was Peter bijvoorbeeld bij elke vergadering uit zichzelf aanwezig.
Nu moeten we hem officieel
uitnodigen. Aan die kleine dingen merk je dat we steeds
meer losgelaten worden."

Het initiatief voor deze jeugdinbreng kwam dus vanuit de
gemeente zelf. Via via werden
er jongeren gevraagd mee te
werken aan dit opmerkelijke
project. In eerste instantie
ging het panel meevergaderen
met de Veiligheidsraad, waar
onder anderen het ondernemersplatform, de gemeente,
politie, justitie en de horeca
zitting in nemen. Later kwamen daar de werkgroepen VeiNel Kerkman lig Uitgaan (samen met zes af-

geyaardigden uit de veiligneidsraad) en Activiteiten
voor Jongeren' (in samenwerking met het ActMteitencentrum) bij.
'
„Al snel hadden we een aantal jongens bij elkaar gevonden, via voetbal en de reddingsbrigade. lilaar we hadden
nog geen enkel meisje weten te
strikken," vertelt Jan verder.
„Op een dinsdagochtend in de
kerstvakantie om 9 uur 's ochtends kwamen we bij elkaar op
het gemeentehuis en toen hebben we elk meisje uit Zandvoort een brief gestuurd. Uit
het bevolkingsregister konden
we de adressen en leeftijden
opduiken. Op de honderden
brieven die we geplakt en verstuurd
heb ben
kwamen
slechts zes reacties."
Maaike van der Berg (15) en
de zussen Msarjolein (16) en
Carolien Jansjsen (18) hebben
zich als enige' drie leden van
het vrouweljjï: geslacht daadwerkelijk bij liet panel aangesloten.
Carolien houdt zich bezig
met het veilig uitgaan in Zandvoort. Vooral l iet drankgebruik
wordt daarbin onder de loep

Jan, Marjolein, Carolien, Maaike en Ben vormen samen met Robin

en Sven het Jongerenpanel

genomen. „Ik heb zelf gemerkt
dat ik van te veel drinken
agressief kan worden en dat
merk ik ook aan de uitgaanders om me heen. Ik heb daarom besloten niet meer dan
twee glazen per avond te drinken," vertelt ze.
„Ik heb meegemaakt dat ev
een vechtpartij ontstond bij de
Febo om iets onbenulligs en
dat mensen vernielingen aanrichtten aan de spoorwegovergang. Ik kan me dan heel onveilig voelen. Bepaalde cafés
mijd ik omdat ik hoor dat er

FotoAndieLiebeiom

soms vechtpartijen zijn geweest. Maar hoe het aJcpholgebruik te beperken is, blijkt een
moeilijke kwestie."
Om daadwerkelijk te testen
hoe moeilijk of gemakkelijk het
is voor de jeugd om aan drank
te komen, ging het panel gezamelrjk het nachtleven in.
„Sven was ons proefkonijn,
want hij is veertien jaar en aan.
hem mag dus officieel geen
drank geschonken worden,"
vertelt Jan. „Slechts een enkeling weigerde hem een drankje."
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ZANDVOORT - Zonder dat
de subsidie rond is, heelt de
gemeenteraad gisteravond besloten dat de tweede opknapbeurt van de Zandvoortselaan
moet plaatsvinden. Verkeerswethouder Hogendoorn heeft
wel goede hoop dat de subsidie
van de provincie in het najaar
loskomt. GBZ vindt dat de
raad eerst moet wachten op de
subsidie. Deze partij heeft
dinsdagavond dan ook tegengestemd
Zandvoort staat bovenaan
de reservelijst. Dat wil zeggen
dat Zandvoort aan de beurt
komt als een andere gemeente
voor l november de voorbereidingen voor een verkeersproject niet klaar heeft.
Er wordt onder andere een
rotonde bij Nieuw Unicum
aangelegd voor 1,5 miljoen gulden, waarvoor Zandvoort volgens verkeerswethouder Hogendoorn 50 procent subsidie
kan krijgen.

PvdA wel
huiverig

'Marisstraat
is te smal
voor bias'

Geen zon, weS vee!
gezelligheid op
Koninginnedag. Drie
verhalen over het
Oranjegevoel.

Wel plan, nog
geen subsidie

WD en

ZANDVOORT - Gewapend met zo'n zestig handtekeningen wil een afvaardiging van de bewoners uit de
Marisstraat volgende week
verkeerswethouder
Hans
Hogendoorn op andere gedachten brengen. De bewoners willen dat de nieuwe
buslijn over de Boulevard
Paulus Loot gaat lopen en
niet door hun straat.

olgens mij is het niet moeiV lijk om iets door te geven
als je weet wat je door moet
geven. Het motto 'Vrijheid
geef je door' van de 55-e verjaardag van de bevrijding is
voor mij aanleiding om na te
denken over de vrijheid. Want
wat betekent het eigenlijk
voor mij?
Is het: vrijheid blijheid, vrijheid m meningsuiting of onafhankelijk zijn? Zeg het maar
want ik weet het niet. Mijn invulling zal anders zijn dan die
van mijn man. Alletwee zijn we
in de oorlog geboren maar uiteindelijk hebben we die toch
anders meegemaakt. Ik niet
echt bewust.
Via verhalen van mijn ouders weet ik dat een groot gedeelte van de Zandvoortse bevolking tijdens de oorlog is geevacueerd naar verschillende
plaatsen in de regio. Ons gezin
bleef m het Badhuis wonen
omdat mijn ouders daar werkten. Mijn opa kreeg heimwee
naar de zee en samen met m'n
opoe trokken ze bij ons in.
Verder weet ik dat er schitterende panden werden gesloopt. Het strand werd afgesloten. De watertoren werd
opgeblazen. Dat alles hebben
mijn ouders aan mij doorgegeven.
Maar nooit heeft mijn vader
verteld dat hij een dagboek
over de oorlogsjaren heeft bijgehouden. Daarin stond de inval van de Duitsers op 10 mei
1940 beschreven.
Ook schreef hij dat hij tijdens de vergaderingen van de
NVV-bond in Zandvoort op
zijn woorden moest letten omdat enkele bestuursleden
NSB-sympathieen hadden.
Maar als ik zijn dagboek
herlees vind ik niets over wat
vrijheid voor hem heeft betekend. Ik vraag me af of je beslist een oorlog moet hebben
meegemaakt om te weten wat
vrijheid is? Ik denk het niet.
Volgens mij weet je pas wat
vrijheid betekent als je onvrijheid hebt ervaren. Dan weetje
uiteindelijk wat je door moet
geven.

Thys over
Puck en Jan
De Reus
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Raad eens met drie
feesten per paviljoen

Los nummer 2,10 gulden

Bovendien is het flink bebost
langs de baan en het zal geen
pretje zijn voor een fietser om
daar soms moederziel alleen in
het duister op de pedalen te
staan. Secretaris Marjolein
Janssen stelde wethouder Hogendoorn onlangs dan ook een
vraag in het openbaar over de
verlichting van het bewuste
fietspad.
Het jeugdpanel moet op zo'n
niveau gaan functioneren dat
er in de toekomst meer voortstellen van hun kant behandeld zullen gaan worden in de
gemeenteraad.

ZANDVOORT - PvdAraadslid en strandpachter
Gert Toonen heeft een nieuwe
oplossing om verdwalen te
voorkomen.
Hij wil deze zomer neptattoos aanschaffen met de afbeeldmg van de verdwaalpaal
die voor zijn paviljoen staat
Rond Take Five zullen veel
kinderen dan ook met vlmdertjes op hun arm in het zand en
de zee spelen.
Pieter Joustra heeft dankzij
de Mnderoppas van de Rode
Kruispost een andere suggestie: naai een labeltje met het
gsm-nummer van papa of
mama in de zwembroek en het
zwempak. Dat is nog wat eigentijdser volgens het WDraadslid.
ADVERTENTIES
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ZONDAG OPEN

7 MEI VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Minute steaks of
pepersteaks, 4 stuks 1095 mei zijn wij de gehele dag open!
Zie onze advertentie elders in dc/c kiant

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Naam: (m/v) | | | | | l l l
Adres:
l l l l l M l l l l l l
Postcode/Plaats: l l l l l l l
Telefoon:
l l l l l i l l i
Giro/Banknr.:
l l l l l l i
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D

l
l
l
l
l

l l l l M l
l l l l
l l l
i KVV1899 V
l l

jaai ƒ64,00

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA „
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken

-rnmu
17Ü03

Weekmedïa 17

woensdag 3 mei 2000

FAMÏLIEBERICHTEN

HEMA

Na een leven vol /orj^zaamheid en toewijding voor
anderen heeft

Leentje van de Mije-Schipper
•vcduwc van Cornelis van de Mije
haar rust gevonden.
In de leeftijd van 98 jaar.
Uit aller naam:
M w. S J. Keur-van de Mije
26 april 2000
Correspondentieadres:
Celsiussiraat 14
204 i TK Zandvoort
De crematie heeft plaatsgevonden op maandag l
mei jl.

ZANDVOORT
Mevrouw Stubbe adviseert

3.-

VIER VRUCHTENVLAAIEN
CA. l O PERSONEN 14,95 nu 11,95

VOORDEEL

3.05

BELEGEN GOUDSE KAAS
l KILO 15,-nü 11,95

VOORDEEL

ROOD OF WIT 7.50 nu 2 voor 12.95

VOORDEEL

SUMARROCA PENEDES
7-5-1995

In loving memory

7-5-2000

Willy Bijster-Halderman
To some you are forgotten
To olhcrs just part ol the past
Bul for me who loyed and lost you
Yoiir memory will always last
je /usje Margriet

2.05
0.60

BOEREN SCHOUDERHAM
25

150 GRAM 2.85 nu 2.

VOORDEEL

Wij vieren feest!
Op naar de 30 jaar

ADVERTENTIES

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

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon yja de ingang
Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

BEDANKT
Ik WÜ iedERhEIN bEdANkEN VOOR dE
KAARTEN, bloEMEN EN TEIEFOONTJES.
HARTSTÏkkE

ANNEkE KopER
V.A. doNdEndAq 4 ME! ziJN wij WEER
(voordopiq VOOR ? ctaqEN PER wEEk)

HARINGKRAAM ARIE KOPER

Li AV EJRT U steenhouwers

100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruun een eeuw vakmanschap, veTzoigen wij al uw graf werk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en U 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstiaat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf oug/sept 1999
Kam&lingb Ounessüaat 5 - 2041 BC Zandvoort

Amsterdam
Tijdens tui*tooiuren Steenhouwers Lcrvertu,
tel 020-0103086 fax 020-6103356
Zuidetmolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk vuur hef \vaterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer
en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel van de provincie
Noord-Holland, het noordwestelijk deel van de provincie
Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. De
werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DV/R) die
gevestigd is in Amsterdam en Hilversum.

verleden één eigen uttvooftonderneming. Maar een klein faidtijfh&0ft,
zozijitbeperkwgen.
Het samengaan met Uitvaartcentrum
Haarlem betekende voor ons een
belangrijke stap vooruit.
Nee, van dat samengaan heb ik
geen moment spijt gehad.

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING

Naast het verzorgen van een complete
begrafenis of crematie vanuit ons
modern ingerichte uitvaartcentrum
aan de Parklaan, kunt u bij ons
bijvoorbeeld ook terecht voor
deskundig advies op het gebied van
uitvaartverzekeringen.
Onze NWO-polis en UZET naturauitvaartverzekeringzijn
verzekeringen met de laagst
mogelijke premies.
Bij ons vindt u een team van
professionele medewerkers, dat
24 uur per dag beschikbaar is om
u bij een overlijden met
raad en daad terzijde te staan.

20 oo uur
Agenda

De volgende punten komen onder meer aan de orde:
- ve'piïdtsmg rioolwaterzuiveringsinstallaties AmsterdamOost en A.nsterdam-Zuid;
- investeringskrediet voor poldergemaal Haveneiland op
IJburg,
noia reserves en voorzieningen;
- nota architectuurbeleid ACV;
- aflegging eed/belofte nieuw AB-lid mw. C.J. Oudes.

Hilversum, j mei 2000
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Besluiten en bijbehorende stukken ter
inzacje
Het I bovengenoemde raadsbesluit en de bijbeho rende stukken liggen gedurende twee
weke m na deze publicatie ter inzage bij de
Cent rale Balie van het raadhuis
Avondopenstelling 4 mei
Op 4 mei is er geen avondopenstelling. De
Centiale Balie m het raadhuis is gesloten in
verbcind met de 4 mei-herdenking
Ecoc ar
Op 9 mei rijdt de Ecocar z'n route door Zandvoort
WET GELUIDHINDER
De Ml inister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt
bekend dat hij bij besluit van 15 maart
2000, kenmerk MBG 2000009610, met
toep.-issing van artikel 90, tweede en derde
lid, v;an de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelas.ting heeft vastgesteld die de gevels
van woningen gelegen in de gemeente
Zandvoort mogen ondervinden.

WRO art. 19

VRIJSTELLINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordenmg vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het verbouwen van een woonhuis/balkon op het perceel Dr Gerkestraat 53
rd te Zandvoort, bouwaanvraag 2000020 En
tevens is het college van Burgemeester en
Wethouders voornemens om met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan voor het oprichten van garages op het perceel Saxenrodeweg 101 te Bentveld alsmede het wijzigen van de bestemming
"weg" in "tuin-onbebouwd," bouwaanvraag
2000028
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 3 mei 2000 gedurende vier weken ter
inzage bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-096R (17-04-2000) Burg van Alphenstraat 63 te Zandvoort het plaatsen van twee
reclameborden
2000-097B (20-04-2000) Oosterparkstraat 33
te Zandvoort het veranderen/vergroten van de
woning

Met toepassing van artikel 90, vierde lid, van
de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd
besluit tevens de gevelmaatregelen vastgesteld
die si rekken tot het terugbrengen van de
geluid sbelasting binnen de woningen

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

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggendr1 stukken liggen met ingang van 4 mei
gedut ende de bezwaartermijn ter inzage bij
- het gemeentehuis van de gemeente Zandvoort te Zandvoort,
- het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag
(Rijnstraat 8, bibliotheek) gedurende werkdag;;n van 08 30 tot 17 00 uur

MEDEDELINGEN
Mandaat benoeming- en ontslagbevoegdheid
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben, bij de vaststelling van het op 1
november 1999 m werking getreden nieuwe

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
bedraagt, op grond van artikel 6 7 van de
Algerriene wet bestuursrecht, zes weken, van
4 mei t/m 14 juni 2000 Het bezwaar dient te
worden gericht aan

GEMEENTE

Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen:
99-222B Zandvoortselaan 311 te Zandvoort
het oprichten van een woning
2000-030B Dr C A Gerkestraat 25 rd te Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

iKRANTEN
BEZORGEN

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
ofcrematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij
jouw in de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor folders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te
staan en je zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

week kan al genoeg zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan
kan het geld verdienen voor jou al snel beginnen...

ovz

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP
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Nieuwsblad
organiseren in de krant van 10 mei een gezellige

Wijziging avond-, nacht- en weekenddienst per l mei:

MOEDERDAGPCIZZEL
Hoofdprijs:
1 reischeque t.w.v. ƒ 100,beschikbaar gesteld door
Reisbureau K. V.S.A.
Corn. Slegersstraat 2/1
Zandvoort

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

2e prijs:
Een Lovable BH t.w.v. ƒ 64,95
beschikbaar gesteld door
Rosarito
Grote Krocht 20B
Zandvoort
Op zaterdag 13 mei deelt ons promotieteam een geurige attentie uit.
Verzorgd door Parfumie Moerenburg uit de Haltestraat

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
Directie Geluid en Verkeer IPC 635
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en
bevat ten minste de naam en' het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar
Indien de behoefte bestaat om het bezwaar
mondeling toe te lichten dient dit kenbaar
gemaakt te worden aan mevrouw van der
Toorn, telefoon (030) 687 22 22 BIJ gebleken
belangstelling zal een hoorzitting worden
georganiseerd

Het betreft de volgende categorieën woningen
- best aande woningen die op 1 maart 1986
een geluidsbelasting ondervonden vanwege
een aanwezige weg van ten minste 65 dB(A),
dan wel 60 dB(A) ingeval zij deel uitmaken
van 'een verzameling van woningen waarvan
ten minste 1 woning een geluidsbelasting op
dat tijdstip ondervond van ten minste 65
dB(A) (A-lijst),
- bes! aande woningen die op 1 juli 1987 een
geluidsbelasting ondervonden vanwege een
aans/vezige spoorweg van meer dan 65 dB(A)
(Rail lijst)

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten
hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelastinq

023 • 532 87 50

Inzien van de stukken

U kuni de volledige agenda en de bijbehorende stukken
inzien op de vestigingen van het hoogheemraadschap aan
de Larenseweg 30 te Hilversum, tel. 035 647 76 07 en aan
de Spaklerwcg 18 te Amsterdam, tel. 020 460 21 oo.

Uit dc> artikelen 2 1 en 8 15 3 van de Arbeidsvoorvvaardenregehng gemeente Zandvoort
vloeit voort dat een dergelijk mandaat pas
rechtsgeldig is, indien ter zake een eensluidend besluit wordt genomen door de raad De
raad >/an de gemeente Zandvoort heeft m zijn
verga dering van 4 april 2000 een eensluidend
beslu it genomen

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 25 april vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 17 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 2 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Openbare vergadering
algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op donderdag n mei a.s. m het kantoor aan de
Larenseweg ,!O te Hilversum. De vergadering begint om

Mandaatstatuut gemeente Zandvoort 1999,
hun bevoegdheid tot aanstelling, benoeming
en vei lening van (eervol) ontslag van medewerkers van de gemeente gemandateerd aan
de gemeentesecretaris Dit met uitzondering
van cl e aanstelling, benoeming en (eervol)
ontsla g van sectorhoofden en afdelingshoofden, welke tot de exclusieve bevoegdheid van
het college blijven behoren
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ASpERqES MET EJ,

N, rlAIYl EN qESMolïEN boTER

AspERqES MET qEpocriEER<JE ZA!M
AspERqES MET LAMskOTElETTEN EN lAMSJUS
VEqETARÏSchE AspERqE SCrIOTEl
AspERqES MEr qEqRÜdE CRJET EN

Kol-CaloLaliaslilltt
11 a 11 os Iran l .r>8

ƒ 25,50

ƒ28,50
ƒ51,50
ƒ27,50
ƒ55,50

doordeweeks vanaf 20.00 uur 's avonds ei
gedurende het weckend
is voor de gemeente Zandvoort de
dienstapotheek:
De Centraal Apotheek
Gedempte Oude Gracht 103-105
in Haarlem
Nadere inlichtingen bij uw apotheek
de Zandvoortsc Apotheek en de
Zeestraat Apotheek

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Kunstwerk

Foto Toni Zwenne
ZANDVOORT - Nieuw Unicum heeft een nieuw kunstwerk. Het kunstwerk (meeuwen van brons) staat bij een
nieuwe fontein met verlichting. Beide zijn door de KLM
geschonken. Het kunstwerk is
van een onbekende Afrikaanse
kunstenaar. Op 8 juni worden
de geschenken officieel overgedragen. Er is ook een nieuwe
infozuil.

Verkeersruzie

ZANDVOORT - De autoruit
van een 26-jarige Zandvoorter
is donderdagavond ingeslagen. De Zandvoorter kreeg ruzie met een 23-jarige man uit
Velsen die later op de avond
aangehouden is. De Velsenaar
had ook een aanrijding veroorzaakt op het Staten Bolwerk in
Haarlem.

Mishandeling

ZANDVOORT - Drie jongemannen uit Duitsland zijn vorige week dinsdagavond opgepakt wegens mishandeling.
Het drietal had ruzie met een
groepje andere Duitse jongeren. Daarbij raakten een 27-jarige man uit Oldenburg en een
26-jarige man uit Munster gewond. De vechtpartij vond
plaats in bungalowpark Gran
Dorado. De ruzie ontstond
doordat een van de verdachten zich uitgelachen voelde.
Hij was echter zo dronken dat
hij niet meer precies wist wat
er gebeurd was.

Banden lek

ZANDVOORT - Een 37-jarige Zandvoorter is het slachtoffer van vandalisme geworden.
In de nacht van 25 op 26 april
zijn de vier banden van zrjn
auto, die in de Trompstraat
stond, lek gestoken.

Zonder rybewjjs

ZANDVOORT - De' politie
heeft een 39-jarigé Zandvoortér woensdagmorgen in de
Keesomstraat bekeurd omdat
hij zonder rijbewijs reed. De
man had geen rijbewijs meer
sinds vorig jaar.

Dronken

ZANDVOORT - Met 1,45
promille alcohol in zijn bloed is
woensdagnacht een 43-jarige
automobilist in de Zeestraat
aangehouden. De man moest
zijn rijbewijs inleveren. Bovendien mocht hij zeven uur niet
meer rijden.

Vreemde rijstijl

'Bilje ontbeert de basisvoorzieningen'
Twee tinnen helmpjes en een oranje bouwhelm hangen er
aan de muur in de piepkleine brandweerkazerne. „Dat is
het symbool voor de problemen in Bilje," zegt wethouder
Marijke Herben na een kort bezoek aan de Kroatische
gemeente waar Zandvoort mee samenwerkt. „Wij komen
om het democratiseringsproces op gang te brengen, maar
eigenlijk draait het telkens weer om het gebrek aan
basisvoorzieningen,"
een belangrijke peiler voor de
lokale economie. Eenjaar geleden zei hij dat al tegen zijn
Zandvoortse collega. Inmidmaakt het er niet
dels zijn er dertig gezinnen die
veel beter op en het diepste
een pension willen stichten
punt is nog niet bereikt volvoor natuurtoeristen.
gens de burgemeester van Bil„Het probleem is wel dat ze
je." Toch is er ook hoop, hebvijfduizend gulden nodig hebben Herben en ambtenaar
ben om een verplicht businessTom Rensen ontdekt. Zo
plan te maken en dat geld hebwordt er op dit moment elekben ze niet," zegt Rensen. Vartriciteit aangelegd in Bilje. En
ga is na zijn bezoek aan Zander bloeien voorjaarsbloemen
voort ook druk aan de gang
die Zandvoort heeft geschongegaan met een fietspadennet.
ken.
Herben: „Hij was daarvan bij
In januari 1999 bezocht een
ons namelijk erg onder de inZandvoortse delegatie Bilje
druk."
voor het eerst. De situatie was
Behalve op een geldproop dat moment erg somber. De
Foto Tom Rensen
bleem stuit de burgemeester Twee tinnen helmpjes en een bouwhelm, meer heeft de brandweer niet
negen gehuchten die Bilje vorvan Bilje ook op een ander promen, waren omgeven door mijbleem. Hij heeft veel plannen, Nicolaasschool heeft afge- gezocht. Ook een vredesorga- den is onduidelijk. Ze wijzen
nenvelden. Een week voor het
maar krijgt de bevolking erg staan, moet nu echt naar de nisatie sprak Rensen zonder elkaar aan als schuldige. Mobezoek van burgemeester Van
moeizaam in beweging. Omdat school van Bilje, meent Her- medeweten van burgemeester gelijk spelen oude vijandige geder Heijden en de redactrice
Zandvoort sinds twee jaar veel ben. „Dat ligt al een half jaar Varga aan. „Dat bracht ons wel voelens (de voorzitster van de
van het Zandvoorts Nieuwsklankbordgroepen met bur- klaar, maar we hadden geen in verlegenheid tegenover onze vredesgroep is Servisch, Varga
blad was er nog een jongetje op
is Hongaars) ook mee. Van der
gers heeft opgezet voor bij- mogelijkheden om het nu met gastheer," vindt Herben.
een mijn getrapt tijdens het
Daar komt bij dat er nog al- Heijden heeft Rensen nu de
voorbeeld de opknapbeurten het vliegtuig mee te nemen."
voetballen. Veel kapot geschoOok
zjj'n tyd geen gesprek is geweest opdracht gegeven de partijen
van
Oudten en verwaarloosde huizen,
Noord en de
een hoge werkloosheid, geen
r»nlr
Herben
en tussen de vredesgroepering en bij elkaar te brengen, omdat
UUK
Rensen ge- Varga, terwijl burgemeester dat immers de kern van de deMidden-Bougas en elektriciteit, geen vuilschrokken
Van der Heijden een jaar gele- mocratie en het Hollandse
levard, hebnisophaaldienst.
ben Herben
van de brand- den dat wel na behoorlijke overlegmodel (poldermodel)
„Inmiddels is er nu wel wat
weerkazerne. druk op Varga bereikt dacht te is.
en Rensen de
veranderd. Er is weer wat geld
„Daar hangen hebben. De reden van het gegemeentepaar brek aan contact tussen beiMonique van Hoogstraten
raad van BiJje ~~~"~~"~~~~ -^-^^--• een
uitleg gegeven over participa- helmpjes aan de muur in een
piepklein gebouwtje dat ook
tie.
„We merkten dat burge- nog eens met de vogelwerkmeester Varga daar heel blij groep gedeeld moet worden.
mee was. Hij ziet Zandvoort Er staat een pomp uit begin
De gemeente Bilje ligt in Oost-Slavonie, tegen de Servinamelijk als sparringpartner 1800. De enige brandweerwasche grens. In Bilje wonen ongeveer 7000 mensen: Kroaten,
en niet als rijke suikertante in gen die Bilje had, is door de
Serven, Hongaren en Bosniers. Een groot deel van de bevolhet Westen," zegt de wethou- Serven meegenomen tijdens
king is beginjaren negentig geëvacueerd vanwege de oorlog
der. „Er is heel veel behoefte de oorlog," vertelt de wethoumet Servië. Nieuwe inwoners zochten hun heil in de gemeenaan kennis over praktische on- der.
„Tijdens het bezoek van de
te. Een deel van hen woont er nog steeds.
derwerpen. We hebben ook alZandvoort heeft een band met Bilje, omdat Zandvoort
tijd duidelijk gemaakt dat we Kroaten aan Zandvoort zou
meedoet aan een democratiseringsproject van het IKV,
niet met een zak geld alle pro- gesuggereerd zijn dat wij een
brandweerauto voor hen zouVNG en Kontakt der Kontinenten. Dit project loopt officieel
blemen komen oplossen."
eind van dit jaar af, maar de drie organisaties hebben het
Toch zijn er wel wat noden den hebben klaarstaan. Ik wist
ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om het nog
die Herben wil ledigen. Zo van niks en voelde me opgeladrie jaar voort te zetten.
vindt ze dat er geld moet ko- ten. Ik ga dat uitzoeken en kijTot nog toe zijn er drie Zandvoortse delegaties op bezoek
men voor de kostuums van de ken of er wat te regelen valt."
geweest in Bilje en heeft een groep jongeren vorig jaar
dansgroep die vorig jaar diyerseptember een week in Zandvoort gelogeerd. Marijke HerDe Zandvoortse delegatie
se keren in geleende traditioben en Tom Rensen bezochten Kroatië van 5 tot en met 10
nele kledij optrad in Zand- kwam twee keer in gesprek
april. Ze woonden een seminar bij over lokale democratisevoort. Het schoolmateriaal, zo- met de brandweer, omdat een
ring en brachten een bezoek aan Blije.
Tom Rensen en Marijke Herben zijn erg onder de indruk van het
als een overheadprojector en groep buiten de officiële kananatuurgebied dat bij Bilje ligt
Foto Tom Rensen schriften, dat onder andere de len om contact met hen had
E HUIDIGE econo4 fT^
• H mische en politieke
situatie van Kroatië

voor renovatie losgekomen en
de elektriciteit wordt aangelegd," vertelt Marijke Herben,
die in juni vorig jaar ook in Bilje
was. „Het was wel grappig voor
mij om te horen dat zo'n oud
vrouwtje dan tegen de burgemeester van Bilje, die er zo
hard zijn best voor gedaan
heeft, moppert dat ze liever
gas dan elektriciteit had gehad. Het is hier soms net Zandvoort, dacht ik toen."
De mijnen liggen er nog wel,
maar er is wel weer een klein
stukje ontmijnd. Zo konden de
wethouder en ambtenaar Tom
Rensen een boottocht maken
door het natuurgebied KopacM Rit. Herben is erg enthousiast over dat gebied. „We zagen een kolonie met maar liefst
1500 aalscholverparen. Daarbij
zinkt de aalscholverkolonie
van het Naardermeer in het
niet."
Het park heeft toeristische
potentie, als tenminste de mijnen volledig uit de moerassen
weggehaald worden, vindt
Herben.
Ook de burgemeester van
Bilje, Darko Varga, ziet ontwikkeling van het toerisme als

hoop in
Kroatië

De band Bilje-Zandvoort

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

Parkeerprobleem (2)
Nïels Groen reageert op de
brief van mevrouw Landesbergen (Zandvoorts Nieuwsblad
van 26 april) over het parkeren
in Zandvoort. Landesbergen
betoogde dat toeristen zich
door het uitbreiden van het betaald parkeren niet meer •weikom in Zandvoort voelen.
Groen heeft een andere kijk op
het parkeerprobleem omdat
hij buiten Zandvoort werkt.

ZANDVOORT - De politie
vond zondagnacht dat een
dertigjarige automobilist zo
vreemd reed pp de Zandvoortselaan dat hij werd aangehouden. De man passeerde vluchtheuvels aan de verkeerde kant
en remde constant onverwacht af. Hu bleek te praten
met dubbele tong en weigerde
mee te werken aan tests. Hij
moest daarom zijn roes uitslaLaat al onze gasten op de
pen in een politiecel.
grote parkeerplaatsen parkeren en laat ze eventueel met
wat beter vervoer rond rijden.
Niets is nameUjk zo irritant als
Zandvoorts
na een lange dag werken en na
Nieuwsblad
een uur in de file gestaan te
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, hebben om te zien dat alle parBentveld en Aerdenhout Verschijnt op keerplaatsen wederom in een
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
vrij grote radius rond mijn huis
Hoofdredacteur: Dick Piet.
vol zjjn. Ook ik wil graag mijn
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen.
auto kwijt. Ik ben moe, wil eten
word steeds chagrijniger als ik
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank overal die mooie witte numKuijpers (plv.-chef), Monique van Hoog- merborden zie.
straten, Jan Maarten Pekelharing, Joyce
In de winter gaat het nog
Schreuder.
wel, maar naarmate het seiVormgeving/Systeemredactie:
Willem zoen vordert, wordt het proBleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frè- bleem steeds erger. Nu de verrejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden, keerspolitie meer bekeurt, is
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant.
parkeren regelmatig onmogeSecretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel. (023) 571 8648.
Fax (023) 573.0497.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur

Ujk en heb ik besloten de muur
uit rnijn tuin te rammen om
tenminste nog een plekje te
hebben. Buiten eten zit er niet
meer in op een zonnige dag.
Mevrouw Landesbergen is
zich er niet van bewust dat ook
wij, Zandvoorters, op deze manier niet meer welkom zijn in
ons eigen dorp. Laten we alle
toeristen nu fijn op zo'n mooi
parkeerterrein plaatsen en
met een mooi busje rond brengen. Geef mij tenminste de
mogelijkheid om in nujn eigen
dorp een plekje te vinden voor
mijn heilige koe, want ook ik
wil lekker uitwaaien op het
strand van mijn eigen woonplaats.
N. Groen
Zandvoort

Vrijmarkt

Ineke Corper betreurt het dat
de vrijmarkt opnieuw op het
Gasthuisplein, de Kleine
Krocht en de Swaluëstraat gehouden is in plaats van op de
Prmsesseweg. Vorig jaar verhuisde de vrijmarkt noodgedwongen vanwege de bouw
van de waterkelder onder het
Zwate Veld. Volgens het organisatiecomité beviel het gezel-

lige Gasthuisplein zó goed dat
er opnieuw voor gekozen
werd. Mevrouw Corper is het
daar niet mee eens.
Ik, als bewoonster van Zandvoort, wil graag Koninginnedag vieren in mijn eigen dorp
en ik vind het leuk om op de
vrijmarkt te staan. De vrijmarkt is voor iedereen een hele
leuke en gezellige activiteit,
behalve als er geen plaats meer
is. Op de nieuwe locatie, Gasthuisplein, Kleine Krocht en
Swaluéstraat, passen veel minder verkopers. Veel mensen,
die op de oude locatie (Prinsesseweg) stonden, kunnen er
niet meer terecht met hun
kleedje of tafeltje. Moeten we
nu naar Haarlem of Amsterdam? Nee, dat willen we niet.
Daarom stel ik voor dat er
een uitbreiding komt van de
vrijmarkt, bijvoorbeeld op het
Raadhuisplein en naast het
busstation, of dat de vrijmarkt
m zijn geheel weer verhuist
naar de Prinsesseweg, waar iedereen wel altijd een plekje
kon vinden.
Ik wil iedereen die dit ook
vindt oproepen om mij een
kaartje te sturen (met naam en
adres) en met een tekst zoals
'Terug naar de Prinsesseweg'
of 'Wij willen meer plaats met
Koninginnedag'. Deze kaarten
geef ik dan aan de Stichting
Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort (die Koninginnedag organiseert) voordat deze
stichting vergadert over de
Koninginnedag van 2001. Misschien is er volgend jaar wel

Verbroedering door bus

Advertentieverkoop: H. van Zanten
(hoofd), M. Oosterveld. Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax- (023) 573.0497. E-mail, wmcomm®perscom.nl
Advertentie-orderafdelmg: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
Fax- 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
6656321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal,
ƒ 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
ƒ ,19,60 per kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven.
.Losse nummers ƒ 2,10.
Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.
2andvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
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Hans van Pelt

plaats voor iedereen. Mijn
adres is: Koninginneweg 21,
2042 NK hi Zandvoort. Mijn telefoonnummer: 571.3449.
Ineke Corper
Zandvoort

Kaalplukteam

J. van der Werff reageert op de
publicaties over het parkeren.
Hij is verbolgen over het betaald parkeren. Hij vindt dat
Zandvoorters al genoeg belasting betalen.
We hadden al een kaalplukteam in Den Haag onder leiding van de heren Kok, Vermeend, Zalm en mevrouw Ne-

telenbos. Zij verhogen accijnzen, ze vragen BTW en ze heffen diverse belastingen, zoals
het rekeningrijden.
Nu hebben we in Zandvoort
een eigen kaalplukteam gekregen onder leiding van burgemeester Van der Heijden en de
wethouders Van Marie en Hogendoorn. De parkeertarieven
stijgen en we moeten betalen
voor parkeervignetten, tegen
de wil van de meeste inwoners
is mijn inschatting. Ook hebben we hogere onroerendezaakbelasting, hondenbelasting en rioolheffing gekregen.
Om nog maar van de hogere
pachtprijzen op het strand te

6,5 miljoen meer
omzet voor casino
ZANDVOORT - Het Zandvoortse casino heeft vorig jaar
6,5 miljoen gulden meer omzet
gehaald dan het jaar ervoor.
De omzet bedraagt nu 58,9 miljoen gulden. Hoe groot de
winst is, vermeldt het nieuwe
jaarverslag niet. Het aantal bezoekers steeg nauwelijks (van
324 duizend naar 328 duizend).
Landelijk gezien steeg de omzet ook flink: Holland Casino
haalde bijna de magische
grens van l miljard gulden. De
omzet steeg met 10 procent, de
hoogste stijging ooit behaald.
De vernieuwde casino's in Rotterdam en Amsterdam leverden de grootste bijdrage.
Zandvoort zorgde voor 5 procent van de omzet.

Zandvoortselaan
gaat weer open

ZANDVOORT - De Zandvoortselaan gaat weer vier dagen open. Het riool onder de
weg, tussen Nieuw Unicum en
Huis in de Duinen, moet verstevigd worden. De gemeente
Zandvoort raadt automobilisten aan om via de Zeeweg te
rijden. De werkzaamheden beginnen op 8 mei en zijn 12 mei
klaar, tenzij het slecht weer is.
Bij de renovatie van het riool
wordt een kunststof kous aangebracht over vijfhonderd meter om lekkages en verzakkingen te voorkomen. De renovatie wordt volgens de gemeente
voornamelijk via putdeksels in
de weg uitgevoerd. Van de
twee rijstroken wordt er één
afgesloten vanwege veiligheidseisen. Het verkeer wordt
gereguleerd met stoplichten.
De omwonenden krijgen een
dezer dagen een brief van de
gemeente over de werkzaamheden.

Veel mooie foto's

ZANDVOORT - De nieuwe
Klink, uitgegeven door het Genpotschap Oud Zandvoort, is
uit. Het historische blad heeft
deze keer erg veel mooie foto's,
zoals een groepsfoto van toneelvereniging Op Hoop van
Zegen en een uitstapje van
klas 3 van school B in 1936 naar
het KLM-vliegtuig De Lijster.
Daarnaast biedt het tijdschrift
een verhaal over de Noordbuurt naar aanleiding van een
overzichtsfoto van deze wijk.

Wateroverlast

ZANDVOORT - Een deel
van de Van Lennepweg is donderdag ondergelopen doordat
werklieden bij graafwerkzaamheden een waterleiding stuktrokken. De werkzaamheden
vonden plaats ten behoeve van
de bouw van Park Duijnwijk.
zwijgen. Wederom worden de De werklieden wierpen meteen
kiezers in de steek gelaten een darn op met zand zodat de
door de door ons gekozen huizen niet onder water liepen.
raadsleden.
Zij zitten nog steeds met
open mond naar hun ambtena- Dief gepakt
ren te kijken die rustig hun
ZANDVOORT - De politie
gang gaan, terwijl de gemeen- heeft woensdagnacht een 39teraad de baas is. Maar daar jarige man uit Almere aangeblijkt niet zoveel van. Zo vliegt houden op de Zandvoortsehet geld van de gehandicapten laan. De man werd gezocht
als een jojo door de begroting. door de Amsterdamse politie.
Nu wordt het weer gebruikt De 47-jarige Brit die bij hem in
voor een polikliniek in Huis in de auto zat, is ook opgepakt.
de Duinen.
Hij had nog twee boetes openGemeenteraad, doe er wat staan van in totaal 2740 gulaan.
den. De Brit koos liever voor 44
J.vanderWeriT dagen cel.
Zandvoort

ADVERTENTIE

Fietsers halen bevrijdingsvuur
Bevrijdingsdag wordt dit
jaar extra speciaal. Maar
liefst negen Zandvoortse
koren treden vrijdagavond
tegelijk op in de Korverhal.
Bovendien gaat een groep
wielrenners onder leiding
van dorpsomroeper Klaas
Koper op de fiets in
Wageningen het
bevrijdingsvuur halen.
MEI staat ook dit jaar
in het teken van bezinning. Maar dit bezinnen
gebeurt wel wat uitgebreider
dan andere jaren, omdat het 55
jaar geleden is dat Zandvoort
bevrijd werd.
Behalve de traditionele herdenkingen bij het Joods Monument en het oorlogsmonument
op de Van Lennepweg wordt er
dit jaar ook een krans gelegd
by de graven van de verzetshelden op de Algemene Begraafplaats.

4

Bevrijdingsdag krijgt een extra feestelijk tintje, vooral door
het optreden van negen koren
in de Korverhal.
„De Korenslag is vijfjaar geleden ook een keer gehouden,"
vertelt Theo Hilbers, voorzitter van de Stichting Viering
Nationale Feestdagen Zandvoort. „Toen was iedereen erg
enthousiast. Maar het is een
gigantische organisatie om
zo'n evenement op poten te
zetten. Daarom doen we het
één keer in de vijf jaar."
„Het is fijn dat we het in de
Korverhal kunnen houden,
want die is lekker groot. Bovendien is er bij de bouw rekening gehouden met bijzondere
evenementen," vertelt Hilbers.
Het Mannenkoor, Vrouwenkoor, Toonkunstkoor, ouderenkoor Voor Anker, Zamor,
Zandvoorts Vocaal Dames Ensemble, het Caeciliakoor, het
kerkkoor van de Hervormde
Kerk en het jongerenkerkkoor
New Choir Singers zingen elk
drie liederen apart. Daarnaast

hebben ze gezamenlijk het Wilhelmus, het Zandvoorts Volkslied, het nieuwe Noord-Hollands Volkslied en 'Land of
Hope and Glory' ingestudeerd.
Elly Biben zingt de solopartijen. Muziekschool New Wave
vaardigt ook enige talenten af,
zoals de tweeling Mark en
Frank Zaadnoordijk.
De Korenslag is pas 's
avonds. Overdag vinden echter ook festiviteiten plaats, zoals de spelletjesmiddag voor
ouderen in Gebouw De
Krocht. „We verwachten veertig tot vijftig mensen. Meestal
wordt er geklaverjast en rummikub of bingo gespeeld," legt
Hilbers uit.
Heel bijzonder is de tocht
van een paar wielrenners naar
Wageningen. Zij gaan in vlie-

4 mei

gende vaart het bevrijdingsvuur ophalen. Hilbers: „We
hebben op alle Zandvoortse
scholen gevraagd of kinderen
deze ploeg op een feestelijke
manier bij Huis in de Duinen
willen inhalen. We hopen dat
er veel verklede kinderen op
versierde fietsen komen. Dat is
leuk voor de fietsers en leuk
voor de ouderen."
Via de Haarlemmerstraat,
Cornelis Slegersstraat, Prinsesseweg en Grote Krocht
komt de stoet bij Grote Krocht
27 aan. Dit is een gedenkwaardige plek, omdat de Kleine Patriot, een verzetsblad, er in de
oorlog gemaakt is. Oude verzetshelden zijn by het aansteken van een oude vuurschaal
en het hijsen van een nieuwe
bevrijdingsvlag aanwezig.

Programma

• 14.00 uur: kranslegging ver• 12.00 uur herdenking zetshelden (Algemene Be(Van graafplaats).
Joods Monument
Heemskerckstraat).
• 19.00 uur: herdenMngsdienst (Hervormde Kerk).
• 19.30 uur: stille tocht vanaf
de Hervormde Kerk.
• 20.00 uur: 2 minuten stilte
bij het oorlogsmonument
(Van Lennepweg) en kranslegging.

5 mei

De afbeelding op de nieuwe
vlag

• 10.45 uur: wielerploeg met
bevrijdingsvuur inhalen bij
Huis in de Duinen door verklede kinderen op versierde
fietsen.
« 11.30 uur: vuur wordt ontstoken en nieuwe vlag wordt
gehesen (Grote Krocht 27).
• 14-16.00 uur: spelletjesmiddag voor ouderen.
• 19.30 uur: Korenslag (Korverhal). De Korverhal is ook
bereikbaar per belbus (opgeven voor donderdag 12 uur
bij het Welzijnscentrum tel.
571.7373) of per lijnbus.

Cinema
04 t/m 10 mei
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bruna viert feest in zandvoort
Bruna aan Grote Krocht 18 opent vrijdag 5 mei,na een verbouwing haar deuren.
Om dit te vieren kun je tijdens de feestweek profiteren
van spectaculaire party-aanbiedingen.

PARKER

Het complete kookboek.
Het meest complete
kookboek voor een verrassend lage prijs.

15.-

Print- en kopieerpapier.

Halve meter viltstiften.
50 cm lang kleurvertier!

2 pakken 19r90

The great Battles.
Het gevecht
kan beginnen...
Systeemeisen.

15.-

Pentium 90 Mhz, 16 Mb
Ram, 150 Mb vrije schijfruimte, Windows 95.

5.-

op=pp

500 vel.
Per pak 9.95

Balpen Parker Jotter.1
Per stuk

14.95

50
*maximaal l per klant

Zanbtfoort m oube
answkten

bruna

deel I of II
Tissuebox Looney Tunes.

voor

nu van 3 i •

29.

95

3.-

Openingstijden winkel:

www.bruna.nl • altijd actueel

maandag t/m vrijdag

09.00 -18.00 uur

zaterdag

09.00 -17.00 uur

zondag

13.00

-17.00 uur

Aanbiedingen en bonnen zijn alleen geldig bij Bruna,
Grote Krocht 18 m Zandvoort vanaf de openingsdatum 5 mei
tot en met 13 mei 2000 of zolang de voorraad strekt.

Grote Krocht 18 in Zandvoort

Extra: de Lente-Klappers bij de Nationale Postcode Loterij

Elke dag een BMW
én 1 miljoen!

In de maandelijkse trekking
van de Postcode Loterij maakt
u altijd kans op miljoenen guldens aan prijzen. En daar zijn
nu gigantische extra prijzen
bijgekomen. Want tot en met
31 mei is het elke dag waanzinnig feest bij de Postcode
Loterij. Dan gaat er élke dag
een AUTO én EEN MILJOEN
GULDEN uit! En dat is extra!
Dus bovenop alle andere fantastische prijzen in de
Postcode Loterij. Zoals de
Postcode-Kanjer van minstens 30,8 miljoen, de Mega
Jackpot en de Postcode-

Straatprijzen van 25.000 gulden per lot plus kans op een
BMW! Bestel dus uw (extra)
loten om kans te maken op
alle prijzen in de Postcode
Loterij. Stuur snel de bon op
deze pagina in. Want hoe
meer loten u heeft, hoe groter
de kans op een auto en rniljoenen guldens!

Postcode Loterij
Kijk zondag 7 mei:
22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055
(99 cpm) om kans te
maken op een

Opvouwbare
Skate
Scooter

Uitslagen trekking april 2000
Notaris mr P J N van Os in Amsterdam heeft de trekking van april 2000 verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer m dezelfde postcode
wint -tot 5 000 gulden- dezelfde prijs BIJ prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij die prijzen ook de letters weggelaten Prijzen boven 1 000 gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden

1013
1025
1035
1062
1071
1091
1091
1109
1131
1153
1221
1231
1315
1355
1394
1412
1421
1432
1483
1488
1566
1613
1620
1703
1703
1749
1784
1801
1811
1822
1824
1850
1911
1932
1946
1970
1972
1981
2021
2023
2035
2037
2224
2242
2264
2274
2274
2282
2321
2321
2328
2352
2355
2360
2390
2396
2518

VN 7000,- 2532
KR 25,- 2533
70,- 2555
EP 50,- 2562
PX 25,- 2564
CG 25,- 2573
XG 25,- 2582
70,- 2583
10,- 2597
10,- 2597
10,- 2606
5,- 2613
10- 2628
5,- 2631
10,- 2650
GX 100,- 2685
VR 50,- 2716
AS 1000,- 2718
CV 700,- 2718
AN 50,- 2719
BR 25,- 2771
ED 700,- 2801
EC 50,- 2803
RR 25,- 2821
RX 25,- 2951
AV 25- 2982
BS 25,- 3008
10,- 3036
10,- 3045
10,- 3055
10,- 3055
10,- 3061
DW 50,- 3061
5,- 3063
10,- 3065
10,- 3073
10,- 3075
10,- 3076
GA 25,- 3082
TK 25,- 3088
10,- 3088
KN 25,- 3117
VB 100,- 3124
JJ
25,- 3224
EG 25,- 3240
GA 25,- 3253
NG 25,- 3255
RV 100,- 3261
10,- 3262
RV 25,- 3355
10,- 3401
JC 50,- 3404
10,- 3435
5,- 3464
5,- 3554
10,- 3572
AD 25,- 3606

5,EA 500,M 50,25,KJ
SN 25,SL 25,BT 500,TC 25,EE 25,JN 25,70,HC 100,DM 25,50,VJ
10,VZ 25,LP 25,70,5,MZ 100,MT 25,JV 25,SW 25,ZE 50,5,BP 50,70,WE 100,5,-

s,-

XG
VD
XL
BS
CL
EA
BC
VL

KH
GD
EG

XG
EL
BE
EB
GE
AV

Straatprijs
2361 JH

Meer i nformatie:
www.postcodeloterij.nl
of bel: 0900-300 1500
(35 cpm)

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Zetfouten voorbehouden

3739
3751
3761
3769
3769
3823
3832
3851
3864
3902
3941
3961
4003
4020
4041
4124
4142
4243
4301
4306
4325
4327
4335
4384
4431
4503
4551
4564
4576
4585
500,- 4585
50,- 4615
4624
50,- 4691
10,- 4711
50,- 4714
50,. 4762
25,- 4834
50,- 4861
10,- 5010
5,- 5032
25,- 5038
10,- 5042
25,- 5062
10,- 5076
100,- 5091
10,- 5103
25,- 5176
25,- 5248
25,. 5263
10,- 5264
100,- 5311
25,. 5324
10,- 5344
5,- 5349
50,- 5411
70,. 5469
5481
5507
5521
5595
5623
: 5628
l 5628
5647
;
5663
LOT 5674

in Warmond

met

•\ winnend lot
ƒ 25.000,- PER
en voor

25,JN
CK
50,GH
50,KM 50,VE 500,CE
50,CM 25,PM 25,70,70,5,50,KM
25,KV
70,EE 500,5,5,5,50,CM
50,EA

KG
EL

EG
BT

roo,-

RZ
SC
AS

AG
RT
BE
MR

PB
RC
BT
AT
BA

AS
PC
EN

CD
LL

SE
AA

10,5,100,25,10,-

5843
5915
5944
5951
5988
6020
6041
6043
6051
6088
6095
6151
6174
6176
6216
6229
6290
6291
6341
6416
6431
6433
6461
6535
6536
6537
6562
6566
6574
6574
6601
6634
6651
6658
6687
6716
6717
6732
6835

cw
AT

70,70,25,50,70,-

5,-

AC
AG

25,25,-

5,-

ET
BA

AM
GB

50,25,70,70,70,25,25,70,70,-

5,5,-

JK

50,-

5,5,-

NJ

25,-

5,-

MD

700,70,XA 7000,70,70,70,-

6842
6871
6904
6921
6994
7008
7040
7041
7054
7101
7103
7103
7107
7136
7161
7201
7207
7234
7241
7242
7255
7273
7312
7314
7321
7332
7416
7419
7431
7441
7483
7490
7514
7542
7545
7556
7609
7615
7668

70,70,LT 7000,HX
25,70,70,70,CK 700,70,EL
50,-

5,5,5,-

KG 500,WK 25,5,CE
25,5,CR
25,5,DJ 700,KN

70,50,70,-

BL
XP
AB
AR

25,700,700,25,-

5,-

7681
7771
7772
7830
7871
7908
7935
7944
7964
8034
8124
8131
8161
8223
8225
8275
8293
8314
8322
8336
8341
8375
8413
8415
8421
8478
8523
8608
8765
8835
8862
8917
8922
8932
9001
9013
9025
9071
9075

EJ 50,- 9079
BJ 500,- 9105
HR 25,- 9124
5,- 9205
5,- 9258
RA 25,- 9271
5,- 9334
JM 25,- 9400
5,- 9461
70,- 9495
5,- 9501
CT 50,- 9566
RG 50,- 9584
GM 700,- 9585
70,- 9601
5,- 9608
5,- 9625
5,- 9636
70,- 9679
5,- 9695
70,- 9723
70,- 9727
5,- 9728
70,- 9731
RD 50,- 9734
70,- 9744
10,- 9752
S,- 9797
5,- 9801
10,- 9844
10,- 9911
AR 50,- 9922
GV 25,- 9961
HJ 100,AV 100,5,70,5,NR 25,-

5,25,700,5,10,70,5,70,70,5,70,50,70,BC
25,70,EV 700,50,50,25,AR
AJ
25,50,NR
10,70,GN 100,5,25,500,BE
10,25,25,KN
5,5,50,50,70,70,50,l, ik wil kans maken op alle prijzen
50,- in de Nationale
Postcode Loterij, inclusief
700,- de Mega Jackpot de Postcodestraat10,- prijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
50,- Hiermee steun ik 28 goede doelen.
50,D 3 x f 12,50 (drie lotnummers)
5,D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
5,10,D 1 x ƒ 12,50 {één lotnummer)
50,- Au.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
10,- in bloklatters. Deelname houdt in aanvaarding
50,- van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
25,- Ledenservice, tel. 0900 • 300 1500 (35 cpm).
5,- Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
70,- om eenmaal per maand de inleg voor ae
trekking en eenmaal per jaar
5,- maandelijkse
de extra trekking van nevenstaande
25,- voor
rekening af te schrijven.
500,70,5,«*al
10,500,NATIONALE
25,-

5701 TV 7000,
5702 LR 50,
2361 JH 001
| 5757 EV 25,
extra: een BMW!
5758
5,

MB
CE

25,5,70,25,5,5,5,-

De WEN!-getallen!
si&sjssS'j^r^* n%jc^ffi ;pmcisp^%iir^^:

Omdat 30 april de
Se zondag in de
maand is, zijn er
geen kiengetallen
voor die week!

70,70,5,25,5,5,70,EM 50,5,5,70,70,ES 50,DK 50,10,KD 50,HD 25,70,70,KD 700,5,70,5,70,70,5,-

ZZ

-

1 MILJOEN GULDEN:

1521 SZ196
1624 TT 166
5437 ZV 043
6043 VZ 325
9742 EA 196
EEN

BMW:

3815 ZH 044
6931 DG 032
7326 LN 017
7482 PK 012
7535 AC 009

BON VOOR MILJOENEN
D de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:

(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Tel:

Datum:
Handtekening:

1500005

n» i f\ -r r- r> i i m Bon uiftnippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naan
SI L O T C K l J H Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19S03,1100 VM Amsterdam
l De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d d. 19/12/199'
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'Puck, een opmerkelijke vrouw'

Bananenparty
ZANDVOORT - La Bastille
(Haltestraat 58) organiseert 5
mei een bananenparty. De banaan staat dan pok centraal
tijdens de improvisatie-acts en
muziek. Zelfs het café is versierd met bananen. Wie zin
heeft om zelf voor groenteman
of groentevrouw te spelen, is 's
middags al welkom, 's Avonds
begint het feest om negen uur.
De toegang is gratis.

Bridgen

ZANDVOORT - Bridgen is
populair, ook onder CDA'ers.
Daarom organiseert de Zandvoortse afdeling van het CDA
op 13 mei een bridgedrive in
het Gemeenschapshuis. Kaarters van alle stromingen kunnen zich nu al opgeven bij het
secretariaat van het CDA: tel.
571.7878 of bij de Zandvoortse
Bridgeclub.

'Ze was bijna vijftig
jaren mijn buurvrouw,
Puck de Reus. Samen
met Jan kwam ze in 1952
tegenover ons te wonen.
En het werd een drukte
van jewelste in dat
kleine' straatje aan de
Wilhelminaweg, Drie
volwassen kinderen uit
haar eerste huwelijk en
een tweeling (Jan en
Frits) en dochter Toos
van ongeveer mijn
leeftijd. Dat was spelen
en vechten, er waren
nooit rustige
momenten.' Thijs
pckersens
jeugdherinneringen
gaan dit keer terug naar
een opmerkelijke
buurvrouw.

Familiebanden
Vanuit de hele wereld zijn ze naar Zandvoort afgereisd De
familie Luitwieler alias Leutwüer, Lietwiler en Leutwyler hield
voor het eerst dit weekend een 'familie wereldreunie' m het
Palace Hotel. „We houden al sinds 1946 reunies," vertelt Aty
Luitwieler uit Zandvoort, die de stamboom van haar tak via de
Statenbijbel heeft nageplozen. „Vroeger vonden ze meestal m
Zwitserland plaats, want daar komt de familie van oorsprong
vandaan. De stamboom gaat terug tot 1273. De familie is nogal
uitgewaaierd over de hele wereld. In 1740 verhuisde bijvoorbeeld
een telg naar Nederland. Nu wonen er nog 170 Luitwielers m
Nederland. In totaal zijn er enkele duizenden met dezelfde (of
een variant) achternaam." Ongeveer tachtig van hen waren een
weekendje in Zandvoort te vinden.

Amerikaans

ZANDVOORT - Het casino
heeft 12 tot en met 28 mei uitgeroepen tot de 'Crazyweeks'.
Het casino is dan gehuld in
Amerikaanse stijl. Elke bezoeker krijgt een gratis Silver Lucky Coin, die kans geeft op een
cd met muziek en een Chicago
Musical arrangement in het
Beatrix Theater in Utrecht. Er
loopt bovendien 's avonds een
ijscoman rond.
Jutten
BLOEMENDAAL - Binnenkort kunnen kinderen met de
Zandvoorters Victor Bol en
Wim Kruiswijk gaan jutten,
maar voorlopig moeten ze
daarvoor nog even naar Bloemendaal aan Zee. Bij Parnassia start om twee uur een jutterstocht. Verzamelen bij de
ingang van het Nationaal Park
(op de weg richting restaurant
Parnassia). Aanmelden is verplicht (tel. 541.1119).

Lege cartridges

ZANDVOORT - De Dierenbescherming zamelt bepaalde
typen lege cartridges in ten
bate van de vereniging. Ze
kunnen ingeleverd worden bij
het asiel (Keesomstraat 5).
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ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(OPA).

APOTHEEK: Er is een nieuwe
regeling sinds l mei 2000. 's
Avonds van 20-22 uur is alleen
de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht in Haarlem open. Voor 3 en 4 mei
geldt: avonddienst (18-20 uur)
Zeestraat Apotheek, (tijdelijk
gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a, 5713073. Voor 5 mei
tot en met 11 mei geldt: avonddienst (18-20 uur) enweekenddienst (zat. 11-12.30 en 17-18,
zon. 11.30-12.30 en 17-18) door
de Zandvoortse Apotheek,
Raadhuisplein 10, 5713185. In
het weekend is de Centraal
Apotheek op de Gedempte
Oudegracht in Haarlem zaterdag en zondag de hele dag
open.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds 5730500 of
112.

Indianenavonturen

H

ET KLEINE gebogen vrouwtje met
haar witte haren
was in de oorlog in
Rotterdam koerierster geweest. Haar eerste man, een
jazz-musicus, werd door de
Duitse bezetters gepakt en gefusilleerd. Ze viel in handen
van Willy Lages (later één van
de drie van Breda) En die gijzelde haar en haar kinderen
gedurende een weekend. Hij
wilde namen en adressen van
andere verzetsstrijders van
haar hebben, maar ze hield
haar mond en het verzet had
genoeg tijd om een veilig heenkomen te vinden.'
'Lages moet er behoorlijk de
pest in hebben gehad, want
Puck, die eigenlijk Caroline
heette, was Duitse en ze haatte
de Duitsers. Toen Lages na de
oorlog voor de rechtbank
stond, met Puck als getuige tegen hem in de zaal, gaf hu toe
dat hij een fout gemaakt had
door haar te laten gaan.'
'Puck ontmoete Jan in het
verzet en samen ruimden ze
menige collaborateur op. Na
de oorlog vonden ze een rustige plek in Zandvoort om te leven. Ironisch was het wel dat in
dat gezapige straatje een doorsnee van naoorlogs Nederland
te vinden was, een verzetsgezin, een stukje joodse cultuur
van-nujn vader en een^NSBgezin. Navranter kon1 het bijna
niet.'
'Met die foute buren werd

Het echtpaar De Reus

nauwelijks gecommuniceerd.
Ik herinner me dat er om de
zoveel tijd een kleine auto
kwam van een totaal onbekende leverancier die boodschappen kwam afleveren. Een kruidenier die ook NSB'er was geweest.'
Puck bemoeide zich nergens
mee, zei ze, maar ze zag wel
alles. Als ik een Amerikaanse
reis achter de rug had en last

i
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Donder

Donder is een goede naam
voor deze jonge spring in het
veld. Zij is een wit-zwarte gesteriliseerde poes van pngeveer acht maanden. Ze is als
zwerfpoes bij ons binnengekomen, maar zij is als een blad
aan de boom veranderd door
de liefde van de verzorgers van
het Kennemer Dierentehuis.
Donder is lief, speels en
vindt knuffelen enig zolang zij
al haar vier poten op de grond
heeft. Opgetild worden vindt
ze een beetje eng. Ze kan met
andere katten samenleven, zolang ze de ruimte krijgt. Met
honden en al te jonge kinderen
heeft ze nog weinig kennisgemaakt en we verwachten dat
ze daar wat moeite mee heeft.
Ze vindt het heel erg leuk om
mee te helpen met de afwas en
koken. Ook houdt ze van zonnen en buitenspelen. Wie heeft
er ruimte voor Donder? Ze logeert bij het Kennemer Dierentehuis, Keesomststraat 5,
tel. 571.3888.

van een jetlag had, dan stond
ik midden in de nacht op. Ik
kon er zeker van zijn dat Puck
mij dan gezien had, want ze
leed sinds de oorlog aan slapeloosheid en ging een paar keer
naar beneden om een zware
Gauloise te roken.'
'En als ik mijn beddengoed
te lang over -het balkon liet
hangen en het begon te regenen dan ging de telefoon. 'Ik

Het leven van een haremvrouw

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en
geen pauze tussendoor. Vanavond: 'Harem Suaré'
4TT arem Suaré' gaat over een jonge vrouw die op de vlucht is
XI na een verbroken relatie. Ze vertelt haar verhaal aan een
oude vrouw in een wachtkamer op het station. Die heeft echter
een nog opmerkelijker verhaal. De oude vrouw was lid van een
harem in Istanbul.
De film van Ferzan Ozpetek laat een wereld zien die wij alleen
kennen uit sprookjes. Het leven van de oude ex-haremvrouw is
echter allesbehalve een sprookje. Afgunst, hebzucht en jaloezie
zijn ook onderdeel van het haremleven. Als in 1922 het Ottomaanse Rijk ineenstrort moeten de haremvrouwen het voortaan
alleen rooien.
Ferzan Ozpetek is nog niet zo lang bekend als filmer. In 1998
debuteerde hij met 'Hamam, il bagno turco'.

Periode 15 - 28 april
Geboren: Yentl, dochter van
Soerdjono Lie-Thin-Looi SjakShie en Nanda van Zwol. Youri
Seine, zoon van Marcel Kalee
en Janet Margaretha Ellen
Wolters.
In ondertrouw: Giovanni Nicola Caffio en Debby Kroese. Johan Anton Puttenaar en Nicolette Petronella Hermeling.
Harold Johannus Andreas van
Haren en Madeion Patricia

wil me er niet mee bemoeien,
maar...' Voor Puck zal ik altrjd
die kleine Thys blijven die gecorrigeerd moest worden.'
'Van katten moest ze niets
hebben. Niet die van de buren,
niet die van mijn ouders en
met die van mij. Katten verstoorden het evenwicht in de
tuin waar de vogels een goed
leven hadden. Zelf hadden ze
altijd honden, kleine voor

'Ze hield niet erg van Zandvoort.
Ze wilde graag naar Rotterdam terug'

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 (Amivedi)
en 5343440 (Dierenbescherming).

i VAN, DE

Foto Archief T Ockerscn

Puck, grote voor Jan, want Jan
vond het helemaal niks om
met die kleine mormels te
wandelen.'
'Die grote honden waren altijd Deense doggen van enorme omvang met Joegoslavische namen: Droegar of Mirko.
Niemand betrad ongestraft de
tuin, want dan kwam zo'n gevaarte dreigend en blaffend op
de onverlaat af. Er werden dui-

delijke afspraken gemaakt en
tijdstippen afgesproken dat
Mirko binnen was als de kra^tenbezorger of de leverancier
langskwam.'
'Mij imponeerden ze niet en
ik heb diverse keren Mirko uitgelaten toen Jan ziek was. Dan
liet ik hem rennen in het Kostverloren park tussen de lege
bunkers. Andere wandelaars
hielden eerbiedig afstand, behalve als hun hond een vriend
van Mirko was. Dan kwamen
ze hem begroeten.'
'In de loop der jaren veranderde de buurt. Oude buren
vertrokken of gingen dood en
Puck begon zich eenzaam te
voelen tussen die nieuwe gezichten. Jan had er minder
moeite mee, want die kwam
veel in het dorp om boodschappen te doen en was nooit
verlegen om een praatje. Maar
Puck trok zich terug in haar
schulp, ze hield niet erg van
Zandvoort. Ze wilde graag
naar Rotterdam terug, maar
ze realiseerde zich niet dat
Rotterdam allang niet meer

'Onze gezamenlijke
hobby: creatief zijn
met bloem en plant'
ZANDVOORT - Hanneke
Kreuger en José Kuyk zijn de
trotse eigenaressen van Parsley Bloemenshop aan de Haltestraat 10E in Zandvoort. In
hun winkel verkopen ze vooral
bloemarrangementen
en
snuisterijen. Al twintig jaar
zijn ze vriendinnen. José Kuyk
vertelt trots: „Het is heerlijk
om nu samen een eigen zaak te
mogen leiden. Hanneke en ik
hebben allebei een tijd lang in
een meubelzaak gewerkt, wat
overigens ook erg leuk was om
te doen. Daar hebben we vooral geleerd hoe je professioneel
kunt decoreren. En daarnaast
hadden we een gezamenlijke
hobby: creatief bezig zijn met
bloemen en planten."
Uiteindelijk werd het een
droom om van de hobby een
vak te maken en ze besloten
een eigen taloemenzaak te beginnen. Kuyk: „Maar wij verkopen niet alleen aparte bloemarrangementen. We zijn van
plan in de toekomst ook workshops op het gebied van planten en bloemen te organiseren."
Volgende week maken de enthousiaste dames daarmee
een begin. Op woensdag 10
mei organiseren zij een workshop speciaal voor kinderen.
Kuyk: „Omdat Moederdag er
natuurlijk aan zit te komen,
leek het ons leuk om de jeugd
de gelegenheid te geven zelf

Wildenthousiast is Rosa van der Staaij over het Avonturenkamp
van CMS. „Het zevende kinderkamp van CMS is opnieuw een
succes geworden," vertelt Rosa, een van de organisatoren. Van
22 tot en met 25 april logeerden dertig kinderen en tien begeleiders in een scoutingcentrum in Zeewolde, bij Harderwijk. Het
thema was deze keer 'indianen'. Het avondspel waarbij de kinderen in het bos kruipend en sluipend opperhoofd Zilveroog
moesten zoeken sloeg dan ook erg aan. Het bezoek aan Six Flags
en de survival waren eveneens hoogtepunten. Rosa: „Het weer
viel gelukkig erg mee." Op de enige regenachtige dag maakten
de kinderen binnen onder andere een totempaal, indianentooien en een pijl en boog. „De locatie was heel goed geschikt voor
binnen- en buitenactiviteiten," legt Rosa uit. „Daarom weten we
nu al dat we van 21 tot en met 24 oktober weer naar dezelfde plek
gaan." Het thema van dat kamp is zelfs ook al bekend: piraten.

Tussen de kanonnen

Rien en Anneke Couvreur zijn weliswaar naar Bpurtange verhuisd, maar al wonen ze nu aan het uiterste oostelijke puntje van
Nederland, ze zijn Zandvoort nog niet vergeten. In maart maakten ze immers samen met een excercitiepeloton reclame door
het afschieten van een kanon op het Kerkplein voor de Napoleontische veldslag die dit weekend plaatsvond m het Groningse
vestingstadje. Een paar Zandvoorters, zoals het echtpaar Menger en een kleine delegatie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
genoten inderdaad op 29 en 30 april van het kanonnengebulder.
Vooral de mogelijkheid om met de verklede Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse en Groningse soldaten te praten was erg leuk
de Zandvoorters luxe logeerden in een verbouwde boerThys Ockersen Terwijl
derij, sliepen de soldaten met hun vrouwen in eenvoudige tenten
op stro. Ze bakten spek op een vuurtje, maar het bier kwam
En de oude meubeltjes waarop gewoon van de lokale kroegen.
alles is uitgestald hebben we
helemaal uit Frankrijk genaald." Blikvangers zijn onder
andere de kippenruif en de Hevig verontwaardigd heeft Wim Peeters aangifte van mishandeling gedaan bij de politie. Wim werd vorige week op het circuit
wand van oude kratten.
Is er volgens José Kuyk en door een suppoost geslagen. Hij mocht met op een met gras
Hanneke Kreuger een trend ingezaaide wal staan van de suppoost. „Maar ik wist helemaal
aan te wijzen in de bloemenwe- niet dat het net ingezaaid was. Een andere suppoost zei heel
reld? „Wat erg 'm' is, zijn de bars dat ik weg moest omdat hij dat nodig vond. Toen ik met
eenvoudige vazen met maar ging, kwam er een nieuwe man bij die me begon te slaan en een
één bloemensoort erin en een hand op mijn keel legde. Het was heel gevaarlijk. Ik had wel naar
blaadje groen. Mooi door een- beneden kunnen rollen. Later op de dag zag ik dat er een
voud, eigenlijk. En zoiets is na- heleboel mensen stonden op de wal. De politie op het circuit had
tuurlijk ook erg leuk om aan trouwens ook al tegen het circuitpersoneel gezegd dat de situaiemand cadeau te geven."
tie voor het publiek heel onduidelijk was." Volgens Wim Peeters
Overigens kan de klant be- gedragen de suppoosten zich vaker onbeschoft. Circuit voorlichhalve voor aparte bloemen en ter Dirk Buwalda wil er weinig over zeggen. „Ik was er niet bij. Ik
bloemstukken ook bij Parsley heb wel de suppoost gesproken. Wim Peeters mocht niet staan
Bloemenshop terecht voor al- op die wal en werd weggestuurd. Als hu dan toch blijft staan,
lerhande decoratieve cadeau vraagt hij om moeilijkheden. Wat we hier verder aan gaan doen?
artikelen.
Geen idee. Eerst maar eens afwachten wat de politie met de
Parsley Bloemenshop be- aangifte doet."
vindt zich aan de Haltestraat
10E en is telefonisch te bereiken via 571.9775.

Slaande ruzie

m.

Berichten
_
en tips voor
^
deze rubnek met
JDL CÜ, CL C
zakenmeuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
ot inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

iets voor hun moeder te fabriceren. Maar we zijn zeer zeker
van plan dit soort bijeenkomsten vaker te organiseren. Het
is bijvoorbeeld ook heel leuk
om te doen als onderdeel van
een kinderfeestje. Maar natuuriyk kunnen volwassenen
ook bij ons terecht."
Kreuger en Kuyk hebben
veel ervaring opgedaan in het
begeleiden van mensen bij het
creatief bezig zijn met planten
en bloemen. „Toen wij nog
geen eigen zaak hadden, hielden wij dit soort workshops bij
ons thuis. Het is enorm leuk
om te doen."
Ondanks het feit dat Kuyk
en Kreuger iedere morgen om
zes uur uit de veren moeten
om op tijd bij de Aalsmeerse
bloemenveiling te zijn, hebben
ze veel plezier in hun eigen onderneming. „Het is erg leuk om
zelf te bepalen hoe je de dingen
wilt. Neem nu de inrichting van
de winkel. Een deel ervan is
van oud sloophout gemaakt
omdat we een beetje een bourgondische uitstraling wilden.

Polman.
Getrouwd: Cornelis Petrus
Loos en Simone Patricia Smalen.
Overleden: Jan Paap (84), Jacobus Wilhelm Bertelkamp
(59), Erna Elia van KouterenFlorentius (79), André Johannes Marie Martens (55), Maria
Dropvat-van Gellekom (88).
Pietje Harteveld-Terol (86).
Leentje van der Mij e-Schipper
(98).

Hervormde Kerk: zondag 7 mei, 10 uur, mr ds J.W. Verwijs.
Gereformeerde Kerk: zondag 7 mei, 10 uur, ds H. Appers. Agatha Kerk: zaterdag 6 mei, pastor C. van Polvliet, zondag 7 mei,
10.30 uur, pastor C. van Polvliet, samenzang. NPB Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap: zondag 7 mei, 10.30 uur, Marije ter Hoeve José en Hanneke zijn
passage Jupitcr
uit Zaandam.

die stad was van vroeger.'
'Het is er ook niet van gekomen. Met een vanzelfsprekendheid had ze voor zichzelf
besloten dat het leven niets
meer te bieden had en dat het
tijd was om dood te gaan.
Maar een sterk lichaam dat
zelfs door vele Gauloises met
kapot te krijgen was en een
sterke geest lieten haar nog
drie jaren m leven.'
'Ook een verhuizing naar
Het Huis in de Duinen kon
haar met opvrolijken. Een paar
maanden terug kwam Jans telefoontje om half negen 's ochtends: 'Thys, Puckie is vannacht gestorven..' Er viel
niets meer te zeggen. Maar ik
mis dat kleine krachtige
vrouwtje dat met de VN of HP
gebogen zat over de tafel. En
als ik uit het raam keek dan
zwaaiden we naar elkaar. Alsof
ze wilde zeggen: ik ben er nog.
Ze was een heel bijzonder
mens, zo worden ze niet meer
gemaakt.'

Foto Ingrid Drommel

blij met hun nieuwe bloemenzaak in winkel-

Bus in de knel

'Wij richten
ons vooral op
het gezin'
ZANDVOORT - Restaurateur Hamdy Abdelatif bezat
ooit een eetcafé in Amsterdam
maar had altijd al de wens ooit
een volwaardig restaurant en
partyhouse te runnen. Zo'n
twee jaar geleden kreeg hij de
kans samen met zijn echtgenote en broer het voormalige restaurant 't Boekenier in Zandvoort over te nemen. En sindsdien zet hu zijn klanten gerechten uit de Franse en Hollandse keuken voor, die zijn
broer in de keuken zorgvuldig
bereidt.
„Het bijzondere aan ons restaurant is volgens mij dat wij
ons vooral richten op het gezin. We hebben hier een aparte
speelruimte met kinderopvang, zodat de ouders rustig
kunnen genieten van hun
maaltijd terwijl de kinderen
zich ook vermaken," legt Abdelatif uit. „Mede daarom hebben wij gekozen voor de naam
't Baken. Een 'baken' is namelijk een soort centraal punt
waar iedereen welkom is en
zich thuis kan voelen. Zo'n
sfeer proberen wij hier te creeren."
Restaurantbezoeken,
die
niet alleen de sfeer maar ook
de oprechte kost van 't Baken
willen proeven, kunnen terecht
op de Zandvoortselaan 187 in
Zandvoort. Ook organiseert
restaurant en partyhouse 't
Baken graag een feest of partij.
Restaurant en Partyhouse 't
Baken bevindt zich aan de
Zandvoorstelaan 187 in Zandvoort en is telefonisch te bereiken via 571.2401.

De bussen van Connexxion komen door de nieuwe inrichting
van de Grote Krocht regelmatig in de problemen. Als er een auto
fout geparkeerd staat voor de Trompwinkel dan kunnen ze de
bocht niet nemen. Een verkeersopstopping is het gevolg. Achterop de bus staat overigens wel de spreuk 'Weet wat er leeft in
je buurt'. De buschauffeurs weten dat nu m elk geval.

Passie voor klassiek
eder zijn stijl," zegt Henk
van den Berg (67 jaar).
Hij en zijn vrouw Miep
(80 jaar) zijn dol op schilderijen van bijvoorbeeld Jan Steen,
Pieter de Hoogh en Johannes
Vermeer. Henk neemt bekende en onbekende werken uit
de Gouden Eeuw als voorbeeld voor zijn olieverfschilderijen. Miep borduurt ze in kleine kruissteekjes. Liefhebbers
van de klassieke stijl moeten
dan ook beslist een kijkje nemen in de bibliotheek waar
het echtpaar Van den Berg exposeert.
Henk probeert de kleuren
en details van zijn voorbeeldschilderijen zo goed mogelijk
weer te geven. Dat geeft sommige kopieën precies de betoverende glans waardoor hun
origineel zo beroemd werd.
Zijn kennis over de juiste
verf en kleuren heeft hij opgedaan tijdens zijn opleiding als
huisschilder. „Ik wilde eigenlijk kunstschilder worden,
maar daar was destijds geen
geld voor. Vijftien jaar geleden
ben ik alsnog schilderijen gaan
maken. Eerst met waterverf,
later stapte ik over naar olieverf."
»
Overal in zijn huis hangen
inmiddels zijn stadsgezichten
en huiselijke taferelen, want
dat schildert hij het liefste. „Ik
hou erg van het herkenbare.

Mensen vragen me weieens
waarom ik nauwelijks Zandvoortse onderwerpen kies.
Ach, er zijn wel meer schilders
die dat doen. Je moet niet allemaal hetzelfde maken "
Hij heeft weieens een rijtje
huizen in Noord geprobeerd,
vlakbij zijn huis in de Celsiusstraat. Maar dat vond hij maar
saai. „Het gaat me toch om de
lol van het doen en niet van
het verkopen. Ik maak bijvoorbeeld ook zelf de lijsten. En ik
beschilder klompjes en plankjes op Hindeloperwrjze."
Zijn vrouw is erg trots op
haar man. Toch is Mieps werk
minstens net zo mooi. „Om
wat te doen te hebben," zoals
ze zelf zegt, borduurt ze heel
minutieus lappen met stillevens, portretten en nostalgische taferelen. Ze oogst er veel
waardering voor, want bij een
vorige expositie heeft ze veel
verkocht. „Dat is erg leuk,
want dan ik weer nieuwe borduurpakketten kopen. Die zijn
namelijk erg duur. Voor driehonderd gulden heb je nog
maar een klem pakketje."
Inmiddels is haar borduurwerk zelfs naai' de andere kant
van de wereld verhuisd, naar
Nieuw-Zeeland.
De expositie van het echtpaar Van
den Berg; is de hele maand mei te
zien in de bibliotheek op de Prinsesseweg.
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woensdag 3 mei 2000

VERWENNERIJ VOOR MOEDERS

organiseert op 14 mei

GOSPELCONCERT
oor- Bangladesh

6 mei
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Sound* oi kry. V.O.R,
Reflection, Kuriaké, Friendi of
tta Lord, Bfortien with VoJeci
en andcie rnuiickgroepen.

Spectaculair

JOUKE DE JONGHE
KORENMOUT

19 OOuui - 33 00 u.

schoon water voor Bangladesh

TIO PEPE SHERRY
EXTRA DRY

BEACHBERRY
met gratis
üinerhon t.w.u. 25 gulden

ELDERS V35

Bij aankoop van ccn fles Boachbcrry ontvangt u
ccn waardebon van 25 gulden, alleen te besteden
bij restaurant Crazy Piano's in Scheveningcn.

BALLANTINE'S
WHISKY

O

o

0,7 LITER

ELDERS ÏU95

COEBERGH
BESSENJENEVER

O

o:

ELDERS 2Mff

>
z

Omdat u niet zonder kunt!

O
U

ZandK/oorts
iBMieuvusblad

OL

Q

LU

U
O
o.

De Bordeaux Rouge
heelt een volle Iruitige
smaak en een karaxleristieke aldronk.
De Bordeaux Blanc
Sec heefl een
Iruilig bouquet
en een frisse,
droge smaak.

Ook verkrijgbaar bij:

O

<
l/l

PALAIS ROHAN
Bordeaux Rouge
of BlancSec

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

De grootste showroom
keukens, badkamers,
tegels in de regio
@ KEUKENSHOW
Veiling van 4 exclusieve Italiaanse keukens per opbod.
Doorlopende demonstraties Cooker en Stoomoven.
Alleen op 6 mei een UNIEKE KADOACTIE en ieder uur een
spannende veiling....

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Een van 10 beste wijnen
geselecteerd door de

-i HARDYS STAMP
\ofAUSTRAÜË
Chardpnnay
Semillion
Rijke wijn met iels
kruidigs, een houttoon,
iets zoel, prikkelend

PELLER ESTATES
Oakridge Cabernet
Zo'n 25 jaar geleden vertrok
de Europese wijnmaker
Andrew Peller naar Niagara
Peninsula in Canada, mei
als droom een topkwalileit
wijn te gaan maken
Deze op houl gelagerde
Cabernel is hel bewijs
dat er werkelijk prachtige
wijn uit Canada komt.

ELDERS J^49"

ELDERS 14^5"

Domaine Chotard
Wijnen uil hel gelijknamige
dorpje Sancerre mogen
alleen zo heten als de wijn
is gemaakt van Sauvignon
druiven. Zij leveren een
wijn met een lichte hint
van kruisbessen en
appel in het bouquet.
De Sancerre is Iruitig
Iris en heelt een
elegante aldronk.
ELDERS t&Sjr

DOOSPB1JS
6FLESSEN

34.50

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21
(Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

keelt alle dranken f

DIRCKIII heelt meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige
vestigingen tijdens kantooruren: 0172 -W'300
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 14 mei, zolang de voorraad strekt.
Druk- en zetfouten voorbehouden!
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® BADKAMERS
WANDCLOSETACTIE: Ceberit zelfdragend inbouwreservoir,
frontplaat (6 of 9 liter toets), Villeroy & Boch wandcloset,
Pressalit toiletzitting 2000.
Voor slechts f 795,- (wit)
of f 895,- (pergamon)

intertaaL
Distributiemedewerker (m/v)
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@ VLOERVERWARMING
SUPERCOMFORT VOOR SPECTACULAIRE PRIJS:
40 tn2 vloerverwarming voor f 2.900,Incl. frezen en installeren met 3-groeps regelunit en
zuurstof diffuusdichte slangen

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!
(Voor meer informatie zie de elders afgedrukte bon).
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
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VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
Voor de kinderen: volop plezier op het
Megagrote Springkussen!

Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Hoofddorp

Ed. 11 t/m 15:

i

i5

Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Carpentier
/
IA A i i M i s R
O

Van Cleeffkade

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, en de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ringvaart
_^>^ \ H—•—-~^^^^~
,-^|
„ Oosteinderweg
Amstelveen

U
<

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Bloemenveiling
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* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6.50 in rekening gebracht.

Uithoorn

a:
Q
ca
Q
<
ca
3
z
<
ca
O
x

Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.

entier

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

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

A A L S M E E R
KEUKENS-BADKAMERS-TEGELS

(Bezorgklachten tel. 0900-8998200)

Oosteinderweg 91, 1432 AG Aalsmeer
telefoon (0297) 32 20 00, fax (0297) 38 32 82

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Balie Amsterdams Stadsblad.
Het Parool gebouw.
Wibautstraat 131, Amsterdam
Geopend: maandag t/m vrijdag van
09.00-1700 uur.

Paard- en Pony
zomerkampen

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Personeel gevraagd
t

-

j i

Algemeen

bij

alsmede

Vakantiekrachten (v.a. 17 jaar)
voor de periode juli/augustus/september
De werkzaamheden bestaan o.a. uit assistentie in/uitgaande
]oederen, orderpicking, controlewerkzaamheden en inpakken
bestellingen.
Tevens is er een vacature voor de functie van

Administratief Medewerker (m/v)
De taken zijn o.a. debiteurenadministratie, bijwerken kasboek,
verwerken kas/bank/giro, (gedeeltelijk) systeembeheer en
assistentie bij planning & control.

;api Lux Vak zoekt een ervaren, enthousiaste en zelfstandige

. 4 of 5 dgse. dagkampen* . 6 dgse. slaapkampen . .
. buitenritten ( , ,
' . zwemmen.;V,:_:...£.L-^
. spelletjes
T'

' '

Amsterdams Paarden Centrum Waveren
Provincialeweg 56
.,.
1103 SB Amsterdam ; . ; • ' / :

Bel voor info: 020-690 81 03

•

ND

CWS zoekt servicemedewerkers

:

Vanwege onze groei zijn wij met spoed op zoek naar
servicemedewerkers voor het verrichten van diverse
servicewerkzaamheden bij onze klanten. Ben je tussen de 25
en 35 jaar en woon je in de omgeving van Utrecht - Hilversum Amsterdam? Dan kunnen wij je een baan bieden met zeer
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals o.a. een basissalaris
van ruim ƒ40.000,- bruto per jaar, een extra provisieregeling,
een onkostenvergoeding van ƒ200,- netto per maand en
diverse opleidingsmogelijkheden (o.a. voor het behalen van
het groot rijbewijs). Bel voor meer informatie met de afdeling
Personeelszaken: 073 - 6 338 338. Of stuur uw schriftelijke
reactie naar: CWS Nederland B.V., De Beverspijken 16,
5221 ED 's-Hertogenbosch.

Wij zijn op zoek naar mensen met een collegiale en flexibele
nstelling die accuraat kunnen werken. Enige jaren ervaring in
een soortgelijke functie en kennis van geautomatiseerde systemen vormen een pre.
Bent u geïnteresseerd in één van bovengenoemde functies?
Stuur dan vóór 20 mei a.s. een sollicitatiebrief met CV aan:
Intertaai bv, t.a.v. mevr. J. Anderson, Postbus 75410, 1070 AK
AMSTERDAM (telefoon: 020-5756776).

;

Personeel
aangeboden

ZIJN WIJ IN BEELD?

Herken je jezelf in het bovenstaande,

ZET DAN JEZELF IN BEELD!
Solliciteer of informeer binnen 2 weken na verschijning van
deze advertentie bij:

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

CAPI LUX VAK
Afdeling Personeel & Organisatie
Basisweg 42
1043 AP Amsterdam
tel.: 020-5858585

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

(Para)medisch personeel

Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ30,- per uur!,
bel 0900-203 203 0(1,5 gpm).

HUISARTSENPRAKTIJK
KENNEDYLAAN

Administratief/kantoorpersoneel

ZOEKT OP KORTE TERMIJN EEN

SPAAR SELECT
zoekt een

REGIOCONTROLLER

DOKTERSASSISTENTE

Wij zoeken een - liefst gediplomeerde - doktersassistente,
die 3 dagen per week in onze praktijk wil komen werken.
De praktijk bevindt zich vlak bij de RAI in Amsterdam Zuid, en
U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en is goed bereikbaar met openbaar vervoer, waaronder NS.
maakt de rapportage voor de drie vestigingen (uit te breiden De praktijk betreft 2 parttime werkende huisartsen en
naar zes). U zorgt voor de geconsolideerde jaarrekening aan 2 parttime werkende praktijk- of doktersassistenten;
de praktijkvoering is volledig geautomatiseerd.
het hoofdkantoor (franchisegever) en franchisenemer.
Tevens bent u in eerste instantie aanspreekpunt voor automatisering en personeelszaken. U heeft een ruime werkervaring Naast patiëntenzorg verzorgen wij in de praktijk onderwijs voor
en opleiding op minimaal SPD/NIVRA t/m AO niveau. Salaris- de Vrije Universiteit.
indicatie ca. ƒ70.000,- / ƒ100.000,- afhankelijk van kennis en Onze praktijkassistente heeft een belangrijke spilfunctie en
ervaring. Een lease auto is bespreekbaar. Daarnaast kent voert diverse taken zelfstandig uit.
Wij bieden een veelzijdige baan met goede secundaire
Spaar Select uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot nascholing.
Schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select Utrecht B.V., Werktijden: 08.00 -15.30 uur.
t.a.v. John Gaarlandt, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
Voor informatie bel 030-2367646 en vraag naar John Inlichtingen: Geesje Wessing-Boltjes, praktijkassistente
Willemien Avenarius, huisarts
Gaarlandt. Deel mee dat u belt voor de functie van
G.E. Hagenbeek, huisarts
regiocontroller.
voor de vestigingen in Amsterdam,
Utrecht en Almere (standplaats).

Ambitieuze duizendpoot
Met vwo en een communicatieve persoonlijkheid.
Je wordt de personal assistant van een van de consultants en
zult op termijn zelfstandig gaan werken als consultant. •
Voor een jong advocatenkantoor in de binnenstad zoeken wij
een

Junior secretaresse
Inzet en ambitie vinden wij belangrijker dan diploma's.
Je werkt voor twee jonge advocaten en doet wat nodig is om
de praktijk goed te laten draaien. Reacties naar Charles Vree,
Meddo Professionals bv, Weesperzijde 86, 1091 EK Amsterdam. Tel. 020-463 7777. mail@meddo.com.

Commercieel personeel

* * HORECA-RECLAME HORECA-RECLAME * *
* * HORECA-RECLAME HORECA-RECLAME * *
Succesvol reclamebureau zoekt ±27 mensen voor
o.a. de werkzaamheden: distributie, reclame-marketing,
klantenservice, verkoop/ buitendienst. Per direct beginnen
heeft voorrang, opleiding en ervaring is geen must.
Meteen reageren en vragen naar Stefan.
Tel: 020-6343702

medewerker technische dienst
audiovisueel

ZINGEN... wellicht iets voor
U? R.K. Agneskoor zkt veriterking (klassieke werken).
Theo Rietveld 020-6418541.

Jongeman wil graag bij mensen thuis schoonmaken, ramen lappen, strijken enz.
Voor de fulltime invulling van deze voor onze organisatie be- 06-27564390/020-6903258.
angrijke vacature, zijn wij op zoek naar een duizendpoot met
de eigenschappen van een creatieve technicus, een goede Klusjesman voor alle klussen,
lommunicator en een servicegerichte klantbehandelaar. De schilderwerk en timmerwerk
mix hiervan, in combinatie met persoonlijke eigenschappen als 020-6898850/06-55754352.
zelfstandigheid, enthousiasme en inventiviteit stelt onze nieuwe collega in staat invulling te geven aan zijn/haar door afwisUitgaan
seling uiteenlopende en verantwoordelijke functie.
Bportcafé Zandvoort voor
De ons inziens geschikte kandidaat heeft bij voorkeur een bruiloften, recepties, persotechnische opleiding in de elektronica maar zeker ervaring en neelsfeesten,
verjaardagsaffiniteit met audiovisuele apparatuur. De werkzaamheden :eestjes,
catering. 023netreffen zowel reparatie en onderhoud van de apparatuur als 5715619:06-54616812.
iet daarmee verbonden klantencontact. Hiernaast ook de administratieve en logistieke handling van elders ter reparatie Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
aangeboden materiaal.
Nieuweln 34 bij Osdorperban
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!

Voor ons eigen w & s> kantoor aan de Weesperzijde in
Amsterdam zoeken wij een

Amsterdams Paarden Centruin
- "Wav<erenM

;

BEN JIJ IN BEELD?

is in Nederland de enige gespecialiseerde boekhandel, uitgeverij en importeur voor taalstudieprpducten voor onderwijs en
beroep. Ons distributiecentrum in Zuidoost zoekt een fulltime

M

<

Technisch personeel

Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen (vestiging in Almere.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt,
Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Graag uw spoedige reactie naar:
Huisartsenpraktijk Kennedylaan
Pres. Kennedylaan 921,1097 MX Amsterdam
Tel. 020 - 646 2600; fax. 020 - 642 7563

Opleidingen en
cursussen
NAGELSTYLISTE, een vak
met toekomst avond-dagopl.
Info: 020-6201914.
ASTROLOGIE Beroepsopleiding. 020-6384148.

Een pruik als het
nodig is!

* aparte
* bezoek aan
pasruimte
huis of in
* ruime
het
sortering in
ziekenhuis
haarwerken * ziekenfondsen pruiken
leverancier
Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren (maat} werken

Heemsledestraot 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Tel. 020-6157107

Dans- en
balletles
SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

Musici en artiesten

Vraag en aanbod

Coverband zoekt
leadzangeres en trompetiste

Te koop gevraagd:
50 STOEPTEGELS.
Tel. 5719880.

Als onze "frontlady" moet je de nummers kunnen dragen, maar
je krijgt natuurlijk ondersteuning van een enthousiaste band
(sax./zang., toets., bas., drum. git.). Het rep. beslaat voornamelijk uit jaren '80-muziek. Wij zijn ook op zoek naar een trompetiste die de enige toeteraar van onze blazersectie uit zijn
lonely-blaasblues kan verlossen. Wil je een podiumfeestje
bouwen bel dan met Adriaan 020-4044447 of Jean-Paul:
023-5276884.
n v.a. 6«,- / 15 dgn v.a. 6«,- / 22 dgn v.a. 795,- / vertrek vrii mei

Kreta

S rfgn .

ƒ495.'

Muziek en
-instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Lichaamsverzorging
Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Zandvoorts
(Mieuwsblad

Editie 17

Van der Meulen
en Spiers doen
goede zaken

SPORT

woensdag 3 mei 2000

Riek de Haan met afstand de beste schutter
ZANDVOORT - Van enige
spanning in de strijd om de
topscorertrofee was dit jaar
geen sprake maar de titel
was dik verdiend voor de
spits van TZB, Riek de Haan.
De Haan, vorig jaar tweede
achter Pieter Keur, scoorde
maar liefst 39 keer.

ZANDVOORT - In de laatste competitie van dit sei%oen doen de leden van de
Zandvoortse Bridgeclub er
van alles aan tot hoge scores
te komen. Scores waarmee
zij promotie kunnen bewerkstelligen of degradatie kunnen ontlopen.
In de derde wedstrijd in de
A-lijn deden de dames Van der
Meulen en Spiers hele goede
zaken. Door geïnspireerd spel
en ook met wat medewerking
van de tegenstanders scoorden zij zestig procent. Het
echtpaar Groenewoud blijft
het goede spoor volgen en pakte met 58 procent de tweede
plaats. Dit echtpaar handhaafde zich hiermee pp de bovenste plaats, terwijl de dames
Van der Meulen en Spiers,
door hun uitstekende overwinning, naar de tweede plek zijn
geklommen.
De heren Josee en Van Deijnen blijven verbazen in de Blijn. Zij wonnen opnieuw, nu
met 64 procent en lieten nummer twee, mevrouw Mens en
de heer Overzier maar even
tien procent achter zich. Het
valt niet te verwonderen dat
beide heren de leiding stevig in
handen hebben. Tweede zijn
mevrouw Slegers en de heer
Van de Staak.
Na een eerste plaats op
woensdagavond, behaalde mevrouw Van der Meulen ook op
donderdagmiddag een eerste
plek in de A-lijn. Met mevrouw
Boon als partner werd de score
deze keer 67 procent. Het echtpaar Kerkman mocht met 58
procent ook tevreden huiswaarts keren gezien de hieraan
verbonden tweede plaats. Mevrouw Van Leeuwen en de heer
Overzier gaan aan de leiding,
maar voelen de hete adem in
hun nek van de dames Boon en
Van der Meulen, die van de
achtste naar de tweede plaats
stegen.
De B-lijn leverde een overwinning op voor mevrouw Van
Foto: Rob Knottcr
Ede en de heer Bakker. Zij Riek de Haan, met naast hem zoon Jesse, wordt gefeliciteerd door het manusje van alles van TZB, Willem Koning
scoorden 61 procent, wat voldoende was om nummer twee,
ADVERTENTIE
de dames Pellerin en Rooijmans een procentje voor te
blijven. Lijstaanvoerders zijn
hier mevrouw Janssen en de
wordt het DUSK
heer Santoro, op de tweede
ZANDVOORT - Het zater- winnen om door te gaan naar bal voor de voeten van Edwin
plaats gevolgd door mevrouw
dagteam van SV Zandvoort de volgende ronde. Dat leek in Ariesen, die de bal fraai en onof wordt het DAWN?
Busscher en de heer- Sweijen.
blijft in de race om een de eerste helft totaal geen pro- houdbaar inschoot, 1-0.
plaatsje in de tweede klasse. bleem te worden. Een prima
SEASONS, POMONA, BOTANIC GARDEN
In de tweede helft liet ZandNa twee uiterst spannende gemotiveerd Zandvoort duwwedstrijden wees de forma- de de tegenstander met de rug vqort het initiatief uit handen
Onthoudt één naam: Portmeirion®
tie van Wessel Colijn tegen- tegen de muur. Het offensief glippen en trok Wieringermeer
stander Wieringermeer, pas ging bovendien gepaard met ten aanval. De onrust die in de
na het nemen van straf- goed voetbal. Het middenveld defensie van de Zandvoorters
ZANDVOORT - Tijdens
schoppen, terug. De volgen- was, met een uitstekende ontstond werd na tien minueen zeeviswedstrijd op het
de tegenstander is het Hel- Dennis Keuning voorop, in ten fataal. De Wieringermeer
Zandvoortse strand vingen
derse HRC.
handen van de Zandvoorters aanval kon ongehinderd richde leden van de Zandvoortse
en de aanvallen daalden ting doelman Clemence Groot
Zeevis Vereniging behoorlijk
voortdurend neer op de veste oprukken en toen was ook de
veel vis. Jos-Kaarman werd
Nadat SV Zandvoort vorige van Wieringermeer. Het enige betrouwbare sluitpost kansuitendelijk winnaar met
week bij Wieringermeer tegen wat ontbrak waren de noodza- loos, l-l.
maar liefst vijftien vissen.
een ongelukkige 2-1 nederlaag kelijke doelpunten. Met hanwas opgelopen, werd er in den en voeten wist WieringerDe Zandvoorters hadden
Voor paviljoen Riche op het
Zandvoort met dezelfde cijfers meer overeind te blijven.
moeite de draad weer op te
noordelijke gedeelte van het
gewonnen. Daardoor werd het
Met enige schaarse uitvallen pakken. Te veel werd gereaZandvoortse strand verzamelnemen van strafschoppen probeerden de gasten gevaar geerd op het felle spel van Wieden de leden zich en wierpen
noodzakelijk. Daarbij onder- te stichten in de Zandvoortse ringermeer en elke beslissing
aldaar het aas in zee. Het duurscheidde zich vooral doelman defensie doch kansen van be- van de scheidsrechter werd,
de niet lang of de eerste vis
Clemence Groot door twee lang ontstonden er niet. Na vaak onterecht, aangevochwerd uit het water gehaald. Vijf
strafschoppen te stoppen.
een half uur voetballen kreeg ten. Allengs kreeg Zandvoort
ninuten na het startschot
SV Zandvoort loon naar wer- weer greep op de strijd. Sansloeg Willem Bakkenhoven een
De Zandvoorters moesten ken. Na een snelle aanval over der Hittmger zette zijn defenjonge gul van dertig centimemet twee doelpunten verschil de rechterflank belandde de sie weer op de juiste plaats en
ter aan de haak. Door het opkomende water wilde de vis
wel azen en werd er leuk gevangen. Bot, jonge wijting en
meun waren de vissoorten die
door de mannen van de visclub
werden gevangen.
De strijd was bij het ingaan
van de duisternis nog niet gestreden. Jos Kaarman, Willem
Nathalie's Place
Bakkenhoven en Willem MinkGroot Gelderlandplein, Buitenveldert 020 - 6 443 662
man deden niet voor elkaar onder. De lampen werden ontstoken en het water begon alweer
te zaken wat minder vis opleverde. Om half elf werd de
wedstrijd afgesloten en werden de vissen geteld en gemeten.
Kaarman werd winnaar met
vijftien vissen met een totale
lengte van 344 centimeter. Willem Bakkenhoven werd goede
tweede met dertien vissen en
een lengte van 327 centimeter,
terwijl Willem Minkman derde
werd met elf visen en een lengZANDVOORT - Ook dit sis alsmede het motorblok
te .van 253 centimeter. De jaar neemt plaatsgenoot hebben als basis de Fiat 600. Tonny Zwaanenburg en Koos Visser met links de Fiat 500 en rechts de Abartli Monomille waarmee de
.
Foto: Anjn Visser
grootste jonge gul was voor Tonny Zwaanenburg deel De carrosserie is de eerste tulpenrally wordt gereden
Minkman met 31 centimeter aan de Internationele Histo- door het Carlo Abarthteam
en de grootste wijting, 30 cen- ric Tulpenrally. Met zijn in zelf ontworpen body.
timeter, ving Kaarman. Cas Al het Belgische Brasschaat
De motor werd volledig door
pakte de grootste meun van 28 wonende teamgenoot Koos Abarth getransformeerd en in
centimeter.
Visser gaat Zwaanenburg rij- tegenstelling tot de Fiat 600
den in de zeer bijzondere met 32 pk, heeft de Abarth Monomüle 82 pk. Onder andere
Abarth Monomille.
werden remmen en wegligging
ZANDVOORT - Met een gaan, hetgeen voor de Finse de grote winnaar te worden.
Maandag 8 mei aanstaande aangepast. De professionele minimale voorsprong van meester een vrije doorgang be- Hij deelde immers achter Pahvalt het startschot in Noord- restauratie heeft een jaar in acht honderdste punt heeft tekende naar een honderd pro- le en Cliteur de derde/vierde
plaats van deze avond met Leo
wijk van deze historische Tul- beslag genomen en werd uitge- Kees Koper de tweede prijs cent score.
ZANDVOORT - Voor de penrally. Zaterdag 13 mei wor- voerd door het team van een gewonnen in de snelschaakKeesman, terwijl zijn concurduiven van Postduiven Vere- den de equipes in Noordwjk van de nog bestaande Abarth competitie van de Chess SoZijn deelname alsmede die renten Koper en Drost enigsniging Pleines was Koningin- weer afgevlagd. Zo'n tweehon- constructeurs en mechanie- ciety Zandvoort. Olaf Cliteur, van Cliteur, die de titel reeds zins terleurstellend plek vijf en
nedag geen vrije dag. De dui- derd deelnemende wagens kers Guy Moerenhout uit Bel- die de titel reeds in zijn bezit op zak had, waren slechts van zes deelden.
ven werden naar het Bel- doen aan dit spectaculaire on- gie. De auto behoort tot de col- had, kende opnieuw een ster- belangvoor de statistieken. De
Toen de totaalstand echter
gisch Stroomtaeek vervoerd derdeel van de autosport mee. lectie van de Scuderia La For- ke avond. Hij pakte over het echte strijd ging immers tus- opgemaakt werd, bleek Kees
voor een vlucht over 165 kiloOp de eerste dag rijden de tuna uit België en wordt vanaf hele seizoen op anderhalve sen Kees Koper, Hans Drost Koper acht honderdste punt
meter.
equipes naar het Belgische dit jaar ingezet in rally's.
punt na de maximale score. en Boudewijn Eijsvogel met als voorsprong behouden te hebOok dit jaar wordt weer een
Bouilion en vervolgens wordt
inzet het zilver en het brons. ben op Boudewijn Eijsvogel,
Door het slechte weer was verder gereden naar Besancon spannend gevecht om de prijHet drietal ging lange tijd gelij- waardoor Koper zijn zilveren
het lang wachten of er al of niet in Frankrijk. Daar vinden op zen verwacht, waarbij ZwaanDe zevende en tevens slot- kop, hetgeen Kees Koper niet plek behield en Eijsvogel de
gevlogen werd. Pas laat in de de derde dag enige proeven enburg en Visser pogingen ronde van de snelschaakcom- slecht uitkwam daar hij met derde prijs in handen kreeg.
middag werd de vlucht een dag plaats, waarna op dag vier La gaan ondernemen om tot de petitie van Chess kende een een kleine voorsprong aan Hans Drost werd hierdoor het
uit gesteld. Zo'n 329 duiven Petite Pierre wordt aange- prijswinnaars te behoren. Slo- zeer verrassend verloop. De deze slotronde begon. In de kind van de rekening want hij
maakten een extra nacht door daan. Op de terugreis is een temakers Anti-Slipschool stelt Finse meester Peter Pahle, tij- laaste ronden van de avond eindigde voor het eerst sinds
en pas om 11.40 uur gingen de tussenstop ingelast in het Bel- twee bekers beschikbaar. De delijk woonachtig in Zand- keerden echter de kansen.
jaren buiten de top drie in deze
manden open. Het was zwaar gische Oud Turnhout waarna ene is voor de jongste deelne- yoort vereerde de bijna tien
Kees Koper moest de degens discipline.
bewolkt met hier een daar een pp de slotdag de finishvlag valt mer en de andere is voor de jaar oude vereniging met zijn nog kruisen met de sterke Fin
Voor Olaf Cliteur werd de
buitje. Uitslag: Rook Driehui- in Noordwrjk.
oudste deelnemer.
deelname. Het duurde even en liet zich van zijn dame bero- eindzege alleen maai' indrukzen l, 20, 22. Paap-Paap 2, 10,
Vier weken na de tulpenrally voor men echt door had hoe ven en Hans Drost trof in de wekkender. Hij behaalde maar
Tonny Zwaanenburg en
12. Ruud Sinnige 3. Hans Heili- Koos Visser rijden dit jaar niet reizen Tonny Zwaanenburg en sterk de Fin daadwerkelijk voorlaatste ronde Olaf Cliteur liefst vijf avondoverwinningen
gers 4, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 23,24, in hun vertrouwde Fiat 500 Koos Visser af naar Sicilië. was.
Snelschaakkampioen nog, die zijn sportieve plicht en twee tweede plaatsen, het25. Koper-Koper 5, 6, 14, 15. Abarth, maar met de zeer brj- Deze equipe is uitgenodigd om Olaf Cliteur kreeg namelijk in keurig vervulde. Toen Koper geen hem op een eindscore
Koper-Twins 13,19. Koopman- zondere Abarth Monomille. met de Abarth Monomille deel de tweede ronde zeer goed ook nog in de laatste ronde bracht van 58,5, slechts anderKnegt 18, Jaap Harteveld 21, Deze uit Italië geïmporteerde te nemen aan de beroemde spel tegen Pahle, doch liet in verrast werd door Leo kees- halve punt verwijderd van de
Peter Bol 26. Jan Fransen 70. wagen is van 1961 en het chas- Historie Targa Florio.
de snelheid een stuk verloren man leek Boudewijn Eijsvogel maximum score. Cliteur sloeg

De veertig had hij waarschijnlijk wel gehaald maar
zondag kwam tegenstander
DIB weer niet opdagen en deze
wedstrijd moet als gespeeld
beschouwd worden. TZB promoveert wel naar de zesde
klasse en Riek de Haan kreeg
de fraaie trofee uitgereikt. Het
was voor 30 jarige bedrijfsleider bij Dirk III, de derde keer
dat hij de prijs in bezit kreeg.
Tweemaal eerder won hij, toen
nog spelend voor Zandvoortmeeuwen, en ook dit jaar was
hij niet af te stoppen.
De Zandvoortse spits was
bang dat een knieblessure hem
van de velden af zou houden,
maar het verliep dit jaar uitstekend. „Ik heb twee jaar lopen
kloten met mijn knie," aldus
De Haan. „De kruisbanden zijn
weg maar gelukkig het knietje
hield zich goed en ik heb lekker
kunnen voetballen. Trainen
was niet altijd mogelijk want
met veel belasting kwam er wel
vocht in de knie."
Dat hij een gigantisch record
aantal doelpunten zou scoren,
daar had hij niet op gerekend.
„Je denkt dat je zo door die
zevende klasse heen wandelt
maar dat viel wel tegen. Na de
winterstop begon het te lopen
en scoorde ik heel veel. Ik had
er nog wel meer moeten maken, heb wat kansen gemist
maar het lukte niet altijd."
Ondanks zijn knieblessure
plakt Riek de Haan er nog een
jaartje aan vast. „Ik zat te twijfelen of ik zou stoppen of doorgaan. Nu we een klasse hoger
spelen wil ik het nog een jaar
proberen. TZB is een leuke en
gezellige vereniging. Bovendien hebben we een goede trainer en een lekker team, dus als
ik niet te veel hoef te trainen
dan probeer ik volgend jaar
weer mee te doen".

Zandvoort door naar tweede ronde

Mooie vangsten
leden visclub

Tonny Zwaanenburg
rijdt met Koos Visser
Historie Tulpenrally

de gevaarlijke aanvallers Robin Castien en Berry Buitenhek werden weer beter aangespeeld. Zandvoort moest minimaal een doelpunt scoren
om een beslissing via strafschoppen te forceren. Tien minuten voor het einde werd het
slotoffensief terecht met een
fraaie treffer afgemaakt. Bert
van Meelen plaatste de bal
met een listige voetbeweging
voor de voeten van Berry Buitenhek, die zich vrij speelde en
prachtig scoorde, 2-1.
De Zandvoorters roken een
derde doelpunt en waren daar
ook dichtbij. Zo zag Dennis
Keuning een venijnig schot gestopt worden en kwam Castien, nadat hij de doelman al
voorbij was, een teenlengte te
kort om de beslissing te forceren. De stand onderging geen
verandering meer waarna de
strafschoppen door SV Zandvoort veel beter werden genomen. Berry Buitenhek, Robin
Castien en de-gebroeders Arthur en Rene Paap scoorden
en omdat Clemence Groot
tweemaal een inzet stopte was
de vijfde strafschop niet meer
van belang.
Na afloop grote vreugde bij
de Zandvoorters en natuurlijk
bij trainer Wessel Colijn. „We
gaan terecht door naar de volgende ronde," aldus een blije
Colijn. „We speelden in de eerste helft heel goed voetbal en
hadden toen meer kunnen
doen. Toen het vrij snel gelijk
werd in de tweede helft ontstond er onrust in het team.
Toch bleven we goed voetballen en kwamen verdiend op
voorsprong. Zo'n strafschoppen serie is een loterij, maar
gelukkig is het goed afgelopen.
Wat het verder wordt weet ik
niet. Van wedstrijd tot wedstrijd moeten we het bekijken,
maar als je hieraan meedoet
dan wil je winnen. Ja, ik ben
hartstikke blij."

Kees Koper op

Zwaar weer voor
Pleines-duiven

daarmee een gat van dertien
punten met de nummers twee
en drie.
Leo Keesman consolideerde
met zijn goede score zijn vijfde
plaats in het algemeen klassement, terwijl zijn sparringpartner Jeroen Loos datzelfde
deed met de zesde stek. Jaap
Bouma rukte op naar plaats
zeven. Caroline Stam de Jonge
en Simon Bosma deelden de
achtste plaats op de eindranglijst. De top tien wordt gecompleteerd door Chris van Bockel, die te weinig speelde om
zich met de toppers te kunnen
meten.
De jeugdspelers Henry Hendriks en Arthur Brouwer kwamen wel reeds tot aardig spel,
hetgeen soms ook al wat punten opleverde. Hendriks eindigde zestiende, terwijl Brouwer gedeeld achttiende finishte. Komende vrijdagavond ligt
het schaken stil. Vrijdag 12 mei
wordt de voorlaatste ronde
van de interne competitie verspeeld.
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Zaalvoetballers
vanaf maandag
in Korverhal
ZANDVOORT - Vanaf
maandagavond staat het
zaalvoetbal centraal in de
Korver Sporthal aan de
Duintjesveldweg. Dan strijden 36 teams zes weken lang
om de fel begeerde wisselbekers.
Deze beker is nu nog in het
bezit van Bouwbedrijf Plantinga, dat de hoogste afdeling
won. De beker voor het beste
recreatieteam is in het bezit
van Aart Eijckhoff Behang.
Beide teams zullen er alles aan
gelegen zijn de successen te
prolongeren, maar kunnen rekenen op hevig en sterk verzet
van zaalvoetbalteams uit
Zandvoort en de regio.
Vanaf maandagavond zeven
uur opent de sporthal haar
deuren en toeschouwers mpgen voor twee gulden en vijftig
cent een plaatsje op de tribune
innemen. Naast het voetbal
zijn er loten te koop waarmee
fraaie prijzen zijn te winnen.
Vrijwel elke avond wordt er gespeeld en de organiserende
voetbalvereniging SV Zandvoort verwacht weer een spectaculaire zaalvoetbalstrijd.
Programma maandagavond:
19.00 uur Sack Time - Argentina, 19.45 uur Schoffies - Geel
Wit, 20.30 uur DIO - Bakels Belastingadviseur, 21.15 uur
HB/Alarm - Café Basta, 22.00
uur Dennis/Wijears - Peugeot
Cobussen;
dinsdagavond:
19.00 uur Jaco Montage - Zonnestudio Zandvoort, 19.45 uur
Sportfashion - JS Consultancy, 20.30 uur YB/Superfone Bakkerij Paap, 21.15 uur De
Stal '81 - Rabbel Boys, 22.00
uur Chin Chin - Venice Beach.

Mooie Oranjerit
Sandevoerde

ZANDVOORT - De door
Auto Sport Vereniging Sandevoerde
georganiseerde
Oranjerit werd een buitengewoon mooie tocht door
Zandvoort. Uitzettere Ruud
de Beer en Wim Rappange
zorgden voor verrassende
valletjes waar de deelnemers
aardig intrapten.
De Beer gaf eerst of geestige
wijze een leerzaam uurtje les
aan de deelnemende equipes.
Tijdens deze instructieles was
er voldoende gelegenheid om
vragen te stellen aan de meester van de rittensport. Ook gaf
hij tips die niet in de reglementen staan, waarna de deelnemers het geleerde in de praktijk konden brengen. De Beer
had per reglementsectie een
val bedacht en een ieder kon
zo z'n kennis testen en wat bijschaven in deze routebeschrijvingsrit. In de A-klasse, de
hoogste categorie, waren de
strafpunten minimaal.
Bestuurder Klaas Verbeek
met navigator Teun Bogaard
scoorden negentig strafpunt
en werden winnaar van deze
klasse. De B-klassers maakten
meerdere fouten. Toch werd
ook hier knap gereden en was
het aantal van 210 strafpunten
van de winnende equipe Narja
van Straaten en Ivonne Niemeijer zeer acceptabel. Ook in
de C-klasse werd er goed gepresteerd. Bestuurder Martijn
Jacobs en navigator Thijs Retra maakten 270 strafpunten
hetgeen goed genoeg was voor
de overwinning.
Deze Koninginnedagrit was
de laatste van het seizoen. Op
zaterdag 2 september 2000
staat de volgende rit op het
programma. Dan zetten Henny Schuuring en Hans van
Limbeek een kaartleesrit uit.

Sterke rentree
van Fred Hehl

ZANDVOORT - In al het
racegeweld van tweede paasdag ontsnapte de succesvolle rentree van Fred Hehl aan
de aandacht. De Zandvoorter zette, na een afwezigheid
van anderhalfjaar, zijn rentree luister bij door als zesde
te eindigen in de Renault
Megane Trophy.
Na anderhalf j aai- afwezigheid was het weer wennen voor
Hehl. Het cirucit is inmiddels
een stuk langer en anders geworden en daarop had Hehl
nog nooit gereden. Een ook de
Renault Sport Megane is vorig
jaar technisch behoorlijk veranderd. Eenmaal terug in de
racekuip kreeg de Zandvoorter
dan ook niet het gevoel dat de
auto naai' zijn hand stond.
Toch verliep de kwalificatietraining met een achtste startplaats goed.
In de wedstrijd bleek dat de
coureur meer zichzelf in de
weg zat en dat hij moest wennen aan de auto. De race verliep echter in het geheel niet
slecht voor Pred Hehl. Zijn zesde plaats belooft in ieder geval
veel voor de naaste toekomst.
De kleine Zandvoorter baalde
echter wel van het feit dat in de
slotfase van de race Prancoise
Loogman hem nog passeerde.
Hehl komt op 14 mei opnieuw
in actie op de Zandvoortse racepiste en de concurrentie
moet terdege rekening met
hem houden.
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U loopt niet bij tedeieen de deur plat? Omdat u veel waarde

bekwaamheid. Uw wensen vertaalt hij in een functionele

hecht aan smaak, organisatie en een prettig voordeel'''

indeling en stijlvol ontwerp van uw keuken ofbadkamei. En

Dan zijn deze aanbiedingen nog maar een voorproejje. Uw

de prijs7 Geen steike bak zoals u ziet. Ontdek 't zelf bij

Biugman adviseur geeft

Brugman. Onze deur staat altijd voor u open.

u graag een proeve van onze

HESSISCHBERGUINDI TRIER aan de MOEZEL
Midweek aankomst' v.a. 22 mei t/m 23 oktober v.a. ƒ 199,Wcekend aankomst: v a. 9 juni t/m 27 oktober v.a. ƒ 159,-

Vertrekdata dtv data mei t/m oktober
WEGENS GROOT SUCCES VORIG JAAR heeft KRAS STERVAKANTIES opnieuw 4- 5- en 8 daagse AUTOREIZEN NAAR HET
PRACHTIGE HESS1SCHE BERGLAND samengesteld'Wij bieden u als
lezer vin Weekmedia een heerlijk verblijf in het sfeervolle familiehotel BERLIN in OBERAULA aan En ook net zoals afgelopen jaar kunnen wij u deze
iLtoreis tegen een ZEER SPECIALE PRIJS aanbieden U kunt nu boeken
voor een weekend (4 dagen/3 nachten) vanaf SLECHTS ƒ 199,- een midweek (5 dagen/4 nachten} vanaf SLECHTS ƒ 239,- en voor een week vanaf
SLECHTS ƒ 398,- En dit is INCLUSIEF HALFPENSION dat wil
zeggen logies ontbijt en diner" Dit is dus de kans om voordelig kennis te
maken met een zeer fnaie streek die door nog maar weinig mensen ontdekt
is Het gezellige FAMILIEHOTEL BERLIN ligt in het Hessische plaatsje
OBERAULA en is gelegen m een fraaie streek Het hotel beschikt over een
prima restaurant, een gezellige kellerbar televisieruimte en een zonneterras
Uw keurige 2-persoonskamer beschikt over douche toilet en telefoon Het
hotel is een prima basis voor leuke uitstapjes door de natuurrijke omgeving
van Oberaula Wat dacht u van een prachtig natuurlandschap met heldere
waterbronnen glooiende velden en dichtbeboste kleurrijke berghellingen
waar u heerlijk kunt wandelen en fietsen'Wij raden u aan om de sprookjesroute naar het pittoreske plaatsje ALSFELD te nemen Hier staan fantastisch
mooie gerestaureerde vakwerkhuizen Ook de stad EISEN ACH, geboortestad van BACH, is een bezoekje waard U zult zich in ieder geval geen
moment vervelen m Hessen' INBEGREPEN verblijf in Hotel Berlin m
omschreven kamer verzorging op basis van halfpension Niet inbegrepen:
vervoer overige maaltijden reservenngskosten en reis- en annulenngsverzekenng Noot reissom varieert per reisduur en aankomstdatum
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 587/588/553

EEN DING IS ZEKER; hier moet u razendsnel bij zijn'Vanwege de
goede kontakten met de Nederlandse directie van hetTULIP INN
Hotel m TRIER hebben we beslag weten te leggen op een groot aantal kamers tegen een zeer VOORDELIGE PRIJS Uiteraard laten wij
u hiervan profiteren
Dit betekent dat u een 4-daagse (weekend)
autoreis kunt boeken vanaf SLECHTS ƒ 159,- per persoon en een
5-daagse (midweek) autoreis vanaf SLECHTS ƒ 199,- per persoon
EN DIT IS INCLUSIEF LOGIES & ONTBIJT! U verblijft m het
comfortabele 3-sterren Tulip Inn Hotel, gelegen op slechts een paar
minuten rijden van het historische centrum van TRIER. Het hotel
beschikt over een grote entree met receptie liften, prachtig restaurant
en bar mooi overdekt zwembad met sauna solarium en fitnessclub Uw
kamer is voorzien van bad/douche toilet, telefoon, radio en minibar
Vanuit het hotel kunt u leuke uitstapjes maken m de omgeving naar
onder andere MONSCHAU, een karakteristiek stadje met vele vakwerkhuizen, het schilderachtige ALTEN AHR, het plaatsje
COCHEM en TRABEN-TRABACH, het belangrijkste wijncentrum
van de Moezelstreek Ook kunt u een dagje naar LUXEMBURG
gaan TRIER zelf is ook de moeite waard met onder meer de authentieke stadspoort PORTA N1GRA. INBEGREPEN: verblijf m Tulip
Inn Hotel m 2-persoonskamer op basis van logies en ontbijt Niet
inbegrepen: vervoer excursies overige maaltijden, reservenngskosten per boeking ƒ 30 - en reis- en annulenngsverzekering Noot: reissom varieert per reisduur en aankomstdatum Mm aantal deelnemers
8 Uit ann termijn bij onv deelname 14 dagen voor vertrek
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HZ 533/534

Echte design keuken met berkenhout en met aluminium accenten Geheel naar eigen
smaak m te delen Compleet met mbouwapparatuur Zoals afgebeeld ƒ 21 950,Er is al een module vanaf 317,5 cm
ƒ H.950,-

KRAS
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© ©

INFORMATIE & BOEKINGEN: 072 - 5 20 30 40 of O73 - 5 999 999
via internet www.kras.nl
bereikbaar

ma t/m vr
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09 00-21 00 uur, za 10 00-16 00 uur

Of kom langs bi| ons reisbureau
Willemsparkweg 26 1071 HG Amsterdam telefoon 020 6 64 37 44

SPONSORBINGO
29 APRIL

Kijk 6 mei Svineensponsor'..

getal l t/m 22
* < 16 ' 45
05 10 13
39 06' 30
26 11 42

03
33
35
20

< 18
32
31
09

38
01
17
*

Luxe witte badkamer Bestaande uit hoekbad, kwart-ronde douchebak met scheidmgswand, wandcloset, badmeubel met spiegelkast, wastafel en kranen

ƒ9.995,-

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan wint w de
ThsasBingo van ƒ 25,000,-

AL1E FILIALEN OP
5 MEI GEOPEND
van 09.30 - 17.30 uur
Uehalve Groningen en Veenendaal

getal 23 t/m 36
21 ƒ 10.000,-

14

29 ƒ 1.000,- > 40

ƒ20,ƒ 10,-

43

ƒ100,-

19

ƒ9,-

12
07
24
28

ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

32
41
22
15

ƒ».ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Volkswagen LHJJO

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S K A N
M E T B R U G M A N .
jlnbouwapparalu

...en win in de Sponsor Loterij
een auto met l miljoen!

17.02.46-006

BINGO SURPRISE
6 MH 2000
Merida
Sportfiets
Kijk voor uitslagen
en informatie:
www.sponsorloterij .nl
www.wineensponsor.nl

ZONDAG 7 MEI GEOPEND
Onderstreepte filialen
van H.OO- • 17.00 uur,
Hulst van 12.00-18.00
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Zaterdag 6 mei gaat er tijdens
het TV programma 'wineensponsor' van de Sponsor Loterij
gegarandeerd een auto met
l miljoen gulden uit! Stelt u
zich eens voor: ü wint een auto
bomvol met geld. En die kunt
u winnen met uw eigen geluksdag. Vul daarom op de bon

hieronder uw geboortedag,
uw trouwdag of andere
geluksdagen in. Dan speelt u
voortaan elke maand voor tienduizenden fantastische Bingoen Geluksdagprijzen. En dan
kunt u binnenkort al miljonair
zijn!

'tK.kL.NU

BESTE ADVIES
BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE

ALKMAAR*, ALMERE*. AMERSFOORT*, AMSTERDAM*, A R N H E M * ASSEN*, BREDA* CAPELLE A/D 1]SSEL*. DEN BOSCH, DEN HAAG*. GOES,
G R O N I N G E N * H E E R L E N * HENGELO*, HOOFDDORP*, HULST*. LEEUWARDEN*. M U I D E N , NUMANSDORP* ROERMOND* ROOSENDAAL*
SON/EINDHOVEN* SP1JKENISSE, TILBURG*, UTRECHT* VEENENDAAL, ZAANDAM* ZOETERWOUDE*, ZUTPHEN*. ZWOLLE*
*Ook Badkamershowroom Voor de openingstijden kijk op Internet, of bel ons f laai

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl
Actie geldt van i mei t/m 12 ]um 2000 Vraag naar de aclievoorwaarden in de showroom Druk en zelfoulen voorbehouden

Zetfoulcn Miorhthoudcn

Fa. Gansner & Co.
ff Ï£l, ik u i l een auto met daarin 225 000 D de' heer
gulden of zelfs l miljoen v.innen Cn maak
dan naast de prijzen in de maandelijkse trek- Naam
kingen kans op tienduizenden Bingoprijzen'
Adres
Met deze geluksdagen wil ik winnen:
dag

maand jaax

D mevr

150 00 04

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Postcode.

Lot l

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Plaats

Lot 2
Lot 3
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NEDERLANDSE

(Post)bank
F
nummer
L
Bel mi) h i j een prijs
hos en / l O 000
Geboortedatum
(dag maand |.ui)

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Tel

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Verhuizingen

Datum
Handkkcmm;

LOTERIJ
lion opsturen (zonder poMrcgcl) naar Nederlandse Sponsor Loterij Antwoordnummer 875, 1 100 \ G Vmstcrdarn
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort-Tel.023-5717400
Haarlem-Tel. 023-531 0404

ERKENDE
WCDUIB17GDC
V CnnUI&Cnv

tel. 5733003

° Wezt/n'7 dagen, per week open °
<w/tkippetjes téverkoperi
Q
o
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Koude, maar gezellige Koninginnedai
Al ontbrak dit jaar het Oranje-zonnetje,
toch hebben
velen weer genoten van Koninginnedag1. De vrijmarkt
werd druk bezocht, de demonstraties waren prachtig
en de taptoe klonk opgewekt. Een dag voor
Koninginnedag was het voor vier Zandvoorters al
volop feest, want zij kregen een lintje. Maar hoe
denken de Zandvoorters anno 2000 eigenlijk over de
monarchie? Drie verhalen over het Oranje-gevoel.
r1

f

Foto's André Lieberom

Vier kinderen puffen even uit na de spelletjes

'Straks delen we de winst'
'M

'Bea is oké, maar president is ook goed'
ENE DE Kluyver (33)
is zeer tevreden met
onze koninklijke familie. „Ik vind het een
goede pr voor ons land. Laatst
is Willem-Alexander in verband met een waterforum naar
Japan geweest en dat doet hij
heel goed."
„Ik weet niet beter. Het is
iets vertrouwds, traditie," zegt
Versteege. „Al zou ik wel meer
openheid willen hebben over
wat de koningin nu werkelijk in
de politiek te betekenen heeft.
Dan spreek je pas echt over
democratie."
De 16-jarige Tabby Rijnders
sluit zich daar bij aan. „Ik vind
onze koningin oké, maar een
gekozen president Ujkt me ook
wel wat. In Amerika kan bijvoorbeeld een filmster president worden, dat vind ik wel te
gek. Voorop staat dat zo lemand wel verstand heeft van
politiek."

R

Koning of koningin worden
is voorbestemd. Burgemeesters worden wel aangesteld,
maar ook hier hebben burgers
niet veel in de melk te brokke,len. Met wat gemor op de achtergrond is onze eigen burgemeester Rob van der Heijden
onlangs voor een derde ambtstermrjn aangesteld. Over het
kiezen van een burgemeester
zijn de ondervraagden eensgezind: ze vinden een gekozen
burgemeester
democratischer. Van der Heijden ligt overigens niet slecht bij hen. Ze

„Ik ben mijn oranje broek kwijtgeraakt, anders had ik hem
zeker aangetrokken op Koninginnedag," lacht Nina
Versteege. De monarchie staat ter discussie in ons
kikkerlandje. Oranjegezinden versus republikeinen. In ons
dorp niets van dit alles. Algemene teneur is dat de koningin
voldoet en dat het prettig is om traditie te hebben, maar
het is nu ook weer niet zo dat er tranen gelaten gaan
worden, mocht het koningshuis dan toch verdwijnen. „Ik
heb nou ook niet de koninklijke kalender aan de muur
hangen," zegt Versteege dan ook.

'Mijn moeder haatte Koninginnedag,
maar mijn man draagt een oranje lintje'
vinden dat hij zich inmiddels
redelijk aangepast heeft.
„Er zou meer zeggenschap
moeten komen over de aan te
stellen burgemeester. Hij mag
van mijn part uit een klein
dorpje in Groningen komen,
als diegene een geschikt profiel heeft voor de specifieke
functie in Zandvoort. Dat is
bijvoorbeeld het toerisme. lemand die daar veel vanafweet
heeft mijn voorkeur," aldus de
Kluyver.
„Ik ben absoluut voor een
gekozen burgemeester," vindt
Versteege. „Dat is pas dempcratie. Het moet iemand zijn
die een band met het dorp
heeft, die weet wat er leeft, de
sfeer kent. Bovendien moeten
de kandidaten om gekozen te
worden acte de présence geven. Dan weet je ten minste

met wie je te doen hebt."
„Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar eigenlijk ben ik
voor het zelf kiezen van een
burgemeester. Van iemand die
het dorp goed kent, kun je zeker weten dat hij het goed zal
doen, " aldus Rijnders.
„Ik ken de goede man niet,"
zegt mevrouw Boomgaard (58)
over onze burgervader. „Maar
ik denk dat ik meer betrokken
zou zijn, als er een gekozen
burgemeester zou zijn. Ik houd
me overigens niet met politiek
bezig. Ik vind onze koningin
erg intelligent, maar als er een
president zou zijn dan vind ik
het ook wel best. Of je nu door
de kat of door de hond gebeten
wordt," zegt ze een beetje gelaten.
„Het komt door mijn moeder, die haat Koninginnedag.
Voordat de oorlog uitbrak

woonden we in Indonesië. Mijn
vader, moeder en ik. Op een
dag kwam mijn oom Johan, die
kapitein is op de grote vaart,
ons waarschuwen voor de oorlog. Hij wilde dat we, net als hij
naar Australië zouden vluchten. Mijn vader, plichtsgetrouw, deed dat niet omdat
Koningin Wilhelmina de mensen opriep op hun posten te
blijven. Mijn vader is gestorven
in een Jappenkamp."
„Mijn moeder heeft er een
kamptrauma aan overgehouden en ik heb van al die gebeurtenissen natuurlijk ook
een tikje meegekregen. Mijn
moeder sist nijdig 'die rot-koningin' als ze een vlag ziet wapperen op Koninginnedag. De
moeder van mijn echtgenoot
daarentegen ging steevast op
de fiets naar het defilé met
haar jongste zoontje achterop.
Terwijl zij haar man en een
zoon, die m het verzet zaten,
verloren is tijdens de oorlog."
„Mijn man springt nog altijd
in de houding als hy het Wilhelmus hoort en hij draagt een
oranje lintje op Koningmnedag Ikzelfvmddeverbondenheid van de Nederlanders op
zo'n dag hartverwarmend. Gezellig met z'n allen de straat
op. Maar een lintje dragen, dat
gaat me net iets te ver." Toch
viert ze feest op Koninginnedag. „Ik heb een eigen prins.
Mijn kleinzoon is jarig."
Nelleke van Koningsveld

ag ik de ballon nu
loslaten," vraagt het
kleine meisje rond
tien uur en kijkt met grote
ogen naar haar oranje ballon.
„Nee joh, pas als die mijnheer
met die medaille om het zegt.
Dat is de burgemeester," antwoordt haar grotere broer. Op
het bordes van het versierde
raadhuis staan heel veel kinderen klaar om hun ballon los
te laten. Even later gaan de
honderden ballonnen de lucht
in. „Ik moet nu toch even aan
dat mooie liedje van Toon
Hermans denken: 'Een baUon,
een ballon, een ballonnetje,
een ballonnetje dat danst m
de wind'," zegt een oudere
mevrouw.
Koninginnedag kan begmnen. Alhoewel, deze dag was
natuurlijk 's ochtends al héél
vroeg begonnen. „Ik was hier
om half vijf en toen waren de
beste plekjes al weg," weet Jilles te vertellen.
Julia (6), Roxanne (8) en
Lmdsey (10) zijn nog een beetje slaperig. „Wij zijn al om half
zes opgestaan, maar gelukkig
hadden we gisteravond alle
spulletjes in doosjes gedaan
dus we konden zó vertrekken
vanmorgen."
De vrijmarkt is vooral reuze
gezellig, het sfeertje is vriendelrjk en rustig en ondanks
dat het een beetje koud is, laten de kleine Oranje-fans zich
niet kennen. „Ik heb nergens
last van hoor, want ik heb een
lekkere warme maillot onder
mijn broek aangetrokken,"
zegt een meisje heel stoer.
Twee knullen laten zien dat
ze weten wat teamwork is, de
één is de eigenaar van de diabolo en de andere doet er
kunstjes mee. „Na afloop delen we de winst," zegt de knul
met de oranje stropdas om zakelijk.
Dat het Oranjehuis wel degelijk leeft bij de 'kids' blijkt
uit hun reacties op de vraag
waar ze aan denken bij komngin Beatrix. De meesten denken dan aan mooie jurken en

boeketjes. „Ze heeft altijd van
die leuke hoedjes op," voegt
Sacha Schreurs daar nog vrolijk aan toe.
Samen met haar tweelingbroer Robin heeft ze een
kraampje. Het loopt als een
trein volgens Robin Beatrix
zegt hem met zoveel. „Geef
mij maar Willem-Alexander,
dat vind ik wel een toffe peer
Hij heeft heel vaak oranje truien aan en bij de Olympische
Spelen ging hij ook lekker
meejuichen," zegt Robin en
trekt daar een kennersblik bij.
Twee tieners mengen zich in
het gesprek en beginnen te
giechelen bij de vraag of zij
met Alexander zouden willen
trouwen. „Nee hoor, hij is hélemaal met mijn type," lacht het

De 17-jarigc Monique van der
Werff zingt de sterren van de
hemel

meisje met de oranje strikken
in het haar „Maar hij heeft
toch Maxima al," vult haar
vriendin lachend aan.
Rokus (6) heeft er zin in
vandaag,, Straks lekker spelletjes doen " Op de vraag of hij
weet waarom er zoveel van de
kleur oranje te zien is, antwoordt hij: „Omdat de komngm héél véél van oranje
houdt."
In het Jeugdhuis van de
Hervormde Kerk is het rond
kwart voor tien een komen en
gaan van zenuwachtig gieche-

lende meisjes, die zich opmaken en verkleden voor het ballet van Conny Lodewijks. „We
hadden qua kleding eigenlijk
gerekend op een zonnige dag,"
vertelt één van de kleedsters,
terwijl ze een bandana met
speldjes op het hoofd van een
kleine ballerina vastzet. Maar
de leerlingen van Conny tonen
zich echte profs, als ze eenmaal bezig zijn op het Raadhuisplem met hun optreden
zijn ze de kou snel vergeten.
Ook het publiek blijft geboeid kijken. Terwijl zijn
vrienden vast doorlopen blijft
Ricardo (15) even staan.
„Goh, best grappig dat dansen," is zijn verlegen reactie en
snel voegt hij zich bij zijn
vrienden.
Over de optredens van de
turnsters van OSS en van een
jong meisje dat de sterren van
de hemel zingt, wordt nog lang
nagepraat op het Raadhuisplein.
Natuurlijk mag bij zo'n feestelijke dag muziek met ontbreken en daar zorgden onder andere Vincent ter Bruggen (11)
op de saxofoon en zijn zusje
Cherida (9) op de viool voor
op de hoek van Haltestraat.
De pet die Vincent op de
grond heeft liggen, is aardig
gevuld Hij geeft ook, als een
echte muzikant, al spelend
een knikje aan de gever zonder zijn spel te onderbreken
„Mijn kinderen zijn al weken
aan het oefenen voor deze
dag," vertelt hun moeder
trots.
De kleine Zandvoortertjes
blijken door het Oranje-gevoel
extra brandstof te hebben,
want ook al zijn de meesten 's
morgens héél vroeg opgestaan, om een uur of één staan
ze weer enthousiast in de nj
bij de spelletjes. „Kom op jongens, nog even stokken vangen," roept een als tijger geschmmkt jongetje „Dan is de
kaart vol en krijgen we lekker
een ijsje "
Marleen Grotenhuis

Primeur: lintje voor Zandvoorts echtpaar
Maar liefst vier koninklijke
onderscheidingen heeft
burgemeester Van der
Heijden vrijdag opgespeld.
Pieter Joustra, Theo Hilbers
en - een primeur voor
Zandvoort - het echtpaar
Paula en Ab Zwemmer
hebben de dag voor
Koninginnedag een lintje
gekregen. Jan Draijer
ontving vorige week al een
onderscheiding.

I

K BEN er nog steeds
niet helemaal overheen," vertelt de 74-jarige Paula Zwemmer
een paar dagen na de lintjesregen. „Nog steeds krrjg ik reacties. Dat is heel erg leuk. Ab en
ik waren heel erg verrast dat
we een lintje kregen. Tot op
het laatste moment hadden we
het niet door."
Het echtpaar Zwemmer
werd met de smoes naar het
raadhuis gelokt dat hun
schoonzoon, de hardloper Gerard Kuijpers, een onderscheiding zou krijgen. Halverwege
zijn zogenaamde ceremonie
veranderde de burgemeester
opeens het onderwerp. „Ze
vragen weieens 'wat ging er
door je heen', nou er ging heel
veel door me heen op dat moment," lacht Paula.

4

Ab en Paula zijn erg actief in
Huis in het Kostverloren. Ze
hebben zich sinds 1969 ingezet
voor oudere Zandvoorters. In
eerste instantie hielpen ze vier
hoogbejaarde dames (van wie
et nog twee leven) en later
richtten ze een klaverjasclub,
een soos en een koersbalclub
op. Bovendien brengen ze eten
rond, bezoeken ze zieken, doen
ze boodschappen voor bewoners van het HiK en lossen ze
Praktische problemen op zoals
het verwisselen van een lamp.
Omdat ze volgens het Kapittel voor de Civiele Orden, dat
de aanvragen beoordeelt, zich

Pieter Joustra, Paula Zwemmer, Ab Zwemmer en Theo Hilbers zijn blij met hun koninklijke
onderscheiding
Foto Andi e Liebci om

geruime tijd voor de samenleving hebben ingespannen en
daarmee een voorbeeldfunctie
hebben, zijn ze nu Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Dat
klinkt allemaal prachtig, vindt
het echtpaar. „Maar voor ons
is het gewoon
wat we doen,"
aldus
Paula
Zwemmer.
Ook
Theo
Hilbers en Pieter Joustra zijn
erg blij niet hun onderscheiding. Voor hen was het iets
minder een verrassing, omdat
ze al wat vaker nauw bij onderscheidingen betrokken zijn geweest en weten dat het wel erg
toevallig is als ze op de dag
voor Koninginnedag op het

raadhuis met een smoesje ont- Stichting Viering Nationale
boden worden.
Feestdagen Zandvoort. Jarenlang deed hij mee aan de RekMaar evengoed zijn ze erg reade en was hij voorzitter van
opgetogen. „Het is buitenge- de oudervereniging van de Niwoon plezierig," zegt Theo, die colaasschool. Ook heeft hij geLid in de Orde van Oranje- werkt als VW-directeur, verslaggever bij
De Zandvoorter en presentator van het
ouderenprogramma van
ZFM.
Nassau is geworden. Hij heeft
„Ik heb in de loop van de dag
zijn onderscheiding gekregen, geproefd hoeveel mensen er
omdat hij in erg veel besturen hun best voor hebben gedaan
zit en heeft gezeten. Zo is hij om de onderscheiding rond te
onder andere voorzitter van krijgen. Dat waardeer ik heel
het CDA, vice-voorzitter van erg," zegt hij. Ook Theo is verde Lokale Raad van Kerken en heugd over de felicitaties van
scheidend voorzitter van de zijn dorpsgenoten. In de Aga-

Paula Zwemmer: 'We vinden het
heel gewoon om anderen te helpen'

thakerk oogstte hij zondag
zelfs een spontaan applaus.
Pieter Joustra is benoemd
tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Hn' zit naast
zijn werk als hoofd pr bij Ballast Nedam al van jongs af aan
diep in het verenigingsleven.
Hij heeft diverse functies bekleed binnen de Hervormde
Kerk en is lid van het bestuur
geweest van Toneelvereniging
Wim Hildering, de Zandvoortse Hockeyclub, De Zeeschuimers, de Knzb en de KNB voor
Redding van Drenkelingen.
Bovendien is hij al sinds 1970
een prominent lid van de WD.
Hij was raadslid van 1970 tot
1980 en opnieuw sinds 1998.
Daarnaast is hij voorzitter van
de WD geweest en is hij al
sinds 1970 stembureauvoorzitter. Pieter zit nog steeds in het
bestuur van Lions Club en de
Stichting Interservice Nederland. Ook is hij ouderling-kerkvoogd en redacteur van het
kerkblad.
Hij werd vrijdag uit een vergadermg van de ondernemmgsraad van Ballast Nedam
gerukt, maar dat vond hjj niet
zo erg. „Natuurlijk ben ik heel
erg trots. En ik ben ook iedereen die er zijn best voor gedaan heeft erg dankbaar," vertelt hij. Pieters vrouw en dochter organiseerden na afloop
een receptie voor alle vrienden, familie en bekenden. „Dat
was heel erg leuk."
Overigens beschikt het echtpaar Joustra nu beiden over
een medaille, want Ankie Joustra ontving twee jaar geleden
een koninklijke onderscheiding. „Maar die is ietsje kleiner
dan die van mij," grapt Pieter.
„Ach, ik kan 'm trouwens alleen dragen op mijn pyama of
een gehuurd rokkostuum, dus
Ankie hoeft niet bang te zijn
dat ik al te zeer ermee ga pronken."
Monique van Hoogstraten

Er wordt van alles, verkocht op de vrijmarkt, maar om de Pokémonkaartcn wordt
het felst onderhandeld
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houdt oorlogsherinneringen leven

Het Verzetsmuseum is geopend op dinsdag
tot en met vrijdag van 10-17 uur. Op zaterdag,
zon- en feestdagen van 12-17 uur. De toegangsprijs voor volwassenen is ƒ6,-, voor jongeren van 6-15 jaar en CJP ƒ5,-, en tot 6 jaar
gratis. Met de Stadspas ƒ4,-,
Museumjaarkaart gratis. Op 5 mei is het
museum gratis toegankelijk voor iedereen.

D

E HERDENKINGSDIENSTEN hebben echter een brede-,
re grondslag gekregen.,Niet alleen de Tweede,
, ,\
Wereldoorlog eiste zijn slachtoffers. Het 'dit nooit meer'
klonk in de tweede helft van de vorige eeuw elders in de
, wereld immers nog talrijke keren. Daarom worden tijdens de;
Nationale Herdenking alle burgers en militairen uit-het
Koninkrijk der Nederlanden herdacht, die sinds hetuitbrer
ken van de Tweede Wereldoorlog, in zowel oorlogssituaties of
bij vredesmissies, waar ook.ter wereld zijn omgekomen.
Opvallend zal dit jaar de plaats zijn, die organisaties van
oorlogsbetrokkenen zullen innemen. Die organisaties van
verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen ,
krijgen een prominentere plaats, niet alleen op de Dam in de,
opstelling van de genodigden, ook bij de kranslegging en het
defilé, waarin ze direct na de Koningin zullen aansluiten:
De belangstelling voor de Nationale Herdenking is de laatste
tierï jaar sterk toegenomen, zowel van de organisaties als bij
het brede publiek. Waarbij ook de jongere generatie zich niet
onbetuigd laat.
,
,
Dat blijkt ook uit het bezoek aan het Verzetsmuseum, dat
sinds vorig jaar mei een nieuw onderkomen heeft gekregen
in gebouw Plancius aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam,
tegenover Artis. „We krijgen hier regelmatig grootouders met
kleinkinderen op bezoek," vertelt pr-medewerkster Marjan ;
Otter. „Mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt en
hier aan de hand van beeld en geluid over die jaren kunnen
vertellen."
,
.
•
Het Verzetsmuseum bestaat 19 november vijftien jaar en was
tot vorig jaar gehuisvest in de voormalige synagoge aan de .
Lekstraat. Opgezet door mensen uit het verzet, nadat in 1980
na een tentoonstelling over verzetsmensen in het Koninklijk
Paleis op de Dam het idee ontstond er een permanent iets
van te maken. Daartoe werd in 1984 een Stichting in het
leven geroepen, waar zowel verzetsmensen als politici deeluitmaakten van het bestuur.
• '
,
„Het duurde even voordat een plek was gevonden, maar het
idee werd breed gedragen," vertelt Marjan Otter. Momenteel
telt de Stichting zo'n tweeduizend vrienden, die het mpgehjk
maken dat de herinnering.aan de Tweede Wereldoorlog .
'levend' blijft. De verhuizing naar de nieuwe locatie maakte >
een professionelere opzet mogelijk. „Maar we wilden ook

nieuwe wegen inslaan, om de jeugd duidelijk te maken dat
het niet alleen maar historie is."
;
Het museum, dat vorig jaar na de opening op l mei zo'n 25
, duizend bezoekers ontving, heeft een groot deel van de ruim,te ingeruimd voor de beelden uit de Tweede Wereldoorlog.
Aandacht is er niet name voor de keuzes en de dilemma's
waar de bevolking tijdens de bezetting y'oor stond. Grote , , ,
kleurenfoto's yan.mr. A. Hustinx laten zien hoe het leven van
alledag was, met aandacht voor bijzondere details. '
,
'-. Zo wordt duidelijk gemaakt, dat de mensen in het begin vari
dé oorlog nog probeerden zo normaal mogelijk te leven. Op
een.aantal panelen zijn klapbarden geplaatst, waarop de rnensen vertellen wat ze hebben meegemaakt. In 'kijkdozen' kan ,
een deel van het leven 'live' .worden gevolgd.
Krappant is de 'ontwikkeling' van de propaganda-affiehes,
die uitermate goed waren geregisseerd. Eraaie vormgeving
met teksten, die inspeelden op de gevoelens, waardoor menseh werden meegezogen in de overtuiging dat de bezetter
alleen maar 'het goede' voor ogen had. Maar toen bleek, dat ,
er toch ook nog wel enig verzet te bespeuren viel, veranderde
de 'toon* eri kregen de affiches een waarschuwend karakter.
„Inspelend op de sentimenten,"- aldus Otter.
Wsint-.de Nederlander liet zich niet alles op de mouw spelden.
De februaristaking was daar een goed voorbeeld van. Het verzet nam toe. Maar wie waren die verzetstrijders. Soms waren
- het heel jonge mensen, die hun leven in de waagschaal stelden, om anderen te redden. Maar er waren ook mensen, die
verkozen 20 gewoon mogelijk door te leven, in de hoop zelf te
overleven. Die de deur gesloten hielden. Ook zo'n situatie is
in het muséum te zien. v
,
Allerlei vormen van verzet werden ontdekt. Niet alleen stakingen, zoals de melk- en spoorwegstaking, ook allerlei vor-,
men van vervalsingswerk, illegale kranten gedrukt op een
tentoongestelde pers, hulp aan onderduikers en neergescho,ten piloten met ontsnappingsroutes, gewapend verzet en
spionage. Van dat alles zijn voorbeelden te, vinden, verhalen
te horen.
Een decor van nagebouwde straten en wandvullende foto's
roept de sfeer op van de oorlogsjaren. Authentieke voorwer. pen, foto's en documenten, film- én geluidsfragmenten vertellen de geschiedenis van de mensen in oorlogstijd. Terwijl
aan het einde van de expositie beelden duidelijk maken wat
in de periode september 1944 en mei 1945 het verschil was
tussen het al bevrijde deel van Nederland en het nog bezette

deeL En wat de gevolgen waren van de oorlog in Nederland
en Europa.
•Naast de permanente expositie heeft het Verzetsmuseum,
dat door beschermheer prins Bernhard werd geopend, ook
wisselende exposities. Zo is op 24 maart een gecombineerde
tentoonstelling 'Vluchtelingenkamp Westerbork 1939-1942' en
'Vluchtelingen van alle tijden' gestart, die tot 18 juni is te
bezichtigen. Want kamp Westerbork is niet door de Duitsers
, ingesteld. De Nederlandse overheid richtte in 1939 het kamp
in voor de Duitse joden die de nazi-dictatuur waren ontvlucht. Tot ï juli 1942 bleef het ook een vluchtelingenkamp',
pas daarna
kreeg het een andere bestemming. In dertig uniforme:koffers wordt door niet alleen vluchtelingen, ook door
leidinggevenden, het verhaal van het kamp verteld.
, De tweede expositie laat zien dat Nederland al honderden
jaren een toevluchtsoord is voor mensen, die vanwege geloof,
politieke overtuiging of etnische afkomst worden vervolgd.
Maar ook dat Nederland niet altijd zo gastvrij is geweest als
we zelf graag geloven. De bezoeker kan door middel van een
computeranimatie vragen stellen aan vluchtelingen uit
, Somalië en Kosovo, Hongaren en Chilenen, maar ook uit
vroeger tijden (Hugenoten en Portugese joden, Belgische oorlogsvluchtelingen en Duitse joden).
Op Bevrijdingsdag, als het museum gratis toegankelijk is,
worden films en documentaires vertoond uit heden en verleden, en zijn er hapjes verkrijgbaar uit landen die in de tentoonstellingen aan de orde komen. Dat geldt ook voor het
Pinksterweekern.de. Tijdens deze dubbelexpositie ontstaat in
de hal een derde expositie. Een foto-expositie met portretten
van bezoekers, die op de foto hun persoonlijke invulling
geven aan de slogan *Vrijheid is.voor mij '
Het Verzetsmuseum staat trouwens in een buurt, die door de
gemeente als museumdeel wordt gepromoot. Marjan Otter:
„Vanaf mei willen we in deze buurt wandelingen gaan maken
en allerlei historische plekken langsgaan. Zoals het Joods
Historisch Museum, de Hollandse Schouwburg tegenover de
kinderci'eche waar veel kinderen zijn gered, de Dokwerker,
de Porugees-Israelitische Synagoge, het Portugees
Israëlitisch ziekenhuis en het Nooit-meer-Auschwitz-monument in het Westerpark. Overigens was in dit gebouw oorspronkelijk de Joodse zangvereniging 'Oefening baart kunst'
gehuisvest.".
'
Henk Fokkink

Zes weken lang (tot en met 10 juni) zijn Olga Zuiderhoek en Peter Faber in de
nieuwe komedie van Paul Haenen

Bocht en
Bumpers
te zien in het Nieuwe de la Mar
Theater. Aanvang 20.15 uur.
Bocht en Bumpers vertelt het verhaal
van autoverkoper Bert Bocht en zijn
begripvolle vrouw Els die korte verhalen en gedichten schrijft. Bert had chirurg willen worden, maar door omstanBochten Bumpers
digheden kwam hij in de autobranche
fotoiSanne Peper
terecht. Hij verkoopt auto's aan de lopende band en wordt door zijn personeel op handen gedragen. Het 'makkelijke'
verkopen geeft hem echter een onbevredigend gevoel en daarom speelt hij
thuis met zijn vrouw de moeilijke gevallen die in zijn werk ontbreken. Zijn
vrouw speelt voor hem lastige, bizarre, ordinaire en verliefde klanten. Als het
echtpaar thuis de zogenaamde moeilijke onderhandelingen speelt, breekt in
beiden het beest los. Alles lijkt een rol te zijn maar de toeschouwer krijgt al
snel in de gaten dat ze hun verborgen innerlijk naar buiten kieperen.
Speeldata: woensdag 3 tot en met donderdag 11 mei (behalve donderdag 4 mei
en zondag en maandag) Dinsdag 16 mei tot en met zaterdag 10 juni (behalve
zondag en maandag). Op zondag 28 mei is er een matinee om 14 uur.

Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van 7,50
gulden op de normale toegangsprijzen van 38,50/31/23,50 gulden.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
centrale dagkassa van Theater
Bellevue en het Nieuwe de la
Mar Theater, tel. 530.5302.
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ALLEN & OVERY
Allen & Overy heeft op 1 januari 2000 in Amsterdam (Apollolaan) een nieuw
kantoor geopend. Het kantoor biedt juridische dienstverlening van hoog niveau
aan grote en middelgrote Nederlandse en buitenlandse ondernemingen,
financiële instellingen, investeringsbanken en overheidsinstanties op het'
gebied van Nederlands, Engels en Europees recht.
Aan Allen & Overy zijn zo'n 150 advocaten, notarissen, belastingadviseurs en
een vergelijkbaar aantal niet-juridische medewerkers verbonden.
In deze uitdagende, nieuwe omgeving zijn wij op zoek naar (fulltime)
medewerk(st)ers voor de volgende vacatures.

HOOFD AFDELING
CREDITEURENADMINISTRATIE
Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000
medewerkers en haar
bemiddeling voor
•3500 alfamedewerkers
een van de grootste
zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket
van thuiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in
staat om zo goed
mogelijk thuis te
blijven wonen.

rapporterend aan het hoofd Business Administration
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zich graag door biiiiseiid Amsterdam?
Amsterdam Tluns/orj> is op /nek
naar nK'viui' collega's
Gemotiveerde, verpleegkundigen
die hel leuk \ inden om te uerken
met CL'M tlii'iuengroep die de sieer
en diversiteit van Amsterdam
weerspiegelt Behalve v o o r d e
dagverplegmg /oeken we niomenteel vooral mensen voor de avondteams Werk waarbij de heuiek
van de oproepdienst afgewisseld
wordt met de vertrouwensrelatie
die je met een vaste groep cliënten
hebt opgebouwd

Je taken
Aan jou de taak mensen passende
zorg te bieden m hun eigen
omgeving en met respeu voor
hun waarden en normen Als w i j k verpleegkundige werk je uehsvvaar solistisch, maar je betrokkenheid met het team is groot
Er vindt dan ook veel open overleg
plaats, ook met andere hulpverleners
aan huis Want een goede interne
en externe samenwerking is een
voorwaarde voor geslaagde zorg in
de thuissituatie De inhoudelijke
eindverantwoordelijkheid van het
zorgproces blijft natuurlijk bij jou
als wijkverpleegkundige liggen

Je profiel

Amsterdam
Thuiszorg

Je beschikt over het diploma
Verpleegkundige A en MGZ of
HBO-V. Ervaring in de psychiatrie
is een pre maar geen must Sociale
vaardigheden en het verstaan van
de kunst van het samenwerken
zijn uiteraard van groot belang
Je bent in blaat goed evenwicht ie
bewaren tussen persoonlijke
betrokkenheid en professionele

afstand Ook moet je in dit werk
/o nodig k u n n e n improviseren en
belangstelling hebben voor andere
culturen We v e r w a c h t e n dat je
kritisch naar |e eigen functioneren
kijkt en het een uitdaging vindt
daar steeds weer van te leren
Bovendien beschik je over
diagnostische en coachende vaardigheden en een 'hehkoplervievv'

Ons aanbod
De CAO-Tliuiszorg is van loepassmg Je salaris bedraagt maximaal
f 5 095.- bruto per maand op
basis van een 36-urige werkweek
De aanstelling is voor onbepaalde
tijd Verder bieden VMJ afwisselend
en uitdagend werk met veel vrijheid en huitenluclu in het kleurrijke Amsterdam Een allround
functie \vaarin je cliënten uu alle
leeftijdsgroepen en met uiteenlopende sociale omstandigheden
en culturele achtergronden verpleegt en begeleidt Het oimvikkelen van (specifieke) deskundigheid
binnen de functie stimuleren wij
De samenwerking is gebaseerd op
verschillen en met op iimfo.rmiteit. Binnen het team is een open
sfeer waarin een positieve mstelhng. leergierigheid en onderlinge
ondersteuning belangrijk zijn

Belangstelling?
Bel voor nadere informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64
Je schriftelijke sollicitatie met c v
kun je binnen 14 dagen richten
aan Amsterdam Thuiszorg,
Antwoordnummer 47 l 20.
1070 WB Amsterdam (postzegel
mei nodig)

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Verantwoordelijk voor de organisatie, aansturing en controle van de afdeling.
Administratieve verwerking van crediteuren- en overige gegevens. Controle
van dagverwerking, grootboek- en tussenrekening en het uitvoeren van alle
betalingen, inclusief derdengelden.
Meerdere jaren ervaring, ook in het leidinggeven, is gewenst. Opleiding ten
minste MEAO/MBA (of hiervoor sturende). Bereidheid tot verdere ontwikkeling.
Kennis van Word en Excel, Nederlands en Engels.

CREDITEURENADMINISTRATIE

San'dra Makkinga, ?.s

Uil "Dagboek™ «n Sfcrcuirfssi1
/ieverdsr: ivwy.tywtanhi|-

BILLING
Naast taken genoemd onder Crediteurenadministratie begeleidt en ondersteun
je op de afdeling Billing advocaten, notarissen en belastingadviseurs en hun
medewerkers bij hun uren-declaratie. Met de juiste ervaring en/of aanleg en na
goede inwerkperiode is ook dit een verantwoordelijke en zelfstandige functie.

AMSTELHOF
In Amstelhof is een vacature voor een

Geïnteresseerd' Bel met Sandra Makkmga020 546 06 06, of schnjf naar Gré de Graaf,
afdeling Human Resources, Strawinskylaan
2001. 1077 ZZ Amsterdam Of ki]k op
www werkenbijstibbe.nl.

Voor deze administratieve functies gelden dezelfde opleidingswensen:
• tenminste MEAO/PD
• ervaring in soortgelijke functie
• accuratesse

• bereidheid tot verdere opleiding
1
ervaring met Word en Excel
1
kennis van de Nederlandse en Engelse taal
Stibbe Simont Monahan Duhot

Met betrekking tot arbeidsvoorwaarden enz. vind je onder aan deze advertenties
alle belangrijke informatie.

"gooj p r o p l t m a h c g i c a l l u t v y c r s "

A M S T E R D A M

-

B R U S S E L

-

P A R I J S

-

L O N D E N

-

N E W

Y O R K

In afwachting van de nieuwe, vaste collega's op deze afdelingen is er per direct
ook interesse voor ervaren tijdelijke medewerkers.
Niet alleen voor onze advocaten, notarissen, en belastingadviseurs en hun
teams, maar ook b.v. voor de marketingmanager en zijn medewerk(st)ers
zoeken wij talentvolle

SECRETARIEEL
MEDEWERK(ST)ERS
met goede tot zeer goede ervaring, voor wie accuratesse, meedenken en initiatief bekende begrippen zijn. Iets minder ervaring maar wel heel gemotiveerd?
Informeer even, misschien is er toch ergens een leuk plekje vrij.

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?
Wil je

Voor ervaren secretaressen is er plaats om op een zeer zelfstandige manier het
secretariaat en de baas te managen, die zich -met behulp van zo nu en dan wat
bijsturing- steeds beter realiseert wat een goede samenwerking beiden oplevert.
Opleiding en ervaring zijn daarom geheel afhankelijk van de plek die je kiest,
maar voor alle functies geldt als basis:
•
•
•
•

gevoel voor het vak
een goede basisopleiding (MEAO/HAVO enz.)
ervaring met automatisering (Word enz.)
kennis van de Nederlandse en Engelse taal

Wil je

kranten bezorgen?
8,00 verdienen?
BEZORGER/STER

Geef je dan op als

Flexibele werktijden en parttime functies zijn bespreekbaar.
In de organisatie wordt gehecht aan een goede onderlinge samenwerking en
aan een informele sfeer.
Aan alle functies is een goed inkomen verbonden met daarnaast een 13e
maand en 8% vakantietoeslag. Ook de secondaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend: minimaal 25 dagen vakantie per jaar, reis- en studiekostenvergoeding,
pensioenregeling, mogelijkheid tot deelname aan bedrijfsspaarregeling, tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en een goede overwerkregeling.

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

Wij zoeken secretaresses
• Parttime en fulltime
• Voor advocatuur en notariaat
Wij bieden
• Een uitstekend salaris
• Opleidingen
• Kinderdagverblijf
• Goed bereikbaar kantoor
(A'dam Zuid/WTC)

Je rapporteert aan het hoofd van de afdeling. Taken zijn alle gebruikelijke
werkzaamheden op deze afdeling met betrekking tot het coderen, invoeren en
controleren. Je bent zelfstandig verantwoordelijk voor het geven van de juiste
informatie en de follow-up van werkzaamheden en

Uw gegevens kunt u zenden aan onderstaand bureau, dat voor de rekrutering
is aangesteld. U kunt bij dit bureau contact opnemen met
mevrouw Anne-Miek Heesen voor nadere informatie.

van het ZüBMW
Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel.5717166

CONFETTI
VRIJETIJDSMODEZAAK ZANDVOORT
vraagt

VERKOOPSTERS

KaderFuncties
werving en selectie
Herengracht 495 Postbus 15471 1001 ML AMSTERDAM
Tel: 020 4 286 386 Fax: 020 4 286 388 E-mail: info@kaderfuncties.nl

parttime / fulltime
Goede salariëring en werkomstandigheden
lnl.:tel. 0 2 3 - 5 7 1 5 4 7 3

verzorgende dagbehandeling
35 uur per week
Verpleeghuis &
Reactiveringscentrum
Amstelhof, onderdeel van de
Verenigde Amstelhuizen, is
één van de grootste verpleeghuizen in Amsterdam.
In het centrum, aan de
Amstel, zorgen 450 medewerkers voor circa 350
cliënten.
Ons bezoekadres is
Amstel 57,
1018 EJ Amsterdam
Op de somatische Dagbehandeling worden revalidatie en dagbesteding geboden aan vijftien cliënten.

www.allerioyerx.com

l BEST PRACTICE

Als verzorgende begeleid en verzorg je de cliënten
en verleen je ondersteuning in de thuissituatie
vanuit de Dagbehandeling. Je werkt maandag tot
en met vrijdag, van 9.00 uur tot 16.30 uur.

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF

Ben jij de kandidaat
• met een voltooide opleiding tot verzorgende,
niveau 3;
• bij voorkeur met ervaring op een Dagbehandeling en/of in de eerste lijnzorg;
• met een dienstverlenende houding;
• die goed kan luisteren en sterke sociale vaardigbeden heeft
dan bij jij degene die wij zoeken!
Ons aanbod
De aanstelling is voor onbepaalde tijd. Amstelhof
biedt een salaris conform de CAO V&V in FWG 35
(maximaal ƒ 4.116,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband).
Amstelhof is goed bereikbaar met het openbaar
vervoer. Bovendien kun je gebruik maken van
bemiddeling bij kinderopvang en de gunstige
regeling voor de kosten van het openbaar vervoer
via de NS.
Informatie & sollicitatie
Dennis Salaroe, meewerkend coördinator, is graag
bereid alle vragen te beantwoorden. Hij is bereikbaar op 020 - 555 07 00
Je sollicitatiebrief met CV, o.v.v. vacaturenummer
78, kun je vóór woensdag 17 mei a.s. richten aan:
Mobiliteitsbureau, Postbus 67004, 1060 JA
Amsterdam.
Amstelhof is altijd op zoek naar enthousiaste
collega's: bel voor een baan als verzorgende,
telefoon 020 - 555 07 38.

Adverteren? Bel mét Rj^

DF HOSPITALITY

: GOLDEN TuLif?
ZANDVOORT

Golden Ttilip Zundvoort is een 4-sterren hotel dat beschikt over 209 luxe hotelkamers, 21
vergaderzalen, restaurant 'Tethys' en gezellige bar 'Chicane'.
Wij bieden:
Uitstekende carrièremogelijkheden binnen het bedrijf en de Golden Tuhp keten, vele
cursussen via de Golden Tuhp Business School, spaarloonregeling, mcdcwerkersarrangementcn in andere Golden Tuhp Hotels, korting bij Centraal Beheer
Ver:ckermgen en samenwerking met enthousiaste collega's!
Wij :ijn op :oek naar:

Medewerker Housekeeping
Medewerker Avondbediening
(Aank.) Chef de Partie
Medewerker Debiteurenbeheer
Medewerker Technische Dienst
Night Manager
Ben je enthousiast, flexibel, representatief en op zoek naar een afwisselende baan in
een dynamisch team...?
Reageer nu!
Stuur je brief met CV naar:
Golden Tuhp Zandvoort t.a.v. Mevr. L. Emmer
Burg. Van Alphcnstraat 63 2041 KG ZANDVOORT
Of bel: 023-5 760 726

Verpleeghuis &
Reactiveringscentrum
Amstelhof, onderdeel van de
Verenigde Amstelhuizen', is
één van de grootste verpleeghuizen in Amsterdam.
In het centrum, aan de
Amstel, zorgen 450 medewerkers voor circa 350
cliënten.
Ons bezoekadres is
Amstel 51,
1018 EJ Amsterdam
Elke verpleegafdeling heeft
een eigen activiteitenbegeleider die verantwoordelijk is
voor de activiteiten die voor
cliënten van deze afdelingen
worden georganiseerd.
Tevens organiseren we
gezamenlijke activiteiten in
de centrale A.B.-ruimten.

Wij zoeken voor een PG-afdeling, waar het project
'kleinschalig wonen' verder ontwikkeld wordt, een

activiteitenbegeleider
32 tot 36 uur per week
Als activiteitenbegeleider heeft u een flexibele
instelling en bent u bereid om de veranderingen
rond het 'kleinschalig wonen' verder mee te
ontwikkelen en vorm te geven. U bent in het bezit
van het diploma MBO-AB. Of een vergelijkbare
opleiding. U bent bekend met 'validation', 'reminiscentie' en 'zintuiglijke activiteiten'. U heeft
ervaring met cliëntgericht werken, bij voorkeur
opgedaan op een PG-afdeling. U bent bereid om
incidenteel tijdens weekenden en avonduren te
werken.
Ons aanbod
Het betreft een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris is conform de CAO V&V, FWG 35
(max. f4.116,- bruto bij een fulltime dienstverband). Bovendien kunt u gebruik maken van
bemiddeling bij kinderopvang en een gunstige
regeling voor de kosten van het openbaar vervoer
via de NS.
Informatie & sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de heer R. Haga, hoofd activiteitenbegeleiding,
telefoon 020 - 555 07 37 of 020 - 622 51 51.
Uw sollicitatiebrief met CV, onder vermelding van
vacaturenummer 79, kunt u vóór woensdag 17 mei
a.s. richten aan: Mobiliteitsbureau, Postbus 67004,
1060 JA Amsterdam.

woensdag 3 mei 2000
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'Voor je

Evenementen
Zorg Balans

Thuiszorg
ZorgBalans Thuiszorg is een zorgaanbieder in de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. 900 medewerkers werken wekelijks bij ongeveer 1500 cliënten Met verpleeg-en
verzorgingshuizen maakt de organisatie deel uit van ZorgBalans Groep. .

W/7 je een leuke
(belastingvrije)
vakantiebaan?

GROTE PARIJSE MARKT
Zaterdag 6 en zondag 7 mei,
10-17 uur. Amsterdam, Jaap
Eden Hal, Radioweg 64.
Snuffel, curiosa, verzamel,
antiek, boeken, kunst,
grootmoeders tijd, enz.
Inl.: Midland b.v. 033-4751167

Ijzerhandel Zandvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Alphamedewerker m/v
m de vakantieperiode.
Een alphamedewerker helpt oudere en/of zieke mensen •
bij huishoudelijke werkzaamheden die zij niet zelf kunnen '
doen. Als alphamedewerker ben je m dienst van de cliënt
en werk je minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal
\
30 uur per week.
Op dit moment zijn er voor de vakantieperiode plaatsmgs- .
mogelijkheden in het hele werkgebied.
Wij zoeken:
gemotiveerde scholieren of studenten met enige ervaring '
in huishoudelijk werk. Het salaris is afhankelijk van je
leeftijd minimaal ƒ 7,40 netto per uur en loopt op tot
maximaal ƒ 16,24 netto per uur bij 23 jaar en ouder. Er \
geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
Op donderdag 11 mei a.s. om 16.00 uur of op
maandag 15'mei a.s. om 20.00 uur ben je
welkom op één van onze informatiebijeenkomsten. •
Laat ons telefonisch even weten wanneer je wilt komen.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de '
afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.'
Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: http//www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: mfo@zorgbalansthuiszorg.nl
^«•*^
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staan?!'

inde

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.
Geldzorgen? Ook met BKR
notering, D.C. E. weet raad!
0900-20 20 720.

Reparatie en
onderhoud

Dat kan als je gaat werken als

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit
van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Zondag 7 mei PARANORMAAL BEURS in RAM'S PARTY
CENTRE, Jan van Galenstraat 24 (= ongeveer 75 meter van
Marcanti). Aanvang 11.00 uur. Entree ƒ12,50 (met deze adv.
ƒ2,50 korting) Lezingen van Jan van der Heide!!! en Manon
Brouwer verricht wonderen1!! Aura-fotografie! Elke 7e bezoeker
een gratis CD.

vakantie .
ga jeu>ch m et

Dieren en
-benodigdheden
Ellen Cats Hpndenkapsalon,
gedipl. sinds 1978.
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblij- Karabash pups (Turkse Hervend
prijsopgave.
Tel. dershond) vader en moeder
aanw., geen stamb., wel inge5719800 na 19.00 uur.
ent en ontw. 030-6666207.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus. Te koop Benen z.g.a.n. prijs
Tel.:023-5713780.
ƒ200,-. Tel. 023-5733677.

Verzamelingen
Grote TREIN/MODELAUTOBEURS,
Huizen, zon. 7 mei, 10-15 uur, 'De Bun', Graaf Floris 2.

Kunst en antiek
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN
MEI VEILING
o.a. antieke Willem III bonheur, linnenkasten, banken,
secrétaires, empire trumeaus, Amsterdamse School-stijl
slaapkamer, kussenkasten, klokken, tapijten, schilderijen,
beelden, verlichting, veel kleingoed enz. enz.
Op maandag 8 mei en dinsdag 9 mei,
aanvang 19.30 uur. KIJKDAGEN vrijdag 5 mei 14-21 uur,
zaterdag 6 en zondag 7 mei, 10-16 uur.
Spinnerij 33, Bedr.terr. Legmeer, Amstelveen, 020-6473004.

Oproepen

Boek Direct. Bespaar Direct.
Bij Vakantie Toppers Direct hoeft u nooit in de rij te staan. U belt namelijk Direct.
Ons call center is zeven dagen in de week bereikbaar en biedt antwoord op al uw
vragen over uw vakantie. Makkelijk en snel. En als u wilt, boekt u Direct.
Voor meer informatie over de vakanties van Vakantie Toppers Direct kijkt u op teletekst
of surft u op internet. Hou het dus simpel en boek Direct: het gaat per slot
van rekening om uw vakantie!

Academisch Medisch Centrum

Voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek dat zich
richt op een doelmatiger toepassing van ontstekingsremmende
inhalatiecorticosteroïden (bv. Becotide, Pulmicort, Flixotiede) bij
AmsIctxLimThuivurgis mcl circa 4 (1(11) mcücucikcrs oen v.m du
$r»i>tslc /oriUiinhiuücrs \,m Ncücrl.md Wc bicücn een compleet p.ikkel Ihuis/org. \ t in huishouding lot gespecialiseerde \erplcging en van
kraa'ii/org tol niaaltijdservice Daarmee stellen \\c enkele uendui/enden Anisieidammers m st.ial om /o goed mogeli|k [huis ie hli|\en
\uincn

Amsterdam
Thuiszorg

Zelfstandig werk... volop afwisseling...
ruime mogelijkheden...
Zorgverlening bij cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

verzorgenden C (m/v)

door roken veroorzaakte chronische
obstructieve luchtwegziekten
(chronische bronchitis,
longemfyseem)
zoeken wij contact met patiënten (m/v) van 40 tot 75 jaar. Voor
deelname aan het onderzoek maakt het niet uit of u nog rookt
of dit inmiddels niet meer doet. U knjgt een volledige reiskosten- en onkostenvergoeding. Heeft u belangstelling om deel te
nemen of wilt u meer informatie, belt u dan tijdens kantooruren
met: Afdeling Longziekten, AMC, Amsterdam, tel.
020-5663449 (mw. P. Teiwes) of 5664356 (dr. R.E. Jonkers).

Wat wij bieden?
Ben je herintreder en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar: avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken... ga zo maar door. Verder kun je rekenen op interne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.
Iets voor jou?
Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c. v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Woonruimte te huur gevraagd
T.h. gevr. in Zandvoort:
huis of app. met 3 slaapk., box of schuurtje voor fietsen.
Periode: ± 1 sept. tot ± 1 mrt. Prijsindicatie: ƒ2500,- p.mnd
Tel.:023-5713031.
Man en vrouw zkn vrijst. huis, Jong werkend stel zoekt
eengez.won. of appart. (ge- woonruimte in A'dam, max.
stoff.-gemeub.) voor langere ƒ1200, g. ZO. 020-6169354.
periode in Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede of omg.
v.a. 31-5-2000 Tel.
06-20524538.

Verhuizingen
Bel Ben voor grote en kleine
verhuizingen. Goedkoop en
vakkundig. Tel. 06-53208374.

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd

Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.
Tel. 020-6794726

Woningruil

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800

Gevraagd
woningruil,
zelf
wonende in Almere 3 kamerwoning-flat-begane
grond,
T.k. Ymuiden knus gerenov. huur ƒ720. gezocht 3 kamersluiswachtershuis ƒ339.000,- woning omg Zandvoort of
k.k. Tel. 023-5394545.
Haarlem. Tel. 06-?1647761.

CONFETTI

Woonruimte te koop aangeboden

VRIJETUDSMODEZAAK ZANDVOORT

AMSTERDAM-NOORD nieuwbouwwijk '95, nabij ring A10,
3-kamerbenedenapp.-hoekwoning met tuin, inpand. berging.
Beq. grond grenen vloer. Vraagprijs ƒ419.000,-. 020-6336951.

vraagt nog enkele

VAKANTIEHULPEN
Goede salariëring en werkomstandigheden
INL.: TEL. 0 2 3 - 5 7 1 5 4 7 3

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets m
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804

of haal onze brochures op het postkantoor
NIET

Woonruimte te huur aangeboden
Zandvoort, 2 kam.app. voor 1 pers. /1.175/mnd incl bijdrage
g/w/e; waarborg ƒ1.500, contractkosten ƒ425.
Inlichtingen: Cense & Van Lingen Beheer, 023-5732880.

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Ik kom oorspronkelijk
u'rt
Spanje maar woon al vele
jaren m Amsterdam. Ik ben
een goeduitziende vrouw van
50+. Ik zoek vaste, ser. relatie
met niet rokende man in bezit
van rijbewijs. Kies direct voor:
boxnummer 270148

49-jarige vrouw zoekt langs
deze weg een maatje om
leuke dingen te ondernemen,
b.v. natuur, cultuur, muziek,
gezelligheid,
teirasje
en
eventueel vakantie. Boxnummer 200491.

[22 cpm]

;7: dagen ^pëftWèekïtëlefbni^ch^bëreikbaari^rna t/m vr 9^06 - 2i:po,:za 9-00-17:00, zo 13.06-i^pó uur

Wie wil een
STOEL BEKLEDEN.
Tel. 5719880.

Te huur:

die zich herkennen in deze persoonsomschrijving. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken? Ben je in staat te luisteren naar het verhaal
van je cliënt? Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat in je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.

Bel ons Direct 0900 -10 20 300

Dit is Brigitte! Ik zoek een leuk
contactje met een aardige
man tot een jaar of 50 die
breed en groot is en waar je
lekker op kan leunen en steunen. Boxnummer 296167
Mariska, 23, heeft half lang
blond haar en houdt enorm
van dieren en natuur. Zij zoekt
een jongen die dezelfde
hobby's heeft. Info: boxnummer 296032.

TE

BOEKEN

VIA

Deze beetje ondeugende,
gastvrije, positief ingestelde
man van 41 zoekt JOU! Jouw
leeftijd doet er niet toe! Ben jij
monogaam en sta jij open
voor een nieuw begin? Boxnummer 864698.

Ik heb jou nog steeds niet
gevonden! Maar ik zoek je! Ik
zoek een aantrekkelijke man
voor een leuke LAT-relatie,
deze man woont in of rondom
Nijmegen.
Details: boxWaar is die lieve man die nummer 361803.
serieus is? Ik ben een vrouw
van 35, heb een dochter van 5 Donkerharige, slanke vrouw,
en 2 honden en 3 katten. 1.70 lang met zoontje 10 jr die
Meer details op: boxnummer elk weekend naar z'n vader
gaat. Ik sta weer open voor
349453.
een nieuwe relatie. Wil je wat
Leuke gozer uit Den Haag van mijn ingrediënten weten?
zoekt een meid uit die omge- Boxnummer 364890.
ving om lekker mee te gaan
stappen. Info
boxnummer Leuke jongen van 21 zoekt
een leuke meid met lang licht
701815.
bruin haar die met hem van
Sportieve jongen van 43 jaar het leven wil genieten zoals
is op zoek naar vriendschap, uitgaan, vakantie en samen
later uitgroeiend tot een rela- alles delen. Kies direct voor
tie. Luister even anoniem naar boxnummer 842250
mij: boxnummer 770125.
Dame, 47, z.k.m. donkere,
Wil jij mijn zonnetje in huis zijn lange, flinke man die van geen zoek jij een vrouw met het zelligheid en lekker uit eten
hart OD de goede plaats9 BEL: gaan houdt. Ik hoop snel reacties van je te ontvangen via:
boxnummer 289195.
boxnummer 361823.
Weduwe, 50+, zoekt een leuIk hou van motorrijden, ik heb
ke vriend of een goede relatie!
een vaste baan en een leuk
Luister direct voor meer gegehuis. Ik heb donkere haren en
vens: boxnummer 289154.
donkere ogen. Ik zoek een
serieuze date in de Randstad.
Lesbienne, 60 jaar, sportief,
Boxnummer 700688.
zoekt langs deze weg
iemand voor goede tijden.
Invalide jongen van 23 jaar
Br.o.nr. 20771553 bur. v.d. bl. heeft bruin haar en bruine
ogen en hij valt op meisjes
Zin in een fijne blind date? Ik met kort haar. Boxnummer
wil graag contact met je! Ik
796109.
ben een jonge vrouw, knap
met donkerblond haar en Leuke, lieve, gezellige, mooie,
blauwe ogen, 21 jaar. Meer blonde meid uit Den Haag van
info op mijn box. Groeten 22 jaar zoekt blonde jongen
LISA. Boxnummer 260877.
tussen de 22-25 om samen
leuke dingen te gaan onderWaar is die leuke jongen die nemen. Heb jij een auto'
veel humor heeft, maar op zijn Boxnummer 379340.
tijd ook serieus kan zijn? Ik
hou van muziek, uitgaan en Ben jij, net als ik, alleen? Ben
dieren. INFO: boxnummer jij op zoek en zoek jij spannmg? Reageer dan en dan
270269.
kunnen we iets afspreken en
39-jarige vrouw uit Den Haag maken we er een leuke dag
heeft een flink postuur en een van. Wie weet wordt het iets
dochter van 5. Zij zoekt een moois. Boxnummer 796246.
niet-kalende man tussen de
34-40.
INFO:
boxnummer Ik zoek een maatje voor het
opbouwen van een fijne seri266925.
euze relatie! Ik ben een jonge
Ondeugend
verpleegstertje leuke meid met kort haar,
van 20 woont in Breda en is blauwe ogen. Wil je mijn stem
een gezellige kletskous. Luis- ook horen, luister dan op:
ter voor details: boxnummer boxnummer 317373.
361965.
Jonge vrouw uit de omgeving
Man, normaal postuur, crea- van Nijmegen is 29, gescheitieve baan, 1.87, 37 jr. Ik zoek den, slank, blond en niet zo
fijne, lieve, vaste partner met heel groot. Zij zoekt iemand
ser. bedoelingen. Reageer: die lief, leuk, gezellig en openboxnummer 821481.
hartig is! Boxnummer 272916.

HET REISBUREAU, ALLEEN

DIRECT!

PRIJZENOORLOG
MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
pocket Lalex Lazy
SG
SG
SG
Maaien SG
SG
35
40
45
damast 16 cm Foam
dikte
25
30
390,- 860,99,- 125,- 140,- 160,- 180,- 275.80x190
415,
870,80x200 105,- 130,- 150,- 165,- 190- 280,425,
960,90x190 110,- 140,- 155,- 175,- 200- 285,440,
970,90x200 115,- 150,- 165,- 185.- 215,- 290,545
1270,120x190 155,- 190,- 215,- 225,- 255,- 375.605
1380,130x190 165,- 200,- 230,- 245,- 280,- 395,645
1480,140x190 1'80,- 225,- 245,- 265,- 300,- 425,665,- 1500,140x200 190,- 230,- 255,- 270.- 315,- 450,765,- 1600,160x200 200,- 255,- 290,- 305.- 345,- 495,875,- 1700,180x200 230,- 290,- 325,- 350,- 380,- 525,985,- 1800200x200 255,- 330,- 365,- 390,- 425,- 540.SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD
\Polyethermatras 140x200x18 cm dik 225,•\
Speciale aanbieding

DOOT- EN OANKSTELSTOFFERINGEN

Papaverweg17
Amsterdam-Noord
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord
PostjeswegS?
Amsterdam-West
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost
VanWoustraal96
Amsterdam-Zuid
Van Woustraat donderdag

Vakantie
Nederland
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar.
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400
15 dgn vanaf 535,- / vertrek za 13 mei

Benidorm
S dgn
8
dgn In
in apt. Acorlu

_ ƒ425,Val

Tel. ^0-632*959
Tel. 020-6331329
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049
koopjesavond

Personenauto's
te koop
aangeboden
SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn bak
SAAB OCCASIONS
tel. 023-5614097

(Brom)fietsen
T k. 2x z.g.a.n. snorfiets merk
Vespa, bj 05-99. Aank. nw
ƒ1.899,-. Nu voor ƒ1.100,p.st Tel. 06-51260845 of
023-5275589.

Buitenland

0906-lijnen

Gezellige
KLAVERJASREIZEN! 7 dg naar het Duitse
Odenwald met o.a. Heidelberg
en Wurzburg v.a. ƒ598,- (22/5,
EZ615) of 5 dg naar het Limburgse Valkenburg met o.a.
Ardennen, Aken en Maastricht
al v.a. ƒ519,- (15/5, EZ603).
Incl. o.a. busreis, hotel HP en
elke avond klaverjassen met
leuke prijzen.
KRAS SterVakanties
073-5999999 (www.kras.nl)

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).
Vrouwen, 18-55 jr, geven
telnr. voor contact! Bel:
0906-18.22(1 gpm).
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EXPERT, HAAR WORD JE WIJZER VAN

RENAULT

Vrijheid
blijheid!

5O/5O

NU BIJ EXPERT
TIJDELIJK GEEN
AANSLUITKOSTEN!

De Carpentier „collectie. Badkamers en Keukens
baseert zich op topmerken. Dat betekent aansprekend design, moderne technieken en hoogwaardige

" ' ' ' "' '

' ' '

'

"

' '

'C;C gen 'dat ledere" individuele ', smaak aan,,bod; komt.;-; ••-;/_
. • , Bovendien geeft hét enorme aanbod aan wand-.én?:;/'
., / vloertegels een extra persoonlijk accent aan uw.nïêu- ";: '--,':
, /we kaufiert' of badkamer., Voeg' daarbij de bekende ~•£;£~

\«?

j ^CCarpéntiérT service ^en garantie ,ër»ü begrijpt:",,,,: '•''• ,'[ï'f
•-i\~'~:''~';é'i\-.f~'^'::'-'-'':-\- , :~ . • ~ • • ' , ' l\ ' : " ~ " : - • , ; ,,;4 : vt?
., ,Het'comptete wonen* begint bij .Carperkïèr! ƒ-/" ^;:' ';:,•

Met Twingo 50/50 rijd je nu al een nieuwe Twingo
vanaf f 9.997,50 en zo'n f 75,- per maand.

lentier

Het idee achter Twingo 50/50 is al even leuk als de Twingo zelf. Koopje een nieuwe Twingo, dan betaal je nu

A L S M E E R
KEUKENS-BADKAMERS-TEGELS

;

"; ';•'•'" -';;VrijdégaTOrêdvan,19.00tt>t2t.OOuur,4*/;':\'

slechts de helft en.vervolgens zo'n f75.- per maand. De andere helft betaal je pas over twee jaar. Of niet, als

,' •;~'.'-'^~' '•'•", ïiJ'.ZatéMagvaH''10,Optot 17.00uur-*;•"'£

Oosteinderweg 91, 1432 AC Aalsmeer

je de auto inlevert bij de dealer. Er is al een Twingo vanaf f 19.995,-/€ 9.073,34. Da's dus eigenlijk maar

telefoon (0297) 32 20 00. fax (0297) 38 32 82

f 9.997,50/C 4.536,67 (excl. kredietvergoeding) voor een nieuwe! Meer weten? Kom langs in onze showroom.
Actievoorwaardcn: Deze actie loopt t/m 31 mei 2000. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verwijderingsbijdrage,
leges en kosten rijklaar maken. "ïiü£»"* 8 jaar plaatwerkgarantie. Prijs- en spccilïcaticwijziyincjcn voorbehouden.

UCHET

unieke aanbieding
VAN uw CACHET JUWELIER

PANASONIC EB GD9O
ï.c.m. DUTCHTONE ALLIN 18O
N« bij Expert:'een van de mooiste telefoons
l.cm. eert supferyoofdelige belbundel.
En.„ als "u aari fiet eind van de maand nog
faelmfnuten over heeft, neemt u die gewoon
mee: fiaar de volgende maand!
i

tone

*

gratis
bijpassende
oorknoppen!

Schitterende
14 krt. gouden armband
met gratis bijpassende
oorknopjes
Natuurlijk geven wij moeder
alleen het allermooiste.
Ze is er immers één uit
duizenden... of niet soms?
Verwen haar daarom met
deze prachtige
gouden armband met
gratis oorknopjes.
Ook als collier verkrijgbaar.

HENKSEBREGTS

Twingo Initiale

35 jaar

Contsntprijs

Aanbetaling

f 26.195.-

M 3.097,50

Effectieve rente
prr jaar

Looplijd in
maanden

Kredietsom

ALLES OP EEN RIJ:
• Design dual band gsm
• Superklein en superlicht
(slechts 88 gram!)
• Tril- en memofunctie
• Tijdelijk geen aansluitkosten
t.w.v. 90,• Geen abonnementskosten
• 180 minuten per maand bellen voor
maar 50,- per maand
• Bellen en gebeld worden
in binnen- en buitenland

Burg. de Vlugtlaan 194-198,
Amsterdam Slotermeer,
Tel.(020)6132371
Kinkerstraat 284-286,
Amsterdam West
Tel.(020)6183070

Termijn per maand

Slottermijn

f 97.42

f 13.007,50

Prijs bij verk. op afbetaling
excl. aanbetaling

f 13.097.50

f 2.338.07

Conlantprijs exclusief a f leveringskosten en verwijderinijsbiidriige. Hel krediet wordt verstrekt door Renauil Financial Services. Zij toetst elke kredietaanvraag bij het 8.K.R. te Tiel.

gespecialiseerd in
SIERBESTRAUNG
• !l MM II* H»niEa.MaHilfo

Vrijblijvende prijsopgave
v.a. ƒ 60,- p.m2
incl. stenen

erkend Renazdt-dealer voor Ztiid-Kennemerland

TEL. 023-5731729

UWENS

Bel voor meer informatie
over succesvolle personeelswerving met
Rina Vcrkaaik
020 - 562 2804

VEmHARMIHG

gg^^HIB^^^.

EYSiNKWEG 65 • 2014 SB HAARLEM
TEL. 023-5533333 • FAX 023-5533335

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING
BEL GRATIS

osoo-oggssso
Edward van de Pol
Marktslagexij ^

armband

Weekaanbieding

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

Gemarineerde fricandeaulapjes
500 gram
ƒ6.98

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 5717093

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

Krcdictvcrgording

Twingo Basis

Gyros reepjes

ZOJUIERPLANTEN
Vrijdag 5 mei zijn wij de hele dag open !

l kilo

ƒ9.98

Runder braadworstjes
500 gram

ƒ4.98

100 gram salami +
100 gram gebraden gehakt
samen

ƒ3.50

aanbieding geldig voor woensdag 10 mei

DE

Deze aanbieding is geldig tot en met 14 mei 2000.

C H R Y S L E R

S T R A T U S

k o m t , net a l s alle a n d e r e Chrysler

m o d e l l e n , u i t h e t l a n d v a n de o n b e g r e n s d e m o g e l i j k h e d e n . E n d a t i s , z o a l s u
aan de Strattis ziet, ook het land van o p w i n d e n d

design, value for money en

grenzeloos comfort. De Chrysler Siratus biedt s t a n d a a r d onder meer airco,
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

t w e e a i r b a g s , e l e k t r i s c h b e d i c n b a r c r a m e n en b u i t c n s p i c g c l s , c e n t r a l e d e u r vergrendeling, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
en een formidabele g e l u i d s - i n s t a l l a t i c . Ontdek hoe

CHRYSLER

mooi d e wereld i s b i j o n d e r s t a a n d e C h r y s l e r d e a l e r .

Haarlem

S T R A T U S

Gedempte Oude Gracht 5-9

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
C h r y s l e r S l r a l u s 2 . 0 1.1: v a n a f l 4 9 . 9 9 5 , - . ( a f K i ' b c e l d : Clirysli-r S t r a t t i s 2.5 l.X v a n a f f 6 7 . 8 9 5 , - . ) P r i j z e n incl. BTW, al i m p o r t e u r , e x c l . k o s t e n r l j k l a a r maken en vcrwijdcriniisliijjiaiie.
L e a s e p r n s op a a i t v r a a n lui C h r y s l e r F i n a n c e : 030 - 605 98 71. Bel v o o r meer I n f o r m a t i e Daimk-rChrysler Nederland U . V . : 0 3 4 7 - 36 3-t 00. W i l ï i K l n i t e n v o o r b e h o u d e n . I n t e r n e t : w w w . c h r y s l e r . n l
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Toyota scoort bij

Test Skoda Fabia

Bij een onderzoek van de
Duitse TÜV naar de betrouwbaarheid van auto's heeft
Toyota drie eerste plaatsen
behaald. In het verslag van het
Duitse onderzoeksinstituut zijn
auto's verdeeld in drie categorieën: auto's tot drie, vijf,
zeven, negen en elf jaar oud. In
drie van de vijf groepen scoorde Toyota een eerste plaats. De
Starlet beha-alde een eerste
plaats binnen de categorieën
tot drie en vijf jaar oud. De
Carina was de beste auto in de
groep tot zeven jaar oud. De
Corolia scoorde in alle categorieën hoog binnen de top tien.

Skoda Fabia
helemaal bij de tijd
S&

V

erbaasde blikken alom voor de nieuwe Skoda Fabia. Waar
we ook rijden of stoppen, we hebben steeds veel bekijks.
Deze Skoda schudt drastisch het stoffig imago van vroeger
af. De Fabia is een auto waar we mee voor de dag kunnen
komen. Een fraaie lijn, stoere achterlichten, en moderne, heldere
koplampen. Skoda is helemaal bij de tijd!
De kritische automobilist bekijkt
echter niet alleen de buitenkant.
Die is dik in orde, maar hoe zit het
dan van binnen? Het interieur ziet
er op het eerste gezicht strak
gelijnd en sober uit. De luxe blijkt
verstopt te zitten. Skoda pronkt er
bepaald niet mee, maar de testauto
heeft toch wel snufjes als van binnenuit verstelbare buitenspiegels,
Het interieur
van de Fabia is
strak en sober.

klokje, buitenthermometer, toerenteller, airbags, leeslampjes en tal
van handige opbergvakken. Onder
de passagiersstoel bijvoorbeeld zit
een praktische lade, heel fijn voor
bijvoorbeeld het onzichtbaar bewaren van de ijskrabber en de wisser.
De ventilatie-openingen kunnen
met nette lamellen heel vlak gesloten worden, wat de strakke vormgeving nog versterkt. De radio oogt
ai net zo sober, maar is fijn in het
gebruik door de ronde draaiknoppen, die helemaal in het dashboard
verzonken liggen en met een enke-

^g

Ie aanraking tevoorschijn komen.
Draaiknoppen zijn in de praktijk
prettiger dan up- en down-toetsen,
zo heeft de ervaring ons geleerd.
Nog zo'n snufje: kofferdeksel en
tankdop zijn van binnenuit te openen, met hendels naast de bestuurdersstoel. Even denken we zelfs,
dat dit de enige manier is om de
achterklep open te krijgen. Er zit
namelijk helemaal geen slot op de
klep. Na enig speurwerk ontdekken
we hoe het werkt: zodra de centrale vergrendeling open is, kan de
achterklep worden opengetrokken
aan een onzichtbare, rubberen
handgreep boven de nummerplaat.
Dit is nog veel handiger dan een
sleutel in het .slot wurmen, vooral
omdat er afstandsbediening bij de
centrale vergrendeling is.Rijden

bundelen krachten
in vrachtwagenin-

dustrie
De Skoda Fabia
oogt vooral van
voren stoer.
met de Fabia is een genoegen. De
soepele motor (Volkswagen-techniek, dus wat hadden we anders
BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

SPECIFICATIES:

Motortype:

viercilinder
lijnmotor,
2 kleppen
' per cilinder
Cilinderinhoud: 1397 cm3
50kW/68 pk,
Vermogen:
bij 5.000 tp.m.
Max. koppel: 120 Nm
bij 2.500 tp,m.
Acceleratie:
15,5 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 160 km/uur.
Gem. verbruik: 7 ltr/100 km.
Prijs:

Volvo en RenauSt

- f 25.990,-

Twee Airbags
Centrale vergrendeling met
Safe-systeem en
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas met UV-filter
Buitenspiegels van binnenuit
verstelbaar en verwarmd
Stuurbekrachtiging
Stuurwiel irt hoogte en axiaal
verstelbaar
Lichtverklikker
Boordcomputer Achterbank in gedeelten
- neerklapbaar

Mitsubishi Pajero comfortabele
krachtpatser

De Pajero
is heer en
meester op
zowel rulle
als vaste
ondergrond.

M

itsubishi doet met zijn Pajero al enkele jaren actief mee
aan woestijnrally's. Logisch dat dit model dus uitnodigt
tot terreinrijden. "Toch is dat niet de reden om in
Nederland een auto als de Pajero aan te schaffen", schetst Huib
de Vries van Mitsubishi Motor Sales Nederland. "Hij is met name
geschikt voor mensen die een enorme caravan, paardentrailer of
zeilboot achter hun auto willen vervoeren."

De importeur verwacht dit jaar
rond 500 Pajero's te verkopen. De
prijzen variëren tussen de 83.995
gulden en 128.995 gulden. De
motoren van de Pajero zijn enorm
krachtig. De 3,5 liter V6 benzinemotor heeft GDI en levert 202 pk.

Daarmee wordt de auto erg comfortabel en snel, maar daar staat
wel een pittig brandstofverbruik
tegenover. Interessanter is de nieuwe turbodieselmotor van 3,2 liter
inhoud. De viercilinder motor levert
165 pk. Hij biedt met 373 Nm een
hoger koppel dan de 318 Nm van
de benzine motor. De gereden auto
was gekoppeld aan een fijne automaat. Mocht het nodig zijn dan
kunnen de versnellingen handmatig worden bediend. De vierwielaandrijving laat zich gemakkelijk
bedienen door een hendel naast de
versnellingspook.
In het interieur overheersen luxe
materialen. Het instrumentarium is
goed te overzien en alle bedieningsknoppen zitten duidelijk in het
zicht. De zit achter het stuur is erg
comfortabel. Grote spiegels en
open hoofdsteunen zorgen dat het
zicht goed is. Op de normale weg
rijdt de Pajero erg comfortabel. Een
beetje overhang in bochten doet
beseffen dat het hier niet om een
normale auto gaat. Dat op comfort
gerichte weggedrag zorgt ervoor
dat de Pajero niet alleen interessant
is voor liefhebbers van terreinwagens.

Dikke Ast ra VS in DTM
O
pel gaat in het nieuwe
Duitse
Toerwagen
Seizoen van start met
acht dikke Opeis Astra V8
Coupé. Op 28
mei in
Hockenheim maken de auto's
hun debuut. De Astra V8
Coupé ziet er met zijn spoilers
en grote 18 inch wielen niet
meer uit als een standaard
Astra.

met de andere teams. Op die
manier ontstaat er voor iedereen
evenveel kans op de overwinning.
Gedurende het seizoen mogen per
auto twee motoren worden
gebruikt. De motor van de Astra

V8 is zo ontwikkelt dat deze zeker
5.000 kilometer kan doorstaan.
De acht Opeis Astra V8 Coupé
moet het gaan opnemen tegen
eveneens acht Mercedes CLK en
vier Audi's TT. Vanaf 28 mei start

De Astra V8 Coupé DTM ziet er
met alle dikke spoilers en grote
wielen gelikt uit.
de strijd om het kampioenschap in
het nieuwe DTM seizoen.

dus dat hij op 1 liter bijna 15 kilometer rijdt. Daarmee wijkt de
Skoda niet af van andere merken.

geluiden: de kinderen melden dat
de achterbank lekkerder zit dan die
in andere auto's, omdat hij hoog is.

Al rijdend merken we op dat de
stoelen comfortabel zitten. Niet te
zacht, geen kuipmodelletje, maar
op den duur houd je het lang vol in
deze eenvoudige zetels. Vanaf de
achterbank komen opvallende

Al met al kan de Skoda geen kwaad
meer doen bij ons. Deze Fabia is
een auto om trots op te zijn.
Lucy Beker

20 jaar Audi
D

e eerste Audi quattro, de
oer-quattro zoals deze
ook
wel
genoemd
wordt, spreekt nog steeds tot
de verbeelding. Deze robuuste
Coupé met vierwielaandrijving
werd
in
1980
op
de
Automobielsalon van Genève
geïntroduceerd. Hij bezorgde
Audi het wereldkampioenschap rally's. Inmiddels is de
quattro technologie in 30 versies leverbaar. Van de A3, A4,
A6 tot en met de A8. Audi was
de eerste fabrikant die vierwielaandrijving toepaste in
een seriemodel.
Aan de wieg van de 'oer-quattro'
stond
huidig
VW-topman
Ferdinand Piëch. Hij gaf de
opdracht een nieuwe, krachtige
auto te ontwikkelen. In feite is de
quattro de voorloper van auto's als
de Lancia Delta Integrale en de
Subaru Impreza CT turbo. Ook van
de rally-auto's voor op straat. Het
quattrosysteem drijft alle wielen
permanent aan. Daardoor biedt het

De eerste Audi
quattro, de
'oer-quattro',
werd gepresenteerd op de
Automobielsal
on van Genève
in 1980.

een uitstekend weggedrag op natte
wegen, grind, sneeuw, modder of
een beijzeld wegdek. De eerste uitvoering had een 5 cilinder turbomotor onder de kap. De huidige S
modellen van Audi zijn ook met de
vierwielaandrijving uitgerust en
voorzien van een dikke motor.

Tegenwoordig zijn ook Audi's met
TDl turbodiesel uitgerust met de
integrale aandrijving.
Alle kopers van een Audi quattro
krijgen een rijvaardigheidstraining
aangeboden. Optimale veiligheid
kan volgens de fabrikant alleen

geboden worden wanneer het systeem 'op de juiste manier benut
wordt. Tijdens de trainingsdag
moeten de deelnemers een bocht
snel maar veilig nemen, een noodstop maken, leren omgaan met
ABS en oefenen in het remmen in
bochten en uitwijkmanoeuvres.

VW voelt zich met
3-liter Lupo in hoek gezet
H
et anti-dieselbeleid van
Nederland zet kwaad
bloed bij de auto-industrie. Met name Volkswagen
voelt zich met zijn nieuwe 3liter Lupo (verbruik 1 op 33) in
de hoek gezet. Dr. K.P.
Schindler, hoofd afdeling wetgeving
en
emissie
bij
Volkswagen, vindt dat het
ministerie van VROM te krap
door de bocht gaat door deze
auto met 800 gulden extra
BPM te belasten. En dat terwijl
de uitlaatgassen moeiteloos
voldoen aan eisen die in
Europees verband pas in 2005
gaan gelden.

Schindler ventileerde zijn kritiek in
Nieuwspoort in Den Haag, tijdens
een symposium over de 3-liter
auto. Pon Holdings B.V. had deze
sessie georganiseerd met als doel
de belemmeringen bij de marktintroductie van de 3-liter auto in
kaart te brengen. Die zijn er
genoeg, zo blijkt. "Hadden we
geweten dat er een extra BPM
heffing zou komen voor diesels,
dan hadden we deze 3-liter Lupo
hoogstwaarschijnlijk
niet
in
Nederland uitgebracht", aldus H.
Th. Rottinghuis, directeur van Pon
Holdings, waartoe de importschappen van VW, Audi, Skoda en Seat
behoren. Diesels die de norm van
2005 niet halen, krijgen zelfs een
BPM-verhoging van 2000 gulden.

Het belangrijkste onderdeel van de
Opel Astra V8 Coupé is de krachtbron. Achter de vooras, praktisch
onder de voorruit, bevindt zich een
4,0 liter V8 motor. Deze is ontwikkeld op basis van de motor uit de
Oldsmobile Aurora V8, zoals die
wordt ingezet in de Indy Racing
League. In de Astra levert deze een
vermogen van 460 pk en een maximum koppel van 500 Nm bij 5.000
toeren per minuut. In tegenstelling
tot een normale Astra is deze voorzien van achterwielaandrijving.
In de nieuwe generatie DTM toerwagens wordt een aantal standaard componenten gebruikt. Zo
zijn versnellingsbak, remschijven,
remklauwen en banden gelijk aan
de concurrentie. Zelfs de vorm van
de achtervleugels wordt gedeeld

verwacht?) trekt de Fabia moeiteloos voort. Hij is pittig genoeg, de
1,4 liter versie die wij beproeven.
Het korte pookje schakelt prettig.
We laten de Fabia op de snelweg
zijn best doen en vervolgens in de
stad rondcrossen. De rekening aan
de pomp valt dan best mee: hij
heeft zeven liter per honderd kilometer verbruikt, en dat betekent

Door de samenwerking van
Volvo en Renault in de vrachtwagensector ontstaat de tweede grootste groep binnen deze
industrie. Renault kan als
grootste aandeelhouder van
Volvo op lange termijn haar
positie in het trucksegment
versterken. Belangrijke redenen voor dit project zijn de
voordelen van schaalvergroting en het gemeenschappelijk
inkoopbeleid.

"In Europa is in samenspraak met
de industrie tot 2010 een duidelijk
lijn uitgezet met steeds strengere
uitlaatgasnormen", aldus Schindler.
"Voor autofabrikanten biedt dat
houvast. We weten waaraan we
toe zijn. Uw ministerie heeft zich
naar mijn beste weten aan dat

beleid geconformeerd. Dus waarom nu deze ontmoedigende maatregel?", wierp hij tijdens het symposium drs. H.C. Brouwer van het
ministerie VROM voor de voeten.
Die pareerde dat met een politiek
argument. Het kabinet beoogt
immers met de extra BPM heffing
de huidige sterke groei van het dieselpark te stuiten. "Inderdaad zijn
moderne diesels zuinig en is de uitstoot van kooldioxide lager, maar
ten opzichte van op benzine of Ipg
rijdende auto's produceert een diesel altijd nog veel meer stikstofoxide (NOx) en roetdeeltjes."

De dieseltechniek, te weten directe
inspuiting, biedt echter op dit
moment wel een goede basis voor
een zeer zuinige verbrandingsmotor.
Volgens
Schlinder
en
Rottinghuis frustreren 'fiscale strafmaatregelen' verdere initiatieven.
Nieuwe technologie krijgt geen
enkele kans, als de autofabrikanten
hun investeringen 'beloond zien'
met
een
belastingmaatregel.
Daarbij komt dat het NOx en deeltjesvraagstuk volgens VW binnen
afzienbare tijd opgelost is. De dieselmotor wordt net zo schoon, zo
niet schoner zijn dan benzine- of
Ipg-motoren. Dat dwingen de

eisen, zoals die in 2005 ingaan,
namelijk af.
Rottinghuis: "Het gaat erom het
bestaande park van oudere diesels
zo snel mogelijk vervangen te krij-:
gen door nieuwe diesels. Dat lukt'
niet door die per 1 mei extra te<
belasten met 2000 gulden BPM enj
al helemaal niet door auto's die aanl
de eis van 2005 voldoen, zoals de!
3-liter Lupo, ook nog eens te trak-l
teren op een heffing van 800 gul-I
den. Investeringen in echt schone;
techniek stimuleer je hiermee niet!
bepaald."

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagi-
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Spaar

Dankzij de deelname aan het';
BoodschappenSpel heeft Mevr. :
w. Jansen - Van Breukelen uit
Almere de eerste prijs gewonnen en mag nu gaan genieten
van een Dell Dimension L500
computer. De winnaars van het
Prijzenpakket tw.v. ƒ 150,krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Wlona voor

,den en toetjeszegels
'vmdtuopMonaPüd-,
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| MIKI'S RECEPT j

roppits Alu Suprème

De nieuwe generatie
aluminiumfolie

Tarly met vis
en groenten
Tarly van Honig is een maaltijdbasis van tarwe waarmee je
snel en gemakkelijk een heerlijk gerecht kunt maken. Door
zelf naar keuze groente, vlees
of vis en een saus toe te voegen, kunt u er bovendien eindeloos mee variëren:
ingrediënten
(voor 2 tot 3 personen):

ïnteïf Jjwrnte «"»t»p»n«lti|4

Van links naar rechts:
1 deel v.e.uur-6 uitgezette ader12 majeur-13 boksterm-15 voegwoord-16 deel v.e. voetbalschoen
-18 boom-19 luchtblaas-21 grove
tarwe-24 hoofddeksel-26 Chinese
maat-27 jaargetijde-28 Japanse parelduikster-29 houten gebouw-30
stoomschip-32 deel v.e. schip-33
provocerende jongere uit de jaren
zestig-35 lichte slag-36 familielid37 Grieks eiland-39 vqorkeur-40
ieder-42 plaats in België-43 bambqebeer-46 loterijbriefje -48 noodsein-51 ongebonden-52 boom-53
binnenkort-54 grondsoort-56 vogelaarsstok-58 vruchtennat-60 verdieping-63 takje-65 hoogste punt67 wilde haver-69 vogeleigenschap
-71 bolgewas-72 woud-74 aardappel-76 betalingsbewij's-78 radon79 dwaze gewoonte-80 computerterm-81 borstharnas-82 in loco84 deel v.d. mond-85 Franse schilder-87 Europeaan-88 lidwoord-89
boom-91 thans-92 landbouwwerktuig-94 prul-95 salaris per afgeleverde hoeveelheid werk-96 kookgerei.

Doe mee en win.
Los snel de puzzel op en spreek
het antwoord in op

De Boodschappenüjn:
Wilt u zelf zien hoe onze kok
Milcï Tariy met vis en groente bereidt, kijk dan naar De
Boodschappsn-Bsurs.

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

•.•m-jf'AffK'^.^^^'-si'SKif^n^

Hansaplast'
donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rtv

Ze zijn speciaal geschikt
voor kleine verwondingen
aan de vingers en blijven
goed op de plaats, zelfs
bij intensief gebruik.

woensdag 16.00 uur
donderdag 11.00 en 16.00 uur
vrijdag 11.00 en 13.00 en 16.00 uur

'l

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel op deze pagina!

Bereiding: Volg de bereidingswijze op de verpakking tot de
Tarly gereed is om te roerbakken. Verhit de olie in een wok
of hapjespan. Roerbakdegroenten enkele minuten. Voeg 1,5
dl water en de Mix voor Tarly
toe en verhit het geheel, al
omscheppend, 1 minuut. Voeg
de gekookte Tarly toe en roerbak het gerecht, op hoog vuur,
droog. Bestrooi ondertussen de
vis met zout en peper en pocheer de vis gaar in een pan
met weinig water of in de magnetron. Bereid ook de Mix voor
Champignonsaus volgens de
algemene bereidingswijze op
het pakje, echter zonder vlees.
Serveer de Tarly op een bord
met de vis en Champignonsaus
en gameer met dille.

OMROEP,

Hansaplast Fingerstrips
zijn extra lange, elastische
pleisters die meerdere malen om de vinger gewonden kunnen worden.

''Belvóo'rr^eerjnforma«tienaar^onaconsumen-

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?

;

Wist u dat meer dan 60% van
alle wondjes aan de vinger
ontstaan?
Doordat u uw vingers veel
gebruikt, laat een pleister op
de vinger echter snel los en
kunnen vuil en bacteriën gemakkelijk bij het wondje komen.
Hansaplast heeft hier nu
een oplossing voor:
Hansaplast Fingerstrips.

Zodra het voorjaar wordt, steekt
onkruid weer de kop op. Helaas groeit onkruid snel en overal. Het is ook lastig te verwijderen. Als je probeert het eruit te
trekken, blijven de wortels zitten, waardoor het zo weer aangroeit. En als je het met de
schoffel probeert te verwijderen, is het helemaal hommeles: je schoffelt namelijk onkruidzaadjes naar boven, waardoor ze licht krijgen en ontkiemen. Of je beschadigt de wortelstokken, waardoor hardnekkig onkruid zich juist vermeerdert.

gels ontvangt u ƒ10.kortlng en betaalt u
slechts ƒ14,95 voor het
boek met de CD
Het boek met de CD is

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
Mevr. A. Wapenaar uit
Rotterdam en J. Scheltema
uit Amsterdam een schitterend pakket van 4 badlakens in trendy kleuren op.

Nieuw van Hansaplast:
HansapBast Fingerstrips

Onkruid?
Weg ermee!

Kinderen zUn
e
Als extra toetje voor de kids . Kurc
jes en versjes uit
voor het boek en de CD met oe muu e
|ing van de beoude en de nieuwe doos .Eüngec^rengt Karin Bloemen

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

2.959.464

TUINTIP

naar kinderliedjes.

Boodschappen

• 1 pakje Honig Mix voor Tarly
Tomaat Prpvencaal;
• 1 pak Honig Tarly;
•' 2 tot 3 eetlepels olie;
• 600 gr visfilet (bijvoorbeeld
kabeljauw);
• 1 pak roerbakgroenten naar
keuze;
• 1 pak Honig Mix voor
Champignonsaus;
• 1/2 bakje champignons in
plakjes (125 gram);
• 2 eetl fijngehakte dille.

Oplage:

Alles wat u wilt weten om goed.,én voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

na!

ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op een schitterende pakket van 4 badlakens in trendy kleuren!

Van boven naar beneden:
I zoen-2 wereldrecord-3 Europeaan-4 pers. voornaamwoord-5 godin v.d. dageraad-7 vaatwerk-8 gereed-9 werelddeel-10 voegwoordII cilinder-12 patroon-14 proefopname-17 zeerover-19 aanbieding
-20 waterdoprlatend-22 sieraad23 sanitaire inrichting-24 dandy25 verpakkingsmiddel-31 salvis omissis-33 public relations-34 oosterlengte-36 per persoon-38 trede v.e.
ladder-39 schildersgerei-41 zeeschildpad-42 vette substantie-44
Noorse godheid-45 scheeps-herstelplaats-47 grootvader-49 smalle plank-50 zeevis-55 bijeenkomst57 jaarboek-58 voortplantings- cel
-59 roofdier-61 zedeloos-62 stootkussen-64 nikkel-66 verbruikt -68
ondememingsraad-70 bijbelse stad
-72 speelgoed-73 beteuterd-75
Afrikaans land-76 diploma-77 vochtig-83 moerasplant-85 tweetal-86
tennisterm-88 Spaanse eretitel-90
karaat-91 noordoost-93 pers. voornaamwoord-94 zangnoot.
Er ontstaat een woord wanneer u
de letters uit onderstaande genummerde vakjes achter elkaar
plaatst. De eerste letter krijgt u
van ons cadeau. H-8-64-21-8-2223-48-58-65 24-37-64-93-5-11-635-11-37-7-6

Toppits heeft Alu Suprème ontwikkeld. Er bestaat namelijk altijd behoefte aan materialen die
een nog betere bijdrage léveren aan het eindresultaat.
Dit sterke, veel-zijdige en innovatieve product is dan ook typisch Toppits: de moderne consument kan met deze keukenhulp prima overweg. De kracht
van Toppits Alu Suprème zit 'm
in de revolutionaire, dubbele laag.
De folie is daardoor extra sterk
en super scheur- en vormvast.
Deze ijzersterke kenmerken bieden een aantal
voordelen.

Hansaplast Fingerstrips
zijn te koop bij apotheek
en drogist, consumentenadviesprijs ƒ 4,99

Geen nood. want Pokon onkruid totaal STOP krijgt het
wel voor elkaar.
Voor een goed resultaat is het
belangrijk meteen in het voorjaar met de onkruidbestrijding
te beginnen. U voorkomt dan
namelijk dat er zaadvorming
plaatsvindt.
Gebruik Pokon onkruid totaal
STOP volgens de gebruiksaanwijzing en u zult zien.... Na 14
dagen is het bespoten onkruid
helemaal verdord en kunt u
het er zo uittrekken. Met wortel en al. Pokon onkruid totaal STOP is ideaal voor gebruik op paden en terrassen.
Het is niet geschikt voor verwijderen van onkruid uit gazons. Maar daar heeft Pokon wel
een andere oplossing voor.
Pokon onkruid totaal STOP
is verkrijgbaar als concentraat
in flesjes van 125 en 250 ml,
maar ook als gebruiksklare oplossing in een handige 500 ml
spuitfles.

Remia geeft ƒ175,jubileumvoordeeB weg!
Wü van Remia ja, wij zijn gek op
gezelligheid. Al 7,E> jaar maken
we het gezellig op tafel.
Maar behalve eten zijn ook andere dingen erg leuk; bijvoorbeeld een dagje Dierenpark
Amersfoort of een weekendje
weg. Of gewoon een filmpje
huren, een dag sporten, ga zo
maar door.
Omdat we jarig zijn, geven we
op al deze dingen een flinke
korting, in totaal ruim ƒ175,-!
Met de Jubileumvoordeelpas.
Hoe u aan die pas komt? Dat
staat op onze vierkante verpakkingen, de omgekeerde knijpflessen en Remia
Vloeibaar Frituurvet.
U kunt ook bellen met 08000222555 of 'm aanvragen via
www.remia.nl.
Een aantrekkelijke aanbieding,

Deze tips worden u
aangeboden door

POKOrfcHRYSAL
Voedsel met scherpe of uitstekende delen, zoals kippenpoten*
of spare-ribs, worden moeiteloos ingepakt. Bovendien kan
de folie meerdere malen open
en dichtgevouwen worden.
Eten bereiden met Toppits Alu
Suprème is ook nog eens heel
gezond. Doordat de folie antikleef is kunnen etenswaren calorie-arm klaargemaakt worden.
Er hoeft namelijk geen vet toegevoegd te worden.
Ook zout en zuren kunnen tegelijkertijd worden toegevoegd.
Door de extra laag oxideert de
folie niet. Alle aroma's en vitamines blijven dus goed bewaard.
Toppits Alu Suprème is koude- en hittebestendig van -40°C
tot +220°C zodat het geschikt is
voor oven én vriezer.
Toppits Alu Suprème is verkrijgbaar bij uw supermarkt.
!
Toppits Alu Suprème
Je pakt er echt de smaak mee in

donderdag 17.41
vrijdag 17.41 en 030 uur

TV RIJNMOND

maar 75 wordt
je maar één keer, nietwaar?

Eneco InfoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
oo.oo elk heel uur
zaterdagmorgen om
9.00 en 10.00 uur

Tarly van Honig

oaahptti? nt <.«_!._ , -
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, vlees eri groente H™ maatud van
daarom een gezonde en SP^ °ntwikke'de
kende basiscomponenten Srtf ? fnt op de be'
voorgekookte tawekorrSn Iarlbestaat uitwnassende smaaken een
"heefteen
stewgebeetHetisnetlo
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..
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Met vlees of v,s. Met een
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Uw telefoonnummer is uw geluksnumhiér!

•

iilililiifti

"
•

Côte d'Or en Milka kunt u deze droom
waarmaken! Want als u de Winnaar voor
het Leven wordt ontvangt u elk jaar maar
liefst fl. 10.000,- vakantiegeld.
Uw leven lang! Deze droomprijs gaat er
gegarandeerd uit.
Om kans te maken hoeft u
alleen maar het
chocolot* uit te
knippen,
uw eigen telefoonnummer in te vullen
en op te sturen.
Eenvoudiger
kan niet!

•
o

Knip drie streepjescodes uit van Milka en/of Côte d'Or
producten en plak deze op het chocolot (natekenen mag ook). •
Alle producten van Milka en Côte d'Or (BonBonBloc, Cnokotoff en tabletten) doen mee!
Adres:_
Uw privé-telefoonnummer is uw geluksnummer. U kunt zowel met vaste aansluitingen, mobiele nummers en faxnum- Postcode:
mers meedoen. Heeft, u alledrie, dan kunt u dus drie keer,
meedoen!
Per chocolot dient l telefoonnummer ingevuld te worden.
Elk nummer mag maar l keer meedoen.
Vul naast uw telefoonnummer uw naam en adresgegevens
'K! 'O
duidelijk (blokletters) in.
"1 T)
Uw adresgegevens en telefoonnummer zullen niet
voor andere doeleinden gebruikt worden
dan het bepalen van de prijswinnaar.
3 "l
Stuurdit lot in een voldoende gefrankeerde envelop voor 21
juli 2000, naar:
Winnaar voor het leven,
Postbus 40057, 0203 CW Maastricht.

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

meer dan F175.-korting
voor het hele gezin

Doe mee met Het BoodschappenSpel en win schitterende prijzen! Want iedere beller of e-mailer met de
Juiste antwoorden maakt,kans op een fantastische
hoofdprijs: een Dell Dimension L500 computer tw.v.

0

woensdag en donderdag
17.50 en na 24.00 uur

BE D I R E C T

f

! fl. 2625,-. Deze
^computer Voor kantoor en thuisbrengt
j. \' u naar(eenuariderVclirnéns[e waar u sneller beter beeld
T'V en geluid^pjgt^Dé'peirpimension^soo computer^
j64MB intern^geheüge'n^een
' ' '
'Intel ^^ -~.^^
éèen hai;ddisk*van,1Q'GBi.eert
20.-.48x\\'
v~^~^ •,. '"*
J.-nr'P A J l
f lA -4 A -i
» •! r Vi l -'i
rf
U' ,\ n 1~ ^ A XVrM* t»».VA.J"n-«i u,.,i-i«*f
1
1

1
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u

lul l

^ vj

&&^ÊI^^^^éW^^^Mams^<i^i««i '««*n o-?w XiO^-lw W
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Streepjescode 1 .

'tSM^JSSWP.gfe
W^ ~
m^i l araW\Y'n!»v w j ^s{ j&v/Av,;/.v.vQQsmtj "J"

Streepjescode 2.

Streepjescode 3.

AOnEVOORWAARDEN • Voor deze actie van Kraft Jacobs Suchard is door mr J.W. Fernhout, advocaat en procureur te Amsterdam, een winnend telefoonnummer getrokken. Dit nummer wordt tot de bekendmaking bewaard in een kluis. • mr Fernhout trekt dan de hand van alle in Nederland beschikbare
telefoonnummers het winnende numrner.-Het telefoonnummer op het ingestuurde Chocolot dat correspondeert mét dat nummer is dus de winnaar. Is het winnende telefoonnummer niet ingestuurd, dan valt de prijs automatisch op het eerst ingestuurde lagere nummer. *J Bij uitreiking van de prijs dient de winnaar
bij twijfel, aan.te kunnen tonen dat het telefoonnummer hem/haar, toebehoort. «Alleen privé-nummers:dingëri mee naar de prijs, het nummef diennfius op
uw naam geregistreerd te staan. Bij prepaid telefoonnummers dienr ü gebruik van de telefoon aan te kunnen tonen. • Geheime telefoonnummers/0800-/0900/service, of zakelijke nummers, semafoons, piepers, buzzers en buitenlandse telefoonnummers zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. «Alleen telefoonnummers van vaste aansluitingen en Faxnummers die op 17 maart 2000 in het telefoonboek stonden en mobiele nummers die op die datum in gebruik waren, dingen mee. * De minimum leeftijd voor deelname is 1 ó jaar. De jaarlijkse uitkering zal geschieden tot maximaal uw 81e levensjaar.» Kraft Jacobs Suchard
betaalt voor de prijswinnaar de kansspelbelasting en BTW. «Medewerkers van Krart Jacobs Suchard en het reclamebureau zijn uitgesloten van deelname.
• De prijswinnaar wordt 4 augustus 2000 bekend gemaakt en zal schriftelijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. • De
uitgebreide actievoorwaarden zijn op te vragen bij: Krafl Jacobs Suchard, Postbus 530, 2130 AM Hoofddorp, o.v.v. actie Winnaar voor het Leven. • Op
deze promotie is de Nederlandse Reclame Code, waarin opgenomen de code voor sweepstakes, van toepassing.
•
et .
BSB 18/00

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. Bij welke toetjesfabrikant spaart u voor een
uniek kinderboek en CD?
2. Welke fabrikant maakt het al 75 jaar gezellig
op tafel?
en bel uw antwoorden door naar:

De BoodschappenLijri

0909 - 300.10.1©
Of surf op internet naar:
www.boodschappenbeurs.nl He-mail per adres)
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Nieuwsblad

Woensdag 10 mei 2000
UJ

O

I
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Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 19, oplage 5.425 Editie 17

Datum
10 mei

HW
08.55

LW
04.26

HW

LW

21.50

11 mei
12 mei
13 mei

10.26

05.15

23.00

11.40

06.36
08.06

16.44
18.14
19.45

14 mei
15 mei
16 mei'

17 mei

00.16
01.26
02.19
03.05
03.55

09.16
10,15
11.05

11.45

12.49
13.55
14.45
15.31
16.16

Vosje Uk
krijgt extra
verzorging

21.04

22.15
22.54
23.35

Maanstand: EK wo 10 mei 22.00 uur.
HW: di 16 mei 15.31 uur, + 104 cm NAP.
LW: ma 15 mei 10.15 uur, - 93 cm NAP.
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olgens de reclamefolders
y zijn luxe huishoudelijke artikelen, gouden sieraden en
mobiele telefoons met moederdag in. En heb je helemaal
geen tijd om iets te verzinnen,
laat staan te kopen, dan kan je
via internet de duurste cadeaus bestellen. Voor nüj persoonüjk betekent deze speciale dag: extra aandacht voor iemand die altijd voor je klaar
staat. Dat hoeft niet vertaald
te worden in het geven van
dure cadeaus.
Toen mijn kinderen klein
waren maakten ze altijd met
moederdag een 'verwenontbijtje'. Dat bestond uit een heerlijk ontbijt op bed met extra
vitamientjes (in de vorm van
een glas jus) en geserveerd
met een blijde glimlach. Naast
het gekookte eitje lag een zelfgemaakt presentje. Als je
daarna gelukzalig de keuken
in kwam, was het even slikken.
De troep die ze daar gemaakt
hadden, was niet te overzien.
Maar dat hoorde erbij.
Tijdens de grote schoonmaak kwam ik nog enkele
creatieve moederdagcadeautjes tegen. Een hartje met gekartelde randjes, geknipt uit
een gebloemde ansichtkaart.
Op de binnenkant staat met
hanenpoten 'foor mijn aller, allerlievste moeder'. Ook een
beschilderd flesje heb ik bewaard. Daar zat toen een roosje in.
Het is voor mij iets dierbaars. Zoiets gooi je toch nooit
weg. Maar dat doe je wel met
de luxe mixer die je jaren geleden op moederdag gekregen
hebt en die nu kapot is. Hopsa
weg ermee. In de winkel liggen
tien andere.
Nu mijn kinderen niet meer
thuis wonen, is de traditie van
niijn speciale moederdagontbijt over. Dat komt goed uit
want die dag sta ik ingeroosterd als techneut bij het jazzprogramma van de lokale radio. In plaats van een zacht
gekookt eitje zit ik 's ochtends
vroeg achter de knoppen van
het mengpaneel. Ja, dat heb je
met die moeders van tegenwoordig. Tijden en moeders
veranderen.

in de Van
O sta des t ra a t

Herdenken
en

Toen en nu.
Zandvoort is nogal
veranderd in de
vorige eeuw. Maar
wie goed kijkt ziet de
overeenkomsten.

vieren
Pagina 3
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ZANDVOORT - Er is een
nieuwe poging om winkelcentrum Nieuw-Noord op te
knappen. Supermarktketen
Vomar gaat de eigen winkel
flink uitbreiden. Bovendien
wil Vomar twintig koopwoningen boven de supermarkt
bouwen en de uitbreiding
van gebouw 't StekMe voor
zijn rekening nemen. Onder
de supermarkt komt een parkeergarage voor bewoners en
klanten.

EMM wil nieuwe huizen
neerzetten op de grasvelden
en de parkeerplaatsen achter
de flats. De vloer van de hergingen en garages onder de
flats moeten daarnaast verhoogd worden.
De bewoners hebben inmiddels een brief gekregen en er
zijn met hen gesprekken gevoerd. Ze krijgen ruimschoots
de tijd om te verhuizen volgens
EMM.
Voorlopig kan het volgens
EMM ook nog wel even duren
voordat de nieuwbouwplannen gerealiseerd kunnen worden, want daarvoor moet eerst
de riolering aangepakt worden
in de Jacob Catsstraat. Vorig
jaar stonden in de herfst de
parkeerplaatsen en diverse
huizen blank.
De brandweer moest dagenlang pompen om de huizen en
garages droog te krijgen.

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

En verder:

Pagina 7

Nieuw bouwplan voor
winkelcentrum Noord

ZANDVOORT - De bewoners van de zes benedenwoningen van de flats aan de
Van Lennepweg/Jacob Catsstraat krijgen een ander huis.
Woningbouwvereniging
EMM vindt het niet langer
acceptabel dat de woningen
veel kans maken om dit najaar weer onder water komen
te staan.

Uw krant
niet
ontvangen?

Stoepkrijten

Pagina 5

Vrijheid per fiets

Bewoners
van natte
huizen' weg

Los nummer 2,10 gulden

den. EMM, die de woningen
zou gaan bouwen, had hier
problemen mee. EMM vond
het complex te massaal. Vomar heeft inmiddels gekozen
voor zestien appartementen
en vier eengezinswoningen
zonder tuin.

Daardoor wordt de parkeerplaats aan de Celsiusstraat
kleiner, maar er komen parkeerplaatsen bij onder de winkel en op het huidige plantsoen aan de Flemingstraat. De
vrachtwagens kunnen alleen
inpandig goederen afleveren.

In het nieuwe plan laat EMM
het bouwen van de huizen op
en aan de supermarkt over aan
Vomar. Die gaat nu het hele
complex ontwikkelen. Ook het

De ruimte tussen de supermarkt en 't Stekkie wordt
hoogstwaarschijnlijk gedeeltelijk overkapt, waardoor het
buurthuis meer lokalen krijgt
voor naschoolse opvang of cursussen. Vooralsnog zijn er twee
lokalen en een binnenplaats
van 190 vierkante meter gepland. Dit is echter nog niet
helemaal duidelijk. Ook over
de toekomst van de Pagéehal
staat nog niets vast.
Architectenbureau
Den
Heijer wil de gevel van het
complex een antracietkleurige
steen met een zilverencoating
geven. Bij de twee ingangen
van de supermarkt (aan de
Flemingstraat en de Celsiusstraat) komt veel glas. Ook de
kantine bovenop de supermarkt ziet eruit als een glazen
huisje.
Het duurt nog wel enige tijd
voordat de verbouwing van het
winkelcentrum klaar is. Projectleider Peter van Delft verwacht dat de bouw in januari
2001 kan beginnen. Medio 2002
moet het complex klaar zijn.

Vomar
bouwt alles
zelf

Gisteravond is er een informatiebijeenkomst in 't Stekkie
geweest voor omwonenden en
de ondernemers van NieuwNoord. Maandag 15 mei bespreekt de politiek het nieuwe
bouwplan voor het winkelcentrum tijdens de commissiever- verplaatsen van de snackbar,
gadering Ruimtelijke Ontwik- die in de gevel van de supermarkt komt te zitten, verzorgt
keling en Milieu.
Vomar.
De huizen bedekken de buiAl jaren probeert de gemeente de opknapbeurt van tenkant van de supermarkt.
het winkelcentrum rond te De verkoopprijs van de apparkrijgen. Tot nog toe lukte dat tementen is circa 350 duizend
niet, omdat eerst de familie gulden. De vier huizen variëren
Bouwens en vervolgens Super van 400 tot 450 duizend gulden. Ze hebben, net als de
de Boer afhaakten.
in
de
Twee jaar geleden nam Vo- nieuwbouwhuizen
mar Voordeelmarkt BV de su- Schoolstraat, een hobbykamer
permarkt over. Vomar diende naast de voordeur en een huiseen plan in dat voorzag in 43 kamer op de eerste verdieping.
woningen. Het complex zou in
De supermarkt wordt bijna
dat geval vier tot vijf hoog wor- twee keer zo groot als nu.
Maar liefst 230 kilometer hebben zes leden van wielerclub Olympia gefietst om het bevrijdingsvuur uit
Wageningen te halen. Vrijdagmorgen werden ze opgewacht door kinderen op een versierde fiets. Ze
gingen in colonne door de Haarlemmerstraat naar de Grote Krocht 27. Daar overhandigde 'chef de
mission' Klaas Koper de vlam aan burgemeester Van der Heijden en Arend Bos. Zie ook pagina 3
ADVERTENTIES

'PWN moet meer
water winnen'
ZANDVOORT - WD-raadslid Pred Henrion Verpoorten
vindt dat Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal PWN
moeten dwingen om weer
meer water te winnen uit de
duinen. Hij is zo geschrokken
van een onlangs uitgelekt rappprt over de waterhoogtes dat
hij maandag hierover een brief
naar wethouder Marijke Herben heeft geschreven. Volgens
het raadslid moet PWN het
overtollige water maar in zee
storten en de vernatting'van
de duinen zorgvuldiger aanpakken.

•Speciale

ADVERTENTIE

Sloper breekt sfeervolle
huizen Koningstraat af
ZANDVOORT - „Kijk
daar," wijst WiUy Bol maandagmorgen, „op Koningstraat 53 ben ik 77 jaar geleden bij mijn grootouders geboren." Een shovel neemt
net een grote hap uit het
huis. Toevallig is dat ook net
de woning waar Hans Boon,
de laatste bewoner, pas na
tussenkomst van de rechter
uit verdwenen is.

Kolkoentournedos
4 voor 10,Runderhamburger
4 stuks 5,-

De sloop van twaalf huurhuizen in de Koningstraat is
maandagmorgen begonnen.
Er komen nieuwe woningen
ADVERTENTIE

koffielikeur
0,7 liter, elders 32:95

m
NVM
MAKELAAR

CENSE&
\LlNGEN

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 10

voor in de plaats, die er ongeveer hetzelfde uit gaan zien als
de andere vier nieuwe huizen
in de straat. Over krap eenjaar
moeten die klaar zijn.
Voor mevrouw Bol en haar
dochter Elly Keur-Bol is het
even slikken. „Het is jammer
dat de huizen niet gerenoveerd
konden worden," vindt mevrouw Bol. „Er gaat een hoop
sfeer verloren."
De 77-jarige Zandvoortse
werd niet alleen in de Koningstraat geboren, 48 jaar geleden
ging ze ,ook nog eens samen
met haar man terug naar haar
geliefde straat. Haar dochter
woont aan de overkant. Zelf is
mevrouw Bol tijdelijk naar de
Kerkmanflat in Noord verhuisd. „Maar volgend jaar kom
ik beslist weer terug."
Er keren volgens Hans van
Haaster (woningbouwvereniging EMM) vijf bewoners terug. De rest heeft voor een ander huis gekozen. Bovendien
stonden er al een paar woningen leeg.
„De nieuwbouw is nodig omdat de huizen te veel verzakt
zijn. Dat kun je goed zien aan
de goten, die lopen in een golfbeweging," legt Van Haaster
uit. „Deze huizen zijn rond
1918 gebouwd op modderkommen. Als we ze hadden moeten
renoveren, was dat heel erg
duur geworden."
Hij heeft becijferd dat dit 164
duizend gulden per huis had
gekost. Een nieuw huis kost
minimaal 155 duizend gulden.
In dit geval zijn de huizen gemiddeld 15 duizend gulden
duurder geworden, omdat
sommige bewoners verhuiskosten, een vergoeding voor
aangebrachte verbeteringen,
een dakkapel of een uitbouw
hebben gekregen.

Geldig van 10 t/m 16 mei alleen in onze slijterij

ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

Ree vast

ZANDVOORT - Er is donderdag een ree met zijn kop
klem komen te zitten in het
hek van het circuit. Het dier is
gewond geraakt aan zijn zij.
Dierenarts Dekker heeft het
dier behandeld. Het Kennemer Dierentehuis heeft het ree
Nel Kerkman verzorgd en laat het donderdag weer ^"rij.

^^**«^^SKÖftóMfesiïitJïi^

WinMer Prins

Kodak

9de Druk 26 delen. Meer info:
FRISO BOEK 0299-402798

Jongeren slaan gezin in elkaar
ZANDVOORT - Een Zandvoorts gezin van de Boulevard Paulus Loot is donderdagavond mishandeld door jongeren die hun
autoradio te hard aan hadden. De zoon van het gezin zei daar
iets van. Zijn moeder werd daarop met een kruk tegen haar rug
geslagen.
Vader en zoon, die haar te hulp schoten, werden in elkaar
geslagen met een houten balk. De jongeren zijn voortvluchtig.
De politie zoekt getuigen van deze mishandeling.

Foto Focus mei aktie!
Dubbelprïnt 2e foto 10 cent
x
Pasfoto direct klaar .'••'••'•'•
• kleür/zwart-wit van 14,95 nu voor 10,00
Haltestraat 37, tel. 023-571581Ö

Een azuurblauw zwembad in de achtertuin? Een reis rond de
wereld? Wat uw wensen ook zijn, dankzij het FlexxVermogensplan vanTiel Utrecht (ING Groep) kunnen ze
werkelijkheid worden!
of wilt u eerder stoppen
ma werken, uw pensioen
op pen brengen en straks
S-dt»eniek"urcn

Bel nog vandaag voor vrijblijvende
informatie (ook als u uw verzeke„ngspakket vrijblijvend wilt laten
doorlichten).

doen?
Met hel gloednieuwe
Fl e xx Vermogensplan
wordl hel mogelijk en
profileert u van veel
voordelen.
• Uit/.icht op een hoog
rendement dank/ij de
ING-e.xpcrts
• Keu/.e uil negen
beleggingsfondsen

Stengs & Partners
Pensioen en Hypotheek
advies

Brederodestraat 65
2042 BC Zandvoort
Tel. (023) 573 07 68
Fax (023) 573 07 65

• Maximaal belastingvoordeel
• Ingebouwde /ekerheid
• Vrijheiden flexihiliteil. ook nu de
ingangsdatum!
• U neenu al deel
vanaf ƒ 60.- per
maand

Hypotheek

©adviseur

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
OM MEER TE WETEN
VAN JE EIGEN OMGEVING

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich jn

mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l l
Adres:
l l l M
Postcode/Plaats: l
Telefoon:
l l l

[Ruil in uw oude Encyclopedie!

heeft alle dranken!

Dromen worden werkelijkheid!

l l
l l l
l l
l l

l l
l l
l l
l l

l l l
l l M
l l l
l l l

l l l l l l l
l l l l
l l l
l KW1899V

Giro/Banknr.:
l l l l l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

";

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA g
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

n
nn
u n7ruu3
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FAMILIEBERICHTEN

HENK SEBREGTS

Geboren:

35 jaar

Uitvaartbureau

QUINE KARIN HENNY

Voor directe hulp bij sterfgeval
023 - 537 13 75
(persoonlijk, stijlvol, onafhankelijk)
Jan Gij/cnkadc 75
2025 BC Haarlem
reecis 14 jaar ervaring in de regio

Katinka en Mare SchuurinR-de Korte
Wassenaar, (i mei 2000
www schuurinR.com

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v.a./60,-p.niincl. stenen
TEL. 023-5731729

Nog eenmaal aan iedereen
- voor de bloemen, kaarten, brieven,
- telefoontjes, lieve reacties terloops

- en dan nog eens, een hulde op 5 mei
HEEL H A R T E L I J K

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

nieuwbouw van een VOMAR-supermarkt
aldaar Daarmee wordt een lang verwachte,
volgende stap gezet m de opwaardering van
het winkelcentrum Het ontwikkelen van
plannen hiervoor is vertraagd omdat de vorige
eigenaar van de supermarkt de exploitatierekening niet rond kreeg van de nieuwbouw
De nieuwe eigenaar (de VOMAR) heeft in
samenwerking met de gemeente de plannen
doorgenomen en daar waar mogelijk aangepast om de realisatie wel mogelijk te maken
Op 9 mei krijgen bewoners en ondernemers
van Nieuw Noord de gelegenheid om kennis te
nemen van de nieuwbouwplannen een grotere
supermarkt met daarboven appartementen,
in verschillende klassen Bewoners en ondernemers die m de directe nabijheid van het
huidige winkelcentrum wonen hebben een
bewonersbrief/uitnodiging voor deze informatieavond gekregen Belangstellenden uit de wijk
zijn eveneens welkom

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

DANK!!!!!

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

Theo Hilbers
GROENTE EN FRUIT

Zaterdag aanbieding
speciaal voor Moederdag
Je bent het helemaal voor mij.
Ik hou waanzinnig veel van jou.

Asperge salade
100 gr. van 2,25

voor 1,49

gesneden sweet ananas
100 gram van 2,49
;8

ADVERTENTIES

J

voor 1,75

Grote Krocht 25
Zandvoort Tel. 5714404
Openingstijden:
ma.-vrij. 8.00-18.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

Daniël gaat trouwen!
Donderdag 18 mei de gehele
dag gesloten.

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING

VERWARMING

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

BEL GRATIS

osoo-o998830

ov

H Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren te lef onisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang
Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Doe mee aan onze

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 2 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 18 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 9 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Wat u doen'-moeÜ

MEDEDELINGEN
Renovatie hoofdriool Zandvoortselaan
Deze week is het aannemersbedrijf M J Oomen
Leidingtechniek gestart met de renovatie van
het hoofdriool m de Zandvoortselaan, het
gedeelte tussen Nieuw Unicum tot aan de
Herman Heyermansweg De werkzaamheden
worden grotendeels in de normale werkuren
uitgevoerd, echter het kan zijn dat door uitloop er ook m de avonduren gewerkt wordt
De werkzaamheden worden op dinsdag
16 mei afgerond.
Op vrijdag 12 mei en in het weekend zijn er
geen werkzaamheden Op maandag 15 mei
worden de werkzaamheden hervat Het verkeer
ondervindt hinder van de werkzaamheden
U wordt aangeraden gebruik te maken van
de Zeeweg

Zoek in de advertenties in deze krant de hartjes en
plaats de gevonden letter op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing uiterlijk 21 mei a.s. naar
het kantoor van

Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

123456
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Nieuwe nieuwbouwplannen met supermarkt VOMAR gepresenteerd op 9 mei
Gemeente Zandvoort en de VOMAR présenteren op 9 mei aanstaande m 't Stekkie de
nieuwbouwplannen voor het winkelcentrum
Nieuw Noord De informatieavond start om
19 30 uur Centraal m deze planner, staat de
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COMMISSIES
Vergaderingen commissies
- commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Milieu maandag 15 mei,
- commissie Maatschappelijk Welzijn en
Onderwijs dinsdag 16 mei,
- commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden woensdag 17 mei,
- commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer
donderdag 18 mei,
- commissie Financien maandag 22 mei
Voor al deze commissievergaderingen geldt
het volgende de plaats van vergaderen is de
commissievergaderruimte m het Raadhuis,
Swaluèstraat 2, Zandvoort De aanvangstijd is
20 00 uur Voor nadere informatie kunt u
terecht bij Bureau Gemeentesecretarie, telefoon (023) 57401 00

SENIORENRAAD
Op 12 mei vergadert de Seniorenraad Zandvoort
De vergadering wordt gehouden in de
Commissiekamer van het Raadhuis en begint
om 09 00 uur 's ochtends
Op de agenda staat o a
- de stationslift,
- de aangepaste verordening seniorenraad,
- het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
U bent van harte welkom
Inlichtingen C H van Brero, Van Galenstraat 11,
Zandvoort
VERKEERSBESLUITEN
Gasthuisplein, Dorpsplein en het Wagenmakerspad
Gelet op het delegatiebesluit van de raad van
de gemeente Zandvoort van 1 november
1999, waarbij de bevoegdheid tot het nemen
van diverse verkeersbesluiten als bedoeld in
artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en
het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het
Besluit Administratieve Bepalingen inzake het
Wegverkeer en het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990, door de gemeenteraad is gedelegeerd aan het college van
Burgemeester en Wethouders Het college
heeft besloten tot
Ter plaatse van het Gasthuisplein, Dorpsplein
en hPt Wagenmakerspad,
- door het plaatsen van de borden E10 (A1)
"begin zone" en E11 (A2) "einde zone" van
het Reglement Verkeersregels en Verkperstekens 1990 een 30 km/h-zone m te stellen
in het gebied,
- door het plaatsen van de borden C7 van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 het gebied af te sluiten voor vrachtverkeer,
- door het onder de borden C7 plaatsen van
tekstborden met de tekst bevoorraden
Gasthuisplein toe te staan tussen 07 00 en
11 00 uur,
- door het plaatsen van de borden C17 van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 de maximale lengte van toegestane
vrachtauto's te beperken tot 10 meter, inclusief lading en samenstellen,
- als extra snelheidsvermmderende maatregel
in dit gebied een aantal verkeersdrempels
aan te leggen
Ingevolge het bepaalde in artikel 7 1 van de
Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken
na publicatie daarvan bezwaar maken bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening,
een om:chnjving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van
het bezwaar
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EVENEMENTEN
De volgende vergunning(en) is/zijn door de
Burgemeester c q het college van Burgemeester
en Wethouders verleend op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort
2000/3006 Op grond van artikel 2 2 2 tot het
organiseren van de volgende festivals
Schlagerfestival
Holland Culinair
Tiopicanafestival
Jazzfestival

Datum

Locatie

20 mei
17|uni
14en15|uli
II 12 en
13 augustus

Badhuisplein
Gasthuisplein
Badhuisplein
Badhuisplein

Max geluidsniveau

85dB(A)
70dB(A)
90dB(A)
90dB(A)opl1 +
12 augustus,
85 dB(A) op 13 augustus
Goodbye Summer 9 september Gasthuisplein
90dB(A)
Kleinkunst/
23 september Gasthuisplein
85 dü(A)
Shantykoren

Behalve voor het plaatsen van een centrale
tent op bovengenoemde locaties, is tevens m
principe toestemming verleend voor het ten
gehore brengen van onversterkte levende
muziek op diverse, nader te bepalen, terrassen De uitgebreide vergunningen voor deze
festivals zullen m later stadium -worden verleend en gepubliceerd
U kunt deze vergunning(en) inzien bil de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
binnen 6 weken na de verzenddatum van de
vergunning, een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en tenminste te bevatten uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen uw bezwaar is gencnt en de gronden
van uw bezwaar Wanneer u zich door een
derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij
u tevens te vermelden de naam, het volledige
adres en het telefoonnummer van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de President van de
Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-099B (26-04-2000) Dr Kuijperstraat 22
te Zandvoort het vergroten van de woning
2000- 100B (27-04-2000) Meester Troelstrastraat
21 te Zandvoort het vergroten van de garage en
het atelier
2000-102B (02-05-2000) Trompplein(omgevmg
Trompstraat) te Zandvoort bouwen van 11
garageboxen
2000-104B (03-05-2000) Dumrooslaan 7 te Bentveld vergroten van de woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouw" voornemen
1999-0043 B Hogeweg 56 te Zandvoort het
plaatsen van een antenne installatie t b v een
mobiel netwerk
99-169B Paradijsweg 4a te Zandvoort het
plaatsen van een balkon/carport
99-189B Brederodestraat 78 te Zandvoort het
veranderen en vergroten van het terras op de
eerste verdieping
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen
DIJ het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de prestdent van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift
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Deze oplossing inleveren uiterlijk 21 mei a.s.

Fa. Gansner & Co.

Naam:

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

Adres:
Postcode + Woonplaats:

Edward van de Pol
Marktslagerij

enz.

Weekaanbieding

HOOFDPRIJS:

2é prijs:

1 reischeque t.w.v. ƒ 100,beschikbaar gesteld door

(Een Lovablè BH tW.y. ƒ 64,95
l bieschikbaar gesteld door

-o--".^- Rösarito

Reisbureau K.V.S.A.
Corn. Slegersstraat 2/1
Zandvoort

Grofe Krocht 20B C
<
Zandvoort

Spare ribs
gemarineerd of naturel, kilo

ƒ8.98

Shoarma pakket
750 gr. shoarmavlees, 5 broodjes
en bakje saus naar keuze
ƒ 10.00
Runderschnitzels
3 voor

ƒ 10.00

VLKESWARENDUO
100 gram zomerrolladc +
100 gram gebraden gehakt
samen

ZANDVOORT
ƒ3.50

uanbicding geldig voor woensdag 17 mei

Op zaterdag 13 mei deelt ons promotieteam een geurige attentie uit.
Verzorgd door Parfumerie Moerenburg uit de Haltestraat

LA_J

van der Kuijl

en

l Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie

Mevrouw Stubbe adviseert

Voor moederdag
TANDPROTHET1SCHE PRAKTIJK

OV

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

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

UdONT

vers gebakken moederdag tompouce
4 voor 5,95
en aardbeiehtaart (10 pers.)
van 16,95 nu 13,95
20% korting op alle houten tuinmeubelen
Aanbiedingen geldig t/m zondag 14 mei

Wij vieren feest!
Op naar de 30 jaar

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Oplossingen
Faaspuzzel
ZANDVOORT - De twee
hoofdprijzen van de paaspuzzel van het Zandvoorts
Nieuwsblad en OVZ gaan naar
j.E. de Jong-Paap en M. Manders: een waardebon van honderd gulden van kwekerij P.
van Kleeff. De troostprijzen,
een taart van La Bonbonniere,
zijn voor: R. van Loon, F.E.
Brune en D.M. Paap.

10 Mei 1940, 0.00 uur. De
Nederlandse defensiestaf
geeft Groot Alarm.
Nederland is officieel in
oorlog met Duitsland. De
Duitsers verwachten in 24
uur Nederland in te nemen.
Maar dat valt enigszins
tegen, want al twee dagen
eerder hebben de 450
duizend Nederlandse
soldaten hun stellingen
bezet. Ze houden stand tot
14 mei. Ook 75 Zandvoortsc
jongens vechten mee.
Herman Landman en Dirk
Drommel zijn twee van die
jongens. Met hen loopt het
goed af, want zij overleven
de oorlog.
Donderdagmiddag konden
ze dan ook een uitgebreide
rondleiding geven over de
Algemene Begraafplaats.

De mooiste inzending was
deze keer van Elly en Aat Keur.
Zij leverden een strooien kip in
samen met hun oplossing.
Maar er zijn meer prachtige
zelfgemaakte creaties ingeleverd.
De eervolle vermeldingen
zijn dan ook voor Nel Mulder,
Tineke Hartman, de versierde
kaart van T. Brune en van W. J.
E TACHTIGJARIGE
Paap, J. Keur-Paap, Esmee
Landman kan boeiStalenberg, Vera Soederhuiend vertellen. Hij legt
zen, Wim Trousset, T. Drost en
uit hoe hij zelf als solmevrouw Kerkman.
daat bij een bunker in IJmuiden gelegerd was. „Midden in
de nacht hoorden we een knal.

D

Helpen bij museum

ZANDVOORT - Museumbeheerder Bram Krol is op zoek
naar vrijwilligers die hem willen helpen met klusjes, receptiewerk, historisch onderzoek
doen, exposities inrichten. Bovendien zoekt mj suppoosten.
Belangstellenden kunnen zich
melden bjj Bram Krol, tel.
574.0280.

Nieuwe directeur

ZANDVOORT - J. Broersen
wordt de nieuwe directeur van
woningbouwvereniging EMM.
Hij treedt per l juli in dienst.
Broersen is nu manager Woondiensten bij een woningcprppratie in Voorburg. S. Martin, lid
van de directie van de Bank
Nederlandse Gemeenten is
reeds benoemd tot eerste
commissaris van EMM. Er komen nog twee commissarissen
bij.

Langer gestremd

ZANDVOORT - De rioleringswerkzaamheden op de
Zandvoortselaan gaan langer
duren. Ze zijn waarschijnlijk
pas dinsdag 16 mei klaar. In
het weekend en op vrijdag is de
Zandvoortselaan wel helemaal
open, maar door de week is één
rijbaan gestremd. Er zijn diverse omleidingen en de gemeente raad automobilisten aan om
via de Zeeweg te rijden.
;

GroenLinks

ZANDVOORT - De provinciale fractie van Groenlinks bezoekt Zandvoort vrijdagmiddag. De gemeente praat met
deze fractie over de semi-permanente strandpaviljoens, het
verkeer en de waarde van zee,
strand en duinen voor de regio.
Na afloop is er een boottocht.

Voetbalfans

ZANDVOORT - De burgemeester wil een noodwet in het
leven roepen om voetbalfans
te kunnen oppakken als ze de
openbare orde verstoren. Via
deze noodwet wil luj de rust in
Zandvoort verzekeren tijdens
het EK. De politie mag de
voetbalsupporters niet zelf oppakken.
Daarover moet de burgemeester beslissen als de noodwet van kracht is. De noodwet
komt aan de orde tijdens de
commissie Bestuurlijke Aangelegenheden op woensdag 17
mei.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: Dick Piet.
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce
Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie:
Willem
Bleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, André Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571.8648.
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Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

Oud-soldaten herdenken gesneuvelden
Kapitein Haasters, ook een
Zandvoorter, liep op 13 mei
met de S.S. Van Rensselaer op
de laatste magneetmijn die
nog in de havenmonding lag."
Haasters was niet de enige
Zandvoorter die sneuvelde.
Jan Koper was waarschijnlijk
een van de eersten. De kleinzoon van 'poppemoekie' zat
nog maar drie maanden in
dienst. Hij had nog nooit met
een geweer geschoten toen zijn
compagnie bij vliegveld Valkenburg door een overmacht
aan Duitsers werd overvallen.
„Het verhaal gaat dat de
Hollanders maar tien patronen
hadden. Er viel nauweljjks tegen die goedbewapende Duitsers op te boksen. Toch lukte
het een paar dagen, want onze
jongens waren zo slim om een
grote voorraad Duitse wapens
te veroveren en die te gebruiken om het vliegveld te heroveren."
Petrus de Block, chef van de

loor op 16 april 1943 samen
met haar drie kinderen het leven tijdens bombardementen
op de Leidsebuurt. Wrang genoeg wierpen nu juist de geallieerden die bommen. Ze mikten eigenlijk op het spoorwegemplacement.

'Midden in de nacht hoorden we een
knal. Haasters liep op de laatste mijn'
het leven, zoals Jacob Paap
(1919-1943) en August van der
Mlje (1914-1945) die in Duitsland tewerkgesteld werden in
de oorlogsindustrie. Zij werden gedood bjj hevige bombardementen. Ernst Brokmeier,
naar wie de reddingspost vernoemd is, kreeg een hartaanval nadat hij bjj een razzia was
opgepakt om ook naar Duitsland gestuurd te worden.
Mevrouw Gertenbach ver-

Verzetsstrijder Wim Gertenbach was toen al dood. De
drukker van de verzetskrant
Het Parool werd op 5 februari
1943 gefusilleerd. Zijn graf is
overigens geadopteerd door
de gelijknamige Zandvoortse
middelbare school, die ook een
krans heeft gelegd. Overigens
hebben de andere twee makers van Het Parool, IJs de
Jong en Piet Paap, het wel gered, al kregen ze dan wel vijf-

tien jaar tuchthuisstraf.
Ook Pieter Oud en Lambert
Blaauboer werden gestraft. Zij
werden bevangen door de felle
kou toen ze verplicht moesten
wachtlopen om de telefoonkabels te beschermen tegen sabotage.
Twaalf onbekende geallieerden spoelden tijdens de oorlogsjaren aan op het strand.
Vermoedelijk zijn hun vliegtuigen neergehaald. „Ze werden
wel met militaire eer begraven.
Dat moet je de Duitsers nageven," vindt Landman.
Hij vertelt het allemaal aan
een klein gezelschap. Eigenlijk
is de speciale 4 mei-bijeenkomst bedoeld om de huidige
jonge generatie over de oorlog
in te lichten, maar er komen
een handjevol ouderen en
slechts twee kinderen: Hein
Schrama (10 jaar) en Jules
Fransen (11 jaar). Zij mogen
net als burgemeester Van der
Heijden, wethouder Herben en

„Ik heb thuis een computerspelletje, 'Commando's behind
enemylines'. Daarin speel je
een geallieerde soldaat die bij
Duinkerken landt. Het leek me
wel interessant, die herdenkingen," zegt Hein. Hij is ook aanwezig bij de andere twee herdenkingen.
„Dat er niet zoveel andere
kinderen zijn, komt misschien
omdat ze het niet zo interesseert misschien. Wat vrijheid
voor mij betekent? Datje oyeral naar toe kunt." Voor Jilles
ligt het nog breder: „Alles wat
niets met handboeien en kogels te maken heeft."
Monique van Hoogstraten

„Gelukkig, mijn leesbril zit toch in mijn tas," zegt een
mevrouw van het Zandvoorts Vrouwenkcror opgelucht een
uur voor aanvang. „Anders kan ik straks mijn partituur niet
ontcijferen." Bevrijdingsdag is dit jaar spectaculair
afgesloten met het feestelijke concert 'Muzikale golfslag'.
Maar liefst negen koren hebben vrijdavond gezamenlijk
opgetreden in de Korverhal.
VEN VOOR zes uur is
de organisatie druk
bezig de laatste puntjes op de 'i' te zetten.
„Het is fijn dat ik, in het jaar
dat ik afscheid neem als voorzitter van de Stichting Viering
Nationale Feestdagen, zo'n
fantastische avond als deze
mag mee helpen organiseren,"
zegt Theo Hilbers.
Hjj weet dan nog niet dat hij
en Minke van der Meulen later
op de avond uitgebreid taedankt zullen worden, waarbij
Theo zelfs niet alleen ontroerd,
maar ook even sprakeloos is.
Een kleine
driehonderd
mensen ontvangt het Zandvoorts Mannenkoor,
dat
krachtig opent met zeemansliederen. Het Mannenkoor is
slechts een van de koren. „Geweldig toch, dat zo'n klein
dorp als Zandvoort maar liefst
negen koren rijk is," zegt Gerard Morriën.
Hij zingt bij het Toonkunstkoor als tweede bas. „We zingen straks met elkaar het
Noord-Hollands volkslied. De
tekst daarvan is uit 1950, een
beetje oubollig, maar het lied
klinkt goed," legt hij uit.
Mark en Frank Zaadnoordjjk
hebben geen last van plankenkoorts. „Nee hoor, ergens optreden is voor ons gesneden
koek," vertellen de vroüjke jongens. „Wij hebben al zo vaak
opgetreden voor muziekschool
New Wave." De tweeling speelt
samen zeer virtuoos op de piano en krijgt een daverend applaus.
Het echtpaar Honderdos
wist om kwart over zeven nog

niet dat het om half acht dit
concert zou bewonen. „Mijn
vrouw heeft snel de krant nageplozen en zei: als we ons
even snel omkleden, zijn we
nog precies op tijd voor de Muzikale Golfslag." „Nou we zijn
aangenaam verrast, wat een
geweldige avond," vult zijn
vrouw aan.
De dames Stobbelaar zijn
echt gericht naar dit optreden
gekomen. „Wij zjjn graag cultureel bezig en komen in Zandvoort wat dat betreft niets tekort. Alleen jammer dat de
akoestiek in zo'n sporthal wat
te wensen overlaat, het doet
sommige koren wat tekort.
Maar gelukkig gaan wy ook
vaak naar optredens in de
kerk. Tja, dan klinkt het natuurlijk helemaal geweldig. Dit
soort optredens moeten eigenlijk in het centrum plaatsvinden."
Soliste Elly Biben ontroert
de toehoorders met haar zuivere en geschoolde stem. „Hier
krijg ik nou kippenvel van,"
zegt Nelly Lemmens (ook van
de Stichting Viering Nationale
Feestdagen). Ze geniet van
deze avond. „E en mooie afsluiting van een indrukwekkende
week."
Het lied 'This world', gezongen door het seniorenkoor
Voor Anker wordt beloond met
een staande ovatie van het
Zandvoorts Mannenkoor, wat
maar weer aangeeft wat een
leuke sfeer er heerst bij de koren onderling. Dirigent Wim de
Vries is trots op 'zijn' senioren:
„Ze kletsen veel tijdens de repetities maar nu bUjkt dat ze

ZANDVOORT - „Vrijheid
geef je door, van generatie op
generatie. Alleen al daarom
zullen wij blijven herdenken." Dat zei burgemeester
Van der Heijden donderdagavond tijdens de drukbezochte herdenkingsdienst in
de Hervormde Kerk. „Onderdrukking en vrijheid worden
slechts door een flinterdunne
lijn gescheiden."

Burgemeester
wil blyven
herdenken

E

„Het zyn de kleine, subtiele
vormen van het gesproken of
geschreven woord, die op zich
niet hoeven te leiden tot ongewenste ontwikkelingen of tot
herkenbare signalen. Maar die,
door ze onbesproken te laten,
gemakkelijk tot ongewenste
ontwikkelingen
aanleiding
kunnen geven. Het roept op
tot kritische analyses van het
gesproken en geschreven
woord," zei de burgemeester.
Wellicht doelde hij op de
passages in het boek 'Danslessen' van Pieter Waterdrinker
over hem. Daarin stond: 'Ach,

wat wil je ook, met zo'njoodje
aan het hoofd.' Van der Heijden voelde zich gegriefd door
deze zin en liet het tot een
rechtzaak komen.
Tijdens de herdenkingsdienst haalde hij ook het zinloos geweld aan en de oorlogen
die nog steeds woeden. „In al
deze vormen gaat het om de
normen waarmee wij opgroeien en de waarden die wy hechten aan een samenleving die
slechts leefbaar en waardevol
is als geweld en onderdrukking
daarin geen plaats meer hebben. (..) Vrijheid moetje leren.
Vrijheid moet je verwerven.
Vrijheid geef je door."
Om deze leus kracht bij te
zetten legden onder andere
leerlingen van de Nicolaasschool zoals elk jaar bloemen

DAG

Bezorging: Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.
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Hans.van Pelt'

De Zandvoortse oorlogshelden hebben na jaren
discussie binnenkort alsnog een eigen straatnaam
gekregen. In Park Duijnwijk staan reeds acht borden die verwijzen naar de
oorlog: Jan Koperstraat,
Salomon
Bartelsstraat,
Petrus de Blockstraat, Wülem
Gertenbachstraat,
IJsbrand de Jongstraat,
Pieter Paapstraat, Ronald
Ketellaperstraat en Sana
Roosstraat. De laatste
twee zijn joodse slachtoffers, de jongste en de oudste van de 319 in Dachau
vermoorde Zandvoortse
joden. Binnenkort krijgt
Park Duijnwijk ook nog
een Verzetsheldenplein
met de namen van onder
andere de makers en verspreiders van het verzetsblad De Kleine Patriot.

Zingende
kinderen
ZANDVOORT - Sommige
kinderen zingen liever alleen
onder de douche. Wie echter
ook wil optreden voor publiek,
krygt daarvoor op 2 september
de kans. Dan vindt de opvoering van de Carmina Burana
plaats, een groots spektakel
met vier koren, 150 muzikanten en beroemde zangers als
Ernst Danièl Smid en Simon
Roberts. Het organisatiecomité zoekt hiervoor nog kinderen.

Marisstraat

The New Choir Singers onder leiding van Irene van Leeuwen, met Greet Vastenhouw aan de piano

dese Maple Leaf symboliseert,
vertelt ze dat ze die gekregen
heeft van een Canadese soldaat.
„We waren bevrijd en ik zat
als jong meisje van zeventien
te wachten op de bevrijders. Er
kwam een Canadees op de motor Zandvoort binnenrijden, ik
vloog hem dajikbaar om zijn
hals. Natuurlijk verwachtte ik
nog meer Canadezen, denkende dat lüj voorop reed in een

ZANDVOORT - Drie bewoners uit de Marisstraat, Ellen
Deinum, René van Liemt en
Johnny Kraaijkamp, hebben
dinsdag namens hun straat
een brief met handtekeningen
aangeboden aan wethouder
Hogendoorn. Zij willen dat de
nieuwe buslijn niet door hun
straat gaat lopen. De wethouder heeft beloofd dat hij er
naar zal kijken of de buslijn
Foto Andre Liebcrom naar de Paulus Loot verplaatst
kan worden. De protesten kopeloton. Maar wat bleek, hij men bovendien terecht in de
was in de verkeerde plaats. Hij reactienota bij het nieuwe verkeers- en vervoersplan.
moest in Santpoort zijn."
Vijfjaar geleden, bij de eerste korenslag, ontmoette ze
hem bij toeval opnieuw. „Hij
wist alles nog. Als aandenken Kopstoot
kreeg ik dit speldje van hem.
ZANDVOORT - Een 34-jariDaarom heb ik een speciale ge Utrechter heeft zaterdagband met het concert van de avond een 27-jarige conducteur een kopstoot gegeven. De
gezamenlijke koren."
Utrechter is opgepakt. Hij
Marleen Grotenhuis werd boos omdat hij uit de
trein werd gezet, omdat hij
geen kaartje had.

het zingen ook heel serieus nemen."
En dat is belangrijk, want in
september doen vier van de
negen koren mee met de opvoering van de Carmina Burana van Carl Orff.
De 150 koorleden repeteren
al sinds september vorig jaar.
„De dirigent heeft ons aangeraden om de opera op cd aan
te schaffen, zodat we thuis
kunnen oefenen en meezin-

gen," legt Gijs Moll (Mannenkoor) uit. „We kijken er erg
naar uit. Ik zal blij zijn als het
zover is, we repeteren ons suf,"
voegt Hans Mesman daar nog
aan toe. Het concert op 5 mei is
een mooie opmaat naar de
Carmina Burana, vinden ze.
Voor mevrouw Doornekamp
heeft het Bevrijdingsconcert
een speciale betekenis. Op de
vraag waarom zy een speldje
op haar jas heeft dat het Cana-

bij het monument op de Van
Lennepweg.
Eerder op de dag vond er bovendien een herdenking plaats
bij het Joods Monument. Dat
staat op Se hoek van de Mezgerstraat en de Van Heemskerckstraat vlak bij de plek
waar de Joodse synagoge heeft
gestaan. Die is in de oorlog opgeblazen. Bij de Joodse herdenking was het dit jaar drukker dan vorig jaar. Zo'n veertig
toeschouwers woonden de
herdenking bij. Twee rabtaijnen en de burgemeester spraken hen toe.
Bovendien werden er bloemen gelegd bij de graven van
verzetshelden.
Op vrijdag stak de burgemeester het Bevrijdingsvuur
aan bij de gedenksteen op de
Grote Krocht. Daar is in de
oorlog de illegale krant De
Kleine Patriot gemaakt. Een
van de makers, Arend Bos, was
bij die plechtigheid aanwezig.
Het vuur kwam uit Wageningen en werd door een groep
wielrenners gehaald.

Vosje krijgt een vip-behandeling

Weer dolfijnen

BLOEMENDAAL - Er komen weer bruinvissen (soort
dolfijnen) voor in de Noordzee.
Leden van de Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland hebben
er bij Bloemendaal dit voorjaar
zeventien gezien. Tussen 1995
en 1999 telden ze er acht. De
tien jaar daarvoor zwom er
geen enkele. Ook elders langs
de Hollandse kust zwemmen
ze weer.

rie weken was het vosje
Uk toen Jordin, het driejarige zoontje van asielbeheerder Marcel Carels, het dier
kon aaien. Uk is onlangs gevonden door een bewoner van
de Keesomstraat. Het jonge
vosje was moederziel alleen en
kon het zonder hulp niet redden.

D

Het Kennemer Dierentehuis
heeft zich over het dier ontfermd, dat drie keer per nacht
de fles moest hebben. Hij
kreeg ook voor de zekerheid
een infuus niet vocht.

ADVERTENTIE

Inmiddels logeert Uk volgens Carels in opvangcentrum
De Zwaan in Amsterdam.
„Het gaat goed met hem. Hij
eet al blikvoer." Als het vosje
over een maand of twee a drie
groot genoeg is gaat hij naar
een terrein in België. „Daar
kan hij vrij rond lopen. Bovendien doet de universiteit onderzoek naar het gedrag van
Foto Mai cel Caielb
Jordin heeft er een nieuw vriendje bij
wild," vertelt Carels.
„Het is niet verstandig om
voor te tam geworden. Boven- veel vossen in de duinen op dit
Uk weer uit te zetten in de
Kennemerduinen. Hij is daar- dien zitten er eigenlijk al erg moment."
BLOEMENDAAL - De
kampeerders van camping
De Lakens aan de Zeeweg
zijn van plan om een gesprek
af te dwingen bij PWN. Ze
willen hun stacaravan niet
verplaatsen. Als de waterleidingmaatschappij, die de
camping beheert, niet ingaat ten op de camping, die bij de
op de uitnodiging, dan volgt Zeeweg tegen de grens van
Zandvoort ligt.
er een kort geding.
Er zijn echter al twee verhuizingen de afgelopen jaren gePWN vindt dat 120 stacara- weest. De laatste werd in 1995
vans plaats moeten maken afgerond. „We dachten dat we
voor toercaravans. Volgens de nu rust zouden hebben," zegt
waterleidingmaatschappij val- Wil Dekker, een van de belen er tussen de stacaravans stuursleden van de kampeerop dit moment te veel gaten. vereniging. „Er is veel onrust
Opvullen met toercaravans onder de mensen ontstaan."
„Veel kampeerders zijn al op
vindt PWN geen goed idee.
„Dit wordt door kampeerorga- leeftijd en niet zo rijk. Het is
nisaties afgeraden," schrijft een hele heisa om nu weer te
PWN in een brief aan de kam- verhuizen en heel veel mensen
zijn erg aan hun plekje gepeerders.
„De vraag naar toeristisch hecht. Ze kennen hun buren,
kamperen groeit sneller dan ze hebben een tuintje aangeverwacht. Het seizoenkampe- legd en een schuurtje geren met stacaravans loopt lan- bouwd. Verhuizen is een emodeUjk, en op de Lakens, ge- tionele zaak en dat vergeet
staag terug." Daarom wil PWN PWN," zegt Dekker.
„Bovendien zijn sommige
de stacaravans bij' elkaar zet-

Kampeerders
willen niet
verhuizen

OEDER-

Eigen bord
voor helden

Zaterdag 13 mei is er daarom
een auditie in gebouw De
Krocht. Tussen één en vier uur
worden kinderen beoordeeld
op hun zangkwaliteiten. Het
kinderkoor krijgt overigens
ook eigen kleding voor het optreden. Die kleren mogen de
kinderen houden. Meer informatie: 573.2116 (S. Roberts) of
573.0523 (J. Jongmans).

Moederdag
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(hoofd), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
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socialistische Hakawinkel op
de Grote Krocht, werd dodeUjk getroffen bij Ockenburg.
Ook soldaat Salomon Bartels
uit de Kerkstraat overleefde
de korte strijd niet. Hy sneuvelde bij Ypenburg.
Anderen kwamen later om

mevrouw Weber een krans leggen bij de oorlogsslachtoffers
die op de begraafplaats rusten.
Heins moeder zit in de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort en het 4 Mei
Comité. „De oorlog en de bevrijding komen bij ons nog weieens ter sprake," zegt mevrouw Schrama. „Maar ik push
niks, hoor. Het moet uit hem
zelf komen."

'Geweldig dat dit dorpje negen koren rijk is'

uur.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc).
(n?ri) 5626211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
ƒ 37,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar.
/ 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 2,10.

woensdag 10 mei 2000

caravans zo oud dat ze niet
meer te verplaatsen zijn zonder dat ze uit elkaar vallen."
Nieuwe caravans komen bijna
niet voor, omdat over tien jaar
alle seizoensplaatsen sowieso
opgeheven worden. „Je mag je
caravan ook niet verkopen aan
een ander. Als je stopt, dan
gaat je plekje weg. PWN voert
een soort uitsterfbeleid."
Volgens Dekker beweert
PWN bovendien ten onrechte
dat veel kampeerders van de
120 aangeschrevene zich al bereid hebben verklaard om te
verhuizen. Het bestuur van de
kampeerverenigng heeft inmiddels alle gedupeerden verzocht een protestbrief naar
PWN te faxen. „We gaan dit
weekend langs iedereen om te
vragen of ze dat ook echt willen doen."
Een van de kampeerders,
een advocaat, heeft inmiddels
een juridisch traject uitgestippeld. PWN krijgt volgende
week een brief waarin om een
gesprek gevraagd wordt. Als
PWN daar niet op reageert,
volgt er een kort geding.

Cinema Circuas
11 mei t/m 17 mei
Dagelijks
13.30 & 15.30

Do. t/m Di. 19.00
Dagelijks 21.30

AMERICAN
BEAUTY
Winnaar van 5 Oscars

16

Woensdag 17 mei

Sliding
doors
Gwyneth Paltrow.

John Hannah
16

Bij aankoop yanaiF ƒ60,-: iaan|
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Joop! Femme
30 ml edt-spray
van ƒ 49,95 nu ƒ 44.95

Manna de Bourbon
30 ml edt. spray
van ƒ 49,95 nu ƒ 24.95

Cacharel "L'eau d'Eden"
30 ml edt.spray
van ƒ 49,00 nu ƒ 43.00

Benetlon "Aqua di Fresca"
50 ml edt. spray
van ƒ 39,95 nu ƒ 29.95
Benetton "Tribu"
30 ml edt.spray
van ƒ 49,95 nu ƒ 39,95

Tresor 30 ml. edp.spray
van ƒ 72,00 nu ƒ 65.00

Anais Anais zeep met
luxe miniatuur f 22.00

Nina Ricci 30 ml edt.spray
van ƒ 44,00 nu ƒ 34.95

Exclusieve Pour Vous Aanbieding

JOOP!

Cacharel "Eden"
30 ml edt.spray
van ƒ 49,00 nu ƒ 43.00
Cacharel "Anais Anais"
30 ml edt.spray
van ƒ 43,00 nu f 34.95

Guy Laroche "Fidji"
30 mi edt.spray f 37.50
"OH" de Moschino edt. spray
25 ml van ƒ 45,00 nu ƒ 35.00

Sabatini "Roses + Moore"
20 ml edt.spray
van ƒ 24,95 nu ƒ 19.95

Dolce & Gabane edt. spray
25 ml nu f 49.95

Mcerenburg

Dali "Eau de Dali"
30 ml edt.spray
van ƒ 29,95 nu f 19.95

Gewijzigde openingstijden:

Haltestraat 1 - Zandvoort

in de maand mei geopend tot 20.00 uur!

25
70

14
38
74

21
40
77

Christian Dior "TENDRE"
30 ml edt. spray
van ƒ 62,- nu ƒ 49.95

Moschino 25 ml edt.spray
van ƒ 55,00 nu ƒ 45.00

Christian Dior "DUNE"
30 ml edt. spray
van ƒ 62,00- nu f 49.95

08
31
71

B <«7 y

Armani 30 ml edt. spray
van ƒ 52,50 nu ƒ 47.50

Dali "Dalissime"
30 ml edt.spray
van ƒ 57,50 voor ƒ 47.50

oo

f

Davidoff "Cool Water"
30 ml edtspray
van ƒ 59,00 nu ƒ 49.00

Moschino Cheap & Chic
25 ml edt.spray
van ƒ 55,00 nu ƒ 45.00

Dali "klassiek"
30 ml edt.spray
ƒ 45,00 nu f 35.00

K l EN!

Pour Vous prijs

Miss Dior 30 ml edt. spray
van ƒ 59,00 nu ƒ 49.00

Nina Ricci zeep
van ƒ 28,00 nu ƒ 19.95

DeKIENNgetalIen

200 ml Joop! Femme Showergel

Eau de Lancaster
75 ml edt.spray
van ƒ 49,95 nu f 29.95

Lancaster Colour jewel Box
Met: lipstick, mascara, lipgloss, nagellak
en oogpotlcxKi.
van ƒ 169,- voor ƒ 69,-

De Lente-Klappers bij de Nationale Postcode Loterij

Elke dag een BMW
én1 miljoen gulden!

Straatprijs

28 lats electrische bodem met neksteun en knieknik,
Instel bare middensektor
2 motorig en 3 jaar garantie.
70x200 - 80x200 - 90x200

+ POLYETHER MATRAS

2743 EM
in Waddinxveen
met
7 winnende loten
ƒ 25.000,- PER LOT
en voor
2743 EM 004

extra: een BMW!
GEHEEL COMPLEET: ELEKTRISCHE BODEM + POLYETHER MATRAS + BEUGEL + POTEN

Kijk zondag 14 mei:
22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag

28 lats electrische bodem met neksteun en knieknik,
instelbare middensektor
2 motorig en 3 jaar garantie.
70x200 - 80x200 - 90x200

+POCKETVERING MATRAS

22.00 uur 0909 0055
(99cpm) om kans te
maken op een

Carlton Koffer
Sony Hifiset
Sony TV-Videocombi
Zetfouten voorbehouden

In de Postcode Loterij
maakt u altijd kans op
miljoenen guldens aan
prijzen. Tot en met 31 mei

extra! Dus bovenop alle
andere fantastische prijzen
in de Postcode Loterij.
Zoals de wekelijkse
PostcodeStraatprijzen van
25.000 gulden per lot plus
kans op een gloednieuwe
BMW, de Mega Jackpot
die kan oplopen tot
14 miljoen gulden en de
Postcode-Kanjervan minstens 30,8 miljoen! Bestel
dus nu uw (extra) loten.
En stuur snel de bon op
deze pagina in. Want u
weet: hoe meer loten u
heeft, hoe groter uw kans
op een auto en miljoenen
guldens.

gaat er zelfs élke dag
een AUTO én een geldprijs van EEN MILJOEN

GULDEN uit! En dat is

BON VOOR MILJOENEN
j ik wil kans maken op alle prijzen
In de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Mega Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermee steun ik 28 goede doelen.

D de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:.

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)

Postcode:

D 1 x / 12,50 (één lotnummer)
A u. b. uw keuze aankruisen en verder invullen in
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500135 cpml.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Plaats:.
(Post)bank
nummer:

+ 7-ZONE POCKETVERING MATRAS

28 lats electrische bodem met neksteun en knieknik,
instelbare middensektor
2 motorig en 3 jaar garantie.
70x200-80x200-90x200

öiüi

KEIHARDE GULDENS

GEHEEL COMPLEET: ELEKTRISCHE BODEM + 7 ZONE-POCKETVERING MATRAS + BEUGEL + POTEN

V v-^. -voj<r.

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Tel:

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Datum:
*S*t

GEHEEL COMPLEET: ELEKTRISCHE BODEM + POCKETVERING MATRAS + BEUGEL + POTEN

Handtekening:

150.0005

• NATIONALE •

|

J [Meer informatie:
www.postcodeloterij.nl

Ba l /~\ T r- n i i BH Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
ü L vj l L K l J Uu Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
IDe loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.
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of bel: 0900-300 1500
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(35 cpm)

De Nairassenltal
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Alleen op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 mei 2000
Openingstijden: maandag 12.00-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
. zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Mteulsche Vaart IA
Kreukelen, 4eB. Q346-964O B O

GRATIS PARKEREN
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Stoepkrijten en indiaantje spelen

Seniorenraad
ZANDVOORT - De Seniorenraad vergadert 12 mei om
tien uur. Deze vergadering is
openbaar. Op de agenda staan
onder andere de nieuwe rol
van de Seniorenraad, het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en de stationslift.
Overigens heeft de Seniorenraad er inmiddels twee leden
bij die donderdag voor voorgesteld worden.

Tropisch feest

ZANDVOORT - Wie de
danspassen voor de zomer alvast wil oefenen, kan terecht
bij LaBastille. Dit café (Haltestraat 58) organiseert op 18
mei een Tropical Party met
passende muziek en drankjes.
Bovendien is er een show met
erotische kledij. Het feest
barst rond negen uur los. De
toegang is gratis.

Dementie

HEEMSTEDE - Op 12 mei
(van 10 tot 12 uur) is er een
bijeenkomst voor verzorgers
van dementerenden. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Alzheimer Vereniging Zuid-Kennemerland.
De bijeenkomst vindt plaats in
het Centrum Welzijn Ouderen,
Lieven de Keylaan 24 in Heemstede. Meer informatie: 023528.9221.

Bernardo

ZANDVOORT - De Haarlemse zanger Bernardo is zondag 14 mei te gast bij Shooters
(Haltestraat 56a). Bernardo
zingt vooral repertoire van André Hazes, Torn Jones en Elvis
Presley. Het optreden is gratis
toegankelijk. Het begint rond
negen uur.

Bridgen

ZANDVOORT - Het CDA
organiseert 13 mei een bridgedriye in het Gemeenschapshuis voor leden en niet-leden.
Deelnemers kunnen zich inschrijven via de Zandvoortse
Bridgeclub of het CDA-secretariaat: 571.7878.

Mensen in Nood

ZANDVOORT - Mensen in
Nood zamelt kleren; huishoudtextiel, dekens en schoenen in
op 26 en 27 mei. Zandvoorters
kunnen hun spullen in stevige
dichtgemaakte plastic tassen
kwijt op vrijdagavond (tussen
zeven en half negen) bij alle
kerken en de Nicolaasschool.
Op zaterdag staan de vrijwilligers klaar bij de Nicolaasschool en de Agatha Kerk (tussen tien en één).

gebeurde er wel weer iets
waardoor ik terug moest keren
naar huis, of ik nu in Engeland,
Frankrijk of Amerika was."

In het eerste deel van de
Van Ostadestraat waan je je
in 1950. Kinderen spelen op
straat met de buurman en
buurvrouwen vegen hun
stoepje. Het opvallende van
de straat zit 'm in de
naambordjes. Wie heeft de
mooiste? Verderop
verandert het karakter van
de straat drastisch. De grote
huizen vormen de opmaat
naar de Koninginnebuurt.

A

AN HET begin van de
straat staat een deur
open van een van de
kleine dorpshuisjes in
de van Ostadestraat. Kinderen
zitten gehurkt in het zonnetje.
Dries de Jong van nummer 7
bekijkt samen met hen een
stapeltje foto's. „Die is goed,"
roept René Pascal Watzema,
die in de deurpost van zijn huis
staat. Er wordt gegrinnikt en
gelachen. De foto's laten om de
beurt de kinderen, maar ook
Dries vastgebonden aan een
lantaarnpaal zien.
„Ik speel vaak als ik van mijn
werk kom met de kinderen uit
de straat," vertelt Dries, die
een eigen aannemersbedrijfje
heeft. „Meestal gaan we stoepkrijten of touwtje springen. En
laatst gingen we elkaar voor de
lol aan die paal vastbinden,"
zegt hij terwijl hij naar de overkant wijst. „Met oud en nieuw
heeft hij me bovenop de paal
gezet," geeft René Pascal nog
een staaltje weg van zijn favoriete buurman.
„Kinderen zijn recht door
zee, ze vertellen
je precies wat ze
denken.
Dat
maak je in de
grote mensenwereld bijna niet
meer mee", zegt
hij spijtig. Er
bungelen twee
broodjes in een
zakje aan zijn
hand. Het is
schafttijd. In de
woning
naast
zijn werkplaats tuurt zijn
vrouw door de luxaflex waar hij
blijft. „Ik woon hier al 22 jaar,"
vertelt de aannemer. „Het is
een heel gezellige straat waar
de meeste mensen elkaar kennen."
Dries gaat lunchen, René
Pascal en zijn vriendje Jelle
Dijkema gaan naar binnen en
Robin en Justin Tukker gaan
verder met stoepkrijten. Het
zonnetje schijnt en het is stil in
het straatje dat toch zo dicht
bij het centrum ligt. Als de
kerkklokken beieren, üjkt het
op deze doordeweekse dag wel

De drie kinderen van Tukker spelen met veel plezier op straat en met de buurman

Foto Chris Schotanus

zondag. Even verderop wordt
de vredige rust in dit wereldje
op zich, even wreed verstoord
door een boor.
Aan de gevel van Marja
Koopman worden markiezen
geïnstalleerd. Bolvormige met
witte en gele strepen, net als
bij de buren. Een man in witte
werkkleding hangt aan een
ladder met de bewuste boor,
~!*~•
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een jongen in een leren jasje
kijkt geïnteresseerd toe en
reikt af en toe gereedschap
aan.
„Ik ben geboren in deze
straat," vertelt Marga, die nu
alweer tien jaar, weliswaar in
een ander huis, terug is in
Zandvoort. De meeste mensen
wonen hier lang. We komen
niet bij elkaar op visite, maar
de sfeer is gemoedelijk. We maken altijd wel een praatje. Ik
was vanochtend mijn tuinpaadje aan het vegen, maar
dat schiet dan niks op met al
dat geklets," lacht ze.

Zoeken naar verdwenen bruid

Periode: 29 april - 5 mei
Ondertrouwd: Arie Voorwinden Martinus Verploegh en
Zhanna Eduardovna Akopyan.
Overleden: Elisabeth BosmaIkelaar (88).
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Nicky en Dusty
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en
geen pauze tussendoor. Vanavond: 'A vendre'.
4 A VENDRE' gaat over een zoektocht. Luigi Primo, een
£\. melancholieke privé-detective zoekt in opdracht van zijn
vriend Pierre naar de vrouw waarmee Pierre zou trouwen. Ze is
er met 500 duizend Franse francs vandoor gegaan.
Luigi is teleurgesteld in vrouwen, want hij is net gescheiden.
Het levensverhaal van de vrouw die luj zoekt, maakt hem er ook
niet vrolijker op. Ze blijkt zich meerdere malen aan mannen
verkocht te hebben. Luigi overweegt steeds meer om de wandelgangen van de verdwenen bruid voor zijn vriend Pierre te verzwijgen.
Deze week staan er weer
De film is gemaakt door Laetitia Masson. Ze wilde het portret
twee katten in de schijnwer- van een vrouw schetsen, gezien door de ogen van een man,
pers, namelijk Nicky en Dus- waarbij de man uiteindelijk uitvindt wie hij zelf is. De film heeft
ty. Deze twee broers zijn ge- onder andere de Fipresci Prize in Thessaloniki en de Oecumenicastreerde katers, goed door- sche prijs in Berlijn gekregen.
voed en tien jaar oud. Het enige verschil tussen beiden is de
kleur. Nicky is een bruin cypertje en Dusty helemaal
zwart.
Onze twee broers zijn echte ALARMNUMMER: 112.
zon. 11.30-12.30 en 17-18) Zeevriendelijke huiskatten en
POLITIE: 112, of bureau Hoge- straat Apotheek, (tijdelijk gehouden van gezelligeid. Ze
weg 5745111.
huisvest op) Engelbertsstraat
zijn echte schootkatten en
BRANDWEER: 112, of kazerne 90a, 5713073. In het weekend is
zijn daarom graag in mense- 5740260.
de Centraal Apotheek op de
lijk gezelschap. Deze kanjers AMBULANCE: 112, of 5319191 Gedempte Oudegracht in
passen daarom ook prima in (CPA).
Haarlem zaterdag en zondag
een gezin, maar toch liever APOTHEEK: Er is een nieuwe de hele dag open.
niet te drukke kinderen. Ook regeling sinds l mei 2000. 's HUISARTSEN: In het weekandere katten, en wij vermoe- Avonds van 20-22 uur is alleen end en 's avonds 5730500 of
den ook honden zijn geen pro- de Centraal Apotheek op Ge- 112.
blemen voor hun. Ze hoeven dempte Oudegracht in Haar- DIERENAMBULANCE:
niet naar buiten, want ze blij- lem open. Voor woe 10 en don 5246899.
ven liever bij hun baasje,
11 mei geldt: avonddienst (18- KENNEMER
DIERENTEwaarmee ze vertrouwd zijn. 20 uur) door de Zandvoortse HUIS:
Keesomstraat
5,
Ook al zijn het twee broers, ze Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713888.
hoeven niet bij elkaar ge5713185. Voor vrij 12 mei tot en VERMISTE/GEVONDEN
plaatst te worden, ze zijn al- met don 18 mei geldt: avond- DIEREN: 5383361 (Amivedi)
lang blij met een nieuw huisje. dienst (18-20 uur) enweekend- en 5343440 (DierenbescherWie heeft er een huisje voor dienst (zat. 11-12.30 en 17-18, ming).
deze twee gezellige, dikke
huiskatten?
Nicky en Dusty Zijn te gast
bij het Kennenemr Dierentehuis Zandvoort en zoeken, net
als alle andere loges, een
Hervormde Kerk: zondag 14 mei, 10 uur, ds J.W. Verwijs. Gerenieuw thuis. Informatie: het formeerde Kerk: zondag 14 mei, 10 uur, mw ds T.J. Koens uit
Kennemer Dierentehuis
Amsterdam. Agatha Kerk: zaterdag 13 mei, 19 uur, mw B. Bleijs;
Zandvoort, Kcesomstraat, tel. zondag 14 mei, 10.30 uur, mw B. Bleijs, met koor. NPB Vrijzinni571.3888.
ge Geloofsgemeenschap: zondag 14 mei geen dienst.

„Het leuke aan deze straat
vind ik de verschillende huisjes, geen een is hetzelfde. Een
nieuwbouwwijk trekt me totaal niet aan. Iedereen doet
weer iets anders met zijn huis
om het er zo leuk mogelijk uit
te laten zien."
Dat valt niet te ontkennen.
De één heeft een balkonnetje
op het huis gemaakt, de ander
een houten veranda langs de
straat, weer een
ander heeft een
ouderwets
strandtafereel
op zijn garagedeur geschilderd
en nog weer een
ander heeft zijn
huis pistache geverfd met groene
kozijnen en daarop een stralende
gele zon gemonteerd.
Bovendien hangen er vaak
ludieke naambordjes, zoals
een halve maan van de familie
Bol, een marmeren steen met
daarop 'het koekoeksnest' of
een houten stam met 'De Fluiter' als tekst.
Waar de Jan Steenstraat de
Van Ostadestraat in tweeen
deelt en waar je ook verwacht
dat daar de straat zal eindigen,
verandert de sfeer totaal. Een
rijtje jaren '30 huisjes, met er
tegenover een paar halfvrijstaande woningen geven de

opmaat naar de 'echte' villa's,
die meer m de Koninginnebuurt te vinden zijn. In een
kasteelachtige woning met
doorzpnramen en een prachtige pijnboom voor de deur
woont het echtpaar Ommering
al sinds 1967. Dat was echter
nooit de bedoeling geweest.
„'Ik wil hier weg!' liep ik
vroeger al te schreeuwen,"
lacht mevrouw Ommering,
„maar ik woon hier dus nog
steeds in het huis waar ik ook
geboren ben."
„Ik ben met touwen vastgebonden aan Zandvoort, want
elke keer als ik onderweg was

en
oor
de badplaats door
Aan het werk
Normaalgesproken loopt Bram Krol er keurig bij. Maar wie deze
week stiekem naar binnen gluurde bij het Zandvoorts Museum
zag de beheerder in een broek met erg veel verfstrepen. Bram is
namelijk druk bezig met het inrichten van het museum. Vorige
week hielp onder andere het echtpaar Sandbergen mee met
dozen uitpakken en gisteren zwaaide Klaas Koper vervaarlijk
met een zaag. Hij was de bedstee aan het maken en nodigde
ruimhartig de verslaggeefster van het Zandvoorts Nieuwsblad
uit om de bedstee in te wijden. Pech voor Klaas: de mensen
waren vroeger een stuk kleiner. Ik pas daar met mijn 1.56 meter
wel in, maar hij zal wat van zijn benen moeten afzagen.

Eerste rang
De bewoners van het Van Fenemaplein zitten op 2 september
tijdens de opvoering van de Carmina Burana eerste rang. Het
klassieke megaconcert vindt namelijk niet plaats op het Badhuisplein, maar op het dak van de garages en bedrijven van het
Van Fenemaplein. Het podium komt op de boulevard te staan,
het publiek (de mensen die niet in de flats wonen) krijgt een plek
op het weidse plein. Volgens organisator Simon Roberts leent
het Van Fenemaplein zich beter voor het evenement dan het in
eerste instantie beoogde Badhuisplein. „Logistiek gezien is het
handiger. We kunnen veel meer publiek kwijt en bovendien kan
iedereen het podium en de zee beter zien, want het plein ligt
hoger dan de boulevard." Hij hoopt dat de omwonenden niet
klagen over geluidsoverlast. „Het is geen popmuziek. Dat
scheelt een stuk." Om ze voor te lichten is er in elk geval
donderdag 11 mei een informatiebijeenkomst in gebouw De
Krocht. Aanvang: acht uur.

Wat van ver komt...

Het gemeentehuis krijgt nieuwe kunst aan de muur. Gisteren
was er een mevrouw van de Kunstuitleen Rotterdam met allerlei
Nelleke van Koningsveld schilderijen op bezoek. De gedachte erachter is dat de ambtenaren en bezoekers al jaren tegen dezelfde werken aankijken en nu
weieens wat andere kunst willen zien. Opmerkelijk genoeg ligt er
op zijn minst één schilderij in het magazijn dat nog nooit opgehangen is in het raadhuis: het omstreden schilderij dat Marianne Rebel een paar jaar geleden van de burgemeester en zijn
De naam Van Ostadestraat bestaat pas sinds begin vorige
eeuw, althans, dat vermoedt het Genootschap Oud Zandvrouw maakte voor de kerstkaart. Wat van ver komt, is blijkbaar
lekkerder.
voort. Echt duidelijke informatie bestaat er niet over de Van
Ostadestraat.
Het stuk vanaf de posterstraat heette voor 1910 waarschijnlijk Diaconiehuisstraat. De huidige Emmaweg was
wellicht direct aangesloten op de Koninginneweg. Er beOp de Thorbeckestraat is het uitkijken geblazen. Lidy van der
staat ook een theorie dat de Van Ostadestraat vroeger de
Meer is donderdagmorgen met haar fiets gevallen over de uitsteJan Steenstraat was en zodoende uitkwam op de Kpstverlokende betonnen rand die de nieuwe parkeerplaatsen markeert.
ren. Dat is eigenlijk logischer omdat de woonhuizen ten
Haar man is woest op de gemeente. „Levensgevaarlijk. Ze had
oosten van de Koninginneweg later gebouwd zijn.
Het is makkelijker om te achterhalen waar de naam vanwel een hersenschudding kunnen oplopen. Ze is er nu met een
daan komt. Adriaen van Ostade (1610-1685) was een van de
pijnlijke knie en schaafwonden vanaf gekomen. Overigens is er
ook al een motorrijder onderuit gegaan." Hij heeft vorige week
vele bekende schilders die de Noordelijke Nederlanden in de
17-e eeuw voortbrachten. Hij schilderde voornamelijk intedirect naar de gemeente gebeld. Wethouder Hogendoorn is
verbaasd over de consternatie. „Naar mijn beste weten hebben
rieurs uit het dagelijks leven van boeren en dorpsbewoners.
we er al wat aan gedaan. Maar ik zal nog eens informeren.
Natuurlijk moeten fietsers zelf ook opletten."
Bron: het toekomstige straatnamenboek van het Genootschap Oud

Andere naam

Gemeen randje

Zandvoort.

Herdenken

Pole Positions
heeft spectaculaire
nieuwe pui
ZANDVOORT - Toen de inmiddels 25-jarige Ferry Verbrugge studeerde aan de opleiding Small Business van de
Hogeschool Haarlem en voor
zijn afstudeerscriptie een pnderwerp nodig had, kreeg hij al
snel een idee. Omdat zijn vader een motorzaak bezit, besloot Ferry een studie te maken van de overlevingskansen
van een giftshop in artikelen
die wielen hebben. Hij noemde
zijn fictieve zaak Pole Positions. Maar al snel werd Pole
Positions meer dan fictie. Het
idee bleek zó levensvatbaar
dat Ferry er werkelijkheid van
maakte. Al ruim drie jaar huist
hij nu alweer in de Kerkstraat
(eerst op nummer 33, nu op
nummer 18) met zijn unieke
giftshop.
„Eigenlijk maakt iedereen,
van jong tot oud, altijd wel gebruikt van een vervoermiddel
op wielen, of dat nu een auto,
een motor of een fiets is. Dat
verklaart waarschijnlijk het
succes van de winkel. En ik
probeer natuurlijk steeds leuke en verrassende dingen te
vinden," vertelt Ferry Verbrugge vol enthousiasme.
De jonge zakenman is ook
deze week weer te vinden op
een beurs die hem nieuwe collector's items moet opleveren.
„Een paar keer per jaar reis ik
naar het buitenland om ook
daar originele artikelen te zoeken. Op de beurzen in Neurenberg, Madrid ben ik vaste
klant."
Hoewel Verbrugge de liefde
voor alles wat zich op wielen
voortbeweegt van jongsaf
heeft mee gekregen van zijn
vader, is hij, zoals hij zelf zegt,

Het bloed kruipt waar het
niet gaan kan, want zoon Niels
woont en werkt in Berlijn.
Zoon Arjen woont in Haarlem,
maar die kneep als peuter dan
pok een tube lijm leeg bij de
immigratiedienst op de Australische ambassade. Niet de
lijm plakte hen voor de zoveelste keer vast aan hun woonplek, maar hun huis dat niet te
verkopen viel voor een redelijke prijs.
„Alles was al in kannen en
kruiken," vertelt ingenieur
Ommering. „We hadden ons
aangemeld en een medische
keuring achter de rug. Ik zou
als aannemer gaan beginnen in
Melbourne. Maar we mochten
ons huis niet verkopen, alleen
aan jonge stellen die het bedrag dat we vroegen, niet kónden betalen. Brieven aan de
gemeente hielpen niks, dat
systeem gold nou eenmaal in
die tijd. Aangezien we ons huis
niet wilden weggeven en ook
geld nodig hadden om een bestaan daar op te bouwen, ging
het plan op het laatste moment toch niet door."
„'Het heeft zo moeten zijn,'
zei ik gisteren nog tegen mijn
man,"' vertelt mevrouw Ommering om daarna samen met
haar echtgenoot in een onbedaarüjke lachbui te schieten.
„Gisteren wilde ze nog een
huis kopen in een andere gemeente," verduidelijkt haar
man. „Dat komt omdat er zo'n
grote lap grond omheen lag,"
vergoeilijkt ze haar blijkbaar
niet aflatende dwang om alsnog te vertrekken.

Met
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

„geen freak". „Ik run geen hobbywinkel. Ik weet best veel van
auto's en motoren maar je
hoeft van mij niet te verwachten dat ik mijn klanten lastig
val met ellenlange yerhalen
over een bepaald object. Eigenlijk leer ik juist van mijn
klanten. Vaak zijn mensen op
zoek naar een heel specifiek
schaalmodel van een voertuig.
Ze zijn daar dan zó enthousiast over dat ze mij juist van
alles vertellen over wat dan zo
bijzonder is aan dat item."
Dat de interesse voor alles
wat zich op luchtbanden
voortbeweegt niet alleen is
voorbehouden aan het mannelijk geslacht, blijkt wel uit het
feit dat Verbrugge zich sinds
kort mag verheugen in de
steun van vaste kracht Anouk.
Maar pok vader Verbrugge
houdt zich actief bezig met de
beslommeringen van zijn zoon.
„Natuurlijk ben ik hartstikke
blij met die hulp. Allebei zijn ze
ontzettend enthousiast over
de winkel. En het is heel belangrijk dat wij dat enthousiasrne met z'n allen op onze klanten overbrengen."
Sinds een half jaar is Vertarugge behoorlijk druk met de
verbouwing van zijn zaak. „Dat
had veel voeten in de aarde,
maar het meeste werk is nu wel
klaar. We hebben een enorm

spectaculaire pui gekregen
waar ik erg trots op ben. Hoe
hij eruit ziet?" Hij lacht ondeugend. „Ja, dat moet iedereen
gewoon zelf komen zien."
Giftshop Pole Positions bevindt zich
in de Kerkstraat 33, telefoon
573.7355.

Veel lof over
verbouwing van
Bruna Balkenende

ZANDVOORT - Een aantal
weken geleden werd in deze
rubriek al bericht over de verbouwing van de boekhandel
Bruna Balkenende. Inmiddels
hebben de medewerkers het
eerste weekend in de vernieuwde zaak erop zitten. „Het
was een groot succes," vertelt
de heer Balkenende trots. „Ik
ben enorm blij met het feit dat
alle medewerkers de afgelopen
weken ontzettend hard hebben gewerkt om alles op tijd
klaar te krijgen."
Hoewel de plaatsing van de
voorpui nog even op zich laat
wachten, ontvangt Balkenende positieve reacties van zijn
klanten. „De mensen vinden
dat de boekhandel een stuk
overzichtelijker is geworden.
En dat was nu net het doel dat
we met deze verbouwing wilden bereiken."
Heeft Balkenende nog een
cadeautip voor moederdag?
„Ter gelegenheid van onze
opening hebben we twee boekjes 'Zandvoort in oude knipsels', die 25 jaar geleden voor
het eerst werden uitgebracht,
opnieuw laten drukken. Die
boekjes geven een bijzondere
kijk op het Zandvoortse leven
in de eerste helft van de vorige
eeuw."
Boekhandel Bruna Balkenende beyindt zich aan de Grote Krocht 18 en
is bereikbaar via telefoonnummer
571.6033.

Image verkoopt ook
spullen in Marokkaanse
stijl

FotoA.Klijn
Ieder heeft de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog op zijn
eigen manier herdacht. De sportieve wandelaars van Atie Klijn
hebben planten en bloemen gebracht naar het Halifaxmonument in de Amsterdamse Waterleidingduinen tijdens hun wekelijkse trainingsochtend.

Meer dan boeken alleen
De bibliotheek is heel erg mooi geworden. Wie niet zo'n enthpusiaste lezer is of zich niet realiseert dat er ook aardige exposities
in de bibliotheek te zien zijn, komt er misschien niet zo snel toe
om het verbouwde gebouw op de Prinsesseweg te bezoeken. Op
zaterdag 20 mei is echter de officiële opening. Burgemeester Van
der Heijden zal de openingshandeling verrichten om drie uur 's
middags. Misschien een aardige gelegenheid om toch maar eens
naar de bibliotheek te gaan, want 'de bibliotheek is meer dan
boeken alleen', zoals de uitnodiging vermeldt.
ADVERTENTIE
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Gerookte Spaanse ham op een bedje van salade
met pomodori tomaat, feta en olijven.
***
Krachtige runderbouillon met rode port en druiven
***
Asperges met gegratineerde zalmfilet geserveerd
met een witte wijnsaus en bieslook snippers.
***
Vanilleijs met verse aardbeien overgoten met een
saus van room en crème de cassis
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023 5760760
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GEEF MOEDER HAAR DROOMHUIS
Wij zoeken
voor cliënten

RUSTIG GELEGEN

div. app.
PATRIJZENSTRAAT

46ZANDVOORT

Op de 2e etage gelegen driekamer hoekappartemenl
met balkon zuid en noord, voldoende parkeergel. rondom het gebouw nabij duinen en strand.
Ind.: entree, hal, toilel, bergkast, eetkamer, keuken met
balkon, doorloop naar badk.. douche, wastafel, woonkamer met mog. voor open haard en deur naar balkon
zuid. slaapk. met vaste kast, aparte berging in de onderbouw. Aanvaarding in overleg.
VRAAGPRIJS ƒ 359.000,- k.k.

en
woonhuizen

DIACONIEHUISSTRAAT 36a
ZANDVOORT
In het centrum gel, ruime keurige en lichte bovenwoning
met riant zonneterras en eigen berging.
Ind; entree, parterre: toilet, gard., 1 e etage; badkm. met lig-"
bad/toilet en wastafel, drie slaapk, woonkamer met veel ramen, eenv keuken, ruim dakterras zuid.
Alg.: op de parterre ruime berging met wasm.-aansl.
Voorbehoud vervangende woornutmte.
Aanvaarding in overleg.
VRAAGPRIJS ƒ 349.000,- k.k.

De Zandvoortse makelaar die staat, als een :huis
voor aankoop, verkoop, .taxaties. ''

' '

BURG. VAN FENEMAPLEIN 22/3
ZANDVOORT
Goed onderhouden 4-kamerappartement op de 2e etage
rnet uitzicht over boulevard en zee aan west-zijde en over
dorp aan oost-2ijde. Het gebouw is v.v. ligt aparte berging
begane grond. Ind.: entree, hal. slaapkamer, gezellige
woonkamer met elektrische open haard en balkon, slaap
kamer, keuken met balkon, badk. met ligbad en v.w., se
paraat toilet. Alle meubilering is ter overname
Aanvaarding in overleg.
VRAAGPRIJS ƒ 399.000, k.k. Event. garage te koop
ad ƒ 50.000,- k.k

Passage 36-40, Postbus 413
2040 AK Zandvoort '.

"

-
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NVM

NIEUWSTRAAT 13
ZANDVOORT
Halfvrijstaande woning met drie slaapk.. in centrum en op
loopafstand van station en strand. Ind.: entree, hal, meterkast, woonkamer, woonkeuken met schuifpui naar
plaats, badk, toilet, douche, bijkeuk. metc.v., wasm-aansl.
1e etage: overloop, slaapk. voorzijde, ruime slaapk. met
open*badk. met ligbad/tweede toilet en wastafel, slaapk.
met balkon. Aanvaarding in overleg.
VRAAGPRIJS ƒ 359.000,- k.k.

tel: 023 571 5531
fax O23 571 9127 ,

ZO TE BETREKKEN

VOOR DE HOBBYIST

ROZENOBELSTRAAT13
ZANDVOORT
Recent geheel gerenoveerd, halfvrijstaande woning in centrum
dorp. nabij strand, winkels en openbaar vervoer. De woning
wordt compleet gestotieerd en gemeubileerd aangeboden. Ind
entree, hal met meterkast, modern toilet met douche, trapkast
woonkamer met open haard, woonkeuken, bijkeuken met wasmaansl. en provisie-ruimte. 1 e et: zeer ruime slaapk. (voorheen 2)
badk. met ligbad. toilet, bidet en aansluiting voor wastafel, vaste
trap n a a r . . . 2e etage: zeer ruime kamer, c.v.-opstelüng. Alg
veelal kunststof kozijnen met dubb beglazing. Aanvaarding kan
spoedig.

CURIESTRAAT 3

OP

OP

OP

„LA BONBONNIÈRE"
Als je écht
om je moedertje
„GEEFT'!

OP
OP

^

Moederdag
voordeel

OP

OP

^^J

OP

ƒ 10,-KORTING
op een Cat Eye Velo 6 fietscomputer.
Functies: Snelheid, afstand, dagafstand
en maximum snelheid.

OP
OP
OP

Haltestraat 33
Zandvoort
tel. 023 -5715584

OP

^Kerkstraat &

leg
VR AAGPRIJS ƒ 669.000 k.k.

OP . Q P Q p Q p c p q p Q p Q p Q p

OP

ZANDVOORT

Halfvrijstaande moderne woning met voortuin in rustige
woonomgeving met zeer ruim souterrain geschikt voor
meerdere doeleinden (toegankelijk voor auto's) en separate fietsenberging. Ind.: entree, meterkast, modern toilet
hooldslaapk. met vaste kast en balkon, slaapk., (werk)kamer. moderne badk., douche, wastafel, bergk,, ruime
woonkamer met open haard en toegang tot balkon, luxe
nieuwe open keuken met inbouwapp. Aanvaarding in over-

r

op een Fast Rider dubbele platte
tas effen, 28 Itr,

^

O

OP

PARK ZANDVOORT

l ƒ 9,- KORTING

OP
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op een Abus oprolslot 'Star' zwart.

CRAN DORADO CROUP \\

l
Van ƒ 24,95

L.

L. L.

._

Voor MdtndJ

|

Speciaal voor moederdag heeft onze chef-kok een
'Mama-Verwen-Menu'samengesteld voor maar/ 39,50 per persoon.

PtTtK

Een compleet verzorgde

|||!^&;?b^^

Gerookte zalm met appel, sla en mierikswortelroom

ZANDVOORT

voor een éénmalige af koopsom
Kalfsoester met een sinaasappel-, Grand Marniersaus

OVZB INFO

*#*

Verse aardbeien met vanille-ijs en slagroom

Ondernemers Vereniging Zandvoort

"Voor die f 3.855,- wil je toch niet
van j e kinderen afhankelijk zijn.
Een natura-uitvaartver zekering
moetje hebben. Een vergelijkbare
uitvaart kost tegenwoordig al
minstens f 6.000,-."

Stichting Zandvoort Promotie

(open van 17.30 tot 21.30 uur)

presenteert

4569

L\sA> korting op
naaïmachïnes en borbuurpakketten
Van 10.00 uur tot 17.00 uur

man
vrouw

Kosten:
Kraam 120,- excl. BTW
(leden O.V.Z. 75,- excl. BTW)
Grondplaats 100,- excl. BTW (leden O.V.Z. 75,- excl. BTW)

postcode/plaats:
telefoon:

Bel voor reservering: 023-5741100.

Voor Moederdag

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

straat:

TIP: Ontbijt op bed vergeten? Dan kunt u vanaf 12.00 uurterecht in ons
Gran Buffet voor de traditionele Moederdagbrunch (ƒ 37,50 per persoon)

VOORJAARS
MARKf

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

naam:

Hierbij serveren wij een speciaal wijnarrangemerit voor ƒ 29,- p.p.
Uiteraard hebben we ook een kindermenu voor de kleintjes.

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

duo

Altijd directe hulp bij een s t e r f g e v a l

Aanmelden bij het secretariaat
Postbus 410
2040 AK ZANDVOORT
Tel.: 023 5713738

Zeestraat 48
Tel. 5720072

SINGEREN
LEWENSTEIN
NAAIMACHINES

OVERLpCKMACHiN ES
-

FOURNITÜREN
HANDWERKEN

Reparatie
alle merken
naaimachines
Kledingreparaties

HOBBY-ARTIKELEN

Omdat u niet zonder kunt!

Zandvoorte
@l\iïeuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
(^~^^~^\
Kerkplein 11
\.
^ J
Kerkstraat 12
^^S
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A
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Ontkomen aan plastische chirurgie

Emmy Vrijberghe de Koning tekende in 1980 met pen de Postraat.
Ze keek vanaf de Hogeweg naar beneden. Rechts staat Hotel Faber.
Het donkere, lage gebouwtje ertussen is het rouwcentrum. Het
statige witte huis erachter is de pastorie en op de achtergrond is de
kerktoren te zien. Links het politiebureau, tien jaar geleden
vervangen door nieuwbouw

Hoe ouder de mens, hoe meer rimpels. Althans, meestal.
Maar hoe ouder een dorp, hoe jonger de gebouwen eruit
gaan zien. Vernieuwingsdriften sturen de plastische
chirurgie op de tekentafel. En toch, als je goed kijkt, zie je in
Zanclvoort rondom de Hervormde Kerk nog het verleden
doorschemeren. Arie Koper, secretaris van het
Genootschap Oud Zandvoort, is in zijn uitgebreide foto/ansichtkaartenarchief en in zim geheugen gedoken om dat
uit te diepen.
Tekst: Monique van Hoogstraten

Copyright Vivan Mei

Een prachtig overzicht op de
Zuidbuurt en de bebouwing
langs de Hogeweg rond 1960.
Het brede gebouw aan de
Hogeweg is het politiebureau.
De loods erachter was van
Colpitt, de smederij die als
machinefabriek in Zandvoort Noord verder gegaan is.
Tegenwoordig staan in de loods
de brandweerwagens. Bovenin
steekt het Zwarte Veld
opmerkelijk wit af.
Foto Muva

Omstreeks 1955 kreeg mevrouw Isendoorn uit Den Helder deze
ansichtkaart van de Poststraat. Destijds was het lage gebouwtje
rechts nog een consultatiegebouw, waar ook oogarts Eugenius Bijl
zetelde. „Hij haalde glaasjes uit een houten kist en zette die in een
open brilletje op je neus om te meten hoeveel je zag," weet Arie
Koper nog. In de derde klas van de lagere school kreeg hij een bril.
„Erger waren de bezoeken aan de wijkverpleegkundige. Als we een
prik moesten halen, was het de truc om onderweg naar het
consultatiebureau 'per ongeluk' te verdwalen.
Uitgave Rubens Middelburg

Inmiddels staan er ook wat
bomen en een paar nieuwe
huisjes in de Duinstraat, maar
het zicht op de Hervormde Kerk
is gebleven. Bovendien is het
nog altijd, net als in de jaren
vijftig een stil straatje.
Foto André Lieberom

De Duinstraat, met links de stal
van de familie De Roode voor
het paard Nellie dat de
groentekar van Arie Kopers
voorvaderen voorttrok.
Goudsmid Cor Bos had zijn
bedrijf eveneens in de
Duinstraat.
Uitgave E. Navratil

i

'v

Hoe rustig was het Kerkplein
van 1948 soms. Een lege straat,
omzoomd door bomen. Het grote
woonhuis is later de ABN
geworden. Links is ook de
reclame van Van Vollenhovens
Bieren te zien op de plek waar
nu Kopertje zit. Uiterst links
dromde de jeugd 's avonds
samen bij snackbar 'Het Uiltje'
(nu de Febo), herinnert Arie
Koper zich. Ook rechts kon er
patat gegeten worden bij de
automatiek van Sols.
Uitgave J. Keur

Eigenlijk is er op het Kerkplein
aan de bovenkant van de gevels
weinig veranderd. Zelfs de
omlijsting van het venster van
het grote pand in het midden en
de balkons van Queenie zijn er
nog steeds. De ansichtkaart is
van een overheidsproject ter
stimulering van lokale
ontwikkelingen (ISV) uit 1999.
FotoH.R. Heijmering

. .
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Moederdag 14 mei

Gladde
Jongen!

HEEFT

OOIT

JE

IETS

B USTE

E E INI I\A O O l E R E

V O R A/l
GEGEVEIXI?

Tvosarito

Buureweg l-3 Tel. 5715736

Grote Krocht 20 B Zandvoort

MOOI WEER
LEKKER BARBECUEN
Wij hebben al een mooie vleesschotel
voor

995
per persoon
bestaande uit:
A
A
;>£.-. A
:£t
A

gem.Cotelet
Hamburger
Topgrillworst
Saté

wan

drogisterij

-B A »-

Slagerij Vreebcirg :
Haltéstraat 54, Zandvoort. Tel.
A

>>>>>>>>y:.-<g'

-c A r Ü—

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD

Te huur gevr. in Zandvoort
Huis of App. met 3 slaapkamers, schuurtje
of box voor fietsen.
Periode ± l sept. tot l maart.
Prijsindicatie ± 2500,- p.mnd.

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

ROB TAN

Tel. 023-57130031

12
R

Geneesmiddelen

Herenkapsalon

Homeopathie

Tabaksartikelen

Vitamines

Staatsloterij-Lotto

Parfumeriën

Stomerij

± 40 Soorten drop

Fotowerk

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort -Tel. 5717093

Voordeelmarkt
BRAUiti SYIUCRO
SHAVER
Nieuw! Ultiem gemak dankzij
Clean & Charge-unit. Reinigt,
droogt en laadt automatisch
weer op. Zeer hygiënisch..
4-voudig scheerhoofd voor het
gladste resultaat.

ZOJUIERPLANTE

Runderbiefstuk
250 gram
8,48

Varkensfiletrollade
1 kilo
13,98

tweede 250 gram halve prijs

tweede net halve prijs

V\

Leuk idee voor
moederdag

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Geef eens een
kappers kadobon

Paap
Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteurstraat 4

5736957
5712865
5731967

Wie brengt moeder ontbijt op bed?

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

Net perssinaasappels
3,99
2 kilo

Wij hebben vanaf 8.00 uur
heerlijke verse broodjes

MARJO
FIJMA

Pasteurstraat 12
Zandvoort
Tel. 023-5714866

5 croissants 5,00

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WIIUKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

(personeel gevraagd)

herenkapsalon

Goossens

Haarlem
Generaal Cronjéstraat 62-64 <>
Gedempte Oude Gracht 5-

R u i m e
parkeergelegenheid

O = OOK VERKOOP PC O = ALLEEN WASSEN, KOELEN. KOKEN, ETC.
* = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC. • = GEEN MOBIELE TELEFONIE

GRATIS PARKEREN

Thorbeckestraat 15 - Zandvoort f:

Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak.Tel.: 5712305.

Goossens Herenkapsalon
Ruime gratis parkeergelegenheid.

Neem nu een abonnement bij:

Euramco
Kï
Radio Stiphout

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ 28,25

CANAL+
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• Glazenwasserij

f IEDERE MOEDER KAN
IH lERM EE FOTOGRAFEREN

• Specialiteit schoonmaak van gebouwen
" Schoonmaak van
luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

FOTONEX 265

I

~y~

V

DIO

GRATIS: LUXE ETUI
Tel. 57 14 764 of 06 203 616 76

GRATIS: MINI STATIEF
GRATIS: Aps OPBERG BOX

^-N

OROOISTERIJ

^

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

J

J-J

zoomca
ebouwde»

Moederdag tips
WANTASTtSCH IN FOTO EN VIDEO

IOROTE KROCHT 26 2ANDVOORT 023^5730600
l

MAANDAG tVM ZATERDAG V.A. 9.30 GEOPEND.

31
A.
Dan naar:

De specialist in
al uw bloemwerken

BLOEMSIERKUNST

JölujJS

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Eindelijk zand tussen de tenen...

American Chicken Menu * American Chicken Menu *

op 14 mei.
Bij een Royal family menu voor 4 pers.
a ƒ 57,95 geeft American Chicken
een beker B$n & Jerry ijs
naar keuze KADO.
Haltestraat 23c, Zandvoort
tel. 023-5733003
Geopend van 16.00 t/m 22.00 uur
woensdag gesloten
ook frisdranken verkrijgbaar

We moesten even wachten, maar de 5e mei
gaf ook u een vrij gevoel en de warmte van
een oranje zonnetje. De start van een nieuw
seizoen.
Beleef de warmte van onze terraskachels
(ook op gel) en verleng de
zomerse dagen tot in de Kleine uurtjes.
Sinds 1 april zitten we in een ruimer jasje nu 170 mtr2 woonsfeer - „Nooit plaats genoeg", kunt u in onze fotoboeken bladeren
van meubelen en verlichting. Voor speciaal
uitgesproken wensen gaan wij vrijblijvend
op stap of staat onze timmerman/meubeimaker u en ons terzijde om ook aan die mogelijke details te voldoen.
Tot ziens bij de woonsfeer van

Gucci Rush edt spray 50ml. Met gratis lOOml.bodylotion en douchegel
Gucci Envy edt spray 50ml. Met lOOml.douchegel en lOOml. Bodylotion
Nina Ricci edt spray 30ml. Met gratis 50ml.bodycreme
Pacco Rabanne Ultra Violet SOml.edt spray met gratis 2 flacons badzout
Anna Sui edt spray 50ml. Met gratis bodylotion of originele Anna Sui tas
Rochas Alchimie edt spray 30ml. Met gratis 50ml. Bodylotion
Hugo Woman edt spray 40ml. Plus 150ml. Bodylotion
Carolina Herrera edt spray 50ml. Met gratis 50ml. Douchegel.bodylotion en shampoo
Armani Aqua di Gio edt spray 50ml. Met douchegel en bodymilk
Burbeny Weekend 50ml. Edp spray met gratis zeep en luxe miniatuur

fl.l09.=
fU29.=
fl.39,60
fl.H2.=

fl.87.=
fl.69.=
fl.!09.=
fl.96.=

fl.96.=.
fl.75.=

Klanten pashouders let op!!!!!
Op vertoon van uw klantenpas krijgt u 10% extra korting
op al uw moederdag aankopen
Heeft u nog geen klantenpas van ons?
Kom er dan een gratis bij ons afhalen en geniet van de vele voordelen die deze pas u biedt
Voor al onze klanten hebben wij nog een leuke verrassing.
Tot ziens bij drogisterij-parrumerie DE Gaper.
Kerkstraat 31
2042 JD Zandvoort

hartje Zandvoort - Winkelcentrum Jupiter
Alle dagen open
(zondag van 12.00-17.00 uur)

PIJN IN UW RUG
BU HET OPSTAAN
'S MORGENS?

Hoe mooi kan slapen
Oase de specialist

m m

Kwaliteit in boxsprings
bij "Oase"
'

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

De boxspring geeft een optimaal
slaapcpmfort en heeft talloze
mogelijkheden in vormgeving en
stofkeuze, daardoor altijd passend
in het interieur en bovendien ook als
inzet boxspring in uw bestaande
slaapkamer geeft dit geen probleem

van
M
EEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

1938

62 jaar

bruna

Boxsprings zijn leverbaar in de uitvoering: vlak, hand-, mechanischen elektrisch verstelbaar in verschillende lengtematen: waaronder 200 210 - 220 cm.

2000

Balkanende
Grote Krocht 18
Zandvoort

De afgebeelde boxspring is een ontwerp van: Brand en Van Egmond.
Welke matras? ...Laat u bij ons deskundig adviseren. "Oase" de specialist.

Zandvoort in oude ansichten
deel I of II
5 voor

nu van 34' °

Rozenobel Antiek

Internet www.oase-slaapkamers.nl

Slaapkamer Speciaal/aken

^ 9

95

NIEUW BIJ
ROZENOBEL:
(handgemaakt)

(in- en verkoop untiek-cuno.su-dt'corutie.s)
Gasthuisplein 6 Zandvoort 023-5731787
Open van 12.30-17.30 uur
Ook zondag. Dinsdag gesloten

Er zijn verschillende matrasüitvoeringen zoals een Bonell-, of pocketvering matras voor individueel
slaapcomfort. Bovendien is er een
keuze in poothoogtes waardoor er
een comfortabele instaphoogte ontstaat.

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort
Vestigingen op de Woonboulevards: Apeldoorn - Amersfoort - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch
Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam Alexandrium III - Sliedrecht - Son/Eindhoven
Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk Hoefweg 137

TAFELS

Lange, korte,
smalle, hoge, lage
Schitterende liang- of brede tafels prehmip met 2 of 3 licht- cies naar uw wens
kappen speciaal op gemaakt. Keuze uit
maat gemaakt voor oud of nieuw greuw lange tafel.
nen, Spaans eiken
Keuze uit vele
of wagon tafels.
modellen met of
zonder pendel.

HOE HOUDT TEN CATE Z'N MERK
PERFECTE VORM?
Co-adverteren is ook voor een ondermodefabrikant een effectieve manier om met zijn detaillisten te adverteren zonder het zicht op z'n merk te
verliezen. Meer weten over deze gratis service? Bel het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 4 3 0 9 1 00 of kijk op www.cebuco.nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

woensdag 10 mei 2000
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06 Software
06 Solutions
06 Computers
06 Software is onderdeel van de Amerikaanse multinational Systemax, één van 's werelds grootste leveranciers van computers en
computerbenodigdheden. De Nederlandse vestiging, waar zo'n 60
personen werkzaam zijn, is sinds 1985 een marktleider op het gebied
van software en hardware verkoop.

a „

tlf* «*}&*"

Wil jij de woensdagmiddag vrij?
Leuk team zoekt twee collega's op MBO-niveau voor ± 30 uur per
week. Heb jij een flinke dosis gezond verstand, financieel inzicht en
een goede telefoonstem om ons „cash management" te ondersteunen?
Wij bieden een prettige werkomgeving, gekenmerkt door een collegiale werksfeer en teamgeest Flexibele werktijden zijn bespreekbaar.
Ben je geïnteresseerd, bel even naar Hans Moerbeek 06-20135643
of stuur je CV naar Global Computer Products B.V., t.a.v. Aletta van
Vliet, o.v.v. wm.w19d, Alpen Rondweg 102, 1186 EA Amstelveen of
E-mail: Aletta@zerosix.nl

kfflSBS

ZUIDERSTRAAT 17

'ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E

ZANDVOORT

In 1999/2000 geheel gerenoveerde 2 onder 1 kap
woning uit 1908. Dit karakteristieke woonhuis is in de
„Zuidbuurt" van Zandvoort.

ZANDVOORT

Royaal woonhuis met tuin op het zuiden met achterom en fietsenberging.

INDELING:
Entree, vestibule, riante H-vormige woonkamer.
nieuwe keuken met inbouwapparatuur, toilet.
1ste Verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, aparte douche, wastafel en apart toilet.
• fraaie houten vloer in de woonkamer
• mooie plaats op het zuid-oosten
• zomerhuis wordt niet meeverkocht.

maat ben je nog te jong?
Kies'danteerstvoor het

VAN LENNEPWEG 65/26

ZANDVOORT

Royaal driekamerappartement op de eerste yerdieping met een balkon op het westen en een ruime inpandige berging. Direct aan de wandelboulevard geiegen met fantastisch uitzicht over zee en centraal
gelegen t.o.v. winkels en openbaar vervoer.
INDELING:
Entree/gang, ruime L-vormige woonkamer met plavuizenvloer, moderne half open keuken met inbouwapparatuur, moderne luxe badkamer met ligbad,
wastafel en toilet, royale slaapkamer/kastenkamer
met geyser

• Telefooncentrale
• Bouwjaar 1991.
• Gelegen in kindvriendelijke buurt
• Op loopafstand van het strand
• C.v. gas, allesbrander in de woonkamer.
•Grondopp. 102 m'
Vraagprijs: ƒ 459.000,-

Vraagprijs: ƒ 549.000,-

voorwaarden:

DE FAVAUGEPLEIN 43/1

• Grotendeels kunststof ramen met dubbel glas.
• Servicekosten ƒ 400,-- incl. voorschot verwarming
en water
• Zeer ruime berging.
• Transport 3 weken na oplevering nieuwbouw.
• Vaste parkeerplaats voor de berging
Vraagprijs: ƒ 499.000,

BURG. VAN FENEMAPLEIN 4/6

INDELING:
Entree, ruime hal, woonkamer met open haard en
vaste kast, moderne keuken met inbouwapparatuur,
3 slaapkamers, moderne badkamer met wasmachine-aansluiling.
•
•
•
•
•

Balkon op het westen en balkon op het oosten.
Badkamer en keuken zijn in 1999 vernieuwd.
Het gebouw is voorzien van een lift.
Berging op de begane grond.
Servicekosten ƒ 490,- per maand
inclusief voorschot stookkosten en warm water
Vraagprijs: ƒ 399.000,-

Cense & van Lingen Makelaars o.g.
maakt meer van uw huis!

m Minimaal VBO/Mavo niveau
• Leeftijd vanaf 16 jaar (voor l -l 0-2000)
m Onbesproken gedrag

ZANDVOORT

Royaal 4 kamerappartement (circa 120 m-'), gunstig
gelegen op de 3e verdieping met fraai uitzicht over
zee, boulevard en dorp.

l st

Ben je geïnteresseerd in een functie bij de
Landmacht, kom dan naar de OPEN DAG
zaterdag 13 mei 11.00-15.00 uur
Watraven van Hall College,
Schipluidenlaan 20 te Amsterdam
te bereiken met tram l en 17,
sneltram 50, vlakbij station Lelylaan.
Aanmelden/en of inlichtingen:
mwJ. Octobertel. 020-5161638.
Meld je snel aan i.v.m. de uitgebreide
selectie- en keuringsprocedure.

De Landmacht haalt het beste uit jou!
-^tilt ttgionttt ofjItHJingtn cinlrum jnufwifem un emtnkf/t
dttluitiein^^

DORPSPLEIN 5
ZANDVOORT
Ruim woonhuis met achtertuin hartje centrum.
INDELING
Soust: zelfstandige entree, gang met aansluiting
voor wasmachine, modern toilet, royale luxe badkamer met 2 persoons bad, aparte douche en dubbele
wastafel, 2 royale slaapkamers, vaste kastenwand.
Beg.grond: entree/gang, toilet, ruime Z-vormige
living met parketvloer en luxe open keuken met apparatuur en toegang tot betegelde achtertuin op het
westen met houten schuur en achterom.
1e verd.: ruime overloop met studeerhoek en toilet,
2 slaapkamers. 2e verd.: vaste trap naar zolderberging met c.v. opstelling en kleine zolderkamer.
• hele sousterrain v.v. laminaatvloer
• alle ramen v.v. dubbele beglazing
• eventueel parkeren op eigen terrein (achtertuin)
• parkeervergunningstelsel is in ontwikkeling
• c.v. gas
• grondopp. 123 m*
Vraagprijs: ƒ 615.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 45

ZANDVOORT

Karakteristieke vrijstaande villa op royale kavel met
vijver en zomerhuis. Oprit voor meer auto's en een
garage.
INDEÜfNG:
Begane grond: entree/vestibule, gang met kelder,
toilet, voorserre, ruime woonkamer met eetserre,
ruime keuken, klompenhal.
1e verdieping: overloop, ruime badkamer met douche/wastafel/2e toilet en aansluiting voor wasmachine, 4 slaapkamers, waarvan 1 met kastenkamer/babykamer, balkon op het zuiden. Zomerhuis: hal, zitkamer met open keuken, douche/toilet, slaapkamer.
• Riante achtertuin van 39.00x12.00
•Bouwjaar 1917
• Deels voorzetramen
• C.v. gas combiketel
• Grondoppervlak 666 m'
Vraagprijs: ƒ895.000,-

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS
ZOEKEN
VOOR HUN CLIËNTEN

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

•> een boven- of benedenwoning tot
ƒ 250.000
* een 4-kamerappartement met zeezicht tot ƒ 375.000, liefst met garage

Park Duynwijk fase II
bouwnummer 89 La Spezia Type III

wil je kranten bezorgen?
wil je 8,00 verdienen?

Geef je dan op als

* een eengezinswoning tot ƒ 500.000
* een halfvrijstaand woonhuis in Zuid
of in groene buurt tot ƒ 650.000
•> een vrijstaand herenhuis met garage
- in hogere prijsklasse
* karakteristieke vrijstaande villa's tot
ƒ1.200.000

In het nieuw op te leveren „Plan Duijnwijk „op steenworp afstand van het strand gelegen zeer ruime 6
kamermaisonnette van 154 m'. Verdeeld over 3
woonlagen met een balkon en 2 terrassen.
INDELING:
1'verd.: inpandig entree, gang, 3 slaapkamers, badkamer met bad, douche, wastafel en toilet.
2* verd.: overloop met toilet, woonkamer met balkon, semi open keuken, eetkamer.
3e verd.: ruime hobbykamer/studio met 2 dakterrassen (oost en west.
• Inpandige parkeerplaats.
• Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
• Transport via notaris van de verkoper.
• Overdracht na gereedkomen object.
• La Spezia type III bouwnummer 89
Vraagprijs: ƒ 529.000,-

CENSE&
NVM
MAKELAAR

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 0 2 3 - 5 7 1 5 7 1 5 • FAX 023 - 5 715 747

CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS O.G.

TEL. 023-5715715

BEZORGER/STER

van het
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166

A
Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg,
dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

PARK ZANDVOORT
CRAN DORADO CROUP \\
( A P O W I N K t l

Op zoek naar iets speciaals voor je

allerliefste
(bom-, stief-, adoptie-, pleeg-, oppas-, schoon-, etc.)

Moeder

f 7.50 PER PERSOON PER KEER (10X KAART ƒ 65,-) KlES UIT:

Trim zwemmen (ma 10.45 -11.30 uur, baantjes zwemmen met oefeningen)
Thai-Fit (ma 20.00- 20.45 uur; wo 10.15 -11.00 uur, oefeningen uit vecht- en bokssport)
45-Plussers watergymnastiek (di 10.15 -11.00 uur, o.a. metflexibels, plankjes)'

Zoek niet verder, kom naar het Strandkasteel
en laat je kado origineel verpakken
in een mooie ballon!
Wij zijn iedere dag geopend.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804

Haltestraat 30, Zandvoort
Tel.: 023-5735750
Fax:023-5735751
E-mail: kadoinfo@strandkasteel.nl

Aquarobics (di 20.00-20.45 uur, o.a. met rubberen halters z.g. dumbels)
Aquafit(do20.00-20.45 uur, o.a. rennen in het diepe met wetbelt)
Fitness-ZWemmen (do. 10.15-lluur, doorzwemoefeningen meer energie)
Snorkelen voor 8 t/m 12 jaar (di, wo, do 14.00 -14.45 uur, zwemdiploma A verplicht)
Groep Spaans ƒ 132,50 per persoon per halfjaar, 4x per week
45-Plussers baantjes zwemmen (ma, di, do, vrij 08.00-09.00 uur)

INSCHRIJVING/INFORMATIE, BEL 023 - 57414 30
INFORMATIE OVER GRAN DORADO: WWW.GRANDORADO.COM
Park Zandvoort - Cran Dorado Group, Vondellaan 60,2041 BE Zandvoort

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Zandvoort houdt
kans op promotie
ZANDVOORT - SV Zandvoort blijft in de race om promotie naar de tweede klasse.
Tegen het verdedigend ingestelde Helderse HRC kwamen de Zandvoorters niet
verder dan een 1-1 gelijkspel,
maar in de uitwedstrijd, die
zaterdag in Den Helder
wordt gespeeld, moet er
meer inzitten.
Doordat vijf spelers reeds
lang geleden een weekend geboekt hadden, was trainer
Wessel Colrjn genoodzaakt een
beroep te doen op een paar
invallers. Desondanks was
Zandvoort sterker en moest
HRC het hebben van een paar
uitvallen. De jonge verdedigers
Bas Warmerdam en Tjeerd
Ariesen maakten een goede indruk en lieten het niet afweten.
Defensief kwam Zandvoort
toch vrijwel niet in de problemen.
De aanval werd meestal gezocht alhoewel het tempo wat
te laag lag. De plotselinge
warmte zou daar mede debet
aan kunnen zijn. Zandvoort
kwam toch tot diverse doelpogingen die op vreemde wijze
door de HRC doelman tot vele
hoekschoppen werden verwerkt. Opslag van rust leek
Berry Buitenhek de score te
gaan openen maar ook zijn inzet spatte uiteen op de vuisten
van de doelman.
Ook in de tweede helft was
Zandvoort sterker. De kansen
waren dit keer op een hand te
tellen. De vermoeidheid begon
bij beide teams toe te slaan
waardoor het spelpeil terugliep. Halverwege de eerste
helft scoorde HRC geheel tegen de verhouding in, 0-1.
Zandvoort herstelde zich knap
door een paar minuten later
gelijkte maken. Edwin Ariesen
krulde een vrije trap schitterend in de bovenhoek, 1-1.
Zandvoort forceerde nog een
paar vrije trappen net buiten
het strafschopgebied, maar de
juiste richting werd niet meer
gevonden. Toch was begeleider Joop Paap niet ontevreden
en ziet hij best nog kansen op
een goede afloop. „We speelden wel goed, maar het juiste
schot ontbrak. Ondanks de
vele invallers hebben we nog
een redelijke uitganspositie.
Vooraf hadden we voor zo'n resultaat getekend, maar achteraf had er meer ingezeten."

Van Dongen en Koster op het voorste plan

Survivalrun
weer op agenda

ZANDVOORT - Op het
Belgische circuit van SpaFrancorchamps zorgden de
Zandvoortse autocoureurs
Danny van Dongen en Dillon
Koster vo.or uitstekende resultaten. Het podium had
een Zandvoorts tintje met
een tweede plaats voor Van
Dongen en een derde plek
voor Koster.

terdag 27 mei aanstaandc organiseert de Politie
Sport & Ontspannings
Vereniging Kenncmerland voor de tweede
maal een survivalrun.
Deze run staat open voor
een ieder die eens kennis
wil maken met de survivalsport.

ZANDVOORT - Op za-

Routinier Michel Schaap uit
Valkenburg reed op bekwame
wyze naar de overwinning in
de Radio 538 Citroen Saxo
Cup. Voor vele rijders was het
overigens de eerste maal dat
een bezoek werd gebracht aan
het als zwaar en moeilijk bekende Spa-Francorchamps.
Het kwalificeren voor de meest
ideale startpositie ging het
best af voor Schaap.
De 17-jarige Danny van Dongen nestelde zich verrassend
op de tweede startpositie, terwijl Dillon Koster, na een miserabele training slechts als
twaalfde van start mocht gaan.
Net als op Zandvoort werd de
race al na een ronde stilgezet
toen Sandra Douma haar Saxo
in de vangrail parkeerde. De
start was overigens slecht voor
beide Zandvoorters. „Ik viel
een paar plaatsen terug omdat
ik mij verschakelde," aldus
Van Dongen. Ook Koster had
het moeilijk: „Ik wilde voorzichtig beginnen en het belangrijkste voor rruj was het
uitrijden."
De herstart was voor beide
plaatsgenoten
uitstekend.
Danny van Dongen kwam op
plaats drie terecht, maar remde vervolgens de Belg Cleynhens er uit en kwam in tweede
positie terecht. De Zandvoorter kreeg daarna last van een
niet functionerende tweede
versnelling, maar volgde koploper Schaap goed. „Ik wilde
de race absoluut uitrijden en
op het podium komen. Daarom wilde ik niet het risco nemen om Schaap uit te remmen, om vervolgens wellicht
met z'n tweeen van de baan te
vliegen," meende de enthousi-

Het Zandvoorts getinte podium met van links naar rccehts Danny van Dongen, Michel Schaap en Dillon Koster

Foto: Chris Scholanus

vond direct aansluiting en
door een goed slipstream gevecht kon ik buitenom twee
Saxo's passeren."
Tegen het einde van de wedstrijd werd Koster nog onder
druk gezet door Cleynhens. De

Belg verremde zich echter en
werd vijfde. Ook Struylaart
drong nog aan, maar Koster
maakte zich echter breed, pakte de derde plaats en verwees
de leider in het kampioenschap naar de vierde plaats.

Premiere Formule Renault Eurocup

held en tevens autosporter
Rintje Ritsma komt in de Marcos in actie.
Twee formulewagenklassen
maken deel uit van het raceprogramma. Zowel in de Formule-Ford als in de Formule
Arcobaleno zal felle strijd geleverd worden om de topposities.

ate jonge coureur. In de rest
van de race wist Dannuy van
Dongen zijn tweede plaats te
consolideren en eindigde op de
tweede plaats.
„Op een voor mij wildvreemd circuit zo maar tweede

ZANDVOORT - Na de succesvolle Paasraces, wordt op
Circuit Park Zandvoort aanstaande zondag de tweede
ronde verreden voor de diverse kampioenschappen. dag worden de kwalificatieverreden van tien
Goede bridgescore Tevens vindt de premiere trainingen
plaats van de vernieuwde uur tot kwart voor drie.
Boon en Molenaar Formule Renault 2000 Euro- Zesendertig Formule Renaults 2000 komen zondag op
ZANDVOORT - De laatste cup.
Circuit Park Zandvoort aan de
competitie bij de Zandvoórtstart. De nieuwe formulewase Bridge Club is gevorderd
tot de vierde wedstrijd.
In het verdere programma gen is er een van een fraai
Daarin scoorden de dames worden wedstrijden verreden staaltje techniek en opgeBoon en Molenaar in de A- in het Libertel Dutch Touring bouwd rond een koolstofvezel
lijn voortreffelijk.
Car Championship, de Formu- chassis dat door het Italiaanse
le Ford, de Fly You Renault Tatuus is gebakken. De tweeliRenault
Met maar liefst 63 procent Magane Trophy, de Formule ter zestienkleps
was dit paar veruit de sterkste. Arcobaleno en de Marcos krachtbron realiseert bijna
De heren Polak en Vergeest Mantis Challenge. De races be- 190pk. Tijdens het Europese
pakten met 58 procent de ginnen om elf uur en duren tot debuut komen vier Nederlantweede plaats. Aan de kop van 's middags vier uur. Op zater- ders in actie. Twee daarvan rijde ranglijst veranderde niets,
het echtpaar Groenewoud
blijft aan de leiding, gevolgd
door de dames Van der Meulen
en Spiers. De zege in de B-lijn
was voor de dames Bruijn en
Van Leeuwen met 61 procent.
Op korte afstand eindigden de
dames Van Ackooij en Drenth
als tweede. De heren Josee en
Van Deunen handhaafden zich
met gemak als Ujstaanvoerders.
De C-lijn gaf met 66 procent
een overwinning te zien voor
de heren Morhaus en Henrion
Verpoorten. De dames Koning
en Rudolphus scoorden ook
goed en werden met 63 procent tweede. Ook in deze Ijjn
veranderde bovenaan niets.
De dames Polm en De Vries
blijven eerste en de dames Van
Zanten en Sikkens tweede.
In de A-lijn, van de competitie op donderdagmiddag, zijn
de dames Boon en Van der
Meulen de laatste tijd goed op
dreef. Ook nu weer lieten zij
zich van hun goede zijde zien
door met 62 procent als overwinnaars uit de bus te komen.
De heren Dick en De Poel overtroffen zich zelf en eindigden
met zestig procent als tweede. Sportieve wandelaars in het duingebied
Op de eerste plek na vier wedstryden staan nu de dames
Van der Meulen en Boon, die
mevrouw Van Leeuwen en de
heer Overzier terug verwezen
naar plaats twee. Mevrouw
Lemmens en de heer Van de
ZANDVOORT - Op don- dige leiding. Sportief Wande'Staak triomfeerden in de B- derdag 11 en vrijdag 12 mei len is een ideale activiteit om
groep met een mooie score van aanstaande organiseert Ken- aan de fitheid te werken. Door
53 procent.
nemer Thuiszorg open trai- professionele begeleiding en
trainingsopningen Sportief Wandelen. verantwoorde
Iedereen die kennis wil ma- bouw biedt het net iets meer
Snelste vogel is
ken met de wandelsport is dan gewoon wandelen. Elke
deelnemer traint in z'n eigen
van HansHeiligers welkom.
tempo. Een training duurt een
ZANDVOORT - De wedDeze open training vindt tot anderhalf uur en is in het
vlucht voor de duiven van plaats in het kader van de eer- algemeen zeer gevarieerd. Het
Postduiven Vereniging Plei- ste landelijke Sportief Wandel begint met een warming-up
nes verliep zeer succesvol. week en is een project van Ne- om de spieren los te maken,
Hans Heiligers was de snel- derland in Beweging. Op ver- daarna een stukje stevig doorste van Pleines maar scoorde schillende plaatsen in het land wandelen, oefeningen met
ook een winnende plek in het kan kennisgemaakt worden tempowisselingen en tenslotte
rayon.
met wandelen onder deskun- even uitlopen en goed rekken.

worden is echt fantastsich. Dit
is echt een super baan. Een
speciaal circuit. Meervoudig
kampioen Toon van de Haterd
heeft mij belangrijke tips gegegen over Spa. Daar heb ik veel
aan gehad. Ik hoop nu deze lijn

den voor Fly You Motorsport.
Teammanager Ronald Heiligers heeft Hugo van der Ham
en Zandvoorter Sebastiaan
Visser in de cockpit zitten.
Grof 'geschut wordt verwacht in de strijd om het Ldbertel Dutch Touring Car
Championship. Duncan Huisman won de eerste race overtuigend en krijgt daarom zondag een extra handicap mee
van 50 kg. Van Es, die als tweede eindigde moet 30 kg meetorsen. Dit keer richt de aandacht zich op plaatsgenoot Allard Kalff, die tijdens de eerste

door te kunnen zetten."
Achter de leiders reed Dillon
Koster, na een ronde al op een
vierde plaats. De Zandvoorter
herstelde zich derhalve van
een bar slechte training. '„De
tweede start verliep prima. Ik

confrontatie zeer ongelukkig
was. De RTL Formule 1-pitreporter ging toen van de baan
en sloot zich op. Hij wou zelfs
in eerste instantie niet voor de
tweede race rijden, maar koelde later af. Voor de tweede
race strandde Kalff in de opwarmronde met electrpnische
problemen. „Het was niet mijn
dag. Ieder jaar heb ik wel een
racedag dat niets lukt. Als het
hier bij blijft vind ik het goed."
De Zandvoorter is derhalve gespitst op een goed resultaat.
Tijdens de eerste wedstrijd
in de Fly You Renault Elf Me-

gane Trophy bleek Marcel
Kesseler de sterkste, voor
Loek Boedelier, Hugo Charles
en Bert Ploeg. Dit kwartet zal
ook nu weer een rol van betekenis spelen, maar moet rekening houden met Zandvoorter
Fred Hehl, die in de eerste race
als zesde eindigde.
De Dutch Marcos Mantis-serie is een eenheidsklasse en
(rijdt de eerste wedstrijd van
'dit seizoen. Bij de spectaculair
ogende auto zit het brute geweld onder de motorkap en
een topsnelheid van 275 kilometer is haalbaar. Schaats-

De toegangsprijs voor de tribune en het duingebied rond
het circuit bedraagt 25 gulden.
Voor het rennerskwartier geldt
een toeslag van 30 gulden. Kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, betalen de helft van vermelde bedragen. De toegansprijs voor
de kwalificatietraining bedraagt 15 gulden.

Toernooi voor sportploegen
ZANDVOORT - De strijd
om de titel Sportploeg van
het jaar is in volle gang en
wordt zondagmorgen voortgezet met een voetbaltoernooi. TZB ontvangt de acht
deelnemende teams op de
velden aan de Kennemerweg.
Om tien uur begint het gevecht om de punten al. In poule A strijden de Badmintonvereniging Van der Nulft, de ZRB,
de Kenamju en de Politie

Kennmerland om een plaats in
de finale. Dat doen TZB, Zandvoort Noord, ZVM-handbal en
Basta/Lions. in poule B. De
speeltijd van iedere wedstrijd
bedraagt vijftien minuten. Om
een uur vindt de finale plaats
en gaat de organisatie de tussenstand opmaken. In de volgende maanden zal het wat
rustiger worden voor de Zandvoortse sporters, maar in september wordt met frisse moed
de stryd om de sportploegtitel
weer opgepakt.

Zandvoort slaat aanval
op zijn koppositie af

Sportief Wandelen kan iedereen

Onder de 3.300 duiven waren
248 Zandvoortse duiven te vinden. De vlucht ging vanuit het
Belgische Nijvel en had een
lengte van 199 kilometer. Het
weer was goed en om half negen werden de duiven gelost.
Met een geweldige snelheid
vlogen de duiven huiswaarts,
alwaar Heiligers om 10.55.33 de
eerste duif klokte. Uitslag:
Hans Heiligers l, 3, 5, 6, 8, 11,
12, 13, 14. Koper-Twins 2, 25.
Rook Driehuizen 4, 15, 20.
Paap-Paap 7, 9, 10. Peter Bol
22, Koopman-Knegt 23. KoPer-Koper~34.
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Deze verantwoorde opbouw
van de training maakt de kans
op blessures gering.
Sportief wandelen is volgens
de organisatie duidelijk anders
dan een stukje wandelen. Of
zoals Ambassadeur Sportief
Wandelen Gerard Nijboer het
zegt: „Sportief Wandelen is
voor iedereen een ideale activiteit om op je eigen niveau aan
je fitheid te werken."
Begeleiders Atie Küjn-Mattern en Jeanette Schroder, die
speciaal opgeleid zijn tot begeleider Sportief Wandelen, geven tijdens de wandeling tech-

nische aanwijzingen om de
looptechniek te verbeteren.
Op die manier zijn blessures
gering.
Donderdag- en vrijdagmorgen staan de begeleiders bij de
ingang Duinrand van de Amsterdamse Waterleiding Duinen of bij ingang Visserspad,
aan de Sophiaweg, klaar om de
liefhebbers van de wandelsport te ontvangen. De trainingen beginnen om half tien. Informatie kan verkregen worden bij Alie Klijn-Mattern, telefoon, 5712880 of Jeanette
Schroder, telefoon 5714785.

ADVERTENTIE

DAGJE NAAR
DE BOULEVARD?

TOT KIJK!

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Mijnders Meubelen, Oase, Van
Reeuwijk, SlaapkamcrCcntrum, Stok Meubelcenter, Valhal.

Amsterdam

ZANDVOORT - In de tenniscompetitf.e heeft TC
Zandvoort afgerekend met
concurrent Dekker Tennis
Warmond. Een kampioenschap in de hoofdklasse ligt
door de 5-3 zege in het verschiet.
Het zag er geenszins naar uit
dat Zandvoort de partij met 53 zou winnen. Na de enkelspelen keken de Zandvoorters namelijk tegen een 1-3 achterstand aan. Alleen Bas Wild
zorgde voor een knappe overwinning. Andrea van der Hurk
verloor kansloos met 3-6 en 0-6
en ook Mireille Bink had weinig in te brengen en verloor
met 0-6 en 4-6. Nadat Bas Wild
voor het eerste Zandvoortse
punt zorgde, kon Diederik de
Groot de lijn niet doortrekken.
Door de nederlaag van De
Groot keek Zandvoort tegen
een 1-3 achterstand aan.
Het damesdubbelspel zou
een belangrijke kentering teweegbrengen. Mireille Bink en
Kim Kilsdonk vochten een verbeten duel uit met het Dekker
dubbel Nossik en Sterk. Dekker won de eerste set met 6-3
waarna Zandvoort goed terug
kwam en de tweede set won
met 6-2. Ook in de derde set
leek Zandvoort gemakkelijk
aan het langste eind te trekken. Bij een 5-2 voorsprong
knokte Dekker zich 'echter terug tot 6-6 en moest een tiebreak de beslissing brengen.
Bink en Kilsdonk wonnen die
tiebreak en aangezien het. herendubbel Bas Wild en Sander

Hommel hun party al zegevierend had afgesloten stond
Zandvoort op gelijke hoogte, 33. De TC Zandvoort was in de
winning mood en pakte vervolgens de mixeddubbels en won
alsnog met 5-3.
Het tweede Zandvoortse
tennisteam leed de eerste nederlaag van dit seizoen. In Bergen op Zoom was SBOZ met 53 te sterk. Zandvoort kwam
nog wel op een 2-0 voorsprong
door overwinning van Henriette van Aalderen en Martine
Bunschoten. Verlies van Bobby Altenaar en Sander Koning
bracht de tussenstand op 2-2
na de singles.
De dubbels werden gedeeld
door de teams waardoor er nog
steeds sprake was van een gelijkwaardige wedstrijd, 3-3. In
de mixeddubbels sloeg SBOZ
uiteindelijk toe. Zandvoort
was niet in staat in deze partijen voldoende weerstand te
bieden en werd duidelijk geklopt.
In en tegen Baarn deed het
derde Zandvoortse team goede zaken door met 3-5 te winnen. Daardoor heeft TC Zandvoort uitzicht gekregen op behoud van het tweede klasserschap. Dennis van Dijk had
een belangrijk aandeel in de
overwinning door zijn enkelspel te winnen en tevens won
hij het gemengdedutabel met
Petra van Kessel. De Zandvoorters leidde toen met 3-4 en
aangezien ook het tweede gemengde-dubbel een overwinning opleverde keerde Zandvoort met een nuttige 5-3 overwinning huiswaarts.

Het is een recreatieve
run waarbij wel de eindtijd
wordt genoteerd maar er
zijn geen prijzen te winnen. Na de try-out verleden jaar is het parcours
deze keer aangepast en
zijn de reacties van vorig
jaar meegenomen. Zo zal
de bewegwijzering duitlelijk verbeterd worden. De
afstand die is uitgezet ligt
rond de 7,5 kilometer. Een
afstand die voor iedereen
te lopen is. De deelnemers
moeten twintig hindcrnissen nemen.
Dit jaar komt de deelnemer natuurlijk weer een
hindernis tegen waarmee
met een blik zurebommen
een parcours moet lopen.
Ook de strandstoelenrace
heeft weer een plekje gekregen en wat altijd in een
survival terug keert is het
touwwerk.
Op het terrein van Gran
Dorado ligt het water van
de Vijverhut te wachten.
Als het net zo mooi weer is
als afgelopen jaar dan is
dit de piekwaar de deelnemers naar uitzien. Het
parcours is opnieuw uitgezet rond het circuit, Gran
Dorado en het Duintj esveld.
Deze run is goed te doen
voor iedereen die weieens
hardloopt en tijdens 7,5 kilometer eens anders wil
doen dan alleen maar lopen. De eerste deelnemer
start om tien uur. Daarna
volgt iedere twee minuten
een andere deelnemer.
Ook de toeschouwer heeft
een goed overzicht. Start
en finish zijn bij de Korver
Sporthal. Informatie en inschrijven kan bij Hans Konijn, 5717176 of Ruud Luttik, 5719171.

Opnieuw een
vierdaagse
ZANDVOORT

-

De

werkgroep
avondwandelvierdaagse Zandvoort
is al weer druk bezig ook
dit jaar een vierdaagse te
organiseren. De organisatie hoopt op een groot
succes. Vorig jaar werden 500 deelnemers geteld en dat doel wordt
ook nu nagestreefd.
De ayondvierdaagse zal
plaatsvinden van dinsdag
13 tot en met vrijdag 16
juni. De wandelaars kunnen kiezen tussen vijf of
tien kilometer. De eerste
drie avonden zal gestart
worden vanuit het Activiteitencentrum Zandvoort.
De laatste avond zullen
start en finish op het Kerkplein zijn. Binnenkort
start de voorverkoop van
kaarten op de basisscholen en voorverkoopadressen. Die adressen worden
later bekend gemaakt. Nadere informatie kan verkregen worden bij Martine
Joustra, telefoon 5730297.

Zaalvoetbalstrijd
sportief begonnen
ZANDVOORT - De kop is
eraf van het dertigste zaalvoetbaltoernooi van SV Zandvoort.
De eerste vier wedstrijden leverden een aardig kijkspel op,
waarbij de sportiviteit opvallend was.
Sportief was niet het wegblijven van Dennis/Wijcars. Reglementair won daardoor Peugeot Cobussen met 5-0. Spanning volop was er in de wedstrijd tussen Sack Time en Argentina. Verrassend was toch
wel de overwinning van 5-4 van
Argentina.
DIO tegen Bakels Belastingadviseur was eveneens een
boeiend gevecht. Kansen genoeg voor beide teams, maar
DIO wist daar beter mee op te
springen en won met 4-1. Het
elk jaar goed voor de dag komende HB/Alarm gaf meteen
zijn visitekaartje af door Café
Basta met 6-2 te verslaan. Het
krachtsverschil tussen Schoffies en Geel Wit was te groot.
Schoffies liet heel aantrekkelijk voetbal zien en won gemakkelijk met 10-2.
Programma woensdagavond: 19.00
ur Basta - Team Beelen, 19/45 uurEye
Catcher - Klikspaan. 20.30 uur Plantinga - Chinese Lippies, 21.15 uur
Tenson - Corodex, 22.00 uur Good
Night - Heater Lingerie. Donderdagavond: 19.00 uur HFC - Webers. 19.45
uur A.Eickhoff - A-team. 20.30 uur
Geel Wit - HB Alarm. 21.15 uur Williams Pub - Autoboulevard. 22.00 uur
Café Basta - Schoffies. Vrijdagavond:
19.00 uur Argentina - DIO, 19.45 uur
Peugeot Cobussen - Jaco Montage.
20.30 uur Bakels - Sack Time, 21.15
uur Zonnestudio Zandvoort - Dennis/Wijcars, 22.00 uur JS Consultancy De Stal. Maandagavond: 19.00 uur
Heater Lingerie - HFC, 19.45 uur Rabbel Boys - Sportfashion, 20.30 uur
Bakkerij Paap - Chin Chin. 21.15 uur
Webers - Good Night, 22.00 uur Venice Beach - YB/Superfone. Dinsdagavond: 19.00 uur Corodex - Eye Catcher, 19.45 uur Basta - Chinese Lippies, 20.30 uur De Klikspaan - Tenson, 21.15 uur Team Beelen - Plantinga, 22.00 uur Autoboulevard A.Eickhoff.
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Manager Accounting
06 Software Centre Europe, gevestigd in Amstelveen, is sinds 1985 uitgegroeid tot een van de grootste
Nederlandse leveranciers van PC Software, computers, diensten en supplies. De onderneming is een onderdeel
van Systemax, een aan de N.Y.S.E. genoteerde marktleider op het gebied van catalogusverkoop en direct
marketing van computer- en kantoorsupplies in Europa en de Verenigde Staten. De organisatie is een Fortune
1000 company met een wereldwijze omzet van ruim USD 1,4 miljard met als bedrijfsvisie: "Think global, act local'

kondor wessels amsterdam
Kondor Wessels Amsterdam is een van de werkmaatschappijen van
Koninklijke Volker Wessels Stevin nv dat met een omzet van ruim
ƒ 5 mld. en ca. 12.000 medewerkers, een van de grootste concerns in
Nederland is op het gebied van utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie
en onderhoud. Met ca. 100 medewerkers worden vanuit ons kantoor
aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam in de regio veelsoortige projecten gerealiseerd zoals woningen, kantoren en bedrijfsruimten, deels uit
eigen ontwikkeling.
Door het toenemend aantal opdrachten zijn wij op zoek naar:

Culculator/werkvoorbereider
Onze afdeling Onderhoud & Verbouwingen voert voor woningbouwverenigingen en bedrijven verbouwingen, onderhoud en nieuwbouw op kleine schaal uit.
In samenspraak met de projectleider verzorgt u de calculatie en de werkvoorbereiding van zeer uiteenlopende werken.

Om de ambitieuze groeiplannen vanuit de financiële discipline gestalte te geven, zijn wij op zoek naar een
Manager Accounting die op motiverende en enthousiasmerende wijze een team van zeven medewerkers leiding
geeft en meebouwt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.
Taken en verantwoordelijkheden:
leidinggeven aan de financiële administratie en
debiteurenbewaking met nadruk op coaching en
teambuilding
- opstellen en verbeteren van
managementinformatie en rapportages
- initiatieven nemen ten aanzien van de AO
- controleren van het grootboek
bewaking van het debiteurensaldo en de
aanmaningscyclus
zorgen voor een adequate facturatie

Profiel van de geschikte kandidaat:
bedrijfseconomische opleiding op HEAO-niveau of
MBA
- minimaal twee jaar relevante werkervaring
- leeftijd 25 tot 40 jaar
goede kennis van de Engelse taal
in bezit van leidinggevende en organisatorische
capaciteiten
- pragmaticus met gevoel voor commercie
- kritische instelling en goed analytisch vermogen
veranderingsgezind en overtuigingskracht

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met begeleidend schrijven sturen naar Global Computer Products
B.V., t.a.v Aletta van Vliet, o.v.v. wm.w19a, Alpen Rondweg 102,1186 EA Amstelveen. Voor nadere informatie
kunt u bellen, telefoon 06 - 20135643 of E-mail: Aletta@7erosix.nl

Profiel
Enkele jaren ervaring met het zelfstandig calculeren en voorbereiden van kleinschalige projecten en in staat om met de opdrachtgever ter plekke de werkzaamheden door te spreken en op kantoor in z'n geheel uit te werken.
Contactpersoon: Wil Strengman

Functie
In samenspel met de projectleider coördineert u de uitvoering van een project.
U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de planning van een project. U onderhoudt de dagelijkse contacten met de directievoerende partij, leveranciers
en onderaannemers.
Profiel
Enkele jaren ervaring met het zelfstandig uitvoeren van woning- en en/of utiliteitsbouwprojecten.

Zelfstandig werk... volop afwisseling..,
ruime mogelijkheden...
Zorgverlening bij cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

verzorgenden C (m/v)
die zich herkennen in deze persoonsomschrijving. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken? Ben je in staat te luisteren naar het verhaal
van je cliënt? Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat in je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.
Wat wij bieden?
Ben je herintreder en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar:- avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken... ga zo maar door. Verder Run je rekenen op inte.rne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.
Iets voor jou?
Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c.v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.
Boul. Poulus Loot 2a

(Hoofd)uitvoerder

Heb jij deze zomer interesse en
zin om ons leuke

Pension in Zandvoort
Tel.:. 06-51810801
vraagt

te komen versterken?
Loop even binnen of bel André.
Tel. 06.551 333303.

PARFUMERIE/DROGISTERIJ

vrouw/meisje
fulltime
voor het hele seizoen
bekend met de Duitse taal

'_Lillian is een grote moderne parfumerie/drogisterij in
de Leidsestraat, hartje Amsterdam. Wij zijn 7
dagen per week geopend. Maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur en zon- en
feestdagen van 11.00 tot 22.00 uur. Wij zijn een zeer gezond bedrijf en behoren qua
omzet en assortiment tot de top in Nederland. Op dit moment hebben wij voor de parfumerie- en drogisterijafdelingen de volgende vacatures:

Contactpersoon: Herman Koster

Verkoopster/verkoper

Wij bieden:
Wij zijn een kleine en hechte organisatie waar kwaliteit centraal staat. Een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden en een open, informele en pragmatische no-nonsense cultuur.
Interesse?
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Bezoek onze website of bel met
één van de genoemde contactpersonen. Schrijven of e-mailen kan naar:
Kondor Wessels Amsterdam bv
Nieuwe Hemweg 22
Postbus 80
1000 AB Amsterdam
Telefoon; 020-681 3081
E-mail: info@kondorwessels-amsterdam.nl
www.kondorwessels-amsterdam.nl

Boul. Poulus Loot2a
zoekt spontane

TOILET DAME
voor de weekends en in het zomerseizoen. Loop even binnen of
bel André. Tel. 06.55133303.

Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000
medewerkers en haar
bemiddeling voor
3500 alfamedewerkers
een van de grootste
zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket
van trmiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in
staat om zo goed
mogelijk thuis te
blijven wonen.

WERKEN WAAR HET EQHT OP
^COMMUNICATIE AANKOMT!

Welke wijkverpleegkundige beweegt
zich graag door bruisend Amsterdam?
Amsterdam Thuiszorg is op zoek

afstand. Ook moet je in dit werk

naar nieuwe collega's.
Gemotiveerde verpleegkundigen

zo nodig kunnen improviseren en
belangstelling hebben voor andere

die liet leuk vinden om te werken

culturen. We verwachten dal je

met een cliëntengroep die de sfeer
en diversiteit van Amsterdam

kritisch naar je eigen functioneren

weerspiegelt. Behalve voor de
dagverpleging zoeken we niomen-

daar steeds weer van te leren.

teel vooral mensen voor de avond-

diagnostische en coachende vaardigheden en een 'helikopterview'.

teams. Werk waarbij de heuiek

Ons aanbod

die je met een vaste groep cliënten

De CAO-Thniszorg is van toepassing. Je salaris bedraagt maximaal

heln opgebouwd.

f 5.095.- bruto per maand op

Je taken

basis van een 36-urige werkweek.

Aan jon de taak mensen passende

De aanstelling is voor onbepaalde

zorg te bieden in hun eigen
omgeving en met respect voor

en uildagend werk met veel vrij-

hun waarden en normen. Als wijk-

heid en buitenlucht m hel kleur-

verpleegkundige werk je welis-

rijke Amsterdam. Een allround
functie waarin je cliënten uit alle
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Seceurop Alarmcentrale B.V.
t.a.v. mevr. E. van den Beukei
Postbus 9021
1006 AA Amsterdam

plaats, ook mei andere hulpverleners
aan huis. Wanl een goede i n t e r n e

de thuissituatie. De i n h o u d e l i j k e

ALARMCENTRALE AGENT m/v

eindverantwoordelijkheid van het
zorgproces b l i j f t n a t u u r l i j k b i j j o u

De samenwerking is gebaseerd op
verschillen en niet op nnilormileil. Binnen het leam is een open

In onze hightech alarm- en communicatiecentrale sta je in
contact met je collega beveiligingsmedewerkers. Tevens zijn
de alarmsystemen van duizenden bedrijven in heel Nederland op onze centrale aangesloten. Je reageert op allerlei
vormen van meldingen, hebt contact met klanten en
natuurlijk zorg jij ervoor dat politie, brandweer en andere
hulpdiensten daarop zonodig actie ondernemen.

als wijkverpleegkundige liggen.

sfeer waarin een positieve instel-

Wat bieden wij U:
Het belangrijkste dat wij U bieden is een gezellige werksfeer, zeer enthousiaste collega's
en een plezierige werkomgeving.
Voor de functie van VERKOOPSTER/VERKOPER bieden wij U, afhankelijk van Uw werkervaring en opleiding, een aanzienlijk hoger salaris dan onze collega ondernemers.
Bijkomende salariscomponenten zijn: 10% extra salaris indien omzetdoelstellingen worden gehaald; bij elke dienstjaar, buiten de salarisverhogingen volgens CAO, nog eens 3%
extra per jaar, tot een maximum van 15% na 5 jaar; avondtoeslag na 18.00 uur 50%; zonen feestdagtoeslag 125%; volledige reiskostenvergoeding, ook indien U in Amsterdam
woont; 30% korting op personeelsaankopen.
De functie van CAISSIERE/KASSIER en VULPLOEGMEDEWERKER/STER is zeer geschikt voor studenten. Het salaris bedraagt ƒ 12,50 netto per uur all-in.
Heeft u interesse, stuurt u dan een brief met c.v. naar:

, Lillian
t.a.v. de hr. D. J. D. van der Stam, Leidestraat 74-76,1017 PD Amsterdam.
Faxen kan natuurlijk ook: 020 - 6264822. Wilt u aanvullende telefonische informatie, belt
u dan 020-6275351.

JALRAVEN VAN H A L L C O L L E G E

naar een baan
Walraven van Hall College
zaterdag 13 Hiel 11.00-15.00 uur

ling. leergierigheid en onderlinge

Je profiel

ondersteuning belangrijk zijn.

Je beschikt over hel diploma
Verpleegkundige A en MGZ ol
HBO-V. Ervaring in de psychiatrie
is een pre maar geen must. Sociale

En ondanks al die druk(te), ben jij in staat om dit radioverkeer en de alarmmeldingen in goede banen te leiden.

Belangstelling?
Bel voor nadere i n f o r m a t i e ons cen•trale nummer (020) 573 24 64.

Jij bent de verbindende schakel, waarbij het aankomt op
jouw tact en goede inschattingsvermogen.

vaardigheden en het verstaan van
de knnsl van het samenwerken

Je schriftelijke sollicitatie niet c.v.
k u n je b i n n e n 14 dagen richten

Computers met geavanceerde programma's ondersteunen je
bij deze hectische job.

z i j n uiteraard van grool belang.
Je hem in staat goed evenwicht te

aan Amsterdam Thuiszorg.
Antwoordnummer 47 l 20,

bewaren lussen persoonlijke

1070 WB Amsterdam (postzegel
niet nodig).

Ge/bteresseerd in deze schitterende baan? Stuur dan een
brief met je motivatie en je CV naar nevenstaand adres.

Uitermate geschikt voor degene, die overdag
en/of 's avonds een aantal uren bij wil werken.

pleegt en begeleidt. Hei ontwjkke-

Ben jij die professionele

Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, waarbij
naast een vastgestelde salarisstructuur ook een
centralistentoeslag wordt berekend. Je hebt 13 ADV-dagen
op jaarbasis en, we kennen een eigen pensioenvoorziening
en spaarloonregeling.

Voor de avonduren van 17.15 tot 22.00 uur.

leeftijdsgroepen en met niteenlopende sociale omstandigheden
en culturele achtergronden ver-

en externe samenwerking is een
voorwaarde voor geslaagde /org in

Geen beveiligingspapieren ?! Maak je geen zorgen, wij
investeren in je opleidingen.

Caissiere/kassier

t i j d . Verder bieden wij afwisselend

le.ii van (specifieke) deskundigheid
binnen de f u n c t i e stimuleren wij.

Om voor deze verantwoordelijke en afwisselende baan in
aanmerking te komen, zijn we op zoek naar mensen met de
nodige levenservaring die voldoen aan het volgende profiel:
•
Bij voorkeur ervaring in de beveilgingsbranche en breed
inzetbaar
•
Stressbestendig, klantvriendelijk en natuurlijk
communicatief zeer vaardig
•
Bereid om op alle dagen van de week en volgens
rooster dag-, avond- en nachtdiensten te verrichten
•
Affiniteit met computers en computerprogramma's
•
Onbesproken gedrag. Een antecedentenonderzoek
hoort bij de selectieprocedure

SECEUROP
NEDERLAND

Bovendien beschik je over

wordt met de vertrouwensrelatie

Er v i n d t dan ook veel open overleg

Reageer snel en wellicht ben jij straks diegene die ons
professionele team centralisten komt versterken, in één van
de modernste particuliere alarmcentrales in Nederland.

kijkt en het een uitdaging vindt

van de oproepdienst afgewisseld

waar solistisch, maar je betrokken-

Alert en adequaat op alarmmeldingen reageren ?!
Communiceren met je beveiligingscollega's in het veld ?!

Fulltime of parttime. U kunt aangeven welke
werktijden voor u het beste uitkomen tussen
9.00 en 22.00 uur.

Vulploegmedewerker/ster

beid met hel team is groot.
Seceurop Nederland
is één van de grootste
particuliere beveiligingsorganisaties in
Nederland. Zij is actief
in dienstverlening op
het gebied van
risicobeheer en
beschikt over een
moderne alarmcentrale. Seceurop
dankt haar goede
naam in de markt
door de inzet en
professionaliteit van
haar'beveiligingsmedewerkers.
Klantvriendelijkheid en
flexibiliteit staan bij
hen hoog in het
vaandel.

Amsterdam
Thuiszorg

AmslLTLliiin 'Iliuis/urti is mul dre;i -t.DIK) riK'dcWL'rk».

06 Software®
06 Computers
06 Solutions

Amsterdam
Thuiszorg

betrokkenheid en prolessionele

Praktijkgerichte

'

MBO-opleidingen-in
.diverse richtingen'

Bedrijfsadministratie
Commerciële Dienstverlening
Secretariaat
Juridische Dienstverlening
Logistiek
Automatisering
Beveiliging/Politie/Marechaussee en Landmacht

• op diverse niveaus, van l tot 4
• volgens verschillende leerwegen (werken & leren, school & stage)
• dag- en avondopleidingen

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

• voor schoolverlaters en volwassenen
• voor herintredersAsters en werkzoekenden
• MBO+ (havo-instroom) speciale bijeenkomst om 13.00 uur
• bedrijfsopleidingen, (avoncllcursussen en (in company) trainingen (tel: 020-5161666)

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !

Kies de juiste richting: schipiuideniaan 20
Nabij station Lelylaan, te bereiken met tram l en 17, sneltram 50, trein of auto:
ringweg AIO afslag S106

Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg,
dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

A d v e r t e r e n ? Bel met R i na Ver kaa i k 020-562 2804

Walraten van Hall College
postbus 9006, 1006 AA Amsterdam,

t trgnnMl ppttxtingin «nfrum jntiferaüm «ft

tel: 020-5161616
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C.M. Hoogenboom, Amsterdam
Lente 2000, Bos en Lammermarkt

Nol v.d. Voet, Amstelveen
1965, hoek Hartenstraat-Keizersgracht

D

RIE MAANDEN lang, gelijktijdig met de zeer
succesvolle tentoonstelling 'Jacob Olie, fotograaf van 19de-eeuws Amsterdam' in het
Gemeentearchief Amsterdam, hield deze krant een
fotowedstrijd met als thema 'straatleven'
Tientallen amateur-fotografen hebben er aan deelgenomen. In totaal zijn ruim zeshonderd foto's
ingestuurd.

Ruim 600
inzendingen

Kees Stoffels, Amsterdam
1983, Zuidplein/WTC in aanbouw
'
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Een jury, bestaande uit Dick Piet, hoofdredacteur
Weekmedia (waar ook deze krant toe behoort),
Trudy Steenkamp, pr en promotie Weekmedia,
Anneke van Veen, conservator fotografie van het
Gemeentearchief en Betsy Dokter, voorlichting
Gemeentearchief, heeft de inzendingen beoordeeld. Daarbij is vooral gelet op het thema. Voorts
speelde originaliteit een nadrukkelijke rol bij de
beoordeling.
Opvallend is het grote aantal foto's uit de jaren
veertig, vijftig en zestig dat is ingezonden. Evenals
het aantal foto's van fietsen tegen brugleuningen
en winterse taferelen op de grachten. De viering
van Koninginnedag heeft duidelijk veel amateurfotografen tot inspiratie gebracht, gezien de tientallen vrijmarktfoto's.
De hoofdprijs, een prachtig geïllustreerde, door
Anneke van Veen geschreven boek 'Jacob Olie Jbz
(1934-1905)', ter waarde van 95 gulden, is gewonnen door C.M. Hoogenboom uit Amsterdam met
een foto gemaakt (met een Kodak Advantix-camera) op de Bos- en Lommermarkt bij het GuldenWinkelplantsoen in de hoofdstad.
De tweede prijs, de paperback van eerdergenoemd boek, ter waarde van 59,50 gulden, gaat
naar Kees Stoffels uit Amsterdam, die in september 1983 twee kleuters fotgrafeerde op het
Zuidplein voor het toen nog in aanbouw zijnde
WTC.
De derde prijs, eveneens een paperback, is
gewonnen door Aly Hendriks uit Amsterdam, met
de foto gemaakt in april 1998 op het Stationsplein
voor het Centraal Statio_n.
De vierde tot en met tiende prijs, het wandelboekje 'Jacob Olie (1834-1905), fotograaf van
Amsterdam', waarin Peter Paul de Baar drie wandelingen beschrijft: bij de westelijke eilanden, in
de oude binnenstad en omgeving Weteringbuurt
langs de Schans, zijn gewonnen door (in willekeurige volgorde): Nol v.d. Voet, Amstelveen; A. van
Spomeren, Amsterdam; J. Suyl, Amsterdam; Mary
Siekeman, Diemen; Rik Faunhof, Amsterdam; B.
Schulte, PWmerend; Piksin The_, Amsterdam.
Tot slot zijn er dertig 'troostprijzen'. Een
Fotoboek van de Eeuw gaat naar: Alexei Arsentyev,
Nettie van Diessen, Ria Nijland, Betty Stokvis,
Frits Wileke, M. Staal, Ilana Bogaard, M.
Hoenderdos, A. Stuster, B.E. Kemur, E. Pennink,
G.H. Vriens, J.v.d. Baan, Y. van Seters, H. de
Goede, G.F. Tediek, Ben van Eek, Geertjan Pijpers,
B. van der Weel, M. van Klinken, A. Groenveld,
Saskia Lanson en A. ten Cate, allen uit
Amsterdam; J.L. van Velzen, Amstelveen; H. J.
Bonnier, Alphen a/d Rijn; F. Priëst, Beek en Donk;
Henk Pen, Aalsmeer; B. Schulte, Purnierend; K.E.
Kars, Heilo en Hans Dornseiffen, Ouderkerk a/d
Amstel.
De prijzen worden de komende week aan de winnaars toegestuurd. De eerste tien in de prijzen
gevallen foto's ziet u op deze pagina; komende
weken publiceren we de foto's van de troostprijswinnaars. Mogelijk worden ook van foto's die niet
in de prijzen zijn gevallen eveneens speciale pagina's samengesteld, die de komende maanden in
deze krant zullen verschijnen.
Dit betekent wel dat het nog geruime tijd kan
duren voordat de inzenders hun foto's terugontvangen. Dat kan zelfs pas in het najaar zijn, omdat
een deel van de foto's in de zomer geëxposeerd zal
worden in het Gemeentearchief Amsterdam.

J. Suyl, Amsterdam
1955, Kloveniersburgwal gezien vanaf de Nieuwmarkt

Winnaars
fotowedstrijd

Mary Siekeman, Diemen
i 1980, pont over het IJ achter Centraal Station

Aly Hendriks, Amsterdam
Stationsplein/Centraal Station
B. Schulte, Purrnerend
1990, blussen brand bromfiets op Waterlooplein

A. van Soomeren, Amsterdam
Skatebaan Museumplein vóór de renovatie

Rik Faunhof, Amsterdam
1996, Vondelpark

Uitslag paaspuzzel
De paaspuzzel die we in de krant van 19 april publiceerden,
heeft ruim tweeduizend inzendingen opgeleverd. De oplossing
luidt: Het voorjaar komt met rasse schreden zij brengt de bloemen weer naar het heden.
De eerste prijs, een cadeaubon van 100 gulden gaat naar A. J.
Meijer, Aalsmeer; de tweede prijs, een cadeaubon van 75 gulden
is gewonnen door C.H. Leek, Amsterdam en de derde prijs, een
cadeaubon van 50 gulden is voor Paula Voogt, Amstelveen. De
vierde tot en met tiende prijs, een cadeaubon van 25 gulden,
gaat naar: K. v.d. Veen, Sacha Vermeulen, R. Lavoor,
Amsterdam; M.S. Demmers, Diemen; J. van Averzaath, Mrjdrecht; J. Zwemmer, Zandvoort; Mevrouw Meijer, De Kwakel.

Piksin The, Amsterdam
Februari 2000, vuilnis
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Dieren en
-benodigdheden

ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.

Alles voor uw
tuin

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!
(Voor meer informatie zie de elders afgedrukte bon).

Ellen Cats Hondenkapsalon,
gedipl. sinds 1978.
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
Tuiniersbedrijf heeft nog tijd
023-5730068.
om uw tuin zomerklaar ie
Particuliere Micro-advertenties
maken. Tevens bemesting,
worden doorgeplaatst op ATS
tuin ophogen en verder alles
Text.
leverbaar. Tel. 023-5321465.

Reparatie en onderhoud
Schildersbedrijf van der Have
VOOR AL UW SCHILDERWERK
TEVENS SCHEEPSSCHILDERWERK.
Bel voor een vrijblijvende prijsopgaaf:
0297-326577/ 06-23646975

Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte tn diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenveldertse Courant.
F 4.29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur,

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur,

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, en de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Financieringen
Autoverzekering

Benidorm

Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Balie Amsterdams Stadsblad,
Het Parool gebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam
Geopend: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.00 uur.

SAAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK
Eigen revisie-afdeling
Motoren/versn.bak
SAAB OCCASIONS
tel. 023-5614097

Strandpachters
opgelet
DAF YA 314, 4 x 4, belastingvrij, APK gekeurd + lier.
Vraagprijs ƒ4.950,-.
Tel. 045-5729348.

Woningruil

8 dgn .. -r.

J 495,-

Verhuizingen
Bel Ben voor grote en kleine
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
verhuizingen. Goedkoop en kamerverhuizingen/transport.
vakkundig. Tel. 06-53208374. Voll. verzekerd, 020-6424800

GESPECIALISEERD IN CARAVANBOOT- EN BANKSTELSTOFFERINGEN

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
SG
SG
SG
pocket combi Latex Lalex Lazy
Maal

Oproepen
Dames en heren gezocht, 22 tot 28 jaar, die een baan hebben
en middelbare scholieren 15 tot 19 jaar, voor diverse leuke
marktonderzoeken in Amstelveen. Je krijgt hier een vergoeding
voor. Inlichtingen: 020-6654447.

Mededelingen
VERHUISBERICHT
H. van Brero
DOCTOR OF ACUPUNCTURE
FYSIOTHERAPEUT
Is met ingang van 15 mei 2000 verhuisd naar:
Frans Zwaanstraat 70
2042 CE Zandvoort
Tel.: 023-5733354
12 t/m 15 mei praktijk gesloten.
2de Openluchtschool A'dam
50 jaar! Reünie 30 juni a.s.
Info en aanmelden t/m 26 juni.
Opa Zwemmer 70 jaar.
Tel.: 020-6793858.
Van harte,
E-mail: tweedfiols@hetnet.nl
Cindy en Kelsey.

Felicitaties

Siportcafé Zandvoort
voor Don.dag/dansontmoetingsav.
bruiloften, recepties, perso- voor singles 30+ De Ossestal
neelsfeesten,
verjaardags- Nieuweln 34 bij Osdorperban
feestjes,
catering.
023- 88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!
5715619:06-54616812.

Evenementen
OPENLUCHTVLOMARKT
AMSTELVEEN CENTRUM
zo. 14 mei 10.00-17.00 uur.
Terrein: Burgemeester
Haspelslaan t.o. V&D.
Inl.: Midland BV 033-4751167

Opleidingen en cursussen
ASTROLOGIE Beroepsopleiding. 020-6384148.

Dans- en balletles
SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Lichaamsverzorging
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

70x200
80x200
90x190
90x200
120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200
200x200

45

25

40

99,105,110,115,155,165,180,190,200,230,255,-

160,- 180,165,- 190,175,- 200,185,- 215,225,- 255,245,- 280,265,- 300,270,- 315,305,- 345,350,- 380,390,- 425,-

damast latex 16 cm
275,280,285,290,375,395,425,450,495,525,540,-

339,359,389,399,539,549,579,599,679,749,819,-

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

ZO cm Foam
509,559,559,569,-

860,870,960,970,-

809,829,879,929,1039,1179,1319,-

1270,1380,1480,1500,1600,1700,1800,-

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD
POLYETHER90 x 200 x f6 CM DIK;
<•;*•:. MATRAS; ••'--^'. ^-'^ •',^:'-^": ••;?:ïi£
^~:C- SG35 •ÏÏH^V- v vah450,- sft yoor2Q
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Postjesweg 87
Amsterdam-West
Tel. 020-6186088
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid
Tel. 020-4703049
Van Woustraat donderdag koopavond

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).

40cpm! Binnen 5 seconden Nu 60 cpm! Gay direct apart!
vrouwen 30+ direct aan de lijn! Binnen 3 sec. live op 09060906-1715
0888

te hebben?!'

Ik ben een leuke vrouw, 31,
en hou van skeeleren, tennis,
uit eten en drinken. Daarnaast
hou ik van een goede film met
jou naast me op de bank. Als
je meer van me wilt horen....:
Boxnummer 270080.

Zijn er op deze lijn nog socia| Ie, eerlijke en realistische
mannen die positief denken
en die het aandurven om een
fijne relatie op te bouwen?
Kies direct voor:
Boxnummer 275611.

Boek Direct Bespaar Direct.

Ben jij bereid om je vrijheid en
blijheid te kunnen delen met
een leuke meid als ik? Bel dan
voor meer INFO! Ik heet
TESSA, dus spreek in die
reactie en ik kom in actie!
Boxnummer 345340.

Bij Vakantie Toppers Direct is het uitzoeken van uw vakantie kinderspel. Want in
onze brochures staat alle informatie die u nodig heeft, compleet met glasheldere prijzen.
Zo selecteert u in een handomdraai een grandioze vakantie voor de allerlaagste prijs.
Bovendien garanderen wij u de beloofde kwaliteit: als de informatie in onze brochure
niet klopt, krijgt u na terugkomst een gedeelte van uw geld terug!* Hou het dus simpel
en boek Direct: het gaat per slot van rekening om uw vakantie!

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Ben jij een betrouwbare man,
pak dan de telefoon voor
meer info! Ik ben een blonde
meid, 21, met blonde haren,
uit het westen van het land. Ik
heet Corry en zou graag eens
willen afspreken met je. Dus
spreek snel in!
Boxnummer 379209.

PATRICK, 27 en woonachtig
in het westen van het land. Ik
heb een normaal postuur
weeg 83 kg en ben 1.83 groot.
Wat ik zoek is een leuke meid
om samen een leuke relatie
op te bouwen. Geef jij eens
een reactie?
Boxnummer 842263

Als jij een monogaam karakter
hebt dan zal ik je niet teleurstellen. Ik ben een vrouw met
één lief en zacht karakter.
Gescheiden, slank, werkend,
goed uitziend, met donker
haar. Meer over mij kun je
horen op: boxnummer 289195

Bel 020-562 62 71,
voor het snel opgeven
van uw Micro-advertentie.

of haal onze brochures op het postkantoor

Sander, 24 jaar oud met donkerblond haar en blauwe
ogen, 75 kg, en 1.87. Ik hou
van uitgaan, fitness en nog
veel meer. Als je meer van me
wilt weten, dan spreek je in Ik ben op zoek naar een leuke
op: boxnummer 703118
vriendin om gezellig samen te
winkelen, koffie te drinken en
Waar is die lieve man die
andere leuke dingen te doen.
serieus is? Ik ben een vrouw
Ikzelf ben een leuke vrouw en
van 35, heb een dochter van
wil graag kennismaken.
5, 2 honden en 3 katten.
Boxnummer 349497
Meer details op:
Boxnummer 349453.
Ik ben een rustige, slanke
Ik heb blonde haren, ben een vrouw en weduwe. Ik zou
slanke vrouw en weduwe. Ik graag in contact komen met
leuke,
vlotte man.
zou graag in contact komen een
met een leuke, vlotte man. Reacties graag via:
Boxnummer 349516.
Reacties graag via:
Boxnummer 296192.
41 -jarige moeder van 2 kinderen zoekt een leuke man tussen de 35-45. Je moet het
geen probleem vinden dat
Sylvia een dikke vrouw is.
Boxnummer 362099.

OQOO - w 20 300

Bel ons

Ik ben een jongeman van 35
en zoek een leuke vrouw voor
het aangaan van een serieuze
relatie. Ik heb 2 dochtertjes
van 7 en 4. Hou-je net als ik
van kinderen, reageer!
Boxnummer 770373

NIET

TE

BOEKEN VIA

HET

REISBUREAU, ALLEEN

DIRECT!

Met alle nieuwtjes, akties en ideeën om
goed en voordelig boodschappen te doen,

Mariska, 23, heeft half lang
blond haar en houdt enorm
van dieren en natuur. Zij zoekt
een jongen die dezelfde
hobby's heeft. Info:
Boxnummer 296032

Invalide jongen van 23 jaar
heeft bruin haar en bruine
Ik, vrouw, 38, zonder kindeogen en hij valt op meisjes
ren, zou het leuk vinden om
met kort haar.
samen met jou van de lente te
Boxnummer 796109
genieten! Boxnummer 364750

Ook op het internet:

fyv|!§^

Vakantie
Nederland
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
vakantie - arrangementen ligt voor u klaar.
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400.

Toerisme algemeen

GA KRANTEN

Te koop: goed onderhouden 4
pers. Mercedes camper. Bel.
vrij (1976) apk tot 2001, compl. inger.-i- voortent en fietsimp. ƒ9500. 020-6250439.

Vrouwen, 18-55 jr, geven Bel 020-5626271 voor het
snel opgeven van uw Microtelnr. voor contact! Bel:
advertentie.
0906-18.22 (1gpm).

Ik ben een vrouw, net 40 jaar,
Sportmassage, ontsp. mas- en heet Anita. Ik ben eigenlijk
sage Shiatsu, voetreflex, ook op zoek naar een leuke man
zonnebank. Tel. 023-5714092 tussen de 30 en 40 om mee
kennis te maken. Ik wil niet te
hard van stapel lopen en lekker rustig beginnen. Als het je
wat lijkt, reageer gerust op
mijn box! Boxnummer 349411

Te koop: vis-, ventvergunning voor
het zuidstrand Zandvoort, incl.
verkoopwagen en alle benodigdheden. Tel. 06-22508357.

* lees de voorwaarden van onze kwaliteitsgarantie in onze brochures

Ik ben sinds lange tijd weer
vrijgezel en zoek via dit nummer een fijne vriendin. Ik heb
een goede, vaste baan, hou
van dieren, een goede film,
etc. Spreken wij eens af?
Boxnummer 718401

Postcode daling: vrouwen uit Geen 0906 op je rekening!
jouw postcodegebied!
Bel nu gratis de datinglijn
0906-17.17(60cpm)
0800-4901

Vraag en aanbod

T.k. aangeb. fietsstoeltje voor
Bobike. Goedgekeurd ANWB
z.g.a.n. ƒ50,-. Tel. 5713509.

22-jarige jongen uit Gouda is
1.60, heeft blauwe ogen en
donkerblond haar. Hij houdt
van lekker onderuit TV kijken,
strandwandelingen en lekker
iets drinken in een cafeetje.
Luister voor de details:
Boxnummer 789156

0906-lijnen

Uitgaan

a

Dit ondeugend verpleegstertje
van 20 jaar zoekt een lief
vriendje. Ik ben een gezellige
kletskous en zou dus graag
wat van je willen horen. Ga jij
nu snel reageren?
Boxnummer 361965

Aangeb. 4
kamereengez.
won. met zolder vrij uitzicht.
Huur ƒ620,- te Heemsted.
Gevr.
eengez.won.
liefst
Zandvoort of omg. Tel. 0235275589 of 06-25257931.

Kreta
Vak

6

hoef je toch H l @t

Leuke, lieve, gezellige, mooie,
blonde meid uit Den Haag van
22 jaar, zoekt een blonde
Woonruimte
gevraagd
in Micro-advertenties opgegeven
jongen tussen de 22-25 om
Zandvoort voor alleenstaande. voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op samen leuke dingen te gaan
Huur ±1000,- p/m.
ondernemen. Heb jij een auwoensdag geplaatst.
Tel. 06-29278630.
to? Boxnummer 379340.

dgn v.a. 645,- / 15 dgn v.a. 6^5,- / 22 dgn v.a. 795,- / vertrek vrigimei

NAGELSTYLISTE, een vak
met toekomst avond-dagopl.
Info: 020-6201914.

11 %wl i l IL ÏS ^&tf>

Woonruimte te huur gevraagd

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

GROTE VLOOIENMARKT
AMSTERDAM
BOS EN LOMMER
Zo. 14 mei 09.00-16.00 uur
Jan van Galenhal, Jan van
Galenstraat bij Lucaszh.
Inl.: Midland BV 033-4751167

Ik heb een flink tot dik postuur
en ben 39 jr, blauwgroene
ogen, halflang blond haar. Ik
zoek een niet kalende man in
het westen van Nederland. Ik
ben gescheiden en zoek gewoon een nieuwe, betrouwbare vriend. Boxnummer 266925

HENK is mijn naam, ik ben 31
en zoek een leuke meid tussen 20 en 30 voor opbouwen
van een serieuze relatie. Ik
hoop dat mijn oproep jou aanspreekt! Ik reageer echt terug!
Boxnummer 864828

Personenauto's
te koop aangeboden

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

(Bezorgklachten tel. 0900-8998200)

*Voor je

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Schilder heeft nog tijd voor
Bel nu: 023-5714534.
binnen- en buitenwerk, vrijblijUniek in Nederland! Geen Ben jij een donkere, lange en
vend
prijsopgave.
Tel.
BKR-toetsing, maar toch geld. stevig gebouwde man? Ik ben
5719800 na 19.00 uur.
Martine en hou van gezellig0900-20 20 720.
heid en lekker uit eten. Luister
naar mijn oproep en vergeet
niet te reageren!
Boxnummer 361823.

" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.

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

Bij twijfel, direct bellen want
via 0800-4140 kost het niets!
Ik hou van motorrijden, ik heb
een vaste baan en een leuk
huis. Ik heb donkere haren en
donkere ogen. Ik zoek een serieuze date in de randstad.
Boxnummer 700688

Caravans

Watersport

Gezellige KLAVERJAS-REIZEN! 7 dg naar het Duitse
Odenwald met o.a. Heidelberg
en Würzburg v.a. ƒ598,- (22/5,
EZ615). Incl. o.a. busreis,
hotel HP en elke avond klaverjassen met leuke prijzen.
KRAS SterVakanties
073-5999999 (www.kras.nl)

Komt allen naar de

open dag
op 14 mei van 12-17 u. op het
WATERSPORTCENTRUM
Sloterpias aan de
Chr. Plantyngracht 4
of bel voor info: 020-6175839.

Snel een Micro-advertentie opgeven?
Bel 020-5626271 of fax uw tekst naar 020-6656321.

u dgn v.a. vs,- / 15 dgn v.a. 525,- / 22 dgn v.a. 795,- / vertrek vr 12 mei

Algarve
f^

mnaf

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij
jouw in de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor folders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te
staan en je zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per
week kan al genoeg zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan
kan het geld verdienen voor jou al snel beginnen...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

ln nr

8
8 dgn
dgnIn apt. Ducino

7425,"

LnterLanden spreigroep

woensdag 10 mei 2000
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EXPERT, DAAR WORD IE WIJZER VAM

Personeel gevraagd

Commercieel personeel

(Para)medisch personeel

Algemeen

Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis is het enige grote, algemene
ziekenhuis dat letterlijk en figuurlijk midden in het hectische,
hoofdstedelijke leven staat. Een ziekenhuis met 530 bedden
dat patiëntenzorg koppelt aan een grote gastvrijheid, met
begrip voor wensen en problemen van een multiculturele
samenleving. Alle belangrijke specialismen zijn vertegenwoordigd.
Er zijn ruim 2250 medewerkers actief.

"~.!,<••„WTri-iiM.,11. «-r/^,*,,.*

TRIBUUT BEWAKING B.V.
te

AMSTELVEEN
Beheerste groei betekent verantwoorde groei.
We zijn benaderd door een groot concern te Amsterdam met
het verzoek voor hen de beveiliging te gaan verzorgen!
Dat betekent erkenning van onze organisatie en voor onze
beveiligingsbeambten!
Dat betekend vertrouwen in de kwaliteit van
Tribuut Bewaking b.v.
Wilt u deel gaan uitmaken van onze organisatie, neem dan:
of:
of:
of:
of:

NIEUW BIJ EXPERT!
Libertel introduceert nu wel heel voordelige
abonnementen. Bijvoorbeeld LIBERTEL 60:
incl. 60 belminuten per maand voor maar
34,95 per maand. Nu in combinatie met een
toestel naar keuze, bijvoorbeeld:

ƒ 34.95

telefonisch contact op:
kijk naar onze website:
e-mail naar:
schrijf een sollicitatiebrief naar

020-6436853
www.tribuut.nl
info@tribuut.nl

TRIBUUT BEWAKING B.V.
Amsterdamseweg 106
1182 HH Amstelveen
Afd. Personeelszaken

,>.;Het beste netwerk'•
;riu npg^vóbrdéiigèr;
Hoe meer u belt hoe
goedkoper* het is
,

15

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

Administratief/kantoorpersoneel
HET AMSTERDAMS STEUNPUNT WONEN werkt actief aan
het vergroten van de invloed van bewoners op de eigen woonsituatie. Daartoe ondersteunen en adviseren onze medewerkers bewonersorganisaties, geven cursussen en zorgen voor
voorlichting en informatie. Betrokkenheid en inzet zijn kenmerkend voor de werkwijze. Bij het ASW werken circa 45 medewerkers. Het ASW-kantoor bevindt zich op 5 minuten lopen
vanaf het Centraal Station in Amsterdam.
De afdeling Ondersteuning zoekt twee enthousiaste en professionele collega's.

SECRETARESSE m/v

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur) Op het Diagnostisch Centrum/Bloedafnamelaboratorium is
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de een vacature voor een
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt,
Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Winkelpersoneel
AIRPORT RETAILERS ASSOCIATION

Internationaal In Nederland!!
Wij zijn op zoek naar meerdere fulltime

winkelverkoop(st)ers
voor onze nieuwe, per 1 augustus 2000, te openen winkel
op de Luchthaven Schiphol.
In de winkel zal een breed assortiment van producten worden
aangeboden. De klanten zijn passagiers die nog net voor hun
vertrek per vliegtuig tot aanschaf van zogenaamde
convenience goederen willen overgaan.
Voor de invulling van de functies zijn we op zoek naar enthousiaste kandidaten die zich thuis voelen in de dynamische en
internationaal georiënteerde omgeving die de luchthaven
eigen is. Ervaring als winkelverkoop(st)er is een pre.
Kennis van de Engelse taal een voorwaarde.
Belangstellenden kunnen tot 14 dagen na plaatsing van deze
advertentie solliciteren of informeren bij:
AIRPORT RETAILERS ASSOCIATION
De heer J.E. Heins
Vertrekpassage 249
1118AV Luchthaven Schiphol
telefoon: 020-4067456.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Gevr. per direct flinke huish.
hulp voor 2 dgn p. w. bij gezin
U biedt secretariële ondersteuning aan twee andere afdelin- in A'dam Buitenveldert. Dgn in
gen. Incidenteel wordt uw inzet ook gevraagd bij projecten van overleg. Tel.020-6423190 na
18.00 uur of 06-51515128.
medewerkers. Daarnaast is personeelsadministratie een belangrijke taak.

32 uur

U kunt zelfstandig en planmatig werken en bent niet bang om
initiatief te nemen. U kunt bovendien goed samenwerken in
een team. U heeft HAVO, aangevuld met een opleiding voor
secretaresse. Het is belangrijk dat u goed vergaderingen kunt
notuleren. Bovendien kunt u overweg met programma's als
Word, Access en Excel.

medewerker pre- en
postanalytische groep

Technisch
personeel

FUNCTIE-INHOUD:
U maakt deel uit van de pre- en postanalytische groep.
De medewerkers van deze groep verrichten venapuncties bij
klinische en poliklinische patiënten. Deze bloedafnames vinden
plaats in het OLVG of locatie Prinsengracht en op enkele
externe locaties. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontvangst en
voorbewerking van bloed- en urinemonsters en het verrichten
van kwalitatieve analyses. Tevens hebben zij een algemene
receptiefunctie en verrichten zij administratieve werkzaamheden.
Zij hebben veel contact met patiënten en collega's van andere
afdelingen.
FUNCTIE-EISEN:
- een diploma doktersassistent of hieraan gelijkwaardig
- geen bezwaar tegen werken in de weekeinden
- een patiëntvriendelijke en collegiale instelling
ARBEIDSDUUR:
Het betreft een vast dienstverband voor 24 uur per week.
ARBEIDSVOORWAARDEN:
Het salaris is conform FWG 35.
Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuizen.
INLICHTINGEN:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw
O. Langenhoff, teamleider pre- en postanalytische groep,
telefoonnummer 020 - 599 31 48, of mevrouw C.L Vecht,
hoofdanalist, telefoonnummer 020 - 5993160.
SOLLICITEREN:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen 14 dagen, o.v.v.
vacaturenummer 20109, richten aan P&O, t.a.v. mevrouw
A.F. Verhofstad, personeelsadviseur, Postbus 95500, 1090 HM
Amsterdam. E-mail:a.f.verhofstad©olvg.nl

loodgieters en
dakdekkers

onze lieve vrouwe gasthuis

Bel 020 - 562 62 71
of fax uw tekst naar 020 - 665 63 21.

de Stichting Kinderopvang AMC beheert twee bedrijfsgebonden kinderdagverblijven, op het terrein van het AMC, totaal 102
kindplaatsen. Openingstijden van 7.00 tot 18.00 uur.
Voor één van onze kinderdagverblijven zoeken wij:

Het Hematologisch Klinisch Chemisch Laboratorium (HKCL)
is een modern laboratorium waar met behulp van eigentijdse
technieken, analyses worden uitgevoerd ter ondersteuning
van patiëntendiagnostiek en ter controle van de ingestelde
behandeling.

Gevraagd bij loodgietersbedrijf
BEMI te Diemen:

020-6901075
020-6992535
0651-342586
Snel een Micro-advertentie opgeven?

Personeel voor kinderopvang

een peuterleid(st)er
voor 27 uur per week op drie vaste dagen
maandag, dinsdag, en vrijdag

een babyleid(st)er
voor 27 uur per week op drie vaste dagen
maandag, dinsdag en woensdag

een vaste invalleid(st)er
met een basiscontract van 18 uur per week
Tevens zoeken wij OPROEPKRACHTEN voor vervanging bij
ziekte of vakantie.
Vereisten:
* een afgeronde M.B.O. opleiding;
* ervaring, enthousiasme en inzet:
* wonen in de regio Amsterdam.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Welzijn.
Brieven met motivatie voor 20 mei sturen aan:

Stichting Kinderopvang AMC
p/a Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9,1105 AZ Amsterdam
Voor informatie kunt U op di. en do. bellen met
Petra Schaefers tel. (020)'566.2868.

Personeel aangeboden
B.z.a. betrouwbare oppas
voor uw huis en huisdieren tegen vergoeding. 0598-613913

Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
Micro-advertenties opgegeven
of fax uw tekst
voor maandag 15.00 uur,
naar 020-6656321.
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Snel een Micro-advertentie opgeven?
Bel 020-5626271 of fax uw tekst naar 020-6656321.

SALARIS: minimaal ƒ3.297,-, maximaal ƒ4.212,- per maand bij
fulltime dienstverband aanstelling (conform CAO-Welzijn).

MEDEWERKER SECRETARIAAT
16 uur per week
U biedt ondersteuning bij het bijhouden van een digitaal te
raadplegen databank. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor
het beheer van het relatiesysteem. Ook wordt van u verwacht
dat u brieven kunt opstellen en teksten kunt redigeren. Daarnaast verricht u overige ondersteunende taken.
U vindt zelfstandig werken een uitdaging en kunt goed organiseren. U toont initiatief en hanteert een klantgerichte werkwijze.
U heeft kennis van of belangstelling voor juridische procedures.
U heeft HAVO, aangevuld met gedegen kennis van en ervaring met o.a. programma's als Word, Access en Excel.
SALARIS: minimaal ƒ3.297,-, maximaal ƒ4.212,- per maand bij
fulltime dienstverband aanstelling (conform CAO-Welzijn).

MICRO'S

INLICHTINGEN EN SOLLICITATIE:
Als u meer wilt weten over deze functies kunt u tussen 9.00 en
10.00 uur bellen met mevrouw A. Kranendonk,
tel. 020 - 523 01 30. Brieven met curriculum vitae kunnen tot
uiterlijk 19 mei worden gestuurd aan het Amsterdams Steunpunt Wonen, t.a.v. mevrouw M.W. Rieder, Nieuwezijds Voorburgwal 32,1012 RZ Amsterdam.

Professionele collega's gezocht!!
Service desk medewerker bij
een bank interessant?
LAAGSTE PRIJS GARANTIE

ALLES OP EEiy RU:
• Handige Ericsson A1810s
dual band
• Standbytijd tot 100 uur
• Spreektijd tot 240 minuten
• l.c.m. een Libertel 60
abonnement voor maar 34,95
per maand
• Incl. 60 belminuten per maand
• Geen aansluitkosten
, t.w.v. 105,75

LBBERTEL
Deze aanbieding is geldig t/m 21 mei.
Neemt u voor een snelle afhandeling legitimatie
en een kopie bankafschrift mee.

ER ZIJN RUIM ZOO EXPERT-WIWKELS IN HEEL,
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Haarlem

Gedempte Oude Gracht 5-9

Werken op een servicedesk bij een bank is best zwaar. De
hele dag wordt er een beroep gedaan op jouw klantvriendelijkheid en soms moet je gewoon even stoom afblazen. Gelukkig
werk je in een klein team van professionele SERVICE DESK
MEDEWERKERS van ReceptieService B.WIntegrated Services B.V. die je ondersteunen. Een van je toekomstige collega's
kan je vertellen hoe leuk en afwisselend deze functie kan zijn.

Mannen en vrouwen onder elkaar
Moderne mensen combineren werk, zorg en opleiding. Om
jezelf optimaal te kunnen ontplooien bieden we je de gelegenheid om fulltime of parttime te werken.

Aangenaam
Naast een aangename telefoonstem en een representatief
voorkomen beschik je over de nodige sociale vaardigheden.
De computer bijt je niet en ook een klant in het Engels te woord
staan moet geen probleem voor je zijn.

G Ö ED

B E K E K:tN

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Kansen!!
Uiteraard gaat niemand zo het diepe in. Je wordt goed ingewerkt. De benodigde diploma's kun je bij ons halen. Zo bieden
wij dames en heren met talent de mogelijkheid om op onze
kosten door te groeien naar deze en andere interessante
functies.

Info?
De baan van je leven?
Bel gratis 0800-5463842
(wo, do., vr., tussen 16.00 en 20.00 uur)

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f 6.06

t/m 4 regols

f 8.08

t/m 5 regels

l 10. tl

SPAAR SELECT

t/m 6 regels

( 12,13

zoekt een

t/m 7 regels

f 14,15

REGIOCONTROLLER

t/mBiegels

f 16.17

voor de vestigingen in Amsterdam,
Utrecht en Almere (standplaats).
U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en
maakt de rapportage voor de drie vestigingen (uit te breiden
naar zes). U zorgt voor de geconsolideerde jaarrekening aan
het hoofdkantoor (franchisegever) en franchisenemer.
Tevens bent u in eerste instantie aanspreekpunt voor automatisering en personeelszaken. U heeft een ruime werkervaring
en opleiding op minimaal SPD/NIVRA t/m AO niveau. Salarisindicatie ca. ƒ70.000,- / ƒ100.000,- afhankelijk van kennis en
ervaring. Een lease auto is bespreekbaar. Daarnaast kent
Spaar Select uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select Utrecht B.V.,
la.v. John Gaarlandt, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
Voor informatie bel 030-2367646 en vraag naar John
Gaarlandt. Deel mee dat u belt voor de functie van
regiocontroller.

Musici en
artiesten
ZINGEN... wellicht iets voor
U? R.K. Agneskoor zkt versterking (klassieke werken).
Theo Rietveld 020-6418541.

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

t/m 9 regols

f 18.19

t/m 10 regels

t 20,21

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia. Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

16
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RENAULT T O P O C C A S I O N
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Met 1 jaar of 20.000 km off icial
auto i/eenemsn

%ROEGOP

AMSTERDAM ZUID OOST:
Schepenbergweg 43
telefoon 020 - 691 02 01

AMSTELVEEN:
Bovenkerkerweg 5-9
telefoon 020 - 641 08 18

Micra 1.3 LX Sdrs, Rood, 1994,
71.000 km
f. 13.995,Micra 1.3 Astck Myst, Yellow, 1999,
6.000 km
f. 25.995,Sunny 1.4 Sdrs, Clair Blue Green,
1995,51.000 km
f. 15.995,Sunny 1.4 Sdrs, Clair Rood, 1995,
66.000 km
f. 15.995,Almera 1.44drsGXT, M. Red, 1995,
77.000 km
f. 18.995,Almera 1.4 Sdrs S, Yellow M., 1996,
60.000 km
f. 20.995,Almera 1.4 Sdrs GX, M. Red, 1996,
80.000 km
f. 78.995,Almera 1.6 Sdrs Florida, Twotone.
1998, 41.000 km
f. 26.995,Almera 1.6 Autom. 4drs, Blauw M.,
1998, 32.000 km
f. 27.995,Almera 1.4 Sdrs Pulsar Sport,
Blue M., 1999, 8.000 km
f. 29.995,Almera 1.4 Sdrs GX, Olive M., 1999,
18.000 km
f. 28.995,Primera 1.6 LX 4drs Airco, M. Red.,
1994,102.000 km
f. 76.995,Primera 1.6 LX Sdrs Airco, M. Red.,
1996, 93.000 km
f. 19.995,Primera 2.0 DSL Wagon D, BI. Met.,
1 996,103.000 km
f. 20.995,Primera 2.0 SRI nwe model, Black,
1 996, 94.000 km
f. 25.995,Primera 1.6 GX 4drs, Bronze, 1997,
47.000 km
f. 29.995,Primera 1.6 GX 4drs, Grijs M., 1998,
31.000 km
f. 31.995,Primera 1.6 SLX Sdrs, Blauw M.,
1 998, 21.000 km
f. 32.995,Primera 1.6 SLX Estate, Groen M.,
1 998, 26.000 km
f. 34.995,Primera 2.0 SE Autm., Zilver M.,
1999, 24.000 km
f. 44.995,Primera 2.0 GT 4drs, Blauw M.,
1999,10.000 km.
f. 44.995,Primera 1.6 4drs Trend, Blauw M.,
1999,10.000 km
...f. 36.995,Vanette Cargo 2.3 DSL Dub Cab,
Groen M., 19.000 km
f. 29.995,-

i
l
l
i

l

• Alle Ot-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd
• Gratis Mobiliteitspas

j

S

3 u h o i/Geneman H auho
l

l Micra 1.O LX Sdrs, Rood, 10-93,
|
47.380 km
f. 11.995,\ Micra 1.3 GX 3drs, Groen, 04-96,
l
74.01 6 km
f. 16.250,! Micra 1.0 Airco Sdrs, Rood, 05-97, !
38.003 km
f. 16.995,Micra 1.0 Airco Sdrs, Do. Rood,
07-97, 39.373 km
f. ƒ6.995,I Micra 1.3 SRi 3drs, Groen, 06-98,
l
22.153 km
f. 19.995,Micra 1.3 Lima Sdrs, Geel, 03-99,
12.120 km
f. 20.995,' Micra 1.3 Aztek Sdrs, Brons, 12-99, l
. 1040 km
f. 26.500,-,
Sunny 1.4 Clair Sdrs, Grijs, 06-94,
85.011 km
f. 72.995,' Almera 1.4 GX Sdrs, Groen, 02-97,
l 30.303 km
f. 19.995,-,
Almera 1.4 GX Sdrs, Groen, 06-98,
2.250 km
f. 25.995,Almera 1.4 GX 4drs, Groen, 04-98,
r 31.701 km
f. 26.495,-,
Almera 1.6 GX Sdrs, Zwart, 10-98,
j 29.497 km
f. 27.495,Primera 2.0 LX 4drs, Do.Rood,
] 05-93, 84.284 km
f. 14.995,-\
Primera 1.6 LX 4drs, Wit, 02-95,
| 60.284 km
f. 17.495,- \
Primera 2.0 GX 4drs, Blauw, 02-98,
j 26.164 km
f. 32.995,Primera 2.0 SLX 4drs, aut. Do. Rood,
| 02-98, 29.164 km
f. 36.995,Primera 1.6 Trend Sdrs, LPG, Do.
Blauw, 01-99, 48.071 km
f. 35.995,\ Primera 1.8 Estate Luxury, Groen,
l 09-99, 212.310 km
f. 44.995,. Terrano II 2.4 SGX Sdrs, Grijs,
03-95, 83.898 km
f. 32.495,\1 Maxima QX 2.O SE aut, Brown,
03-99,12.112 km
f. 63.495,I Q-BÏC1.7D, Rood, 11-95,
150.914 km
f. 10.259,- (ex BTW)
Mazda 626 1.8 Sdrs, Rood, 06-96,
' 42.598 km.
f. 23.995,-

• 24-Uurs Nissan Alarm Service
\
*Gratis Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel!

100 NX, Blauw metallic, 1994,
91.000 km
f. 21.995,
l Almera 1.4 3drs Comfort, Blauw,
1999, 16.000 km
f. 29.995,\ Ford Mondeo 1.6 5drs, Rood, 1996,
105.000 km
f. 17.995,-

\
I
\
I

I

I

heel selectief. Onze Top Occasions, bestaande uit vele merken en modellen, zijn nooit ouder dan vijfjaar en hebben
nooit meer dan 150.000 kilometer op de teller. Maar het predikaat Top Occasion' krijgen ze pas na een grondige

Rood, 1994, 80.000 km
I. 13.995,Primera 1.6 STATION, Blauw/Groen,
1 995, 80.000 km
!. 22.995,Micra 1.0 Jive, Rood, 1994,
45.000 km
f. 13.995,Almera 1.4 4drs GX, Groen, 1995,
77.000 km
f. 19.995,Ford Escort 1.8 5drs, Zilver, 1995,
71.000 km.
f. 16.995,Fiat Punto 1.1 Young, Blauw, 1998,
48.000 km.
f. 18.995,Primera 2.0 4drs, Groen, 1997,
13.000 km
f. 28.995,Micra 1300 TC 3drs, Zwart, 1995,
85.000 km
f. 14.995,Almera 1.6 3drs GX, Zilver, 1998,
55.000 km
f. 27.995,Micra 1.3 GX Sdrs, Groen, 1997,
16.000 km
f. 19.995,Almera 1.4 S, Yellow, 1995,
7.000 km
_
-... f. 19.995,Fiat Cinquecento Soleil, Wit, 1997,
51.000 km.
f. 12.995,Primera 1.6 SRI Sdrs, Blauw, 1996,
68.000 km
f. 23.995,Almera 1.6 Sdrs Florida, 1997,
58.000 km
f. 25.995,Almera 1.6 Sport 3 drs, Rood, 1998,
10.750 km
_
f. 29.995,Micra 1.3 Sdrs, Groen, 1996,
92.000 km
_
f. 14.995,Almera 1.4 Sdrs GX, Wit, 1995,
73.000 km
f. 17.995,Almera 1.4 4drs GX, B.Rood, 1996,
45.000 km
f. 21.995,Fiat Bravo 1.4 SX Sdrs, Groen, 1997,
57.000 km
f. 18.995,Almera 1.4 Sdrs, Wit. 1998,
6.000 km
f. 19.995,-

controle door onze monteurs. Daar kunt u dan ook nog eens de

100 NX 1.6 T-BAR SLX, Rood,
l
06-96, 12.850 km
f. 26.995,

Sunny 1.43drsXI,

\

Renault Top Occasions - de naam zegt het al - zijn auto's van absolute topkwaliteit. Om te beginnen zijn we

AMSTERDAM OOST:
Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51

AMSTERDAM WEESP:
Hogeweyselaan 207
telefoon 0294-480041

|

Renault Top Occasion /gegarandeerd goed voor jarerilangrijplezier.

unieke Zeven Zekerheden van Renault bij optellen, waaronder 2 jaar
garantie en 14 dagen omruilgarantie.

Almera 1.4 3drs GX, Groen, 01-96,
44.000 km
f. 21.995,
Almera 1.6 3drs GX, Groen, 01-96,
22.000 km
f. 20.995,
Almera 1.4 Sdrs GX+, Groen, 01-96,
42.000 km
f. 20.995,
Almera 1.4 Sdrs PULSAR, Rood.
06-97, 36.942 km
f. 24.995,
Almera 1.4 Sdrs PULSAR, Blauw,
01 -98,12.000 km.
f. 27.995,
Almera 1.4 4drs GX+, Groen, 06-98
28.000 km.
f. 27.995,
Almera 1.6 3drs SLX, Groen, 11-98,
15.000 km
f. 28.995,
Micra 1.0 Sdrs LX, Zilver, 09-94,
88.000 km
f. 14.995,
Micra 1.0 Sdrs S, Blauw, 03-95,
50.000 km
f. 15.995,
Micra 1.3 Sdrs GX, Gold, 05-96,
25.490 km
f. 17.995,
Micra 1.3 Sdrs GX, Rood, 04-97,
26.500 km
f. 19.995,
Micra 1.0 Sdrs Airc., Black, 07-97,
22.000 km.
f. 18.995,
Micra 1.0 Sdrs PAPILL, aut, Wit,
11-97, 26.500 km
f. 19.995,'
Primera 1.6 4drs LX, Rood, 03-94,
82.395 km
f. 15.995,
Primera 2.O Sdrs SLX, aut Zilver,
03-96, 82.000 km
f. 27.995,
Primera 2.0 Sdrs GX, Grijs, 10-96,
41.712 km. _
_ f. 26.995,
Primera 1.6 Sdrs GX, D. Blauw,
01-96, 49.000 km
_ f. 22.995,
Primera 2.0 TD 4drs SLX, Med. red.
01-98,122.000 km.
_ f. 29.995,
Primera 1.6 ESTATE GX, Cerise,
01-98, 35.000 km
f. 33.995,
Primera 2.0 TD 4drs SLX, D. Blauw,
01-98, 44.000 km
f. 35.995,
Primera 1.6 16V 4drs, Blauw, 10-98,
19.000 km
f. 36.995,
SUN 1.6 4drs LX+, Grijs, 01-94,
84.000 km
f. 15.995,
SUN 1.4 Sdrs S Al L, Rood, 06-95,
52.000 km
f. 15.995,

Het zal duidelijk zijn: kiest u voor een Renault Top Occasion,
dan kiest u voor jarenlang rijplezier. Bovendien profiteert u van 4 mei
tot en met 30 juni a.s. van een zeer voordelig financieringsaanbod
van 4,9%, met een maximale looptijd van 36 maanden. Of u kiest

l

voor een uitgestelde betaling van 6 maanden voor maximaal
f 20.000,-. Natuurlijk maken wij graag een persoonlijke, scherpe
offerte voor u. Zodat u precies kan zien hoe voordelig ons tijdelijke
financieringsaanbod kan uitpakken. Kom dus gewoon even langs.

l

U bent van harte welkom.

Aanbod geldig van 4 mei tot en met 30 juni 2000.
Kom langs en vraag om een persoonlijke, scherpe offerte.
De Zeven Zekerheden van Renault:
1.2 jaar garantie meteen maximum van 40.000 km. 2. Gratis servicebeurt voor aflevering. 3. APK-keuring. 4. Aangesloten bij de Nationale Autopas.
5. Vervangend vervoer bij een reparatie langer dan 24 uur. 6.14 dagen omruilgarantie. 7. Renault Route Service in bijna geheel Europa.

Wij/kjincjen voorbehouden. Het krediet wordt verstrekt door Renault Financial Services. Zij toets elke kredietaanvraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

RENAULT DriVe-in Service i

FINESSE
erkend Renault-dealer voor Zuïd-Kennemerland

Quality-Line Occasions
Met //aar of 20.000 Kilometer
Official Dealer-Garantie!

NISSAN )

EYSINKWEG 65 • 2014 SB HAARLEM
TEL. 023-5533333 • FAX 023-5533335

weer een auto vol met geld!
NEDERLANDSE
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09.11.46-017 in Dwingeloo i
Feestprijs voor elke deelnemer 4
met dezelfde geluksdag:
*
ƒ 1000,-

* -ï! -

„J

-

7„eifouten voorbehouden

. ^ j,
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ƒƒ
ƒf
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

19.07.47
07.08.25
20.06.28
23.09.67
26.12.84
01.01.22
11.06.72
16.09.44

500,500,")c;n_
250,125,100,100,75,50,25,10,-

•\.x

Kijk

35 04 16 44 02 38
32 03 24 28 39 34
*

Heeft u met deze getallen
een volle kaart, dan -wint u de
ThuisBingp van ƒ 23.000,-

01 ƒ 10.000,-

41
06
25
18

22

ƒ 20,-

1.000,- 42

ƒ10,f9,ƒ«,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

ƒ 100,-

09

10

ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

12
33
32

40
08

:

voor uitslagen: j
www.wineensponsor.nl 4
en
www.sponsorloterij.nl

getal 23 t/m 36

* 26 31 36 43 30

22 29 12 02 15

x

1Q O7 4-7

getal l t/m 22

Volkswagen Lupo
26.08.84-001

w

x " " ' " " " ""'
l f 19.02.01
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BINGO SURPRISE
13 MEI 2000
EK Oranje boekje
of Golden Tulip
Oranjewoud
Beauty-arrangement

Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Sponsor Loterij van april 2000 verricht. Op uw rekeningafschrift staal uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien of u lol de winnaars behoort. Allo prijzcn worden automatisch op uw rekening gestort. De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nr. L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997. Zetfoulcn voorbehouden.

Zaterdag 6 mei is in de derde aflevering van het
TV-programma 'wineensponsor" wéér een auto
vol met geld gevallen. Dit keer met maar liefst
l miljoen gulden erin! De gelukkige winnaar
uit Dwingeloo heeft er een prachtige auto bij,
en kan naar hartelust genieten van het enorme
geldbedrag.
De komende week is de 'wineensponsor1
Winlijn 0909-0049 (99 cpm) extra lang open.
Dit betekent dat u als deelnemer t/m maandag
15 mei 22.00 uur kunt bellen om kans te maken
op TV-video combi's en Videocamera's! Laat uw
kans niet liggen en vul vandaag nog de bon op
deze pagina in om kans te maken op alle prijzen in de Sponsor Loterij.

Steun Scouting Nederland!
Het clubhuis van Scouting Hertog van Gelre uit
Apeldoorn brandde vorig jaar compleet af. De
leden van deze Scoutinggroep willen dit jaar
nog met de bouw van een nieuw clubhuis
beginnen. Maar dat kost veel geld. De Sponsor
Loterij helpt. Door
loten te verkopen,
zorgen alle Scouts
er samen voor dat
er snel een nieuw
clubhuis komt.
Pieke Weimer,
Scout bij de Hertog
van Gelre-groep:
"Ik ga mijn familie
vragen of iemand
een bon wil invullen!" Ook u kunt
helpen: vul de bon

in en doe mee met
de Sponsor Loterij.

BON V Ö R Ë N AlTO >
IB' Ja, ik wil een auto met daarin 225.000 D de heer
gulden of zelfs l miljoen winnen. En maak
dan naast de prijzen in de maandelijkse trek- Naam:
kingen kans op tienduizenden liingoprijzen!
\clrcs*
Met deze geluksdagen wil ik winnen:
dag maand jaar
Postcode:

l

D

Lot l
Plaats

Lot 2
Lot 3
Voor elk lol worden drie cijfers tiieRcvoi'nd ;um de ingevulde geluksdag. Ik madiiig u hierbij lol wtdcropzcgRing voor elke maandelijkse trekking en de jaarlijkse
Extra Trekking f. 10,- per lot van nevenstaande rekening af ie schrijven.
Dcclnumr /UHU/I in iimiwitm/iNg vtm /U É ( ffglnncitt, op
aanvraag vcrljrijj;l)uai; tel. OydO-.JOO 1-100 (35 (fm).

.i

NEDERLANDSE

LOTERIJ

(Posl)hanU
nummer:
Bel mij hij een prijs
hoven / l'O.OOO,Gehoorledatum:
(tlag-maand-jaar)
Daluur.
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1 100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 1 9/1 2/1 997.
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Wika Autoglas
Euro-kentekenplaten in 1 dag gereed.
Alle merken autoruiten.
Wij vergoeden 150,- eigen risico
en de rest regelen wij met uw verzekering.
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.
Bel voor v r i j b l i j v e n d e informatie !

Almera Tino

BleekeinoBen
Endoor ECarfc Planet
Delft Geopend

Peugeot 406
Coupé V6 24V
Pack

Kracht!

stijl

Liefhebbers van snetheid en
competitie kunnen vanaf nu
terecht bij Bleekemolen Indoor
Kart Planet in Delft. Het nieuwe indoor kartcomplex omvat,
drie kartbanen verdeeld over
vier bouwlagen. Het is daarrnee de eerste driedimensionale indoor kartbaan ter wereld.
Vanwege de forse hoogteverschillen heeft Bleekemolen
speciaal extra krachtige karts
laten ontwikkelen. Door de ligging langs de A13 van
Rotterdam naar Den Haag is
Bleekemolen
Indoor
Kart
Planet gemakkelijk te bereiken.

J.J
De nieuwe
zescilinder
motor zorgt
voor geruisloze
topprestaties.

Autoverkoop stijgt
De verkoop van- personenauto's is in het eerste kwartaal
van 2000 licht gestegen ten op
zichte van dezelfde periode in
1999. In de achterliggende drie
maanden zijn in totaal 209.339
personenauto's .op kenteken
gezet. Dat is een groei met 2,3
procent. Duitse automerken
blijven populair in Nederland.
De Opel Astra blijft in het eerste kwartaal de meest verkochte auto (11.542). Op de tweede plaats staat de.Volkswagen
Golf (9.882) en als derde de
Ford Focus.(8.917). Het meest
verkochte merk is en blijft
Opel.

De Peugeot
406 Coupé is
ontworpen
door de
Italiaan
Pininfarina.
nel, mooi en comfortabel: drie begrippen die elke autoliefhebber doen watertanden. De Peugeot 406 Coupé met nieu; we zescilinder motor mag zich daarom in veel interesse verheugen. Qua snel, mooi en comfortabel staat de Fransoos
immers op eenzame hoogte. En toch is het desondanks allerminst
een opvallende of uitdagende auto: daarvoor is hij te beschaafd.
Met een beverige handtekening
hebben we de bruikleenovereen-

komst met Peugeot getekend. Niet
omdat de donkergroene, gespierde

leeuw ons schrik aanjaagt, maar de
sierlijke 406 Coupé blijkt door zijn
extra's een kleine 95.000 gulden
waard te zijn. Eenmaal gezeten in
het soepele cognackleurige leer
glijden de zorgen.van ons af. Het
instappen vergt overigens wel wat
lenigheid. Niet alleen zit je heel
laag, de deuren zijn erg groot en

oogt modern en

3at zou jammer zijn, want de Rio is
.-en alleraardigste compacte auto,
'ie plezierig en modern oogt en
?en vlotte tot dynamische uitstraing heeft. De concurrentie kan
naar beter rekening houden met
Ie Rio! In eigen land is de Kia-telg
il op de markt sinds eind december
i999, de rest van de wereld volgt
hans. Dat kunnen we best ruim
lemen, want Kia exporteert zijn
troducten naar zo'n 165 landen
vereldwijd,
waaronder
de
/erenigde Staten.
-oncurrenten zijn volgens de
<oreanen producten als de Opel
lorsa, de Toyota Yaris, de VW
3
olo, de Peugeot 206, de Renault
-lio, de Daewoo Lanos en de Seat
biza. De wielbasis van 2410 mm
.'an de Rio rechtvaardigt dit uit'.angspunt. Maar met een lengte
/an 4215 mm is de auto aanzienlijk
•mger dan de concurrenten. De
jieedte van 1675 mm is weer meer
'n lijn met de rest, evenals de hoogie van 1440 mm. Er komen twee
varianten, een vijfdeurs hatchback
MI een vierdeurs sedan. Met steeds
:euze uit twee motoren: een 1,3
iter 8V SOHC en een modernere

ten plezierig interieur

tf%::::-!

kunnen soms niet helemaal open
omdat er geen ruimte is naast de
auto. Dan moet je de rechtervoet
tussen kaartenvak en de zitting
doorwurmen en sierlijk vooruit en
zijwaarts naar binnen schuiven,
ondertussen de linkervoet meenemend.
De zit in de auto is perfect.
Elektromotoren helpen de stoel in
de juiste positie te zetten. We stellen de spiegels in, starten we de
motor en spitsen de oren. Maar die
kunnen nauwelijks registreren dat
de zescilinder draait. De motor
loopt machtig stil, niet alleen stationair, maar ook als we flink gas
geven. Schakelen en koppelen
gaan erg licht, evenals het sturen.
De 406 Coupé is ondanks de beresterke motor een absolute comfort-

?oor de eerste kennismaking met de Rio heeft
Kia de testbaan bij de
Iwasung Plant net buiten
>eoul
gereserveerd.
Deze
litermate moderne fabriek aan
Ie oevers van de Gele Zee
'ormt met een jaarcapaciteit
'an 585.000 auto's de spil in
iet productienetwerk van Kia.
.)e kombaan, waarop snelheden
.ot 250 km/h zijn toegestaan, is
gegeven de omstandigheden een
litstekend podium voor zo'n
estrit. Het chaotische verkeer in de
Koreaanse hoofdstad en wijde
jmgeving laat een goede testrit
•lauwelijks toe. De Koreaanse rijstijl
Iwingt je om contant alert te blij'en op je omgeving, de drukte
naakt het schier onmogelijk dat je
landacht schenkt aan de bijzondee kwaliteiten van de Rio.

Moeders hebben een belangrijke stem gehad in het ontwerp van de Nissan Almera
Tino. Een aantal is met hun
kinderen in Nissans Britse ontwikkelingscentrum geweest
om de Almera Tino te testen en
te beoordelen. Dat heeft een
schat aan informatie opgeleverd. De bevindingen zijn door
Nissan vertaald in aanpassingen en verbeteringen van het
ontwerp. Tijdens de testsessies
werden praktijksituaties gesimuleerd. De veelzijdige en
kindvriendelijke Nissan Almera
Tino beleeft komende zomer
zijn publieksintroductie.

Klassiek rijplezier
machine, geknipt om honderden
snelwegkilometers geluidloos te
verorberen. Stil en kalm stormt de
Peugeot voorwaarts, alsof hij de
bestuurder niet meer nodig heeft.
Hij rijdt snel en fantastisch en voelt
bijna te perfect. Heel af en toe zouden we wat meer sensatie willen.
Minder comfort, meer geluid, wat
windgeruis of een trillinkje in het
stuur. De enorme dosis vermogen
heeft het geciviliseerde karakter
van de Peugeot geen scherpe kantjes gegeven. Toegegeven, dit
karakter past perfect bij het strakke
uiterlijk van de coupé. Pininfarina
tekende een magnifiek en tijdloos
design, perfect in balans, subtiel en
met nadruk op gratie en niet direct
op sportiviteit en ruige kracht.
SPECIFICATIES: Peugeot 406
Coupé V6 24 V pack
zes cilinder
benzinemotor
Cilinderinhoud: 2.946 cm3
Vermogen:
152 kW/210 pk
bij 6.000 tp.m.
Max. koppel: 285 Nm bij
3.750 t.p.m.
Acceleratie:
9,6 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
240 km/uur.
Gem. verbruik: 10,4 ltr/100km.
Motortype:

Prijs:

Zijn beschaafde design en prestaties combineeVt de 406 Coupé met
een al even smetteloos interieurontwerp van haast minimalistische
eenvoud. Zwarte drukknoppen op
een zwarte achtergrond, ragfijn
ogende meters en wijzerplaten en
een fraaie aluminium en lederen
decoratie van pook en handrem:
geen detail te veel en alles perfect
op zijn plaats. Luxe is vanzelfsprekend in dit topmodel. Lederen interieurbekleding, automatische klimaatregeling, elektrische stoelverstelling met geheugen, ach wat
biedt hij niet. De zescilinder motor
en vele extra's drijven het prijskaartje op tot 94.700 gulden. De
prijs van perfectie.
BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

ABS
Airbags (voor en twee opzij)
Centrale portiervergrendeling
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Lederen interieurbekleding
Automatische klimaatregeling
Lichtmetalen velgen
Boordcomputer
Temperatuurmeter motorolie

f 94.700,-

De belangstelling in klassieke
auto's is de afgelopen jaren
sterk toegenomen.. De onderhoudskosten zijn vaak hoger
dan bij een nieuwe auto. Velen
bedenken zich daarom nog
een paar keer tot ze tot aanschaf van hun droomauto
overgaan. Het bedrijf 'Chrome'
biedt echter de mogelijkheid
om zonder veel rompslomp in
een klassieker te sturen.
Via een abonnement heeft het
bedrijf enkele perfect onderhouden klassiekers ter beschikking staan. De liefhebber
betaalt vooraf een vast bedrag
per jaar en verwerft daarmee
het recht om op door hem
gekozen data te beschikken
over een van de auto's van
'Chrome'. Het wagenpark
omvat momenteel een 1967
Alfa Romeo 1600 Spider, een
1968 Porsche 911 TTarga, een
1965 Jaguar S-type en een
1972 Peugeot 504 Cabriolet.
Alle vier staan gereed voor een
zorgeloze vakantie. De auto's
verkeren in uitmuntende staat
en dat is ook wat 'Chrome'
nastreeft.
'Chrome' biedt uitkomst aan
autoliefhebbers met een gevarieerde smaak. De aangesloten
klanten ontvangen regelmatig
een nieuwsbrief. Chrome is
bereikbaar via 070-338 72 72.

Een eigen
gezicht dankzij
mooie koplampenunit.

1,5 liter 16V DOHC, beide zestienkleppers.
De eerste levert 80 pk bij 5.550
rpm, de tweede 100 pk bij 5.800
rpm. Het maximale
koppel
bedraagt voor de lichtste motor
115 Nm bij 3.000 rpm en voor de
grotere 136 Nm bij 4.500 rpm. De
fabriek geeft cp, dat de 1,3-motor
een top heeft van 169 km/h en de
1.5 een top van 185 km/h. Wie
kiest voor de viertraps automaat
levert uiteraard in: dan komt de top
uit op respectievelijk 155 km/h en
156 km/h. De eerste kennismaking
met de automaat is plezierig, al is
een kombaan natuurlijk niet de
beste plaats om een uitgesproken
oordeel te kunnen vellen. Gewoon
keurig presterende motoren dus,
die qua uitlaatemissies voldoen aan
de Euro III norm. In 2004 moet
Euro IV worden gehaald.
De ritten op de kombaan leren in
elk geval dat de motoren moderne
prestaties leveren. Natuurlijk, op
zo'n kombaan heb je geen last van
ander verkeer. Je ontwikkelt een
constante snelheid, kiest een van
de vier rijbanen en dan is het een
kwestie van rondjes rijden. Dat \f
bepaald geen nabootsing van het
dagelijks verkeer! Maar je voelt wel
dat de auto goed zal meekomen in
het Nederlandse stads- en fileverkeer. De gemiddelde automobilist
zal zeer tevreden zijn over het rijgedrag!

De vering (voor MacPherson veerpoten, achter torsie-as) functioneert naar verwachting, hoewel bij
snelle lastwisselingen een lichte
neiging tot overhellen lijkt te
bestaan. Dat is geheel volgens de
verwachtingen in deze klasse, wat
ook geldt voor de gemakkelijk te
beheersen neiging tot overstuur bij
(heel) scherp gesneden bochten.
Gaan we over naar het uiterlijk. Een
interessant gegeven is, dat de ontwikkeling van de Rio begon in
1995. Toen was Kia via een samenwerkingsverband verbonden met
het Japanse Mazda en het
Amerikaanse Ford. Ford verkoopt
ook producten van Kia onder eigen
merknaam in de Verenigde Staten.
Ford-topman Jack Nasser heeft zelf
zijn goedkeuring uitgesproken over
het ontwerp van de Rio.. Daaraan is
waarschijnlijk door de beroemde
Italiaanse stylingstudio Ghia meegewerkt. Als gevolg van de overname door Hyundai eind 1998 zijn de
banden met Ford en Mazda doorgesneden. De Rio zal dus zeker niet
als Ford op de markt komen!
Met name de hatchback is een
vlotgesneden automobiel, die
dankzij de fraai gebogen daklijn en
de scherp gesneden vijfde deur een
sterk eigen profiel heeft. De zijdelings doorlopende dubbele koplampen en de forse achterlichten in
combinatie met de smalle grille zorgen voor een vriendelijke, eigentijdse uitstraling, geven aan een
eenduidig familiegezicht, want dat
is bij de huidige serie modellen ver
te zoeken.
Hoewel de eerste voor Nederland
bestemde zending nog maar net is
verscheept, is de eerste wijziging al
doorgevoerd. De 13-inch wielen
zijn vervangen door exemplaren
van 14-inch. Dat is een goede
beslissing, want de 13-inch laat wel
wat ruimte over in de wielkast en
dat toont een beetje iel.
Naast hatchback is de Rio ook
leverbaar als sedan. Dit soort auto's
oogt altijd een beetje traditioneel.
Dat geldt ook voor de Rio sedan,

hoewel de kenmerkende koplampen en de achterlichten precies
dezelfde zijn als van de hatchback.
Maar de onderbroken daklijn die
overgaat in de kofferbak geeft een
andere uitstraling dan de dynamische lijnen van de hatchback. Voor
gezinnen is de sedan in elk geval
niet de ideale vakantiewagen, want
de opening van de kofferbak is
nauwelijks geschikt voor een grote
koffer. De hatchback biedt in dat
opzicht heel wat aantrekkelijker
mogelijkheden.
Het interieur van de Rio is modern
en vlot uitgevoerd, maar niet revolutionair. Het stuurwiel ligt plezierig
in de hand, de gebruikte materialen
voor de afwerking ogen degelijk en
voelen prettig aan. De verschillende meters kun je als bestuurder
goed aflezen. Voorin heb je hoofden beenruimte voldoende, achterin
is het voor volwassenen qua beenruimte wat aan de krappe kant.
Zoals het tegenwoordig hoort, zitten op diverse plekken opbergvakken en -ruimten, waaronder de
vandaag de dag noodzakelijke
bekerhouders.
De stoelen zitten lekker, de
bestuurder en de passagier voorin
kunnen deze redelijk instellen naar
eigen wens. Het uitzicht rondom is
goed.
Deze zomer zal de Rio
(beperkt) leverbaar zijn, na de
vakanties wordt de voorraad vanuit
Zuid-Korea echt op peil gebracht.
Importeur Kia Motors Nederland
BV verwacht via de ongeveer 75
dealers dit jaar nog in totaal zo'n
2.500 exemplaren te kunnen afzetten. voor het leeuwendeel zal het
hatchbacks betreffen.
Kopers kunnen kiezen uit twee uitrustingsvarianten, de RS en de LS.
De verschillen zijn minimaal en zitten in wat luxueuze details, zoals
een armsteun voor de bestuurder
en opbergvakken aan de voorstoelen. Zaken als een airbag t.b.v. de
passagier voorin, centrale deurvergrendeling en ABS zijn als optie
leverbaar.
Henri Stolwijk

D

e zespuntsgordel wordt vastgesnoerd, strakker kan niet.
Wat zit de kuipstoel klem, normaal zit de navigator hier.
Het hoge sonore uitlaatgeluid van de Ford Focus WRC
maakt spreken onmogelijk. Gelukkig is er radiocontact met de
bestuurder. Het dashboard heeft een duizelingwekkend aantal
knoppen en schakelaars. Achter het stuur zit rally-rijden Petter
Solberg, het veelbelovende Noorse talent van het Ford Martini
Rally team, "are you okay " vraagt hij. De duim gaat op en Petter
trap de koppeling in... klooeeinnk... de bak staat in één. De koppeling komt op en de Focus wordt afgeschoten.
Wauw, wat een acceleratie, de
auto klimt als een berggeit in toeren. In 4,3 seconden zit hij op 100
km/u. Dat stenen muurtje komt
wel heel erg dichtbij. Petter stuurt
alsof hij op weg is van huis naar
kantoor: zijn rust boezemt vertrouwen in. We rossen door de Engelse
bossen, de zijruit dient vaak als
voorruit. Bochten neemt een rallyrijder namelijk dwars.
Er zijn ergere dingen dan een ritje
op de bijrijdersstoel van een World
Rally Car. Een blik op het vel met
technische specificaties: een 2,0liter Zetec motor met 16 kleppen
voorzien van turbocompressor.
Deze krachtbron perst er 300 pk uit
en een trekkracht van 550 Nm bij
4.000 toeren. Vooral dat laatste is
gigantisch. Na een ritje over de
Engelse bospaden van het schitterende Lake District wordt het nut
ervan duidelijk.
Vol op het gas

Rijden met een WRC is een aanslag

op het gehoor. Wat brult die motor,
opspattende stenen tikken tegen
de bodem en de carrosserie.
Gelukkig dempt de helm, model
pispot, veel herrie. Petter gooit en
smijt met de Focus en schakelt als
een bezetene. De sequentiële versnellingsbak telt zes versnellingen.
Alleen bij het wegrijden gebruikt de
Noor de koppeling voor de rest
hoeft hij slechts tegen de hendel
van de bak te duwen of trekken om
terug- of op te schakelen. Hij houdt
de auto constant tussen de 5.000
en 6.000 toeren. De regen teistert
al drie dagen het Engelse landschap
waardoor de ondergrond glibberig
is. Het modderpad dat tegen de
berg omhoog slingert ligt bezaaid
met keien. Dat redt die Focus
nooit, na een haarspeldbocht steil
omhoog ! Geen probleem, we vliegen als het ware omhoog, 130 a
140 km/u wijst de digitale teller
aan. En dat is nu koppel, 550 Nm
spelen met de 1230 kilo wegende
rally-auto. Een bocht: zet hem
dwars met de voetrem (Petter remt
zoals iedere rally-rijder met links)

en ga vol op het gas. de vierwielaandrijving sleurt de Focus er
dwars doorheen. De rit zit er op, nu
nog tussen het buizenframe van de
rolkooi door. Met de grootste adrenalinekick ooit ervaren in een auto
stappen we uit. Rook komt uit de
wielkasten: de remmen hebben er
hard aan moeten werken.
De auto waarmee de exercitie door
de Engelse bossen wordt uitgevoerd, heeft kort geleden nog de
slopende Safari Rally gereden. Met
de Schot Colin McRae achter het
stuur en Walesmen Nicky Grist als
navigator heeft de Focus er flink
van langs gekregen. Een kapotte
demper na een harde klap maakte
een vroegtijdig einde aan de rally.
Het jaar ervoor heeft de Ford-rijder
de rally door Kenia nog gewonnen.
Dit jaar was temagenoot Carlos
Sainz vierde en Petter Solberg heeft
zijn Focus naar de vijfde plek
gestuurd. Een WRC auto rijdt drie a
vier rally's, daarna gaat hij door het
leven als testauto.
Gekkenhuis
Ford Martini Racing doet met drie
auto's mee aan het kampioenschap. De eerstvolgende rally is die
van Argentinië. Het rallycircus reist
de hele wereld over en dat vraagt
een
uitgebreide organisatie.
Thuisbasis van M-sport, zoals de
constructeur van de rally-auto's
heet, is een voormalig hospitaal

De Ford Focus is na afloop zo
vuil dat de sponsornamen op de
zijkant nauwelijks zichtbaar zijn.
Vandaar dat hij zo snel mogelijk
schoongespoten wordt.
voor mensen met geestesziekten.
Een geweldig gebouwencomplex
met een klassiek voorkomen zoals
je dat alleen in Engeland ziet. Van
builen zou je niet zeggen dat hier
een bedrijf huist dat zich bezig
houdt een hightech sport. Hier
levert Ford een kale Focus carrosserie af. Na 1.400 manuren hebben
de technici er een World Rally Car
van gemaakt. Er moet een veiligheidskooi ingebouwd worden van
stalen buizen. Deze beschermt de
inzittenden bij een 'roll-over', iiet
komt namelijk nog wel eens voor
dat een rallywagen naast de weg
komt en over de kop gaat.
Het bosperceel wordt van National
Thrust gehuurd, zeg maar het
Engelse Staatbosbeheer. Dat de rallysport in Engeland veel meer leeft
dan in ons land blijkt hieruit. In
Nederland zou dit nooit mogelijk
zijn. Wandelaars die toevallig op de
plaats van deze sessie aankomen,
maken geen stampij. Ze staan zelfs
geïnteresseerd te kijken. Een
geweldige ervaring in een schitterend landschap. De volgende keer
misschien achter het stuur in plaats
van ernaast.
Stéphan Vermeulen
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misdaad geen
is een uitzondering

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

O

l

I

U I.

Datum

HW

LW

HW

17 mei
18 mei

03.55
04.28
05.05
05.41
06.18
06.48
07.25

11.45
00.16
00.45
01.25

16.16

08.00

19
20
21
22
23
24

mei
mei
mei
mei
mei
mei

LW

16.51

17.29
18.06

02.05
02.40

18.45

03.16

19.45

03.56

20.14

19.16

12.25
13.05
14.05
14.30
14.44
15.24
16.05

Maanstand: VM do 18 mei 09.34 uur.
HW: za 20 mei 05.41 uur, + 103 cm NAP.
LW: ma 22 mei 02.40 uur, - 97 cm NAP.

Angst buurt
voor bouw
op pleinen
ZANDVOORT - Bewoners
rond de Midden Boulevard
zijn bang dat alle pleinen, behalve het Badhuisplein, volgebouwd gaan worden. De
hardnekkige geruchten die
hierover circuleren, worden
door de gemeente tegengesproken. Volgens woordvoerder Ton van Heemst is er nog
geen plan voor de invulling
van de Midden Boulevard.
„Er zijn alleen uitgangspunten."
Een aantal bewoners maakt
zich zorgen over geruchten die
de ronde doen over de invulling van de Midden Boulevard.
Er zou een voorstel liggen om
praktisch alle pleinen vol te
bouwen met bijvoorbeeld winkeltjes en woningen. Alleen het
Badhuisplein blijft enigszins
bij het oude.

ni
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Van Heemst ontkent dat er
bij de gemeente zo'n voorstel
ligt.
„Er is nog geen plan, er zijn
alleen uitgangspunten. Het
participatietraject is net gestart. In overleg met de bewoners en ondernemers bepalen
we hoe de Midden Boulevard
eruit gaat zien." Om deze participatie op te starten is een
klankbordgroep in het leven
geroepen. Hierin zitten bewoners en ondernemers. Eind
maart heeft deze klankbordgroep voor het eerst vergaderd.
Zowel gemeente als klankbordgrpep hebben overeenstemming bereikt over de manier waarop zij met elkaar zullen participeren en in welke
stijl dit zal plaatsvinden. Volgens de gemeente is er veel
ruimte voor discussie, open
adviezen en ruimte voor de
verschillende
participanten
om met eigen oplossingen te
komen. Beide partijen waren
overigens nieuwsgierig naar de
eerste schetsen van de architecten en stedenbouwkundigen.

Los nummer 2,10 gulden

'Deze Griekse
tragedie is
net een
soapserie'
Pagina 3

T7 olgens mij ben ik een echte
V boekenfanaat. Het is dan
ook effe wennen als ik de gemoderniseerde bibliotheek
binnenstap. Uitnodigend gaat
de vernieuwde, elektrische
deur voor mij open. Er is veel
veranderd. De uitleenbalie
staat op een andere plek en de
stellingen zijn verzet. Hierdoor
is de volgorde van de boeken
gewijzigd.
Na even rondsnuffelen vind
ik eindelijk m'n keuze. Thuis
ligt er op de deurmat een uitnodiging voor de opening van
de bieb. De slogan 'bibliotheek meer dan boeken alleen'
is toepasselijk want ik heb niet
alleen stapels boeken uit de
bieb meegenomen maar ook
puzzels, videobanden en cd's.
Ik hoef me niet te vervelen.
M'n liefde voor boeken is geboren in 't bibliptheekje van
meneer Sijtsma in Zandvoort
Noord. Mijn leeshonger was
niet te stillen en het spannende 'Arendsoog' was rmjn favoriet. In die tijd waren er vier
boekwinkels: Lorenz, van
Deursen, van Petegem en Sjjtma. Voor een klein dorp erg
veel als je nagaat dat we nu
nog maar één mooie boekwinkel hebben.
In de winkel van juffrouw
van Petegem kon ik zeven jaar
mijn 'lees-ei' kwijt. Ik heb daar
met veel plezier gewerkt. In
het begin stond ik in de kleine
bibliotheek die achter in de
zaak was gevestigd. Het uitlenen ging anders dan tegenwoordig. De klanten mochten
de boeken niet zelf uit de stellingen pakken. Via een catalogus werd de keuze gemaakt en
ik zorgde dat men de gevraagde liefdesromannetjes en detectives kreeg. De gezellige bibliotheekjes verdwenen voorgoed toen er een openbare bibliotheek in het Gemeenschapshuis kwam. En die is nu
ook nog eens flink gemoderniseerd.
Nel Kerkman

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166
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Nekletsel
ZANDVOORT - Een 63-jarige automobilist uit Heerhugowaard is vrijdagmiddag omstreeks vier uur gewond geraakt toen hij op de kruising
Schuitengat en Burgemeester
Engelbertstraat geen voorrang
verleende aan een 22-jarige
Amsterdammer. Het slachtoffer werd met nekletsel naar
een ziekenhuis in Haarlem vervoer d.

ZANDVOORT - Als hun
huis een dezer dagen gesloopt wordt, gaat ze zeker
even kijken. „Er liggen een
hoop herinneringen in dit
huis," vertelt Corrie Koning.
Samen met haar man Jan en
hun drie kinderen heeft ze
zeventien jaar in de Koningstraat op nummer 67 gewoond.

Geen apk-keuring
ZANDVOORT - De politie
heeft vorige week een 58-jarige
Haarlemmer aangehouden wegens het rijden zonder verzekering en het ontbreken van
een apk-keuring voor zijn voertuig.
De man liep omstreeks half
drie tijdens een verkeerscontrole op de Zandvoortselaan
tegen de lamp. De auto is in
beslag genomen tot een verzekering is afgesloten.

Toen EMM vorig jaar aankondigde dat de twaalf huizen
in de Koningstraat gesloopt en
niet gerenoveerd zouden worden, was de familie Koning erg
verontwaardigd. Corrie: „We
hebben jarenlang gehoord dat
de huizen opgeknapt zouden
worden. Daarom hebben we
zelf heel veel verbouwd."
Jan, die timmerman is, heeft
bijvoorbeeld een grote dakkapel en een keuken aan de achterkant van het huis gemaakt.
„En dat heb ik behoorlijk degelijk gedaan," verzekert hy. In
totaal investeerde de familie
Koning 55 duizend gulden.
Jan: „Ik heb de bonnen nog
bewaard."

Bromfiets gestolen

Zodra hun huis ook gesloopt wordt, gaat Corrie zeker even kijken

vooruit zouden gaan. Het leek
net of we heel rijk geworden
waren. Nou, dat klopt dus
niet."
De bewoners die afzien van
een huis met uitbouw, krrjgen
wel daarnaast 10 duizend gulden extra. Hans Boon, die het
tot een rechtszaak liet komen,
is een van die bewoners. Hij
kreeg bovendien drieduizend

Foto Chris Schotanus

gulden extra, omdat hij afzag
van het recht om nog zes
maanden in zijn huis te blijven.
Inmiddels wonen de vijf Koningen tijdelijk in de Het Leffertstraat. „Een redelijk huis,
maar ik wil graag terug. Er is
erg veel verkeer en ik mis het
dorpse karakter van de Koningstraat. Het klinkt gek,
maar het lijkt wel of ik buiten

het dorp woon."
Over EMM is Corrie nu ook
goed te spreken. Ze vindt het
erg leuk dat ze een nieuwsbrief
heeft gekregen. De andere bewoners, waarvan nog vijf terugkomen in de straat, ontmoet ze regelmatig in het
dorp. „Als we elkaar zien, praten we natuurlijk even over de
sloop."

Tv-scherm mag
tijdens EK niet
richting straat

Kinderauditie voor opera
Uw krant
niet
ontvangen?

Einde
sportseizoen
nadert
Pagina 9

„Je moet het *
kleinschalige in
Zandvoort
behouden/' vindt
stedenbouwspecialist
peter van Delft, die
afscheid neemt van
de gemeente

En verder:

Er liggen een hoop herinneringen op 67

De eerste gesprekken met
woningbouwvereniging EMM
verliepen erg stroef. „Het leek
wel of het ons kwalijk werd genomen dat we hier met drie
Voor omwonenden zou dat
kinderen wonen." Corrie nam
een tegenslag betekenen, omvervolgens geen genoegen met
dat de gemeente altijd heeft
de tekeningen. „EMM had ons
gezegd dat zij mochten meèbeloofd dat we een groter huis
praten over de invulling van
zouden terugkrijgen, maar dat
het gebied waarin zij wonen.
was helemaal niet waar."
Zij vrezen dat het nu toch groZe stuurde een brief met eitendeels wordt bepaald op de
sen op. EMM reageerde p'osiVervolg op pagina 3 tief. Het nieuwe huis van de
tekentafel van de architect.
familie Koning krijgt zowel een
uitbouw als een dakkapel, al
moet. het gezin dan wel naar
ADVERTENTIE
een huis verderop in de straat
verhuizen, omdat daar de tuin
groter is.
Net als de meeste andere beEuro-kentekenplaten in 1 dag gereed.
woners kreeg ze drieduizend
Alle'merken autoruiten.
gulden om het huis in te richten en vierduizend gulden om
Wij vergoeden 150,- eigen risico en de rest regelen
twee keer te verhuizen. „In de
wij met uw verzekering.
krant heeft een keer gestaan
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
dat we er 10 duizend gulden op
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835

ens

Mokums
bleekneusje
viert
vakantie

ZANDVOORT - De gemeente wil het plaatsen van grote
televisieschermen tijdens het
Europees
Kampioenschap
voetbal op terassen zoveel mogelijk aan banden leggen. De
schermen mogen niet vanaf de
weg zichtbaar zijn omdat er
dan teveel mensen op straat
blijven staan om te kijken.
In een voorstel van B en W
dat vanavond in de commissie
ABA wordt behandeld, wil het
college dat de passanten
plaats nemen op het terras.
„Als er dan toch een samenscholing ontstaat, dan ontstaat deze op het terras. Waardoor de horecaonderneming
verantwoordelijk is te stellen
voor eventuele problemen."
De gemeente wil zich bezinnen over maatregelen tijdens
de wedstrijden voor het EK.
Deze vinden plaats tussen 10
juni en 3 juli. En hoewel Zandvoort niet hoort tot een van de
speelsteden, is het volgens
Het Cakewalk-kinderkoor. Zo heet vanaf nu het Orff doen overigens bekende vertolkers mee. Zo
burgemeester Rob van der
heeft de Nederlandse bariton Ernst Daniël Smid Heijden wel degelijk nodig om
Zandvoortse kinderkoor dat op 2 september
beloofd te komen en ook de Italiaanse
rekening te houden met de
meedoet aan 'Carmina Burana', een groots
operaspektakel op het Fenemaplein. Zo'n twintig operazangeres Elisabette Scano. Volgens Roberts komst van groepen supporzijn de omwonenden van het Fenemaplein in ieder ters. Zandvoort ligt in de regio
kinderen hebben daarvoor auditie gedaan in
geval enthousiast over het spektakel dat voor hun rond Amsterdam. Gezien de
gebouw De Krocht. Het koor wordt aangevuld
deur plaats vindt. „Ze hebben zoiets van:
door twaalf leden van het kinderkoor van de
goede verbinding is het niet
eindelijk gebeurt er iets leuks, iets cultureels.
Agathakerk. „We houden de twee koren wel
onwaarschijnlijk dat supporapart," zegt coördinator Simon Roberts. „Het zijn Daar hebben we jaren op gewacht."
ters naar Zandvoort komen.
Volgens Roberts leent het plein zich uitstekend als Het leidt ertoe dat op bepaalin feite toch verschillende koren."
Roberts is blij dat Cakewalk, de fabrikant van openluchttheater. „Het is een prachtige arena en de momenten grote groepen
kinderkleding, het hele koor van een nieuwe
de bewoners zitten allemaal eerste rang."
mensen in het dorp aanwezig
outfit wil voorzien. „Dat levert straks een mooi
zijn. Dat kan problemen opleFoto André Lieberom veren.
plaatje op," verwacht hij. Aan de opera van Carl

ADVERTENTIES

Carrière maken
, tijdens je studie?
Kies HEAO-Duaal

Sp eci a l ë;
Kilo malse

RUNDERSUCADELAPPEN

95

INFO-BIJEENKOMST 29 MEI
16.00-18.00 uur;

Weesperplein 8

14.

ZANDVOORT - Twee Amsterdammer van zeventien en
zestien jaar oud zijn vorige
week donderdag dóór de politie aangehouden op het Stationsplein. Zij werden aangehouden omdat de bromfiets
waarop zjj reden niet voorzien
was van een verzekeringsplaatje. Zij werden voor nader
onderzoek overgebracht naar
het politiebureau, waar bleek
dat de brommer in Amsterdam gestolen was. De zestienjarige bleek ook een valse
naam te hebben opgegeven.
Daar kreeg hij een bekeuring
voor.
De twee verdachten zijn voor
onderzoek overgedragen aan
de politie in Amsterdam.

ADVERTENTIE

BOOMSMA&BRUÏNSMA
K E LAARS

]M

* Aan- en verkoop, huur en verhuur van woningen
* Aan- en verkoop, huur en verhuur vah kantoor- en bedrijfsobjecten
* Taxatie van woningen, kantoor- en bedrijfsobjecten
* Beheer, zowel technisch als administratief van woonkantoor- en bedrijfsruimte alsmede van Vereniging van
Eigenaren.
Voor meer informatie: WWW.bbmakelaarS.nl
J. J. Viottastraat 50,1071JT Amsterdam
Tel. 020-673 31 03 Fax 020-671 93 16

Na 18.00 uur:
C. van Dijk, Kostverlorenstraat 63,2042 PC Zandvoort

Tel. 023-5717353

die krant moet ik hebben.
Omdatfcgraag^j
weten
wat ^ch in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang
ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

HEMA

Ria en Peter Versteege
/:ijn heel blij met de geboorte van hun
vierde kleinzoon

ZANDVOORT
Mevrouw Stubbe adviseert
PIZZA - steenoven gebakken
3 voor

Zoon van.
Mark en Mariola Rasch
broertje van: Jesper
De Dadclboom 73
1911KKUitgeest
per 1-6-2000
Pnnsenhofstraat 5A
2042 KG Zandvoort

OOSTERSE HAPJESSCHOTEL
van 14.95

nu voor

12,5O

RUNDERROOKVLEES

stuk 3 ,2 5

HEMA HOTDOG

Door een nacht, hoe zwart, hoe
dicht,

Anna Catharina Schmetz-Fischer
weduwe van Leo Schmetz
* 21 februari 1908
f 14 mei 2000
Wrj zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle verzorging, die onze moeder heeft mogen ontvangen
m Zorgcentrum Bodaan.
Miaen Jan
Elly en Fred
Paul en Marijke
Leon en Marie-Jose
Nick, Rachel en David
Correspondentieadres.
J Seijsener
Jhr Quarles van Uffordlaan 27
2042 PP Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 17 mei van 18 30 tot 19 00 uur in
de rouwkamer van Zorgcentrum "Bodaan",
Bramenlaan 2 te Bentveld.
De Uilvaartmis wordt opgedragen op donderdag
IS mei om 13.30 uur in de parochiekerk H Agatha,
Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna om 15.15
uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in
het crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis (gemeente Velsen).
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.

Met verbijstering en ongelool hebben wij kennis genomen van hel onverwacht overlijden van

Arnold Zoet
Hij stond voor zijn zaak en hij was kritisch en rechtvaardig richting media
Zijn humor zullen wij missen, wij verliezen in hem een
/eer gewaardeerd „mensen mens"
Wij \\cnsen 7ijn familie, vrienden en zijn werkgever
Blokker veel sterkte toe bij dit grote verlies
Commercie Het Parool/Wcckmedia

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

HENKSEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v.a./60,-p.mincl. stenen

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

TEL. 023-5731729

steenhouwers

100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uwgrafwerknaar
ons oi uw eigen ontwerp, bijschnjvmg
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en 11 00
tel en lax 023-5714168
Kostverloienstiaat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug/sept 1999
Kamerlmgh Onnesstiaat 5 - 2041 BC Zond voort
Amsterdam
Tijdens .kantooruren Steenhouwers Icrvertu,
te] 020-6103086 fax 020-6103356
Zuideimolenweg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

ADVERTENTIES

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

Mag Ik mij even aan u voorstellen?
Ton Wollaars is mijn naam.
Ik werk als uitvaartleider bij
Uitvaartcentrum Haarlem,
In ons modern ingerichte uitvaartcentrum aan de Parklaan
verzorgen wij begrafenissen en
crematies voor alle gezindten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen
de laagst mogelijke premie
(NIVO-polis en UZET-polis) kunt u bij
Uitvaartcentrum Haarlem terecht.
Maar bent u ergens anders verzekerd?
Dat maakt niet uit, wij kunnen alle
zorg van de begrafenis of crematie van
u overnemen en de uitvaart tot in de
puntjes verzorgen.

023 • 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van éien begrafenis
ofcrematie.
Directe hulp bij één sterfgeval.

06 WJf Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

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

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang
Swaluéstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme
& verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 9 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 19 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 16 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

MEDEDELINGEN
Sinds kort vindt u Arrow Classic Rock op de
88 4 FM-frequentie op de kabel
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
(programma)
De Rijkssubsidies voor stads- en dorpsvermeuwing, bodemsanering en woningbouw zijn
gebundeld m een nieuwe geldstroom,
genaamd het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) Om in aanmerking te
komen voor subsidie moet de raad voor 1 juli
aanstaande een zogenaamd ontwikkelmgsprogramma vaststellen Van de kant van het
rijk en de provincie zijn er richtlijnen opgesteld,
waaraan het programma moet voldoen om
in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie
Hoofddoelstelling van het ISV is~de verbetering
van de leefbaarheid door integratie van sociale,
economische en fysieke ruimtelijke componenten
In overleg met vertegenwoordigers van woonwijken, ondernemers en belangengroepenngen is een aanzet voor een programma gegeven, waarin de thema's leefbaarheid, veiligheid en betrokkenheid een belangrijke hoofdrol spelen
De resultaten van dit overleg hebben geleid tot
een conceptprogramma, waarin projecten zijn
genoemd, die de beoogde doelstelling van het
ISV kunnen realiseren
Deze projecten kunnen ook uw woonwijk
betreffen

Wij hebben dan ook gemeend om ook ae
individuele burgers bij het programma te
betrekken door het concept voor ieder ter visie
te leggen
Het conceptprogramma ligt met ingang van
19 juni 2000 gedurende 4 weken ter visie bij
de Centrale Balie in het Raadhuis en de bibliotheek aan de Prmsesseweg
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kunnen schriftelijk reacties worden ingediend
bij ons college
Voorts zal het plan op 13 juni 2000 worden
behandeld m de Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu Tijdens deze vergadering kan
desgewenst mondeling op het plan worden
gereageerd
Na vaststelling van het ontwikkehngsprogramma kan de gemeente Zandvoort voor een
periode van vijfjaar een bedrag van minimaal f
3 miljoen verwachten, die kan worden besteed
aan de in het programma genoemde projecten
en bodemsanenngsactiviteiten

EVENEMENTEN
De volgende vergunningen zijn door de Burgemeester c q het college van Burgemeester en
Wethouders verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort
- 2000/2055 NK Master Series Beachvolleybal,
georganiseerd door Action Plaza op zaterdag
5 augustus 2000, op het strand op het terrein van paviljoen 10 (vergunning verleend
d d 1 mei 2000),
- 2000/1741 aanleggen tijdelijk jeu-de-boules
baan bij "Stichting Aktiviteiten Centrum
Zandvoort", Celciusstraat 190, t b v zomerprogramma voor ouderen, van 1 juni tot en
met 31 juli 2000
Verordening Zandvoort en op grond van de
Zondagswet
- 2000/1714 de voorjaarsmarkt op 4 juni 2000
en de zomermarkt op 20 augustus 2000,
welke wordt gehouden op de busbaan Prmsesseweg, de busbaan Louis Davidsstraat,
het parkeerterrein t o het postkantoor en
een gedeelte van de C Slegersstraat,
- 2000/2981 Straattheatershow, georganiseerd door Intemco Event Management op
zaterdag 5 augustus 2000 tussen 1630 en
19 30 uur, in de Haltestraat, de Kerkstraat en
op het Kerkplein Tijdens de show zal de Haltestraat worden afgesloten voor het verkeer
U kunt deze vergunningen inzien bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
binnen 6 weken na de verzenddatum van de
vergunning, een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en tenminste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven

KAPVERGUNNINGEN
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Bentveldweg 8
- 3 bomen
- Zandvoortselaan 283
- 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derdebelanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen Het bezwaarschrift dient m zijn
ondertekend en moet tenminste bevatten
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar
Indien men zich laat vertegenwoordigen door
een derde dient ook de naam, het volledige
adres en het telefoonnummer van deze
persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president van de
Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

)GEMEENTE

Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Ebbingeweg 5 - 6 1 bomen ten behoeve van
nieuw te bouwen woning op het kavel
- Wilhelmmaweg 54 - 1 boom
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad' tijdens openmgstyden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

WRO-art. 19

VRIJSTELLINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het verbouwen van een woonhuis
op het perceel Patryzenstraat 2 te Zandvoort,
bouwaanvraag 1999-0031B
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 17 mei
2000 gedurende vier weken ter inzage bij de
Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Rectificatie
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
artikel 50 lid 5 van de Woningwet vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan voor het
verbouwen van een woonhuis op het perceel
Zandvoortselaan 252 te Zandvoort, bouwaanvraag 2000-027B
Doorbreken aanhoudingsplicht ex artikel
50 lid 5 van de Woningwet
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
met toepassing van artikel 50 5 van de
Woningwet vergunning te verlenen voor het
uitbreiden van de woning op het perceel
Marisstraat 4 te Zandvoort, onder nummer
99-206B
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 17-05-2000 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-105B (03-05-2000) Dr CA Gerkestraat
55rd te Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
2000-029B Haarlemmerstraat 54 te Zandvoort
het vergroten van de woning
2000-041B Haltestraat 50 te Zandvoort het
verbouwen van een speelhal
2000-033S Boulevard Paulus Loot 1 te Zandvoort het gedeeltelyk'slopen van een woning
2000-062B Diaconiehuisstraat 21 te Zandvoort
het vernieuwen van de garage/berging
2000-069B Noorderduinweg 48 te Zandvoort
het vergroten van een loods
2000-070B Zeestraat 22/1 t/m 22/16 te Zandvoort het gedeeltelijk renoveren van appartementen
2000-074B Parnassialaan 11 te Bentveld het
gedeeltelijk vernieuwen van een woning
2000-084B Koninginneweg 5rd te Zandvoort
het vergroten van de tweede verdieping
U kunt deze vergunningen inzien bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift

ERKENDE
VERHUIZERS
K W E K E R I ] P. van Kieeff
Van Stolbergweg l, Zandvoort
Tel. 5717093.

Zaterdagavond in
single dance „D6 MnN€G6"
Soul Time

ZOMERPLANTEN

The Dukes of Soul

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Met de Nederlandse James Brouin Jerry B.
en 3 zangeressen
en een uitgebreide barbecue op het terras

entree ƒ 25,- all in
Uitsluitend voor ongeb. mensen.
Correct gekleed. Leeftijd vanaf 30 jrN

I n f o tel. 023-5716023;
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

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

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

100 gram van 3.50

Wij vieren feest!
Op naar de 30 jaar
voert Hij mij in 't eeuwig licht
Na vooi /ien te zijn van het Sacrament der zieken is
van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Uitvaartbureau

Voor directe hulp bij sterfgeval

023 - 537 13 75
(persoonlijk, stijlvol, onafhankelijk)
Jan Gijzcnkadc 75
2025 BC Haarlem
reeds» 14 jaar ervaring in de regio

Groot assortiment

Speciale mest voor

Speciaal mengsel

geraniums

voor het vullen van

en bloeiende zomerplanten

plantenbakken ö j "
p. zak

Potterie
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

VERHUISBERICHT

H. van Brero
doctor of acupuncture
fysiotherapeut
is met ingang van
15 mei 2000 verhuisd naar
Frans Zwaanstraat 70
2042 CE Zandvoort
Tel. 023-5733354.
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Besluit
over Midden
Boulevard
ZANDVOORT - Voor het
gebied tussen de Thorbeckestraat, het Badhuisplein,
Burg. Engelbertstraat, Jac.
van Heemskerckstraat en de
Zeereep wordt een bestemmingsplan voorbereid. De
gemeenteraadscommissie
Ruimte en Onderhoud is hier
maandagavond mee akkoord
gegaan.
Op dit moment is er voor het
gebied een bouwverordening
van toepassing. Alleen de
hoogten van de bouwwerken
en de voor- en achtergevelrooilijn zijn aangegeven. Bouwaanvragen kunnen wel worden ingediend als ze passen binnen
die verordening. Als ze echter
niet passen in de voorgenomen
stedelijke structuur van het
gebied, dan wordt het wat
moeilijker.
Het huidige voorbereidingsbesluit is al een jaar oud en
dreigt op 10 juli te vervallen
omdat er nog geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage is
gelegd. Het gevolg van de vaststelling van een voorbereidingbesluit is dat bouwaanvragen
die later binnenkomen in principe worden aangehouden.
Het
voorbereidingsbesluit
heeft een beschermende werking voor het te ontwerpen bestemmingsplan.
Omdat Zandvoort een nieuw
bestemmingplan wil maken
voor de hele boulevardzone,
dus ook voor het Palace-gebied en Fenemaplein, zal de
structuurschets
Zandvoort
1996 als basis dienen. Voor de
uitwerking van de stedenbouwkundige uitgangspunten
heeft het college een aantal externe bureaus om hun medewerking gevraagd.
„Omdat de participatie en
het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) veel
tijd kostten, heeft de procedure vertraging opgelopen. Op 28
maart hebben wij een presentatie gekregen van de ontwerpers naar aanleiding van het
opgestelde Programma van Eisen. Naar aanleiding daarvan
hebben wij een keuze gemaakt," aldus het college in
zjn voorstel. Omdat de tijd tussen het ter visie leggen van het
ontwerp en de afloop van het
voorbereidingsbesluit te kort
is, lijkt het het college beter
orn een voorbereidingsbesluit
te nemen. Alle bouwaanvragen
die nu nog binnenkomen, worden aangehouden. De commissie is unaniem met dit voorstel
akkoord gegaan.

Mening over
Seniorenraad
ZANDVOORT - De Seniorenraad wil weten wat inwoners, deskundigen en raadsleden verwachten van deze adviesraad. In principe geeft de
Seniorenraad advies aan de
gemeenteraad en het college
i van Burgemeester en Wethouders. De Seniorenraad wil echter wel weten welke onderwerpen onder ouderen leven om
deze adviezen goed te kunnen
verwoorden.
Wie een mening heeft over
zaken die belangrijk zijn voor
ouderen, kan deze kwijt bij de
secretaris van de Seniorenraad, C.H. van Brero (Van Galenstraat 11, 2041 JP Zandvoort, tel. 023-571.9957).
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'Je moet het kleinschalige behouden'
Wie met ruimtelijke ordeningsspecialist Peter van Delft
een' wandeling door Zandvoort maakt, ziet opeens het
dorp met andere ogen. Bij erg veel straten en pleinen
weet hij alles van de stedenbouwkundige veranderingen
van de afgelopen 23 jaar. „Ik heb eigenlijk best wel veel
gedaan, ja," constateert Van Delft na anderhalf uur
rondlopen door het dorp half verbaasd, half
geamuseerd. Een van de meest gezichtsbepalende
ambtenaren van Zandvoort vertrekt echter 31 mei. Hij
wordt 'stedelijk regisseur' in Zaanstad.

R

EGELMATIG
WORDT hij aangezien
voor stedenbouwkundige, omdat hij zich
met bijna elk stedenbouwkundig plan binnen Zandvoort bemoeit. Van de opknapbeurten
van Oud-Noord en de MiddenBoulevard tot en met de
nieuwbouwwijken De Meeuwen en Park Duijnwük.
Dat is in de loop der jaren zo
gegroeid. Al begon hij in 1977
als administrateur, op een gegeven moment moest hij Hateenheden voor jongeren regelen. Destijds zat hy op de afdeling Publieke Werken in het
Badhuis (Raadhuisplein 4, de
huidige winkel van het Kruidvat). Daar begint dan ook de
rondleiding die Van Delft
geeft.

verhaal. Omdat Zandvoort
niet meer uit kon breiden,
moest er binnen het dorp naar
gaten om te bouwen gezocht
worden. Zo groeide het besef
dat Zandvoort een totaalplan
ontbeerde. Pas midden in de
jaren negentig is er een structuurschets vastgesteld die in
grote Ujnen aangeeft wat
Zandvoort voor soort gemeente wil zijn: een badplaats én
een woonplaats.

In de jaren tachtig kwam er
ook meer aandacht voor
dorpsvernieuwing. „De basis
voor de nieuwe inrichting van
de Kerkstraat, de Grote
Krocht en het Raadhuisplein
is toen al gelegd." Het Raadhuisplein is nog niet helemaal
klaar. Er moet nog een gebouw, vermoedelijk voor het
VW-kantoor, aan de muur
met de golf geplakt worden.
Aan de andere kant, bij de apotheek, is onlangs een nieuwe
pui gekomen vanwege het
nieuwe winkelcentrum Jupiter.
„Of ik het geslaagd vind? Ja,
want we hadden ook het plein
kunnen opvullen met gebouwen, maar dat hebben we bewust niet gedaan. Er is nu nog
ruimte voor de haringkar en de
bankjes waar altijd veel Zandvoorters op zitten. Het glas tegen de pui maakt het bovendien erg open. Ik vind dat je
het kleinschalige van Zandvoort moet behouden, ook al is
het hier tamelijk krap."
Ruimtegebrek loopt als een
rode draad door Van Delfts

„Het grote probleem was altijd dat er ad hoc maar wat
gebouwd werd. Burgemeester
Machielsen probeerde het met
een eerste visie op Zandvoort,
maar die verdween in een la."
Ook de eerste officiële structuurschets die wethouder
Frits van Caspel en Peter van
Delft maakten, haalde het uiteindelijk niet. De politiek trok
het plan voor grootschalige
sloop van de Midden-Boulevard na luide protesten van bewoners rond 1992 in.
Nu wordt er weer over de
Midden-Boulevard gesproken.
Deze keer zyn er bewoners bij
betrokken, al gaat dat nog wat
moeizaam. Van Delft wil er niet
te veel over kwijt, omdat de
plannen nog binnenskamers
moeten blijven. Wel wijst hij
feilloos aan waar volgens hem
broodnodig wat aan moet gebeuren.
„Dit is toch afgrijselijk. Een
dichte doos op een toplocatie
van Zandvoort," zegt hij met
enige pathos achter de flats op
het Van Fenemaplein. Hij wijst
op de muur van het voormalige
Dolfirama, waar de laatste jaren een rollerskatecentrum in
heeft gezeten. Ook het betonnen lege plein bovenop het gebouw is een doorn in het oog.
„Er gebeurt niets op dat plein.
Je gaat er niet voor je plezier
naar toe."
Over het Favaugeplein en de

Angst
Vervolg van voorpagina

Dat laatste is volgens een aantal omwonenden niet meegevallen. „Als de gemeente zegt
dat alles nog open ligt, dan
klopt dat niet met de geluiden
over een zeer gedetailleerde
presentatie voor dit gebied,"
stelt een buurtbewoner, die
met met zijn naam in de krant
wil. „Het gaat om complete
woningbouwplannen. Met uitzondenng van het Badhuisplein worden alle pleinen volgebouwd."
De leden van de klankbordgroep zeggen desgevraagd dat
zü een eigen verantwoordehjkheid hebben voor de communicatie met hun achterban. Zij
willen deze ook voorlichten
wanneer het hen goeddunkt
Volgens de gemeente krijgen
omwonenden deze week een
briefin de bus. Of gemeente en
klankbordgroep dezelfde uitgangspunten hebben voor de
participatie van omwonenden,
wordt dan duidelijk. Wethouder Marijke Herben zal donderdag de plannen van het stedenbouwkundige bureau presenteren.

Het Nationaal Park
houdt enquête

Peter van Delft in de laatste wijk die hij in Zandvoort heeft helpen ontwikkelen: Park Duinwijk

Passage is hij evenmin erg enthousiast. „Friedhoff bedoelde
het goed na de oorlog. En sommige zaken zijn ook goed uitgevoerd, zoals het Gasthuis-

ren. „Nooit een half plan uitvoeren. Het casinogebouw is
maar voor de helft neergezet.
Je ziet waar dat toe leidt. Dat
Eurotel er niet is gekomen, is

Stedenbouwspecialist draagt fakkel
voor ontwikkeling van Zandvoort over
hofje. Maar zijn visie sloot niet
aan bij de economische en sociale omstandigheden van die
tijd. Motels op de boulevard
neerzetten voor Nederlandse
toeristen paste niet bij de jaren
vijftig. Er was woningnood.
Dus kwamen er flats om te wonen. Nu zouden we dat misschien nooit meer op deze manier doen."
Er is nog iets anders dat de
tijd Zandvoort heeft laten le-

eigenlijk het enige waarvan ik
echt heel jammer vind dat het
niet gelukt is. We zijn daar zo
lang mee bezig geweest."
Het meest trots is Van Delft
op Park Diujnwijk, vertelt hij
kuierend door het Witte Veld.
„We werkten met een ontzettend leuk team van architecten en mensen van projectontwikkelaar het Bouwfonds.
Over elk detail hebben we nagedacht: verlichting in de tuin-

muurtjes, schuttingen van ijzer in een mooie stijl, aparte
lantaarnpalen. En waar vind je
geperste tufsteen, blanc de
bierge, als stoeptegels? Dat is
nog eens wat anders dan betonnen klinkers."
Samenwerken en samen
brainstormen, of het nu met
collega's of wethouders is,
vindt luj een van de leukste onderdelen van zijn werk. „Al ben
ik misschien een beetje een
Einzelganger. Met Frits van
Caspel (voormalig WD-wethouder) kon ik het daarom
waarschijnlijk het beste vinden, wat niet wil zeggen dat
het met andere wethouders
niet klikte."
„Politici moeten besturen,
ideeën hebben en vooral niet
uitvoeren. Dat doen ambtenaren. Je hebt natuurlijk altijd
een grijs vlak. Maar het belang-

ZANDVOORT - In het
weekeinde van 27 en 28 mei
zullen bij alle zeven ingangen
van het Nationaal Park ZuidKennemerland worden bemand door enqueteurs. Aan
bezoekers wordt gevraagd
waarom zij het duigebied beFoto Chris Schotanus zoeken en hoe ze dat waarderen.
rijkste is dat wethouders een
beeld hebben waar ze naar toe
willen. Heel vaak zie je dat ze
Het Nationaal Park wil volkorte-termijnsuccessen
na- gend jaar het huidige veroustreven. Dat is ook logisch, derde Beheers- en Inrichtingswant ze zitten er soms maar plan vernieuwen. De informatie uit dit recreatieonderzoek
vier jaar."
„Hoe het verder gaat met en de resultaten van de enqueZandvoort' Het is erg goed tes die in december zijn rondvoor Zandvoort dat het op- gestuurd in de regio, vormen
knappen van het winkelcen- de bouwstenen van de nieuwe
trum in Nieuw-Noord nu van aanpak.
de grond gaat komen en dat
Een andere bouwsteen is de
Zandvoort een golfbaan krijgt.
De Midden-Boulevard? Ik natuurvisie van de drie grote
hoop dat het slaagt. Het is ont- beheerders: Natuurmonumenzettend belangrijk dat het ten, PWN en Staatsbosbeheer.
masterplan er echt komt. An- Om tot een goed plan te koders zakt Zandvoort steeds men worden meningen van belangen- en publieksgroepen
verder af."
31 mei is zijn laatste dag. Op ook meegenomen.
8 juni heeft hij om vier uur een Bewoners m de regio worden
op de hoogte gehouden van de
receptie in het raadhuis.
resultaten van dit recreatieMonique van Hoogstraten onderzoek.

'Deze Griekse tragedie is net een soapserie' Burgemeester verhaalt
EN LEEUWIN op
naaldhakken, die om
Jason in het hart te raken, dood en verderf zaait." Zo
introduceert de geschiedenisleraar Jan Boele de tengere
Marleen, leerlinge van de Gertenbachmavo, die Medea vertolkt in de gelijknamige Griekse tragedie van Euripides.
Met een zwarte sluier om het
hoofd en de handen ten hemel
gestrekt, bralt lüj orginele orakelspreuken, die hij opzocht in
historische musea. En dan
geeft hy als Euripides zelf een
korte inleiding en stelt hij de
personages voor aan de hand
van zelf geschreven teksten.
Medea, medium en heks,
verraadt haar geboorteland
voor haar grote liefde Jason.
Maar hij verlaat haar voor de
dochter van koning Creon. Medea moet Griekenland uit en
haar twee kinderen achterlaten. Uit wraak vermoordt ze de
aanstaande bruid van Jason
met een giftige diadeem en japon en het allerergste: ze
brengt haar zoontjes eigenhandig om.
Op de generale repetitie
loopt een kinky Jason (Rpdger) in een zwarte leren jas,
groene ogen en zwart haar,
buiten de school heen en weer
te ijsberen. Hij oefent nog even
snel zijn tekst en trekt daarbij
verwoed aan een sigaretje. „Je
moet over vyf minuten op,"
helpt Quido alias Egeus, in een
te groot colbert en duidelijk
een van de jongere leerlingen,
hem herinneren.
Binnen in de aula weeklaagt

Generale repetitie van de Griekse tragedie die de Gertenbachmavo op de planken brengt

Medea op een houten verhoging over haar droevig lot. Met
haar lange blonde krulharen in
een ijsblauwe jurk van tule gehuld lijkt ze wel een zeemeermin. Het koor, gereduceerd tot
twee vrouwen (Naomi en Marjanne), dient haar af en toe van
repliek. Ze staan op een schilderstelling omwikkeld met visnetten, in zwarte jurken en
fluisteren opeens: Jason, Ja-

son. Jason komt op en dan begint een echtelijke ruzie, die
2600 jaar geschreven werd,
maar nog niets aan actualiteit
heeft ingeboet. Ook de gruwelijke kindermoord, die door
middel van een bebloede bplderkar en een bandje met kinderstemmen wordt vormgegeven, komt ons helaas anno
2000 niet onbekend voor. De
lappen tekst rollen met helde-

Enquête: wat waardeert u aan het dulngebied?

VEEL

IN ZANDVOORT

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571 7166
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Hans van Pelt

re en duidelijke stemmen uit
de monden van deze middelbare scholieren. Met hun eigen
bij de leeftyd passende emoties, duiken ze in hun rol en
weten zo de toeschouwer te
ontroeren met deze eeuwenoude tragedie.

gelegd zou zijn voor vwo'ers of
gymnasiasten," zegt Boele.
„Op een aangepast niveau en
met veel geduld kun je dit
soort dingen heel goed overbrengen op mavo-leerlingen."
Dramadocent Son Koper bewerkte en regisseerde het toneelstuk. Na de repetitie is ze
terecht heel trots op haar pupillen. „Als jullie met deze
energie morgen spelen, dan
spelen jullie de sterren van de
hemel," zegt ze blij.
De spelers uit de klassen 2,3 en
4 oefenden vrijwillig een aantal
maanden op de donderdagavond.
„Eerst snapte ik helemaal
niets van dat stuk, maar later
vond ik het heel mooi," zegt
Lenneke, die de kinderverzorgster speelt. Mascha, de
min, knikt instemmend. „Ik
hoopte na de 'Trojaanse vrouwen' op een modern toneelstuk. Ik had met verwacht dat
we nog een Griekse tragedie
zouden spelen," laat Bob, die
Creon vertolkt, weten. „Eigenlijk is het net een soapserie,"
lacht Rodger.
De voorstellingen de volgende dag waren dan ook een succes. Ook het 'moeilijke' publiek, de brugpiepers, die geen
halfuur zouden kunnen stilzitten, keek ademloos toe en waren met stomheid geslagen
door de prestatie van hun
schoolgenoten.
Nelleke van Koningsveld

„Ik vind het jammer dat de
Medea wordt donderdagavond 18
nog een keer voor ouders en anklassieke beschaving, basis mei
van onze cultuur, alleen wég- dere belangstellenden vertoond.

Inlooppunt voor 50+ verhuist
naar verbouwde bibliotheek
ZANDVOORT - Het inlopppunt voor mensen van
vijftig jaar en ouder verhuist
op 20 mei naar de openbare
bibliotheek aan de Prinsesseweg. De bibliotheek is geheel verbouwd. Voor het inlooppunt is ruimte gemaakt
in de expositieruimte.
Volgens Mini de Wolf van de
Stichting Welzijn Zandvoort
hebben zo'n veertig trouwe bezoekers aangegeven dat zij
mee willen gaan naar de bibliotheek. „In het huidige pand
van het Gemeenschapshuis
komen
woensdagochtend
veertig tot vijftig bezoekers
binnenwandelen. Ze komen
voor een kopje koffie of een
praatje. Soms helpen we iemand die vragen heeft of een
formulier moet invullen. Gezien het grote aantal bezpekers wordt de inloopmogelijkheid erg gewaardeerd. Het is er
ook altijd heel gezellig."
De Wolf heeft meerdere malen ervaren dat er leuke contacten kunnen ontstaan door-

dat de drempel laag is. „Het is
meteen een manier om met het
welzijnscentrum kennis te maken. Er zijn altijd beroepskrachten aanwezig om te helpen. Het Gemeenscapshuis
groeit echter een beetje uit zijn
jasje. Vandaar dat we nu naar
de bibliotheek verhuizen. De
vernieuwde bibliotheek gaat
de 20-e open. De eerste inloopochtend is daarna op woensdagmorgen 24 mei."
Vanzelfsprekend heeft De
Wolf eerst gepolst of de bezoekers wel mee wilden naar de
nieuwe locatie. „We hebben
een enquête onder de bezoekers gehouden. Veertig man
zei: natuurlijk gaan we mee
verhuizen. We hebben nu
nieuw meubilair aangeschaft.
We beschikken op die ochtend
ook over een aantal geweldige
gastvrouwen. Ze betrekken iedereen erby en we krijgen ook
nieuwe aanwas. Er worden bezoeken gebracht aan dames
die de 75 jaar gepasseerd zijn.
Die geven wel aan dat ze toch
een beetje vereenzamen."

over de reuzenkrokodil
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E REUZENKROKODIL lacht zó hard dat
zijn tanden tegen elkaar kletteren als centen in
een busje.' Deze woorden zullen 24 mei uit de mond van
burgemeester Rob van der
Heijden klinken. Niet het gemeentebestuur zal hij zo toespreken, nee, dit keer heeft de
burgemeester een wel héél bijzonder publiek, dat ongetwijfeld aan zijn lippen zal hangen.
Het is woensdag 24 mei Nationale Voorleesdag en in heel
Nederland wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed.
„Lezen is een belangrijk deel
van de ontwikkeling van een
kind," vertelt juf Brigitte Peters van de Oranje Nassauschool. Samen met haar collega Liesbeth Heiligers heeft zij
het initiatief genomen om dit
jaar burgemeester Van der
Heijden uit te nodigen de leerlingen een verhaal voor te lezen.
„We weten allemaal nog uit
onze eigen kindertijd hoe fijn
het is om lekker op schoot of
vlak voor het naar bed gaan
nog even te worden voorgelezen. Als kind kun je dan heerlijk je fantasie de vrije loop laten Door ieder figuurtje uit
het verhaal een eigen stemmetje te geven, kun je er als voorlezer ook veel plezier aan beleven," aldus de enthousiaste
Liesbeth. De juffen hopen met
hun initiatief iedereen aan te
zetten tot lezen en voorlezen.
Het team van leerkrachten
verheugt zich op dit bezoek
van de burgemeester; het is
een historische gebeurtenis.
Het is voor het eerst dat Rob
van der Heijden een officieel
bezoek brengt aan de Oranje
Nassauschool, dus ook een
rondleiding door directeur
Ton Bavinck staat op het programma.
„Nu krijgt onze 1-aprilstunt
ook nog een leuk vervolg. Wij
hebben toen onze leerlingen
wijsgemaakt dat zij op de foto
mochten mits ze allen in het
oranje naar school kwamen.
De foto zou worden aangeboden aan Hare Majesteit de kpningm en een plekje krijgen in
haar paleis. Maar dit was na-
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tuurlijk een geintje," yertellen
de nog nagniffelende juffen.
De unieke schoolfoto is echter wel gemaakt en zal de 24-e
mei aan de burgemeester worden overhandigd De leerlingen rekenen erop dat de foto
een mooie plaats krijgt in het
gemeentehuis. Om in de sfeer
van het voorlezen te blijven:
'En uiteindelijk kwam alles
toch nog op zijn pootjes terecht.'
Marleen Grotenhuis

Cinema Circus
18 f/m 24 mei

@ Nederlandse versie

Sleepy
Hollow
JohnnyDepp

AMERICAN
BEAUTY
Winnaar van 5 Oscars

Hoofdwond door val
ZANDVOORT - Een bewoonster van de Lijsterstraat
belde donderdagmorgen de
politie met de mededeling dat
ze haar buurman op de grond
zag liggen. Politieagenten
klommen vervolgens door het
raam naar binnen en troffen de
bewoner hulpeloos op de
grond aan. Hij bleek door een
val een hoofdwond te hebben
opgelopen en is voor onderzoek naar een ziekenhuis in
Haarlem gebracht.

Mifune's
last song

i Weekmedia 17
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U loopt niet bij iedereen de deur plat? Omdat u veel waarde
hecht aan smaak, organisatie en een prettig 'voordeel?

bekwaamheid. Uw wensen vertaalt hij in een functionele

Dan zijn deze aanbiedingen nog maar een voorproefje. Uw

de prijs? Geen sterke bak zoals u ziet. Ontdek 't zelf bij

Brugman adviseur geeft

Brugman. Onze deur staat altijd voor u open.

indeling en stijlvol ontwerp van uw keuken of badkamer. En

u graag een proeve van onze

KLASSIEKE CD'S
Echte design keuken met berkenhout en met aluminium accenten. Geheel naar eigen
smaak in te delen. Compleet met inbouwapparatuur. Zoals afgebeeld: ƒ 21.950,-.
Er is al een module vanaf 317,5 cm.
ƒ H.950,-
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MET DE M O O I S T E W E R K E N VAN:
BEETHOVEN,

BRAHMS,

MOZART,

ïi2

BACH,

GLUCK, LISZT, SCHUBERT, TSCHAIKOWSKY,
HUMPERDINCK,
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DEZE UNIEKE CD BOX IS ALLEEN
VERKRIJGBAAR BIJ FREE RECORD SHOP

V I V A L D I , T O R E L L I , SCHUMANN, R O D R I G O ,
STRAUSS,

N^_t^.»^

''-^ t* ''~' /'^ 'O*"'*

WOLF-FERRARI,

/f^

-fa jX?* \»..^

Crat/s

B R U C K N E R , B R A H M S , B E R L I O Z , NIEMANN,
DOVRAK,

GRIEG,

CHOPIN,

GERSHWIN,

HAYDN, HANDEL, WAGNER, KHATSCHATURIAN,
ROSSINI,

LEONCAVALLO,

SCHMIDT,

BOIELDIEU, NICOLAi, M E Y E R B E E R , GOUNOD,
DEBUSSY,

MUSSORGSKY,

RUBINSTEIN,

-Freegees-

VERACINI, PUCCINI, GLINKA, SMETANA

www.FreeRecordShop.nl

E.V.A.
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Stuur de bon in en pak uw kans in de Sponsor Loterij!

SFONSORB1NGO

13 MEI
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Daar gaat weer een
auto vol met geld!

getal l t/m 22
* 17 38 44 39 13

30 -ie:: 37 isUs 21
;

01 28, 33 25 04 40
, , 06,23 12 20,42

*:

Heeft ti ntet deze getallen •
««n volle kaart, dan wint u de
ThrasBaigo van ƒ 25,000»-

ƒ20,-

45 ƒ l.ÓOO,- ; 35

ƒ 10,-

32

ƒ9,-

36

ƒ100,-

;s4
; 09

ƒ7,-

ƒ30,- - 11

'ƒ«,-

:••••,

19
31
27
26

ƒ9.995,Filiaal Assen en Hulst
ZONDAG GEOPEND
Assen: 11.00 -17-00 uur
Hulst 12.00 -18.00 uur

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S KAN M E T B R U G M A N .

geta!23t/m36
18 ƒ 10.000,- ,10

Luxe witte badkamer. Bestaande uit: hoekbad, kwart-ronde douchebak met scheidingswand, wandcloset, badmeubel met spiegelkast, wastafel en kranen.

—

*ERKEND

«asss

BESTE ADVIES Ï2321 BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 1QQ°/, BESTE GARANTIE

.;••

ALKMAAR* ALMERE* AMERSFOORT*, AMSTERDAM*, ARNHEM* ASSEN*, BREDA*, CAPELLE A/D IJSSEL* DEN BOSCH, DEN HAAG* GOES,
GRONINGEN*. HEERLEN*, HENGELO*, HOOFDDORP*, HULST*, LEEUWARDEN* MUIDEN, NUMANSDORP*, ROERMOND* ROOSENDAAL*,
SON/EINDHOVEN* SPIJKENISSE, TILBURG*, UTRECHT* VEENENDAAL, ZAANDAM*, ZOETERWOUDE*. ZUTPHEN* ZWOLLE*.
*Ook Badkamershowroom. Voor de openingstijden kijk op Internet, of bel onsfilaal.

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl

ƒ25,-, 08

Actie geldt van i jmei t/m 12 juni 2000. Vraag naar de actie voorwaard en in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Volkswagen Lapo
11.11.46-009

BINGO SUKPRISE
20 MH 2000
Sharp Viewcam
Hans Anders Oranje
zonnebril
Meer informatie:
www.sponsorloterij .nl
www.wineensponsor.nl
ledenservice:
0900-3001400 (35 cpm)

De Sponsor Loterij heeft deze maand een
auto met maar liefst l miljoen gulden
erin weggegeven! Het winnende echtpaar
uit Dwingeloo is nu de trotse eigenaar van
een gloednieuwe VW Beetle. En zij kunnen
voortaan naar wens genieten van het
enorme geldbedrag van l miljoen gulden!
Laat uw kansen niet liggen en vul vandaag

nog de bon op deze pagina in. Want elke
maand gaat er een auto vol met geld uit. En
maakt u als sponsor van vele goede doelen
kans op alle fantastische Geluksdagprijzen
en Bingoprijzen van de Sponsor Loterij.
Iet Bijman
Nederlandse Sponsor Loterij

Zclfoutcn voorhehoudcn

1

150.00.05

[tf Ta, ik wil een auto mei daarin 225.000 D de heer
Rulilcn of zelfs l miljoen winnen. En maaU
dun naast de prijzen in de maandelijkse trek- Naam:
kingen kans op tienduizenden Bingoprijzen!
Adres:
Met deze geluksdagen wil ik winnen:
dag maand jaar
Postcode:.

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

Edward van de Pol
Marktslagerij

Weekaanbieding

Plaals:

Cajunschotel

r

Lot 3

s UH'.ucviH'gJ .1.111 ilc ini;cVoor elk lot worden drie
Bel mij b i j een prijs
iUj;. ll\ machtig hifrhii uu \vcilornp:c^vulde
ging voor elke n u a n e l i j k s e ckkiiig en tic |.uuli|ksc
hoven / 10.000.,
I:\tra Trekking I. 10.- per lot ui ni:vniM.un<.K' ickcnini:s .- .

Cielioorieilalum:
(dii.n-maaiul-ja.ir)

i/^Kiiii. lel (")(\'-. HV Mi

NEDERLANDSE

BEL GRATIS

VERWARMING

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

Lot l
Lot 2

UWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING

n.ilum:
ll.uullekciiini;:

LOTERIJ
Bon opsturen donder pasizegcl) naar: Ncderlanilsc Sponsor Loterij. Antwoordnummer 875. 1 100 VG Amslerdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L. O. 730/0002/829 d. d. 19/12/1997.

kilo - Het wordt weer barbecue-tijd!

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO
adverteer in de krant

J

9.98

5 Hamburgers + 5 Barbecueworstjes
samen
ƒ8.98
Satévlees
500 gram ,
VLEESWARENDUO
100 gram boerenbeenham
100 gram palingworst
samen

ƒ7.98

ƒ3.50

aanbieding geldig voor woensdag 24 mei

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Steun voor 'onze jongens'
ZANDVOORT - Café La
Bastille gaat met haar klanten
liederen oefenen om het Nederlands elftal een hart onder
de riem te steken. Donderdag
25 mei komt er daarom een dj
niet karaoke drive-in. Het is de
bedoeling de teksten in te studeren voordat de Europese
Kampioenschappen beginnen.
Op de karaoke avond staan er
daarnaast wat verassingen gepland. En degene met de leukste oranje outfit krijgt een gratis drankje.

woensdag 17 mei 2000

Mokums bleekneusje viert vakantie

Met

oog
en

oor
de badplaats door
vac

Veel Zandvoorters verdienen in de zomer wat bij door
een kamer of een zomerhuisje te verhuren. Dat
gebeurde ook in de jaren vijftig al. Thys Ockersen, die
inmiddels alweer jaren in Zandvoort woont, kan zich
nog goed herinneren hoe h|j als 'Mokums taleekneusje'
genoot van de zomers in Zandvoort.

Prive-terras

Tropisch feestje

ZANDVOORT - Wie café
Bastille binnenloopt op donderdag 18 mei, waant zich in
tropische sferen. Een dj laat de
hits voor aanstaande zomer
horen. Drankjes worden in tropisch en zonnige sfeer geserveerd. Ook wordt er een demonstratie erotische kleding
gegeven. De Tropical Party is
gratis te bezoeken aan de Haltestraat 58.

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne
5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191
(CPA).

APOTHEEK: Er is een nieuwe
regeling sinds l mei 2000. 's
Avonds van 20-22 uur is alleen
de Centraal Apotheek op de
Gedempte Oudegracht in
Haarlem open. Voor 17 en 18
mei geldt: avonddienst (18-20
uur) Zeestraat Apotheek, (tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a, 5713073. Voor
19 mei tot en met 25 mei geldt:
avonddienst (18-20 uur) en
weekenddienst (zat. 11-12.30
en 17-18, zon. 11.30-12.30 en 1718) door de Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein
10,
5713185. In het weekend is de
Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en zondag de
hele dag open.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds 5730500 of
112.

Z

ELF BEN ik met mijn
ouders ook badgast
geweest. Al van heel
jongs af gingen mijn
ouders in de zomer naar Zandvoort en huurden een kamer.
We zaten onder andere op de
Dr. Mezgerstraat en ik herinner me vaag een kleine corpulente man in uitbundige kleding met een sjaaltje om zijn
hals.'
'Hij was onze gastheer en hy
schilderde. Hij zag er uit als
een echte kunstenaar en hy
kon het goed met mijn vader
vinden, die zondagsschilder
was. Maar mijn vader kleedde
zich conservatief en deze vrolijke man zag er uit als een bohémien, al wist ik toen natuurlijk niet wat dat was. Hy had
ook een vriendin en dat had in
die tijd niemand; je was alleen
maar getrouwd. Dit was een
echte kunstenaar!'
'Hij had de kermis geschil-
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derd, vooral de achtbaan, in
grillige kleuren. Erg mooi vond
ik. Na ons verblijf heb ik hem
nooit meer gezien.'
'We hebben ook nog in de
Poststraat gezeten bij een gezin dat later naar Canada emigreerde. Ook nooit meer gezien. Maar de langste tijd zaten we in een klein hoekhuis op
het Jan Snijerplein l bij de familie De Cock. Het leek zo'n
klein hoekhuis, maar naar
goed Zandvoortse gewoonte
kon het allemaal volgepropt
worden met badgasten. Hun
huis lag aan een drukke straat
en veel reclame was niet nodig
om huurders binnen te halen.'
'Het gezin had het na de oorlog niet breed, dus meneer De
Cock kwam al in de winter
naar ons toe in Amsterdam om
de vakantie door te spreken en
een voorschot te krijgen op de
huur. Ik raakte zo vertrouwd
met de familie De Cock, dat ik

DIERENAMBULANCE:
5246899.
KENNEMER
DIERENTEHUIS:
Keesomstraat
5,
5713888.
VERMISTE/GEVONDEN
DIEREN: 5383361 - (Amivedi)
en 5343440 (Dierenbescherming).

Het huis op het toenmalige Jan Snijerplein. Nu -woont de familie
Smit er
•
Foto Archief T. Ockersen

KERKEUËN&1XN*
^ 4 '~• f. f. • , :, £ > ' •„ • *
Hervormde Kerk: zondag 21
mei 10 uur mr ds A. Drost uit
Haarlem.
Gereformeerde
Kerk: zondag 21 mei 10 uur ds
J. Tissink uit Nieuw-Vennep.
Agatha Kerk: zaterdag 20 mei
19 uur pastor D. Duijves, zondag 21 mei 10.30 uur pastor
Duijves en pastor Van Polvliet
met kinderkoor. (Eerste Communieviering). NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 21 mei mr W.N.G. van den
Bos uit Haarlem.

Soms is de metro missen beter

VAMDE

Nigel

na vertrek van mijn ouders nog
een tijdje nableef en van de zomervakantie genoot.'
'Aan de overkant van het
huis was een duinlandje, waar
nu de Passage is, en daar
bouwde ik hutten. Een keer
heeft mijn vader zijn uiterste
best gedaan om een vlieger op
te laten. Ik was mijn vaders
oogappel; hij had alles voor my
over. Toen hij na lang proberen
het linnengeraamte de lucht in
had, was zoonlief echter vertrokken en zat hij eenzaam op
het landje met de vlieger.'
'Mijn kinderspelletjes hadden vaak iets
destructiefs.
Als ik maar
iets kapot kon
krijgen. Groot
plezier beleefde ik aan de
schuine muren bij het huis
waar ik vanaf gleed en waarmee ik mijn broek vernielde.
Niet myn ouders straften mij,
daar waren ze nauwelijks toe
in staat, maar de goedmoedige
meneer De Cock nam mij onder handen. Ik was er heel verontwaardigd over.'
'Nog mooier waren de grote
schelphopen die klaar lagen
om voor de tuinen gebruikt te
worden, 's Ochtends vroeg kon
je de schelpenvissers op het
strand zien met hoge karren,
een ambacht dat nu verdwenen is. Wij kropen die berg
schelpen op en lieten ons er in
vallen. Je kwam meestal onder

'Tegenwoordig
moet alles
roestig zijn'
ZANDVOORT - Theo van
Ree, de nieuwe eigenaar van
Image, winkel in bijzondere
meubelen en verlichting,
houdt zich zijn hele werkende
leven al bezig met decoratie.
„Ik ben altijd etaleur geweest.
In die hoedanigheid adviseerde ik bijvoorbeeld grootwinkelbedrijven over hoe ze hun
artikelen het beste kunnen
presenteren aan de klant.
Maar ik kwam ook wel bij juweliers over de vloer en had zelfs
een zaak in auto accessoires
onder myn hoede."

Image meubelen en lumage
huist al van de opening in juni
1999 aan de Haltestraat. Eerst
houdt, zal vast een genoeglijke avond beleven met 'Sliding op nummer twee en tegendoors'. Althans, dat beloven het voorfilmpje en de beschrijving woordig in een nieuw pand aan
van de film.
nummer 10 in winkelcentrum
'Sliding doors' gaat over Helen (Gwyneth Paltrow, ook hoofdrolspeelster van 'Shakespeare in love') die een fantastische baan
als pr-medewerkster in Londen heeft. Ze woont samen met de
schrijver Gerry (John Lynch). Maar als Helen onverwacht ontslagen wordt, neemt haar leven een andere wending.
Op weg naar huis gaan de metrodeuren (vandaar de titel
'Sliding doors') net voor haar neus dicht. Ze moet op de volgende metro wachten. Bij thuiskomst staat haar vriend onder de
douche. Als ze een paar minuten eerder was geweest, had ze
hem met zijn minnares betrapt.
Bovendien had ze dan James ontmoet, met zijn charmante
Schotse accent (John Hannah, bekend van 'Four weddings and
a funeral').
De film volgt de twee verhaallynen 'Helen mist metro' en
'Helen haalt metro'. Er komen bekende liedjes voorbij van Elton
John en de Space Monkeys.

Periode: 6 - 1 2 mei
Geboren: Romy, dochter van
Dave Paardekooper en Marjolein Coralie Taams; Sharity
Elsa, dochter van Sigmar Antonio Polinet en Gerda Jacoba
Driehuizen; Sigmar Antonio,
zoon van Sigmar Antonio Polinet en Gerda Jacoba Driehuizen; Minou Aimée, dochtervan
Hans Janssens en Daniëlle Minou Bergmann; Isa, dochter
van Erwin Trauschke en Martine Chantal Wielart; Isa, dochter van Eric George Herzet, en
Roosmaryn de Njjs; Hooshang,
zoon van HamiduUah Kooshani en Maryam Kooshani.

de schelpengruis naar beneden en het deed ook een beetje
pyn, want ze waren scherp.
Maar we hadden de grootste
lol.'
'Auto's zag je nog niet veel,
maar er was een aardappelhandelaar die een auto had
waarmee hy langs de deuren
reed. Ik mocht met hem meerijden. Het was een driewieler
met weinig ruimte in de cabine, maar ik voelde me de koning te rijk in zijn wagen tussen de aardappelen en ik reed
een stuk van zijn route mee.'
'In Amsterdam was je speel-

terrein voornamelijk de straat
voor het huis, in Zandvoort
verlegde je je horizon en kreeg
je met het strand, de zee en de
duinen te maken; en met andere kinderen.'
'Als Mokums bleekneusje
knapte ik altijd op van die vakantietijd. Zandvoort was in
die jaren vijftig een kneuterige
badplaats waar de Duitsers
schoorvoetend naar terugkeerden. Gezinnen gingen met
strandkarren naar zee. Onze
vaste stek was de tent van Terol met boven aan de boulevard de poffertjestent van Kiefer.'
'De restanten van het oor-

r
m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

e

logsgeweld aan de kust waren
nog te zien, terwijl Hotel Bouwes werd gebouwd, waren er
ook overblijfselen van wat ooit
de Passage was en die moest
vroeger heel mooi zijn geweest.
De Duitsers hadden tijdens de
oorlog de kuststrook vernield
en het zou nooit meer zo mooi
worden als het toen was.'
'Sommige stukken duin
mocht je jarenlang niet betreden omdat er nog mijnen zouden kunnen liggen. Sommige
bunkers waren gevaarlijk, omdat ze na de februariramp van
1953 gebarsten waren. Dat
hield ons niet
tegen om in de
duinen en op
de bunkers te
spelen.'
'Later werden de bunkers opgeblazen en stonden
we op grote afstand gefascineerd te ky'ken in afwachting
van enorme explosies. Die
kwamen niet. Het waren kleine
ontploffinkjes die ons imponeerden.'
'We hielden op badgast te
zijn toen myn ouders een huis
aan de Wilhelminaweg kochten. Maar die zomers als badgast waren mij dierbaar; het
was een mooie tijd. Volgens mij
was het ook altijd mooi weer,
maar dat is misschien een herinnering die niet helemaal
klopt.'

Joerike Piet heeft het goed voor elkaar. Ze heeft haar eigen
privé-terras langs het strand en het gros van haar bezoekers
treedt haar vriendelijk tegemoet. De Zandvoortse runt samen
met haar broer een toilet- en omkleedvoorziening onder het
Juttersmuseum. Deze ruimte werd vroeger gebruikt door de
reddingsbrigade. Nu biedt het grote koele gewelf de vermoeide
en oververhitte strandbezoeker de gelegenheid om zich op te
frissen en even uit te rusten.
„Het is grappig," vertelt Joerike. „Ik heb al in 'Vrouw vandaag'
en in 'Mijn vriendin' gestaan. Iedereen is er enthousiast over.
Dat komt denk ik door de muziek, de bankjes voor de deur, in
feite kan hier alles. Je ziet bijvoorbeeld hoe een moeder haar
kind verschoont, terwijl een iets oudere op de pot zit. Vader ligt
dan vaak onderuit gezakt in de bank zijn krantje te lezen."
En inderdaad: de vrolijke Caribische deuntjes verhogen de
sfeer, evenals de zelfgemaakte bloemendecoraties en de grote
draperieën. De Zandvoortse heeft veel vaste klanten. Voor de
kleintjes is het plassen bij Joerike aantrekkelijk omdat ze hun
zinnen meestal hebben gezet op een snoepje uit de grote snoeppot die op tafel staat. Joerike vindt het beroep van toiletjuffrouw
in combinatie met haar werk in de beveiliging een leuke variatie.
Ze zit de hele dag aan het strand en verveelt zich nooit. „In feite
heb ik hier mijn eigen privé-terras," zegt ze.

Zandvoort zit goed

Thys Ockersen Met Ben Tap van café Shooters als voorzitter hebben de Zandvoortse horecaondernemers weer een nieuwe pijl op de boog.
Maandagmiddag werd door de leden een nieuw bestuur en een
vaartuigen die gemaakt zijn nieuwe voorzitter gekozen. Tap kreeg de voorzittershamer uit
van in elkaar gelaste bouten. handen van regiobestuurder Jan Entius. Willem van der Werf
Heel erg leuk om cadeau te ge- (Strandcafe) is secretaris, Wil Koper (club Chateau) penningven. En sportverenigingen meester en vice-voorzitter. Voorlopig heeft Fred Scheffer (van
kunnen ze bijvoorbeeld ge- de Bolle Olifant in Nieuw Vennep) ook zitting in het bestuur, hij
bruiken om als prijs uit te rei- is erbij betrokken vanwege zijn ervaring bij het opzetten van een
ken. Dat is weer eens iets an- dergelijke afdeling in zijn woonplaats. Het bestuur zal samen
ders dan de traditionele bo- met de zestig leden die de Zandvoortse afdeling telt, zich inzetten voor de promotie van de Zandvoortse horeca. Een van de
kaal."
belangrijkste taken is regelmatig overleg met de politie en de
Image meubelen en lumage bevindt aanpak van diverse specifieke horecaproblemen.
zich aan de Haltestraat 2 in Zaïulvoort en is telefonisch bereikbaar via
nummer 573.8709.

Kopzorg is nu
Thuiskapservice

Juffrouw Marijke
Wie denkt dat het bijwonen van een gemeenteraadscommissie
slaapverwekkend is, moet persoonlijk eens een kijkje nemen.
Soms is het net een kleuterklas. Maandagavond kregen gemeenteraadslid Michel Demmers (GBZ) en portefeuillehouder Marijke Herben -(PvdA) het bijna met elkaar aan de stok in de
commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Inzet was de
gemeentelijke jaarrekening die volgens Demmers soms niet te
volgen was. Telkens wanneer hij iets wilde weten over iets dat
niet binnen de portefeuille van Herben viel, werd hij bestraffend
toegesproken. Het vingertje ontbrak er nog net aan. Hij moest
met financiële wagen bij collega Van Marie (Financiën) zijn,
wees Herben het enfant terrible van de Zandvoortse politiek
terecht. Demmers was het er niet mee eens. Hij kreeg het idee
dat hij van het kastje naar de muur werd gestuurd. „Dit is toch
een kwestie van integraal besturen? Ik word steeds afgekapt. En
in die tussentijd is de hele zaak achteruitgehuppeld." Gelukkig
kreeg juffrouw Marijke hulp van het braafste jongetje van de
klas, in de persoon van haar eigen partijgenoot Fred Kroonsberg. „Ik ben ook niet gelukkig met het optreden van de heer
Demmers," liet hij weten.

Jupiter. „We zijn nogal vaak
verhuisd dit jaar. Maar voorloZANDVOORT - De Thuispig ziet het ernaar uit dat we
hier wel even blijven," aldus kapservice, voorheen Thuiszorg Kopzorg, is een kappersVan Ree.
bedrijf dat gebruik maakt van
Het bijzondere aan Image een gloednieuwe formule
vindt Van Ree dat zijn collectie waarbij de haarstylist op af„anders is dan anders". „Zo spraak bij de klant thuis of op
vind je hier een hoek waarin we kantoor alle gewenste haarbealleen typisch Marokkaanse handelingen uitvoert. Het bespulletjes hebben uitgestald. drijf is al in 22 plaatsen in de
Maar we verkopen bijvoor- Randstad actief. Er wordt gebeeld ook de litho's van Her- werkt met professionele producten en de medewerkers
man Brood."
worden steeds op de hoogte
Is er sprake van een nieuwe gehouden van de nieuwste
trend in woningdecoratie? ontwikkelingen in hun vak.
Voor haar nieuwe vestiging
„Dit is inderdaad een branche
waarin de trends elkaar snel in Zandvoort zoekt de Thuisopvolgen. Tegenwoordig moet kapservice allround kappers
alles bijvoorbeeld weer roestig en kapsters vanaf twintig jaar.
zijn," vertelt Van Ree glimla- Geïnteresseerden kunnen conchend. „Wij hebben nu bijvoor- tact op nemen met De Thuis- Er gaan weer twee topambtenaren weg uit Zandvoort. Het is een
beeld een hele grote collectie kapservice via telefoonnum- probleem waar veel gemeenten mee kampen. Aanlokkelijke
doorgroeimqgelijkheden elders gekoppeld aan hogere salarismet sportfiguren, auto's en mer 079-362.3167.
schalen, schieten soms grote gaten in het ambtenarenbestand
van een kleine gemeente. Goed personeel is moeilijk te krijgen.
Vandaar dat het gemeenteraadslid Michel Demmers de 266
duizend gulden die de gemeente over heeft voor vacatures,
liever wil besteden om de salarissen van het zeldzame soort
ambtenaren te verhogen. „Misschien," zo opperde hij optimistisch, „blijven ze dan wel hier."
Herben reageerde in eerste instantie sympathiek op het ludieke voorstel van het raadslid. „Maar," zo wees ze hem terecht.
„De personeelsafdeling zal zeggen dat het niet kan, want dan
willen de anderen het ook."

Salarisverhoging

Zoektocht naar nachtegaal
en kust- en zeegeheimen
ZANDVOORT - Natuurmonumenten organiseert zaterdagavond 20 mei een zwerftocht met de sprookjesachtige
titel Nachtegalenzang. De excursie begint om half acht en
duurt drie uur. De nachtegaal
staat deze tocht centraal.

Ondertrouwd: Jordi Christiaan van Maasdam en Katrie
Marie Ackermans; Amir Hosseyn Mobayen en Mehrpaydar
Alijani; Erik Koper en Daniëlle
Pront; Christiaan Ferdinandus
Paulus Roozen en Natalia Elisabeth Cornelia Sickmann;
Rob van Dusseldorp en Lilian
Kraaijenoord; Paulus Bernardus Schaapsmeerders en Marijke Claudia Zandhuis.
Getrouwd: Klaas de Vries en
Jasperina Weber.
Overleden: Aaltje Smits (88);
Johannes Anthonius van Dam
(86); Jacobus van den Broek
(77); Arie Paap (81).

Foto Archief T. Ockersen

In Amsterdam speelde je op straat,
in Zandvoort verlegde je je horizon

Die veelzijdigheid komt Van
Ree byzonder goed van pas bij
zijn nieuwste uitdaging: het
opzetten en leiden van een
meubelzaak. „Het was de bedoeling dat ik de winkel na de
Elke woensdagavond draait Filmclub Siinon van Collem
beginperiode zou overdragen
voor leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus aan de eigenaars. Maar ik vond
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half het zó leuk en het ging alleacht met een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en maal zo lekker dat ik winkel
uiteindelijk zelf heb overgenogeen pauze tussendoor. Vanavond: 'Sliding doors'.
men."
ommige films hebben een opwarmfilmpje waarbij je meteen
S
denkt: dit is niets voor mij of dit spreekt mij erg aan. Wie van
romantische komedies over de liefde en van de Engelse filmstijl

De uitdrukking hondstrouw
gaat zeker op voor Nigel.
Overal waar zijn verzorgers
gaan, gaat Nigel ook, althans
dat zou hij willen. Het is dan
ook erg moeilijk voor hem om
's avonds afscheid te nemen
tot de volgende dag. Hoog tyd
voor een nieuw huisje. Nigel is
een jonge Mechelse herder
van tien maanden oud. Voor
zijn tien maanden is het al een'
ontzettend grote hond, maar
nog echt puppy van binnen.
Luisteren kan hij best goed,
maar hij is nog erg onzeker en
heeft een baas nodig die hem
door het leven begeleid. Daarby zou een cursus helemaal
geen gek idee zijn, graag zelfs.
Hoe Nigel op kinderen reageert, is niet duidelijk, maar
omdat hij vrij onzeker is, moeten zijn baasjes toch wel tenminste twaalf jaar oud zijn.
Zyn gedrag tegenover honden
is totaal niet onzeker; hij laat
graag zien wie de baas is, maar
als de andere hond daar geen
Problemen mee heeft, is hy lief
voor zowel reu als teef. Ook is
Nïgel dol op wandelen, balspel
(terugbrengen moet hij nog
even leren) en knuffelen, hij
gaat er het liefst voor op zijn
rug liggen.
Nigel is te gast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net als alle andere loges, een nieuw thuis.
Informatie: Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

Vader Ockersen, mevrouw De Cock, moeder Ockersen en meneer De Cock

Image is een winkel voor bijzondere meubelen en verlichting

De boswachter gaat met de
deelnemers op zoek naar de
nachtegaal en vindt misschien
tevens de sprinkhaanrietzanger. Verzamelpunt is het informatiepaneel van het National
Park Zuid-Kennemerland pp
de parkeerplaats van de ingang Midden-Herenduinaan
de Duin- en Kruidbergerweg in
Driehuis. Voor leden van Natuurmonumenten is de tocht
gratis, niet leden betalen vijf
gulden en kinderen één gul-

den. Deelnemers moeten zich
van tevoren aanmelden op
nummer 023-541.1119. Warme
kleding kan nodig zijn.
Het Parnassia-terrein is zondagmorgen 21 mei beginpunt
van een anderhalfuur durende
tocht langs de kust. Naast ervaren excursieleiders gaan er
strandjutters mee die geheimen van het zeewater onthullen. Verzamelpunt is het informatiepaneel op de parkeerplaats van Parnassia, aan het
eind van de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee. Ook voor
deze excursie moeten deelnemers zich van tevoren aanmelden op het telefoonnummer
van Nationaal Park Zuid-Kennemerland 023-541.1119. Deelname is gratis.
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Bij ons werk je op niveau!
Wij vragen meer, maar wij bieden je ook meer.

Ziekenverzorgenden,
verzorgenden I.G. en MDGO-vp'ers
die werken met het systeem van bewonerstoewijzing (vac.nr. 100/00)
in FWG 40

F A C I L I T A 1 R F UFDRIJVEN

Parttime
M e d e w e r k e r P o s t k a m e r m/v

Tabitha is een instelling waai mensen
wonen en werken vanuit verschillende
achtergronden en culturen. Ontstaan
vanuit een christelijke levensovertuiging
biedt Tabitha een goed werk- en leefklimaat. Respect en tolerantie voor elkaar
zijn sleutelwoorden. We willen graag dat
iedereen die dit onderschrijft zich thuisvoelt bij Tabitha. Zij beheert een tweetal
verpleeghuizen, drie zorgcentra en een
dienstencentrum in de stad Amsterdam.
Zij streeft er naar ca. 810 ouderen
antwoord te geven op hun uiteenlopende
zorgvragen.

Vooralsnog voor een periode van 1 jaar
STANDPLAATS AMSTERDAM
U gaat werken bij de afdeling Civiele Zaken van de sector Algemene Zaken te Amsterdam, die
bestaat uit de afdelingen Huisvesting & Technische Zaken, Beveiliging & Bewaking, Telefoonzaken,
Postzaken & Koeriersdiensten en Civiele Zaken
Functie-inhoud
- Het ophalen en wegbrengen
-

van de post
Het sorteren, frankeren en insteken van post
Het instellen en bedienen van de computergestuurde multi-mailer
Het opheffen van storingen en controleren op de juiste werking van de apparatuur

Wat vragen wij meer:
• Datje een professionele keuze maakt in de
doelgroep waarmee je wilt werken:
begeleidingsbehoeftige of verpleegbehoeftige
bewoners, of bewoners uit de bijzondere doelgroepen zoals jong dementerenden en
bewoners met frontaalkwabdementie.
• Datje huiskamergericht en bewonersgencht
werkt.
• Dat je de zorg van 'jouw' bewoners
coördineert.

Het psychogeriatrisch verpleeghuis in
Amsterdam-Geuzenveld is met 240 psychogeriatrische bewoners, waaronder
speciale doelgroepen jong dementerenden
en bewoners met frontaalkwabdementie, een van de 6 locaties van Stichting
Tabitha.

Functie-eisen
- Opleiding op minimaal LBO-niveau
- Goede kennis van de Nederlandse taal
- Rijbewijs B
- Interesse in computers en techniek
- Enige werkervaring
- Nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken
- Klantvriendelijk
- Collegiale houding
Ons aanbod
Wij bieden een interessant pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Tabitha

Meer informatie over deze functie geeft de heer M de Boer, hoofd Postzaken en Koeriersdiensten,
telefoon 020 562 2934

Deze functies geiden voor onze locatie in
Amsterdam-Geuzenveld.

2 Zorgcoördinatoren
die het verschil uitmaken in FWG 45
minimaal 32 uur (vacaturenummer 104 en 105/00)
Welk verschil zoeken we:
• Naast het verzorgen en begeleiden bied je net
wat extra's. Je vindt jezelf een kei in het vak.
Daardoor kun je collega's (ca. 15) coachen en
begeleiden in de uitvoering van hun dagelijkse
werk en de methodiek van het individuele zorgbehandelplan.
• Je kunt je voorbeeldfunctie waarmaken en
bevordert daarmee de kwaliteit van zorg.
• Je bent in het bezit van een verzorgend of
verpleegkundig diploma op minimaal niveau 3.

Welk verschil bieden we:
• Honorering in schaal 45 (max. fl. 4974,= bruto
bij fulltime dienstverband).
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals in bovengenoemde functie.
• Woonruimte in de personeelsflat is
bespreekbaar.

Deze functies gelden voor onze
locatie in Amsterdam-Geuzenveld.

Informeren en solliciteren:
Je kunt bellen voor informatie en een afspraak maken voor een rondleiding en/of gesprek voor deze
vacatures naar de dienst P&O, of naar het secretariaat Zorg en Dienstverlening, tel. 020 - 611 00 11
Schrijven kan natuurlijk ook o.v.v. de genoemde vacaturenummers, of kijk snel op internet.

Stichting Tabitha, T.a.V; dienst'Personeel'& O^anisatfë^^
'v; :..,'.. Telefoon 020-611 00 li,1nterhet;wWwtabitlia:-a

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 2 juni 2000 richten aan
PCM Facilitaire Bedrijven bv. Personeel & Organisatie, tav mevrouw D J C Moester,
Postbus 8757, 3009 AT Rotterdam

Verkuil Rirlv C.ilcrinü

Wat bieden wij meer:
• Honorering in schaal 40 (max. fl. 4528,=
bruto bij fulltime dienstverband).
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden als
een bijna GRATIS theaterabonnement, kinderopvang, een goede openbaar vervoerregelmg
en GRATIS parkeren.
• Woonruimte in de personeelsflat is
bespreekbaar.

RAI CATERING

RAI Catering, gevormd door Verhaaf Party Catering en
Amsterdam RAI Catering Services, is een divisie van de
RAI Group. Een organisatie die kwaliteit boven alles
stelt waar we ook cateren. En dat zijn nogal wat plaatsen:
m de RAI en op tal van partijen en evenementen daarbuiten.
Het werkterrein van Verhaaf Party Catering, exclusief cateraar
van o.a. Amsterdam ArenA, het Rijksmuseum en evenementen
als SAIL Amsterdam, Dutch Open Golf en Flonade 2002.
W ij hebben voortdurend behoefte aan enthousiaste en actieve
medewerkers, m tal van disciplines Door uitbreiding van onze
activiteiten zijn wij op zoek naar

Medewerker hospitality
en reserveringen
Indien u flexibel ingesteld bent, een servicegerichte instelling heeft
en over goede mondelinge vaardigheden beschikt, is een functie als
medewerker hospitality/reservermgen voor u weggelegd Binnen de
ArenA zyn wij op zoek naar nieuwe collega's die onze receptiebalie
willen bemannen als front-office medewerker Hiervoor dient u te
beschikken over enige ervaring als baliemedewerker met daarbij de
passende ervaring met telefooncentrales

Medewerker financiële administratie

Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000
medewerkers en haar
bemiddeling voor
3500 alfamedewerkers
een van de grootste
zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket
van thuiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in
staat om zo goed
mogelijk thuis te
blijven wonen.

Indien u beschikt over minimaal MBO werk-en denkniveau, accuraat
en een teamplayer bent, ligt er een uitdagende functie in het verschiet
Voor de fnancieel-admmistratieve verwerking van catermgactiviteiten
(waaronder Euro 2000) zoeken wij eveneens een medewerker financiële
administratie die van aanpakken weet Het takenpakket bestaat uit
debiteurenbeheer en omzetregistratie van RAI Catering

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

Welke? wijkverpleegkundige beweegt
zich graag door bruisend Amsterdam?
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Amsterdam Thuiszorg is op /oek
naar nieuwe collega's
Gemotiveerde \erplccgkundigen
die het leuk vinden om te \serken

kijkt en het een uitdaging vindt
Bovendien beschik je over

teel vooral mensen voor de avond-

diagnostische en coachende vaardigheden en een 'hehkoptcrview'

teanis Werk waarbij de heuiek
van de oproepdienst afgewisseld
wordt met de vertrouwensrelatie

Ons aanbod

die je mtt een \aste groep cliënten

De CAO-Thuiszorg is van toepas-

hebt opgebouwd

smg Je salaris bedraagt maximaal

Je taken

j 5 095,- bruto per maand op
basis van een 36-urige werkweek

en uitdagend werk mei veel vrij-

verpleegkundige w e r k |e wchs-

rijke Amsierdam Een allround
f u n c t i e waarin je cliënten uit alle

Als u minimaal een LBO-diplorna heeft, representatief bent en wellicht
enige ervaring heeft in de partycatermg 'achter de schermen', dan zou
u bij ons als handyman per direct aan de slag kunnen Van de handyman
wordt verwacht dat hij/zij transporten verzorgt tussen en naar de
verschillende RAI Catering locaties Daarbij helpt hij/zij bij het laden en
lossen en op- en afbouw van partijen U dient te beschikken over de
rijbewijzen B-C waarbij u bereid bent om op wisselende tijden te werken

plaats ook met andere hulpurleners
aan luns Want een goede interne

Meer weten 7 Kijk dan op w w w r a i nl voor een uitgebreide toelichting
Of neem contact op met Hans de Groot (h de grootfffirai nl),
(020)549 1830
Of stuur, binnen twee weken na verschijnen van deze advertentie,
een sollicitatiebrief met c v naar RAI Catering, t a v Hans de Groot,
Postbus 77777, 1070 MS Amsterdam

heid en buitenlucht m het kleur-

binnen de f u n c t i e stimuleren wij
De samenwerking is gebaseerd op

eindverantwoordelijkheid \ a n hei
/orgproces hlijtt natuurlijk b i j jou

verschillen en mei op u m f o r m i

als \ \ i j k \ e r p l e e g k u n d i g e liggen

sleer waarin een positieve msiel-

Je profiel

hng, leergierigheid en onderlinge
ondersteuning belangrijk /ijn

Je beschikt o\er liet diploma
Verpleegkundige 1 A en MG? ol

Belangstelling?

HBO-V Ervaring m de psj.chiaine
is een pre maar geen must Sociale

Bel voor nadere informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64

vaardigheden en het verstaan van
de kunst van hel samenwerken

Je sehnllehjke sollicitatie met c v

bewaren lussen persoonlijke
betrokkenheid en professionele

vakantiekrachten
Op de verschillende verpleegafdelmgen is veel te
doen. Je zorgt ervoor dat de afdelingen er leuk,
opgeruimd en gezellig uitzien, zodat de cliënten
met plezier op de afdeling verblijven. Daarnaast
breng je de cliënten naar de tuin of koffiecorner.
Een spelletje doen, samen de krant lezen of een
praatje maken stellen de cliënten ook zeer op prijs.
Ben jij 16 jaar of ouder7 Kom dan bij ons vakantiewerk doen in de maanden juni, juli en/of augustus 1
De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag
van 8 30 uur tot 13.30 uur. En blijf je langer dan
twee weken werken dan ontvang je bovenop je
salaris een bonus
Belangstelling?
Voor meer informatie kun je bellen met Sophie of
Martine. 020 - 555 07 38. Meteen solliciteren7
Bel voor een sollicitatieformulier "vakantiewerk"
met het secretariaat van afdeling Personeel &
Organisatie 020-555 07 99.

pleegt en begeleidt Het ontwikkelen van (specifieke) deskundigheid

Je huil m slaai goed e v e n w i c h t te

Ons adres:
Verpleeghuis &
Rea ctiveringscen t rum
Amstelhof
Amstel 57
W18 EJ Amsterdam
e-mail' ariens@amstelhof.nl
website: www.amctelhof.nl

Kies je vakantiebaan met zorg
Je vindt het leuk om ouderen te helpen, je wilt bijverdienen en ook nog een bijzondere ervaring op
doen7 Kom dan werken in Amstelhof. Wij zoeken

lopende sociale omstandigheden
en culturele achtergronden ver-

\oor\\aarde voor geslaagde /org m

/ijn uiieraard van gioot belang

Amstelhof is een van de
grootste verpleeghuizen van
Amsterdam en maakt deel
uit van de Verenigde Amstelhuizen. Amstelhof ligt m het
hartje van Amsterdam, vlakbij het Waterlooplem en het
Theater Carré. 450 medewerkers zorgen voor de 350
somatische en psychogeriatrische cliënten.

leeftijdsgroepen en met uiteen-

en evtcrne samenwerking is een
de thuissituatie DL inhoudelijke

Amsterdam
Thuiszorg

De aanstelling is voor onbepaalde
lijd Verder bieden wij afwisselend

omgeving en mei respect voor
hun waarden en normen Als v v i j k -

Fr \ i n d t dan ook V L L ! open o\erlcg

Wij zijn ook altijd op zoek naar
gemotiveerde gastvrouwen / gastheren

daar steeds weer van te leren

dagverpleging /oeken v\e momen-

Medewerkers algemene dienst(Handyman)

Van de chauffeur wordt verwacht dat hij/zij transporten verzorgt tussen
en naar de verschillende RAI Catering locaties en helpt bij het laden en
lossen U dient te beschikken over het CCV-B goederenvervoerdiploma,
de rijbewijzen B-C-E, en bereid te zijn om op wisselende tijden te werken

culturen We vervvachten dat je
kritisch naar je eigen functioneren

waar solistisch, maar je hetrokkenheid niet het team is grool

Chauffeur

LO nodig kunnen improviseren en
belangstelling hebhen voor andere

met een chentengroep die de sleer

zorg te bieden m hun eigen

Voor onze activiteiten n Hoofddorp, Amsterdam en tot 1 juli 2000 m
Naarden zijn we op zoek naar collega's die beschikken over een afgeronde
SVH-opleidmg U heeft minimaal 3 jaar a la carte- of catermg-ervarmg,
een rijbewijs en vooral een gemotiveerde instelling

afstand Ook moet je in du werk

en diversiteit van Amsterdam
weerspiegelt BehaKe \oor de

Aan jou de taak mensen passende

Zelfstandig werkende koks

AMSTELHOF

;

teit Binnen het team is een open

Het Weekmedia EK-doelpuntenfestival
Test uw voetbalkenms en win schitterende prijzen

kun je binnen 14 dagen richten
aan Amsterdam Thuis/org.
Antwoordnummer 47 l 20,
l 070 WB Amsterdam (post/egel
met nodig)

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Vanaf 7 juni aanstaande kunt u op 4 achtereenvolgende
weken meedoen aan het Weekmedia EK-doelpuntenfestival
Het Weekmedia EK-doelpuntenfestival staat m uw krant op
7 juni-14 juni- 21 juni en 28 juni
De prijswinnaars staan m uw krant van 5 juli
Speel gezellig 4x mee en U maakt kans op schitterende .
prijzen!!!!!!!!!!!!!!!! (de eerste prijs is een 16-daagse reis * •
voor twee personen naar Brazilië, Uruguay en Argentinië)
Het Weekmedia EK-doelpuntenfestival
ook gezellig mee!!!

U doet toch
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IRCUS Z_ANDVOORT

is op zoek naar gezellige, (klantvriendelijke ,

MEDEWERKERS
AMUSEMENTSCENTRUM
\Miskul uu ! hms/nii* is nM utui 41)00 iiKik
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m/v

Amsterdam
Thuiszorg

l k U S i-Lll
llUl LLI1 1.01

.u p ik
LH t.m

• l fulltime medewerker voor 38 uur per week;
• 1 parttime medewerker voor gemiddeld 24 uur per week;

UlllKIl

Gevraagd worden
een flexibele instelling i.v.m. roosterplanning en
een minimumleeftijd van 21 jaar.

Zelfstandig werk... volop afwisseling...
ruime mogelijkheden...

Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie,
kunt u telefonisch contact opnemen met de
personeelsadministratie van Circus Zandvoort
op telefoonnummer 023-5719535

Zorgverlening bij cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

verzorgenden C (m/v)

of
u schrijft een korte sollicitatiebrief met C.V. naar
Circus Zandvoort
t.a.v. secretariaat

die zich herkennen in deze persoonsomschrijving. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken'' Ben je m staat te luisteren naar het verhaal
van je clienf Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat m je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.
Wat wij bieden?
Ben je herintreder en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar: avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken... ga zo maar door. Verder kun je rekenen op interne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.

Toüetjuffrouw
tel. 5715287

BEL MA. T/M VR. VOOR ALLE FUNCTIES:

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

vraagt:

Toiletjuffrouw
StoeSenman
Keukenhulp
Bedienend personeel

STRANDPAVILJOEN

CRLYPSO
vraagt per direkt

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804

TOPPERS VOOR TOPPARTYCENTRA
Het Miranda Paviljoen aan de Amsteldijk in Amsterdam
met brasserie de Lakey, a la carte restaurant, VIP-room,
exclusieve party/vergaderzalen en trouwfaciliteiten
vraagt per direct ASSISTENT MANAGERS en een
CHEF RESTAURANT. Tevens hebben wij plaats voor
BARKEEPERS, SERVEERSTERS, TERRAS- en HANDIGE
ALGEMENE DIENSTMEDEWERKERS.
Vaste dienst, ambulant, fulkime en part-time.
Ook herintreders en studenten zijn van harte welkom.
Geen ervaring? Wij zorgen voor een goede
< wgsgjafeay^j ;>
opleiding. Werktijden kunnen zeer flexibel en in
overleg vastgesteld worden. Voor onze varende
party- en trouwlocatie de unieke radersalonboot
Kapitein Kok met thuishaven
Amsterdam vragen wij voor het serveren van spijs
en drank op het water: BARKEEPERS en
SERVEERSTERS met een glimlach.
^ Flexibele part-time jobs, zowel overdag als 's avonds,
door de week en in de weekenden. Werktijden in
overleg. Maak in augustus het evenement SAIL van dichtbij
mee en zorg voor vorstelijke bediening en hoffelijke service
voor onze gasten aan boord. Heb je ervaring? Des te beter
Wij bieden prima salariëring en reiskostenvergoeding.

Iets voor jou?
Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c.v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam
Een postzegel is niet nodig.

IQUE PASA?

Antwoordnummer 301 (postzegel is niet nodig)
2040 VB Zandvoort

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

Je nieuwe auto

\

O2O - 6OO7O19
E-mailen kan ook: miranda@keygroep.nl of kapiteinkok@keygroep.nl
of stuur een kort briefje naar: Keygroep, Treubweg 49, 1112 BA DIEMEN.

Vind je in deze krant

Strandpaviljoen iQue Pasa?
Boul. Raulusloot 6
Zandvoort
tel.:023-5715286

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
VVERKRACIIT
adverteer in de kran!

Boul. Paulus Loot 2a

RENAULT

Heb jij deze zomer interesse en
zin om ons leuke
STRANDTEAM
te komen versterken?
AMSTERDAM RAI

Amsterdam RAI is wereldwijd een toonaangevend beursen tentoonstellmgscentrum Onze organisatie bestaat uit
diverse afdelingen, waaronder de afdeling Data Services, die
werken aan de ondersteuning van beurzen en tentoonstelImgen De afdeling Data Services verzorgt onder meer de procluctie van catalogi van 30 beurzen en tentoonstellingen
Tevens beheert zij RAIWorld, een intern informatiesysteem en
het centrale adressenbestand van Amsterdam RAI

,^

Loop even binnen of bel André.
Tel. 06.55133303.

-

Voor het invoeren en muteren van adressen m opdracht van
Amsterdam RAI Catering Services zoeken wij een

^Medewerker
Data Services (m/v) 20-40.. per week.
Uw werkzaamheden:
Invoeren en muteren van NAW-bestanden
Dagelijks telefonisch en e-mailcontact met Amsterdam RAI
(\itenng Services
Werken met het Internet
Telefonische contacten met binnen- en buitenland
l~i!en van verwerkte gegevens
Dagelijks contact met applicatiebeheer
Kv kwaliteiten:
Auu'atesse en flexibiliteit
Administratieve ervaring
Goede beheersing van en gevoel voor de Nederlandse en Engelse taal
Goede typevaardigheid (voorkeur gaat uit naar typediploma),
kennis van Word is een pre
• Zelfstandig kunnen werken

Boul. Paulus Loot 2a
zoekt spontane

TOILET DAME
voor de weekends en in het zomerseizoen. Loop even binnen of
bel André.Tel. 06.551333303.
Bij Renault is de vakantietijd nu al begonnen Neem nou onze Scenic RXE
Met het speciale vakantiepakket: radio/cassettespeler en elektrisch dubbel
sunroof, waardoor u ook uw passagiers in het zonnetje kunt zetten

Deze functie is ook uitstekend geschikt voor herintreders
W ij bieden:
• Een zelfstandige functie binnen een leuk team
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Parkeergelegenheid
U komt m dienst van Amsterdam RAI Catering Services
Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief (voorzien van CV) binnen 7 dagen aan
Amsterdam RAI b v tav Maartje Hofhuis, Postbus 77777, 1070 MS
Amsterdam, e-mail m hofhms@rai nl
u

ZANDVOORT
enthousiaste, vrouwelijke

hulp voor i.d. huishouding

En dat voor maar f 995,- (i-P-V. f 3.190,-) Maar er is nog meer vakantievoordeel te halen bij Renault. Want wij bieden u tijdelijk een extra aantrekkelijke inruilprijs voor uw huidige auto. En niet te vergeten: een gratis Scénic-horloge* voor elke
bezoeker én de kans om uw vakantie te.ug te winnen tot een bedrag van f 5.000,-. Dus als ook u in vakantiestemming wilt komen, bezoekt u de Vakantie-Voordeel-Dagen. Van 18 t/m 22 mei m onze showroom
De zomer kan beginnen! * zoijng de voorraad strekt

22

gevraagd, voor plm. 6 uur in de week.

Tel 06 22209506

ulln lil t ht d urrt ililtri hui vul uur ptr wttk u u il l wuknl

RENAUIXDnVe^'n Sérvïce

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804

FINESSE

erkend Renanlt-dealer voor Zuid-Keniiemerlaml

EYSINKWEG 65 • 2014 SB HAARLEM
TEL. 023-5533333 • FAX 023-5533335
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De gemiddelde Nederlandse hond komt elke dag drie of vier
keer buiten. Zo'n vanzelfsprekend uitstapje is voor veel bewoners van
verpleeghuizen een zeldzaamheid.

kundigen werken weliswaar harder dan ooit, maar de laatste jaren hebben

en vertellen hun eigen verhalen. Vrijwilligers brengen de buitenwereld

ze alleen nog tijd voor de meest noodzakelijke dingen.

binnen en kunnen de patiënten iets geven wat een verpleegkundige vaak

Vrijwilligers zijn voor de bewoners 't extraatje. Ze gaan met hen

niet kan. Tijd en aandacht, zonder een schuin oog naar de klok.

Veel ernstig gehandicapten ruiken de buitenlucht maar één

wandelen, organiseren muziekavonden of Komen gewoon 'ns op de koffie.

keer in de week. Of één keer in de maand. Sommigen weten niet meer

Ze luisteren naar de levensgeschiedenis van de bewoner en de parkiet.

kleur aan het leven van de bewoners. Maar er blijft een groot tekort.

hoe een regendruppel voelt, laat staan een sneeuwvlok. Onze verpleeg-

Ze horen de laatste roddels over de verpleegster met die paardenstaart

Aan mensen zoals u. Loop de volgende keer eens, met of zonder hond,

Op dit moment zijn er duizenden vrijwilligers actief. Zij geven

15-9

langs bij het dichtstbijzijnde verzorgings- of verpleeghuis.
De maatschappij moet ouderen en gehandicapten de aandacht
geven die ze verdienen, vinden we allemaal. Maar wie is de maatschappij
eigenlijk? Dat zijn wij. Dat ben jij.

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l

Dit is een p u b l i c a t i e van de S t i c h t i n g I d e ë l e R e c l a m e SIRE t e l e f o o n : 0 8 0 0 - 0 0 1 3 , i n t e r n e t : h t t p : / / w w w . r i v . n e t / s i r e

Dealer van o.a.
Banz Bord

De drie woonsferen van Gasse Wonen

Rolf Benz
Gastel ij n
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Jori
Gelderland
Touche
Van Maanen
Molinari
Interstar

Rolf Benz 322

Schuitema
de Sede
Pastoe
Topform
Label

DS117inveel
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Bozenhoven 53
Mijdrecht
0297-283165
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www.gasse.nl
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op eigen
terrein
Openingstijden
maandag
v.a. 13.00 uur open
vrijdagavond
koopavond

CO
Home Made

Van Maanen-Timeless Editions

Schuitema-Jugendstil
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Zandvoort grijpt
naast promotie
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van SV Zandvoort
is er niet ingeslaagd een finaleplaats te veroveren met
uitzicht op promotie. In Den
Helder verloren de Zandvoorters van HRC met 2-0.
„Het had van nüj nog een
week langer mogen duren,"
stelde een wat teleurgestelde
begeleider Joop Paap. De finale voor komende zaterdag gaat
nu tussen HRC en Jong Holland. Zandvoort is echter dicht
bij die finale geweest, maar
speelde in de wedstrijd tegen
HRC lange tijd onder het normale niveau. De start was
sloom. De Zandvoorters kwamen moeizaam in de wedstrijd
en kregen in de eerste helft
geen vat op de strijd. HRC was
echter ook niet in staat het
spel te maken alhoewel na vijf
minuten de eerste treffer in het
Zandvoortse doel lag. Een
kopbal verdween via de binnenkant van de paal in het
doel, 1-0.
Tot aan de rust was er geen
sprake van een hoogstaande
partij voetbal. Niets deed denken aan het veilig stellen van
een finaleplaats. Ook de eerste
tien minuten van de tweede
helft waren niet sprankelend.
De Zandvoorters zagen echter
bijtijds in dat er verandering in
de strijdwijze moest komen en
gingen er fanatieker tegenaan.
Toen bleek dat er mogeüjkheden waren. Vele kansen kregen de Zandvoorters, maar alle
schoten werden gestopt, gingen voorlangs of net naast het
doel. Bovendien zat het niet
mee toen Robin Castien zijn
inzet tegen de binnenkant van
de doelpaal zag belanden.
HRC stond onder druk maar
zorgde aan de andere kant
voor veel gevaar middels vlijmscherpe counters. Vijf minuten
voor het einde werd de strijd
beslist toen zo'n counter doeltreffend werd afgerond, 2-0.
„We speelden onder ons niyeau," ging Paap verder. „Pas
in de tweede helft begon het te
lopen en waren er goede aanvallen te zien. Toen zat het
echter net niet mee en gingen
de ballen er niet in."

ZANDVOORT - De vlucht
vanuit het Belgische Chimay,
verliep vlotjes voor de duiven
. van Postduiven Vereniging
Pleines. De Koper-Twins
combinatie klokte de winnende duif.

Surftop komt
naar Zandvoort
ZANDVOORT - Van 28
mei tot en met 4 juni wordt
bij Tim Klijn Watersportcentrum en Club Nautique
een Grand-Prix Freestyle
Windsurfen
gehouden.
Het surfspektakel, dat een
week lang duurt, telt mee
voor het wereldkampioenschap.
Vorig jaar stond dit evenement in een grote belangstelling en ook dit jaar
rekent de organisatie op
tienduizenden bezoekers,
die de verrichtingen van
de wereldtop volgen.
Bjoern Dunkerbeck, de
huidige wereldkampioen
en John Stone, die zich wereldkampioen Freestyle
mag noemen, nemen het
op tegen de Nederlandse
Freestyle specialisten zoals Peter Volwater, Ramses Landman en Erik
Troostheide. Deze grote
namen staan garant voor
een reeks spannende wedstrijden op de golven van
de Noordzee.
De professionele wereldtoer bestaat uit drie disciplines. De race waarbij het
gaat om snelheid; de wave
performance, waarbij een
jury haar oordeel velt over
de verrichtingen op de golven en de freestyle, een
nieuwe discipline die vorig
jaar werd geïntroduceerd.
In tegenstelling tot de
wave performance, zijn er
voor freestyle geen hoge
golven nodig. In ongeveer
tien minutgen moeten de
deelnemers zoveel mogelijk trucs en sprongen uitvoeren waarvoor de jury
punten geeft.
De verrichtingen van de
maximaal 48 deelnemers
zullen dagelijks niet alleen
op het strand aan de Bpuleyard Barnaart te zien
zijn, maar ook via
www.zonworldcup.nl.

ZANDVOORT - Op het
zonovergoten circuit was het
smullen geblazen voor deelnemers en zo'n vijfduizend
toeschouwers. Vooral het nationaal kampioenschap toerwagens viel in de smaak.
Zandvoorter Allard Kalff
scoorde een vierde en een
veertiende plaats, terwijl Sebastiaan Visser met een
achtste plaats een goed debuut maakte in de Europacup Formule Renault 2000.
De BMW's van Duncan Huisman en Sandor van Es beheersten de twee races in de
DTCC klasse. Beide coureurs
maakten het elkaar in de eerste en korte race erg lastig en
het verschil was nauwelijks
meetbaar. Van Es snelde als
eerste over de finish voor Huisman. Ook was er een stevig gevecht om de derde plaats bezig. Tim Coronel en plaatsgenoot Allard Kalff verloren elkaar niet uit het oog, maar Coronel pakte met kleine
voorsprong de derde plaats.
De tweede race was minder
spectaculair. Duncan Huisman nam van af de start het
heft in handen. Huisman nestelde zich meteen aan kop en
bouwde zijn voorsprong gestaag uit en zou afgetekend
winnen. Achter de winnaar wel
een hevige strijd om de tweede
positie. Uiteindelijk ging de
tweede plaats naar Donald
Molenaar, die Pim van Riet
naar een derde plaats verwees.

Spanning stijgt
by bridgeclub

De heren Brandse jr. en Van
der Meulen mochten in de Alijn zelfs nog wel een paar
steekjes laten vallen om toch
nog met 61 procent te triomferen. De tweede plaats was met
56 procent voor mevrouw Peeman en de heer Harmsen. Na
vijf wedstrijden voert het echtpaar Grpenewoud nog steeds
de ranglijst aan, gevolgd door
de dames Van der Meulen en
Spiers. De hoogste plaats in de
B-lijn werd met 61 procent gepakt door de dames Bruijn en
Van Leeuwen. Op een achterstand van twee procent eindigden de heren Holtrop en Van
der Moolen als tweede. De dames Bruijn en Van Leeuwen
hebben de eerste plaats overgenomen van de heren Josee
en Van Deijnen, die tweede
staan.
De dames Van der Nulft en
Scipio waren met 61 procent
de sterksten in de C-lijn. Een
score van 57 procent was voldoende voor de dames Van
Zanten en Sikkens om in aanmerking te komen voor de
tweede plaats. Dit paar bezet
thans de eerste plaats, gevolgd
door de dames Polm en De
Vries.
De dames Boon en Van der
Meulen zijn in de A-lijn, in de
competitie op donderdagmiddag, niet meer te stuiten. Zij
scoorden deze keer 64 procent,
hetgeen vier procent meer was
dan het resultaat van hun
naaste belagers, mevrouw Van
Leeuwen en de heer Overzier.
Deze twee paren bezetten na
vijf wedstrijden de eerste twee
plaatsen met een onderling
verschil van elf procent.
De zege in de B-lijn werd met
64 procent behaald door mevrouw Janssen en de heer Santoro. De tweede plek was met
zestig procent voor de heer De
Wit en zijn partner. Mevrouw
Janssen en de heer Santoro
hebben hier de leiding in handen voor mevrouw Busscher
en de heer Sweijen.
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AllardKalff

De winnaar van de eerste
race, Sandor van Es, haalde de
finish niet. Van Es had electrpnische problemen en viel uit.
Allard Kalff leek ook het einde
niet te halen. De Zandvoorter
kwam tegen het einde van de
race, op het laatste rechte
eind, stil te staan omdat de
motor verder dienst weigerde.
De Zandvoorter toonde zich
echter van zijn goede kant en
wilde in de einduitslag voorkomen. Met een geweldige
krachtsinspanning duwde de
Zandvoorter zijn Mitsubishi
Carisma over de streep en eindigde zo als veertiende.
Het Ply You Racing team,
met in de gelederen Sebastiaan Visser was niet echt gelukkig met de resultaten van de
eerste race in de nieuwe EuroZANDVOORT - In de com- cup Formule Renault 2000. De
petitie bij de Zandvoortse achtste plaats van Visser was
Bridge Club kwam in de top een pleister op de wonde.
geen wijziging voor. Zo tegen
het einde van de competitie
groeit echter de spanning.

Koper-Twins klokt
de winnende duif

SPORT
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Allard Kalff perst er alles uit om de finish te halen

Teamleider Ronald Heiligers
meldde na afloop dat er grote
problemen waren met de wegligging van de wagens.
De race begon meteen met
een crash op het rechte eind.
Plaatsgenoót Sebastiaan Visser vertoefde na twee ronde op
een negende plaats en moest

toen achter de safetycar
plaatsnemen. Na de herstart
reed Visser een keurige race.
Ondanks de moeilijkheden
met de wegligging schoof Visser op naar de achtste plaats.
Na afloop klaagde hij over
onderstuur en hij had daar
vooral bij het inremmen van de
bocht veel last van. Veel te-

Foto: Rob Knotter

stronden zullen nog nodig zijn
om dit euvel te verhelpen. „Ik
ben toch tevreden met de behaalde positie," vond Sebastiaan Visser. „Ik heb gedurende
de race mijn positie kunnen
vasthouden."
De Italiaan Matteo Grassotto won uiteindelijk de race
voor de Nederlander Charles

Zwolsman. In de Formule Ford
leverden Koel en de Belg Carrapatoso een felle strijd om de
zege. Koel stuurde op fraaie
wijze zijn wagen naar de overwinning. Voor Jean Paul van
Dongen zat er niet meer in dan
een zestiende plaats.
In de Fly You Renault Megane Trophy ging het er hard aan

toe. Drie coureurs vochten een
prachtig duel uit. De winst,
met minimaal verschil ging
naar ex-mptorcouruer Loek
Bodelier. Hij werd op korte afstand gevolgd door Reijntjes
en Ploeg. Fred Hehlkon het dit
keer niet bolwerken en moest
genoegen nemen met een veertiende plaats.

Zandvoort moet 'nee'
Dolle pret bij peanuts van TZB verkopen
aan McLaren

ZANDVOORT - Dat sport
heel erg leuk kan zijn bleek
zaterdag bij de peanuts softbalwedstrijd tussen TZB en
Spaarnwoude. Heel enthousiast speelden beide teams
hun spelletje en dat uiteindelijk Spaarnwoude zegevierde
werd voor kennisgeving aangenomen.

ZANDVOORT - Het circuit van Zandvoort heeft
'nee' moeten verkopen aan
de Formule l teams van
McLaren en BWM/Wüliams.
Beide renstallen wilden dit
seizoen in Nederland komen
testen. „Maar we krijgen van
de overheid geen extra dagen
waarop we de wet geluidshinder mogen pverschrijden," legt circuitdirecteur
Hans Ernst uit. „Ik heb de
verzoeken dus moeten weigeren."

Het was niet zo dat het soffcbalteam van TZB, bestaande
uit meisjes en jongens tussen
vijf en negen jaar, zich meteen
neerlegde bij het wat grotere
en sterke Spaarnwoude. In de
eerste drie competitie wedstrijden had het Zandvoortse
team, zeer kundig en op speelse wijze begeleid door Wilma
van Riemsdijk en Inge van
Keulen, reeds laten zien wat
het kan door die winnend af te
sluiten.
De TZB-ertjes zagen er keurig verzorgd uit. Prachtig softbalpakken en goede omstandigheden op het complex aan
de Kennemerweg om een partijtje softbal te spelen. Elke
rake klap, mooie vangbal of
leuke actie in het veld werd
door teamgenoten en begeleiding met daverend enthoüsiastme begroet. Spaarnwoude
leek gemakkelijk te gaan winnen, maar nu al toonde het
Zandvoortse team aan over
aardige talenten te beschikken
en werd de uitendelijk nederlaag beperkt gehouden tot 2921.
„De regels hebben ze snel
geleerd, maar wat spel betreft
moeten zij nog wel veel leren,"
stelde coach Wilma van
Riemsdijk. „Het is echt hartstikke leuk om deze kleintjes
aan het werk te zien. Ze zijn dol
enthousiast, ze vinden het

McLaren wilde in de maanden juni of juli met coureurs
Mika Hakkinen en David Coulthard naar Zandvoort komen.
Ook Williams hoopte met bei-

Zandvoort hard op weg
naar kampioenschap

Een TZB-ertje probeert de bal goed te verwerken

prachtig en zijn heel erg speels.
Je moet ze steeds coachen. De
gehele wedstrijd ben je bezig
met ze te vertellen hoe ze moeten slaan of waar ze in het veld
moeten gaan staan. Maar het
is echt prachtig."

Dat er genoeg belangstelling
is voor het softtaal van de peanuts blijkt wel uit het feit dat
TZB een viertal nieuwe leden
moest weigeren.
„We hebben nu veertien kinderen en dat is voor een team

ZANDVOORT - De TC
Zandvoort is hard op weg
naar het kampioenschap in
de hoofdklasse. In de uitwedstrijd tegen het matige NIPP&G boekte het Zandvoortse tennisteam een gemakkelijke 7-1 overwinning. Proger
Zandvoort heeft nu vijf punten voorsprong op naaste
concurrent Dekker Tennis.
Foto: Rob Knotter

meer dan genoeg. We hebben
geen begeleiding voor een
tweede team. Als er vrijwilligers zijn die dat willen doen
dan is er geen probleem. Goede begeleiding is namelijk
noodzakelijk."

Veel doelpunten in zaalstrijd

ZANDVOORT - In het SV
Zandvoort zaalvoettaaltoernooi wordt er lustig op los
gescoord. Dat komt mede
door de indeling. Echter na
een herindeling, na drie wedstrijden, zal de krachtsyerhouding
gelijkwaardiger
Door het mooie weer in Ne- worden.
derland en het slechte weer in
België, werden de 241 duiven
pas om 13.15 uur gelost. De
Op een enkele avond na is de
vlucht over 241 kilometer ver- publieke belangstelling tot nu
liep daarna redelijk snel. Om toe erg matig. Jammer voor de
16.37.02 uur viel de duif van voetballers die er alles aan
Koper-Twins als eerste op het doen om goed zaalvoetbal te
hok. Uitslag: Koper-Twins l, 4, laten zien. Vele doelpunten
H, 12,13, 20,21. Rook Driehui- zijn er ook deze week gevallen.
zen 2,17. Paap-Paap-combina- De grootste uitslag werd genowe 3, 5,6, 7,10,16. Jaap Harte- teerd in de wedstrijd tussen
veld 8. Koopman.Knegt 9, 18, Peugeot Cobussen en Jaco
22, 24. Koper-Koper 14, 23. Pe- Montage. Het team van Peuter Bol 15. Hans Gaus 19. Hans geot was vele maatjes te klein
Heiligers 25.
en verloor met 17-2.

de rijders (Ralf Schumacher
en Jenspn Button) terecht te
kunnen in de duinen. Ze kónden echter niet terecht op het
circuit.
Ernst: „Het is bijzonder spijtig dat we wel een officiële testlicentie hebben, maar slechts
vijf dagen per jaar waarop we
herrie mogen maken. Die
staan nu voor de Marlboro
Masters en de demonstratie
van Jos Verstappen op zondag
11 juni. Het was overigens de
vraag of de testdagen voor publiek toegankelijk zouden zijn.
„Wij willen er natuurlijk het
liefste een mooi evenement
van maken. Maar veel teams
testen liever zonder pottenkijkers. Dat hebben wij dan te
respecteren."

De Schoffi.es boekte ook in
de tweede wedstrijd een klinkende overwinning. Café Basta
werd eenvoudig met 13-3 opzij
gezet. Good Night scoorde er
eveneens lustig op los. Wetaers
Schoonmaakbedrijf werd met
13-1 weggeveegd. HFC had
weinig moeite met APK de
Waarder en met dezelfde cijfers (10-3) won YB/Superfone
van Venice Beach. De Stal behoort tot een van de kandidaten voor een hoge eindklassering, mede gezien het spel tegen JS Consultancy, 8-0.
Toch viel er ook van vele
spannende wedstrijden te genieten. Chin Chin won nipt
met 3-2 van Venice Beach en
Good Night had grote problemen met APK de Waarder, 6-5.
Sack Time herstelde zich van
een eerder geleden nederlaag

door nu met 4-2 te winnen van
Bakels. Chin Chin maakte
geen fout en won ook de tweede wedstijd. Nu werd Bakkerij
Paap met 4-1 geklopt.
Verrassingen vielen er ook te
noteren. Zo werd de kampioen
van vorig jaar Bouwbedrijf
Plantinga sensationeel op een
6-1 nederlaag getracteerd door
De Chinese Lippies. De nederlaag van HB Alarm tegen Geel
Wit kon eveneens als een surprise worden beschouwd. HB
Alarm verloor met 6-4. Rabbel
Boys verweerde zich hevig tegen het het sterke Sportfashion maar verloor toch met 51.
Programma
woensdagavond: 19.00 uur A-team - Williams Pub, 19.45 uur Bakels Argentina, 20.30 uur HB Alarm
- Schoffies, 21.15 uur Sack

Time - DIO, 22.00 uur Café
Basta - Geel Wit.
Donderdagavond: 19.00 uur
De Stal - Sportfashion, 19.45
uur Zonnestudio - Peugeot Cobussen, 20.30 uur Venice Beach - Bakkerij Paap, 21.15 uur
JS/Consultancy - Rabbel Boys,
22.00 uur Dennis/Wijcars - Jaco
Montage.
Vrijdagavond: 19.00 uur TZB
- Corodex, 19.45 uur De Chinese Lippies - Havana aan Zee,
20.30 uur YB Superfone - Chin
Chin, 21.15 uur Tenson - Eye
Catcher, 22.00 uur Plantinga Basta.
Maandagavond: 19.00 uur Ateam - Autoboulevard, 19.45
uur APK de Waarder - Wetaers,
20.30 uur A.Eickhoff - Williams
Pub, 21.15 uur Good Night HFC, 22.00 uur Poule C - Poule
D.

Coach Dick Suyk zag Andrea
van der Hruk vlak voor de wedstrijd afVallen door een blessure, doch van een verzwakking
kon men niet spreken aangezien het verweer van NIP te
zwak was. Kim Kilsdonk, die
de eerste set verloor met 6-4,
raakte daarna op toeren en gaf
haar opponente geen schijn
van kans meer. Met tweemaal
6-1 zette zij Zandvoort op een
1-0 voorsprong.
Mireille Bink zorgde even later voor het tweede Zandvoortse punt en ook Bas Wild
voegde een punt aan de Zandyoortse score toe. Nationaal
jeugdkampioen Diederik de
Groot moest als enige genoegen nemen met een nederlaag.
Philippen, maakte goed gebruik van het wisselende spel
van de Zandvoorter en won
met 6-4 en 6-2.
Verder liet Zandvoort het
niet komen. De dubbels blijken bij TC Zandvoort ijzersterk te zijn en vooral het vrouwendubbel liet er geen gras
over groeien en won met tweemaal 6-0. De mannendubbel
Sander Hommel en Bas Wild
moest in de eerste set even aan
elkaar wennen en verloor die
dan ook met 6-7. Vervolgens
stemden de Zandvoorters het
spel goed op elkaar af en was er

geen vuiltje meer aan de lucht,
6-1, 6-2.
Het gemengde-dubbel van
Sander Hommel en Kim Kilsdonk leek verloren te gaan. Bij
een achterstand van 6-2 en 5-2
had NIP de winst voor het grijpen. Het Zandvoortse dubbel
hervond zich net optijd en pakte alsnog de tweede set en vervolgens ook de derde set. Van
der Hurk en De Groot hadden
hun partij inmiddels tot een
goed einde weten te brengen
waardoor Zandvoort met een
7-1 zege huiswaarts keerde.
Het tweede Zandvoortse
team speelde een uitstekende
wedstrijd tegen Beekhuizen.
TC Zandvoort won met 6-2 en
nam daarmee revanche op de
vorige week geleden nederlaag. Henriette van Aalderen,
Steffan Kok en Sander Koning
zorgden voor overwinning, terwijl Ruby Pennings een nederlaag te slikken kreeg. Na deze
3-1 voorsprong leverde Zandvoort alleen een mixpartij in.
De overige dubbels werden
vlot beslist in Zandvoorts
voordeel hetgeen de 6-2 overwinning verklaarde.
Het derde Proger Zandvoort
tennisteam noteerde een keurige 5-3 overwinning op het
eerste team van Oud Beyerland. Na de enkelspelen was de
strijd nog in evenwicht, 2-2. Josien Feenstra en Michel Kpning wonnen hun partij, terwijl
Petra van Keesel en Dennis
van Dijk onderuit gingen.
Zandvoort nam een 4-2 voorsprong door overwinningen
van de vrouwen- en mannendubbel. Door winst van het
dubbel Petra van Kessel en
Dennis van Dijk werd een 5-3
overwinning op het formulier
genoteerd.

Demonstratie
Jos Verstappen
ZANDVOORT - Zowel
eerste als tweede Pinksterdag staat Zandvoort
geheel in het teken van de
autosport. Niemand minder dan autosportheld Jos
Verstappen zal op eerste
Pinksterdag, zondag 11
juni, een flitsende demonstratie geven in zijn Orange Arrows A21 Formule 1bolide.
Daarnaast krijgt Nederland een primeur. Voor
het eerst verschijnt op Circuit Park Zandvoort de
Formule l two seater van
Arrows op de baan, om
tien genodigden van Arrows sponsors Lostboys en
Chello het echte Formule
l gevoel te geven. De Arrows 2-seater Formule l is
gebouwd volgens de maatstaven van de huidige Formule-1 generatie. De bijrijder zit direct achter de bestuurder en ervaart de
snelheid en kracht van een
echte Formule 1-bolide.
Ook worden zowel Jos
Verstappen als zijn teamcollega Pedro de La Rosa
aan de toeschouwers voorgesteld. Tevens zullen
Christiaan Albers en Mark
Webber, rijders van het
F3000 Eurobet Arrows Junior team, acte de presence geven. Naast het Formule l optreden worden
er die dag twee races verreden. De koningsklasse
van de nationale racerij,
het Libertel DTCC rijdt
een wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap.

Lions aan kop
in ploegenstrijd
ZANDVOORT - De strijd
om sportploeg van het jaar
werd zondag vervolgd met
een voetbaltoernooitje bij
TZB. De organiserende
vereniging TZB was, en
dat kan geen verrassing
zijn, de sterkste.
Op de velden aan de
Kennemerweg werkten de
zes deelnemende teams
een halve competitie af.
Onder ideale weersomstandigheden werden de
wedstrijd
afgewerkt.
Daarbij was de strijd ook
d_it keer weer uiterst sportief en na afloop was het
zeer gezellig. De voetballers van TZB wonnen het
toernooi en werden op de
tweede plaats gevolgd
door Zandvoort Noord. De
derde plaats ging naar
Bastabal/Lipns en vierde
werd de Politie Kennemerland. De Zandvoortse Reddingsbrigade en de Kenamju kunnen beter uit de
voeten op hun eigen terrein en eindigden daardoor als vijfde en zesde.
In de totaal rangschikking heeft Bastabal/Lions
de leiding met 29 punten.
Op vier punten volgt op de
tweede plaats het zaalvoetbalteam van Zandvoort Noord en daarweer
een punt achter is de Politie Kennemerland derde.
TZB rukte, door deze
overwinning op naar een
vierde plaats en heeft een
aardig gat geslagen met de
ZRB. Zesde is Kenamju,
op de zevende plaats staat
ZVM handbal en de badmintonvereniging Van der
Nulft is achtste.
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Autodealers pikken het niet langer

Opel Astra OPC

De zwarte Huik

De
Nederlandse
Dealer
Associatie (NDA), een afdeling
van BOVAG, gaat zich krachtiger en harder opstellen in de
belangenbehartiging, vooral
richting overheid. Scheidend
voorzitter Leo Knijn liet weten
dat de organisatie het zich niet
langer kan permitteren op een
al te softe manier te communiceren met Den Haag. De NDA
behartigt de autobelangen
richting overheid. "Het bevalt
me allerminst dat de auto en
zfjn berijder steeds maar weer
met de ezelsmuts op in de
hoek wordt gezet Te lang en
te vaak zijn autogebruikers en
auto-eigenaren letterlijk en
figuurlijk het kind van de rekening geworden", aldus Jan
Ploeg, de nieuwe voorzitter
van de NDA.

Geen twijfel mogelijk:
de Opel Astra OPC
kan verschrikkelijk
hard

mee. Dat doet de Astra OPC zonder nukken. Eigenlijk is het bij een
kalme rijstijl bijna een gewone
Astra. Oké, hij is aanzienlijk harder
geveerd, reageert katachtig snel op
de stuurbewegingen en weet soepel te versnellen, echter zonder
meteen naar de topsnelheid te
exploderen.

Loeibreed

Moederdagcadeau
's bij Toyota
Toyota wil vaders en kinderen
erop wijzen dat de Toyotadealer artikelen in huis heeft
die uitermate geschikt zijn als
moederdagcadeau.
Bijvoorbeeld een paraplu, een
tas voor fitness-spullen of een
sweater. Maar ook accessoires
voor de auto zoals lichtmetalen
wielen of een achterspoiler.

S

pieren zwellen op, velgen groeien en spoilers stulpen uit:
langzaam ontdoet de driedeurs Opel Astra zich van zijn
vriendelijke uitstraling. Uit de brave gezinsauto groeit een
gespierd en supersnel monster. Zijn scheppers: de technici van
het Opel Performance Center. Zij kweekten de standaard Astra op
tot een machine met 160 paardenkrachten, mega-grote velgen,
verleidelijke spoilers en een allerlekkerst sportinterieur. De geest
van de Astra hebben ze niet gebroken: hij luistert nog steeds naar
de bestuurder.

De 160 paardenkrachten wachten
braaf in de stal. De Astra OPC rijdt
zelfs ronduit makkelijk en zeker niet
jachtig. Dat is bij zo'n snelle bolide
(top 220 km/u) een sterke eigenschap. Laten we eerlijk zijn: de
meeste tijd kun je het imposante
prestatiepotentieel niet benutten
en rijd je gewoon met de massa

we kiezen met de standaard handgeschakelde vijfbak. Te meer,
omdat hij dan prima op toeren is te
houden waarmee het maximum
koppel goed valt te benutten.

Door de
chromen grille
en de dubbele
koplampen
heeft de
voorkant flink
aan dynamiek
gewonnen.
e Maxima doet zijn naam eer aan. Op alle fronten scoort
j Nissans topmodel nu echt maximaal dankzij een serie trefzekere wijzigingen. Dat begin al bij de eerste aanblik. Door
Jde chromen grille en de dubbele koplampen heeft de voorkant
Jflink aan dynamiek gewonnen. En na een flink stuk rijden zijn we
(bijkans verkocht. Wat is deze auto stil en ruim. De wegligging is
Jnog strakker dan bij het vorige model. Kortom, de Maxima voegt
Izich weer bij de koplopers in het luxe segment.
J Kopers stellen in deze klasse hoge
leisen aan comfort en uitstraling.
iWant het zijn over het algemeen
[zakelijke rijders. Aan de Maxima
l hebben zij zeer zeker een goede
[partner in business. Nissan heeft
lecht haren op snaren gezet. De
Ifabrikant stelt dat geluid en trillinJgen belangrijk zijn verminderd door
leen dertig procent stijvere carrosseIrie. Dat is te merken. Je merkt
[nagenoeg niet dat je rijdt. Die
• Maxima is echt een auto met stijl
l en klasse, zoals je verwacht van
leen limousine op dit niveau.
J Die solide bouw draagt vanzelfIsprekend bij aan de veiligheid. De
• constructie biedt meer bescherjming bij een onverhoopte aanrijjding. Verder dragen de airbags, zij-

Het interieur beschikt over
heerlijke sportstoelen en
een fraai dashboard

airbags en ABS hieraan bij. Nieuw
op de Maxima zijn actieve hoofdsteunen, die bij een botsing van
achteren de kans op nekletsel verlagen. Verder heeft de auto nu
Nissan Brake Assist, een remhulp,
die een noodstop herkent en automatisch ervoor zorgt dat de maximale remkracht wordt benut ongeacht de druk op het rempedaal.
De inzittenden leven met recht
maximaal. In die zin dat de Maxima
een bijzonder complete uitrusting
heeft. Eigenlijk alles wat een verwend
automobilistenhart kan
begeren, is aan boord. De meest
luxe Elegance heeft zelfs zaken als
climate control, een boordcomputer en een automatisch dimmende
binnenspiegel. Leer is als optie te

bestellen en dat geldt ook voor het
Nissan
satellietnavigatiesysteem
BirdView met het unieke driedimensionale beeldscherm.
De Maxima is louter verkrijgbaar
met zescilinder motoren: een 2,0
liter van 140 pk of een 3,O-liter van
200 pk. Ze zijn bijzonder soepel en
lopen heel verfijnd, waarbij de 3,0liter er uitspringt met zijn enorme
krachtsreserve. Wat een juweel,
zeker in combinatie met de automaat. De 2,O-liter variant zouden

Ten opzichte van zijn voorganger is
de Maxima een stuk ruimer. !n de
lengte is de carrosserie met 15 centimeter gegroeid. Ook de wielbasis
is vijf centimeter vergroot naar een
royale 2,75 centimeter. Met name
de beenruimte profiteert daarvan.
Voor zover grote mensen al iets te
klagen hadden over de ruimte in
het vorige model rekent de nieuweling definitief af met deze critici.
Ook de stoelen zijn wat breder en
geven het lijf lekker steun. Eigenlijk
zijn het net fauteuils. De portieren
gaan trouwens lekker ver open.
Dat maakt instappen heel gemakkelijk. In de auto zijn er ook talrijke
opbergvakken en bakjes, zelfs centraal boven in het dashboard. De
Maxima blinkt uit door al deze
doordachte oplossingen. Tsja, en
dat voor een in deze klasse alleszins
vriendelijke prijs van 59.995 gulden. Dat is de 2.0 Luxury. De
Elegance komt op 67.200 gulden
en met 3,O-liter motor bedraagt de
prijs 76.400 gulden. Leer kost 4500
gulden extra, terwijl BirdView uitkomt op 5.500 gulden.
Henri Stolwijk

Ondersteboven van proefrit
Ter ondersteuning van de nieuwe Almera lanceert Nissan de Gimble.
Deze spectaculaire attractie maakt deel uit van de landelijke introductiecampagne en biedt gelegenheid tot een extreme 'proefrit' in de nieuwe Nissan. De attractie - speciaal voor Nissan ontworpen - is een zeven
meter hoge stellage, gemonteerd op een ruim tien meter lange truck.
Het apparaat bestaat uit een stelsel van drie in elkaar passende stalen
ringen met een doorsnede van vijf tot zes meter. Deze ringen zijn met
twee tegenoverliggende draaipunten aan elkaar bevestigd, waardoor
ze 360 graden kunnen kantelen. In het hart van de binnenste ring
bevindt zich de nieuwe Nissan Almera. Als de ringen bewegen, draait
de Almera mee en begint het spektakel. In de komende maanden staat
de Gimble in de grote steden. Een proefrit is gratis.

Het kan wel explosief: gewoon
terugschakelen en het gaspedaal
vervolgens door de bodem trappen. Even wachten tot de motor
reageert en de naald van de toerenteller voorbij de vierduizend
gaat. De Astra knalt er dan luid blèrend vandoor, sneller, sneller en
sneller. De heerlijke stoelen en het
perfecte stuurgedrag zijn ronduit
onmisbaar om het pk-feest voluit te
vieren. De snoeiharde vering en
loeibrede banden zorgen voor een
fenomenale wegligging. De prima
Recaro-sportzetels dempen de

klappen die de auto maakt als het
wegdek niet helemaal strak is.
De immense kracht en puike wégligging maken de Astra tot een
ideale machine voor snel en kort
bochtenwerk. Maar ook op de
snelweg is hij helemaal thuis. Met
gemak stormt hij op de linkerbaan
voorwaarts. Hoe sneller hij gaat,
hoe lekkerder hij rijdt. En hoe lekkerder hij rijdt, hoe sneller je wilt.
Een verleidelijke combinatie. Ook
lekker: het starten. Allereerst
omdat je plaats mag nemen in een
heerlijke sportstoel en daarnaast
omdat de motor vlak na de start
een donkere, dreigend onregelmatige roffel laat horen.
De lekker rappe Astra OPC staat
voor 55.950 gulden in de prijslijsten. Alles zit er op en er aan, tot en
met airco, de prima stoelen (daar
zijn ze weer) en elektronische tractiecontrole aan toe. Opel bouwt er
drieduizend. Daarvan krijgen 250
stuks een Nederlandse eigenaar.

SPECIFICATIES: Ope! Astra OPC

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

twee liter,
:
4 cilinder,
16 kleppen .
Cilinderinhoud: 1998 cm3
118 kW/160 pk
Vermogen:
4.300 bij t.p.m.
Max. koppel: 188Nrn/4.300,
bij t.p.m.
8,2 sec van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
220 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 9,2 itr/100 km.

ABS

Motortype:

Prijs:

fl. 55.950,-

Nederland aan kop
in Clio V6 Trophy
D

e Renault Sport Clio V6
Trophy wordt aangevoerd door Coen Vink.
Na twee races met een overwinning in de eerste race en
een zevende plaats in Imola
kan de coureur uit Hoorn met
een gerust hart naar Monaco.
Sebastiaan Bleekemolen werd
zesde in Italië, goed voor een
startplaats in het vorstendom.
Helaas moest Meindert van
Buuren uitvallen met een
defecte versnellingsbak terwijl
hij op de derde plaats reed.

Sebastiaan en zijn vader Michael
Bleekemolen hebben lange tijd op
de vierde en vijfde plek gereden.
Senior belandde echter met een
remdefect in de grindbak. "Ik kon
er zeker nog op eigen kracht uitkomen maar de officials trokken mijn
deur open, maakten mijn gordels
los en verordonneerden me eruit te
komen", vertelde de verbouwereerde 'Bleek'. Zijn zoon stond er
dus alleen voor. Hij heeft ervoor
gezorgd zonder averij de race te
volbrengen. "Ik kan me natuurlijk
heel breed maken en stoer doen
maar dan word je er misschien
afgezet. Die ene plaats verlies was
minder belangrijk dan mijn kwalifi-

catie voor Monaco, dus liet ik Alessi
en later Kamber maar gaan. Ik
kende het circuit van Imola nauwelijks dus mijn zesde plaats vind ik op
zich al een prima resultaat", aldus
Sebastiaan Bleekemolen. Coen
Vink was vertrokken van een
negentiende plaats en heeft zich

gedurende de wedstrijd naar voren
gereden. Hij kwam in de buurt van
Bleekemolen. "Ik zag dat het
Sebastiaan was en wilde niet het
risico lopen dat hij bij een inhaalactie van mij zijn kwalificatie zou verspelen. De belangen van de
Nederlandse equipe wogen op dat

JMG heeft een mooie historie. Vorig
laar bestond MG 75 jaar en dat
Iwerd gevierd met de MGF'75', ook
leen mooie en exclusieve uitvoeIring. Met de Coupé Limited Edition
Ihebben de MG-dealers weer iets
Izeer speciaals in de showroom. De
IMGF beleefde zijn debuut in 1994.
lOndanks zijn leeftijd ziet het model
Ier nog actueel uit. Een tijdloos ontIwerp kenmerkt ook de modellen
|van Rover en Land Rover.

De MGF krijgt
een speciale
versie: de Coupé
Limited Edition
voorzien van tal
van extra's tegen
een vriendelijk
prijs.
De MGF Coupé. Limited Edition
heeft een complete uitrusting. Aan
de uitrusting van de standaard 1.8i
voegt hij een in kleur gespoten
hardtop, lederen bekleding, 16 inch
lichtmetalen velgen, chromen

gulden. Typisch Britse zaken als
leer, hout en chroom zal de Limited
Edition de liefhebber aanspreken.
Door de hardtop kan bovendien
ook in de winter comfortabel en
behaaglijk gereden worden.

moment voor mij zwaarder', aldus
de inwoner van Hoorn.

De Volkswagen New Beetle
is nu ook met 1,6-liter motor en
1,8-liter turbokrachtbron
leverbaar

steunen en de stalen velgen met
195/65-banden. De 1,8-liter turbokrachtbron uit de Golf GTI levert
ook in de New Beetle 150 pk. Dat
de auto met deze motor sportieve
aspiraties heeft demonstreert de
uitschuifbare achterspoiler. Deze
komt bij 150 km/u automatisch
omhoog en schuift bij 130 km/u
weer naar beneden. In Nederland
zal de spoiler dan ook meestal op
zijn plaats blijven. Bovendien weet
oom agent meteen dat de maximumsnelheid overschreden wordt.
Gelukkig kan het aërodynamische
hulpstuk ook handmatig van binnenuit worden bediend. Verder is
de 1.8 turbo te herkennen aan de
mistlamoen voor en het lederpakket in het interieur. De prijs van de
top Beetle bedraagt 56.795 gulden.

V

accenten, metallic lak en houten
elementen toe. De meerprijs hiervan bedraagt 12.240 gulden, de
dealer vraagt er echter 6.190 gulden voor. Dit betekent dat het
klantvoordeel oploopt tot 6.050

Sebastiaan Bleekemolen stuurde
op Imola zijn Renault Sport Clio
naar de zesde plaats. Coen Vink
voert het kampioenschap aan.

Gamma New Beetle breder

peciale uitvoeringen MG F
e MGF is nu als exclu(sieve Coupé Limited
Edition leverbaar. Het
Imodel met de tijdloze vormgeIving kost 69.180 gulden en is
Ivoorzien van extra's voor een
Iprijs waarbij het klantvoordeel
(oploopt tot zo'n 6.000 gulden.
IDe gelimiteerde roadster kan
jin twee kleuren besteld worIden, het klassieke British
iRacing Green Metallic en
iPlatinum Silver Metallic, en
Ibeschikt over de 1,8-liter
Imotor met 120 pk.

Airco
Airbags
Recaro' sportstoelen
Centrale portiervergrendeling
Elektronische tractiecontrole
17 inch lichtmetalen velgen '
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar

olkswagen heeft de keuze in het motorengamma van de
New Beetle uitgebreid. De auto kan nu ook met de bekende 1,6-liter motor en 1.8 turbomotor besteld worden waarmee het aantal uitvoeringen op vier komt. Net als andere
Volkswagens hoeven deze New Beetles steeds minder de werkplaats te bezoeken. De onderhoudsinterval voor de meeste benzinemotoren is namelijk verlengd tot maximaal 30.000 kilometers of een periode van twee jaar. Diesels hebben om maximaal
50.000 kilometer een onderhoudsbeurt nodig.
De New Beetle was tot nu toe
alleen leverbaar met 2,O-liter benzi-

nemotor en de 1.9 TDI. De nieuwe
krachtbronnen betekenen zowel

een afronding van het gamma naar
beneden als boven. Met een prijs
van 43.995 gulden, 7.500 minder
dan de 2.0, is de New Beetle 1.6
voor een breder publiek bereikbaar.
Het basismodel beschikt al over
centrale vergrendeling, elektrisch
bedienbare ramen en een radiovoorbereiding met vier speakers.
De 1,6-liter versie heeft 100 pk en
onderscheidt zich van de andere
uitvoeringen door de dichte hoofd-

Door gebruik van een nieuwe volledig synthetische olie is voor bijna
alle nieuwe Volkswagens (behalve
de Lupo, Polo en Golf Cabriolet) de
'kleine beurt' overbodig. Op het
dashboard van alle auto's na 1 mei
2000 geproduceerd zijn geeft een
indicator aan wanneer het tijd is
voor een onderhoudsbeurt. Dit
wordt bepaald door de gebruiksomstandigheden.
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Betty Stokvis, Amsterdam 2000,Amsterdam

AJexei Arsentyev, Amsterdam
1998, Stationsplein Amsterdam

Henk Pen, Aalsmeer
Jaren '50, A?nsterda?n

ORIGE WEEK maakten we de prijswinnaars
"bekend van de door deze krant gehouden fotowedstrüd met als thema 'Straatleven* Een en ander in
het kader van de tentoonstelling 'Jacob Oïie, fotograaf
van 18de-eeuws Amsterdam', die m het
Gemeentearchief Amsterdam werd gehouden.
Tientallen amateur-fotografen namen deel aan dewedstajd, die in totaal ruim zeshonderd inzendingen opleverde.
Publiceerden we vonge week de foto's van de winnaars één tot en met tien, deze week een eerste collage
van de dertig foto's die in de troostprijzen zyn gevallen. De komende tijd treft u in deze krant niet alleen
collages aan van foto's van de overige troostpriijswinnaars, maar ook foto's die niet m de prqzen zijn gevallen. Bovendien wordt een aantal van de Ingezonden
foto's komende zomer tentoongesteld in het
Gemeentearchief Dit "betekent dat deelnemers aan de
wedstryd mogelijk nog enige maanden geduld moeten
hebben alvorens zij hun foto's weer teruggestuurd
krijgen.

Ilana Bogaard, Amsterdam
Apnl 2000, Nieuwmarkt,
K.E. Kars, Heilo
1996, Koosje Vospad, hoek Louis de Visserstraat, Osdorp

F. Prüst, Beek en Donk
Spanning bij de poppenkast
Nettie van Diessen, Amsterdam
Amsterdam., Nieuwe Zijdsvoorburgwal,
hoek Raadhuisstraat

M. Staal, Amsterdam
1999, Singel

ïrits Wileke, Amsterdam
1990, De Wittenkade

A. Groeneveld,
Amsterdam
Hoek
PrinsengrachtBrouwersgracht

I Weekmedia 17

woensdag 17 mei 2000
15 dgn 525,-/22 dgn 725,- / vertrek wo 24 mei

Gran Canaria
8 dgn in AptAtotalno faro

Te huur: 2 kamerapp., 2 min.
loopafstand
naar
strand.
Aanv. per direct ƒ1.500,- incl.
Tel. 020-4493081.

B E K E K EN
^DIRECT

Uitgaan

»|

Kijk nu op SBS txt 650
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
20-21 mei Org. v. Aerle 0492-525483
Sportcafé Zandvoort
voor Don.dag/dansontmoetingsav.
3ruiloften, recepties, perso- voor singles 30+ De Ossestal
neelsfeesten,
verjaardags- Nieuweln 34 bij Osdorperban
Ifeestjes,
catering. 023- 88, Osdorp 20 u. vrij parkeren1
5715619.06-54616812

Opleidingen en cursussen
INAGELSTYLISTE, een vak
Irnet toekomst avond-dagopl.
Info: 020-6201914.

ASTROLOGIE Beroepsopleidmg. 020-6384148.

Bel ons Direct: ogoo -10 20300 i

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slqtenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Lichaamsverzorging
Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

Vraag en aanbod

r.k. design badkamerradiator.
Ms nw. 2 m x 1 m. Nwprijs
f 1.700,-. Vaste pr. ƒ750,-.
Tel 5716252.
re koop gevraagd 24 inch
longensfiets. Tel. 5719800.

Muziek en
-instrumenten

haorwe
en pruiken

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
heren{mqatjwerken

Heemsledeslraat 28
bh Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel. 020-6157107

PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Kinder en babyartikelen
T.k.a. kinderwagen 3 in 1
merk Chicco, kleur blauw,
z.g.a.n. ƒ150,-. Tel. 5716425.

KERAMIEK * BEELDEN * SCHILDERIJEN
20 mei - 4 juni van 10 tot 17 uur (dagelijks)

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd

nu zeil
: ELDERS 12:95

te genieten

Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.
Tel. 020-6794726

DUJARDIN VIEUX
ÜIJMHini:
FAUSTINO VII

Bel Ben voor grote en kleine
verhuizingen. Goedkoop en
vakkundig. Tel. 06-53208374.

Dieren en -benodigdheden
ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.

Financieringen

DIRCK III heelt meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige
vestigingen tijdens kantooruren: 0172 • 447300

heeit alle dranken !
Vlotte jongen, 1.90. Ik zou
graag in contact komen met
vrouw met dezelfde interesses
als ik. Wil je meer weten, bel !
Boxnummer 70071 3
Welke spontane meid van
rond de 30 zou eens met me
uit willen gaan? Laat even een
berichtje achter!
Boxnummer 879410

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatGESPECIALISEERD IN CARAVANsing. Uw reactie dient verBOOT- EN BANKSTELSTOFFERINGEN
stuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Micro-advertenties opgegeven
SG
pocket combi Latex Latex Lazy
SG
SG
voor maandag 15.00 uur, Maat
45
25
40
damast latex 16 cm 20 cm Foam
worden al in dezelfde week op
70x200
99,- 160,- 180,- 275.- 339,- 390,- 509.- 860,woensdag geplaatst.
80x200
105,- 165,- 190,- 280,- 359,- 415,- 559,- 870.-

MATRASSEN

Nederland

ze man. Mijn hobby's, markten, muziek, dansen en een
terrasje. Ik zoek beslist geen
bartype. Boxnummer 302777
Mijn naam is Carla, ik meet
1.60 en weeg 50 kg. Ik zou
graag in contact willen komen
met 'n leuke vrouw voor nog
leukere dingen. Boxnummer
349328

12 dgn *35.-/15 dgn «5.-/2Z dgn 695,- / vertrek za 20 mei

Mallorca
8 dgn I

ƒ375,-

Boek Direct Bespaar Direct.
Bij Vakantie Toppers Direct boekt u zonder tussenkomst van anderen. U betaalt dus
géén onnodige commissies en géén reserveringskosten. Daarom zijn onze vakanties
zo voordelig! Bovendien profiteert u van onze prijsgarantie: als u dezelfde vakantie*
elders goedkoper tegenkomt, betalen wij u het verschil Direct terug. Hou het dus
simpel en boek Direct: het gaat per slot van rekening om uw vakantie!
*dezelfde accommodatie onder dezelfde voorwaarden en bepalingen

i

Bel ons Direct 0900 -10 20 300

[22 cpm]

|ï-7;flagen per week telefonisch bereikbaar: rria t/m vr 9.00 - 21.00, za 9:00 -.17.00, zo ijioo -17.00 uur

of haal onze brochures op het postkantoor
tfntëmeïiwww.vakantietoppers.nl.

E-mail: info@vakantietoppers.nl Teletekst: SBS6 & 'NE TS pqg 550, Rtl 4 pag 555

NIET TE BOEKEN VIA HET R E I S B U R E A U , A L L E E N DIRECT!

www.superjoü.nl^

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 28 mei, zolang de voorraad slrekt Druk- en zetloulen voorbehouden'

Vakantie

Ik ben een meisje, 23, kort
blond haar en normaal figuur.
Ik ben gescheiden en zoek
contact met een leuke nieuwe
man. Boxnummer 371939.

ELDERSi8r49'

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21
(Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Vrouw, 36, donker haar, donUniek in Nederland! Geen
BKR-toetsing, maar toch geld. Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen kere ogen, 1.65 zoekt man
met baan tot 45 jr. Reacties
0900-20 20 720.
met 0906-50.50.232.
via mijn box. Boxnummer
Kun jij ertegen als je vriendin Ik heb al enkele ontmoetingen 317261
een drukke baan heeft? Hou met heren gehad via dit numje van een echt feestbeest? Ik mer dooh de juiste zat er nog
ben een jonge vrouw met niet bij. Ik wil best een leuke
langdonker haar, 34, 1.83 blind date met je. Geef me je
zodat we
hoog. Ik ben open, spontaan, telefoonnummer
gezellig en in voor een af- kunnen afspreken. Wie weet SAAB SERVICE MOLENAAR
spraak. Wil je meer van me gaat het ons deze keer lukRep., onderhoud, APK
weten, luister: Boxnummer ken! Boxnummer 313135
Eigen revisie-afdeling
342198
Motoren/versn.bak
DAF YA 314, 4 x 4, belastingDit is een eenmalige aanbievrij, APK gekeurd + lier.
Gezocht
moderne,
lieve ding voor zaterdag- of zonSAAB
OCCASIONS
Vraagprijs ƒ4.950,-.
vriend van middelbare leeftijd dagavond: een etentje met
Tel. 045-5729348.
om gezellige dingen te onder- een gezellige, leuke vent! Ik
tel.
023-5614097
nemen. Ikzelf ben een leuke ben op zoek naar een leuke,
vrouw 50+ met brede culturele gezellige meid om er een
belangstelling. Ook fiets ik gezellige avond van te maken!
graag en hou van muziek en Wie
durft?
Boxnummer
lezen. Meer info over mij hoor 770448.
je via: Boxnummer 233244
Als je gescheiden bent dan
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Hou jij van uitgaan en zo nu kan dit nummer een begin zijn
De nieuwe brochure van onze diverse avontuurlijke
en dan uit eten? Ik heet Alice voor een nieuwe start! Voorvakantie
- arrangementen ligt voor u klaar.
en ben 22 met lange blonde beeld: Vrouw, 55 is op zoek
Bel. 0523-683000 of fax 0523-682400.
haren, slank en 1.74. Ik z.k.m. naar leuke, aardige en serieu-

nodig is?!'

CAFÉ MARAKESH
0,7 LITER
FORUM WEIZEN
SIXPACK

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

jongeman tot 25 met leuk
'koppie' die spontaan en humor heeft. Bevalt dit, luister
dan snel op: Boxnummer
317013.

ELDERS22£9"

ELDERS 14^95"

Strandpachters
opgelet

vakantie.
betaal je toch n l et
meerdan

VAT 69 WHISKY
0,7 LITER

De Rioja is wellicht de
bekendste wijnstreek van
Spanje. Hel befaamde
wijnhuis Faustmo bezit
honderden hectaren in
dit gebied. Deze Fauslino
VII heeft een mooie,
levendige kleur Hel
aroma is zeer karaktenstiek met tonen van
vanille en rijp fruit.

Mooie wijnen van Delicato
Vineyards, een familiebedrijf
inCalifomié DeZinfandehs
granaatrood van kleur en
heeft een kruidige smaak
met een vleugje bessen
De strogele Chardcnnay
heelt tonen van
tropisch fruit met een
ondertoon van eiken.

Personenauto's
te koop aangeboden

*Voor je

ELDERS -2£49~

RIOJA TINTO

2INFANDEL
OFCHARDONNAY

Kennismaking

VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

De consumentenbond
leslle van diverse aanbieders een 70-tal wiite
wijnen en selecteerden
de '10 beste wijnen'.
Deze Jacob's Creek was
er een van Proelen
keur deze prachtige wijn

ELDERS .8:95

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Hendrik Hollander / Hinke Goulooze / Kaat Schulte Rschedick /
Voll. verzekerd. 020-6424800
Mirjam van den Anker / Paulien de Jong
Wilt u reageren op een admembers.ams.chello.nl/kschulte
vertentie onder nummer, zend
27 MEI
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
Veiling voor het goede doel
maximaal 8 weken na plaatOpbrengst bestemd voor straatkinderen die via
sing. Uw reactie dient verDorkas-projecten worden geholpen
stuurd ie worden in een envelop met in de linkerbovenVeilingmeester de heer J.P. GLERUM van Glerum CS
hqek vermelding van het
Kunst- en antiekveiling. Notaris G.J. VAN DER STOLPE
briefnummer.
van notariskantoor Stolpe te Medemblik
Op de veiling worden geveild: KASTEN, SCHILDERIJEN,
Micro-advertentie versturen
MEUBELS, OUDE GEBRUIKSVOORWERPEN, POPPEN,
per post? Ons adres is:
ZILVER, HOUTEN SPEELGOED, ENZ.
Micro's Weekmedia
9-00-12.00 Kijkochtend, 13.00 Aanvang veiling. Gebouw
Postbus 156
Dorkas Hulp, Bedrijvenweq 3 te Andijk, tel. 0228-592824
1000 AD Amsterdam.
VEILINGGEBOUW
Culturele ondernemers gez.
AMSTELVEEN heden
die werk en verkooppunt wilBel 020-5626271 voor het
len combineren in Almere- inbreng voor veiling 26 en 27 snel opgeven van uw MicroHaven. Info. ARTTRA Cultu- juni. Spinnerij 33, Amstelveen advertentie.
020-6473004.
reel Organisatiebureau Tel.
020-6259303 info@arrtra.com

Autoverzekering

SEMILLON
CHARDONNAY

Onder hel 'Le Pinvert'
label brengt Dirck IH
exclusief een sene schitterende Franse landwiinen
n de karakteristieke
Hessen zitten eerlijke
wijnen van hoge
kwaliteit Stuk voor
slukwnnenomvan

Verhuizingen

'T IS AL ZOMER IN HET AMSTELPARK!

Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.

JACOB'S CREEK

ROUGE, BLANC SEC,
DEMI SEC OF ROSÉ

ANTIEK, KUNST
EN CURIOSA VEILING

PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Te koop aangeboden:
VISKAR met toebehoren en
(vergunning voor op het Zandvoortse strand. Prijs n.o.t.k.
Tel. 023-5718253.

Wij renoveren uw huis vakkundig en snel (6 man).
Tel. 06-20188155.

expositie in Het Glazen Huis
f en pruik als het
nodig is!

Woonruimte
te koop
aangeboden

Te koop GARAGE Burg. FeSchilder heeft nog tijd voor nemaplein, ƒ65.000. Br.o.nr.
binnen- en buitenwerk, vrijblij- 20803943 bur. v.d. bl.
vend
prijsopgave.
Tel.
5719800 na 19.00 uur.

Kunst en antiek

Dans- en balletles
ISALSA WORKSHOP. Elke
Izondagmiddag van 16.00 tot
11900 uur. Borgerstraat 112,
Itel 020-6737269.

Woonruimte
te huur
aangeboden

90x190
90x200
120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200
200x200

110,115,155.165.180,190,200.230.255,-

175,185,225,245,265,270,305,350,390,-

200,215,255,280,300..
315,345,380.425,-

285,290,375.395,425,450,495.525,540,-

389,399,539,549,579,599,679,749,829,-

425,440,545,605,645,665,765.875,985,-

559.569,809,829,879,929,1039.1179,1319,-

960,970.1270,1380.1480,1500,1600,1700,1800,-

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD
PPLYETHER90x200x16CM DIK
MATRAS
\"•
~
SG,35
van 185,voor 98,Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Papaverweg17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid
Tel. 020-4703049
Van Woustraat donderdag koopavond

Watersport
Te koop:

TRIBUUT BEWAKING B.V.

ZEILBOOT

AMSTELVEEN

(16 kwadraat) hout, opknapper. Compleet met twee sets
zeilen, en dekzeil. Prijs 800 gulden.

Ligplaats:

Beheerste groei betekent verantwoorde groei.
We zijn benaderd door een groot concern te Amsterdam met
het verzoek voor hen de beveiliging te gaan verzorgen!

Vinkeveen.
Tel. 020-4122850 of 02972-61214.

Dat betekent erkenning van onze organisatie en voor onze
beveiligingsbeambten!

0906-lijnen

Dat betekent vertrouwen in de kwaliteit van
Tribuut Bewaking b.v.

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Wilt u deel gaan uitmaken van onze organisatie, neem dan:
Bel: 0906-1 8.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
of:
telefonisch contact pp:
020-6436853
of:
kijk naar onze website:
www.tribuut.nl
of:
info@tribuut.nl
e-mail naar:
Binnen 3 sec. live op 0906- vrouwen 30+ direct aan de lijn!
schrijf een sollicitatiebrief naar
of:
0906-1715
0888

Nieuw! Ieder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).

Hoi, wat ik, spontane, romantische en lieve vrouw, zoek in
jou? Warmte, respect, liefde
en genegenheid. Hou je van
gezelligheid thuis en dingen
ondernemen. Heb je niet te
veel kapsones, bel dan nu:
Boxnummer 317257

Eric, 28, omgeving Breda Vrouwen, 18-55 jr, geven
zoekt iemand die zijn tijd an- telnr. voor contact! Bel:
ders in wil delen dan zoals jij 0906-18.22 (1gpm).
het nu doet! Hou jij van plezier
maken, van de goede dingen Geen 0906 op je rekening!
in het leven en van uitgaan? Bel nu gratis de datinglijn
Kies dan direct voor: Box-0800-4901
nummer 849568

REGIO RANDSTAD:
TAMARA is mijn naam en ik
zoek een lieve man voor opbouwen van leuke vriendschap. Meer info over mij
beluister je via: boxnummer
234846

Ben jij een donkere, lange en
stevig gebouwde man? Ik ben
Martine en hou van gezelligheid en lekker uit eten. Luister
naar mijn oproep en vergeet
niet te reageren! Boxnummer
361823

Vrolijke, optimistische, ondernemende, romantische man
van 54 zoekt een jonge, slanke vrouw om mee te gaan
reizen, te knuffelen en lekker
uit te gaan. Bel jij mij?
Boxnummer 777150

Sander, 24 jaar oud met donkerblond haar en blauwe
ogen, 75 kg, en 1.87. Ik hou
van uitgaan, fitness en nog
veel meer. Als je meer van wilt
weten, dan spreek je in op:
Boxnummer 703118

30-jarige jongen houdt van
motorrijden,
uitgaan, bioscoopje, terrasje pakken en
gezellig thuis zitten. Waar is
die leuke vrouw om een leuke
relatie mee op te bouwen?
Info: boxnummer 817020

Ben jij bereid om je vrijheid en
blijheid te kunnen delen met
een leuke meid als ik? Bel dan
voor meer info! Ik heet TESSA
dus spreek in die reactie en ik
kom in actie! Boxnummer
345340

Leuke, lieve, gezellige, mooie,
blonde meid uit Den Haag van
22 jaar zoekt blonde jongen
tussen de 22-25 om samen
leuke dingen te gaan ondernemen. Heb jij een auto?
Boxnummer 379340.

Slank gebouwd meisje uit de
randstad zoekt leuke vriend.
Mijn naam is Kim en ben 18
lentes jong. Ik wil gezellig met
je kletsen en leuke dingen
doen. Interesse, reageer via:
Boxnummer 234907.

Wat ik precies zoek, kan ik
nog niet echt zeggen. Als jij
me nu eens verteld wat je zoal
te bieden hebt? Ik ben Vanessa en wacht op je. Boxnummer218379.

Ben jij een mooie jongeman
met liefst getinte huidskleur?
Ik ben Ria, blond en 1.70. Als
je me je telefoonnummer geeft
bel ik je terug! Boxnummer
289187

Waar zijn al die leuke, spontane en gezellige meiden van
Nederland? Ik vraag me af of
er leuke meiden op deze lijn
zitten! Tot gauw!
Boxnummer 842101

Ik wil graag met een jongeman van 25 lekker uit eten! Ik
ben 21 jaar en zoek de perfecte
man! Boxnummer
200465.

Postcode dating: vrouwen uit
jouw postcodegebied!
0906-17.17 (60cpm)

TRIBUUT BEWAKING B.V.

Amsterdamseweg 106
11 82 HH Amstelveen
Particuliere Micro-advertenties
Afd. Personeelszaken
worden doorgeplaatst op ATS
Dynamisch mediabureau REPORTERSERVICE is met spoed
Text.
op zoek naar een

Personeel gevraagd
Algemeen
GHSB.V.

» Groene Hart Service

Medewerker montage-unit m/v
Tussen de 20 en 30 jaar, voor de video-/cassette-afdeling.
De werkzaamheden bestaan uit het monteren van radioen televisieprogramma's.
Voor deze leuke baan vragen wij:
Iemand die over een goede ervaring met de computer beschikt, adequate telefonische kwaliteiten heeft en stressgevoelig is. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag
van 8.30 t/m 17.00 uur.
Geïnteresseerd????
Stuur dan binnen 7 dagen een sollicitatiebrief voorzien van

CV naar:

Groene Hart Service BV
Voor diverse projecten zoeken wij met spoed:

HULP BOUWVAKKERS
OPRUIMERS
GRONDWERKERS
Kraan MACHINISTEN
BETONBOORDERS
Algemeen MEDEWERKERS
GROENVOORZIENERS
Afwisselend werk met goed salaris en goede km-vergoeding
Eigen vervoer is een pre
Bent u bereid om flink aan te pakken? Bel dan snel met:
GROENE HART SERVICE BV
TAV. MARTIN PRIESTER
FLEVOLAAN 60
1382JZWEESP
TEL. 0294-484 066
B.G.G. 06-22565 151

REPORTERSERVICE B.V.
T.a.v. Frank Hesp,
Postbus 1776,1000 BT AMSTERDAM

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
11/12 dgn 44S.-/15 dgn A95.-/22 dgn 635,- / vertrek ma 22 mei

13

woensdag 17 mei 2000

>ekmedia 17

Personeel gevraagd
Algemeen
Leuk en goed betaald
e-lnfo BV is-op-zôek naar
i nette dame die voor ons vakantiewerk! -Verspreid over
geheel Nederland- Bel de
pers.) de lunch wil verzori De werktijden zijn van 11 Nationale Vakantiewerklijn:
13.30. Uw verdiensten zijn
0900 200 200 5
7,50 p.u. Bij voorkeur i.b.v.
o. Tel. 020-6069444.

Administratief/kantoorpersoneel

Het onze Lieve Vrouwe Gasthuis is het enige grote, algemene
ziekenhuis dat letterlijk en figuurlijk midden in het hectische,
hoofdstedelijke leven staat. Een ziekhuis met 530 bedden dat
patiëntenzorg koppelt aan een grote gastvrijheid, met begrip
voor wensen en problemen van een multiculturele samenleving. Alle belangrijke specialismen zijn vertegenwoordigd. Er
zijn ruim 2250 medewerkers actief.

én dag in de week werken en toch
de spil zijn waar alles om draait.
Koninklijke Capi-Lux is de moedermaatschappij van o.a.
ipi Lux Vak en Capi International. Capi Lux Vak richt zich op
de professionele markt voor visuele communicatie, terwijl
ipi International met een aantal winkels producten verkoopt
p luchthavens. Koninklijke Capi-Lux is actief in Nederland,
Finland, Denemarken, Zweden en Zuid-Afrika.
Voor de Ondernemingsraad van Koninklijke Capi-Lux
zijn wij op zoek naar een

ADMINISTRATIEVE KRACHT (M/V)

telefonist m/v

JE TAAK WORDT ONDER MEER:
telefoonbeantwoording
voeren van correspondentie
factureren
agendabeheer
bi|houden van instructies
bijhouden personele administratie
secretariële ondersteuning

FUNCTIE-EISEN:
- minimaal MAVO of vergelijkbare opleiding
- een goede beheersing van de Nederlandse taal
- spreekvaardigheid in de Engelse taal
- een goede telefoonstem
- stressbestendig
- enige ervaring in een soortgelijke functie
- enige ervaring met het werken met beeldscherm

SECRETARESSE
De werkzaamheden bestaan uit het beheer van het
secretariaat, het verzorgen van de correspondentie en het
wonen en notuleren van vergaderingen. Natuurlijk wordt de
:uwe functionaris betrokken bij de trainingen en buitendagen
die door en t.b.v. de raad worden georganiseerd.
Voor de functie zijn we op zoek naar een kandidaat met
secretariële ervaring die de Nederlandse taal uitstekend
beheerst. De Ondernemingsraad van Koninklijke Capi-Lux
nt een lange geschiedenis, zij is dan ook intensief betrokken
bij het succes van de onderneming. Daarbij past voor de
nvulling van de secretariële functie een kandidaat met een
betrokken en zelfstandige instelling.

ARBEIDSDUUR:
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 28 uur per week,
met uitzicht op een vast dienstverband. De diensten vallen
tussen 07.00 uur en 23.00 uur van maandag tot en met zondag. Er zijn diensten van 5, 6'/2 en TVk uur.

INLICHTINGEN:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
B. Bruins, teamleider Communicatie, telefoon 020-5999111,
sein: 4417.
SOLLICITEREN:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen 14 dagen, o.v.v.
vacaturenummer 20216, sturen naar de afdeling P&O, t.a.v.
mevrouw E. Otsen, P&O adviseur, Postbus 95500, 1090 HM
Amsterdam.

j^fc

onze lieve vrouwe gasthuis

Solliciteren kan schriftelijk naar:
Koninklijke Capi-Lux Holding BV.
t.a.v. de afdeling Personeel & Organisatie
Basisweg 42
1043 AP Amsterdam

Een leuke vakantiebaan, tijd overhouden om van de zon te genieten
en na vier weken werken ook nog
eens een bonus van ƒ100,--?

SPAAR SELECT
zoekt een
voor de vestigingen in Amsterdam,
Utrecht en Almere (standplaats).
bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en
aakt de rapportage voor de drie vestigingen (uit te breiden
ar zes). U zorgt voor de geconsolideerde jaarrekening aan
t hoofdkantoor (franchisegever) en franchisenemer,
vens bent u in eerste instantie aanspreekpunt voor automaaring en personeelszaken. U heeft een ruime werkervaring
opleiding op minimaal SPD/NIVRA t/m AO niveau. SalarisJicatie ca. ƒ70.000,- / ƒ100.000,- afhankelijk van kennis en
/aring. Een lease auto is bespreekbaar. Daarnaast kent
aar Select uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
hrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select Utrecht B.V.,
v. John Gaarlandt, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
»r informatie bel 030-2367646 en vraag naar John
aarlandt. Deel mee dat u belt voor de functie van
giocontroller.

WIJ BIEDEN:
Een interessante baan in een plezierige werkomgeving.
Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
HOE REAGEREN:
Voor meer informatie kun je bellen met:
Gerard van Tol of Robert Leliveld, telefoon 020-643 68 53.
Je brief met cv willen we zo snel mogelijk in ons bezit hebben.
Ons adres is: Tribuut Bewaking b.v., Amsterdamseweg 106,
1182 HH AMSTELVEEN. T.a.v. Personeelszaken.

Commercieel personeel

Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt,
Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Horecapersoneel

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

Winkelpersoneel

Dat kan!

Wie wil mijn baantje in de
lunchkeuken overnemen? 3 of
4 midd. p.w. van 12 tot 16 u.,
zelfstandig kunnen werken.
Info. tel. 023-5715626.
Vragen naar Sheila.

ZORGBALANS THUISZORG zoekt yakantiekrachten voor
zowel huishoudelijke zorg als persoonlijke verzorging. Daarbij
werk je voornamelijk bij oudere mensen thuis in de gemeenten
Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede en Bennebroek. De
minimum leeftijd voor dit werk is 17 jaar; om verzorgend werk
te doen is ervaring in dat werk vereist, dit mag ook stageervaring vanuit je school zijn.
Je kunt zelf aangeven wanneer en hoeveel je wilt werken. Het
bruto uurloon is minimaal ƒ15,23.
Voor verzorgend werk in de avonden en het weekend wordt
onregelmatigheidstoeslag betaald.

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

Ben je gemotiveerd om voor ons aan de slag te gaan, neem
dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op.
Ons telefoonnummer is 023 - 5213421, ons e-mail-adres:
info@zorgbalansthuiszorg.nl Wij zijn ook te vinden op Internet:
http://ww.zorgbalansthuiszorg.nl.

Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

REGIOCONTROLLER

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.

PROFIEL:
Je bent enthousiast en stressbestendig. Je wilt graag
werken in een klein en persoonlijk team.

m

o/vg

Informatie over deze functie is te verkrijgen bij mevrouw
Irma van Dijken of de heer Frans de Jong.
Telefoonnummer 020-5858585.

Voor de particulier

FUNCTIE-EISEN:
opleiding op meao / havo niveau
kennis van Word en Excel
kennis factureringsprogramma Exact

ARBEIDSVOORWAARDEN:
Functiegroep 25. Alle overige arbeidsvoorwaarden conform
CAO Ziekenhuizen.

e donderdag steun en toeverlaat voor de leden van de raad.

is een snelgroeiende organisatie op het gebied van het
verrichten van beveiligingsdiensten in Amsterdam en
directe omgeving.
Voor ons kantoor te Amstelveen hebben wij een leuke
en afwisselende baan voor een gemotiveerde

Voor de telefooncentrale zoeken wij een

FUNCTIE-INHOUD:
U bedient de telefooncentrale.

UNIEKE KANS!

TRIBUUT BEWAKING B.V.

HEMA Zandvoort zoekt voor
de zondagmiddag
MEDEWERKERS
vanaf 17 jaar.
Inl. Hema: mevr. Vörös of
Hr. M. v.d. Scheur,
tel. 023-5714225.

Oppas en au-pair
Oppas gevr. 2 zoons (2 & 1
jaar) 4 donderdagmiddagen in
de 6 wkn. Tel. 023-5720353.
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

t/m 3 regels

f 6.06

t/m 4 regels

l

t/m 5 regels

1 10.11

t/m 6 regels

1 12,13

8,08

t/m 7 regels

1 14,15

t/m 8 regels

1 16.17

t/m 9 regels

f

l/m 10 regels

f 20.21

18,19

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:

Telefoon:

Plaatsingsdatum/data:

Mega Jackpot van de Nationale Postcode Loterij valt

AKT DE MATR/VSSNH
UIT BREU KELEN Ü BLIJ
•Pocketvering
'-•- Matrassen

28 lats electrische bodem met neksteun en knieknik,
instelbare middensektor
1 motorig en 3 jaar garantie.
70x200 - 60x200 - 90x200

+ POLYETHER MATRAS

Binnenvering

Ned. elftal bed

169,-

'l 49)-

I45,-

Ned. elftal bed

Binnenvering
afgedekt mét
-schapenwol
'
'''

: :

.grenen

. .

UOx 200/140x200/110x200

GEHEEL COMPLEET: ELEKTRISCHE BODEM + POLYETHER MATRAS + BEUGEL + POTEN

ipocketvering
f e v m e t hoes . ; • • •
'
'

Winnaars delen 9 MILJOEN
9 miljoengulden!
ƒ 4.500.000

. Eigen produktie
grenen bedden
alle maten
'verkrijgbaar

Binnenvering

MEGA
voor
3524 JN 016

In de Postcode Loterij kunt
u miljoenen guldens aan
prijzen winnen waaronder
de Mega Jackpot die kan
oplopen tot 14 miljoen
gulden. Na maanden van
spanning is de Mega
Jackpot, van inmiddels
9 miljoen gulden, gewonnen in Utrecht. Op het winnende lotnummer is 4,5

miljoen gulden gevallen.
Maar de gelukkige deelnemer heeft nóg een lot en is
nu dus 4.704.545,45
gulden rijker! Volgens de
spelregels delen ook de
andere deelnemers met
loten in dezelfde postcode
in de Mega Jackpot. Dat
werd dus een gigantisch
Straatprijsfeestin Utrecht

voor de schatrijke winnaars van deze mega-prijs.
Ook winnen? Grijp uw
kans en bestel nu uw
(extra) loten! Want hoe
meer loten u heeft, hoe
groter uw kans op alle
prijzen!

N!

06 07
18 33 47 52
54 59 60 87
$1 98

Grenen geloogd
bed Gert
boxspnng 90 x 200

te verdelen onder de
23 lotnummers in
dezelfde postcode
(ƒ 204.545,45 per lot)

K I
01 04

279,-

tcketvering met
Uritsbare anti: allergie hoes

ƒ 4.500.000

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Grenen geloogd
massief bed Gert

Boxsprmg

in Utrecht

399,-

10 jaar garantie pp binnenvering
Zowel het matras als de onderbak met bonnel binnenvering (beige kleur) + 6 beuken poten

Nachtkastje:
geloogd-gelakt

Vïcketvering
nest afritsbare
«es afgedekt
'««* latex

1562 GR
in Krommenie
met
4 winnende loten

2x Boxspring compleet met achterwand

lem:.»o x 200 569.-

Ivar
gelakt
'
' ''

?ocketvering Sone afgedekt m.
>tex + afgedekt
'liet schapen wol

ƒ 25.000,- PER LOT
en voor
1562GRO36

BON VOOR MILJOENEN

extra: een BMW!

lcm.,»o x20o790,-

foeketveriiig 7j«ne afgedekt m.
»tex +. afgedekt
'Het schapenwol

l O jaar garantie op binnenvering

Zowel het matras als de onderbak met bonnel binnenvering (beige kleur) + 6 beuken poten

en
Dekbed • Dekbed

Kussen

i;:

k,

Marie geloogd
2 x 9 0 x 2 0 0 mcl achterwand

Clinofill

s

th

y" Nu

wasbaar '

450,-

Hoeslakens
Jersey katoen

Dekbed
overtrekken
Alle maten

Natrassenhal
maandag 1100-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

D 3 x ƒ 12,50 {drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
G l x/12,50 (één lotnummer)
A.u.b. uw kwz» aankruisen en verder invullen In
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservics, tel. 0900 - 300 J50Ö (35 cpmj,

Ik machtig u hterbij totwederopzeggino
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de extra trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Adres:.
Postcode:,

Kijk zondag 21 mei:
22.00 uurTROSTV2
en bel tot maandag

Plaats:.

22.00 uur 0909 0055

O9cpm) om kans te
maken op een

(Post)bank
nummer:

Pelgrim
Party Grill of
Espresso apparaat

Bef mij bij een prijs
Tel:
boven /10.000,Datum:
150.00.05

• NATIONALE

Breukelen

I O O O
m a. t r a s s e n
r i ng-

D mevrouw

Naam:

Handtekening:

KeUlSCltC Vaart 3 A

Tel. O346-164O l O

D de heer

blokletters. Deelname tiouctt in aanvaarding van

BreukeBen

Heen op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2000
«NGST1JDEN:

r ik wil kans maken bf> alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Mega Jackpot, de PostcodôStraatprijzen en de wekelijkse K!6nprijzen.
Hiermee steun ik 28 goede doelen.

GRATIS BEZORGEN
v o o r r a a d

M L OT ERi J
l Da loterij is goedgekeurd door i)

www.postcodeloterij.nl
Bon uitknippen an In ean envelop donder postzegel) opsturen naar
U|V
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, i 100 VM Amsterdam.
|
icretarls van Justitie onder nummer t.0.890/0098/831 ,s d.d. 19/12/199?.
l

of bel: 0900-300 1500
(35cpm)
Zetfouten voorbehouden

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

A

Alles wat u wilt weten om goeden voordelig boodschappen te doen, Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten. '

Oplage:

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

2.959.464

„~J' \ -

BOCfc^cKaffpen

TUINTIP
Zet de bloemetjes
maar buiten!

Dankzij de deelname aan het j
BoodschappenSpel heeft dhr. ,
H.K. van Hasselt uit Leids- i
chendam de eerste prijs gewonnen en mag nu gaan genieten van een Dell Dimension
L500 computer. De winnaars
van het Prijzenpakket t.w.v. ƒ
150,- krijgen hun prijs zo snel
mogelijk toegezonden.

Nu de IJsheiligen (11 tot 15 mei)
voorbij ziin kan ook het perkgoed met een gerust hart in de
bakken en borders geplant worden. "Perkgoed" iseen verzamelnaam voor de groep eenjarige
lente- en zomerbloeiers, zoals
vlijtig liesje, petunia en potmargriet. Deze planten groeien snel
en bloeien uitbundig. Na de zomer sterven ze af en worden ze
op de composthoop gegooid.
Juist doordat ze zo overdadig
groeien en bloeien hebbén ze
veel voedsel nodig. Veel meer
dan zij uit de (pot)grond kunnen
halen.

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
H. den Brink uit De Kwakel
en mw. E. Sanou uit zoetermeer een schitterend pakket van 4 badlakens in trendy kleuren op.

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel op deze pagina!

MIKI'S RECEPT

Salade Nicoise
Het mooie weer breekt langzaam aan door en wat is er dan
lekkerder dan een frisse salade
te bereiden?
Dankzij Bonduelle Crea'Salad
is ook het maken van een maaltijdsalade een koud kunstje.
Wat dacht u van een Salade
Nicoise!

De hortensia is een plant die
indruk maakt. Want wat een
bloemenpracht! ledere bolle
bloem bestaat uit een hele serie kleinere bloemen in wit,
roze, rood of fris blauw.
De hortensia is een makkelijke
plant om te verzorgen. De hortensia staat liever koel dan
warm. Dat maakt hem geschikt
voor hal of slaapkamer, maar
ook inde woonkamer is de hortensia op z'n plaats. Zet de
hortensia op een lichte plek,
maar niet in de zon. Geef regelmatig kalkarm water. Regenwater is daarvoor perfect.
Intelligente

Een hortensia kunt u ook buiten op het terras of op het balkon zetten. Een plaats met wat
schaduw is daarvoor de beste
plek. Geef de hortensia op het
terras ook water als het regent, want regenwater bereikt
de pot nauwelijks.
Als de hortensia is uitgebloeid,
dan kunt u hem eventueel in
de tuin ingraven op een vochtige plek met wat schaduw. Als
de hortensia goed staat, zal hij
daar voortaan elke zomer rijkelijk bloeien. Veel werk levert de
hortensia u in de tuin niet op,
want de hortensia hoeft niet
te worden gesnoeid.

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

Gratis Aqi badproducten
bij Linera kaas
Tijdelijk ontvangt u bij twee Linera
kaasproducten (plakken, kaasspread en stukken) gratis badolie
én zeep van Aqi Aroma- therapie tw.v. f 1.13,95. U heeft de
keuze uit de geuren eucalyptus
en lavendel.
Stuur voor 31 juli 2000 twee aan-

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?

Hortensia: een mand vol
bloemen!

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

Van links naar rechts:
1 werktuig-4 berouw-7 Romeinse
keizer-11 grote plaats-14 briefaanhef-15 gedeeltelijk-18 behaagziek20 Griekse letter-22 basis v. genen en
chromosomen-25 dandy-25 droog27 afgesloten stand-30 deel v.e. stadion-33 klepper-36 houten staak-38
veriichtingsrriiddel-39jongere-4Qkleur41 rondhout-43 deel v.e. boom-44
dpctor-45 welige groei-47 erkentelijkheid-49 verheven-51 rivier in Rusland-52 bos-53 brugschuit-54 getijde-56-oevergewas-58 glorie-60 oude
Chinese munt-63 bijwoord-64 mannetjesbij-66 rijksgrens-67 mikpunt69 waakzaam-71 forum-73 lofrede75 West-Indisch eiland-76 toetsenbord-78 duideljjk-80 bergpas-82 schutsluis-83 familielid-85 voorzetsel-87
gerief-89 rivier in Rusland-91-predikante-92 mestvocht-93 liefdegod-94
smet-95 praalziek.
van boven naar beneden:
1 volkomen stil op zee-2 rund-3 re-

Doe mee en win.

verende domine-4 Japanse munt-5
vlak-6 lekkernij-8 maanstand-9 wijnsoort-10 in orde-11 Heilige-12 voormiddag-13 tweegevecht-16 lusthof17 herrie-19 cremekleurig-21 bloem
-23 goedkeuring-24 Aziaat-26 sterk
hellend-28 Noorse godheid-29 moment-31 godsdienst-32 naschrift-34
kloosteroverste-35 roem-37 gesteente-39 beschermeling-40 saluut-42 rangtelwoord-44 bloedgever-46 oproerling-47 majeur-48 paardje-49 raamscherm-50 kleefstof-55 onderkussen57 offensief-59 projectiel-61 bloeiwijze-62 stremsel-64 steekvlieg-65
tocht-67 afsluitmiddel-68 voordat70 wedren-71 plaats-72 Frans lidwoord-74 weefsel met goud- of zilverdraad-75 zangstuk-76 vochtig-77
Europese hoofdstad-79 woqrdgebruik81 grootmoeder-84bovendien-86achter-87 Creenwichtijd-88 boksterm89 reeds-90 reeks-91 lidwoord.
Er ontstaat een woord wanneer u de
letters uit onderstaande genummerde vakjes achter elkaar plaatst.
U krijgt de middelste letter uit het
eerste woord van ons cadeau.
1-2-7-13-U-8-72-72-73
82-28-62-28-15

80-33-8-28-

ingrediënten
(voor 4 personen):
• 1 krop sla;
• 1 pot Crea'Salad Mediterranea;
• 2 tomaten, radijsjes;

• 3 eieren, 1 rode ui;

•
•
•
•

ansjovis, 1 blikje tonijn;
1 teentje knoflook;
verse basilicum:
vinaigrette dressing (1 eetl.
azijn, 3 eetl. olie, peper, zout,
1 theel. Franse mosterd).

Bereiding.- Pluk de slabladeren, slinger ze droog en verdeel ze over vier borden. Kook
de eieren. Snijd de ui, tomaten
en de radijsjes fijn en meng dit
samen met de vinaigrette door
elkaar heen. Laat de tonijn en
de Crea'Salad Mediterranea uitlekken en meng dit er ook
doorheen.
Breng de salade op smaak met
basilicum en knoflook. Verdeel
de salade over de vier borden.
Pel de eieren, snijd ze in vieren
en verdeel deze samen met de
ansjovis en enkele blaadjes basilicum over de borden.

Los snel de puzzel op en spreek
het antwoord in op

Als u echt plezier van deze perkplanten wilt hebben, kunt u ze
beter bijvoeden. Bijvoorbeeld
met Pokon SeasonComfort
voedingstabletten voor balkon- en kuipplanten. Dit zijn
tabletten met langdurige werking: u stopt ze in het begin van
het seizoen in de potaarde en
zo geeft u uw planten in één
keer genoeg voeding voor de
hele zomer. De voeding die in
deze tabletten zit komt namelijk
beetje bij beetje vrij. Hoe warmer het wordt, hoe meer voeding er vrij komt. En dat is precies zoals het hoort, want als het
warm is groeien planten harder
en hebben ze dus meer behoef te aan voeding. U hoeft alleen
nog maar water te geven en de
uitgebloeide bloemknoppen te
verwijderen, voor de rest zorgt
Pokon.
Pokon. Meer kun je niet doen
voor je groen.
Deze tips worden u
aangeboden door

POKONlfcHRYSAL

U ontvangt dan een bon waarmee u de producten gratis kunt
afhalen bij V&D. Bel voor. meer
informatie 0800-0220677 of kijk
op www.linerakaas.nl
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Nieuw van Hansaplast:
Hansaplast Fingerstrips
Wist u dat meer dan 60% van
alle wondjes aan de vinger ontstaan? Doordat u uw vingers
veel gebruikt, laat een pleister
op de vinger echter snel los en
kunnen vuil en bacteriën gemakkelijk bij het wondje komen. Hansaplast heeft hier nu
een oplossing voor:
Hansaplast Fingerstrips.
Hansaplast Fingerstrips zijn
extra lange, elastische pleisters die meerdere malen om
de vinger gewonden kunnen
worden. Ze zijn speciaal geschikt voor kleine verwondingen aan de vingers en blijven
goed op de plaats, zelfs bij
intensief gebruik. Hansaplast
Fingerstrips zijn te koop bij
apotheek en drogist, consumentenadviesprijs ƒ 4,99.

TV RIJNMOND

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur'

tiereen nu tijdelijk
met alleen van de
"eerlijkste, njkgevulde salades,
maar ook van de
leukste kindervideo van Arcade

..

Want bij aanfcoop van een
Pot Crea'Salad
krijgt u maar
f
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Miki Salde Nicoise bereidt,
kijk dan naar De Boodschap-

pen-Beurs.

ten. Print uw favoriete recept uit en
surf naar de sites, van de fabrikanten. Daar vindt u aanvullende in"formatie, niet alleen over de producten in De BoodschappenBeurs.
Bovendien houdt De BoodschappenBeurs u voortaan per e-mail op de
hoogte van de nieuwste aanbiedingen. Vul snel het e-mail formulier in
en u ontvangt om de twee weken De
BoodschappenBeurs Nieuwsbrief gratis op uw
e-mail adres. U vindt het allemaal op:

www.boodschappenbeurs.nl

Doe mee met Het BoodschappenSpel en win schitterende pnjzeni Want ledere beller of e-mailer met de „
juiste antwoorden' maakt kans op een fantastische
l BE D I R E C T
hoofdprijs! een Dell Dimension L500 computer t.w»v., - ]
f 1.2625,-. Deze^cpmputer voor kantponen thujs brengt ,l >.
- ,u naar een )andere),dirnensieiwaar u*sneller beter beelè A ; "\»
er\ geluid ^rügtipe^Dell Dimension L500 computer, " ^ t w w w . a e l l . n l .
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ENERGY

Palmolive instant Hand Hygiëne

zonder water en zeep

Palmolive instant Hand Hygiëne is een ideaal product
voor op het werk, op school en
onderweg. De kleine flacon voor
in de tas, de grotere voor op
kantoor of in de auto.

y / rv! is £5 '

Wilt u zelf zien hoe onze kok

bidondop

gen en trekt snel in. Door de
vochtinbrengende bestanddelen voelen de handen na gebruik van de handgel zacht aan.
Palmolive Instant Hand Hygiëne
is verkrijgbaar in twee verschillende flacons: een flacon van 50
ml. voor FL. 4,29 en een flacon
van 100 ml. voor FL. 7,39.
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Natuurlijk leest u De Boodschap-penBeurs in uw huis-aan-huiskrant
en kijkt u naar De BoodschappenBeurs op tv. Maar De BoodschappenBeurs is er ook op Internet.
Met al het nieuws, de aanbiedingen en de spellen uit de krant en
nog veel meer.... Speel achter het
beeldscherm van uw computer
Het Boodschappenspel of los De
BoodschappenPuzzel op en e-mail uw antwoorden (max. 1 e-mail per adres) rechtstreeks naar De
BoodschappenBeurs! Natuurlijk zijn er weer schitterende prijzen te winnen! Kijk nog eens op uw
gemak naar alle aanbiedingen en nieuwe produc-

Bacteriën zijn een belangrijke
bron van ziekten.
In veel gevallen worden ze via
de handen doorgegeven. Daarom is er nu Palmolive Instant
Hand Hygiëne. Een handgel die
de kans op besmetting aanmerkelijk verkleint, doordat het de
meeste ziekteveroorzakende bacteriën op de hand doodt, binnen vijftien seconden, zonder gebruik te maken van water en
zeep!
Palmolive Instant Hand Hygiëne
voelt heerlijk fris en verzorgend
aan, is gemakkelijk op te bren-

Eneco InfoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om
9.00 en 10.00 uur

nkzij Bonduelle rnwc,,,.., ,., .

F*

woensdag en donderdag
17.50 en na 21.00 uur

donderdag 17.41
vrijdag 17.41 en 0.30 uur

Da

-

woensdag 16.00 uur
donderdag 11.00 en 16.00 uur
vrijdag 11.00 en 13.00 en 16.00 uur

AT 5

De Boodschappenüjn:
ledere beller met het juiste antwoord maakt kans op een schitterende pakket van 4 badlakens in trendy kleuren!

koopbewijzen naar: Antwoordnummer 573,1270 VB Huizen.

Bondueile Crea'Salaa

IBKm

rtv

Deelname aan Het BoodschappenSpel is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:

iss*w«^^w?ssis»**»;«i

1. Welk product houdt uw was heerlijk
lang fris?
2. Welk product reinigt de handen zonder water
en zeep?

h?ï;É*i n iriutötlnareaienren;.d ?.»«i;.. „^^^.^ ^url^arj.

en bel uw antwoorden door naar:

t q i r om ï m

De BoodschappenLijri

0909 - 300.10.10

(80 ct/m)
Of surf op internet naar:
www.boodschappenbeurs.nl (1e-mall per adres)
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

!,-,<

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van
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Datum
24 mei
25 mei
26 mei
27s mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei

HW
08.00
08.35

09.24
11.06
12.10
00.35
01.39

03.56
04.26
05.10
06.06
07.16
08.20
09.30
10.24

02.29

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 21, oplage 5.425 Editie 17

HW

LW

20.14
21.05
22.16
23.26

16.05

'Voor je het
weet staatonkruid te
hoog'

16.55

17.46
18.45

20.00
13.00
14.06
14.56

21.34

22.25
23.25

Maanstand: LK vr 26 mei 13.55 uur.
HW: wo 31 mei 14.56 uur, + 111 cm NAP.
LW: do 25 mei 04.26 uur, - 93 cm NAP.

ZANDVOORT - De gevolgen van het eventueel stppzetten van de waterwinning
in het duingebied leidt tot
nogal wat commotie bij bewoners en bestuurders in
Zandvoort. Een onderzoek
van de Grontmij dat in opdracht van het Waterleidingbedrijf
Noord-Holland
(PWN) is gehouden, wordt
pas naar buiten gebracht als
bekend is wat voor maatregelen er per gebied nodig
zijn. Bewoners willen nu al
weten wat hen boven het
hoofd hangt.

voor een aantal gebieden problemen oplevert, is de Grontmij gevraagd om een geohydrologisch (grondwater) onderzoek te houden. Dit onderzoek moet duidelijk maken
welke maatregelen er nodig
zijn als in een bepaald gebied
wateroverlast ontstaat. De
Grontmij heeft de laatste gegevens verwerkt.

In het gebied zijn alle aanwezige drainagesystemen in
kaart gebracht en de aard van
de bebouwing. Het pnderzoeksgebied is uitgebreid met
mogelijk bedreigde locaties zoals de gemeenten Zandvoort,
De PWN wilde de gebruike- Heemstede en Haarlem.
lijke waterwinningen per l jaVervolg op pagina 3
nuari al beëindigen. Omdat dit
ADVERTENTIES

Wika Autoglas
Euro-kentekenplaten in 1 dag gereed.
Alle merken autoruiten.
Wij vergoeden 150,- eigen risico
en de rest regelen wij met uw verzekering.
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8

ens

En verder:

Pagina 3

Eerst studie naar Midden
effect vernatting

Hij is zelf niet van de
herenliefde, maar
voelt wel precies wat
het publiek van zijn
homobar wenst: Frits
Lijnzaat van Joy

Los nummer 2,10 gulden

'In Zandvoort
is niks te
beleven'

Oog in oog
staan met
een snoek
Uit & Vrije Tijd

Pagina 5

Deze week
16 pagina's
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Boulevard gaat op de schop

Dief ontsnapt
uit politiebureau
ZANDVOORT - Een zestienjarige
Amsterdammer is
maandag omstreeks drie uur
uit het politiebureau ontsnapt.
De man werd betrapt wegens
winkeldiefstal en ingesloten in
een soort wachtruimte. Hij
wist echter de deur open te
krijgen door middel van een
kapot luikje en nam de benen.
Een zoekactie van een aantal
politieagenten, bracht hem
echter weer in beeld op het
station. Hij vluchtte opnieuw
weg en verdween in de omgeving van het Beatrixplantsoen.
De verdachte werd overigens ingesloten na ontdekking
van diefstal bij een winkel op
het Raadhuisplein. Hij was
toen in gezelschap van nog
twee jongens.

ZANDVOORT - Er heerst
nog een ernstig meningsverscWl tussen het collegevan B
en W en Bewonersplatform
Midden, Boulevard. Aanleiding zijn de discussieschetsen van stedenbouwkundige
bureaus waaruit blijkt dat
het gebied stevig op de
schop moet. Herben verklaart dat de schetsen
slechts ideeën zijn. Het
steekt het platform dat het
hierin geen zeggenschap
heeft gehad.

De uitgangspunten van de
schetsen zijn een visie van de
architecten Soeters en Geuze
voor een mogelijke invulling
van het Fenema- en Favaugeplein. Ze mogen nog niet naar
buiten komen waardoor een
complete geruchtenmachine
op gang komt.
Volgens Herben zelf komen
er nieuwe woningen tot drie a
vier verdiepingen hoog. De
route naar het station lijkt de
architecten geschikt voor een
concentratie van horecagelegenheden. De strandweg bij
het Badhuisplein wordt weer
in ere hersteld en er komt een
groot aantal overdekte parkeerplaatsen op het huidige
maaiveld dat wel eerst drie
meter hoger wordt gemaakt.
Het platform is hier niet blij
mee. „Zij kiezen voor het volbouwen van de pleinen met
vele honderden woningen, gebouwen voor commerciële en
horecadoeleinden en ondergrondse garages. Deze visie is
voor de bewoners in het gebied
volstrekt onacceptabel. Het
ligt ver van een mogelijke oplossing van de wél aanwezige
problemen; ze kunnen geen
basis zijn voor verdere uitwerking."
Bewoner Scheeren van
Schuitengat heeft naar aanleiding van. de discussieschetsen
een brief gestuurd naar alle
omwonenden. Zijn oordeel is
vernietigend. Uit de schetsen

Veilig uitgaan
ZANDVOORT - Het gemeentebestuur van Zandvoort
wil een oplossing zoeken voor
het uitgaansgeweld. Daarvoor
wordt de projectgroep Veilig
Uitgaan opgericht. Dit initiatief van burgemeester Rob van
der Heijden heeft tot doel om
overleg te voeren met alle belanghebbenden zoals gemeente, politie, jongeren en horecaexploitanten. Met elkaar
zullen zij onderzoeken of er
geen manier is om geweld een
halt toe te roepen. Want de gemeenschap in Zandvoort
wordt steeds vaker geconfronteerd met uitgaansgeweld zoFoto Karin Schut als ruzies en vechtpartijen.

Het aanzien van de boulevard verandert totaal als schetsen serieus worden genomen

trekt hy de conclusie dat de
laagbouw rond het Palace Hotel wordt afgebroken, evenals
het voormalige Dolfinarium,
Bolle Jan, de Passage, de woningen aan de rechterkant van
de Burgemeester Engelbertstraat, Dirk van den Broek, de
panden links van de Rotondeflat, de appartementen aan de
Favaugeboulevard en enkele
woningen achter het Strandhotel. Boos is hij met name
over de aanleg van een hoofdweg aan de zeekant van het
Fenamaplein. Die wordt op
een gegeven moment doorgetrokken door Schuitengat.

De bewoners van het Favaugeplein zy'n inmiddels ook pp
de hoogte van de discussier
schetsen. De heer N.H. Serry,
voorzitter van het Beleidscomité Bewonersplatform Middenboulevard, is iets gematigder in zijn reacties. Hy uit kritiek op de schetsen omdat ze
voorbij gaan aan de huidige
bouw. Met name de bouw van
woningen aan het Fenema-

plein baart zorgen.
„De woningen zullen uit drie
of vier etages bestaan. Waardoor ze negen tot twaalf meter
boven het maaiveld uitkomen.
Hierdoor zullen alleen de bovenste etages van drie van de
vier flatgebouwen aan het Fenemaplein nog enig uitzicht op
zee hebben."

ADVERTENTIE

Vervolg op pagina 3

ADVERTENTIE

Beroemde bariton inspecteert
tel. 5733003

U)ij zfaz&encty
de kippetfes te verkopen.

olgens mij zijn de gierzwaV
luwen een week eerder in
Zandvoort gearriveerd dan

verleden jaar. Op bevrijdingsdag hoorde ik een bekend,
schril geluid. Met tientallen
vlogen de kleine zwarte vogels
als straaljagers door de lucht.
Mijn katten, die niets vermoedend op de pergola zaten,
werden er zenuwachtig van
want de zwaluwen gingen rakelings langs hen heen. De
daklijst van mijn buren wordt
gebruikt als nestkast en straks
is het gepiep van nieuw leven
te horen.
Nu de zwaluw z'n plek weer
heeft opgezocht, moet ik
opeens aan het bouwproject
met dezelfde vogelnaam denken. Ik bedoel het omstreden
bouwproject aan de Swaluëstraat. Hoe zou het daarmee
zyn? Zo te zien zit er nog
steeds geen schot in. De garage is allang gesloopt en het
terrein ligt braak. Eén voordeel van deze kale vlakte is
dat de oude dorpskern veel
beter uitkomt.
Schuin tegenover 'de Zwaluw' is een nieuw pand gebouwd op de plek waar een
oude loods stond op de hoek
van de Prinsenhofstraat en de
Brugstraat. De architect heeft
het dorpskarakter perfect
aangevoeld en het gebouw
vormt een mooi geheel met de
andere huizen. Beslist een
aanwinst voor Zandvoort.
Zou het geplande appartementencomplex ook in deze
bouwstijl komen? Of wordt
het weer op elkaar gestapelde
schoenendozen zoals de flats
van de Midden-Boulevard die
de gemeente eventueel wil
gaan vervangen?
In augustus vertrekken de
zwaluwen naar het zuiden.
Zou de bouw van 'de Zwaluw'
dan al gestart zijn? Misschien
wordt de kale vlakte eerst wel
opgevuld met een 'parkeerduin' zoals dat tegenwoordig
genoemd wordt. Want een
duin plaatsen is zo gedaan.
Kijk maar naar het BadhuisPlein. Gewoon zand erover.
Nel Kerkman

J

Spe ci a l e a a nb ieïi ing

krat 24 flessen
elüers 18.48

Voor bij de asperges

AMBACHTELIJKE BEENHAM
200 gram 6,5°

heeft alle dranken l
Geldig van 24 mei t/m 30 mei alleen in onze slijterij

ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

Kodak
„Het was onze bedoeling om dit jaar een
millenniumconcert te houden. Maar omdat we
met zoveel mensen in contact kwamen, hadden we
zoiets van: dit moet elk jaar kunnen," zegt
voorzitter Peter Tromp van de Stichting Classic
Concerts. „We willen in ieder geval iets zwaar- of
lichtklassieks brengen zoals bijvoorbeeld het
Prinsengracht Concert of the Night of the Proms.
De kwaliteit van het evenement, maar ook dat van
de artiesten, moet voorop staan."
Eigenlijk weet hij nog niet waar hij aan begonnen
is. Maar Peter Tromp is enthousiast als hij vertelt
wat het dorp allemaal te wachten staat als de
stichtingleden hun zin krijgen. Voorlopig

concentreren ze zich op de organisatie van de
opera Carmuia Burana. „Je moet nu wel honderd
maal per dag de telefoon opnemen en elke vrije
dag wordt besteed aan het komende spektakel op
2 september."
De uitvoering van het operaspektakel op het
Fenemaplein was aanleiding voor de bariton
Ernst Daniël Smid om alvast een kijkje te nemen.
Steunend op de eerste toeschouwer (het beeldje
van Verkade) laat hij zich voorlichten door de drie
initiatiefnemers Peter Pronk, Jacques Jongmans
en Simon Roberts.
Foto André Lieberom

Foto Focus waardebon
Dubbelprint 2e foto
vóór slechts 10 cent
int uur en GRATIS filmrolletje
200/24 opnamen alleen geldig bij het inleveren van
DEZE BON gelijk met uw kleurenfilm
(geldt niet voor 12 of 15 opnamen) geldt niet voor zwart/wit en APS
:/
r/m 30-6-2000 :
; "'•:
. ••'

die ürant moet ik
IVrltUtirïiilC
hebben.
a.
IU.«,M.%^.JL AjLjjL>.9 Omdat ik graag wil
weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

l l

Postcode/Plaats:
Telefoon:

Kansen krijg je niet.

die moet e öreëren
INFO-AVOND HEAO DEELTIJD

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

Carrière maken
. tijdens je studie?

l
|_| l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l l l l
l l KW1899V

Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

INFO-BIJEENKOMST
16.00-18.00 uur:
v

srWeespernlein
. . 8.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000PA ö„
Amsterdam. U hoeft geen posuegel te plakken.

woensdag 24 mei 2000
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FAMILIEBERICHTEN
dr. M.D.M. Hermans is afwezig van
29-5 t/m 02-06-2000.
Vallen de puzzelstukjes
een beetje op zijn plek?

Onze allerliefste kleindochter

Angel l jaar

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

Voor waarneming tussen 8.00 17.00 uur belt u 5732023, na
17.00 - 8.00 uur belt u 5730500

Dr. F. B. Weenmk
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
023-5712499
Is afwezig van 29-5-2000 t/m 14-6-2000

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weten spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

Voor waarneming:
Dr. Scipio-Blume
Koninginneweg 34 a

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon yia de ingang
Swaluestraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

tel 5712058 Op dinsdag geen spreekuur
Dr. v. Bergen
Pasteurstraat 10
023-5719504 Op donderdag geen spreekuur
Na 17.00 en op vrijdag na 16.30 hoort u via tel.
5730500 wie de dienstdoende huisarts is.
BIJ geen gehoor kunt u contact opnemen met de
doktersdienst tel. 0900-1515

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

ADVERTENTIES
Vrnjctaq 26 MEJ

M ART! N d E GROOT
50 JAAR!
G R O E N T E EN FRUIT

Hollandse Asperges gratis geschild

500 gram 9,95

Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
haar dierbaar waren, is van ons heengegaan onze
zeer zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Janke Akke Koning-Dijkman
* Oldenzaal,
t Zandvoort,
22 januari 1915
17 mei 2000
't Verlies was er al voorliet einde,
de rouw voordat het afscheid kwam.

Openingstijden:
ma.-vrij. 8.00-18.30 uur
zat. 8.00-17.00 uur

Jan t
AkkeenJoop
Rene en Estehr
Ruben
Tini
Frank
Arthur en Hetty

MEDEDELINGEN

HENKSEBREGTS

Rietje t
Mieke en Tonny
Normen
Correspondentieadres:
A. Paap-Koning
Burg. Engelbertsstraat 68
2042 KP Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

35 jaar

Uitvaartbureau
Voor directe hulp bij sterfgeval

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

023 - 537 13 75
(persoonlijk, stijlvol, onafhankelijk)
Jan Gijzcnkade 75
2025 BC Haarlem
reeds 14 jaar ervaring in de regio

Vrijblijvende prijsopgave
v.a. /60,-p.nV
incl. stenen

TEL. 023-5731729

Weggaan kun je beschrijven als
een soort blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
Rutger Kopland
Diep bedroefd over het verlies, maar dankbaar
voor al zijn liefde welke hij heeft gegeven, delen wij
U mede dat is ingeslapen mijn lieve man, onze papa

en opa

Johannes van Dongen
Haarlem
18 mei 2000

Masterplan
De stuurgroep Parkeren Zandvoort zet de volgende stap m het gestructureerd aanpakken
van het parkeerbeleid en de parkeerregulering
Zandvoort Op 30 mei wordt het Masterplan
Parkeren m de gecombineerde commissievergadering behandeld De stuurgroep nodigt
iedereen die betrokken is bij deze problematiek
uit voor deze vergadering Na de bespreking in
de commissie, zal het Masterplan Parkeren
worden voorgelegd aan de gemeenteraad Na
goedkeuring gaat het plan per 1 juli m De
commissievergadering van 30 mei is de laatste
gelegenheid om commentaar te leveren op het
plan De vergadering begint om 20 00 uur en
wordt gehouden m de Raadzaal U bent van
harte welkom
Burgerlijke stand beperkt geopend
2 juni, de vrijdag na Hemelvaart, is het bureau
van de Burgerlijke stand beperkt geopend
Tussen 09 00 - 10 00 uur kunt u alleen terecht
voor het doen van aangiften van geboorten en
overlijden

Weggaan

'-Hertogenbosch
5 mei 1921

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 16 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 20 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 23 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Grote Krocht 25
Zandvoort. Tel. 5714404

weduwe van W. G. Koning

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- d e heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme
& verkeer

Eén compleet verzorgde
begrafenis of crematie
Vpor een éénmalige afkoopsom
van slechts ƒ 3.Ö55,-

INSPRAAKVERORDENING
Aanvullende gebruiksvoorschriften
Overeenkomstig het bepaalde m de Inspraak-

verordening is het college van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort voornemens
om aanvullende gebruiksvoorschriften van
toepassing te verklaren op alle onherroepelijke
bestemmingsplannen als gevolg van de
opheffing van het algemeen bordeelverbod

Art. 23 WRO
Overeenkomstig het bepaalde m artikel 23 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening maken
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
bekend, dat met ingang van 26 mei 2000
gedurende 4 weken ter visie ligt het ontwerp
van het bestemmingsplan "Bodaan e o "

Voormelde gebruiksvoorschriften liggen voor een
ieder met ingang van 26 mei 2000 gedurende
4 weken ter inzage bij de Centrale Balie De
gebruiksvoorschriften liggen eveneens op
genoemde datum ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prmsesseweg 34

Dit plan heeft betrekking op het terrein van
het verzorgingstehuis " A G Bodaan" en het
terrein van het aan de Bramenlaan gelegen
appartementengebouw

Gedurende de termijn van de termzagelegging
kunnen schriftelijk gemotiveerde reacties worden
gestuurd aan het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
RECTIFICATIE
In publicatie van de tervisielegging van het ISV
programma stond abusievelijk 19 juni 2000
Dit moet zijn 19 mei 2000
EVENEMENTEN
De volgende vergunning en ontheffing is
door de Burgemeester c q het college van
Burgemeester en Wethouders verleend op
grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
Zandvoort
2000/2982 het organiseren van een buurtrommelmarkt op zondag 16 juli 2000, welke
wordt gehouden m de Potgieterstraat, het
Ten Kateplantsoen, De Genestetstraat en de
Da Costastraat
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openmgstijden Belanghebbenden kunnen, binnen
6 weken na de verzenddatum van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en ten minste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de President van de
Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven
ONTHEFFING
Wet geluidhinder
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
zijn voornemens om ten behoeve van het
bestemmingsplan "Bodaan e o " (Bramenlaan)
een verzoek om vaststelling van hogere waarden (verkeerslawaai) als bedoeld in de Wet
geluidhinder bij Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland m te dienen voor nieuw te
bouwen woningen en woonzorgeenheden m
het plangebied
Het verzoek om ontheffing ligt met ingang van
26 mei 2000 gedurende 4 weken ter inzage
bij de Centrale Balie m het Raadhuis (ingang
Swaluestraat)
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kunnen schriftelijke bedenkingen worden
ingediend bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Op donderdag 15 juni 2000 te 16 30 uur zal
m het Raadhuis een hoorzitting worden
gehouden Tijdens deze zitting zal iedere
belanghebbende de gelegenheid worden
gegeven op het verzoek om ontheffing
mondeling te reageren
VRIJSTELLINGEN

WRO art. 19

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vnjstelImg te verlenen van het bestemmingsplan voor
het plaatsen van een serre bij het woonhuis
op het perceel Martmus Nijhoffstraat 21 te
Zandvoort, bouwaanvraag 99-199B
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
24-05-2000 gedurende 4 weken ter inzage bij
de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

GEMEENTE

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage
bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluestraat) en de Openbare Bibliotheek,
Prmsesseweg 34 te Zandvoort
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 2,
2040 AA Zandvoort)
KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen
- Zandvoortselaan 345 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-106M (04-05-2000) Max Euwestraat 19
te Zandvoort het plaatsen van een tuinhuis
2000-107B (08-05-2000) Koninginneweg 21
te Zandvoort het vergroten van de uitbouw
2000-109B
(16-05-2000)
Zandvoortselaan 113 te Zandvoort het vernieuwen van
een schuur
2000-110S
(16-05-2000)
Natuurterrein
"Kraansvlak" te Zandvoort het slopen van een
bouwwerk
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na
publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
2000-112B Haltestraat 46 te Zandvoort het
wijzigen van de voorgevel
2000-065B Grote Krocht 18 te Zandvoort het
veranderen van de pui en lichtreclame
99-212B Brederodestraat 67 te Zandvoort het
vergroten van de woning
99-165B Wilhelmmaweg 14 te Zandvoort het
plaatsen van een dakkapel
1999-041B Emmaweg 33 te Zandvoort het
terras veranderen in slaapkamers
1999-048B Cornelis Slegersstraat 2a te
Zandvoort het verbouwen en vergroten van de
woning
99-150B Burg Fenemaplem 2a 0306 en 0305
te Zandvoort het samenvoegen van twee
appartementen
99-202B Emmaweg 37 te Zandvoort het terras
veranderen in slaapkamers
99-216B Prmsesseweg 20 te Zandvoort het
uitbreiden van een schoolgebouw
U kunt deze vergunningen inzien bij' de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift
Rectificatie
Per abuis is op 26 april jl vermeld dat er onder
nummer 99-113B een bouwaanvraag en een
monumentenvergunning is verleend voor het
perceel Groot Bentveld 5 te Bentveld voor het
aanbrengen van een afrastering ten behoeve
van honden Dit moet zijn nummer 98-113B
Onze excuses voor deze onjuiste vermelding

L T van Dongen-Molenaar
Nelleke en Henk
Bert
Lieske en Arthur
Cees en Christine
Jan Paul en Huquette
Danny
Monique en Eduarcl
Chantal, Amber
Correspondenüeadi es
Mw. L T. van Dongen-Molenaar
Tolweg 20
2042 EL Zandvoort
De begrafenis heelt op dinsdag 23 mei op de
Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort plaatsgevonden

DOKTERSBERICHTEN

Op vrijdag 2 juni wordt er, net als
in de ziekenhuizen, door de
Zandvoortse huisartsen een zondagsdienst gedraaid.
Voor spoedgevallen tussen 8.0016.30 uur belt u 5730333, na 16.30
uur belt u 5730500.
Er is een inloop-spreekuur om
11.30 uur en om 16.00 uur, voor medische Handelingen waarmee u niet
kunt wachten tot na het weekend.
NB. Wilt u ervoor zorgdragen dat u
uw herhaalreceptuur vóór 1
juni geregeld heeft.

"Deze natura-uitvaartverzekering
kan ik u van harte aanbevelen.
Een verzekering van ƒ 3.855,is bepaald niet duur als je bedenkt
dat een vergelijkbare uitvaart
minstens f 6.000, - kost."

HE

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

I N F O R M A T I EB

ZANDVOORT

O N
HOUTEN INKLAPBARE ZITBANK

voor 149,-nu

man
vrouw

l l O,"

SNACKSALADE div. smaken

200 of 250 gram 3,75

nu 2 voor 9jr9 5

Alle lieve vrienden, gasten, medewerkers,
collega's, leveranciers en iedereen die
heeft bijgedragen aan een geweldige en
onvergetelijke tijd met ons in
Het Wapen van Zandvoort
Irene en Rien

ZOMERAKTIE

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

BEDANKT

Mevrouw Stubbe adviseert:

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de
natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:
straat:
postcode/plaats:
telefoon:

Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort - Tel. 023 5714638

vanaf donderdag 25/5
115 ZOMERAANBIEDINGEN SUPER VOORDELIG

cflö

A l t i j d d i r e c t e hulp bij een s t e r f g e v a l

Wij vieren feest!
Bestaat 5 juni 30 jaar!

De nieuwe eigenaren:
Hanny en Mike
Wensen wij hierbij heel veel SUCCES.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Midden Boulevard
Vervolg van voorpagina
Om de nieuwe straatjes met
elkaar te verbinden zijn doorgangen gepland dwars door de
bestaande flatgebouwen aan
het Fenema- en Favaugeplein."
Het comité heeft voorlopig
aangegeven de participatie serieus te nemen. Het heeft wethouder Herben voorgesteld
om in een soort hoorzitting
met de fractievoorzitters of
eommissieraadsleden van gedachten te wisselen. „Dit kan
voorkomen dat de gemeenteraad straks een besluit neemt
zonder voldoende inzicht te
hebben in wat bij de bewoners
speelt."
De
gemeenteraadsleden
hebben in een informele bijeenkomst ook kennis genomen
van de schetsen. Van de drie
modellen - lege plekken, mincler lege plekken en volgebouwd gebied - kon het laatste
weinig handen op elkaar krjjgen. Op 25 mei buigen de participanten zich opnieuw over de
schetsontwerpen.

Onderzoek
waterwinning
Vervolg van voorpagina
De onderzoekers moesten
ook kijken of er natuurüjke oplossingen zyn voor het afvoeien van overtollig water, bijvoorbeeld duinrellen. Belangnjk zijn ook het aangeven van
technische oplossingen en het
vaststellen van de urgentie
voor de uitvoering van maatregelen.
Omdat niet alleen binnen de
stedelijke gebieden wateroverlast kan ontstaan maar ook op
plaatsen waar slechts enkele
woningen staan, bij sportvelden, volkstuintjes, begraafplaatsen en paden en wegen
aan de binnenduinrand, is een
aanvullend onderzoek nodig.
Aan de hand van alle resultaten kunnen de kosten van de te
nemen maatregelen worden
berekend.
Volgens het grondwateronderzoek van de Grontmij
scoort Zandvoort hoog op de
urgentielijst van te nemen
maatregelen. Met name de
volkstuintjes Wurmenveld lopen risico als waterwinning geheel wordt stopgezet. Maar
ook bij het circuit, de sportvelden Duintjesveld en de vijvers
van het circuit zijn maatregelen nodig. Ook de Nijhofstraat
en de sportvelden en camping
Kennemerweg krijgen teveel
waterproblemen.
Om wateroverlast in de toekomst te beheersen, moet een
aantal voorzieningen worden
getroffen. Belangrijk is de inrichting van een bergingsvijver
met open bodem. De aanleg
van een persleiding en pomp
naar de boezem wordt geschat
op 3,1 miljoen gulden. Er wordt
aan de andere kant een bedrag
van 2,5 miljoen bespaard omdat het relatief schone water
geen folieafdichting nodig
heeft.
De provincie is overigens
niet van plan om zomaar de
waterwinning te stoppen. Volgens gedeputeerde Wildekamp zal eerst worden gekeken waar maatregelen nodig
zijn. „De redenen om de winningen helemaal te beëindigen
hebben nu vooral te maken
met de volksgezondheid en
niet alleen om de duinen te
vernatten. Er zouden hoge investeringen voor nieuwe zuiveringen nodig zijn, terwijl een
alternatief in de vorm van gezuiverd oppervlaktewater vanuit Heemskerk beschikbaar
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Avondvierdaagse

De nichten' hier zijn

„Deze tent lag eerst op z'n
gat," vertelt Frits Lijnzaat
(35), de kersverse eigenaar
van de homobar Joy in de
Stationsstraat 17. Na een
intensieve
gedaantewisseling van het
interieur - veel spiegels,
rood geverfde muren, Jezusbeelden, kitcherige lampjes
en veel goud - opende Joy op
l mei 9flïcieel de deur. „Het
gaat hier om lol, geluk en
een beetje liefde."

I

K HEB altijd al gezegd:
in 2000 wil ik voor mezelf beginnen," vertelt
Lijnzaat stralend achter de bar. Na zeven jaar op
Schiphol gewerkt te hebben
als assistent- manager voor de
verkoop van audio- en videoapparatuur is hij blij met
deze nieuw ingeslagen richting. „Het plan was eerst om
de strandtent El Dorado over
te nemen, maar dat lukte niet.
Toen kwam de buurman van
mijn moeder met het voorstel
of ik zijn tent wilde overnemen."
Lijnzaat had daar aanvankelijk geen zin in, maar werd door
de reeds aanwezige klandizie
van The Mix, de gay-bar die al
gevestigd was op de Stationstraat 17, overgehaald.
„Vroeger ging ik elk weekend
stappen in de IT en die afgebrande tent, de Roxy in Amsterdam, dus ik ken het 'homowereldje' wel een beetje. Zandvoort is net Amsterdam 2."
Het publiek dat Joy bezoekt,
is gevarieerd. Niet alleen homoseksuele mannen in de leeftijd van twintig tot 45 jaar,
maar ook hetero's en leuke
jonge meiden schuiven bij de
bar aan. „De 'nichten' die hier
komen, zijn vooral de wat vrohjkere en feestgrage types. De
zogenaamde leatherboys, homo's die zich louter in zwart
leer kleden, komen hier niet of
nauwelijks."
Volgens Lijnzaat verkeren
veel vrouwen graag in het ge-

zelschap van homoseksuelen
omdat ze op een ontspannen
manier leuke dingen met ze
kunnen doen. „Want, wat
vindt een vrouw fijn: lekker
stappen zonder dat ze gelijk
besprongen wordt."
Een van die vrouwen is Lien
van Driel, een volgens Lijnzaat
lieve, voloptueuze vrouw die
als een soort moeder voor de
klanten fungeert. „Ze is heel
bekend in dit gebied, écht de
homo-moeder van Zandvoort.
Als zij binnen komt, is het altijd gezellig," aldus Lijnzaat.
Een playbackavond, shortpantsparty, travestie-acts en
een wWte-party (iedereen in
het wit gekleed), behoren tot
de ideeën voor activiteiten,
waar Lijnzaat overigens vol
mee zit. „Maandag kwamen we
met een stel klanten op het
idee om een 'Heisse Montag
rnit René und Fritz", te gaan
invoeren."
Volgens Lijnzaat, zelf overigens niet van de herenliefde,
zijn homoseksuelen vriendeüjker dan de gemiddelde heteroman. „Ze vertonen minder dat
haantjesgedrag, omdat ze zelf
al een heel innerlijk gevecht
doorstaan hebben met hun coming-out (het voor jezelf en
omgeving uitkomen voor je homoseksualiteit, AR). Toch komen hier ook jonge jongens die
nog met die dualiteit te maken
hebben. Ze hebben zelf en/of
hun omgeving het feit dat ze
homo zijn nog niet helemaal
geaccepteerd."

ZANDVOORT - Voor de
tweede maal gaat de avondvierdaagse van start. Van dinsdag 13 juni tot en met vrijdag
16 juni lopen scholieren en particuliere deelnemers de 5 of 10
kilometer rond het dorp. De
voorverkoop van de kaarten
begint op woensdag 24 mei. Ze
zijn te krijgen bij de Bruna op
de Grote Krocht, bij drogisterij
Goossens m Nieuw Noord, bij
Ankie Miezenbeek op Haarlemmerstraat 12 en bij Martme
Joustra op Witte Veld 11 Ze
kosten zes gulden per persoon
ledere deelnemer krijgt een
medaille.

Voorjaarsmarkt

Het publiek dat Joy bezoekt, is gevarieerd. Niet alleen homoseksuele mannen in de leeftijd van twintig
leuke jonge meiden schuiven bij de bar aan

pot leegmaakt. Ik heb gemerkt
dat de jongere generatie hpmo's minder safe-seks bedrijven, er onveiliger mee om
gaan. Wanneer de oudere garAls klanten meer dan gewo- de komt met vijftien foto's van
ne interesse voor hem hebben,
laat hij subtiel doorschemeren
dat hij die behoefte niet kan
bevredigen. „Ik zeg altijd: zolang ik kan kiezen, Mes ik voor
een vrouw in bed."
Als eigenaar voelt Lijnzaat
zich enigszins verantwoorde- vrienden die allemaal aan aids
üjk voor de gezondheid van z;jn overleden, merk ik dat dat
zijn klanten. „Het liefst zette ik op de jongeren niet zo'n indruk
een grote pot met condooms maakt."
op de bar. Maar dat heeft geen
Hij is dan ook van plan waarnut want dan is er maar een schuwingen op de toiletten te
klein percentage die de hele plaatsen. In de zaak heeft hij

liever geen seks en drugs. „Een
vriend van mij is besmet. Met
hem vind ik het leuk om dingen
te ondernemen. Naar de film
gaan of zo, als hij er maar een
beetje gelukkig van wordt."

een houten plank erin, als podium fungeren. Aan een van de
muren, van het, een beetje als
bordeel ingerichte, café kijkt
Beatrix, Koningin der Nederlanden, met haar gemaal het
café in. Lijnzaat, die zelf geen
idee heeft hoe het komt dat
veel homoseksuele mannen zo
koningshuis gezind zijn, is nog
veel meer met het interieur
van plan. „Dat is echter nog
een verrassing. Dit is pas het
Lijnzaat vindt de term 'buddy' begin."
niet op zijn plaats. „Het is gewoon een stukje medeleven."
Als Lijnzaat niet met zijn
Links van de ingang staat café bezig is, traint hij. „Ik eet
een protserig bankje, dat Lijn- sinds drie jaar geen vlees, vis of
zaat bij de lommerd op de kop eieren meer en voel me daar
tikte. Binnenkort zal het, met perfect .bij." Op de kaart is

'Want wat vindt een vrouw fijn?
Stappen zonder besprongen te worden'

ZANDVOORT - De Stichting Zandvoort Promotie
houdt op zondag 4 juni opnieuw een voorjaarsmarkt
Ruim honderd markthandelaren zorgen voor een gevarieerd
aanbod. Er is ook een aantal
oude ambachten te zien zoals
pottenbakken, kaarsenmaken,
volksschilderen, houtsnijden
en plateelschilderen. Voor de
klein tj esisereen buttonclown
Hij helpt de kinderen met
mooie buttons maken Het
muzikale gezelschap Geselscap Goet en Fijn brengt tussen
12 en 16 uur een repertoir van
Nederlandse en Vlaamse
volksmuziek ten gehore. Het is
mogelijk om op de foto te gaan
in de kleren uit grootmoeders
tot 45 jaar, maar ook hetero's en tijd. De markt wordt gehouden
Toto Km on sduit op de locatie Louis Davidsstraat/Prinsesseweg. Tussen
mede daarom dan ook geen 10 en 17 uur.
bitterbal of ander eetbaars te
vinden. „Dat halen ze maar ergens anders."
ADVERTENTIE
Lijnzaat staat altijd zelf achter de bar behalve als het erg
druk is. „Het is zo gezellig,
soms sta ik op de bar te dansen. Ik9heb het toch prima voor
elkaar Overdag lekker op het
strand en trainen in de sportschool en me 's avonds lekker
uitleven in Joy. Eigenlijk heb ik
altijd vakantie."
Aude Riga
Gay-café Joy is dagelijks geopend
van 20 tot laat (3 uur als het gezellig
is).

'Voor je het weet staat het onkruid te hoog'
W

IE IN de Zuidduinen
een wandelingetje
maakt, zal zich ongetwijfeld weieens afgevraagd
hebben waarom er moestuinen tussen het helmgras verscholen liggen. Vroeger waren
die teelgronden broodnodig
om het menu van de arme
Zandvoorters aan te vullen,
tegenwoordig worden ze vooral uit liefhebberij bewerkt, bijvoorbeeld door Gjjs Keur en
zijn zwager Piet Bol. Gemeentewaterleidingen Amsterdam,
de beheerder van het gebied,
vindt dit zó leuk dat er in de
toekomst zelfs nog een paar
teellandjes in ere hersteld mogen worden.
Het smalle zandpaadje tegenover de Schaeprnanstraat
in en dan de eerste enorme
kuil aan de linkerkant. Daar
ligt de moestuin van de 68-jarige Gijs Keur (alias 'De Reu')
en zijn zwager, de 80-jarige
Piet Bol (van 'Piet van Haen
van Evert de Rob'. Bol: „Mijn
overgrootvader was robbenvanger en volgens sommigen
ook rokkenvanger.")
„Dit is nogal een groot stuk
land, 1600 vierkante meter. Er
zijn ook kleinere landjes in
deze buurt. Je moet er wel
elke dag naar toe, want voor je
het weet staat het onkruid
veel te hoog. Het is dus best
hard werken, maar ik vind het
leuk. Anders zou ik me maar
vervelen bij de vrouw thuis,"
zegt Keur als hij het houten
hekje opent.
ZANDVOORT - Met de inlevering van het ISV-programma
hoopt de gemeente Zandvoort
2,4 miljoen gulden van het Rijk
in de wacht te slepen voor
dorpsvernieuwing. Het geld
wordt gebruikt om verbeteringen door te voeren op milieu-,
huisvestings- en vervoersgebied. Het Rijk heeft als voorwaarde gesteld dat de plannen
die m aanmerking komen voor

Gijs Keur: „Als de jonge plantjes in de grond kunnen, zet ik er een emmer zonder bodem overheen. Dan
loopt het water niet weg als ik ze begiet en ze waaien niet om"
Foto Karen Schut

Vroeg in het seizoen ziet de
tuin er nog wat kaal uit, want
hij moet eerst wachten tot de
aarde helemaal opgedroogd is.
Net als in andere delen van
Zandvoort is de grondwaterstand een probleem. Begin
mei heeft hij echter het groot-

ste deel van de grond ingezaaid. Op een zaaikalender
kan luj zien welke groente aan
de beurt is.
Sommige plantjes brengen
hun babytijd door in het houten schuurtje voordat ze geplant kunnen worden. Keur

Midden Boulevard
ook in ISV-program

trumgebied staan ook op het
wensenlijstje. Voor de Midden
Boulevard is de procedure in
gang gezet om het gebied te
herinrichten. Bij het Badhuisplein moet het strand terugkomen en m de omgeving van het
Palacehotel moet de open
ruimte beter worden benut.
Het ISV-programma wordt in
de openbare commissie ROM
van 13 juni behandeld.

de subsidie aan een aantal criteria moeten voldoen.
Zo is er het voornemen om m
het Louis Davids Carré wat
nieuwe winkels en een parkeergarage te bouwen. Verhuizing van het mortuarium en de
brandweerkazerne uit het cen-

Een donkere wolk...
HICT DRIJFT TOCH
WEER DEZE
KANT OP l!

m
-_

....

_ , . , . ,

Hans van Pelt

(

legt met veel plezier uit hoe
het verspenen (verplanten) in
zijn werk gaat. „Als de jonge
plantjes in de grond kunnen,
zet ik er een emmer zonder
bodem overheen. Dan loopt
het water niet weg als ik ze begiet en ze waaien niet om. Zo

sla ik twee vliegen in één
klap," eindigt hij zijn biologieles.
Alle Hollandse groenten zijn
in de moestuin terug te vinden: van rabarber tot en met
penen en van appels tot en
met tuinbonen. Keur: „Alles
zonder gif. Dit is puur natuur
en we eten er bijna dagelijks
van."
Aardappelen hebben Keur
en Bol echter nauwelijks geplant. Daarvoor heeft Keur
namelijk een apart aardappelteellandje m dp duinen in
Noord. „Als je eenmaal duinpiepers hebt gegeten, lust je
nooit meer een bintje," zegt
hij stellig. Zijn zwager knikt:
„Het woord bintje is een vloek
voor ons."
Hun voorvaderen waren uit
armoe aangewezen op het
voedsel uit de duinen. Ze teelden echter niet alleen duinpiepers en andere groenten, maar
stroopten ook konijnen.
Die laatste gewoonte wil Gemeentewaterleidingen Amsterdam niet in ere herstellen.
Wel wil GWA nog een paar
landjes herinrichten om de
cultuurhistorie levend te houden. De administratieve
rompslomp is daarvoor echter
nog niet rond. Volgens een
woordvoerder van GWA kunnen over enige maanden de
landjes gratis verpacht worden aan Zandvoorters, die net
als Keur en zijn zwager Bol uit
hobby groente in de duinen
willen verbouwen.

j WordHouse
1
zoekt

www wordhouse nl
G20 - 452 44 01

ADVERTENTIE

Aanstaande zaterdag bij Carpentier

onthullend nieuws uil
Het merk SieMatic bestaat 40 jaar. Welkom op ons feestelijke Jubileum
Open Huis. Op zaterdag 27 mei om 12.00 uur ontfiulten we de nieuwste
SieMatic keuken, de sympathiek geprijsde 6006 Om dat te vieren
doen we bij elk SieMatic keukenontwerp een feestelijke begroting.
Kom dus naar ons Jubileum Open

Na 40 jaar innovatie is hij er:

Huis. Al is het alleen maar om het

de n i e u w e 6 0 0 6 van

gratis SieMatic keukemdeeenboek
te halen!

't Liefst een SieMahc

A A Ls M EER
KEUKENS-BADKAMERS-TEGELS

Moederdagpuzzel
ZANDVOORT - Er zijn weer
talloze mooie inzendingen binnen gekomen voor de Moederdagpuzzel. Zelfgemaakte kaarten met bloemen en andere
creatieve uitingen. De prijzen
zijn deze keer gevallen op de
inzendingen van Esmee Stalenberg, Witte Veld 13 (eerste
prijs), en K. Zonneveld, Pakveldstraat 6 (tweede prijs).

OostemderwegSI
1132 AG Aalsmeer
telefoon (0297] 32 20 00

ADVERTENTIE

Cinema
25 (/m 31 mei

MWINGEN
meter lang en 62 nieter breed is daar wel het beroemdste
voorbeeld van.
Eén onderbreking van de bebouwmg bevordert de ruimtewerking, zodat binnen de
schaal van de ruimtelijke prdening mens, natuur en bebouwing beter tot hun recht komen.
In het Masterplan gaat het
er echter om, voor Zandvoort
op plaatsen waar nog ruimte is
zo vol te bouwen, dat er sprake
is van gettovorming, zodat de
Masterplan
recreant die uit Betondorp
komt bij aankomst in ZandMidden Boulevard
voort zich zal afvragen of hij in
GBZ-fractievoorzitter
GBZ de verkeerde trein is gestapt.
vindt niet dat pleinen rond de Van het Van Fenemaplein
Midden Boulevard bebouwd wordt bijvoorbeeld gezegd dat
het slecht functioneert, en het
mogen worden.

De rubriek Meningen staat
open voor reacties op
artikelen die recentelijk in de
krant hebben gestaan. De
redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren
en te redigeren. Stuur uw
brief naar het Zandvoorts
Nieuwsblad, postbus 26, 2040
AA Zandvoort of lever uw brief
af op de redactie aan het
Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

De ondertitel van de structuurschets luidt: 'Zandvoort
woonplaats en moderne badplaats met historische kern'. In
de ontwikkeling wordt gestreefd naar een hoog ambitieniveau, waarbij de kwalitieit
van de openbare ruimte, de architectuur en de functies in
evenwicht zijn in samenhang
met het toerisme.
Gemeente Belangen Zandvoort heeft zich vanaf het moment van verschijnen van de
structuurschets uitgesproken
voor ontwikkeling met een
kleinschalige structuur en tegen stedelijke bebouwing. Tijdens de Renaissance heeft de
bouwkunst vooral de nadruk
gelegd op schone verhoudingen. Het San Marcoplein -175

wordt nodig geacht dat er wat
gebeurt om de kwaliteit te verbeteren. Die verbetering zou
dan inhouden uitvoering van
de plannen van West 8 Landscape Architects and Urban
Planners en Soeters om na de
uitvoering van de plannen te
ontdekken dat er 'geen' plein
meer is! Daarmee is tevens de
functie van het plein en de natuurlijke overgang naar het
strand finaal kapot gemaakt.
Nog meer flats, horeca, winkeltjes en parkeerruimte als barbaarse uitvloeisels van een
sub-cultuur die beheerst
wordt door betonarchitecten.
Gemeente Belangen Zandvoort wenst Zandvoort een
nieuwe Renaissance toe.
I'. Keur, Iraeticvoor/JtterGIJZ
Zandvoort

BEAUTY

Onvrede over parkeerplan
je een vergunning hebt dan betekent het .dat alleen jij van die
plek gebruik mag maken. Bezoekers kunnen er overdag
met terecht, wat nu wel gebeurt. Nu worden plaatsen beter benut."
Wendy meent dat een badplaats als Zandvoort niet op
Bewoner Wendy Landesber- zo'n manier met de toch al
gen van de Hogeweg heeft zich schaarse parkeerplaatsen kan
voorgenomen om naar de com- omgaan. „Dat wekt alleen
missievergadering te gaan. maar onrust en irritatie." De
Volgens haar werkt het nieuwe commissievergadering op het
vergunningenstelsel lege par- gemeentehuis begint om acht
keerplaatsen in de hand. „Als uur.

ZANDVOORT - Dinsdag
kunnen bewoners van Zandvoort nog eenmaal hun mening geven over het totale
parkeerplan. De gemeente
wil de regelingen waarover al
overeenstemming is bereikt
op l juli laten ingaan.

Winnaar van 5 Oscars

woensdag 24 mei 2000

Weekmedia 17

Voor eten,
drinken en een
goede nachtrust
ga je naar

eigen

ujuuuj.cuisines.nl

In de Glorie[aaaa!ü]
het Rijksmuseum wordt zoo
Kom woensdag 31 mei tusen 7.00 en 9.30 uur op
verjaardagsvisite: geniet van een feestelijk ontbijt in de
tuin van het museum en bezoek gratis
'De Glorie van de Gouden Eeuw' tentoonstelling.

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

R I J K S M U S Ii U M

1800

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

2000

A M S T E R DAM

\ Tenco Relax 2000
Multifunctionele douchecabine met zij- en hoofddouche
nek-, schouder- en voelmassage, Turks stoombad,
kruidenstoombad, heteluchlfunctie, verlichting, radioen computerbedieningspaneel. Inclusief plaatsing.

Aqua Relax is een zeer uitgebreid hydro massagepaneel
van Italiaans design,

van ƒ

Perfecta Corner is een luxe kwart-ronde scheidingswand met kristalhelder veiligheidsglas, en een kunst
stof douchebak, afmeting 90 K 90 cm.

van

#35,- «°°r

van ƒ 2^45,-

u J J '^2

*.*f

»Glazenwasser!]
»Specialiteit schoonmaak van gebouwen

'^

K W E K E R I J P. van Kleeff

• Schoonmaak van
luxaflex

Van Stolbergweg l, Zandvoort
Tel. 5717093.

• Verhuur tapijtreinigers

Baakamer Marino

Badkam er AcawfcQj

Stijlvolle en complete witte badkamer. Met hoekbad
greeploos badmeubel met dubbele wastafel.
Inclusief wandclosetcombinatie en kranen.

Luxe badkamer in de kleur wit. Bestaande uit: ligbad met
douchevlak, badscheidingswand, badmeubel (105 cm) met
wastafel, wandcloset-combinatie en kranen.

ZOMERPLANTEN
Tel. 57 14 764 of 06 203 616 76

Groot assortiment
geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

S p e c i a l e mest voor

Speciaal mengsel

geraniums

voor het v u l l e n van

en bloeiende z o m e r p l a n t e n

plantenbakken O

5

UU

l

A

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
l Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

van der Kuijl

"

p. zak

Tel.(023)5366088

Potterie
Tuinaarde - Bemesting

De finale in uw eigen kuip komt
met de EKiooo-weken wel héél
dichtbij. Want u heeft bij ons tot 2
juli kans opjl. i.ooo.ooo,- bij aankoop van een badkamer. Bovendien
krijgt u ook duizend gulden aan
tegels cadeau. Daarnaast hebben we

2391 VG 448
2405 VH 085
2461 LA 367
2572 HE 220
2725 BS 130
3448 DL 295
3524 AN 448
3621 RK382
5211 CH361
6411 LA 015
6467 AK 298
6814 KL 073
6882 NA 028
7887 BJ 403
9679 ME 101

Postcode-LenteKlappers van
1 miljoen gulden!

Bekendmaking
Kiengetallen
zondag 28 mei:

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

2651 HE 041

Bel tot maandag 22.00
uur 0909 0055 (99cpm)
om kans te maken op

3202 EP 010

A L L E S

A.u.b, uw keuze aankruisen en varder invull&n in
blokletters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
L&denservlce, tel. 0900 - 3001500(35cpml.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voorde Extra Trekking x'an nevenstaande
rekening af te schrijven.

*Ook Badkamershowroom. Voor de openingstijden kijk op Internet, of bel onsjilaal.

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl
Actie geldt van maandag 22 mei l/m zondag 2 juli 2000. Vraag naar de actievoonvaarden in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Paard- en Pony
zomerkampen

4614 GK 056
4731 EH 001
5152 W 020
5213 TK 103
5441 XG 033
6301 KJ 052

bij

9761 BT007

Naam:
Adres:.

K I

N !

02

96

17

37
10
11

72 20
51 43

56
79
68

150.00.05

• NATIONALE

www.postcodeloterij.nl
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 1100 VM Amsterdam.

De loterij is goedgekeurd door öe Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831 .5 d.d. 1 9/1 2^1 997.

. .-

UWENS

Ledenservice:
0900-300 1500
Zetfouten voorbehouden

. 4 of 5 dgse. dagkampen
. 6 dgse. slaapkampen
* ;• • .
. buitenritten
. zwemmen
. spelletjes
Amsterdams Paarden Centrum Waveren
Provincialeweg 56
1103 SB Amsterdam

Bel voor info: 020-690 81 03

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING

VERWARMING

BEL GRATIS

osoo-0998830

'\

Amsterdams Paarden Centrum
;...'• ; "Waveren"
. ; rf;

8501JN 037

D mevrouw

Datum:
Handtekening:

B R U G M A N .

ALKMAAR*, ALM ERE*, AMERSFOORT*, AMSTERDAM*, A R N H E M * ASSEN* BREDA* CAPELLE A/D IJSSEL*. DEN BOSCH, DEN HAAG* GOES
GRONINGEN* HEERLEN* HENGELO*. HOOFDDORP* HULST*, LEEUWARDEN* M U I D E N , NUMANSDORP* ROERMOND* ROOSENDAAL*,
SON/EINDHOVEN* S P I J K E N I S S E , TILBURG*, UTRECHT*, VEENENDAAL, ZAANDAM* ZOETERWOUDE*, ZUTPHEN* ZWOLLE*.

7261 GS 006

Bol mij bij een prijs
boven/10.000,- Tel:

MET

•W-.

3755 EE 219

Maico
S kaf e
Step

(Post)bank
nummer:

K A N

BESTE ADVIES 'r=^J
BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE

4551 ED031

Plaats:.

"ERKEND

KEUKENS & BADKAMERS

3443 VP 074

een

Postcode:

(bij aankoop van een complete badkamer)

EEN BMW:

23.05 uur TROS TV2

BON VOOR MILJOENEN
D de heer

Gratis tegels t.w.v. ƒ 1000,

\

6525 JL 045

t ik vuil kans maken op alle prijzen
inde Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Postcode Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen,
Hiermee steun ik 28 goede doelen,

Kam
op
een
miljoeïf
-TênT""""''"* '/'
" " ••'

EEN MILJOEN:

van één van de

ven. Ook winnen? Grijp uw
kans op de PostcodeStraatprijzen, de Postcode
Jackpot, de PostcodeKanjer en vele andere prijzen, en bestel nu uw (extra)
loten! Want hoe meer
loten u heeft, hoe groter
uw kans op alle prijzen!
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

tientallen aanbiedingen en voor
elke bezoeker een leuke attentie.
Dus kom nu naar de EKioooweken van Brugman Keukens s[
Badkamers, want lekker in uw
eigen kuip heeft u toch zeker de
mooiste thuiswedstrijd...

**Gratis straatje Staaidotcn bij aankoop van een complete badkamer.

De gelukkige winnaars

In de Postcode Loterij kunt u
miljoenen guldens aan prijzen winnen waaronder de
waanzinnige PostcodeLente-Khippers die er als
extra prijzen uitgaan. Er zijn
deze maand inmiddels al
weer 15 BMWs uitgereikt.
Eén van de gelukkige winnaars van 1 miljoen gulden,
uit Scheemda, ziet u hierbo-

Eigentijds meubel met spiegelpaneel en spotjes. De beuken
accenten bieden een boeiend contrast met het hoogglanzend
witte mineraalblad.

üdO.N.T.

Lente-Klappers van de Nationale Postcode Loterij

Wéér miljoenen
en BMWs eruit!

»•-„

Badmeubel Darwtn

van

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72-Schalkwijk

Bestrijdingsmiddelen

,

Badmeubel Cameleon
Frans designmeubel. Leverbaar in diverse gelakte
frontkleuren in combinatie met een luxe marmeren
wastafelblad. Breedte 130 cm.

Omdat u niet zonder kunt!

Zand voorts
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Ook verkrijgbaar bij:
Vomar

Celsiusstraat 192

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5
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Gasthuisplein 12

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18

Sig. magazijn Lissenberg

Haltestraat 9

Firma Veldwijk

Haltestraat 22

Shellstation Geerling

Hogeweg 2

AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv

Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4

Firma T. Goossens

Pasteurstraat 2

Restauratie 'Het Station'

Stationplsein 6

Grand Dorado Supermarkt

Vondellaan 60

Tabakkiosk De Vonk

Vondellaan 1A
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Postzegelavond
ZANDVOORT - De Zandvoortse postzegelvereniging
houdt vrijdag 26 mei haar
maandelijkse clubavond in het
Gemeenschapshuis. Wie in
postzegels is geïnteresseerd,
kan daar terecht. Er is een veiling, een loterij, er zjjn postzegels en gezelligheid. De avond
is ook toegankelijk voor nietleden en de entree is gratis.
Om 19.15 uur.

Speelgoedtaxatie
ZANDVOORT - Inwoners
van Zandvoort die in het bezit
zijn van oud en antiek speelgoed kunnen op maandag 29
mei dat laten taxeren door
deskundige taxateurs van het
Speelgoedmuseum Barneveld.
Tussen 13 en 20 uur zijn bezitters van allerlei speelgoed zoals blikken treinen en stoommachines, Mecano-bouwdozen, oude spellen, puzzels en
poppenfomuisjes welkom. De
taxatiedag wordt gehouden in
Hotel Restaurant Roozendaal,
Bloemendaalseweg 260, Overveen.

Surfspektakel

ZANDVOORT - Vanaf zaterdag 28 mei tot en met 4 juni
wordt het jaarlijkse GrandPrix Freestyle Windsurfen gehouden. Het is een onderdeel
van de Professional Windsurfing Association (PWA) en telt
mee voor het Wereldkampioenschap. De aanvangstijden
van de wedstrijden zijn om
10.30 uur gepland. De locatie
waar het spektakel plaatsvindt, is langs de Boulevard
Barnaart, ter hoogte van Tim
Klijn Watersportcentrum.

Holland Casino

ZANDVOORT - Het Holland
Casino heeft deze week weer
tal van optredens op het programma staan. Vanavond 24
mei is er weer de gebruikelijke
Ladies Day met om 19 uur de
swinging piano van Die o van
Putten. Vrijdag 26 mei is er om
20 uur een optreden van het
duo Rob Franken, voor zaterdagayond 27 mei is er smooth
rausic met duo Mike Silk. Zondagmiddag om half twee is er
jazz met het Diana Burta Duo,
gevolgd door easy-listeningmuziek van duo Mulder en
Mulder om 19 uur.
ADVERTENTIE

WordHouse
zoekt

'Er is niks te beleven voor jongeren'
Flats en eengezinswonigen
wisselen elkaar moeiteloos
af in de Lorentzstraat. De
schuine zijtak van de
Celsiusstraat loopt met een
knik door tot bijna aan de
duinen. Het is er rustig
wonen. Té rustig, vindt de
jeugd.

Lorentzstraat
De Lorentzstraat ligt in
de omgeving van de Noorderduinweg ten noorden
van de algemene begraafplaats en loopt door tot de
Keesomstraat, het einde
van Zandvoort Noord.
Antoon Hendrik Lorentz
werd in 1853 geboren in
Arnhem maai- woonde het
grootste gedeelte van zijn
leven in Haarlem. Hij was
een van de grootste wis- en
natuurkundige van zijn
tijd. Hij was de eerste die
de theorieën over het
atoom heeft gecombineerd met reeds bestaande theorieën. Hij kreeg dan
ook, samen met Zeeman,
de nobelprijs voor natuurkunde in 1903.
De veelzijdige hoogleraar was ook curator van
het Teylers Instituut te
Haarlem en hij adviseerde
de regering over de Zuiderzeewerken. Hij stierf op 75jarige leeftijd in Haarlem.

D

E FAMILIE Van Zon
was destijds „als een
kind zo blij" met hun
nieuwe huis in het be~
gin van de Lorentz na vijftien
jaar in een flat aan de Celsiusstraat gewoond te hebben.
Met poes Senna aan een tuigje
hebben meneer en mevrouw
Van Zon de schaduw opgezocht in hun voortuin. De grote
voortuin blakert in de hete
voorjaarszon en zelfs een parasol brengt nu geen uitkomst
meer.
„We hebben heerlijk gewoond in de flat samen met
allemaal andere jonge gezinnen," vertelt meneer Van Zon.
„Maar in de flats hier wordt er
om de haverklap verhuisd. Ik
weet niet wat voor een eisen
mensen tegenwoordig stellen."
„Hier hebben we ook fijne
buren," vertelt zijn vrouw.
Naast hen woont een doof/stom gezin maar dat heeft
nooit problemen in het contact opgeleverd. „Je moet gewoon duidelijk praten," zegt
mevrouw Van Zon terwijl ze
demonstratief haar mond beweegt. „En als we er niet uitkomen dan schrijven we het op."
„Voor onze zoons was het
ook een uitkomst. Ze konden
de muziek lekker hard zet;
"
ten," lacht van
Zon, die er een
van 'Ottetorre'
is. Beiden zijn
geboren en getogen Zandvoorters, echte
'Scharrekoppen' dus. Mevrouw
Van
ZonZwemmer is er een
van
'Poeterom'.
Zandvoorters gebruikten vroeger
bijnamen voor elkaar. 'Poeterom' heeft iets met een knikkkerspelletje te maken, maar
voor de rest weet mevrouw
Van Zon niet wat het betekent.
Over 'Ottetorre' weet Van
Zon te vertellen: „Ik stam uit
het geslacht Bol-Mplenaar.
M^'n opa had een landje (tuintje, NvK) met een schuurtje.
Thuis mocht hij niet drinken,

Jordy, Amcl en S ven

dus nam ie vaak een slokkie als
hij daar was. Beneveld kwam
hij dan terug. Als mijn oma dan
vroeg wat hu zoal had uitgespookt die middag, dan antwoordde hij steevast met dubbele tong: „Ik heb 'Ottetorre'
(olietorren, NvK) gevangen."
De flats om de bocht worden

behalve door Zandvoorters
ook in groten getale bewoond
door mensen van verschillende
nationaliteiten. Een donkere
vrouw heeft zich van top tot
teen in een katoenen lap gehuld. Een grote zwarte zonnebril lat alleen het puntje van
haar neus onbedekt. Haar
zoontje op skates spreekt een
onverstaanbare taal met haar.
Op een balkon zit een Turk-

Foto Ka ren Schut

se familie keurig op een rijtje
recht in de zon. Beneden zijn
een paar meisjes aan het touwtje springen. Oom en tante die
op bezoek zijn uit Haarlem kijken geïnteresseerd toe en ze
roepen af en toe iets tegen elkaar.
Mevrouw Serap woont al
vijftien jaar in
j
de flat met
haar
zoon
J Umut (13) en
haar dochter
Yasemien (11).
Haar man is
boodschappen
doen. In gebrekkig Nederlands vertelt
ze dat het haar
goed bevalt in
de
Lorentzstraat. Ze mist
wel haar puders en de prachtige omgeving
van haar geboortedorp, maar
de levensomstandigheden zij
hier veel beter. Daarom wil ze
niet meer uit Nederland weg.
De ppm vertelt dat ze elkaar
wekelijks bezoeken en dat ze
dan met elkaar eten en praten
en dat dat belangrijker is dan
om naar het strand te gaan of
om uit te gaan. De familieleden

Individuele fan
is welkom in
hotel en pension
www.wordhouse.nl
020 - 452 44 01

Deens droog-komisch drairfa
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en geen pauze
tussendoor. Vanavond: 'Mifune's last song'.

Roskina
Helaas gebeurt het, zulke
jonge dieren in een asiel, eigenlijk zonder dat hun schuld
is. Ze weten meestal nog niet
hoe ze zich in deze mensenwereld moeten gedragen... misschien wel als iemand het ze
leert.
Dit geldt ook voor Roskina,
een kruising herder(tje), van
acht maanden oud. En het is al
de tweede keer dat ze in het
dierentehuis logeert. De eerste keer omdat het baasje geen
tijd meer voor haar had, de
tweede kee_r omdat ze de regels nog niet snapt. Roskina
kan nog niet echt goed alleen
thuis blijven en gaat dan blaffen en janken. Dit zal deze kleine meid nog moeten leren.
Verder kent ze alle cominando's wel, maar nog niet echt'
goed. Een puppycursus is dan
ook wel een ontzettend goed
plan.
Verder is Roskina een ontzettend lieve, sociale hond. Ze
heeft hier dan ook veel vriendjes, reu of teef maakt niets uit,
als ze maar kan spelen. Voor
kinderen is ze ook lief, maar
ook hier wil ze graag mee spelen. Ze zal ook nog even moeten leren hoe ze met jonge kinderen om moet gaan. Katten
zijn niet haar sterke punt,
daai- gaat ze achteraan.
Roskina is te gast bij het
Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net als alle andere loges, een nieuw huis. Informatie: Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat
5, tel. 571.3888.
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e kunt je verleden niet verloochenen. Dat is het motto van
Jgedraaid
'Mifune's last song', de derde Dogmafilm die in Nederland
heeft na 'The Idiots' van Lars von Trier en 'Festen' van
Thomas Vinterberg. Beide Deense films zijn terecht erg aangeslagen in Nederland, mede door hun originele aanpak en hun
sterke verhaal.
'Mifune's last song' is volgens de critici opnieuw een interessante film. Hierin staat Kresten, een Deense yup uit Kopenhagen, centraal. Hij is net getrouwd met de dochter van de baas en
heeft een mooie carrière in het bedrijf van zijn schoonpapa in het
vooruitzicht. Als zijn eigen vader overlijdt, moet hij wel aan zijn
familie bekennen dat hij toch familie heeft. Hij reist naar zijn
geboortedorp op het Deense platteland. Daar wacht zijn geesteBjk gehandicapte broer. Kresten doet er alles aan om dat voor
zijn vrouw te verbergen. Maar of dat ook lukt, is de vraag.
'Mifune's last song' is een bitterzoet, maar ook droog-humoristisch drama.

ALARMNUMMER: 112.
POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
BRANDWEER: 112, of kazerne 5740260.
AMBULANCE: 112, of 5319191 (CPA).

APOTHEEK: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. 's
Avonds van 20-22 uur is alleen de Centraal Apotheek op de
Gedempte Oudegracht in Haarlem open. Voor woe 24 en don 25
mei geldt: avonddienst (18-20 uur) door de Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185. Voor vrij 26 mei tot en met
woensdag 31 mei geldt: avonddienst (18-20 uur) en weekenddienst (zat. 11-12.30 en 17-18, zon. 11.30-12.30 en 17-18) Zeestraat
Apotheek, (tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a,
5713073. In het weekend is de Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en zondag de hele dag
open. Op Hemelvaartsdag (donderdag l juni) is de Zandvoortse
Apotheek open als op zondag.
HUISARTSEN: In het weekend en 's avonds 5730500 of 112.
DIERENAMBULANCE: 5246899.
KENNEMER DIERENTEHUIS: Keesomstraat 5, 5713888.
VERMISTE/GEVONDEN DIEREN: 5383361 (Amivedi) en
5343440 (Dierenbescherming).

Hervormde Kerk: zondag 28 mei 10 uur mr ds J.W. Verwijs.
Gereformeerde Kerk: zondag 28 mei 10 uur ds W. van Galen.
PS: Nigel heeft een huisje ge- Agatha Kerk: zaterdag 27 mei 19 uur P yd Smaal, zondag 28 mei
vonden; Nicky en Dusty nog 10.30 uur Pvd Smaal met koor. NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 28 mei 10.30 uur ds Blomjous uit Aerdenhout.
niet.

ZANDVOORT - Voor toeristen die zich erop verheugen tijdens het EK een aantal dagen
in Zandvoort door te brengen,
is er nog hoop. Volgens Ronald
Weiier, voorzitter van het Hotel en Pension Overleg Zandvoort is er nog voldoende hotelaccommodatie beschikbaar
in de komende tijd. De vraag
van voetbalsupporters naar
overnachtingsadressen
in
Zandvoort is niet groter dan
normaal.
„We hebben maar heel weinig aanvragen van groepen
supporters voor onderdak ontvangen. Ook in mijn eigen be- •
drijf niet. Eigenlijk zijn de reserveringen niet afwykend van
wat we de afgelopen jaren rond
deze tijd hadden geboekt. En
gelukkig mogen veel vaste bezoekers verwelkomen."
Weiier en zijn collega's zijn
overigens niet rouwig om het
uitblijven van meer boekingen.
„Het ontvangen van groepen
voetbalsupporters brengt natuurhjk toch een aantal risico's
met zich mee. Niet alleen voor
de hoteliers, maar ook voor de
andere gasten. Individuele
mensen die gewoon van voetbal houden en graag een kamer willen, zullen we graag accommoderen. Maar over
groepsaanvragen denken we
echt drie keer na. Het is natuurlijk ook erg belangrijk dat
we ervoor zorgen dat onze vaste gasten van een aangenaam
verblijf kunnen genieten."
Weiier is dan ook niet van
plan erg veel speciale aandacht aan het komende voetbalkampioenschap te schenken.

hebben veel aandacht voor elkaar en ze maken een gelukMge indruk.
Ook Umut zul je zelden aan
zee vinden ondanks het mooie
weer. „De zee in Turkije is veel
mooier en schoner," zegt hij.
„Dan krijg je hem bijna niet
meer uit het water," lacht zijn
oom. Toch is ook Umut, die op
het Linnaeuscpllege in Haarlem zit, geenszins van plan te
vertrekken uit Nederland. „Ik
zou later een eensgezinwoning
met tuin willen hebben in
Schalkwijk," zegt hij een beetje dromerig. Zijn moeder kijkt
vertederd naar haar oudste
telg.
Terwijl Umut zich vermaakt
met zijn nichtjes op straat, vervelen Amel Sivac (16) en Jordy
Nieuwenhuis (16) zich te pietter. Amel kwam acht jaar geleden vanuit Bosnië naar Nederland en woont sinds drie jaar in
Zandvoort. Jordy verhuisde
vier jaar geleden vanuit Amsterdam naar Zandvoort.
Ondanks hun verschillende
achtergrond zijn ze het over
een ding helemaal eens: Zandvoort is saai! „Er valt hier hélemaal niks te beleven voor ons
jongeren," bromt Amel vanonder zijn petje. „Als ik uit school

kom dan ga ik meteen cpmputeren," zegt Jordy, die in een
voettaalshirt over zijn fiets
hangt. Nieuwsgierig voegt het
jongere broertje van Amel en
zijn Somalische vriendje Abdullah zich bij de oudere jongens. Bij hen zitten de hormonen nog net niet in de weg en
zij beginnen zich enthousiast
met het gesprek te bemoeien.
„Zie je niet dat we bezig zijn,
smeer hem," sist Amel goedaardig naar de brugklassers.
Vrolijk springen de twee op
hun fiets en gaan. „We zouden
graag een eigen buurthuis hebben," vervolgt Amel. „Maar
dat krijg je hier toch niet voor
elkaar," zegt Jordy. „Eerst hingen we bij Casino Royal rond,
maar dat mocht niet meer en
nu hangen we bij het Circus
rond.'' „Je moet toch ergens
heen," zegt Amel.
„We kennen elkaar allemaal,
maar er wordt veel geroddeld."
„Dat komt door de verveling,"
vult Jordy aan. „Sommigen
gaan stelen of blowen, ook uit
verveling." „Maar dat doen wij
niet," zegt Amel. „Wij zijn gezond." En samen sloffen ze een
stukje verder de straat in.

'Strandpolitie' op tv
Het basisteam in Zandvoort vervult vanaf volgende week de
hoofdrol in de nieuwe televisieserie 'Strandpolitie'. In deze serie
volgen de camera's de stoere mannen en vrouwen van het basisteam Zandvoort. De kijker krijgt een aardige indruk hoe het
werken in een badplaats is, op het moment dat anderen lekker
luieren en vakantie vieren. De leden van het strandpolitieteam
worden gevolgd tijdens het onderzoeken van vermissingen, verdrinkingen, het regelen van verkeersdrukte, het uitvoeren van
parkeerbeleid en de aanpak van typische zomer- en uitgaansproblematiek. Daarna haakt de serie in pp grote evenementen
zoals de Marlboro Masters en het Circuitpark Zandvoort.
'Strandpolitie' is vanaf 6 juli, elf weken lang, te zien op Veronica.
De uitzending vindt plaats omstreeks 22 uur.

Natte voeten
De WD in Zandvoort roept alle andere WD-fracties en gemeenteraden in de omliggende plaatsen op om eens te praten over de
problemen die zullen ontstaan als de waterwinningen in de
duinen van Kennemerland worden stopgezet. Als het even kan
met gedeputeerde Meijdam erbij. Woordvoerder Henrion Verpoorten vindt het van de gekke dat er over deze problematiek al
maanden een rapport ligt dat hij niet mag inzien. „Ik heb dat aan
onze eigen wethouder Herben gevraagd maar die vertelde me
dat het rapport nog ambtelijk geëvalueerd moet worden. Tot zo
lang moeten we wachten." De VVD'er maakt zich ongerust over
de resultaten van het Grontmij-onderzoeksrapport. „Je weet
niet of die cijfers mee of tegen vallen. Ik wil daar duidelijkheid
over."

Foto: Karin Schut

Balkonideetjes

Nelleke van Koningsveld „Het is ontzettend goed bevallen," vertelt Anja Kerkman over
haar Open Tuindag die ze zaterdag heeft gehouden. „Er kwamen wel zo'n dertig mensen over de vloer en ze waren allemaal
erg positief." De Zandvoortse Anja heeft sinds vorig j aar ontdekt
dat er veel tuinliefhebbers zijn in het dorp. De bezoekers kwaLa Bastille wordt
men op haar tuin in de Koninginneweg af om te kijken naar
bijzondere tuinplanten, kruiden, rozen en een mooie collectie
weer een 'stadion'
oude tuinmeubelen die beschikbaar werd gesteld door Swaan
Antiek. „Het praten over eikaars tuinen, het gezamenlijk bevol Oranje-fans
spreken en uitwisselen van ideeën stond me voor ogen toen ik er
m.
ZANDVOORT - Met het Eu- vorig jaar mee begon. Het was zo n succes dat ik het dit jaar nog
Berichten
ropese Kampioenschap voet- eens wilde doen." Het zonnetje", het hapje en drankje deden
en tips voor
ballen voor de deur begint het natuurlijk de rest.
n a,
deze rubriek met
Oranje-virus weer rond te wazakennieuws kunt u sturen naar de
ren. Eetcafé La Bastille wakredactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
kert die alom heersende vpetPostbus 26, 2040 AA Zandvoort,
balkoorts op geheel eigen wijze Hanoi en Sanoi zijn vorige week in Vogelenzang op straat geof inleveren bij het kantoor op
aan. Op donderdagavond 25 dumpt. De twee hangbuikzwijntjes liepen daarna rond in de
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
mei organiseren eigenaren buurt van een camping tot de dierenambulance zich over de
of Faxen:023-5730497.
Mathieu Emmen en Michel twee vondelingen ontfermde en ze naar het dierenasiel bracht.
Konings een karaoke-avond Sinds die tijd zitten ze in een buitenverblijf voor katten, wat voor
voor Oranje-fans. de twee geen optimale huisvesting is. Zwijntjes willen het liefst
Opblaasbare doelen speciaal
Deelnemers krijgen ruim- met hun neus in de aarde wroeten, bovendien vereenzamen ze
schoots de gelegenheid allerlei een beetje in het afgesloten hok. Omdat het dierenasiel geen
en Wilhelmus-shirt
bekende en minder bekende permanent onderkomen kan bieden, doet het een beroep op
Oranje-liederen te oefenen zo- bewoners in de regio. Volgens de asielbeheerder zijn het leuke,
in Oranje-Hema
dat ze tijdens het EK op de tamme en sociale dieren en verkeren ze in blakende gezondheid.
ZANDVOORT - Wie het Ne- tribunes goed beslagen ten ijs Geïnteresseerden kunnen zich melden via telefoonnummer
derlands team niet alleen met komen.
571.3888.
de stembanden maar ook met
Met de pranje-karaoke brenuiterlijk vertoon steun wil be- gen we iedereen alvast een
tuigen, kan terecht bij de beetje in stemming."
Zandvoortse Hema-vestiging.
Het eetcafé, dat in 1991 zijn Het Franse chanson is weer terug. Bij Strandpaviljoen Paal 69
Van de Nederlandse driekleur deuren opende, speelt vaker in zal vrijdagavond de vertolker van het Franse lied Jos Linnebank
tot oranje autozonnescherm op actuele thema's. En ook tij- optreden. Weliswaar moet er dan ook gegeten worden, want het
en van opblaasbare doelen tot dens het Europese Kampioen- gezegde 'iefde gaat door de maag' heeft nog niet aan betekenis
T-shirts met het eerste couplet schap zullen Mathieu en Mi- ingeboet. Voor de francofielen en liefhebbers van de Franse
van het Wilhelmus: het is er chel van zich doen spreken. keuken is het vanaf zeven uur smullen geblazen. Wel van tevoren
allemaal verkrijgbaar.
Niet alleen het interieur van de reserveren.
Volgens bedrijfsleider Mar- zaak heeft een restyling ondercel van der Scheur moeten gaan. Ook de gerechten onderklanten er wel snel bij zijn. „Er gaan een kleine metamorfose.
is een enorme vraag naar „Toen Nederland twee jaar geOranje-artikelen dus we raken leden tegen België moest voetsnel uitverkocht. Op dit mp- ballen, deelden we bijvoorment hebben we vooral klandi- beeld puntzakken met oranje
zie van mensen die hun buurt patat uit," vertelt Emmen.
leuk aan het versieren zijn.
Maar we verwachten ook nog
„En tijdens de wedstrijd tewel toeloop vanuit de horeca- gen Mexico hadden we oranje
Sfoecfaai owi de £&$&&
gelegenheden."
taco's. Dat soort kleine verrasOmdat de Hema geen Oran- singen zullen we onze klanten
je-artikelen kan bijbestellen, ook in de komende tijd weer
moet Van der Scheur het doen voorschotelen."
met zijn huidige voorraad. De
Hema bevindt zich aan het
Eetcafé La Bastille bevindt
Gerookte Spaanse ham op een bedje van salade
Schoolplein
l,
telefoon zich aan de Haltestraat 58, temet pomodori tomaat, feta en olijven.
571.2820.
lefoon 571.5111.
*#*
Krachtige runderbouillon met rode port en druiven
***
Asperges met gegratineerde zalmfilet geserveerd
met een witte wijnsaus en bieslook snippers.
***
Vanilleijs met verse aardbeien overgoten met een
saus van room en crème de cassis

Hangbuikweesjes

Toujour l'amour

Moederdagpuzzel

ƒ 54. 50fa&lfa&lMWl

wwi

02B 5760760
Woiu.nwinE HOMMTAUTV

Het promotieteam Ondernemers Vereniging Zandvoort heeft weer veel moeders blij gemaakt. Terwijl
het winkelende publiek zijn best deed om moeder met iets moois te verrassen, deed drogisterij
Mocrenburg er nog eens een schepje bovenop door een lekker geurtje aan te bieden. De prijzen voor de
Mocderdagpuzzzel werden beschikbaar gesteld door reisbureau Kvsa en Rosarito.
Foto Anclré Liobcrum

Burg. van Alphenstraat 63, 2041 KG Zandvoort
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Het Bredero Nieuwendam

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER V A W

Professionele collega's gezocht!!
Service desk medewerker bij
een bank interessant?

Administratief/kantoorpersoneel

vraagt voor de locatie Bredero Lyceum m. i.v. 1 augustus 2000

TOA (v/m) 1 fte

A <J

Boomsma & Bruinsma Makelaars

Werken op een servicedesk bij een bank is best zwaar. De
hele dag wordt er een beroep gedaan op jouw klantvriendelijkheid en soms moet je gewoon even stoom afblazen. Gelukkig
werk je in een klein team van professionele SERVICE DESK
MEDEWERKERS van ReceptieService B.V./lntegrated Services B.V. die je ondersteunen. Een van je toekomstige collega's
kan je vertellen hoe leuk en afwisselend deze functie kan zijn.

een (inter)nationaal opererend makelaarskantoor o.g.
met 15 medewerkers in Amsterdam-Zuid zoekt
De taak van de aan te stellen technisch onderwijs assistent(e) fulltime
medewerkers:
zal bestaan uit
• het assisteren bij de practica en lessen SCHEIKUNDE en
het zelfstandig begeleiden van leerlingen in het studie- Boekhouder/administrateur
huis/de bovenbouw; hij/zij dient ook inzetbaar te zijn bij natuurkunde en biologie;
EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
• ook werkzaamheden op andere terreinen (b.v. systeembe- TAKEN
- voeren van de volledige boekhouding
heer, audio/video etc.) kunnen tot de taak gaan behoren.
- debiteuren- en crediteurenadministratie
Opleidingsniveau: MBO.
financiële verslaggeving naar cliënten, adviseurs en
Salarisindicatie: schaal 5 (volgens CAO-VO), uitloop naar - accountant
schaal 6 mogelijk.
- opstellen van periodieke management-informatie zoals
De kandidaat dient bereid te zijn tot (na)scholing.
liquiditeitsprognoses
- salaris- en personeelsadministratie
Het Bredero Nieuwendam is een school met een AVO en een - computersysteembeheer samen met een extern bedrijf
VBO unit. De school telt ongeveer 1660 leerlingen, waarvan er
ongeveer 1030 de lessen volgen op het Bredero Lyceum.
FUNCTIE-EISEN:
Inlichtingen te verkrijgen bij de locatiedirecteur
- adm. opleiding MBO- of HBO-niveau zoals MEAO-BA of
mevr. drs. G. de Wit, tel. 020-6301930 (school).
SPD (evt. studerend)
Uw sollicitatiebrief dient uiterlijk maandag 5 juni 2000 op het - minimaal 2 jaar werkervaring
adres van de locatie aanwezig te zijn.
- ervaring met Word, Excel en boekhoudkundige
Bredero Lyceum
programma's (Excellent, Grote Beer)
Buiksloterweg 85
- moet zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken
Postbus 37606
fax:
020-6301969
- erv. met Windows 98 en Windows NT is een pre.
1030 BB Amsterdam
E-mail: bredero@hbn.nl

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 2.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Gourant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:

Op innovatief klein architectenbureau komt de positie vrij van

Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.

Mannen en vrouwen onder elkaar
Moderne mensen combineren werk, zorg en opleiding. Om
jezelf optimaal te kunnen ontplooien bieden we je de gelegenheid om fulltime of parttime te werken.

Aangenaam
Naast een aangename telefoonstem en een representatief
voorkomen beschik je over de nodige sociale vaardigheden.
De computer bijt je niet en ook een klant in het Engels te woord
staan moet geen probleem voor je zijn.

Kansen!!
Uiteraard gaat niemand zo het diepe in. Je wordt goed ingewerkt. De benodigde diploma's kun je bij ons halen. Zo bieden
wij dames en heren met talent de mogelijkheid om op onze
kosten door te groeien naar deze en andere interessante
functies.

Officemanager/Secretaresse

management assistent

FUNCTIE-INHOUD:
- ondersteuning van de afdeling bedrijfsmakelaardij zowel
nationaal als internationaal, waaronder het verzorgen van
Wij zoeken iemand die zelfstandig kan werken en die het Nein- en uitgaande correspondentie, agendabeheer, adminiderlands beslist goed beheerst.
stratie en archivering, alsmede het behandelen van
algemene zaken voor het gehele kantoor.
Werkervaring is een vereiste maar hoeft niet recent te zijn.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
( 6,50 in rekening gebracht.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- voeren van correspondentie
- telefoon- en postbehandeling
- administratieve werkzaamheden (debiteuren- en crediteurenadministratie, aanleveren gegevens voor salarisadministratie, bijhouden kas, uitwerken van verslagen e.a.)

Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Wij bieden:
- arbeidsvoorwaarden ylgs CAO voor de architectenbureaus
- mogelijkheid om parttime te werken
- flexibele werktijden (in overleg)

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)

Voor nadere inlichtingen: 020-625 43 20

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

Sollicitatiebrief met CV binnen 10 dagen aan:
TANEJA HARTSUYKER ARCHITECTEN
Van Diemenstraat 260,1013 CR Amsterdam

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 12. Zandvoort.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Gevraagd per direct:
PROMOTIEmedewerkers
18 tot 25 jaar voor uniek en
gewild EK-product, zeer
goede verdiensten. Reacties
de gehele week: 06-51588400

Personeel gevraagd
Algemeen
Bent u een actieve, 50- of 65- plusser?
Wilt u een leuke, betaalde parttime baan?
Bel dan Oudstanding: 0900-65.65.65.5
Voor meer info: www.oudstanding.nl

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Info?
De baan van je leven?
Bel gratis 0800-5463842

FUNCTIE-EISEN:

- Schoevers secretaresse opleiding of gelijkwaardig door
opleiding of ervaring
- enkele jaren werkervaring
- goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord
en geschrift
- goede typevaardigheid, ervaring met MS Office
- zelfstandige en ondernemende instelling.

(wo, do., tussen 16.00 en 20.00 uur)
H. van Dijck
Schoonmaak en Bedrijfsdiensten
heeft per direct plaats voor een:

allround administratief
medewerk(st)er

Die beschikbaar is voor 38 uur per week van ma. t/m vrij. van
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de ervaring 08.30 uur-17.00 uur. Hij of zij zal onze administratie voor 50%
ondersteunen en de overige tijd zal aan telefonische acquisitie
en worden in overeenstemming met de functie gesteld.
worden besteed.

INTERESSE?
Stuur dan uw sollicitatie, voorzien van c.v. en foto, binnen 10
dagen aan:

Onze gedachten gaan uit naar een medewerk(st)er welke past
in een klein team, zelfstandig kan werken en flexibel is. Kunnen
omgaan met Windows (Excel, Acces en Word) is een pre.

Boomsma & Bruinsma Makelaars
T.a.v. de directie
Postbus 75054

Als deze vacature u aanspreekt dan verzoeken wij u schriftelijk
te reageren: Keienbergweg 44,1101 GC Amsterdam Zuidoost,
t.a.v. Personeelszaken.

1070 AB AMSTERDAM

Commercieel personeel

SPAAR SELECT

Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.

zoekt een

REGIOCONTROLLER

voor de vestigingen in Amsterdam,
Leuk en goedbetaald vakanUtrecht en Almere (standplaats).
tiewerk ! Verdien tot ƒ175,- pd.
De Nationale Vakantiewerklijn:
U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
0900 200 200 5(150 cpm)
maakt de rapportage voor de drie vestigingen (uit te breiden auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
naar zes). U zorgt voor de geconsolideerde jaarrekening aan commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
Test nieuwe PRODUCTEN het hoofdkantoor (franchisegever) en franchisenemer.
en verdien tot ƒ225,- p./dag! Tevens bent u in eerste instantie aanspreekpunt voor automa- voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
tisering
en
personeelszaken.
U
heeft
een
ruime
werkervaring
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt,
Bel 0900-203 203 O (1,5 gpm)
en opleiding op minimaal SPD/NIVRA t/m AO niveau. Salaris- Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
indicatie ca. ƒ70.000,- / ƒ100.000,- afhankelijk van kennis en
ervaring. Een lease auto is bespreekbaar. Daarnaast kent
Spaar Select uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

*Voor je

OUTCHYOÜE JACKPACIC
Spectaculair voordeel bij Expert!
Superkleine Siemens C25 dual band met
Alltn prepay: Bellen zonder abonnement
met zeer veel extra's. Normaal 299,-. NU

Schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select Utrecht B.V.,
t.a.v. John Gaarlandt, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
Voor informatie bel 030-2367646 en vraag naar John.
Gaarlandt. Deel mee dat u belt voor de functie van
regiocontroller.
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Huishoudelijk;
schoonmaakpersoneel
Pension te Zandvoort vraagt
vrouw/meisje voor het hele Gevr. huishoudelijke hulp 3 u.
seizoen fulltime. Bekend met p/w bij oudere dame, ƒ17,50
Duitse taal. Tel. 06-51810801. p/u. 023-5720214 na 17 uur.

A

gaje.tochniet

inde ril staan?!'
LAAGSTE PRÜS GARANTIE

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.

« Superkleine Siemens C25 dual band

• Standbytijd tot 100 uur
* Spreektijd tot 300 minuten
* 50,- beltegoed

Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

• Bellen vanaf 0,25 per minuut

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 1 2, Zandvoort.

Boek Direct Bespaar Direct.
* Prijs is incl. 150,- retour via Dutchtone.
Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WIWKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Bij Vakantie Toppers Direct hoeft u nooit in de rij te staan. U belt namelijk Direct.
Ons call center is zeven dagen in de week bereikbaar en biedt antwoord op al uw
vragen over uw vakantie. Makkelijk en snel. En als u wilt, boekt u Direct.
Voor meer informatie over de vakanties van Vakantie Toppers Direct kijkt u op teletekst
of surft u op internet. Hou het dus simpel en boek Direct: het gaat per slot
van rekening om uw vakantie!

Haarlem
Gedempte Oude Gracht 5-9

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

t

6,06

t/m 4 regels

l

3,08

t/m 5 regels

l

1 0, \ \

t/m 6 regels

1

12,13

t/m 7 regels

1

14,15

t/m 8 regels

1

16,17

t/m 9 regels

l 18.19

t/m 10 regels

l 20.21

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

Bel ons Direct 0900 ~10 20 300
7 dagen pen week telefonisch bereikbaar:: ma t/m vr'9.00-:2i.óo;2a: 9.00-:i7.ob; zó i3.oo:-17.00 jjur

of haal onze brochures op het postkantoor
NIET TE BOEKEN VIA HET REISBUREAU, ALLEEN DIRECT!

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:
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DWR werkt aan veilige waterkeringen
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AGV trekt tot 2006
67 miljoen gulden uit
voor het verbeteren
van de waterkeringen.

In een laag land als Nederland is het van levensbelang dat er goede
waterkeringen zijn. De wateroverlast van enkele jaren terug, maakte dat
nog eens pijnlijk duidelijk. Ook onze regio ligt voor een groot deel lager
dan het omringende water. DWR en hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (ACV) zijn hier verantwoordelijk voor onder meer de dijken, gemalen en sluizen. Ondanks dat ons gebied grote wateroverlast bespaard bleef,
wordt momenteel hard gewerkt om de waterkeringen veiliger te maken.
Zo geeft ACV tot 2006 67 miljoen
gulden uit voor het verbeteren van
de waterkeringen in het gebied
Amstel en Vecht. Tijdens de extreme neerslag in 1998 kwam aan
het licht dat de situatie op een aantal punten zorgelijk is. Op verschillende locaties stroomden boezemwaterkeringen over en op een aantal plekken ontstonden zelfs scheuren in de dijk. Ook uit een in 1998
afgerond onderzoek bleek dat er
snel maatregelen moesten worden
genomen, waaronder het ophogen
van zestig kilometer boezemwaterkeringen in de komende vijfjaar. Dit
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gulden uit voor het verbeteren van
de waterkeringen. Daarna is jaarlijks tien miljoen gulden nodig om
de keringen op peil te houden.
De maatregelen zijn voor het belangrijkste deel gericht op het gebied Amstel en Vecht. Dit omdat
Amsterdam voor een groot deel
hoog gelegen is. l n het overige deel
van de hoofdstad zijn de waterkeringen veilig.

is nodig om een situatie te krijgen
waarbij alle boezemwaterkeringen
een zogenoemde waakhoogte hebben van tenminste een decimeter.
Deze waakhoogte is een absoluut
minimum veiligheidsniveau.
Extreem
Uit later onderzoek van ACV bleek
dat er ongeveer 150 plekken zijn
waarwaterkeringen bij een extreem
hoogboezempeil kunnen overstromen. Zonder ophogingen zou dit
aantal de komende vijfjaar oplopen
tot meer dan 250. Daarom trekt
ACV tot 2006 in totaal 67 miljoen

l n het gebied Vecht en Amstel is de
totale lengte van de boezemwaterkeringen die direct water keren, ongeveer373 kilometer. AGV is verantwoordelijk voor 235 kilometer daarvan.

Bergingsactie op Abcoudermeer krijgt uniek vervolg

DWR zorgt voor
Van wrak tot traditioneel zeilschip
uw zwemwater
DWR is als vaarwegbeheerder verplicht 'wrakken' op het water op te ruimen. Zo worden regelmatig oude vaartuigen verwijderd. Een kostbare
bergingsactie van twee losgeraakte woonschepen op het Abcoudermeer
kreeg onlangs een aardig staartje. De huik van een van de wrakken bleek
van een zeilschip uit begin vorige eeuw. Een vereniging heeft de huik voor
een symbolisch bedrag van DWR gekocht en wil het schip weer in oude
luister herstellen.

De gemeente Abcoude seinde DWR
in dat twee woonschepen (achttien
^b\l drie meter) over het Abcoudermeer doolden, waarvan een dreigde

te zinken. Waarschijnlijk waren de
boten bij Holendrecht losgeraakt en
richting Abcoude gewaaid, wonder
boven wonder zonder schade te ver-

oorzaken. Na enig speurwerk bleek
een vrouw zonder vaste woon of
verblijfplaats de eigenaar van de
schepen. De kans dat zij de kosten
van de bergingsactie (ruim 30.000
gulden) kan betalen, is nihil.
Omdat de schepen vlak langs de
weg Amsterdam-Abcoude waren
beland, moest het verkeer een dag
lang worden geregeld. Twee gigantische kranen waren de hele dag bezig om de boten boven water te krijgen. DWR moest de schepen met
pompen drooghouden, omdat de
sloop pas een paar dagen later kon
beginnen.

Nadat de opbouw van beide schepen was verwijderd, restte de vraag
wat met de huiken moest worden
gedaan. Sloop zou behoorlijk in de
papieren lopen. Toen hing plotseling een vereniging tot behoud van
oude zeilschepen aan de lijn. De
huiken bleken afkomstig van zeilschepen die in 1910 in Groningen
waren gebouwd. De vereniging gaat
een schip in originele staat opbouwen, de andere huik bleek in te
slechte staat. Al met al een aardig
staartje van de bergingsklus.

Colofon:
Deze pagina is een initiatief van de.
Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR)
2e jaargang, nummer 2, mei 2000
Tekst: DWR, afdeling Communicatie
Voor meer informatie:
DWR, afdeling Communicatie
Postbus 1061
•
1200 BB Hilversum
Tel. 035 -647 77 Tl ,
De Dienst Waterbeheer en Riolering is
de uitvoerende organisatie van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht en de gemeente Amsterdam, voor
wat betreft de rioleringstaken.

Prijswinnares
DWR-prijsvraag
Mevrouw Rus uit Muiden is de
winnares van de DWR-prijsvraag
van februari.
Zij wist net als honderden anderen
dat de gemeente Amsterdam en
hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht (AGV) de twee opdrachtgevers zijn van DWR. AGV-dijkgraaf
Jaap van der Vliet overhandigde mevrouw Rus in haar woonplaats een
vaarbon. Daarmee mag ze met vier
personen met een fluisterboot op
de Loosdrechtse Plassen varen.
Nogmaals gefeliciteerd.

Zwemmen in een meer of rivier. Vroeger was het de gewoonste zaak
van de wereld, maar tegenwoordig is het water niet overal even schoon.
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht houdt voor u de kwalitéitvan het water in de gaten en neemt jaarlijks honderden monsters.
Met die gegevens in de hand geeft de provincie vervolgens een zwemadvies af. De provincies Noord-Hollahd en Utrecht hebben daarvoor
op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur speciale telefoonnummers
opengesteld waar u actuele informatie kunt krijgen over kwaliteit van
onder meer oppervlaktewater, zwembaden en kinderspeelvijvers. Dit
nummer is voor de provincie Noord-Holland 023 - 514 37 01 en voor
Utrecht 030 - 258 21 58. Uiteindelijk kunt u met een gerust hart pootje
baden.
Maar ook uw eigen oplettendheid is belangrijk bij het schoonhouden
van (zwem)water. Zo is in de zomermaanden botulisme een regelmatig terugkomende plaag. Deze bacterie veroorzaakt bij dieren
verlammingsverschijnselen, soms met de dood tot gevolg. Hoewel
botulisme in principe onschadelijk is voor mensen, is toch enige voorzichtigheid geboden wanneer dode dieren in het water liggen. Waarschuw in ieder geval zo snel mogelijk uw gemeente of de provincie.
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IJburgOpen
Op Tweede Pinksterdag, maandag
12 juni, is weer de jaarlijkse IJ burg
Open op het 'nieuwe land'. Instanties en bedrijven waaronder ook
DWR geven dan informatie over de
toekomstige Amsterdamse wijk,
waarin water een belangrijke rol
speelt.
De informatie van DWR is dan ook
gericht op de waterhuishouding in
IJburg en over de riolering die volgens moderne inzichten wordt aangelegd. Ook is er informatie over de
verplaatsing van twee grote Amsterdamse rioolwaterzuiveringsinstallaties. U bent van harte welkom!
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Uitgaan
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering. 0235715619:06-54616812.
Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!

Personeel gevraagd

Evenementen

Horecapersoneel
Het keukenteam van een
gespec. Italiaans restaurant is
op zoek naar gezellige collega's die ons lekkere eten
aan onze gasten door willen
geven. Voor meer info bel
023-5730929. Tevens zijn wij
op zoek naar een Italiaanse
tweede kok.

Technisch

Vlooienmarkt Hemelvaartsdag
1 juni Sporthal Zeeburg
Wie wil mijn baantje in de Adam, 020-6425871.
lunchkeuken overnemen? 3 of
4 midd. p.w. van 12 tot 16 u.,
Opleidingen en
zelfstandig kunnen werken.
Info. tel. 023-5715626.
cursussen
Vragen naar Sheila.
Particuliere Micro-advertenties Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
worden doorgeplaatst op ATS
Vista Studio, 020-6201914
Text.
ASTROLOGIE Beroepspersoneel
opleiding. 020-6384148.

Dans- en
balletles

Content Techniek
heeft per direct de onderstaande functies beschikbaar:

Werktuigbouwkunde

SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

SERVICE ENGINEERS
TEKENAAR/CONSTRUCTEURS
COMMERCIËLE TALENTEN

Elektrotechniek

Lichaamsverzorging

TELECOM MONTEURS
ELEKTROMONTEURS
FIELD SERVICE ENGINEERS
Voor meer informatie tel. 010-4337730
e-mail: info@content-techniek.nl,
adres: Binnenrotte 102, 3011 HC Rotterdam

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

(Para)medisch personeel

Assistent m/v
verpleegeenheid

Vraag en aanbod
Gevr.: inboedels gehele
huis- en winkelopruiming.
020-6917794, 06-26120209.

Het VU ziekenhuis heeft 34 verpleegeenheden waar patiënten
met alle voorkomende aandoeningen worden verpleegd. Op
elke verpleegeenheid werkt een team van verpleegkundigen
nauw samen met een team assistenten verpleegeenheden om
de dagelijkse zorg voor de patiënten zo goed mogelijk te laten
verlopen.
Een zelfstandige baan voor iemand die het
huishouden volledig in de vingers heeft. Je hebt
contact met patiënten, Ondersteunt UB
Verpleegkundigen, werkt nauw samen in een
team en je hebt flexibele

werkdagen van e uur
Als assistent verpleegeenheid heb je afwisselende taken. Je
verzorgt de voeding en drank, adviseert de patiënt en helpt
hem of haar keuzes te maken. Afwijkingen in eet- en drinkgedrag geef je door aan de verpleegkundigen. Ook verricht je
schoonmaaktaken: dagelijkse hygiëne van de patiëntenkamers, het sanitair, de keuken en de gangen. Verder ondersteun je de verpleegkundigen met klusjes als bedden opmaken
en voorraden aanvullen. Zo mogelijk help je patiënten door
bijvoorbeeld een stukje met ze te wandelen of een boodschap
voor ze te doen.
Als assistent verpleegeenheid werk je 6 uur per dag. De werktijden variëren per verpleegeenheid. Bijvoorbeeld van 7.30 tot
14 uur, of van 8.30 tot 15 uur. Op een verpleegeenheid werk je
met 3 of 4 collega's in roosterdienst, dus ook in het weekeind.
De functie is beschikbaar voor 18, 24 of 30 uur per week.
We vragen interesse in de huishoudelijke, voedings- en overige taken zoals hierboven genoemd. Een opleiding binnen deze
gebieden is in je voordeel, maar niet perse noodzakelijk, want
je krijgt een korte interne opleiding. Je vindt het leuk om op een
vriendelijke en zorgzame wijze met patiënten om te gaan. Gezien je contacten met patiënten, familie en collega's is het belangrijk dat je goed Nederlands spreekt. Samen met je collega's ben jij verantwoordelijk voor het huishouden van de verpleegeenheid, zelfstandig kunnen werken is dan ook een vereiste. Het salaris bedraagt maximaal ƒ3635,- bruto per maand
bij een 36-urige werkweek. Het betreft vooralsnog een dienstverband voor een periode van één jaar, bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid tot aanstelling voor onbepaalde
tijd. Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie.
Dit uit zich in grote aandacht voor medische ethiek en een
betrokken, menselijke omgang met patiënten en collega's.
Voor meer informatie kun je bellen met Ellen de Thouars, servicemanager, telefoon (020) 444 4657.
Je brief stuur je naar Carla Noom, VU ziekenhuis, dienst personele zaken, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. Of
c.noom@azvu.nl Graag met vermelding van het vacaturenummer 2000.154 op de brief en envelop, of als onderwerp
van je e-mail.
Voor meer informatie: www.azvu.nl

VU
academisch zjekenhui s
Gevraagd Tandarts-assistente
parttime of fulltime die geïnteresseerd is in zelfstandig handelen met patiënten. Opleiding
of ervaring als assistente is
niet vereist wel een aanbeveling. De eigenschap om patienten te motiveren en in
teamverband relaxed te werken aan mooie tanden, service en kwaliteit is heel belangrijk. Onze praktijk is mooi gelegen in de Jordaan in Amsterdam en bestaat uit 28
teamleden. Salaris voor toppersoneel is top. Reacties: Dr.
N.Bezuur. TGP tandartsen
Willemsstraat 24 1015 JD
Amsterdam 020-6235563

Personeel
aangeboden
Ervaren klusjesman voor
schilder- en timmerwerk
020-6898850 / 06-55754352

Oppas en au-pair
Oppas gevr. voor 3 kind. 2 x 4
mnd. en 1 x 3 jr. Werktijden in
overleg. 023-5717619.
Bel 020-5626271 voor het
snel opgeven van uw Microadvertentie.

GESPECIALISEERD IN CARAVANBOOT- EN BANKSTEL-STOFFERINGEN

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

70x200
80x200
90x190
90x200
120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200
200x200

SG
25
99.-

105.110.115.155.165.180.190.200.230.255.-

Dieren en
-benodigdheden

ZANDVOORT
DE FAVAUGEPLEIN 33 HS
Fraai verbouwd begane grond appartement met fantastisch terras op het westen aan de wandelboulevard gelegen met schitterend uitzicht over strand en
zee. Met een inpandige GARAGE!
INDELING:
Entree/gang, ruime slaapkamer met parketvloer en
kastenwand, moderne badkamer met douche, toilet
wastafel, klein balkon (oosten), royale living (voor
heen 3 kamers) met fraaie brede vloerdelen en een
gezellige eethoek, open haard met mooie zandste
nen schouw, schuifpui naar ruim terras, moderne
open keuken met inbouwapparatuur.
• In 1996 geheel inwendig gerenoveerd.
• Inpandige GARAGE!
• Prachtig gelegen!
• Servicekosten ƒ 375,- incl. voorschot c.v. en water
• Gehele appartement voorzien van dubbel glas
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SG
40

SG
45

pocket combi Latex
damastlalex 16 cm

Latex Lazy
20 cm Foam

160,165,175,185,225.245.265.270.305.350.390.-

180.190.200.215.255.280.300.315.345.380.425.-

275.280,285.290.375.395.425.450.495.525,540.-

509.559.559.569.-

860.870,960.970.-

809,829.879.929.1039.1179.1319,-

1270.1380.1480.1500.1600,1700.1800.-

339.359.389.399.539,549.579.599,679.749.829.-

390.415.425.440.545.605.645,665.765.875.985.-

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD
ROüfETHER- : 90x200x 16 CM DIK
ï?. MATRAS. -.;r ' . . . - : . • • • - . ••..> - • ; . • • : . • • • .
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Papaverweg17
Amsterdam-West
Postjesweg 87
Tel. 020-6186088
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost
Tel. 020-6937355
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid
Tel. 020-4703049

Van Woustraat donderdag koopavond

KAREL DOORMANSTRAAT 2/1

INDELING:
Entree/hal met toilet, royale keuken met apparatuur
woonkamer met aan twee zijden uitzicht, ruime
slaapkamer en een badkamer met ligbad en wasta

INDELING:
Entree, royale hal, toilet, ruime L-vormige woonkamer met schuifpui naar royaal balkon op het zuidwesten. Open haard en fraaie houten vloer, badkamer met douche en wastafel, ruime nieuwe woonkeuken, grote ouderslaapkamer.
' woonopp. circa 120 m-*
' zelfstandige cv-installatie
" servicekosten ƒ 320,- per maand
' veel vaste kasten
' garage met elektrisch bedienbare deur
' voorzien van kunststofkozijnen met dubbel glas
* op Ipopafstand van het centrum
' schitterend uitzicht op zee en boulevard
Vraagprijs: ƒ 498.000 inclusief garage

fel.

• Prachtig uitzicht over zee en duinen
• Woonoppervlak 80 m'.
• Mag ook als 2e woning gebruikt worden.
• Servicekosten ƒ 426,10 per maand inclusief voor
schot gasverbruik.
• Het appartement wordt compleet gemeubileerd en
gestoffeerd opgeleverd.

Vraagprijs: ƒ 598.000,- incl. garage

ZANDVOORT

Fantastisch gelegen volledig verbouwd 3 (voormalig
4) kamerappartement, op hoekieezijde gelegen, op
1 e verd. met schitterend zeezicht, inpandige berging
en GARAGE.

Op de 6e etage gelegen ruim 2 kamerhoekapparte
ment met balkon op het zuiden.

Vraagprijs; f 356.000,-

Na veel wikken en wegen zegt u:

Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.
ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.

"Mijn huis js het waard..."

Reparatie en
onderhoud

VAN LENNEPWEG 65/25

ZANDVOORT

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 50 ZANDVOORT
Zeer royaal woonhuis op loopafstand van het centrum en het strand. Ideaal voor verhuur/praktijk of
dubbele bewoning. Parkeerplaats op eigen terrein!
INDELING:
Souterrain: Royale hal met toilet en wasmachineaansluiting, badruimte met douche en wastafel, klein
kantoor, woon/slaapkamer met openslaande deuren
naar tuin, ruimte met sauna (opp. souterrain circa 56

In gezellige kindvriendelijke buurt gelegen royale
dijkwoning, tuin op het zuiden met achterom en stenen schuur.

Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

INDELING:
Begane grond: entree, hal, toilet, woonkamer met
open keuken met inbouwapparatuur.

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave.
Tel.
5719800 na 19.00 uur.

1e verdieping: 3 slaapkamers, nette badkamer met
bad, douche, wandmeubel met dubbele wastafel en
toilet.

m-')

Souterrain: (tuinniveau) wasruimte, bergkast, royale
bergkamer, royale kamer naar tuin op het zuiden met
extra grote berging en achterom.

Beg.grond: Entree/hal, woon/eetkamer met open
haard (voorzien van parket), semi open keuken met
inbouwapp. en overdekt balkon met trap naar de tuin.
1ste verd.: overloop, badkamer met douche en wastafelmeubel, 3 slaapkamers (met vaste kasten en tv)
waarvan 2 met wastafelmeubel en koelkast.
2de
verd.: Volledig ingericht appartement (circa 22
m1), berging met cv.

Vraagprijs: ƒ 525.000,-

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.

Vraagprijs ƒ 675.000,-

Tel.:023-5713780.

Financieringen
*V1-

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.
Uniek in Nederland! Geen
BKR-toetsing, maar toch geld.
0900-20 20 720.
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.
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"...om door Cense & van Lingen
Makelaars verkocht te worden!"

Zeer ruim 3 kamerappartsment op de 6de verdieping gelegen met panoramisch uitzicht over dorp en
duinen.
INDELING:
Entree, zeer ruime hal, toilet, moderne badkamer
met bad, wastafel en wasmachine-aansluiting, 2 ruime slaapkamers, lichte woonkamer met fraai uitzicht
over dorp en duinen en toegang tot ruim balkon
rondom, moderne keuken met apparatuur.

Kunst en antiek

• Alle kamers zijn voorzien van t.v.-aahsluiting.

VEILINGGEBOUW
AMSTELVEEN heden
inbreng voor veiling 26 en 27
juni. Spinnerij 33, Amstelveen
020-6473004.

Vraagprijs ƒ 425.000,-

27 MEI

ANTIEK, KUNST
EN CURIOSA VEILING
. Veiling voor het goede doel
Opbrengst bestemd voor straatkinderen die via
Dorkas-projecten worden geholpen

CENSE&
LINGEN

V
A
N
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

NVM
MAKELAAR

Woonruimte te
huur gevraagd

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Jong werkend stel is dringend
op zoek naar een
2kamerwoning voor perm. bewoning, tot ƒ1.000,- all in. Tel.:
0627336085 bgg 0655557316

Woonruimte
te huur
aangeboden

Lange jonge vrouw, 1.80, 23
jaar oude met mooie blonde
haren. Via deze lijn zou ik
graag in contact komen met
lekkere jongens om gezellig
Te huur: GARAGE omg. Gran mee te babbelen, te stappen
Dorado. Tel. 020-5715945 of en wie weet wat allemaal nog
meer. Boxnummer 342235.
06-22243732

Laura, vrouw van 54 is niet
erg sportief maar houdt wel
van kamperen met de caravan in Spanje, kaarten en
Als ik zeg ik zoek een echte koken. Wil jij meer weten, box
kerel, één met lef, voel jij je mij dan terug op boxnummer
Verhuizingen
dan aangesproken. Dan moet 302847
je beslist direct reageren! Ik
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport. ben een vrouw van 36 met 3 Mariska, 23, heeft halflang
Voll. verzekerd, 020-6424800 kinderen en zoek een ge- blond haar en houdt enorm
spierde man tot circa 45 voor van dieren en natuur. Zij zoekt
Bel Ben voor grote en kleine opbouwen van een duurzame een jongen die dezelfde
verhuizingen. Goedkoop en en vooral leuke relatie! Box- hobby's heeft. Info: Boxnumvakkundig. Tel. 06-53208374. nummer 362042.
mer 296032.

Werkende man, 30 jr (IT), zkt
woonruimte omgeving A'dam,
tot ƒ1400,-. Tel. 024-3977494.

Kennismaking

Eric, 25, omgeving Breda
zoekt iemand die de tijd anders in wil delen dan zoals hij
het nu doet. Hou jij van plezier
en
uitgaan?
Boxnummer
849568
Ton, 43, gescheiden, zoekt
een spontane vrouw om een
nieuwe relatie op te bouwen.
Kinderen zijn geen probleem.
Kies direct voor: Boxnummer
879369

INDELING:
Entree, vestibule, riante H-vormige woonkamer,
nieuwe keuken met inbouwapparatuur, toilet.
1ste Verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, aparte douche, wastafel en apart toilet.
fraaie houten vloer m de woonkamer
mooie plaats op het zuid-oosten
zomerhuis wordt niet meeverkocht.

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Vrolijke, optimistische, ondernemende, romantische man
van 54 zoekt een jonge, slanke vrouw om mee te gaan
reizen, te knuffelen en lekker
uit eten te gaan. Bel jij mij?
Boxnummer 777150

Vraagprijs: ƒ 549.000,-

Je weet nooit wat er tussen
Personenauto 's
ons gebeurt als we eens uitgaan, luister om te beginnen
te
koop aangeboden
maar eens naar mijn lieve
stem. Ik ben een erg leuke SAAB SERVICE MOLENAAR T.K. Landrover 1090 Stawa,
meid en wil je graag ontmoeRep., onderhoud, APK
b.j. 1980, grijs kent. nw. banten! Boxnummer 272900.
Eigen revisie-afdeling
den gerev. motor (900 km).
Motoren/versn.bak
023-5718588 of 06-20910035
Ik ben Els en ben op zoek
naar een leuke vriend. Ben
SAAB OCCASIONS
nog niet lang alleen, vind het
PEUGEOT 205 1400 XS, b.j.
ook niet erg alleen te zijn.
'89, prijs ƒ2250,- 06-51111251
tel.
023-5614097
Sommige dingen zijn echter
gewoon leuker met ons
Vakantie
twee... Boxnummer 296191

Slank gebouwd meisje uit de
randstad zoekt leuke vriend.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen Mijn naam is KIM en ben 18
lentss jong. Ik wil gezellig met
met 0906-50.50.232.
je kletsen en leuke dingen
MEUBELS, OUDE GEBRUIKSVOORWERPEN, POPPEN, Val jij op sportief en niet ro- Ik heb al enkele ontmoetingen doen. Interesse, reageer via:
kend? Ik hou van joggen, met heren gehad via dit num- Boxnummer 234907.
ZILVER, HOUTEN SPEELGOED, ENZ.
fietsen en fitness. Ik ben een mer doch de juiste zat er nog
9-00-12.00 Kijkochtend, 13.00 Aanvang veiling. Gebouw
jong ogende vrouw van 40, niet bij. Ik wil best een leuke
Dorkas Hulp, Bedrijvenweg 3 te Andijk, tel. 0228-592824
11 dgn 475.-/15 dgn 525.-/Z2 dgn 695,- / vertrek wo 31 mei
half blond haar, boogschutter blind date met je. Geef me je
zodat we
van sterrenbeeld met brede telefoonnummer
Verzamelingen
interesse en veel sociale kunnen afspreken. Wie weet
contacten.
Boxnummer gaat het ons deze keer lukGROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid
342187.
zat. 27 mei (10-15 uur), Keizer Karei College, Elegast 5
ken! Boxnummer 313135
Veilingmeester de heer J.P. GLERUM van Glerum CS
Kunst- en antiekveiling. Notaris G.J. VAN DER STOLPE
van notariskantoor Stolpete Medemblik
Op de veiling worden geveild: KASTEN, SCHILDERIJEN,

ZU DERSTRAAT 17
In 1999/2000 geheel gerenoveerde 2 onder 1 kap
woning uit 1908. Dit karakteristieke woonhuis is in de
„Zuidbuurt" van Zandvoort.

Mallorca

,< /*r.'

Maat

PATRIJZENSTBAAT13
ZANDVOORT
In de rustige "Vogelbuurt" in Zandvoort-Zuid gelegen, goed onderhouden royale tussenwoning van
circa 400 m2.
INDELING:
Entree/vestibule met garderobe, toilet, diepe kelderkast, moderne "Alno" keuken met apparatuur, woonkamer en suite met erker en schuifpui naar de tuin
op het westen met stenen schuur en achterom.
1ste verd.: overloop met 2de toilet, 2 grote slaapkamers elk met balkon, kleinere slaapkamer, badkamer met ligbad en wastafel. 2de verd.: overloop, zeer
ruime zolderkamer (mogelijkheid voor 2 slaapkamers), kleinere slaapkamer en berging.
• Zeer goed onderhouden
• Gehele huis voorzien van dubbel glas
•C.V.gas HR ketel.
• Veel originele details
•Grondopp. 172 m2.
Vraagprijs ƒ 598.000,-

Kun jij ertegen als je vriendin
een drukke baan heeft? Hou
je van een echt feestbeest? Ik
ben een jonge vrouw met lang
donker haar, 34, 1.83 hoog. Ik
ben open, spontaan, gezellig
en in voor een afspraak. Wil je
meer van me weten, luister: Zij is een jonge kreeft, 1.69, Ben jij een man waar je geBoxnummer 342198.
blond en zeer slank. Sportief, woon wat aan hebt? Ik ben
Leuke jongen van 27 jaar is creatief, ondernemend en ziet Sonja, 35 en kom uit het
1.83, heeft donkerblond haar er erg leuk uit. Heb eigen wo- westen van het land. Ik hou
en groene ogen en een nor- ning, hou van beleggen en van de goede dingen in het
maal postuur. Hij zoekt een model zijn. Meer info: Box-leven waaronder gezellig uitgaan! Boxnummer 296185.
leuke meid om een relatie nummer 362025.
mee op te bouwen. Laat wat Knappe, blonde vrouw, bl. Ik ben een jong uitziende 41van je horen op: Boxnummer ogen, 1.76 lang, 47 jr zoekt jarige man, slank en mis iets
842263.
lieve man in de omg. van Nij- in mijn leven. Kun jij dit gemis
Frisse, Hollandse jongen van megen, groot, sterk, blond, eventueel aanvullen. Ik wil
20 jaar is sportief en probeert snor, buikje is lekker zacht, een serieuze poging doen!
op deze manier in contact te om samen de fijne dingen van Boxnummer 879310.
komen met leuke meisjes! het leven te delen. Kies voor:
Spreek snel in op: Boxnum- Boxnummer 349520
Ongetrouwde vrouw, werkmer 700309
Ruud, 22 jaar, zoekt iemand zaam in verpleging. Ik ben 30
Heren opgelet! Ik zoek een om zaterdag mee te gaan en heb geen kinderen. Ik zoek
romantische man met veel stappen in de omgeving van 'n gezellige man tot circa 40
fantasie. Ik ben Petra, 35 jaar Breda. Kies voor: Boxnummer jr... Boxnummer 270264.
734835
jong. Boxnummer 200258
21-jarige knappe meid, ik heb
Sandra, 38, heeft een dochter 39-jarige vrijgezel zoekt gezel- blond haar en blauwe ogen. Ik
en zoekt een leuke man voor lige, leuke meiden om eerst zoek contact met gezellige en
een leuke relatie. Zij houdt van gezellig mee te gaan kletsen betrouwbare man om iets
lezen, wandelen, fietsen en en later leuke dingen te gaan leuks op te bouwen, Meer info
gezellige dingen ondernemen. doen. Ben jij een vrouw? Box- kun je beluisteren via: BoxBoxnummer 239004.
nummer 379209.
nummer 820356

Toerisme algemeen

TE KOOP DE WAARD ALBATROS
12 weken gebruikt, incl. 2 hordeuren, tentschort,
3 zijwangen en vergrote luifel. Prijs ƒ2.750,-.
Telefoon 020-4826445, na 18.CO uur.

Nederland

Kindvr. camping, 25 roy. pi.
bomen & klein vee, bos, skel- Micro-advertenties opgegeven
ters, kampvuur, paard & wa- voor maandag 15.00 uur
gen. Ponyp. Slagharen 4 km, worden al in dezelfde week op
dierent. Emmen 30 km. Huis/ woensdag geplaatst.
car. t.h. Folder: 06-16022659.

0906-lijnen
Nieuw! leder uur leuke vrpuwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en. bel 0906-1588
(99cpm).

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

Vrouwen, 18-55 jr, geven
telnr. voor contact! Bel:
0906-18.22(1 gpm).

Particulieren
ontvangen
50% korting!

jandvoorts
"jjeuwsblad
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tyaaievangsten
/an leden van
/isvereniging

Spannende strijd om plaatsing in eredivisie

ZANDVOORT - De leden
jlan de Zeevis Vereniging
landvoort hadden een aariig programma af te werken.
5r werd een wedstrijd op de
'jier in IJmuiden gehouden
J »n. op de Noordzee werd gejtreden bij het wrakvissen.
3P beide onderdelen werd er
uitstekend gevangen.

ZANDVOORT - In het
zaalvoetbaltoernooi van SV
Zandvoort heeft de scheiding tussen de sterke en minder sterke teams plaatsgevonden. In die strijd om
plaatsing voor de hoogste afdelingen vonden nog een
paar spannende wedstrijden
plaats.

Onder goede weersomstanfligheden werd er gevist vanaf
| je Zuidpier in IJmuiden. De
•foandvoortse vissers hadden
! laar voldoende ruimte aange! ;ien andere liefhebbers van de
sport het lieten afweten. In
jj je bocht van de pier wierpen
! je vissers de hengels uit en al
5 snel werden de eerste vissen
ian de haak geslagen.
Vooral werd er schar en jonre wiJting uit het water gelaald. Na een gelijkopgaande
strijd sloeg Willem Bakkenhoren in de slotfase toe en won
,och nog met ruim verschil.
Bakkenhoven ving maar liefst
S vissen met een totale lengte
ian 9 meter en 39 centimeter.
3oede tweedejwerd Coen Molenberg met 31 vissen en een
engte van 6 meter en 69 centineter. De derde plaats ging
laar Jos Kaarman die goed
,vas voor 27 vissen met een
engte van 5 meter en 73 centi-

In poule A was al snel duideüjk dat De Stal en Sportfashion in aanmerking kwamen
voor plaatsing in de eredivisie.
In het onderlinge duel maakten de teams er een mooie partij zaalvoetbal van die onbeslist eindigde, 3-3. De wedstrijd tussen JS Consultancy
en Rabbel Boys was niet belangrijk meer aangezien beide
teams uit gaan komen in de
hoofdklasse. Rabbel Boys had
echter niet veel in te brengen
en verloor met 11-2 van
JS/Consultancy.
Peugeot Cobussen zal ook in
de hoofdklasse moeten uitkomen, hetgeen de mannen van
Wim Bart de Buijzer niet
slecht uitkomt. Zonnestudio
had geen enkele moeite met
Cobussen en won met 10-5.
Dennis/Wijcars gaat het ooklager proberen aangezien de'
wedstrijd tegen Jaco Montage
in 3-3 eindigde. Argentina en
DIO waren de sterkste in poule
C. In de laatste wedstrijden
werden Sack Time en Bakels
door respectievelijk met 4-7 te
verliezen van DIO en 6-9 van
Argentina naar de hoofdklasse
verwezen.
De Schoffies maken in poule
D veel indruk. Ook de laatste
poulewedstrijd leverde geen
problemen op en HE/Alarm
ging met 6-1 ten onder. Geel
Wit is eveneens goed op dreef
en plaatste zich voor een hoge
klassering door met 7-1 te winnen van Café Basta. In poule E
maakten Tenson en Eye Catcher de dienst uit. Eye Catcher
won met 8-1 van Alliance en
Tenson won nipt van Eye Catcher. Corodex gaat ondanks
een 3-1 overwinning op Alliance naar de hoofdklasse.
Ondanks een 4-3 nederlaag
tegen HFC gaat Good Night
naar de eredivisie. Ook HFC is
daar zeker van. In dit spannen-

faeter.

Voor de wedstrijd wrakvis;en op de Noordzee bestond
:en prima belangstelling. Op
je Mercuur namen 26 leden
/an de visvereniging plaats. De
schipper van de Mercuur voer
laar twee wrakken waar volop
ris werd gevangen. Vooral gul,
;teenbolk en pollak werd binlen gehaald, maar de vangst
/an een Zeedonderpad van 28
:entimeter was erg bijzonder.
.Eveneens de moeite waard
was de vangst van Ronnie de
[Jong. Hij ving een gul van 67
:entimeter. Willem Bakkenhpren viel dit keer niet in de prjj;en, maar de vangst van een
steenbolk van 35 centimeter
was aardig te noemen.
De overwinning ging uiteinaeüjk naar Ger van Nieuwburg. Hij ving totaal 531 centineter vis. Ronnie de Jong
werd tweede met 516 centime;er vis en de derde plaats werd
n de wacht gesleept door
Henk van Nieuwburg met 514
ïentimeter vis.

etbaltoernooi
esluit seizoen
SV Zandvoort
ZANDVOORT - Met het
ïogenaamde Hots-KnotsBegonia
voetbaltoernoqi
wordt het voetbalseizoen bij
SV Zandvoort afgesloten. Dit
toernooi staat open voor lagere seniorenelftallen.
Op zaterdag 27 mei en zondag 28 mei aanstaande vindt
3it toernooi plaats op de vel3en van SV Zandvoort aan de
Duintjesveldweg. SV Zandraort heeft de zaterdagelftalen 6, 7, 8 en 9 ingeschreven
ierwijl de overige teams konen uit Drunen, Eist en Neierhorst ten Berg. Net als in
roorgaande jaren is het de beJoeling van de organisatie de
deelnemers een gezellig weekend te bezorgen. Natuurlijk
wordt er gestreden voor de
werwinning, maar het gezellig
net elkaar vertoeven zal zeker
tiet ontbreken. Het toernooi
gint zaterdagmorgen om elf
jur, terwijl zondagmiddag de
ïnales plaatsvinden.
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de duel nam Good Night een 30 voorsprong, maar HFC bleef
aandringen en scoorde in de
slotfase alsnog de winnende
treffer. In deze poule F speelden ook APK de Waarder en
Webers een boeiende partij
zaalvoetbal. Na veel spanning,
mooie doelpunten en aardig
voetbal ging de overwinning
naar APK de Waarder.
Chin Chin was geen party
voor YB/Superfone in poule G.
Chin Chin kreeg er met 12-0
van langs en mag het in de
hoofdklasse proberen. YB Superfone plaatste zich voor de
eredivisie. Bakkerij Paap klopte Venice Beach met 4-3, maar
beide teams komen in een lagere klasse in actie.
Verrassend blijft het optreden in poule H van de Chinese
Lippies. De formatie van coach
Peter Versteege was al geplaatst in de hoofdklasse maar
had in de laatste poulewedstrijd weinig moeite met Havana aan Zee. Lippies trad niet
op zijn sterkst aan en ging ook
niet voluit, maar zegevierde
toch met 5-2. Het Bouwbedrijf
Plantinga plaatste zich eveneens in de eredivisie door Basta met 6-2 te verslaan.
Het A-team kwam goed voor
de dag in poule I. Eerst werd
Williams Pub met 8-3 verslagen en vervolgens ging Autobpulevard er aan met 8-6. Door
die resultaten is het A-team te
bewonderen in de eredivisie.
Eickhoff behang gaat daarin
eveneens aan de slag, mede
door een knappe 9-5 overwinning op Autoboulevard. Eickhoff had daarna geen enkel
probleem om Williams Pub
met 13-0 te verslaan. Williams
Pub en Autoboulevard maken
zich op voor de strijd in de
hoofdklasse.
Programma
woensdagavond: 19.00 uur Eye Catcher Williams Pub, 19,45 uur Chin
Chin - Dennis Wycars, 20.30
uur De Stal - Good Night, 21.15
uur APK de Waarder - Alliance, 22.00 uur Autoboulevard Webers.
Donderdagavond: 19.00 uur
YB/Superfone - Eickhoff Behang, 19.45 uur Tenson - Zonnestudio Zandvoort, 20.30 uur
Jaco Montage - A-team, 21.15
uur De Chinese Lippies - Geel

ZANDVOORT - Het bestuur van de Zandvoortse
Schaak Club is alweer volop
bezig met de organisatie van
het jaarlijkse Louis Blok rapidschaaktoernooi. Op donderdag l juni, Hemelvaartsdag, wordt dat toernooi gehouden in de zalen van het
Gerneenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat.

Ook in dit duel is een speler van Chinese Lippies een tegenstander van Havana aan Zee te snel af

Wit, 22.00 uur HFC - Argentina.
Vrijdagavond: 19.00 uur DIO
- Bouwbedrijf Plantinga, 19.45
uur Sack Time - Café Basta,
20.30 uur Schoffies - Sportfashion, 21.15 uur Basta - Rabbel

Gigantische hockeyklus
ZANDVOORT - De organisatie van de Champions
Trophy, die vrijdag in Amstelveen begint, is een gigantische klus. Ervaring is echter aanwezig, want het organisatiecomité acteert voor
een groot gedeelte in dezelfde samenstelling als bij het
uiterst succesvol verlopen
WK 1998 in Utrecht.
In totaal komen er driehonderd spelers en begeleiders
naar Amstelveen. Bij de dames
komt de tegenstand uit Nieuw
Zeeland, Zuid-Afrika, Duitsland, Argentinië en Australië.
De heren spelen tegen Duitsland, Korea, Australië, GrootBrittannië en Spanje. In totaal
worden ongeveer honderdduizend bezoekers verwacht.
Met het verwijderen van de

hekken rondom twee kunstgrasvelden begonnen op 26
april de feitelJtjke werkzaamheden; de voorbereiding op het
tiendaagse prestigieuze evenement is al eenjaar aan de gang.
Het totale budget bedraagt 5,5
miljoen gulden, waarvoor deelnemers, officials en toeschouwers ontvangen, verzorgd en
vervoerd worden.
Een compleet dorp is rondom het Wagenerstadion verschenen. Warme maaltijden,
een drankje, hockeysticks,
sportkleding, schoeisel of gewoon leuke activiteiten; van alles is te koop of te doen.
De kaarten voor een viertal
wedstrijddagen, waaronder de
beide finaledagen, zijn inmiddels uitverkocht. De toeschouwerscapaciteit van het Wagenerstadion, van 7.000 naar
9.200 zitplaatsen uitgebreid,

wordt ten volle benut. De supporters komen uit alle delen
van het land. De automobilist
kan gratis parkeren bij de RAI,
waarna deze, samen met de gebruiker van het openbaar vervoer (NS station RAI), door
twaalf gelede bussen naar het
Wagener Stadion worden gependeld. Voor de deelnemers
en officials rijden twaalf minibusjes en achttien personenwagens.
De hele omgeving van het
stadion is afgezet en de meeste
parkeerkaarthouders moeten
via de rotonde aan de kop van
de Bosbaan naar de tot parkeerplaats
omgebouwde
speelweide (860 plaatsen) rijden. Uit de hele wereld zijn 140
persmensen geaccrediteerd.
Kaartverkoop:
030-6566460
www.championstrophy.nl

of

Boys, 22.00 uur JS/Consultancy - Venice Beach.
Maandagavond: 19.00 uur
Corodex - Havanne aan Zee,
19.45 uur Peugeot Cobussen Bakels
Belastingadviseur,

20.30 uur De Stal - A-team,
21.15 uur Bakkerij Paap HB/Alarm, 22.00 uur Jaco
Montage - Good Night.
Dinsdagavond: 19.00 uur
Chin Chin - Webers, 19.45 uur

Ooit begonnen als de viering
van haar 50-jarig bestaan van
de Zandvoortse Schaak Club
in 1980, is dit toernooi niet
meer weg te denken van de
schaakkalender. Dit altijd gezelüge gebeuren zal ook, nu al
voor de twintigste keer, volle
zalen trekken. De organisatie
verwacht weer een aantal delnemers tussen de tachtig en
honderd.
Niet alleen uit de regio maar
ook uit andere windstreken is
de belangstelling altijd erg
groot. De indeling is in groepen
van zes schakers op speelsterkte met een bedenktijd
van 25 minuten per deelnemer.
Totaal mag een partij dus vijftig minuten duren. Per groep
van zes deelnemers zijn er
twee fraaie bekers te winnen
en voor de hoofdgroep is er
voor de eerste keer een wisselbeker. Voor de jeugd en in het
bijzonder de huisschaker zullen er speciale groepen gemaakt worden. De eerste ronde begint donderdagmorgen l
juni om half elf en na het spelen van de vijfde ronde zal rond
de klok van half vijf de prijsuitreiking plaatsvinden.
Liefhebbers van de schaaksport kunnen zich tot uiterlijk
31 mei aanstaande tot 's middags vijf uur opgeven via telefoonnummer 023-5717978 van
Edward Geerts of 023-5717272
van Ruud Schiltmeijer. Ook
kan opgave geschieden door
middel van het E-mailadres:
ruudzandvoort@hetnet.nl. Dit
Rob Knotter alles onder vermelding van
speelsterkte. De toegangsprijs
YB/Superfone - Geel Wit, 20.30 in tien gulden.
uur Dennis Wijcars - Autoboulevard, 21.15 uur Eickhoff Behang - De Chinese Lippies,
22.00 uur Eye Catcher - Alliance.

ZVM/Rabo houdt
handbaltoernooi
voor scholieren

Australië verdedigt titels
ZANDVOORT - Het Nederlands herenhockeyelftal
won, onder leiding- van Wim
van Heumen en met spelers
als Ties Kruize, Paul Litjens en Kon Steens, in 1981
in Karachi voor de eerste
keer de Champions Trophy.
Het was de derde editie van
het evenement, dat in 1978
voor het eerst in Labore
plaatsvond. De voorzitter
van de Pakistaanse hockeybond, Niir Klian, had tijdens
de wereldkampioenschappen in Argentinië voorgesteld, onder auspiciën van de
internationale hockeybond
FIH, een toernooi te organi-

seren tussen de beste hockeylanden van de wereld.
De teams werden geselecteerd op basis van voorgaande Olympische Spelen, Wereldbeker en later kwam
daar de resultaten van het
evenement zelf bij.
Amstelveen is in 1982 voor
het eerst de gastheer van de
zes sterkste landen van de
wereld. Het Nederlands elftal
speelt in het Wagenerstadion
de finale tegen Pakistan en
wint door onder andere vijf
doelpunten van Ties Kruize.
In 1987 is het Wagener Stadion voor de tweede maal
plaats van handeling en de
hockeywereld beleeft een primeur; de zes sterkste lanclenteams bij de dames doen

voor het eerst mee. Onder leiding van Gijs_ van Heumen,
afgelopen seizoen interimcoach bij de dames van Den
Bosch, wordt het goud binnengehaald door het Nederlands hockeyteam. De heren
eindigen op de tweede plaats
achter Duitsland.
Bij de heren zijn Duitsland
en Australië met zeven titels
koploper, daarna volgt Nederland met vier en Pakistan
met driemaal winst. Met vijf
zeges is Australië bij de dames ongeëvenaard titelhouder, gevolgd door Nederland
en Korea met eenmalige
winst. Regerend titelhouder
bij zowel dames als heren is
Australië. In 1999 wonnen
beide ploegen in Brisbane.

Eerste clubraces van
dit seizoen op het
circuit in Zandvoort

apste duivenvan
Hans Heiligers en
Rook Driehuizen

ZANDVOORT - De duiven
'an Postduiven Vereniging
?leines hadden een vol pro=Tamma. De laatste vitesse'lucht werd een prooi van
Hans Heiligers en de eerste
bndvlucht van dit seizoen
"erd gewonnen door de duif
'an Rook Driehuizen.
De vitessevlucht vanuit het
Belgische Houdeng telde een
afstand van 210 kilometer. Aan
leze vlucht namen 145 Zand'oortse duiven deel en die dui'en hadden er zin in. Om 09.45
iur werden de duiven gelost en
Hans Heiligers klokte de win[iaar om 12.24.58 uur. Op een
^nappe tweede plaats legde de
combinatie Paap-Paap beslag.
De duiven vor eerste fondv
lucht van dit seizoen werden
Selost in Frankrijk. In startPlaats Etampes gingen 242
Pleines duiven de lucht in voor
leze vlucht over 470 kilometer.
De manden ging open om 07.00
Uur
en op de duiventuin aan de
J
-P.
Thijsseweg begroette
;
ook Driehuizen om 13.30.02
ur de winnende duif. De duien van Hans Heiligers vlogen
3
°k nu weer vooraan maar
hoesten in deze vlucht genoe-'
=en nemen met een tweede en
•terde plaats.
.Uitslag Houdeng: Hans Hei'~" 's l, 4, 7, 9,11,19,20. PaapP 2, 3, 12, 15, 16, 18, 21, 24.
^oopman-Knegt 5, 10,13. Ko""Twins 6, 8, 14. Koper-Ko% , 17,25. Rook Driehuizen 23.
uitslag Etampes: Rook Drie„. en 1. Hans Heiligers 2,3,6,
"• U, 13,15,19,20,25. Peter Bol
!; 18. Jan Fransen 5, 21. Hans
£aus 7. Koopman-Knegt 9,12,
"*• Paap-Paap 10, 24.

ZANDVOORT - Zaterdag
27 en zondag 28 mei organiseren de Nederlandse Autorensport Vereniging en de
Historische
Autorenclub
voor de eerste maal dit seizoen clubraces op Circuit
Park Zandvoort.

Dominique Koper toont haar kunsten op de balk
Foto: Rob Knotter

Dominique Koper naar finale
ZANDVOORT - Het Zandvoortse turntalentje Dominique Koper heeft het uitstekend gedaan tijdens de
Noord-Hollandse kampioenschappen. Door op een
prachtige tweede plaats beslag te leggen mag Dominique nu deelnemen aan de
landelijke finale.

In de pupillen l catagorje
streden 36 deelnemers voor
een plaats in de finale, die op
25 juni dit jaar wordt gehouden
in Hilversum. Het Zandvoortse
talentje turnde een uitstekende wedstrijd. Op brug, balk,
kastsprong en een oefening op
de vloer kwam Doninique Koper prima voor de dag. Al deze
onderdelen beheerste de

ZSCl houdt een
rapidtoernooi op
Hemelvaartsdag

Zandvoortse goed, doch de turnde een heel goede weduiteindelijke kampioen bleef strijd," aldus trainster Rika
haar 1,4 punt voor.
Koper.
Het resultaat was echter
meer dan voldoende voor het
erepodium en voor plaatsing in
de finale. Daar wordt keihard
voor getraind om nog beter
voor de dag te komen. „Dit is
natuurlijk al heel erg goed. Ze

„Wat haar te wachten staat
in die finale is ons niet bekend.
Het is voor haar de eerste keer
dat ze zo hoog komt, dus het is
afwachten. Ze traint er goed
voor en 'ze zal haar uiterste
best doen."

Voor de meeste klassen is dit
tevens het eerste optreden dit
jaar. Aan de start verschijnen,
de Vege Series, de Formule
Opel, de Compact Cars, de
Merwede Springs Cup, de bekende Super Car Cup en de
Vredestein Historische Toerwagens en GT's. Zaterdag 27
mei worden de kwalificatietrainingen verreden tussen
tien uur en half vijf, gevolgd
door de eerste race in de Formule Ford. Zondagochtend
begint het raceprogramma om
tien uur en duurt tot circa
kwart voor vier in de middag.
De meeste klassen rijden twee
wedstrijden.
De Vege Series is de opvolger
van de Vege Sierra Cup. De
nieuwe klasse is een op Sierratechniek gebaseerde klasse
met een voor Nederland unieke opbouw. Een buizenframe
is onder de ombouw van
kunststof gemaakt. De wagen
is zo gebowud dat er een gelijkenis is met de Nascar wagen.
De klasse lijkt in de smaak te
vallen want zo'n twintig deelnemers hebben zich aangemeld. De toppers, die vorig seizoen in de Vege Sierra Cup
deelnamen zullen nu acte de

presence geven in deze nieuwe
Vege Series. Onder de kanshebbers bevinden zich plaatsgenoten Peter Furth, kampioen van vorig seizoen, en Ronald Vossen. Beid en zullen ook
nu weer het onderste uit de
kan proberen te halen.

ZANDVOORT - De ZVMRabobank handbalvereniging organiseert voor de 32e
keer het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi. De zes
Zandvoortse basisscholen
gaan zaterdag aanstaande
strijden om de schoolhandbalbekers.
Op de verharde velden van
de hanbalvereniging aan de
Duintjesveldweg zal het zaterdag weer een drukte van belang zijn. Enthousiastme is altijd volop aanwezig bij deelnemer en toeschouwer. Zowel de
meisje als de jongens gaan
voor de overwining en natuurlijk is er een totaalprijs. Het
toernooi begint zaterdagmorgen om elf uur en zo rond de
klok van kwart over drie wordt
de prijsuitreiking verwacht.

EK-wedstrijden
zijn te zien in
Korver Sporthal
ZANDVOORT - Tijdens de
Europese
kampioenschappen voetbal gaat het zaalvoetbaltoernooi van SV
Zandvoort gewoon door. Jan
Smits van het Sportcafe
speelt daarop in door tijdens
wedstrijd leuke acties te houden.
De zaalvoetballers en toeschouwers kunnen alle wedstrijden in de kantine van de
Korver Sporthal volgen middels een groot scherm. Tijdens
de wedstrijden van het Nederlandse elftal, dan wordt er niet
gezaalvoetbald, is de sporthal
gewoon open. Toeschouwers
krijgen bij elk gescoord doelpunt van het Nederlands elftal
een drankje aangeboden en er
is bijvoorbeeld een actie van elf
halen en tien betalen. Bovendien kunnen kijkers elke avond
tien comsumptiebonnen winnen als de uitslag van de dan te
spelen wedstrijd goed wordt
voorspeld.

De Merwede Springs Cup is
ook een nieuwe klasse. Hierin
wordt gereden met een VW
Golf III en is relatief goedkoop.
Deze klasse moet een fraaie
worden vooral voor rijdes die
in de autosport willen debuteren. Het deelnemersveld laat
echter nog wat te wnesen over
zodat gestart wordt met de
Compact Cars.
De overige klassen zijn goed
bezet en de organisatie rekent
erop dat ook dit weekend op
Circuit Park Zandvoort weer ZANDVOORT - De voor
volop genoten kan worden van zaterdag 27 mei aanstaande
prima autosport.
aangekondigde
tweede
Zandvoortse Survivalrun is
uitgesteld. De organiserende
ADVERTENTIE
Politie Sport & Ontspannings Vereniging Kennemerland heeft organisatorische
WordHouse problemen.
zoekt
Daarom is de tyd te kort om
voor een goede run te zorgen.
Hans Konijn en Ruud Luttik
willen het er niet bij laten zitten en hebben besloten de run
te verplaatsen naar zaterdag
30 september 2000. De organisatie gaat stug door en zal na
de zomervakantie nadere informatie verstrekken, waar
www.wordhouse.nl
deelnemers zich kunnen aan020 - 452 44 01
melden.

Survivalrun
gaat voorlopig
even niet door
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Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000

medewerkers en haar
bemiddeling voor
3500 alfamedewerkers
een van de grootste
zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket
van thuiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in
staat om zo goed
mogelijk thuis te
blijven wonen.

Welke wijkverpleegkundige beweegt
zich graag door bruisend Amsterdam?
AmsUTiInmThuis/orj; is <>p /ni'k

alstand. Ook moei je in dit werk

naar iik-uuv colk-^a's.

/o nodig kunnen improviseren en

Cii'iiioiivi'mli' verpleegkundig!.'!!

belangstelling hebben voor andere

(Ik1 het leuk vinden om ie werken

culturen. We verwachten dat je

met een cliënteiigroep die de sleer

kritisch naar je eigen lunctioneren

en diversiteit van AmMerdam

kijkt en hel een uiidaging vindt

weerspiegelt. Behalve voor de

daar steeds weer van ie leren.

diigverpleying /oeketi ue momen-

Bovendien beschik je over

teel vooral mensen voor de avond-

diagnostische on coachende vaar-

leams.VVerk waarbij de lieuiek

digheden en een 'helikoplerview'.

van de oproepdienst afgewisseld
wordi mol de vertrouwensrelatie

De CAO-Thuis/org is van loepas-

heht opgebouwd.

sing. Je salaris bedraagt maximaal

Je taken

basis van een 36-urige werkweek.

Wizzl zoekt voor diverse stations
in Zandvoort en Amsterdam e.o.:
Wizzl. Wizzl is de gezellige en zeer veelzijdige
Als verkoper/vakantiekracht is Két jouw werk om
gemakswinkel op het station. De verkoopbalie is
voor de reiziger het moderne verkooppunt voor • de klanten'service te bieden. Je geeft waar nodig,
treinkaartjes, strippenkaarten, abonnementen en
nadere informatie over de producten en services in
reisinformatie. En daarnaast verzorgt Wizzl een zeer
de winkel. Je rekent, producten af en verzorgt de
uiteenlopend aanbod van food en non-food artikekaartverkoop en de reisinformatie. Verder zorg je';
len, horeca en diensten. De winkel trekt zowel
•
voor
gevulde-schappen'en een" goede, presentatie
reizigers als klanten uit de buurt van het station voor
van de pródücten.je bent 18 jaar of ouder en volgt
een boodschap, een kopje koffie, een snack, een
cadeautje of een welkome service, zoals faxen, een : een opleiding op middelbaar niveau of je hebt deze
schoenreparatie of de stomerijservice. Wizzl bestaat al afgerond.. Uiteraard ben je representatief en kun
inmiddels uit zo'n 50 winkels door heel Nederland.
je goed werken .onder wisselende, werkdruk!
AfWizzlend werk. Een baan bij Wizzl is leuk en heel
afwisselend. Met een klein team ben je verantwoordelijk voor service, verkoop, onderhoud en
logistiek in de druk bezochte winkel. Wizzl is zeven
dagen in de week van 's ochtends vroeg tot 's avonds
laat open. Dat betekent dat je de instelling hebt om
op wisselende tijden te werken en vrij te zijn.

talenkennis' is, net als ervaring, in de detailhandel of c ;•; wèfën bescfejaarzijn: Je^trainiöjduürtvijf,dagènjj:
horeca, een pré!Voor de2e;functië;denke)i^ye^niet';/xiie^jejzelf
tórrt'bë^
:
: alleen'aan jongeren.;.Wij; zoékeii, ra
:tiekrachteh voorde stations^Za^dvbdrt,Bëvë^
'Heemstede, Castricüm -en'-'diverse"';stations-Mn;^l^'\;i:":W'Ö^tó'^fe
.
.Amsterdam è.d.' 'V"". ;; ••'••;•'.'v;•''•"'\' T'':!.";\,;V: ';•?;'} '•\ :;Rwctie^Hèbjëïntër^
'•'.'•"•: • ••'.:.:'. : '•". .'•'.. ••".:•'.".'":.•"•• .''^K':^--' 1 ^ '. op' het: station? i Bel 'dan'{yôbï? meeriinfpmia.fievmi}fc
Voor de vakantiekrachten zoeken wij niensen die
voor een periodevan minimaaKviër'aaneengesloten'" -

Béb0800^2311iil
Uiteraard ben je representatief en kun je goed
omgaan met de meest uiteenlopende mensen. Je
bent vriendelijk en servicegericht. En je kunt ook als
het spitsuur is efficiënt je werk doen.

Wizzl training en opleiding. Wizzl geeft je vooraf
een gerichte winkelverkooptraining om je baan goed
in te kunnen vullen. Voor de kaartverkoopservice en
de verzorging van de reisinformatie krijg je een
aparte opleiding.

| 5.09S,- bruto per maand op
Aan jou de taak mensen passende

De aanstelling is voor onbepaalde

/oi'g te bieden in hun eigen

tijd. Verder bieden wij afwisselend

omgeving en met respect voor

en uitdagend werk niet veel vrij-

hun waarden en nonnen. Als \vijk-

heid en buitenlucht in hel kleur-

verpleegkundigc werk je welis-

rijke Amsterdam. Een allround

waar solistisch, maar je betrokken-

functie waarin je cliënten uit alle

beid mei hol team is groot.

leeftijdsgroepen en met uitoon-

Er vindt dan ook veel open overleg

lopende sociale omstandigheden

plaais, ook met andere hulpverleners

en culturele achtergronden ver-

aan huis. Want een goede interne

pleegt on begeleidt. Het ontwikke-

on externe samenwerking is een

lon van (specifieke) deskundigheid

voorwaarde voor geslaagde /org in

binnen de functie stimuleren wij.

de thuissituatie. De inhoudelijke

De samenwerking is gebaseerd cip

eindverantwoordelijkheid van hel

verschillen en niet op unilormi-

/orgproces blijft natuurlijk hij jon

leit. Binnen het team is een open

als wijkverpleegkundige liggen.

sfeer waarin een positieve insiel-

Je profiel

ondersteuning belangrijk /.ijn.

Je beschikt over het diploma
Verpleegkundige A en MGZ of

Belangstelling?

HBO-V. Ervaring in de psychiatrie

Bel voor nadere informatie ons con-

is een pre maar geen must. Sociale

irale nummer (020) 573 24 64.

vaardigheden en hei verstaan van

Je schriftelijke sollicitatie met c.v.

de kunst van hel samenwerken

kun je binnen 14 dagen richten

/.ijn uiteraard van groot belang.

aan Amsterdam Thuis/org,

Je beul in siaal goed evenwicht te

Antwoordnummer 47 l 20,

bewaren lussen persoonlijke

1070 WB Amsterdam (posl/egel

betrokkenheid en professionele

niet nodig).

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.
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die je mei een vasie groep cliënten
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A-rticles International BV, een divisie van Secon Group, is gespecialiseerd in het
produceren en op de markt brengen van modieuze, vrouwelijke kleding.
Wij zijn op zoek naar een ervaren

MODELLENSTIKSTER & -KNIPSTER
De functies
In deze functies ben ie voornamelijk verantwoordelijk voor het stikken respectievelijk knippen van collectiemodellen.
Functieprofielen
Relevante opleiding
Minimaal drie tot vijf jaar ervaring als modellenstikster dan wel -knipster i n soortgelijke functies
Bereidheid om parttime te werken buiten hét seizoen en fulltime in het seizoen
Flexibele houding
Wij bieden:
een prettige werksfeer en arbeidsvoorwaarden die passen bij deze functies.

louw schriftelijke reactie kun je sturen naar A-rticles International BV, t.a.v. Martin Schütz,
Postbus 90049, 1006 BA Amsterdam. Tcle/oniscfi reageren kan ook. op lel. 020-5114199.

Zandvoort b.v.
Machine- en apparatenbouw
BMZ Zandvoort bv is een machine- en apparatenfabriek,
die zich heeft toegelegd op hoogwaardige producten van
staal en roestvaststaal voor de chemie, petrochemie en de
offshore industrie.
BMZ zoekt een:

TELEFONISTE /
ADMINISTRATIEF MEDEWERKERSTER
parttime is mogelijk.
Kennis van de Engelse taal is vereist.
Zowel schriftelijk als mondeling kunt U reageren.
BMZ Zandvoort bv, Kamerlingn Onnessfraat l, 2041 CB ZandvoortTel.: 023-5714241 dhr W. P. v.d. Meij

MANFRED LEERSIIOP

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

vraagt voor het
opknappen van zijn
kraam een

AMSTELHOF
HARINC3KRAAM

schilder

Ben jij een

verzorgende met ambitie

"ARIE KOPER"

Grijp je kans en

vraagt per direct

HARINGSCHOONMAKERS M/V
Tevens zoeken wij een vlotte hulp voor de
verkoop in onze Haringkraam.
Tel. 023-5713855

GA KRANTEN
BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij
jouw in de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor folders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te
staan en je zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per
week kan al genoeg zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan
kan het geld verdienen voor jou al snel beginnen...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

InterLandGn sprelgroep

Amstelhof is een van de
grootste verpleeghuizen in
Amsterdam, gevestigd in
een monumentaal pand in
het centrum van de stad.
450 medewerkers zorgen
voor 350 somatische en
psychogeriatrische cliënten.
Er zijn speciale zorgprojecten, zoals hartrevalidatie,
CVA-revalidatie, coma-en
beademingszorg en binnen
de psychogeriatrische afdelingen ontwikkelingen van
kleinschalig wonen:
Amstelhof maakt deel uit
van de Verenigde Amstelhuizen. Hier zijn dertien
zorginstellingen bij aangesloten.
Ons bezoekadres:
Amstel 51, 1018 EJ
Amsterdam,
e-mail: pSio@amstelhof.nl,
website: www.amstelhof.nl

Inl. bij Manfrcd
Raadhuisplein

werk je op naar verpleegkundige!
(4e deskundigheidsniveau)
Wil je meer uit je zorgbaan halen? Heb je voorkeur
voor een somatische of psychogeriatrische afdeling? Of ben je geïnteresseerd in de speciale zorgprojecten? Amstelhof biedt jou vele mogelijkheden. Als jij, ervaren verzorgende, toe bent aan
een volgende stap in je carrière, dan kun je bij ons
aan de slag met de mogelijkheid de opleiding tot
niveau 4 te volgen.
Voor wat, hoort wat
Afhankelijk van je voorkeur, betreft het een dienstverband van maximaal 32 uur per week. Naast een
salaris conform de CAO V&V, biedt Amstelhof
prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Interne
huisvesting is mogelijk, alsmede bemiddeling bij
kinderopvang. Amstelhof is goed bereikbaar met
openbaar vervoer en beschikt over eigen parkeergelegenheid.
Geïnteresseerd om een nieuwe weg in te slaan?
Voor meer informatie over deze unieke combinatie
van studeren en werken op niveau in Amstelhof, .
bel je 020-555 07 99 en vraag naar Sophie of
Martine of stuur een e-mail naar p&o@amstelhof.nl
Meteen solliciteren?
Bel dan voor een sollicitatieformulier met het
secretariaat van de afdeling Personeel & Organisatie, 020-555 07 99. Of schrijf een gemotiveerde
brief met CV naar: Mobiliteitsbureau, o.v.v.
vacaturenummer 124, Postbus 67004,
1060 JA Amsterdam.

Verpleeghuis Amstelhof is altijd op zoek naar
nieuwe, enthousiaste collega's. Vind jij het belangrijk om mee te denken en werken aan moderne
ouderenzorg? Afgestemd op jouw voorkeuren,
kun je bij ons aan de slag als

verzorgende I.G.
Spreekt jou dit aan en heb je een diploma voor
verzorgende of verplegende op MBO-niveau?
Bel dan voor een sollicitatieformulier met het
secretariaat van de afdeling Personeel & Organisatie: 020-555 07 99. Of schrijf een brief met CV
naar het Mobiliteitsbureau, o.v.v. vacaturenummer
46, Postbus 67004, 1060 JA Amsterdam.

Amslcril;i iThuis/ori: is mei i'irea 4,001) medewerkers een v;m de
maanhieders van Nedet huid. \Ve bieden een cnrnpleel pakril: van huishouding tui gespecialiseerde \eiplaiiiii.; en van
kni;im/nr

Amsterdam
Thuiszon

Inl maallijdserviix'. Daannix1 slelk'n \\e enkele liendui/enïdiimmers in staal om /o jioed mogelijk thuis te hlij\en

Zelfstandig werk... volop afwisseling...
ruime mogelijkheden...
Zorgverlening bij cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

verzorgenden C (m/v)
die zich herkennen in deze persoonsomschrijving. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken? Ben je in staat te luisteren naar het verhaal
van je cliënt? Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat in je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.
Wat wij bieden?
Ben je herintreder en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar: avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken... ga zo maar door. Verder kun je rekenen op interne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.
Iets voor jou?
Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c.v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 28

woensdag 24 mei 2000
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Nicole Inuning.(rechts)
en Richard VVijers pakken de zwêmvliezén,,die
ze in het water aandoen,
alvorens af te duiken

Nadere informatie over Groupa
Diving is te verkrijgen bij •.
Milko Boelen, tel (020) 6426784.
Algemene informatie'over •
sportduiken is te verkrijgen bij
'.de IABS, tel. (045) 5233024 en
bij de NOB tel (030) 2517014

ROUPA DIVING is één van de duiksport
verenigingen uit de regio. De vereniging
ontstond zo'n elf jaar geleden. De huidige
instructeur van Groupa Diving, Frank Lamé,
duikt al ruim vijftien jaar en is sinds 1989,
toen Groupa Diving werd opgericht, daar lid.

G

commerciële circuit, maar daar wil ik niets over tenland) geen toestemming krijgen om te gaan
zeggen," stelt Boelen. Zijn club is aangesloten
duiken.
bij de International Associatipn Diving Schools, . Sportduiken leer je in een aantal stappen.
kortweg de lads. Daarnaast zijn andere vereniNieuwkomers krijgen bij Groupa Diving twee
gingen aangesloten bij de Nederlandse
avonden de gelegenheid om 'ervaring op te
Onderwatersport Bond, de NOB, waar ook de
doen'. „Op de eerste avond mogen ze met persvinzwemmers en onderwater hockeyers onderlucht het water in. De tweede keer staat er een
dak vinden.
snorkeltraining op het programma. Als dan
„De lads is begin jaren tachtig opgericht. Men
blijkt dat men het leuk vindt, kan men besliswilde van het imago af dat duiken 'stoer mansen om lid te worden," vertelt Boelen. Het voor
nenwerk' was. „Dat image had de sport, die
duiken benodigde materiaal zoals snorkel,
eigenlijk middenjaren vijftig wat bekendheid
zwemvliezen, bril en loodgordel wordt dan door
kreeg, inmiddels gekregen. En dat is onzin,
de club ter beschikking gesteld.
want iedereen kan leren duiken, jong en oud."
Groupa Diving leidt haar leden zelf op voor de
Om verantwoord bezig te zijn, is het zinvol een
diverse brevetten. Het eerste (snorkel)brevet
opleiding te volgen. Sterker nog, zonder brevet kan in zo'n tien weken worden behaald. Lamé:
zal men (bijvoorbeeld op vakantie in het bui„Die tijd wordt besteed aan de kennismaking,

De vereniging vond onderdak in het
Sportfondsenbad West en duikt daar sindsdien
elke vrijdagavond. Dat is ook de verenigingsavond, want na het duiken gaan de leden naar
de Gustav Mahlerlaan (de voormalige Karel
Lotsylaan) tegenover het VU Ziekenhuis in
Amsterdam-Zuid, waar zij op nummer 26A een
eigen clubhuis hebben.
Milko Boelen is sinds twee jaar voorzitter van
de club. Hij noemt zijn leden
'enthousiaste sportduikers'.
•
„Duiken doe je vooral om onder
water naar het leven te kijken. Naar
de vissen bijvoorbeeld, die op een ,
paar meter van je vandaan zwemmen. En wat je in helder water allemaal kunt zien, is onvoorstelbaar."
„Het is ook een stukje ontspanning
en soms ook spannend, want je
' kunt je niet voorstellen wat donkerte is, als je niets ziet," zegt Lamé.
Het aantal sportduikers neemt de
laatste jaren een grote vlucht. „Het
is ook een prachtige sport, maar je
moet wel weten waarmee je bezig
bent. Jaarlijks gaan in Nederland
miljoenen duikers het water in en
komen er gemiddeld vijf orn het
leven. Procentueel is dat te verwaarlozen, maar het zijn er natuurlijk
• wel vijf te veel," stellen de twee.
Toch is sportduiken geen gevaarlijke sport. „Je moet het leren," stelt
Lamé, „vooral watje niet moet
• doen." In Nederland houden twee
verschillende groepen zich met de
sport bezig: de commerciëler! en zij
die het doen in het clubcircuit. „Er Duikleider Frans Baars (rechts) kijkt toe dat Jan Schouten (links) en Mark van
zijn nogal wat bonden, vooral in het der Wouw de juiste voorbereidingen treffen voordat ze het water in gaan

moet de kandidaat rustig worden. In die eerste
weken wordt geleerd hoe men goed moet
zwemmen, hoe bril en snorkel worden leeggeblazen, hoe men zich redt als er iets gebeurt.
Belangrijk is dat men in hetwater niet in
paniek raakt. Ook wordt iets vertelt over het
verschil tussen binnen- en buitenwater, iets dat
daarna ook in de praktijk wordt getoetst."
Omdat het water de mens gewoonlijk naar de
oppervlakte drukt, krijgt de sportduiker een
loodgordel (ongeveer vijf procent van het
lichaamsgewicht) om. „De eerste paar meter
neemt de druk in het water het meeste toe. Op
tien meter diepte bijvoorbeeld is de druk één
bar extra. Dan is het noodzakeüjk om de oren
te 'klaren'. Dat gebeurt door de neus dicht te
knijpen, dan gaat de buis van Eustatius open

en verdwijnt de druk op de oren."
Als die eerste kennismaking goed is verlopen,
mag de kandidaat mee naar buiten. Voordat het
eerste sterbrevet kan worden gehaald, moeten
minstens tien buiten-duiken met perslucht zijn
gemaakt. „Wij variëren dat, gaan het hele land
door. Je hoeft niet elke keer mee," zegt Lamé.
Twee keer per jaar worden bij Groupa Diving
examens afgenomen.
Bij het eerste stersbrevet heeft de duiker,
behalve zijn duikpak, ook een fles met perslucht op de rug (met een verbinding naar de
mond), een trimjack (om gewichtloosheid te
bereiken) en een dieptemeter (of duikcomputer) nodig. „Alle exameneisen zijn door de lads
vastgesteld. Bij ieder examen zijn altijd twee
instructeurs aanwezig en echt niet iedereen
slaagt altijd," stelt Lamé. Pas na
het tweede stersbrevet mag je
/
internationaal zelfstandig duiken.
Duiken wordt bij Groupa Diving
altijd met zijn tweeën gedaan,
waarbij de duikers door een
Buddylijn met elkaar verbonden
zijn. „Die lijn is verplicht als het
zicht minder dan vijf meter is.
Maar het is ook heel gezellig, het
versterkt het clubgevoel," vindt
Boelen.
Het tweetal wijst wel nog op de
gevaren. „De fles bevat perslucht,
dat wil zeggen dus ook stikstof. Als
je te vaak op een dag duikt, neemt
het lichaam dus ook veel stikstof
op. Dat kan leiden tot decompressieziekte. Veel ziekten kunnen echter worden voorkomen, door verstandig te duiken. Je mag hooguit
veertig meter, dat is de veiligheidsgrens. Anders treedt stikstofvergiftiging op. Maar duiken doe je niet
om diep te gaan. De eerste twintig
meter zijn trouwens het mooist."

Groupa Diving-instructeur Frank Lamé (midden) stelt zijn duikcompas in. Rechts
staat Marco Elzerman (met fles perslucht op de rug) en links Jan Schouten

.

Henk Fokkink
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Het enorme succes van de uitverkochte 'legendarische pianoconcerten' en de
vele verzoeken hebben er toe bijgedragen dat de meesterpianist

Wibi Soerjadi

D

RIE MAANDEN lang, gelijktijdig
met de Jacob Olie-tentoonstelling in
het Gemeentearchief Amsterdam,
hield deze krant een fotowedstrijd met
als thema 'Straatleven'. Ruim zeshonderd foto's werden hiervoor ingezonden.
Deze en komende wekende weken
publiceren we op de Uit & Vrije Tijd
pagina enkele foto's die een troostprijs
hebben gewonnen.

een extra solo-recital geeft in de Grote
zaal van Het Concertgebouw in
Amsterdam op zaterdag 10 juni.
Aanvangstijd 20.15 uur.
Het bijzondere extra programma bestaat
uit onder andere de Grande Pathétique
van Beethoven, Carnaval van Schumann
en werken van Chopin en Liszt. Het exclusieve programma is speciaal door Wibi
Soerjadi samengesteld en bij uitstek zeer
geschikt voor iedere muziekliefhebber
zowel jong en oud dat maar één maal te
horen zal zijn in Nederland.
Wibi Soerjadi die wordt gekenmerkt door
zijn briljante touche, fabelachtige toonvoering zal zijn publiek meevoeren naar
de muzikale hoogtepunten op zijn eigen
vertrouwde Bösendorfer Concertvleugel
Imperial.

>\

Lezers van deze krant krijgen 30 % korting op de normale toegangsprijzen van
90,70 en 35 gulden, en betalen dus resp. 63,49 en 24,50 gulden. Houders Pas
65+ betalen inclusief korting resp. 56,42 en 17,50 gulden. Lezers tot en met 25
jaar betalen slechts resp. 45, 35 en 17,50 gulden.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL
De kaarten kunnen besteld worden via
het gratis nummer van de Soerjadi
Ticketlijn: 0800-0231428. Reserveer
vroegtijdig.

B. van der Weel, Amsterdam
'l J9l. Keizersgracht in wintertooi

H.J. Bonnier, Alphen a/d Rijn
Jaren zestig, Willy eri Bueno aan het knikkeren

G. Pijpers, Amsterdam
Kruispunt Bilderdijkstraat-Kinkerstraat

'Kaarten worden na telefonische bestelling
toegestuurd. Portokosten bedragen 3,50 gulden
per kaart

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM

JVC 71 CM BREEDBEELD-TV

SAMSUNG RVS
COMBI MAGNETRON
LAAGSTE PRIJS GARANTIE
900 Watt magnetron met
neerklapbare grill, heteluchtoven, Crusty schaal
en draaispit. Diverse automatische functies.
Inhoud 26 liter.

NIEUW» Schitterende design-TV met
volledig vlakke 71 cm (eff. 66 cm) beeldbuis.
100 Hertz voor ongekende beeldkwaliteit.
Hif i-stereo. Incl. Teletekst zonder wachttijd
en afstandsbediening.
MET GRATIS EK-WEDSTRIJDBAL
EN MAAK KANS
OP 2 EK-TICKETS / /
>—^\
LAAGSTE PRIJS GARANTIE
VOOR HET
NEDERLANDS
ELFTAL.

'

u al volop scoren bij Expert!
AEG 12OO TOEREN
WASAUTOMAAT
Sensorgeregelde waterdosering
door Fuzzy Logic. Wasklasse A.
Energie- en droogklasse B.
Werkt zeer rustig. Aqua-control.
Centrifugeert 1200 toeren.
VAN 133ST- OP=OP

PHILIPS 55 CM TV/VIDEO COMBINATIE
TV met 55 cm (eff. 51 cm)-Blackline beeldbuis en
Teletekst. Turbodrive videorecorder met Showview en
PDC. 2 tuners: terwijl u het ene programma kijkt kunt u
een ander opnemen! Incl. afstandsbediening. In zwart
en zilver leverbaar.
WU 1095,Na inruil:

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

UIT ONZE
tV-RECLAME

LAAGSTE PRIJS GARANTIE.

O
Q.

KPN PREPAY +
PHILIPS
SAWYGSM
NIEUW! Bellen zonder
abonnement.
Standbytijd 200 uur.
Spreektijd 240 minuten.
Incl. trilfunctie en
spraakherkenning.
In speciaal EK-pakket.
Maximaal 70,- beltegoed
en 35,- SMS tegoed.
DUAL BAND

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

ARISTONA 7O CM 1OO HERTZ
BREEDBEELD-TV
70 cm (eff. 66 cm) Blackline beeldbuis,
dus contrastrijk en trillingsvrij beeld.
Met 100 Hertz en 2x 35 Watt stereo-geluid
met Incredible Surround.
Incl. afstandsbediening. ADV. 249571

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

BEL O2O - 35 55 355 VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE RUIM ZOO EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.
• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 £>• Gedempte Oude Gracht 5-9
O = OOK VERKOOP PC Q = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC. + = ALLEEN TV, VIDEO,JHIFI, ETC « = GEEN MOBIELE TELEFONIE
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LAMINAAT DIMENSION

PLANKEN MASSIF WOOD

LAMINAAT SERENADE

PARKET NESKA KEMPAS

KURK ROMA WAX

Laminaat met geborsteld
reliëfdecor op een
isolerende kurkondervloer.

Selecte rustieke
uitvoering massief eiken
planken. Dikte 22 mm.

Kliklaminaat in walnootof beuken landhuisdelendecor. Per m 2

Massief warm rood hardhout. Dikte 22 mm.
Olie geïmpregneerd.

12 mm dikke kurklamel
afgewerkt
met
o
slijtvastc waslaag.

Per m 2

Per m 2

introductieprijs $£Zl»

Per m 2

Por m2

'W©

Profiteer tot en met 28 mei van onze speciale 5=4 actie. U komt 5m2 halen en betaalt
slechts 4m2; dat is een korting van maar liefst 20% op alle afgebeelde aanbiedingen.
Santana is niet voor niets de spannendste speciaalzaak om een kwaliteitsvloer uit te zoeken.
Valschermkade 4, Amsterdam,
telefoon 020-669 58 23.
(tussen Carpetland en Praxis)
OPENINGSTIJDEN
maandag van 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-18.00
donderdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

JUNCKERS PARKET BORA

DESIGN LAMINAAT

Scandinavisch beuken, natuur of rustiek.
Dikte 22 mm. 100% verhuisbaar. Per m 2

Laminaat met decor van graniet terrazzo
voor normaal woongebruik. Per m 2
T$> Xi/LÜ Lu

iSPQNSORBINGO!
Slfï "MET
Ky'.fjf!.&.ffi^f\f •J^rLf:,L~;

30 I 08 105 10 '!

J;Hèeft n mét deze'geulleh '-i
een -volle kaart, dan wint u de j
25.000,-TJ

11

Stichting DOEN/
Sponsor Loterij
steunt Special
Olympics!

ƒ 40,- f 25

16.09.9Z-004

,

BINGO SURPRISE
N 27 MEI 2000
Philips Ice TV
EK Leeuwencap

X\\»'K-<VN»tr«X^~-W»T»"-<f.^ " -^O

* Meer informatie:
|
M

www.sponsorloterij.nl
www.wineensponsor.nl
ledenservice:
0900-300 1400 (35 cpm)
ZctTouIcn voorbehouden

Lef's win together!

Zondag 28 mei wordt in het
Stadspark van Groningen om
19.30 uur het startschot gegeven
voor de 2000 Special Olympics
European Gaines. Dé spelen voor
sporters met een verstandelijke
handicap, die tot en met 3 juni
gehouden worden. Alle sporters
strijden op hun eigen niveau om
de hoogste eer. Met als motto: Let's
win together! Sponsor mee en vul
vandaag nog de bon op deze
pagina in. Want dan maakt ü elke
maand kans op een auto vol met
geld, de Geluksdagprijzen en de
Bingoprijzen van de Sponsor
Loterij.
Iet Bijman
Nederlandse Sponsor Loterij

BON VOOR EEN AUTO iVIET l MHJOEN
Eö'Ta, ik wil een auto met daarin 225.000 CH de heer
gulden of zelfs l miljoen winnen. En maak
dan naast de prijzen in de maandelijkse trek- Naam:
kingen kans op tienduizenden Bingoprijzen!
Adres:
Met deze geluksdagen wil ik winnen:
dag

maand jaar

Lot 3
Voor elk lot worden drie cijfers toegevoegd aan de ingevuldc geluksdag. Ik machtig u hierbij tot \vcderop;egging voor elke maandelijkse trekking en de jaarlijkse
Ifxtra Trekking J. 10,- per lot van ncvcnslaande rekening af te schrijven.
Deelname hoiult in (Kiimicmlmi; v«n hei n-ijli-Miciii. op

aanvraag verkrijgbaar, lel. 0900-300 1400 (35 cpm).

NEDERLANDSE
1

IN MEI

B RE U KELEN U B LIJ
;: Binnënvering

. Eigen produktle
grenen bedden:,!
alle maten
. verkrijgbaar

.- - ' • • • : ' . & • .-.'.' • •
Poeketvering
Matrassen
instelbare mtddensektor
2 motorig en 3 jaar garantie.
70x200-80x200-90x200

+ POLYETHER MATRAS

Binnënvering

Ned. elftal bed

Binnënvering
afgedekt niet
schapenwol

Ned. elftal bed
140 X ZOO/ 1 60 x 2ÓO/ 1 80 x 200 i

GEHEEL COMPLEET: ELEKTRISCHE BODEM + POLYETHER MATRAS 4- BEUGEL + POTEN

E BOXSPRIM
:

Poeketvering
met hoes

, Grenen geloogd;
massief bed Gert

De Boxspring
Cïv«^. *"\

•

^

Poeketvering met
.afritsbare antlallergle hoes •;

' Grenen geloogd

399,-

'

l O jaar garantie op binnenvering

BBaSiffl8

Ó ij 77 yT ;

Zowel het matras als de onderbak met bonnel binnenvering (beige kleur) + 6 beuken poten

Poeketvering
met af rltsbare •
hoes afgedekt
met latex

Nachtkastje

compleet met achterwand

~•?*•' ^ " f .

Ivar gelakt

Poeketvering Izone afgedekt m.
latex + afgedekt
met schapenwol

.790,-

150.00.05

Poeketvering 7zone afgedekt m.
latex + afgedekt
met schapenwol

l O jaar garantie op binnenvering 2 x 90 x 200 met achterwand
wa
Zowel het matras als de onderbak met bonnel binnenvering (beige kleur) + 6 beuken poten

• Marie geloogd
f

W 7

y ""

«995,-

Postcode:
Plaats:.

Lot 2

ftü

(Post)bank l j i [
nummer: l ! ! i
Del mij hij een prijs
boven ƒ 10.000,-' tel:
Geboortedatum:
lu.ig-maanu-].i.u l

Datum:
Handtekening:

LOTERIJ

Bon opsturen donder posUcgcl) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875. 1100 VG Amsterdam.
•De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

Kussen
Clinofill
. wasbaar .

Dekbed

Dekbed

.synth.

Hoeslakens
Jersey katoen

Dekbed

140X 200

De Natrassenhal
Alleen op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 2000
Keuische Vaart 3A
OPENINGSTIJDEN:
maandag 1100-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 lot 17.30 uur
Breukelen
laterdagvan lÓ.OOtoi 16.00 uur
Tel. O 3 46-164O a O

uit BreukeBen

GRATIS PARKEREN

; • • : • • • .'M o t . rn 'e e r
dan
l O O O m a. t: r a s s e r»- e» p
B I n n e n v e r i n g - . p «a c k e t v e. r i r» s '-•• •' l 'ai..* e x - e n

GRATIS BEZORGEN
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a t:•r-'a.s.ar'e\n"-
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gemeente
amstelveen

Zoekt u werk in de natuur? Dan is dit de job voor u!
Amstelveen staat bekend als 'Stad m het groen' Mede vanwege deze identiteit, bereikbaarheid en hoogwaardige stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen, is Amstelveen
voor ruim 75.000 inwoners een aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Onderdeel van de
gemeentelijke organisatie is de dienst Milieu & Recreatie, met o a de hoofdafdeling

Amstelveen is een moderne
groene gemeente, gunstig
gelegen bij Amsterdam en het
.Groene Hart in de directe

Plantsoenen en begraafplaats Zorgvlied De afdeling Aanleg, Onderhoud en Beheer van
de hoofdafdeling Plantsoenen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van
ca 400 ha openbaar groen, waaronder 27.000 bomen, sportvelden en water.
Wij zijn op zoek naar vooral enthousiaste jonge groenmedewerkers die de handen uit de
mouwen willen steken en willen meewerken bij het onderhouden van de 'Stad in het groen'.
U bent jong, heeft wel interesse maar nog geen opleiding voor groenmedewerker, solliciteer

nabijheid van Schiphol.

dan toch U krijgt bij ons de kans om praktijk en theorie te combineren

Er zijn vacatures voor de functies

tuinman en tuinman/motorpark ^t
voor 36 uur per week p

Z O A L S

E L K E

meer

airbags,

twee

C H R Y S L E R
elektrisch

h e e f t de V o y a g e r e e n rijk u i t r u s t i n g s n i v e a u m e t o n d e r

bedienbarc

buitcnspiegels en stuurbekrachtigmg

V a n a f de

SE luxe zijn ook a i r c o , s p e e d c o n t r o J en e l e k t r i s c h e bedienbare ramen s t a n d a a r d

Daarnaast

b i e d t e l k e V o y a g e r v e e l f l e x i b e l in t e d e l e n r u i m t e

De stad, met circa 78.000
inwoners, kent een verrassende
hoeveelheid werkgelegenheid

veelal in de dienstverlenende
sector. Amstelveen is internationaal georiënteerd en een

v e r p l a a t s e n , te v e r s c h u i v e n en

Functie-informatie:
U verricht m deze functies alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van aanleg

te v e r w i j d e r e n

S t o e l e n en b a n k e n zijn e e n v o u d i g t e

Ga v o o r de

mogelijkheden e n e e n p r o e f r i t n a a r o n d e r s t a a n d e C h r y s l e r d e a l e r

CHRYSLER

en onderhoud van het openbare groen, sportvelden en parken. U gebruikt hiervoor
(gemotoriseerde) gereedschappen en draagt zorg voor kwaliteit m het onderhoud.

V O Y A G E R

Functie-eisen:
- Itus-niveau of een vakgerichte cursus (of u bent bereid deze te volgen);
-enkelejaren ervaring m soortgelijke werkzaamheden;
- u kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
- m het bezit van een rijbewijs en

aantrekkelijke vestigingsplaats. De kwaliteit van de
voorzieningen is hoog; er is een

CHRYSLER HEEMSTEDE

-een klantvriendelijke houding.

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Salaris en arbeidsvoorwaarden:
Afhankelijk van opleiding en ervaring kan een salaris worden geboden van maximaal
ƒ 3 715,- bruto per maand, salarisschaal 3 met een uitloopmogelijkheid naar salaris-

groot aanbod van winkels,
scholen en sportieve en
culturele instellingen. Amstel-

schaal 4 (ƒ 3 922,-) Naast uw salaris heeft u recht op een maandelijkse garantietoelage

Chiyiler Voya>,cr ï 4. SC vamf [ 55 995
cxc]

(Afuibcild Chryilcr VoyaRif 3 3i V6 LP vanaf l 96 280

) PrDztn mcl BTW al importeur

kosun njklaar maken en verwijderingsbijdrage Leaseprijzen op aanvraag bij DaimltrChryskr l mancc 030 - 605 98 71

Bel voor meer informatie DaimlcrChryslei Nederland B V

0 3 4 7 - 3 6 3 4 0 0 Wijzigingen voorbehouden Internet w w w chrjskr nl

buitendienst Er wordt gewerkt met zomer- en wintertijden. Gemeente Amstelveen biedt
een goed arbeidsvoorwaardenpakket Opvang voor kinderen van 0-4 jaar is afhankelijk
van de beschikbare plaatsen, evenals naschoolse opvang

veen werkt hard aan een geheel Inlichtingen en sollicitatie:
nieuw stadscentrum.
Kortom, een prima woon- en

Bent u geïnteresseerd maar u wilt nadere informatie over de functie, dan kun u contact
opnemen met de heer C. Groeneveld, hoofd afdeling Aanleg, Onderhoud en Beheer
tel. (020) 540 42 41. Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan
gemeente Amstelveen, t a v mevrouw A.M Boon, stafafd Personeelszaken M&R,

werkgemeente!

Postbus 4,1180 BA Amstelveen, onder vermelding van vacaturenummer 00 14

NISSAN QUALITY
OCCASIONS SPEKTAKEL
Met 1 jaar of 20.000 km official

BL/A\
JUWELIER • HORLOGER • GOUDSMID

Heb ie op woenscSageen uurtje tijd?
Wil je

Wil je

kranten bezorgen?
-00 verdienen

RIJKS GEDIPLOMEERD MEESTER HORLOGEMAKER
REPARATIES EN ONTWERPEN IN EIGEN ATELIER

Voor onze vestiging te Diemen zoeken wi| een enthousioste
en gemotiveerde
fulltime + parttime medewerker (M/V).
Wii vragen
•
Een flexibele, accurate, vrolijke en klantvriendelijke
instelling
•
Enige verkoopervaring in onze branche slellen wij op
prijs, maar is geen voorwaarde
Wii
•
•
•
•

Geef je dan op als

iEZORGER/STER,

van het fUfü<w©BB

bieden
Een leuke baan in een modern en veelzijdig bedrijf
Afwisselend werk m een gezellig en enthousiast team
Een assortiment dat bestaat uit een mooi en gevarieerd
merkenpakket
Goede verdiensten

Heeft u interesse2
Stuur dan uw sollicitatie met cv naar
Puttman Juweliers
of bel voor een afspraak
C v Maarssenplem 14-15
overdag ( 0 2 0 ) 6 9 0 3 7 2 7
l l l l JE Diemen
's avonds (020) 696 89 13

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg,
dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804

AdvertVren? Bel met Rlna Verkaaik 020-562 2804

ï^ïï^ïidi^

auto i/eenGman
AMSTERDAM ZUID OOST:

Schepenbergweg 43
telefoon 020 - 691 02 01

auto i/eeneman
VROEGOP
l
l
AMSTELVEEN:
Bovenkerkerweg 5-9

l

telefoon 020 - 641 08 18

l

auto i/eenemsn

AMSTERDAM WEESP:
Hogeweyselaan 207
telefoon 0294-480041

AMSTERDAM OOST:
Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51

Micra 1.3 GX 3drs, Groen, 04-96,
Micra 1.3 LX 3drs, Rood, 05/'94,
| Nissan 100 NX, Blauw metallic,1994,| 100 NX 1.6 T-BAR SLX, Rood,
f. 16250,-" 91.000 km
06-96,12 850 km
f. 26 995,
71.000 km
f. 13.995,-' 74 016 km
f 21.995,Micra 1.3 LX Sdrs, L.Green M.
I Nissan Almera 1.4 3drs Comfort,
Almera 1.4 Sdrs GX, Groen, 01-96,
12/'94, 64.000 km
f 74.995,-! Micra 1.3 SRi 3drs, Groen, 06-98,
f. 21 995,
Blauw, 1999,16.000 km
f. 29.995,-! 44.000 km ._
22.153 km
f. 79.995,-1
Micra 1.0 GL Sdrs, Yellow, 1998
l Ford Mondeo 1.6 Sdrs, Rood, 1996,
Almera 1.6 Sdrs GX, Groen, 01-96,
32.000 km
f. 19.995,-'
f. 21.995,
105.000 km
f. 17995,-" 22.000 km
Micra 1.3 Lima Sdrs, Geel, 03-99,
Micra 1.3 Aztek, MysLYellow, 09/'99, ,
Almera 1.4 Sdrs GX+, Groen, 01-96,
12.120 km
f. 20.995,-1 | Nissan Primera 1.6 STATION,
4 500 km
f. 25.995,- \
42.000 km
f 21.995,
Blauw/Groen, 1995,
Sunny 1.4 Sdrs LX+, Rood, 03/'94,
i 80.000 km
f. 22.995,-| Almera 1.4 Sdrs PULSAR, Rood,
Sunny 1.4 LX 4drs, Grijs, 03-99,
7.300 km
f. 12.995,-1 54.854 km.
06-97, 36 942 km
f. 25 995,
f. 7.995,-• Nissan Micra 1.0 Jive, Rood, 1994,
Sunny 1.4 Sdrs, Clair Rood, 01/'95,
, 45.000 km
/. 73995,Almera 1.4 Sdrs PULSAR, Med.Red
45.000 km
f. 15.995,-1 Sunny 1.4 Clair 4drs, Groen, 05-94,
07-97,45.000 km. „___
f. 25.995,
Nissan Almera 1.4 4drs GX, Groen,
Sunny 1.4 Sdrs, Clair Rood, 01 /'95,
119.428 km.
f. 7 7.995,-1 1995,77.000 km
Almera 1.4 4drs GX+, Groen, 06-98,
f. 19 995,62.000 km
f. 15.995,-1
28 000 km
f27.995,
Ford Escort 1.8 Sdrs, Zilver, 1995,
Sunny 1.4 Clair Sdrs, Silver, 06-94,
Sunny 1.4 4drs, Clair Rood, 06/'94,
71.000 km
f. 16995Almera 1.6 Sdrs SLX, Groen, 11-98,
f. 72.995,-|
67.000 km
f. 14.995,-1 85.011 km
15.000
km
f
28.995,
Fiat Punto 1.1 Young, Blauw, 1998,
Almera 1.4 4drs GXT, M. Red, 11 /'95, i
l 49.000 km
.. f. 18.995,- , Micra 1.0 Sdrs LX, Zilver, 09-94,
77.000 km
f. 18.995,- \ Almera 1.4 GX Sdrs, Rood, 09-96,
| 88.000 km
f 14.995,
96.085 km
f. 15.995,-t \ Nissan Primera 2.0 4drs, Groen,
Almera 1.4 Sdrs, Blue met, 1999,
1997,13.000 km
f. 28.995,Micra 1.0 Sdrs S, Blauw, 03-95,
9 000 km
f. 31.995,-,
50.000
km
f
15.995,
\ Almera 1.4 GX 4drs, Groen, 04-98,
I Nissan Micra 1300 TC 3drs, Zwart,
Almera 1.4 Sdrs Pulsar, M. Red,
f. 26.495,-| 1995,85.000 km
f. 74.995,-| Micra 1.3 Sdrs GX, Gold, 05-96,
08/'97, 33.000 km
f. 24.995,- \ 31.701 km
25.490 km
f 17.995,
l Nissan Almera 1.6 Sdrs GX, Zilver,
Almera 1.6 4drs Automaat, Blue M. ' Almera 1.6 GX Sdrs, Zwart, 10-98,
1998, 55.000 km. _
_. f. 27.995,-' Micra 1.3 Sdrs GX, Rood, 04-97,
05/'98,32.000 km
f. 26.995,29.497 km
f. 27.495,-, Nissan Micra 1.3 GX Sdrs, Groen,
26.500
km
_
f.
79.995,
Almera 1.4 4drs GX+, D.Green,
1997,16 000 km
f. 79.995,-! Micra 1.0 Sdrs PAPILL, aut, Wit,
01 /'99,26.000 km
f 29.995,-1 Primera 1.6 LX 4drs, Wit, 02-95
._ f 19.995,
Almera 1.4 3drs Sport, Yellow,
60.284 km
f. 17.495,-1 ! Nissan Almera 1.4 S, Yellow, 1995, 1 11-97, 26 500 km
7.000 km
f. 79.995,OSfSS, 8.600 km
f. 28.995,-'
Primera 1.6 4drs LX, Rood, 03-94,
i Nissan Primera 1.6 SRI Sdrs,
82.395 km
f. 75 995,
Prlmera 1.6 GX Sdrs, Silver, 10-96
Primera 1.6 LX 4drs Airco, M. Red.,
f. 23.995,-| Primera 2.0 Sdrs GX, Grijs, 10-96,
f.27.995,-| Blauw, 1996, 68.000 km
09/'94,102.000 km
f. 7 6.995,-1 80.349 km
l
Nissan
Almera
1.6
Sdrs
Florida,
Prlmera 1.6 LX Sdrs Airco, M. Red.,
41.712 km
f. 26 995,
1997, 58.000 km
f. 25.995,-! Primera 1.6 Sdrs GX, D. Blauw,
04/'96,93.000 km
f. 19.995,-1 Prlmera 1.6 GX 4drs, Blauw, 06-98,
35.598 km
f. 26.995,Nissan Micra 1.3 Sdrs, Groen, 1996,
Primera 2.0 Invitation Sdrs, Medium
01 -96, 49.000 km
f 22.995,
l 92.000 km
. f. 74.995,Red, 09/'96,80.000 km
f. 23.995,- \
Primera 2.0 TD 4drs SLX, Silver,
Primera 2.0 SLX 4drs, aut Do. Rood, l
Nissan Almera 1.4 Sdrs GX, Wit,
Primera 2.0 DSL Wagon, D.BI m.,
01 -98,102 000 km.
f. 29.995,
f. 36 995,-| 1995, 73.000 km.
f. 17.995,-1 Primera 2.0 TD 4drs SLX, D. Blauw,
03/'96,103.000 km
f. 79 995,-1 02-98, 29.164 km
Prlmera 2.0 SE, 4drs, D.Green m,
Nissan Almera 1.4 4drs GX,
01-98,44.000 km..
f. 37.995,
, Terrano 2.4 SGX Sdrs, Silver, 03-95,
05/'98, 29.000 km
f. 34.995,-1 | 83 898 km
_. f. 32.500,-! B.Rood, 1996,45.000 km. _ f. 27.995,-! Primera 1.6 16V 4drs, Blauw, 10-98,
Primera 1.6 SLX Sdrs, BI.Green M.
Fiat Bravo 1.4 SX Sdrs, Groen, 1997, [ 19 000 km.
f 36.995,
06/'98, 21.000 km
f. 31.995,-1 d-Bicl.7 D, R 9 od11"95,
57.000 km. _
_ . f 18 995,-| Primera 1.6 Sdrs LX, Wit, 09-94,
Primera 2.0 Sdrs, TVend, Autom.,
150.914km.
._ . f. 10250,-' Nissan Primera 2.0 SRI 4drs,
72.000 km. - _
f 14 995,
Grijs m, 03/'99,8.000 km _ f. 34.995,-,
Ex. BTWf Blauw Metallic, 28 000 km. .f.24995,-. SUN 1.6 4drs LX+, Grijs, 01-94,
Maxima 2.0 SE, 4drs, Do.rood, 1998, l Maxima QX 2.0 SE aut., Brown,
l Nissan Almera 1.4 4drs GX Airco,
84.000 km
f. 15 995,'
40.000 km
f. 45.995,- \ 03-99,12.112 km. _
f. 63.495,Rood, 1996,64 000 km... f.27.995,-| SUN 1.4 Sdrs SAIL, Rood, 06-95,
Primera 2.0 GT 150 pk, Bleu M.,
Nissan Almera 1.6 GX Automaat,
52.000 km
f.15 995,'
Mazda 626 1.8 Sdrs, Rood, 06-96,
05/'99,10.000 km
f. 44.995,Rood, 1997,45.000 km
f 25.995. SUN 1.4 Sdrs LX, Zilver, 04-94,
f 23.995,-! Nissan Prlmera 2.0 Automaat,
100 NX 1.6 SLX Sport, Wit, 08/'95, " 42.598 km.
65.000 km
f 75.995,
70.000 km
f. 26.995,- \
l Zilver, 1996, Luxe uit
f. 27.995.-l
Serena 2.0 SE 4drs, Do.blauw, 1997,
60.000 km
f. 36.995,-'

• Alle Q-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd
• Gratis Mobiliteitspas
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» 24-Uurs Nissan Alarm Service

I

• Gratis Vervangend
lVervoer
l
bij Schadeherstel!

I

l
l
l
l
l
l
l
l
Occasions
lMetQuality-Line
1jaar of 20.000 Kilometer
I

Official Dealer-Garantie!
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Autodealers

X5 zet BAAWtraditie voort

Daihatsu Cuore Marathon

artendiefje

De
Nederlandse
Dealer
Associatie (N DA), een afdeling
van BOVAG, gaat zich krach tiger en harder opstellen in de
belangenbehartiging, vooral
richting overheid. Scheidend
voorzitter Leo Knijn liet weten
dat de organisatie het zich niet
langer kan permitteren op een
al te softe manier te communiceren met Den Haag De N DA
behartigt de autobelangen
richting overheid. "Het bevalt
me allerminst dat de auto en
zijn berijder steeds maar weer
met de ezelsmuts op in de
hoek wordt gezet. Te lang en
te vaak zijn autogebruikers en
auto-eigenaren letterlijk en
figuurlijk het kind van de rekening geworden", aldus Jan
Ploeg, de nieuwe voorzitter
van de NDA.

A

Moederdagcadeau
's bij Toyota
Toyota wil vaders en kinderen
erop wijzen dat de Toyotadealer artikelen in huis heeft
die uitermate geschikt zijn als
moederdagcadeau
Bijvoorbeeld een paraplu, een
tas voor fitness-spullen of een
sweater Maar ook accessoires
voor de auto zoals lichtmetalen
wielen of een achtersporler.

Smart naar Saab
Ontwerper Michael Mauer
gaat weg bij Smart om voortaan voor Saab nieuwe modelien te gaan tekenen. Bij MCC
Smart Gmbh was hij hoofd van
de ontwerpafdeling. BIJ Saab
gaat hij dezelfde functie vervullen Michael Mauer tekende
niet alleen de Smart, maar was
ook betrokken bij het ontwerpen van de Mercedes SIK, SL
en de A-klasse. Laatste ontwerp van zijn hand bij Smart
was de roadster, die onlangs
werd gepresenteerd

De Cuore Marathon
lijkt klaar voor
het circuit.

A

gressief blikt de Daihatsu Cuore Marathon de wereld in.
Met zijn enorme voorspoiler lijkt de auto eerder geschikt
voor het circuit. De felle gele kleur zorgt ervoor dat het
moeilijk is om niet op te vallen tussen de andere auto's. Met al
deze extra's doet de auto denken aan de Mini Cooper van weleer.
Niks is te gek en alles is mogelijk op de Cuore. Er kan naar hartelust gewinkeld worden bij de Daihatsu-dealer. Zo was de door
ons gereden Marathon voorzien van bumperspoilers voor en achter en 14 inch lichtmetalen wielen. Daarmee krijgt de auto een
lekker sportieve uitsrating.
BIJ deze aanpassingen hoort een
sportieve krachtbron Daarin stelt
de auto niet teleur In het vooronder huist een 1,0-hter motor met
twaalf kleppen Het dnecilmdertje
geeft een lekker sportieve brom
Voor een auto die slechts 720 kilogram weegt is dat echter meer dan
voldoende HIJ reageert vlot op het
gas en laat zich graag op toeren njden Mede door de straffe afstemmmg lijkt elk genomen bocht wel

alsof er op het circuit wordt gereden Snel genomen bochten deren
de Cuore niet Ondanks de sportieve aspiraties van de auto verbruikt
de motor slechts een liter op de
twintig kilometer Economisch
gezien is de aanschaf van een
Cuore een verantwoorde keuze De
Consumentenbond ziet deze auto
als de zuinigste m zijn klasse
De zit achter het stuur is goed Wat
meteen opvalt is de grote hoofd-

ruimte die de auto biedt Daardoor
zitten de passagiers voorin vrij
rechtop Dat komt ten goede aan
de beenruimte voor de achterpassagiers Na een beetje passen en
meten, vinden vier volwassenen
prima plaats m de Cuore Voor
korte duur dan, m een ruk door
naar Parijs wordt voor de mensen
achterin doorbijten De bagageruimte is voor een auto m deze
klasse meer dan redelijk Van bmnenuit kunnen de tankdop en
kofferklep geopend worden Het
Marathon-pakket is leverbaar op
de driedeurs Cuore STi, XTÏ en RTi
Onze testauto was gebaseerd op
de meest luxueuze RTi uitvoering
Onze geelgekleurde vriend was
door de importeur werkelijk van
alle luxe voorzien Naast uiterlijke
aanpassingen zat er ook nog een

Voorname alleskunner
D

e rust in het Oostenrijkse Schladming is de afgelopen
weken wreed verstoord door een wel hele bijzondere auto.
De Audi Allroad werd daar door de pers aan de tand
gevoeld. Een bijzondere auto om te zien. Grote wielen van een
terreinwagen onder een zeer voorname A6 Avant carrosserie.

Audi heeft deze elementen weten
te verwerken tot een werkelijk
imposante creatie Met deze auto
hoopt Audi mensen te kunnen
bedienen die niet willen kiezen tussen een teriemwagen of een personenwagen Een auto als deze kan
niet zonder vierwielaandrijving,
vandaar dat de Allroad is uitgerust
met het Quattro-systeem Deze
permanente aandrijving is ideaal
voor het overwinnen van moeilijk
begaanbaar terrein Audi koppelt
dit aandrijfsysteem aan fantastische
motoren In geen van beide gevallen is het behelpen De 2,7 liter
biturbo V6 benzinemotor levert
250 pk, de diesel, een 2,5 liter V6
TDI-motor, levert 180 pk Allebei
zijn ze standaard uitgerust met een
handgeschakelde zesversnellingsbak Als optie kan deze bak worden
uitgerust met 'Low Range' Ideaal
voor bijzonder zwaar terrein of bij
extreme stijgingen Tot een snelheid van 30 km/u kan dit systeem
door een druktoets worden mgeschakeld Dit systeem helpt de

bestuurder het koppel bij zeer lage
snelheden te doseren
Meest opvallend aan de Allroad is
de luchtvenng Zowel de voor- als
achterwielen zijn uitgerust met
luchtveerpoten, waarmee de hoogteop vier standen is m te stellen Zo
kan er gekozen worden voor grote
bodemvrijheid m het terrein of juist
weinig op de snelweg Ideaal, want
hoe vaak wordt dit soort auto's nu
ingezet als terreinwagen
Dat
maakt de auto ideaal voor degene
die geen keuze wil maken Het systeem is zo ontwikkeld dat er geen
foute keuze kan worden gemaakt,
want het systeem bepaalt uitemdelijk welke stand wordt ingeschakeld
Het oog wil ook wat, moeten de
ontwerpers bij Audi hebben
gedacht De Allroad is meteen als
zodanig te kennen Door het monteren van grote 17 inch wielen zijn
de wielkasten uitgebouwd Net als
de bumpers zijn deze uitgevoerd m
matzwart Ter verduidelijking van
de terremkwahteiten zijn er alumi-

nium bodemplaten voor en achter
gemonteerd De banden zijn speciaal ontwikkeld voor de Allroad Ze
zijn hard genoeg om hoge prestaties te leveren, maar ook prima
geschikt om m het terrein uit de
weg te kunnen
De Allroad wordt leverbaar vanaf
122 750 gulden Dat is een aardige
som geld Daarvoor is een hoop
ander leuks in de wereld te koop
Sterke punt van deze auto is echter
dat het eigenlijk twee auto's zijn
Een krachtige terrembeul voor in
het weekend en een voorname

De grote wielen laten
zien dat het hier niet om een
gewone A6 Avant gaat.

zakenauto, waarin zonder schroom
voorgereden kan worden bu het
Amstel Hotel Met de Aliroad
bewijst Audi dat ze m Inglostadt
heerlijke auto's bouwen

Saab zet zinnen op internationale
rallycross

I

et Clarion Team Europe met coureur Per Eklund en Saab zet
alles op alles om het vorig jaar behaalde Europees kampioenschap rallycross dit jaar te prolongeren. Er is een
nieuwe, nog krachtiger auto ontwikkeld. De carrosserie is vijftig
kilo lichter gemaakt en de 2,O-liter turbomotor levert een hoog
vermogen van 550 tot 600 pk.
Voor dit seizoen heeft Eklund
twaalf wedstrijden, die meetellen
voor het Zweeds en het Europees
kampioenschap, op het programrna staan "De concurrentie is dit

jaar sterker dan ooit, met name
omdat ae Noorse coureurs nu ook
mogen uitkomen m de wedstnjden
om het Zweeds kampioenscnap",
aldus Eklund Op 4 juli meldt hij

zich bovendien aan de start van
een speciale race de beroemde,
mens en machine teisterende Pikes
Peak heuvelklim m de Verenigde
Staten Hier meet hij zijn krachten
met 's werelds snelste rallyrijders m
een specifiek voor deze klim geprepareerde auto
De tuningsafdelmg van Saab m
Trollhattan, Trollspeed, heeft uit de
2,0-liter turbomotor nog wat extra
paardenkrachten gehaald Niet
alleen het vermogen steeg, ook het
koppel Dat bedraagt maar liefst
800 Nm Samen met vierwielaandrijvmg en een zesversnellmgsbak
geeft dit de duto van Per Eklund
Formule 1-achtige presentaties De
acceleratie van 0-100 km/uur verloopt m minder dan 2,5 seconden
en de topsnelheid bedraagt om en
nabij de 250 km/uur
De Pikes Peak heuvelklim m
Colorado is al sinds 1916 elk jaar
op
de
Amerikaanse
Onafhankelijkheidsdag De race

voltrekt zich over een traject van 20
kilometer met 156 bochten en een
stijging van m totaal 1 500 meter
naar een maximale hoogte van
4 300 meter "Het is een veeleisende wedstrijd Met narne door de
steeds ijlere lucht moet de turbo
meer druk leveren om de motor te
voorzien van voldoende zuurstof",
aldus Eklund "Gelukkig zijn er
nauwelijks voorschriften We hoeven bijvoorbeeld geen gebruik te
maken van de inlaatrestrictor van
45 millimeter zoals die is voorgeschreven in de rallyctosswedstnjden " De 2,0-liter turbomotor
levert daardoor nog eens zo'n 150
paardenkrachten extra
Om het geweld te weerstaan heeft
Saab de Pikes Peak auto voorzien
van een extra frame, dat tevens de
veiligheid verhoogt Want de snelheden bij de heuvelklim zijn heel
behoorlijk en de risico's groot
Vorig jaar haalde de winnaar een
gemiddelde snelheid van 120
km/uur

navigatiesysteem in Al deze uiterlijke aanpassingen maken de Cuore
natuurlijk interessant voor het jongere publiek Toch is de auto zonder al die poespas ook zeker de
moeite waard HIJ laat zich licht sturen en wordt ook als automaat
Specificaties:
Motortype:

dnecilinder
hjnmotor, vier
kleppen per
cilinder
Cilinderinhoud: 989 cm3
Vermogen.
40 kW (56 pk)
bij 5 2001 p.m
88 Nm
Max. koppel:
bij 3 600 t p.m.
Acceleratie:
12,8 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid:
140 km/u u r
Gem. verbruik
5,0 Itr/ 100 km

Ook van binnen
blijft de Cuore
een snoepje

geleverd Gelukkig kan er ook
gekozen worden voor een wat
bescheidener kleur

Foto's: Maarten van Leeuwen
Chris Jan Lammerts

Prijs. va.
16.995,- (STi)
Marathonpakket-1 398,Sportpakket
2.080,Bijzonderheden:
Dubbele airbags
Breedstralers
Centrale deurvergrendeling
Elektrisch bedienbare ruiten voor
Elektrisch bedienbare spiegels
Lichtmetalen wielen

lhoewel het creëren van een nieuw segment met de X5 een
beetje overdreven is, biedt de BMW 4x4 wel njeigenschappen die we nog nooit eerder bij een terreinwagen
hebben waargenomen. Daardoor is de X5 bijvoorbeeld de ideale
auto om mee op wintersport te gaan. Ondanks zijn multifunctionele eigenschappen (hoge carrosserie, permanente vierwielaandrijving) is deze 4x4 op de (snel)weg een genot om te rijden.
Afgezien van de overzichtelijk hoge zitpositie en een iets
straffere vering dan de 5-serie merk je niet dat je in een terreinwagen op pad bent. De X5 4.4i rijdt heerlijk soepel, laat zich kinderlijk eenvoudig door bochten dirigeren en is ook nog eens ontzettend snel. Daarmee komt BMW precies tegemoet aan de wensen en verwachtingen van potentiële kopers. De auto zet de
BMW- traditie van een ongekend goede wegligging, comfort en
toch op afroep een sportief rijgedrag voort. Een goede prestatie
voor een dergelijk grote, zware (2.070 kilogram) auto.
Ook op andere gebieden heeft
BMW zijn personenauto's als voorbeeld genomen Passagiers van de
X5 kunnen bijvoorbeeld vertrouwen op dezelfde veiligheidsvoorzienmgen als m de BMW-personenauto's Ze beschermen tot tien
airbags, uitvoerig geteste kreukelzones rondom en een rondom verstevigde carrosserie de inzittenden
bij een aanrijding Om het echter
niet zo ver te laten komen heeft
BMW de X5 uitgerust met een hele
waslijst aan elektronische systemen
De 4,4 liter V8 komt goed tot zijn
recht in de X5 De krachtbron
levert 286 pk en stelt de bestuurder
m staat m slechts 7,5 seconden
vanuit stilstand naar 100 km/u te
sprinten Het prachtige geluid dat

de krachtbron door de twee dubbele uitlaten (i) laat horen krijgen
de inzittenden cadeau De topsnelheid met de standaard 17 inch wielen bedraagt 207 km/u Laat de
eigenaar zijn BMW echter uitrusten
met een sportpakket bestaande uit
sportvermg, 19 inch wielen en banden met een hogere maximumsnelheid, dan is de X5 m staat tot
een top van maar liefst 230 km/u'
Een auto van het kaliber X5
beschikt over een zeer uitgebreide
uitrusting Zo is een automatische
versnellmgbak met Steptronic (de
bestuurder kan hiermee ook zelf de
verzetten kiezen) standaard, evenals automatische hoogteregeling
van de luchtvenng (alleen op de
440

Demio ruimtetopper van Mazda

M

azda heeft op tijd onderkend dat de belangstelling voor
ruimteauto's in Europa razendsnel zou toenemen. Met
de Demio, de Premacy en de MPV heeft het Japanse
merk ook een mooi gamma in huis. Daarbij is de Demio in grootte dan wel de kleinste, qua verkopen is het bij Mazda de topper.
Sinds de auto vier jaar geleden m
productie kwam, zijn er wereldwijd
al 430 000 exemplaren verkocht
Ook in Nederland doet de auto het
goed Terwijl de keus toch zeer
beperkt was, met alleen de 1 3 liter
benzinemotor van 63 pk/46 kW op
de prijslijst Daaraan mankeert
eigenlijk niets, maar een aantal
mensen geeft nu eenmaal de voorkeur aan auto's met meer vermogen Nu het model een facelift
ondergaat, introduceert Mazda
meteen de 1 5 versie, die met 75
pk/55 kW bij 5 500 t/mm in elk
geval wat sterker is
BIJ de introductie m Berlijn nemen
wij de 1 5 met automaat
Aangezien de route dwars door
deze ooit verdeelde stad loopt, lijkt
ons dat wel heel plezierig Voor het
gemak is het traject voorgeprogrammeerd m een VDO Dayton
MS 5000 Multimediasysteem, een
ultramodern autonavigatiesysteem
Dat maakt het leven gemakkelijk,
want dankzij de aanwijzingen van
de computer (zowel m spraak als m
beeld) rijden we zonder zoeken
kriskras langs belangrijke punten m
de stad Inderdaad, zo'n systeem
gun je iedereen
Maar wij testen deze keer de
Demio, die ervaringen zijn belangrijker Uit eerdere ervaringen weten
we dat het een praktische auto is
Dankzij de geringe lengte van

3,815 meter kun je er gemakkelijk
mee manoeuvreren Er is ruimte
voldoende, dankzij de hoogte van
1,50 meter en de breedte van 1,65
meter Als we bagage bij ons zouden hebben gehad, was dat evenmin een probleem geweest De
achterbank is m delen neerklapbaar, zodat je de bagageruimte van
330 liter gemakkelijk kunt uitbreiden
Uiterlijk is de Demio flink onder
handen genomen Het ziet er allemaal weer strak en modern uit
Ook het interieur heeft wat wijzigmgen ondergaan Zo claimt
Mazda dat het dashboard opnieuw
is ontworpen Het is thans uitgevoerd in twee kleuren, waarin de
vrolijke meters zich goed laten aflezen Handig zijn de opbergvakken
en de bekerhouders waarin ons
blikje frisdrank past Berlijn wordt
dit voorjaar getroffen door een
soort hittegolf, dus een verfrissing
smaakt best
Moeiteloos beweegt de Demio zich
door het intensieve verkeer In dit
soort omstandigheden is rijden met
een automaat een groot genoegen
Je levert wel een beetje vermogen
m, maar daar staat ontzetfend veel
gemak tegenover De stoelen laten
zich gemakkelijk stellen voor zijn
de sleden met 20 mm verlengd,
wat het comfort ten goede komt
Ook de achterbank kan naar voor

of achteren worden verschoven
Mazda meldt dat er meer isolatiemateriaal is gebruikt en dat ook de
toepassing van een dynamo met
vibratiedempende ring en een stillere koelventilator bijdragen aan
een stiller interieur De praktijk
vormt het bewijs ook als we de
motor op toeren jagen en op de
autoweg de maximumsnelheid een
beetje overschrijden kun je op
gewone toonhoogte met elkaar
communiceren En dan te bedenken dat een automaat altijd nog
wat extra vermogen opslorpt en
dus m principe iets meer herrie
maakt1 Ons testvoertuig is daarbij
ook nog eens uitgerust met een airconditionmg
We hebben ons echter m deze
Demio prima vermaakt Met veel
plezier rijden we een middag lang
door Berlijn, langs statige gebouwen en historische plekken
Hoewel de herenigde stad in feite
een grote bouwput is vind je hier
ook veel bewijzen van de roem-

ruchte historie van Pruisen in het
bijzonder en Duitsland m het algemeen Al die bouwkunst is een lust
voor het oog Waarbij we nogmaals kunnen aantekenen dat zo n
VDO Dayton Mobiele Multimedia
wel heel erg genoeglijk is en eigenlijk onmisbaar als je al die plekken
in een middag wilt aandoen'
De Demio is te koop m drie uitrus
tmgsvananten de Comfort de
Exclusive en de Tourmg De goedkoopste versie, de 1 3 Comfort
staat m de prijslijst vanaf 27 995
Standaard is deze onder meer voorzien voorzien van twee airbags en
gordelspanners De De Exclusive
kost vanaf 29 995 voor de 1 3 en
30 995 voor de 1 5 >/anant De
Tourmg ten slotte is alleen verkrijg
baar met 1 5 motor en kost vanaf
33 495 gulden De automaat
alleen op de Tourmg kost 2 500
gulden extra voor airconditioning
mtt 2000 gulden worden bijbetaald

Honda CR-V van Britse bodem
De CR-V is het vijfde
model van Honda
dat in Engeland van
de band loopt

H

onda gaat de vierwielaangedreven CR-V voor de Europese
markt in het Britse Swindon produceren. De Japanse
fabriek had eerder al aangekondigd de productiefaciliteit
in Engeland te vergroten. In 2001 zullen 250.000 Honda's van
Britse bodem komen. De CR-V is het vijfde model dat daar gefabriceerd wordt. Momenteel produceert Honda er ook twee Civicen twee Accord-modellen.

Honda kan met de extra fabricageplaats voor de CR-V beter voldoen
aan de vraag die er naar dit model
is Sinds de introductie m 1997 kon
het aanbod niet altijd gelijke tred
houden met de vraag De eerste
CR-V uit Swindon wordt m juni
afgeleverd Jaarlijks zullen er zo'n
20 000 exemplaren de fabriek verlaten

De uitbreiding van de productieca
paciteit in Swindon waar een
tweede fabriek wordt gebouwd
betekent een toename van circa
duizend banen in Groot-Bnttanie
De Japanners zijn dan ook naarstig
op zoek naar medewerkers In eeiste instantie gaat Honda op zoek
naar ruim 120 ingenieurs uit diver
se disciplines Vanaf de herfst van
dit jaar zullen nog eens 800 productiemedewerkers worden ingeschakeld voor de periode tot 2002
Honda doet het goed in Engeland
Als een van de weinige autoproducenten ziet het zijn verkoopcijteis
op de Britse markt stijgen Vooial
de Accord wordt steeds populairder De Civic vijfdeurs is ovengens
de meest verkochte Honda m
Engeland
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Parkeerregime gaat
nog niet in per l juli

ZANDVOORT - De storm

heeft zondag flink huisgehouden in Zandvoort. De
brandweer is de hele dag in
touw geweest om omgewaaide bomen en afgebroken takken te verwijderen. Er zijn
geen gewonden gevallen,
maar er raakten wel diverse
auto's beschadigd.

ZANDVOORT - De gemeenteraad beslist pas op 4
juli over het nieuwe parkeerplan voor het centrum en de
wijken achter de boulevard.
Verkeerswethouder Htogendoorn besloot dat gisteravond tijdens een drukbezochte extra commissievergadering onder druk van de
politiek. Het nieuwe parkeerregime kan do9r het uitstel
niet op l juli ingaan, zoals
Hogendoorn gehoopt had.
Toch wijzen de meeste politieke partijen het nieuwste
plan voor uitbreiden van het
betaald parkeren op dit moment niet radicaal af. Hun
grootste bezwaar is dat ze het
nieuwe voorstel pas donderdag kregen.
Wel heeft de politiek nu al
forse kritiek op het plan. De

grootste kritiek van de politiek
richt zich op het uitbreiden
van de betaalde parkeertijd in
de winkelstraten, het financiële risico, de hoge prijzen en de
te verwachten parkeerproblemen voor bedrijven.
Op D66 en CDA na vinden
alle partijen het niet acceptabel dat automobilisten bij de
parkeermeters in de Haltestraat en Grote Krocht tot 22
uur moeten betalen. Tot nog
toe was dat tot 18 uur.
Han van Leeuwen (D66),
Piet Keur (GBZ), Loes Bruijnes (SP) en Fred Paap (WD)
maken zich zorgen over de investeringen van 1,1 miljoen en
het risico dat dit bedrag niet
binnenkomt als het slecht
weer is. Dan worden de parkeermeters te weinig gevuld.
Gert Toonen (PvdA), Peter
Boevé (AOV/Unie 55-plus) en

Loes Bruines (SP) hebben
problemen met de prijs van de
vergunningen en de ontheffingen. Die is volgens hen hoger
dan afgesproken.
Onder de bewoners wisselt
de stemming nogal. Mevrouw
Halink, die als bewoonster van
de Zuidbuurt nu al geniet van
een vergunningenstelsel, vindt
de leefbaarheid van de wijk
verbeterd.
Maar volgens
Trompstraatbewoner Bouma
is er negen maanden van het
jaar geen enkel parkeerprobleem. Diverse bewoners maken zich daarnaast zorgen over
logees. Bezoekers krijgen een
pasje voor slechts drie uur, al
mogen ze wel na tien uur 's
avonds gratis blijven staan.
Pensionhoudster Landesbergen vindt dat toeristen weggejaagd worden door het parkeerbeleid.

Het nieuwe parkeerplan
Een omgevallen boom .versperde de doorgang in de Pakveldstraat
Foto Chris Schotanus

Ruzie over niewe opzet festivals
ZANDVOORT - Het organiseren van de festivals stuit

spreid over het dorp zou er dit maar een paar restaurateurs achter," aldus Tap namens de
jaar een tent met één podium van buiten Zandvoort gemeld. zes kroegbazen.

Zes ondernemers uit de HalRobert Leeseman, die door
deze zomer op problemen. komen, waarin overdag activiteiten voor jongeren zouden testraat hebben inmiddels zelf het Ondernemers Platform
zijn en 's avonds optredens. Bij een vergunning voor een podi- Zandvoort (OPZ) is gevraagd
de cafés mochten ook klein- um aangevraagd voor Tropica- om de festivals op te zetten,

De nieuwe opzet is slecht
ontvangen bij diverse horeca-ondernemers.

schalige optredens plaatsvin-

na, het Jazzfestival en het klaagt over gebrek aan medewerking van de horeca en het
OPZ. Hy is verbolgen dat hij
zelf het geld b;j de ondernemers moet lospeuteren. „Het
moet niet gekker worden of ik
stop ermee. Toen ik met het
OPZ een contract tekende,
wist ik niet beter of de horeca
was het eens met de nieuwe
vragen. .,We zijn erg teleurge- opzet. Tijdens een byeensteld. We hebben de bands en komst in Neuf bleek het tegende podia al rond. Alle winke- deel," zegt hij.
liers en bewoners staan er zelfs
Vervolg op pagina 3

den.
Goodbye
Summerfestival.
Bovendien zijn er meer festi- Wethouder Hogendoorn heeft
Volgens Ben Tap (Shooters)
en Arwin Drommel (Priet- vals dan de gebruikelijke drie hun vergunningsaanvraag onlangs afgewezen, omdat hij
praat) geloven maar weinig gepland. Het Schlagerfestival
kroegbazen en klanten in het is echter vorige week al afge- geen twee evenementen tegenieuwe programma. Zij spre- last wegens gebrek aan geld en lüjk wil. Bovendien waren de
ken in elk geval namens zes voor het culinaire festival op 17 zes horeca-ondernemers te
horecagelegenheden uit het juni hebben zich alleen nog laat. Zij hadden al in oktober
een vergunning moeten aaneinde van de Haltestraat:
Shooters, Prietpraat, La Bastille, De Meter, De Meerpaal en

De Lamstraal. „Maar ook anderen zijn ontevreden. Iedereen wil festivals zoals voorgaande jaren," zeggen Tap en

Drommel.
In plaats van podia ver-
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• In het centrum en in de
buurten langs de boulevard
kan voortaan bijna niet meer
gratis geparkeerd worden.
• Er zijn drie vormen van betaald parkeren: 1. Parkeermeters. 2. Parkeermeters
waarvoor bewoners en bedrijven uit de wyk een ontheffing
kunnen kopen. 3. Vergunningen voor bewoners en bedrijven uit de wijk.
• Ontheffingen en vergunningen gelden alleen voor de eigen wijk. Bewoners kunnen
voor zestig gulden per jaar
voor de eerste auto en negentig voor de tweede auto een
ontheffing kopen. Bedrijven
betalen 120 gulden per jaar.
Voor een vergunning betalen bewoners 240 gulden per
jaar voor de eerste auto, 360
gulden voor de tweede. Bedrijven betalen 480 gulden.
• De spreiding van de drie
vormen over de wijken:

- De Zuidbuurt houdt een
vergunningenstelsel.
- In de Noordbuurt geldt gedeeltelijk een vergunningenstelsel (in de kleine straatjes
en het Gasthuisplein) en in
een deel staan parkeermeters
met ontheffingen (Engelbertsstraat, Stationsstraat,
Brugstraat en Swaluestraat).
Bij het gemeentehuis alleen
parkeermeters.
- In de Parkbuurt mogen alleen vergunninghouders parkeren. De Westerparkstraat
krijgt mogelijk voor een deel
parkeermeters met ontheffingen.

- Boulevard Paulus Loot biyft
bestemd voor parkeermeters. De Marisstraat en Thorbeckestraat krijgen parkeermeters met ontheffingen.
- In de Stationsbuurt mogen
in de Van Speijkstraat alleen
vergunninghouders staan, de
rest krijgt parkeermeters met

**-."•• •
• • • • . : • : • . . .••.:.• ^
ZACHTE CONTACTLENZEN
VOOR SCHERPE PRIJZEN

ontheffingen.
- In de Admiralenbuurt komen er in sommige straten
vergunningen (Evertsen- en
Van Kinsbergenstraat) en in
sommige straten (Van Galen, Tromp- en Tjerk Hiddesstraat) parkeermeters met
ontheffingen, die niet gelden
voor negentien plaatsen in de
Van Alphenstraat.
- Het Van Fenemaplein krijgt
parkeermeters met ontheffingen, het De Favaugeplein
houdt parkeermeters (zonder ontheffingen).
- In de Haltestraat en Grote
Krocht blijven de parkeermeters (zonder ontheffingen)
staan.
- Na het invoeren van dit parkeerplan volgen de Oostbuurt, Brederodebuurt, Vondelbuurt en Park Duijnwijk.
- De dagtoeristen moeten
parkeren op de grote parkeerterreinen.

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Nel Kerkman

En verder:
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Veel schade
door storm

\T plgens mij moet ik me erg
V inspannen om me te kunnen ontspannen. 'Daar is geen
klap aan. Je richt je blik op oneindig en je denkt aan iets
leuks. Dat helpt beslist,' is het
advies van mijn vriendin. Ik
heb 't geprobeerd maar bij mij
werkt het nauwelijks.
Net zoals vandaag. De dag
begint goed. Onder het genot
van een kopje koffie zit ik ontspannen op de bank. Opeens
schiet het me te binnen dat ik
's middags een afspraak bij de
tandarts heb. Mijn Mes moet
gevuld worden. Ik ben niet
zo'n held, dus weg fijn gevoel.
Ook dit keer lig ik verkrampt in de super-de-luxe
tandartsstoel als ik het angstaanjagend geluid van de boor
hoor. 'Mevrouw kunt u zich
ontspannen want zo is het
voor mij erg moeilijk om het
gat in uw kies te vullen.' Gaten
vullen? Waar heb ik dat meer
gehoord?
'De gaten van de Midden
Boulevard worden opgevuld
met 450 flatgebouwen' zo
staat het in de discussieschets
van de gemeente. Trouwens,
weet u dat de boulevard smaller en hoger wordt, hier en
daar nauwe straatjes komen
en er toch gesloopt wordt?
Verschillende appartementen
verdwijnen in het duinzand.
Volgens de gemeente valt het
allemaal wel mee. 'Zo mevrouw, uw Mes is gevuld. Tot
°ver een jaar.'
Mjjn tandartsbezoek is ook
Meegevallen. Zou de Invulling
van de open gaten in het Masterplan ook zo ontspannen
gaan?
Ik denk het niet. Er zal
n
og heel wat moeten gebeuren
voordat wethouder Herben
net zoals mijn tandarts kan
zeggen: 'De rotte plekken zijn
opgevuld.
Tot over twee jaar
ö
y de verMezingen.'

Ronald Vossen
,
kampioen in
nieuwe klasse

Deze week:

Maanstand: NM vr 02 juni 14.14 uur.
HW: zo 04 juni 05.26 uur, + 119 cm NAP.
LW: wo 07 juni 03.25 uur, - 95 cm NAP.

De Boulevard Barnaart werd
vanaf 's middags tot en met de
volgende ochtend elf uur afgesloten. In eerste instantie waren de politie en de brandweer
bang dat de tent van het Surfkampioenschap de lucht in
zou gaan en op de weg zou belanden.
Om elf uur 's avonds vond
een wandelaar een stuk plaat
met asbest. De politie en de
brandweer schakelden daarop
een gespecialiseerd bedrjjf in
om de brokstukken op te ruimen. Twee medewerkers van
Dolmans konden vanwege de
bergingswerkzaamheden in
Enschede pas maandagmorgen komen. Zij vulden twee
zakjes met losse stukjes. Vermoedelijk is de plaat volgens
hen van het Palacegebouw gewaaid. Volgens brandweercommandant Rob Schröder
wordt daar echter nog onderzoek naar gedaan.
De brandweer heeft het erg
druk gehad. „In dertien jaar
tijd heb iknognooit op een dag
zoveel bomen en takken wéggehaald," vertelt Schröder.
Zo viel bijvoorbeeld op de
Prinsesseweg een boom op een
schuurtje. In de Thorbeckestraat moest een boom onthoofd worden, omdat deze anders om zou vallen. In de Burgemeester Nawijnlaan lagen
twee bomen over de weg. Een
omgevallen boom versperde
de doorgang in de Pakveldstraat. De Zilvermeeuw had
geluk: een omgewaaide boom
belandde net naast de snackbar. De grootste boom werd in
de Linnaeusstraat geveld.
Ook waaiden in de Van Alphenstraat de deuren van een
telefooncel stuk. In Park
Duijnwijk viel een muur op een
geparkeerde auto door de harde wind. In de Keesomstraat
lag een mobiel toilet op de weg.

Cineast/schrijver
Thys Ockersen keek
twee jaar lang om
naar zijn jeugd in
Zandvoort. Hij sluit
zijn serie af met een
verhaal over
filmgoeroe Simon
van Collem.
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Los nummer 2,10 gulden

Sanders

M E U.B'E L S T A D • ' . . '

l HEMELVAARTSDAG OPEN l

l -jarig

PEPERSTEAKS

bestaan van

n
4A voor 1
l U*

VAN 10.00TOT 17.00 UUR

EIGEN PARKEERGARAGE
OVERTOOM 557 AMSTERDAM
. TEL 020-6184733

Café Shooters
zie adv. elders in dit blad

ADVERTENTIE

«
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J.P.CHENET
WIJNEN Van flessenpost tot chemisch afval
De jutters Wim Kruiswijk en Victor Bol hebben hun grote droom in vervulling zien gaan: een eigen

Foto Karin Schut

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Cabernet Syrah, Blanc de Blancs,
Blanc de Moelleux of Rosé -

elders 4.95

OOOSPRUS
6 Hessen
assoru

heeft alle dranken!
Geldig van 31 mei t/m 6 juni alleen in onze slijterij

ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

ZANDVOORT - Smikkelend van een nieuwe haring
van Jaap Kroons visimperium hebben de genodigden
dinsdagmiddag al een kijkje
mogen nemen in het Zee,
Strand en Juttersmu-ZEEum. Maar sinds vandaag is
het nieuwe museum in Gebouw De Rotonde pok geopend voor het publiek.
Nog geen twee maanden geleden was de halve cirkel achter de Ehbo- en politiepost
niet meer dan een kale ruimte
waar Rode Kruismedewerksters en agenten 's zomers weieens vertoefden om af te koelen. Inmiddels kijken bezoekers er echter hun ogen uit
dankzij de jutters Victor Bol en
Wim Kruiswijk.
Elk plekje is benut om wat

uit te leggen over de zee en wat
zij uitspuwt: krabben, scheipen en zeewier, maar ook bijvoorbeeld chemisch afval en
flessenpost.
„Normaal raap ik alleen bijzondere dingen op, zoals
weersondes of scherven van
kruikjes uit de zestiende eeuw,
maar nu deze winter hebben
we het strand echt opgeruimd.
We hebben onze subsidie nu al
terugverdiend voor de gemeente," lacht Wim.
Zo vonden ze honderden
oranje handschoenen en 82 viskisten. „De visveilingen kopen
die per duizenden tegelijk voor
zeventien gulden per stuk en
verhuren ze aan de vissers. Tegen de tijd dat ze afgeschreven
zijn, vinden wij ze op het
strand," vertelt Wim. Victor
heeft van elke kist het naamplaatje uitgezaagd en op de

(van aangespoeld hout gemaakte) balie bevestigd.
Ook veel Zandvoorters leverden gejut materiaal aan. Zo
heeft biologe Aty Luitwieler de
schelpenkast aangevuld, gaf
de weduwe van W. Draijer
(alias 'Boberens') de verzameling van haar man in bruikleen
en is het kruisanker 'Luisie' te
zien dat vroeger in het café van
de moeder van ome Leen van
Gasko boven de bar hing.
De zee ontbreekt evenmin.
De golven en de meeuwen roepen op de achtergrond. Bovendien draait er een video met
beelden van de zee en heeft
Yvonne Sebregts levensechte
golven op de muur geschilderd. Levende krabben, zeeanemonen, mini-scholletjes en
kreeftjes bevolken diverse
aquaria.

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l
Adres:
l l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
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l
l
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l l
l l
l l
l l

M
l M
l l
l l

l l
l l
l l
l l

l l l l l
l l l
l l
KW 1899 V

Giro/Banknr.:
l l l l l l l i l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

Zoveel plannen nog . . .
Nog veel tejong is na een korte ziekteperiode toch
nog onverwacht rustig ingeslapen mijn schoonzoon, onze zwager en oom

Alby Arnbon hitam manis,
Toine punja tjinta belum sampai habis.
Hari djumat ada pesta besar,
kaki-' gatal musti tunguh sebentar.

Mare v.d. Mije

SELAMAT HARI NIKAH!!

Ingrid en Brian heel veel slc'rkte en we zullen er altijd voor jullie zijn.
Ma Daub
Jan en Mary
lu'ic i'n Marjan
Ronald, Debbie en Andre

Dirk en Penina Koper
Eddy en Jolande Luhulima
Keluarga Luhulima di Breda

zullen hem beschermen en verwennen
willen er altijd voor hem zijn

Zijn naam is

Mark
Mathieu
Ab

DAMES- OF
HERENSLIPS

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uw graf werk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijvrng
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.

Geldig voor alle modellen en kleuren
vnn l l/m 30 juni 2000

Amsterdam

Bij Uitvaaj^ntnmt Haarlem aan
de Park laan ben ik werkzaam
als uitvaartleidster.
IngridRaspoort is mijn naam.
Uitvaartleidster, een mooi beroep,

De tien over rood-kampioen is overleden!

DijloaTcuie voa der Moot

100 jaar traditie
en vakmanschap

Telelonisch dagebjks tussen l O 00 en 1] 00
tel en !ax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vancd aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Niet alleen op de golfbanen
Je golfvrienden:
Harry
Angelo
Rob
André
Kees
Karel
Cees
Jur
Torn
Hans

steenhouwers

Zandvoort

Mare, we zullen je missen.

ons broertje even voorste

LAVERTU

Mare

Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel. 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

Irma, Kolf, Kees, Woel, Mick, Reil

Jan v.d. K, Jan G, Jan v. G, l.eo.
Barend, Martijn, I/niis, Constant,
Dragan
Biljarlclub Brug

Mare
Waarom nou jij?
Dirk, Yvonne en "Prinses" Gineke

Mare
helaas nooit meer praten over "Het Leven"

U kunt ons dag en nacht bereiken bij
een sterfgeval Wij nemen dan
alle zorg van u over om de begrafenis
of crematie vlekkeloos te laten
verlopen. Dat doet Uitvaartcentrum
Haarlem nu al zo'n 100 jaar.

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023-5712839

ivaarje altijd direct te maken hebt met
mensen. Mensen, die je moet bijstaan
in de moeilijkste momenten van hun
leven. Uitvaartcentrum Haarlem
beschikt over een team van
professionele medewerkers, dat er
alles aan doet om u tot steun te zijn.

We zullen je missen!

tCroon Mode

Uitvaartbureau

Voor directe hulp bij sterfgeval

023 - 537 13 75
(persoonlijk, stijlvol, onafhankelijk)
Jan Gijzcnkadc 75
2025 BC Haarlem
reeds 14 jaar ervaring m de regio

Edward van de Pol
Marktslagerij

Weekaanbieding
Wij vieren deze week ons 5-jarig jubileum
met allerlei leuke aanbiedingen!
Rundergehakt

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

500 gram en een halve grilhvorst voor ƒ 5.—

5 gemarineerde fricandeaulapjes

voor

Irma + Rolf
'Hoera. ÏHtar zijn \\fe \\'cer
'Wij zijn oj>a en oma Voor bc vYerbc keer
'Het \\forbt steeds icukcr

"Verdriet is als de glimlach van de herinnering"

Zomerroerbakschotel

023 - 532 87 50

500 gram

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

'Hij Is 52 cm groot en v/cegt
6.5 l>o>ib btoot
en zijn naam is

Tabe Van Ier Moot
Oj>a en oma Van ~bcr M.oot

Huub Emmen
2 juni 1959

21 november 1999

Met grote droefheid geven wij u kennnis dat van
ont> is heengegaan mijn lieve man, onze vader en

Willem Petrus Wassenberg
Wim
Haarlem,
22 maart 1932

Zandvoort
27 mei 2000

M. J Wassenberg-van Hoven
Rohert en Karin
Luisa, Dakota
Correspondentieadres:
mevrouw M J. Wassenberg-van Hoven
Kee.som.straat 4
2041 XW Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

huisartsen een zondagsdienst gedraaid.
Voor spoedgevallen tussen 8.0016.30 uur belt u 5730333, na 16.30 uur
belt u 5730500.
Er is een inloop-spreekuur, Beatrixplantsoen 1 B, orri 11.30 uur en om
16.00 uur, voor medische handelingen
waarmee u niet kunt wachten tot na het

herhaalreceptuur vóór 1 juni geregeld heeft.

HARTELIJK DANK!

Veel te jong en in de kracht van zijn leven is op 47jarige leeftijd overleden mijn dierbare zoon en
broer

Aan allen, die het ons mogelijk hebben gemaakt om voor Koninginnedag en Bevrijdingsdag een feestprogramma te kunnen
realiseren. Wij denken hierbij o.a. aan:
Turnploeg O.S.S., Studio 118 Dance Conny
Lodewijk, Reiniging en Algemene Diensten
gemeente Zandvoort, Bodes gemeentehuis, Politie, Bruna, Café Neuf, Mazzelmarkt, IJssalons Pisa - Mac Donald - 't Plein
- en Febo, Restaurant Queenie, Zandvoort
Optiek, Jan Oonk, Maria Basisschool, Zandvoortse koren en muziekschool New Wave,
Theo en Jan Smit, Cock Zwemmer, Wielerploeg Olympia, John Lemmens, vele winkeliers en marktmensen, bewoners van Zandvoort en zeker ook onze werkploeg.
Voor suggesties voor de viering van
houden wij ons aanbevolen.

2001

Stichting Uierina Nationale
Feestdagen Zandvoort

Ma van der Mije-Tiemeijer
Marianne en Otto
Olga
Bij deze wil ik

Hans en Auke
Paul en Dominique
Monique

familie, vrienden, kennissen,
buren en leden van de Wurf
bedanken voorde mooie bloemen en kado's tijdens mijn verblijf en bij thuiskomst uit het ziekenhuis.

Dag vriend!!
Ab, Caroline, Ivar en Florian

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren te lefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.
AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft
wat het onderwerp van gesprek is Op deze
wijze kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Mare van der Mije
Ad

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag: 08.30 - 20.00 uur
vrijdag: 08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling pp donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

Te jong voor ons begrip hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man en mijn inspirerende vader

Brian van der Mije
Correspondentieadres:
Da Costastraat 15
2041 PJ Zandvoort
Mare is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar gelcgenhcid is tot afscheid nemen en condoleren op
woensdag 31 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur.
De begrafenis zal plaatshebben op de Algemene
Begraafplaats, Tollensstraat in Zandvoort op vrijdag 2 juni om 13.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in
de aula van de begraafplaats.

Het Oranje Kruis
http://www.ehbo.nl
32
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ziekenhuizen, door de Zandvoortse

ADVERTENTIES

Zandvoort,
Zandvoort,
20 december 1952
29 mei 2000
Ingricl van der Mije-Daub

Het was maar goed...
dat Karin me warm hield
tot de sleebrancard kwam
Anders was ik beslist
onderkoeld geraakt.

Op vrijdag 2 juni wordt er, net als in de

NB. Wilt u ervoor zorgdragen dat u uw

Mare van der Mije

-B •

M e e r weten o v e r E H B O ? Bel 070 338

weekend.

Nu bent u ook een sterretje, hé opa?
Luisa
Dakota

ƒ 5.—

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

DOKTERSBERICHTEN
opa

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

"

100 gram boerenbeenham
100 gram rosbief
samen
ƒ 5.
aanbieding geldig voor woensdag? juni

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

\\.'nnt bc tivte oiibsten zijn ttL kleuter
'Wij hopen ïiat er nog \^eeL dij komen
\\Sant JVrt zijn onze dromen

ƒ 5.—

Arendje Jansen-Hoogendijk

In verband met Hemelvaart vinden de volgende wijzigingen plaats
- de GFT-rolemmer wordt geledigd op vrijdag 2
juni,
- de verzamelconlamers worden eveneens op
vrijdag 2 juni geleegd

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 23 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 21 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 30 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie
OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 6 juni m
het openbaar De vergadering wordt gehouden m de raadzaal van het Raadhuis vanaf
20 00 uur
Op de agenda staat o a
- voorstel tot het vaststellen van het parkeerbeleid (2e fase),
- voorstel tot project Vernieuwing Winkelcentrum Nieuw Noord,
- voorstel inzake beleidsplan voor het Zandvoorts Museum,
- voorstel tot vaststellen van de Jaarrekening
1999,
- voorstel tot het vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor de Midden Boulevard
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar De raadsvergadenng wordt vanaf 20 00 uur live uitgezonden
doorZFM (kabel FM 105, ether FM 106 9)
EVENEMENTEN
De volgende vergunning en ontheffing is door
de Burgemeester c q het college van Burgemeester en Wethouders verleend op grond
van de Algemene Plaatselijke Verordening
Zandvoort
2000/2094 verleend d d 22-05-00 het
organiseren van een klassiek
miTlenniumconcert, de "Carmma
Burana", op zaterdagavond 2
september 2000, welke wordt
gehouden op het Burgemeester
van Fenemaplem
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openmgstijden Belanghebbenden kunnen, binnen 6
weken na de verzenddatum van de vergunning,
een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en tenminste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onver-

wijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven
NOODVERORDENING EK 2000
De plaatsing van schermen op terrassen
tijdens de Europese Kampioenschappen
voetbal
Van 10 juni tot en met 2 juli wordt m Nederland en België het EK voetbal gehouden
Omdat Zandvoort m de regio Amsterdam ligt,
wordt verwacht dat met mooi weer, supporters in groten getale deze kant op zullen trekken Dit kan leiden tot grote wanordelijkheden De Burgemeester heeft daarom besloten
terughoudend op te treden met betrekking tot
het plaatsen van videoschermen om zo grote
samenscholingen te voorkomen Krachtens
een noodverordening, die van kracht zal zijn
van 10 juni tot en met 3 juli is het verboden
schermen en andere visuele middelen zo
op een terras te plaatsen dat uitzendingen (m.n. voetbalwedstrijden) vanaf de
openbare weg zijn te bekijken. Horecaondernemers kunnen bij de Centrale Balie een
brief betreffende dit onderwerp afhalen
BESTEMMINGSPLANNEN
Rectificatie
Op 25 mei is m deze plaatselijke krant een
publicatie verschenen waarin het voornemen
is vermeld aanvullende gebruiksvoorschriften
van toepassing te verklaren op de onherroepelijke bestemmingsplannen als gevolg van het
opheffen van het algemeen bordeelverbod
Deze aanvullende gebruiksvoorschriften zouden per 26 rnei jl ter visie worden gelegd
Echter vanwege nadere besluitvorming hieromtrent kan de tervisielegging vooi alsnog
geen doorgang vinden De publicatie van 25 jl
wordt hierbij gerectificeerd
VRIJSTELLING
WROart. 19
Het college van Burgemeester en Wethouders
overweegt om met toepassing van artikel 19
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
en artikel 50 lid 4 van de Woningwet vnjstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor
het
veranderen/vergroten
van
een
kantoor/werkplaats op het perceel Herman
Heijermansweg 73 te Zandvoort, bouwaanvraag 2COO/080B
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 3105-2000 gedurende 4 weken ter inzage bij de
Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
WEGWERKZAAMHEDEN
Wegens werkzaamheden cian de VLM koersdrempels op de Zandvooitbelürin tfi hoogte
van de Bramenlaan en Westerdumwcg, zal
op dinsdag 6 juni tussen ca 08 30 en
17 00 uur slechts een rijstrook vooi verkeer
beschikbaar zijn Het verkeer wordt met
verkeerslichten geregeld Verkeer van en nnai
de Bramenlaan en de Weslerduinweq wordt
omgeleid
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Voorjaarsmarkt
met oude muziek
ZANDVOORT - Wie van
braderieën houdt, kan zondag
zijn hart ophalen. De jaarlijkse
voorjaarsmarkt brengt weer
veel verkopers van leuke snuisterijen naar Zandvoort. Op de
Prinsesseweg staan de kramen
van tien tot vijf uur.
Bovendien is er volop vermaak voor jong en oud. Zo
treedt deze keer het 'Gheselschap goet ende fyn' op. Deze
groep brengt Nederlandse en
Vlaamse liederen en muzikale
gedichten ten gehore. De oorsprong van de liederen gaat terug tot de Middeleeuwen. Bovendien wordt erbij gedanst.
Het 'Gheselschap goet ende
fyn' maakt gebruik van een
groot aantal instrumenten, zoals harp, doedelzak, luit, draailier, viola da gamba, klompviool, kromhoorn, schalmei,
rommelpot, cithole, portatief
en psalterium.

Geen inlinedancing

ZANDVOORT - De gemeente geeft geen vijfduizend gulden subsidie aan het inlinedancefestival dat het Kunstcircus wilde organiseren. Het
college van Burgemeester en
Wethouders vindt dat er in juni
naast het EK-voetbal geen
evenementen mogen plaatsvinden. „Dan komt de openbare orde in het gedrang. Bovendien is het al erg druk, verwachten we," aldus gemeentewoordvoerder
Ton
van
Heemst.

Asiel vangt ree op

ZANDVOORT - Het Kennemer Dierentehuis verzorgt een
ree dat zaterdag 27 mei aangereden is op de Vogelenzangseweg in Vogelenzang. Het dier
werd door voorbijgangers gevonden. De dierenambulance
bracht het mannetje naar het
asiel in Zandvoort. Het dier
maakt het naar omstandigheden redelijk volgens de beheerder van het Kennemer Dierentehuis, Marcel Carels. „Onze
grootste zorg is nu de mate van
stress. Men zet immers een
wild dier vast in een hokje. Zeker reeën zijn zeer gevoelig
voor stress. Hoe rustiger de
omgeving, hoe groter de kans
op herstel. Veel meer dan een
rustige omgeving en pijnstillers kunnen we niet bieden. Afwachten en hopen dat dit een
succes verhaaltje wordt voor
Bumper, zoals het ree inmiddels gedoopt is." Het zal nog
enige tijd duren voordat Bumper losgelaten kan worden.

Hjjger gepakt

ZANDVOORT - De politie
heeft vorige week dinsdag een
33-jarige man uit Haarlemmermeer gearresteerd, omdat hu
twee jaar lang een 47-jarige
Zandvoortse lastigviel. Hij beide haar op en viel haar lastig
met seksuele toespelingen. Ze
deed op 20 december aangifte.
De man kon achterhaald worden doordat zijn nummer werd
herkend. Hij heeft bekend. De
man heeft ook een 49-jarige
vrouw uit Uithoorn een paar
jaar lang gebeld.

Gewond

ZANDVOORT - Een 22-jarige Zandvoorter is bij een ongeluk op de Zeeweg woensdag
gewond geraakt. Hij raakte in
een bocht van de weg door onbekende oorzaak van de rijbaan en kwam in de middenberm terecht. Daar vloog hu
over de kop en reed een verkeersbord omver. De man is
met onbekende verwondingen
naar het ziekenhuis vervoerd.
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Misschien ben ik wel verwekt in de Hema
Amsterdammers die vroeger een ritje naar Zandvoort met
de Blauwe Tram maakten, gingen altijd even een taartje
eten bij Rinkel. Dat was lekker en het stond erg chic. De
banketbakkerij annex tearoom van deze joodse familie
stond midden in het dorp: op het Raadhuisplein, aan het
einde van de tramlijn. Toen zoon Rinkel op jonge leeftijd
overleed, vestigde Van der Laan senior er een heus
warenhuis. Op 5 juni 1970 opende de Hema haar deuren.
Dit jaar viert zoon Theo van der Laan het dertigjarig
jubileum met een verbouwing van de koffiehoek en
elektrische schuifdeuren in het vooruitzicht. Maar voor de
klanten liggen maandag al 3000 gratis ballen klaar. Theo:
„In Zandvoortse kleuren natuurlijk."

D

E HEMA is al jaren
niet alleen zomaar een
winkel, het is een begrip in Zandvoort.
Door de week lopen de Zandvoorters er binnen voor ondergoed, een T-shirt of een babbeltje met een van de vele vaste medewerkers zoals mevrouw Stubbe, Marcel van der
Scheur of mevrouw Voros.
Zelfs de dagjesmensen, die
op zondag naar binnen wandelen voor een badpak of een paraplu, weten dat mevrouw
Stubbe al twintig jaar bij kassa
2 zit. Weliswaar is ze 65 en offlcieel met pensioen, maar ze zal
zeker nog regelmatig de klanten toeknikken als ze vertrouweüjkheden met haar delen.
Wat meer achter de schermen zijn vader en zoon Van der
Laan de constante factor. Vader Van der Laan, telg uit een
slagersgeslacht en getrouwd
met een winkeliersdochter,
raakte na de oorlog zo onder
de indruk van een Hemawinkel
in Heerenyeen dat MJ in 1964
een filiaal in Hülegom opzette.
Zes jaar later volgde Zandvoort. Per l januari 1995 droeg
hu de twee bedrijven officieel
aan zijn zoon Theo over, maar
hij laat nog steeds af en toe zijn
gezicht zien. „Hij bemoeit zich
niet met de dagelijkse gang
van zaken, hoor," vertelt de 36jarige ondernemer, die al ver

voor 1995 in de Hema werkte.
„Als klein jongetje moest ik
in Hülegom al meehelpen in de
zaak. Dat vonden mijn ouders
vanzelfsprekend. Op mijn zestiende scheurde ik op mijn
brommer naar Zandvoort,
want wilde ik liever in het
Zandvoortse filiaal werken.
Het dorp vond ik veel spannender dan Hülegom. Hier is
altijd wat te doen: het strand,
de cafés. Als je zestien bent, wü
je niet in een saai dorp blijven."
Na zijn middelbare school ging
Theo in Groningen studeren,
sjeesde, deed de heao, werkte
onder verschillende Hema-bazen en belandde uiteindelijk
toch weer bjj zijn vader, die
hem veel meer verantwoordeüjkheden gaf dan zijn eerdere
werkgevers.
Nog steeds ligt zijn hart het
meeste in de Zandvoortse
Hema. Het Hülegomse filiaal
noemt hij 'dertien in een dozijn'. „Dat kun je bijvoorbeeld
zien aan de omzetcijfers. Die
zijn heel gemiddeld. De cijfers
Zandvoort van Zandvoort
schommelen natuurlijk veel
meer vanwege de toeristen.
Gaat het op zondagmiddag in
de zomer regenen, dan verdien
ik goud. Ik ben waarschijnlijk
de enige in Nederland die pp
zondag om twee uur een indianendans uitvoert in mijn kantoortje om de regengoden gun-

korf een nieuw concept. In een
zogeheten 'pennystore' werden de overschotten van de
Bijenkorf verkocht. De Hema
was voor het volk, de Bijenkorf
voor de elite. „In elk filiaal van
de Hema werden de zelfde
spullen tegen dezelfde prijzen
verkocht. Dat was heel nieuw
in die tijd. De Hema is niet voor
niets een afkorting van Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij te Amsterdam. Die 't'
hebben ze in de afkorting maar

weggelaten," vertelt Theo.
„Om te concurreren met
Vroom en Dreesmann eindigden onze prijzen tot 1992 altijd
op 25, 50 en 75 cent of een hele
gulden. Veel mensen denken
dat dit nog steeds zo is." Beroemd werden ook de worsten
en het gebak van de Hema.
Maar het Zandvoortse filiaal
drijft al dertig jaar vooral op de
bad- en dameskleding.

Meer overleg en meer
samenwerken verbeteren
het klimaat voor
Zandvoortse horecaondernemers. Dat vinden
Ben Tap (Shooters), Willy
Koper (Club Chateau) en
Willem van der Werff
(Strandcafé). Zij hebben
daarom 13 mei de
Zandvoortse afdeling van
Koninklijke Horeca
Nederland heropgericht.

Horecaclub laat verleden achter zich

kan een paar van die convenanten zo uit de kast trekken,
omdat verschillende gemeenten al diverse soorten projecten op veiligheidsgebied hebben. Ik heb de indruk dat de
politie heel blij is met ons."
Tap, Koper en Van der Werff
willen in de toekomst regelen
dat het bedrijfsafval goedkoper wordt opgehaald door het
sluiten van een gezamenlijk
contract voor alle horeca.

UN BOODSCHAP is
niet nieuw, Horeca
Groep Zandvoort riep
een paar jaar geleden bij haar
oprichting hetzelfde. Het grote
verschil volgens Tap, Koper en
Van der Werff is dat hun nieuwe club terug kan vallen op de
kennis van een grote landelijke

H

organisatie. Daardoor verwachten ze dat hun initiatief
wél gaat slagen.
In 1997 hield de Zandvoortse
afdeling van Koninklijke Horeca Nederland op te bestaan.
Inmiddels was er al een nieuw
samenwerkingsverband, Horeca Groep Zandvoort, ontstaan.
Van de toenmalige bestuurders is inmiddels alleen voorzitter Wiebe Beekelaar (Esplanade) overgebleven, de anderen zijn alleen op papier nog
maar bestuurslid.
De Horeca Groep Zandvoort
lijkt een slapend bestaan te leiden. Bij vergaderingen komen
nauwelijks leden opdagen, al
staan er volgens Beekelaar 43

Theo van der Laan: „De Hema in Zandvoort drijft vooral op badkleding"

stig te stemmen," lacht hij.
Theo is volledig vergroeid
met de Hema. Hij draagt een
Hema-streepjes overhemd en
corrigeert zijn brieven met
Hema tippex. „Misschien ben
ik zelfs wel verwekt in de
Hema. Dat zal ik toch eens navragen."
Hij is trots op de huidige
prijs-kwaliteitsverhouding,
vertelt hij. „De Hema streeft
altijd naar het predikaat 'beste
koop' of een eervolle vermel-

op de ledenlijst. Achter de
schermen wordt er bovendien
druk gemopperd op de Horeca
Groep Zandvoort, vooral over
de nieuwe opzet van de festivals.
Volgens Beekelaar moet de
Horeca Groep Zandvoort in
juli opgaan in het Ondernemers Platform Zandvoort,
waar ook de winkeliers,
strandpachters, visventers en
de Stichting Zandvoort Promotie een vertegenwoordiger
in hebben. Wie de horeca in het
Ondernemers Platform gaat
vertegenwoordigen, is echter
nog onduidelijk.
Ook het nieuwe afdelingsbestuur van Koninklijke Horeca

ding in consumententests. Anders gaat het artikel uit het
assortiment. De Hema heeft
namelijk heel veel producten
met een eigen etiketje erop,
die in dezelfde fabriek gemaakt worden als de A-merken."
Daarmee is de Hema weer
wat teruggekeerd naar het oorspronkelijke
uitgangspunt:
aan het begin van de twintigste eeuw ontdekte de Bijen-

Nederland wü een afvaardiging
in het Ondernemers Platform
hebben. De bestuursleden, die
ongeveer een jaar geleden in
Zandvoort een zaak gestart
hebben, voelen zich niet thuis
bij de Horeca Groep Zandvoort. Deze club heeft inmiddels nog maar weinig draagvlak in het dorp, vinden ze.
„Maar," zegt voorzitter Tap,
„eigenlijk willen we het daar
niet over hebben. We willen
niet naar het verleden kijken,
alleen naar de toekomst."
Het doel van Koninklijke Horeca Nederland is allereerst te
zorgen dat Zandvoortse horeca-ondernemers meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld om

Foto Karin Schut

het project 'Veilig uitgaan' samen met de politie van de
grond te krijgen. Volgend jaar
moeten ook de festivals beter
geregeld worden. Datzelfde
geldt voor promotie. „Dit kan
alleen slagen door veel met elkaar te overleggen," legt Tap
uit. „Nu is telkens de klacht
'we weten niks'."
Koper, die binnen het bestuur de portefeuille Veüigheidsbeleid heeft: „Het is wel
heel erg fijn dat we kunnen terugyallen op een landelijke organisatie. Het is de bedoeling
dat er een convenant tussen de
politie, de gemeente en de horeca-ondernemers komt. Koninklijke Horeca Nederland

Monique van Hoogstraten

Op dit moment heeft Koninklijke Horeca Nederland zeventig leden in Zandvoort. Tap
verwacht dat dit aantal snel
gaat stijgen. „Maar dan moeten wij natuurlijk ook met wat
wapenfeiten komen." Het eerste wapenfeit is eind juni een
nieuwsbrief naar alle horecaondernemers.

Ruzie festivals
vervolg van voorpagina

Tap: „We kregen geen kans
om iets in te brengen. De Horeca Groep Zandvoort (HGZ) en
OPZ hadden het al voor ons
beslist." Leeseman wil volgende week nog een keer met een
paar horeca-ondernemers bij
de gemeente gaan praten over
het aanpassen van de opzet.
OPZ-voorzitter Tom Mamtz
is het daar niet mee eens
„Twee jaar geleden kwam de
Horeca Groep Zandvoort met
het plan naai' voren, omdat er
veel kritiek was op de oude opzet. Gek genoeg zijn de vroegere voorstanders, zoals de eigenaren van La Bastille, nu
opeens tegen." Tap: „Het plan
dat twee jaar geleden is bedacht door HGZ was anders."
HGZ-voorzitter Wiebe Beekelaar voelt zich niet verantwoordelijk voor de festivals.
„Ik heb er niets mee te maken.
Het plan is al twee jaar oud
Het is hooguit hier en daar wat
aangepast. Dat de eigenaren
van cafés in Zandvoort nog
weieens wisselen en dat nieuwe mensen niet op de hoogte
zijn, kan ik niet helpen. Als de
festivals niet doorgaan dan is
dat voor rekening van de ondernemers zelf."

Muur bij
boulevard is
nog kapot
ZANDVOORT - Omdat de
aannemer failliet is gegaan,
duurt het volgens J. Dorsman nog langer voordat de
omgereden muur aan de
boulevard gemaakt wordt.
De muur werd op 12 maart
omver gereden door een medewerker van de gemeente. De
stenen kwamen terecht op de
garages van de Trompstraat,
die in het duin gebouwd zijn.
Sommige garages werden geblokkeerd.
Dorsman is een van de gedupeerden. Hij heeft een aannemer aangezocht en de onderhandelingen met de gemeente
en de verzekering van de gemeente gevoerd. De verzekering wilde in eerste instantie
veel minder betalen dan de
aannemer voorstelde. De verzekering eiste bovendien twee
andere offertes. Toen de verzekering akkoord ging met een
vergoeding van 57 duizend gulden en de aannemer besteld
was, ging de aannemer failliet.
Dorsman heeft inmiddels
een'andere aannemer gevonden.
ADVERTENTIES

WordHouse
zoekt

Nieuw huis

Nieuwe windmolenparken ook
ver van Zandvoortse kust

www.wordhouse nl

020 - 455 44 01

ZANDVOORT/EGMOND
- Zandvoort hoeft zich niet al
te grote zorgen te maken
over horizonvervuiling. Er
komen waarschijnlijk geen
windmolens in de buurt. Zowel het proefproject dicht bij
de kust als de onlangs gelanceerde voorstellen voor twee
grote parken ver op zee, zijn
voorlopig bij Egmond geprojecteerd. Maar Zandvoort is
wel een alternatief voor beide initiatieven.

project bij Egmond te starten.
Dit zogeheten 'Near Shore
WindparK is bedoeld om kennis te verzamelen over de technische aspecten, de kosten en
opbrengsten en de ecologische
gevolgen voor mens, dier en
natuur. De ministeries hebben
in hun MER al geconstateerd
dat Egmond een betere keuze
is dan Zandvoort. Vorige week
maandag liep de inspraaktermijn hiervoor af.

Het bedrijf E-connection
heeft vorige week woensdag
een inspraakavond gehouden
over de startnotitie MER (Milieu Effectrapportage). Dat is
verplicht voor dit soort grote
projecten. E-connection wü
twee parken van 120 megawatt
met zestig turbines op 25 tot
dertig küometer uit de kust
van Egmond aanleggen. De alternatieven, waaronder een locatie ter hoogte van Zandvoort, worden in de nog te verwachten MER onderzocht.
Vier ministeries zijn daarnaast van plan om een proef-

Weer bij
Egmond
turbines
De Stichting Noordzee is
verbaasd dat E-connection
mogelijk de kans krijgt om de
plannen van de rijksoverheid
te doorkruisen. Samen met het
Productschap Vis en de Anwb
heeft de milieu-organisatie yorige week meteen een brief
naar het kabinet gestuurd om
opheldering te vragen. De be-

Medewerker Michel Langendijk heeft de inspraakavond
van E-connection vorige week
bezocht. „Ik kreeg de indruk
dat de ambtenaren van de betrokken ministeries het plan
van E-connection inmiddels
serieus neemt. Ze toonden ook
hernieuwde belangstelling om
de locatie Egmond te bekijken." Betekent dit dat Zandvoort weer in beeld komt? Langendijk lacht. „Dat is voor
Zandvoort van belang, ja. Econnection heeft Zandvoort
wel als alternatief genoemd,
zeker nu het vliegeüand grotendeels van de baan is. Maar
volgens mij gaat de discussie
straks vooral om een park
dicht bij Egmond of ver van
Egmond."

Cinema
31 mei t/m 6 juni

Zeventien jongeren hebben vorige week van EMM-voorzitter Maaike Koper (links) de sleutel gekregen
van hun driekamerappartement in nieuwbouwwijk Park Duijnwijk. Ze wonen voortaan in de Jan
Koperstraat. Drie gelukkigen hebben bij een verloting bovendien een koelkast, afzuigkap of oven
gekregen voor de inrichting van hun keuken. Dit zijn showmodellen die EMM over had
Foto Kaï m Schut

ZANDVOORT - Op het
strand treffen vier geliefden
elkaar. Ze zijn op de vlucht
voor hun ouders en voor elkaar. Allerlei mythische figuren bemoeien zich daar vervolgens mee.
Dat is in het kort waar het
om draait tijdens de theatervoorstelling 'De zee', die zeventien jongeren gemaakt
hebben. De première vond dit
weekend plaats, maar donderdag is de voorstelling ook nog
te zien op een bijzondere locatie: strandpaviljoen Skyline
(12a). Aanvang acht uur.
De tieners, elf tot en met vijf-
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Jongeren
storten zich
op Shakespeare
tien jaar oud, hebben 'De Midzomernachtsdroom'
van
Shakespeare als uitgangspunt
genomen. Ze hebben echter
via improvisaties het verhaal
naar eigen inzicht aangepast.
Het stuk is dan ook verplaatst
naar de huidige tijd. Zo komt
er bijvoorbeeld ook een scène
over een mobiele telefoon in
voor.
Achttien weken lang hebben

ze geoefend in gebouw 't Stekkie, de thuisbasis van Activiteitencentrum
Zandvoort.
Dramaturge Joke de Jong,
dansinstructeur Thierry Siang,
zangpedagoge Thea Bijster en
productie-assistente
Mieke
Koper hebben de jongeren begeleid. Als ze donderdagavond
optreden zorgen Relinde Adegeest en Jolande Zevenboom
ervoor dat de jongeren mooi
geschminkt zijn.
Als het mooi weer is, speelt
de voorstelling zich buiten af.
Bij regen kunnen ze binnen in
het paviljoen van Oscar Vos terecht. Toeschouwers zijn van
harte welkom. Zij hoeven geen
entree te betalen.

THE SKY THE LIMIT?

HEMELVAARTDAG
4^k ••% f A • 110.00-17.00 UUR
m

Bezorging; Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.

d

Hans van Pelt

fe^

langenorganisaties vinden dat
er grote risico's aan de twee
projecten van E-connection
zijn verbonden, omdat er nog
veel te weinig bekend is over
de gevolgen van een windmolenpark op zee. „Dit is van de
zotte," zegt Floris Groenendijk, directeur van de Stichting
Noordzee.

Na de storm

uur.
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MEUBELBOÜLEVARO
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

INFO

Wip je thuiswedstrijd
in je eigen kuip.

Stichting Zandvoort Promotie
Aktiviteiten 2000
EVENEMENTEN IN juni 2000
04—06
03 04

Grand Pnx Freestyle windsurfen Noord Boulevard
Wind surfing - Windsurfing - Surf d voile

(0182396257)

ADAC Top 10 op het circuit van Zandvoort
car races - Autorennen - courses automobiles

(0235740740)

04

Voorjaarsmarkt centrum Zandvoort - toegang gratis open-air market in the centre - Freilichtmarkt im Zentrum
- Mareneen plein air dans Ie centre

(0235713738)

10-12

Pinksterraces op het circuit van Zandvoort
car races - Autorennen - courseb automobiles

13-16

Wandelvierdaagse m en rond Zandvoort
4 days' walking event - 4Tagen Wanderung - 4-jours de marche

(0235719532)

Itaha a Zandvoort op het circuit van Zandvoort
car-races - Autorennen - courses automobiles

(0235740740)

Smartlappen festival in het centrum van Zandvoort - gratis toegang open-air festival - Freihchtfestival - Festival en plein air

(0206251560)

20
17

.

Teuco Relax 3000

[ Aqua Relax/Perfecta CornerJ
~*.

Multifunctionele douchecabine met zi| en hoofddouche
nek schouder en voetmassage Turks stoombad
kruidenstoombad heteluchtfunctie verlichting ndio
en computerbedienmgspaniel Inclusief plaatsing

Aqua Rdax is een zeer uitgebreid hydro massagepanecl
van Italiaans design

van f

Perfecta Corner is een luxe kwart ronde schcidmgs
wand met kristalhelder veiligheidsglas en ein kunst
stof douchebak afmeting 90 x 90 cm

EVENEMENTEN IN juli 2000
03-07

Zwemvierdaagse m binnenbad van Grand Dorado Park Zandvoort
4-days' swimming event - 4 Tagen schwimmen - 4-jours de nager

08-09
14-15
20
21-23
22-23

(0235719532)

Nationale autoraces op circuit van Zandvoort
car-races - Autorennen - courses automobiles

(0235740740)

Tropicanafestival in het centrum van Zandvoort
open-air festival - Freilichtfestival - Festival en plein air

(0206251560)

Korte Baan Dravenj m het centrum van Zandvoort
Horse-races - Trabrennen - course au trot

(0235713738)

The Foot-Iocker-Beach-Soccer op het strand van Zandvoort
at the beach - am Strand - sur la plage Paviljoen Seagull

(0205840831)

Porsche Club Schwaben races op het circuit van Zandvoort
car-races - Autorennen - courses automobiles

(0235740740)

Badkamer Marino

ZANDVOORT Meer dan strand alleen
Voor info: 023 5713738 www.zandvoort.net

r

SPONSORBINGO

27 MEI

Heeft a met deze getallen
geen volle kaart, dan wint u de
HïuisBingovan ƒ 25.000,<

'

|10 ƒ 10 000,- 1 42

Stichting DOEN/ .\<•*
Sponsor Loterij ^
steunt Special ^4
Olympics! |>

ƒ5 0 0 4

10,-

Tot en met zaterdag 3 juni wordt
in en rond de Martinihal in
Groningen de 2000 Special
Olympics European Gaines
gehouden. Dé spelen voor
sporters met een verstandelijke
handicap waarbij zij op eigen
niveau strijden om de hoogste
eer. Met als motto: Let's win
together' En daar helpen
Stichting DOEN en de Sponsor
Loterij graag bij. Sponsort u
mee en vul vandaag nog de
bon op deze pagina in. Want
dan maakt ü elke maand kans
op vele Bmgopnjzen plus alle
andere prijzen, zoals een auto
vol met geld!

f 8,-

26.05.64-007
** *

Badmeubel Cameleon

Badmeubel Darwina

Frans designmeubel Leverbaar m diverse gelakte
frontldeuren m combinatie met een luxe marmeren
wastafelblad Breedte 130 cm

De finale in uw eigen kuip komt
met de. El&ooo-weken wel héél
dichtbij Want u heeft bij ons tot 2
juli kans opjl i ooo ooo, bij aankoop van een badkamer Bovendien
krijgt u ook duizend gulden aan
tegels cadeau Daarnaast hebben we

Ligentijds meubel met spiegelpaneel en spot|es De beuken
accenten bieden een boeiend contrast met het hoogglanzend
witte mineraalblad

Kans op een miljoen"

-{en]

Gratis tegels t.w.v. ƒ 1600, •
(bij aankoop van een complete badkamer)

tientallen aanbiedingen en voor
elke bezoeker een leuke attentie
Dus kom nu naar de EKzooo
weken van Brugman Keukens &
Badkamers, want lekker in uw
eigen kuip heeft u toch zeker de
mooiste thuiswedstrijd

'*Gralts straatje Staatstoten bij aankoop van een complete badkamer

• De onderstreepte filialen 4
zijn op „ ""- ,"~i£l
HEMELVAARTSDAG"-!
GEOPEND-' i \

>' i

Yoïkswagen Lnpo
W

Luxe badkamer in de kleur wit Bestaande uit hgbad met
douchevlak badscheidmgswand badmeubel (105 cm) met
wastafel wandcloset combinatie en kranen

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S

KAN

M E T

van ii oo -17 oo

B R U G M A N .

ƒ20,-

"

* <nj!

-^Bidkamer Acaputcoj*

Stijlvolle en complete witte badkamer Met hoekbad
greeploos badmeubel met dubbele wastafel
Inclusief wandclosetcombinatie en kranen

,1-

BINGO SURPRISE
3 JUNI 2000

Sharp HifLset
Leren voetbal
Meer informatie:
www.sponsorloteri] .nl
www.wineensponsor.nl
ledenservice:
0900-300 1400 (35 cpm)

BESTE MATERIAAL 10 Q % BESTE GARANTIE
ALKMAAR* ALMERE* AMERSFOORT* AMSTERDAM* ARNHEM* ASSEN* BREDA* CAPELIE A/D USSEL* DEN BOSCH DEN HAAG* GOES
GRONINGEN* HEERLEN* HENGELO* HOOFDDORP* HULST* LEEUWARDEN* MUIDEN NUMANSDORP* ROERMOND* ROOSENDAAL*
SON/EINDHOVEN* SPIIKENISSE TILBURG* UTRECHT* VEENENDAAL ZAANDAM* ZOETERWOUDE*. ZUTPHEN* ZWOLLE*
*Ook Badlamershowroom Voor de openingstijden lyt op Internet of bel onsfilaal

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl
Okt/

Actie geldt van maandag 22 mei t/m zondag 2 juli 2000 Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom Druk en zetfouten voorbehouden

^

Iet Bijman
Nederlandse Sponsor Loten]

HE
ZANDVOORT

Lef's win together!

Zclfoulcn voorbehouden

l, ik uil een auto mei daarin 225 000 D de heer
gutSen of zelfs l miljoen winnen Ln m n k
dan naist de prijzen m de tmandchjkse trek1 Naam
kingen kans op tienduizenden Bmgopnjzen
Adres
Met deze lotnummers wil ik winnen,
dag maand jaar

D me\rouu

Postcode

Lot l
Plaats

Lot 2
Lot 3
\oorilk lot wordinclrii cijfirb uii),i\üij,d \iiuli tn>,i
uilclc gilukschg Ik nuilih,. u hierbij uit wulirop.it,
y ng \ oor elke m i indihiksi tn kkiti); in di 11 irli|ksi
E\tn Trekking ƒ 10 p i r l o t \ in ncvuwnndi rikininj,
if li sihrijMti
Dttlnnnif houdt in (Kin\(icji£/ini, \dn hit t t ^ l t m t n t t'|ï
(ifliinflagMiliiji,l)(i[ii lel 0900 J P O M O P O i c / m i )

NEDERLANDSE

Mevrouw Stubbe
feliciteert de HEM A met haar
30-jarig bestaan!

(Post)bmk
nummer
Bel m ij hij een pri|s
hoven / l O 000
tel
Gihooitiduum
(d >g timnd | ui)
D uum
11 indtekentng

ÏOÏ"5

LOTERIJ

Bon opsturen (zonder postzegel) naar Ncdtrlandsi Sponsor I otinj \nl\\oorilnummcr875 1 1 0 Ü \ G \instirdim
De loter] is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justite onder nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997

maandag 5 juni Feest!
Voor elke klant een kadootje en koffie gratis in de coffeebar

Let op!
De hele maand juni 15% korting op alle
versgesneden vleeswaren.

Lef op onze aanbiedingen in de hele maand juni!

30 jaar^ ^

yj^

Zandvoorts
Nieuwsblad

ACHTERGROND
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De grootste sterren praatten met Simon

Concert
ZANDVOORT - De Zandvoortse bas-banton Jan Peter
Versteege geeft zondag 11 juni
m gebouw De Krocht om half
drie een concert Hrj brengt
een zeer gevarieerd programma van opera tot musical en
van Russische liederen tot en
met Duitse aria's Versteege
wordt begeleid door een piamste Het concert is een tryout voor zijn overgangsexamen op het Alkmaars conservatonum De toegangsprijs bedraagt 7,50 gulden

Dauwtrappen

ZANDVOORT - 's Morgens
vroeg ziet de natuur er betoverend uit Traditiegetrouw worden er dan ook diverse dauwtrapwandelingen
georganiseerd op Hemelvaartsdag De
hervormden vertrekken donderdag om zeven uur bij het
pannenkoekenrestaurant op
de Zandvoortselaan, brj de ingang van de Amsterdamse Waterleidingduinen De kathoheken staan vroeger op Zrj verzamelen tussen zes en half zeven brj de katholieke kerk in
Aerdenhout, Sparrenlaan 9
Wie zich met thuis voelt bij een
van de kerkgenootschappen,
kan meedoen aan de dauwtrapwandeling van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland Deze vindt echter twee
dagen later, op zaterdag 3 juni
plaats Om zes uur verzamelen
bij Midden-Herenduin Aanmelden verplicht tel 5411119

Kinderkamp
ZANDVOORT - Mountainbiken is erg populair brj kinderen Daarom organiseren Leo
Determann en Joke Hilbers
voor CMS een mountainbikekamp in Limburg Op 10 en 11
juni logeren ze m Epen Het
Pinksterkamp kost 130 gulden
en is bedoeld voor kinderen
van negen tot en met veertien
jaar Opgeven bij Leo en Joke
571 7787

Strandseizoen

ZANDVOORT - Op zondag
zeilt de vloot van Watersportvereniging Zandvoort speciaal
uit ter ere van de opening van
het nieuwe strandseizoen Het
admiraalzeilen vindt plaats
tussen elf en twaalf uur Het is
het beste te zien brj de Ehboen politiepost brj het Badhuisplein Wethouder Hogendoorn
verricht om twaalf uur de opemngshandeling Als het te
slecht weer is, vervalt het zeilen

Expositie

ZANDVOORT - In het casino exposeert Henk Veen van 29
mei tot en met 10 juli Veen
komt uit Amsterdam Hij haalt
zijn inspiratie van de straat en
weet de werkelijkheid gevoelig
en komisch neer te zetten

Twee jaar lang heeft Thys Ockersen in deze krant
herinneringen opgehaald aan de jaren vijftig en zestig in
Zandvoort. Bekende en minder bekende Zandvoorters
traden voor het voetlicht, opmerkelijke plekken zoals
bioscoop Monopole werden besproken. Deze week sluit
cineast/schrijver Ockersen de verhalenserie af. Uiteraard
met een verhaal over een van Neerlands bekendste
filmgoeroes: Simon van Collem.

M

IJN
MOEDER
loste een belofte
in toen ik van de
eerste klas van
het Coornhert Lyceum naar de
tweede overging Ik kreeg het
boek van Simon van Collem
dat zo pontificaal in de etalage
van boekhandel van Petegem
in de Kerkstraat lag 'De oude
draaidoos' Het kostte maar
vier gulden, in die dagen een
groot bedrag Ik had er al verlekkerd naar gekeken Dit was
een standaardwerk over de geschiedenis van de Nederlandse
film zoals Van Collem op de
Vpro-televisie reeds had gepresenteerd Ik had voor die
tijd maar twee kleine filmboekjes en een hele reeks fümkmpsels Dit was een monumentaal
werk Een fatsoenlijk rapport
zou dit boek binnen mijn bereik brengen En zo geschiedde'
'Simon van Collem presenteerde op televisie een programma met filmfragmenten
van vooroorlogse films Acteurs en actrices uit die trjd
kwamen vertellen over die
films Het was een leuk programma Ik zat altrjd ademloos naar het filmprogramma
te kijken en absorbeerde de rnformatie over films als 'De Jantjes' en 'Bleeke Bet' Simons
boek bevatte zelfs een singeltje met fragmenten tekst en
muziek uit die oude Nederlandse films'
'Latere kritiek van betweters
dat veel feiten met klopten,
kon met wegnemen dat Simon
met veel droge humor de juiste
sfeer beschreef van filmcultuur
van naoorlogs Amsterdam
waar het joodse hart uit wéggeslagen was Voor mij was dit
boek jarenlang de filmbrjbel'
'Ik leerde Simon pas vele jaren later kennen toen hij een
keer op het Coornhert gekleed
als explicateur met aanwysstok uitleg gaf bij wat oude
zwijgende films En weer wat
jaren later troffen we elkaar regelmatig bij filmpersvoorstellingen Ikschreeftoen voor Hei
Parool, hij voor Avro/Televizier'
'Hrj had de Vpro ingeruild
voor de Tros, waar hij onder de
noemer 'Simonskoop' programma's maakte over nieuwe
films Hij deed regelmatig Hollywood aan om beroemde
mensen te ontmoeten Hij was
er kind aan huis Dieberoemd-

heden raakten vaak in de war
van zijn wat ongewone vraagstelling, die soms weinig te maken had met de nieuwe film die
gepromoot moest worden De
ster keek Simon argwanend
aan en dacht na over een intelligent antwoord Ze vermoedden altrjd meer dan er achter
zat'
'De Nederlandse kijker
moest er smakehjk om lachen
Welk geheim probeerde Simon
die ster te ontfutselen, m wezen niets Simon werd een fenomeen in ons land Die kleine
kale man die in Hollywood
deuren zag opengaan en de
grootste sterren aan het praten kreeg Hij was er kind aan
huis'
'En dan weer terug naar
Zandvoort waar hrj met zrjn
vrouw Puk woonde In die trjd
was het nog mogelijk om op
filmsets ongegeneerd filmopnamen te maken Tegenwoordig is alles afgeschermd, maar
Simon drong door in de studio
Chnt Eastwood in de kleedkamer tijdens 'The Beguiled', trjdens de opnames van Bondfilms, aanwezig m Joegoslavië
bij 'Fiddler on the roof
'Alles leek mogelijk In het
buitenland was men behoorlijk
onder de indruk dat Simon
hele programma's maakte van wel vijftig minuten zonder
onderbreking van reclame over de films Norman Jewison
was zo'n fan van Simon, want
hij had hem gevolgd bij 'Fiddler on the roof en ook brj 'Jezus
Chnst Superstar' Simon was
altijd welkom'
'Begin jaren zeventig begonnen Simon en Puk aan een
nieuw avontuur Ze openden
hun cafe-restaurant De Oude
Draaidoos in de Haltestraat
Simon dacht dat hrj wel beroemdheden uit Amsterdam
naar Zandvoort kon lokken en
Puk dacht dat in plaats van
altrjd gasten thuis te entertainen en voor ze te koken, ze dit
ook m hun restaurant kon
doen'
'Maar een commerciële zaak
runnen is een moeilijke affaire
Simon was duidelijk met voor
het horecavak in de wieg gelegd De artiesten kwamen met
naar Zandvoort en de Duitse
toeristen hadden natuurlijk
nog nooit van een tv programma 'De Oude Draaidoos' gehoord Ik zag Simon dan ook
meer gratis consumpties weg-

Onmogelijke zaak voor advocaat

ADVERTENTIE

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplem. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en geen pauze
tussendoor. Vanavond: 'Scenery'.

WordHouse
zoekt

en ambitieuze advocaat, net afgestudeerd, richt zijn eigen
kantoor op en is klaar om de wereld te veroveren Op een
E
avond komt een vrouwehjke taxichauffeur zrjn kantoor binnen,

www wordhouse nl

020 - 452 44 01

VAN, DE

vertelt hem dat ze verkracht is en wü dat hij de verkrachte
opspoort Hij is met alleen opgewonden over zijn eerste zaak,
maar hrj raakt ook geïntegreerd door de vrouw Op zoek naar de
dader hoort hrj voortdurend dat die 'net weg is'
Tussen speurtochten door bezoekt de advocaat regelmatig de
kapperswinkel aan de overkant van de straat Hrj voelt zich
aangetrokken tot de mooie kapster, die later voor prostitutie
wordt gearresteerd
'Scenery' lijkt een Chinese Sim non (eenzame detective worstelt met onmogelijke opdracht), maar lapt volgens het persbencht van de distributeur alle conventies van dit genre aan zrjn
laars De verhaalhjn toont met hoe een mysterie wordt aangepakt en ontrafeld Het toont een in verwarring gebrachte man,
die niet aan het mysterie toekomt De opdracht en de opdrachtgever blijken zelf een Kafkaesk raadsel

boeddha
Iede_reen kent ze wel, de
beeldjes. Bij de één op een
kastje, bij de ander misschien
op de schoorsteenmantel. Met
deze Boeddha zal dat niet lukken, omdat ze eenvoudig te
groot is om op een kastje neer
te zetten. Waar ze wel graag
zit, is op schoot... En of dat
nou echt goed past? boeddha
is een 'hondje', een heel lief
hondje van pak 'm beet een
kleine 45 a 50 kilo. Als merknaam heeft ze bij haar geboorte het stickertje Fila Brasileiro
meegekregen. Men kent het
ras vast en zeker wel uit alle overigens negatieve - berichten uit de media.. . Waarom
dan als asiel zo'n hond trachten te herplaatsen? Gewoon
om een hele simpele reden: ze
is hef! Haar gedrag met andere
honden is meer dan goed, met
onbekenden is ze wat afvvachtend. Kinderen? Geen probleem, alhoewel ze af en toe
wat lomp uit de hoek kan komen. Maar zo'n groot lijf is ook
wel wat onhandig met spelen
en het valt dan ook mei mee
om dat m volle vaart netjes
door de bocht te krijgen. Katten, liever niet. Misschien
komt het wel door alle putaliciteit rond dit ras dat boeddha
al zo lang in het tehuis logeert.
Toch wordt het na zes maanden wel tijd voor een eigen
mand, een eigen voerbak en
een eigen baasje! boeddha is te
Sast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net
als alle andere loges, een
nieuw thuis. Informatie: Kenöerner Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

Ritdolf Valentinn

UIT £>j
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rle soon van de Sheik

de badplaats

In hel speellokaal \an de Hannie Schaftschool luisterden de kinderen ademloos naar de burgemeester
Simon van Collem presenteerde niet alleen een tv-programma met de naam 'Uit de oude doos', hl]
bracht onder dit label ook een single uit 'Trijntje en Mijntje naar Zandvoort' stond op de ene kant,
'Budolf Valentmo als de zoon van de sheik' op de andere kant
Illustratie Ai thiL f f Ocktrscn

geven dan dat er binnenkwamen'
'Nog zie ik hem een keer
moedeloos kijken naar de deur
toen er een familielid binnenkwam en hrj verzuchtte „30
procent korting en 70 procent
kapsones " Simon ging liever
naar Hollywood om de sterren
te interviewen DeOudeDraaidoos hield na een aantal jaren
op te bestaan en werd omgebouwd tot een dancing Dat
was meer 'in tune' met de trjd'
'Simon hep al tegen de zeventig, maar hij wist met van
ophouden Het schrijven en tvmaken bleven zijn grote passie Een keer werd ik er door
zrjn regisseur bijgehaald om
hem te helpen met het opzetten van een speciaal programma over achtervolgingen Simon hoorde mij minzaam aan
Ik had allemaal fragmenten
bedacht die hrj kon gebruiken
en een hjn m het geheel gebracht Maar hij vond het te
veel werk en hrj zond gewoon
weer de overbekende fragmenten uit van auto-achtervolgingen uit 'French Connection' en
'Bullit' Succes verzekerd, ik
kon hem geen ongelijk geven
dat hrj mijn raadgevingen opzij
had gelegd'

'In het najaar van 1989 ging
de James Bondfilm 'License to
Kill' m premiere in het Tuschinskitheater in Amsterdam De hele Nederlandse
filmwereld was present voor
dit grote gebeuren in aanwezigheid van Bondacteur Tomothy Dalton De vriendin die
ik die avond meenam, Esther,
vroeg nieuwsgierig wie ze allemaal wel zou treffen bij dit
gala Met een beetje goede wü
James Bond himself, want ik
had tenslotte kaarten voor de
VIP-room, maar in ieder geval
Simon van Collem'
'In Tuschinski was het be
hoorlijk warm en toen presentatnce Astnd Joosten mee
deelde dat de film wel meer
dan twee uren ging duren, rukte menigeen het vlinderdasje
van de smoking af om wat
meer adem te halen Toen wij
na de enerverende actiefilm
naar de VIP-room wilden gaan
konden we niet naar binnen
Langzamerhand sijpelden er
geruchten naar buiten dat er
binnen iemand niet goed was
geworden, dat iemand flauw
was gevallen, dat Simon van
Collem tijdens zijn interview
met Astnd Joosten was omgevallen, dat hij een beroerte had

'Wapen is authentiek
en dan moet je niet
te veel veranderen'
ZANDVOORT - Sinds twee
weken mogen Mike Aardewerk
en zijn partner Hannie Bloos
zich eigenaars van Zandvoorts
bekendste café/restaurant Het
Wapen Van Zandvoort noemen Niet zonder trots vertelt
Aardewerk „We zijn nu twee
weken bezig en we krijgen hele
leuke reacties Maar we realiseren ons dat Het Wapen Van
Zandvoort een authentieke
tent is Daar moet je met al te
veel aan veranderen "
Aardewerk is geen onbekende rn de Zandvoortse horeca
Bijna twintig jaar was hij eigenaar van discotheek ChinChm, waarmee hrj de Zandvoortse jeugd een uitgaanscentrum van formaat verschafte „Maar toen ik Chin-Chin
uiteindelijk had verkocht, ontdekte ik al snel dat ik met stil
wilde zitten Dus ging ik op
zoek naar iets nieuws, maar
wel naar iets dat goed bij mij
zou passen," HIJ schaterlacht

m.

Berichten
en tips voor
ü
deze rubriek met
JIJ1zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023 5718648
of Faxen 023 5730497

„Ten slotte ben ik al veertig en
dan zoek je toch je rust Dus
toen Hannie en ik hoorden dat
Het Wapen te koop was, aar
zelden we geen moment "
Bloos en Aardewerk hebben
de taken eerlijk verdeeld Terwrjl Aardewerk zich vooral met
het café bezighoudt, richt
Bloos zich op de activiteiten in
het restaurant „We hebben de

Geboren Bntt Bobbi, dochter van Robert Francois Brune en
Johanna Valk, Gaspar Iskander, zoon van Ronald Phüip Sperling en Momca Theresia Sterk, Dylan Tade, zoon van Diedenk
Cornehs Antonius van der Moot en Eveline Maria Acda
Getrouwd Edwin Hartman en Mirella Louise Maria Serjsener,
Vincent Hoogervorst en Charlotte Jacoba Wühelmina Breukels
Overleden Ene Pieter Coenraad van Dam (20), Adnanus Johannes van Houten (70)

Hervormde Kerk: zondag 4 juni 10 uur mr ds J W Verwijs
Gereformeerde Kerk: Hemelvaartsdag l juni 10 uur J Lasthuis,
zondag4juni!0uurds J Roggeveen uit Heemstede RK:Hemelvaartsdag tussen 6 en halfzeven verzamelen voor het dauwtrappen plus ontbijt brj de Antonius en Pauluskerk, Sparrenlaan 9 in
Aerdenhout, 10 uur viering met D Durjves in Antonius en Pauluskerk, Sparrenlaan 9 m Aerdenhout Agatha Kerk: zaterdag 3
juni 19 uur pastor D Diujves, zondag 4 juni 10 30 uur pastor
Durjves NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 4 juni
10 30 uur C L Lombard uit Amstelveen

gekregen'
'Ergens tussen al die slechte
berichten door had Esther het
ferme besluit genomen om
naar binnen te gaan, want ze
had tenslotte als verpleegster
gewerkt Ondertussen stortten de feestgangers in de foyer
zich op de champagne, niet
wetende welke doodsstnjd van
Simon zich boven afspeelde '
'De deur van de VIP-room
ging open Een paar Vips kwa
men aangeslagen naar buiten
Ze hadden Simon zien omvallen en meegemaakt hoe Esther
zijn smoking had opengerukt
en wanhopig op zijn borst was
gaan beuken Maar alle hulp
kwam te laat Simon stierf onder Esthers handen'
'De avond ging uit als een
nachtkaars, hoewel iedereen
het er over eens was dat hij
zich temidden van al die filmglamour en filmvnenden geen
betere dood had kunnen wensen Esther had Simon mderdaad ontmoet, maar ze had
met kunnen vermoeden dat
het op zo'n dramatische manier zou gebeuren'
Thys Ockersen
keuken verbouwd zodat die
helemaal aan de moderne eisen voldoet En de kaart is een
beetje aangepast Overdag
kunnen mensen iets kiezen
van de kleine kaart Terwijl we
's avonds uitgebreidere gerechten serveren We hebben
trouwens al veel positieve reacties gekregen over het eten "
Aardewerk doet er alles aan
de ongedwongen sfeer in 'zijn'
café te behouden „Het is een
echte bruine kroeg zoals je er
met veel meer tegen komt Ik
wü me dan ook met alleen op
het restaurant richten maar
ook veel aandacht besteden
aan het café," benadrukt hij
„We krijgen binnenkort bijvoorbeeld een volledig verwarmd terras "
De klantenkring van Het Wapen Van Zandvoort varieert in
leeftijd van 25 tot 101 „Er is
een biljartclub maar eens in de
week heeft ook de filmclub hier
een bijeenkomst Al die mensen blijven natuurlijk van harte welkom Het is toch ook een
beetje hun tent"
De enige zichtbare veiandermg die Aaidewerk zich veroorloofde, is de aankoop van
een enorme schaaktafel met
levensgrote speelstukken „Eigenlijk hoop ik dat we hiei tamnenkort ook een schaakclub
mogen ontvangen Ik zou het
hartstikke leuk vinden als
mensen er echt gebruik van
gaan maken "
Op de vraag of hij trots is
eigenaar te zijn van het kleine
stukje histone dat Het Wapen
toch vertegenwoordigt antwoordt lnj zonder aarzelen
„Nou en of Maar ik ben net zo
trots op m'n vrouw die echt
keihard meewerkt om deze onderneming een succes te laten
woiden Hannie is net zo enthousiast als ik en dat vind ik
fantastisch "

Voorleestournee
De burgemeester is vorige week woensdag op voorleestournce
gegaan Hij kwam met alleen op de Oianje Nassauschool rruai
ook op de Hanrue Schaftschool een paar mooie verhalen vertel
len „Het was enig," veitelt Joke Bais, die hem samen met
collega-directeur Marja Dnehuizen heeft ontvangen „De kinde
ren uit groep l en 2 mochten ook even aan zijn ambtsketting
voelen Dat vonden ze geweldig Ze hadden mutsen op in de
vorm van een boek " In het speellokaal kreeg ook groep 3 en 4
een leuk verhaal voorgeschoteld Na afloop ontbeten de kinderen op school
Het ontbijt was op de Oranje Nassauschool al voorbij toen
burgemeester Van der Heijden ainveerde „Met rode koontjes
en een enkeling met een duim m de mond waanden de leerlingen
van groep 4 en 5 zich in een knusse huiskamer " vertelt Maileen
Grotenhuis, moeder en sinds kort correspondent van het Zand
voorts Nieuwsblad „Na afloop wilde Nma weten of de burge
meester met zijn ambtsketen om slaapt David vroeg zich af of
de burgemeester altijd dezelfde kleren aan moet, of ook weleens
wat schoons aantrekt Met het antwoord op deze vragen ver
diende de burgemeester spekkies en Engelse drop zijn favoupte
snoep volgens mevrouw Van der Heijden '

Zoekplaatje
Greet van Duijn had genoeg van het centrum en woont voortaar
in de seniorenflat naast het station Haar straat heet officieel de
Gertenbachstraat Een mooie naam, want wie zou er met in een
straat willen wonen
die vernoemd is naar Zandvoorts bekendste
verzetsstrijder9 Het probleem is alleen dat niemand het nieuwe
appartementencomplex weet te vinden, want er staat nog geen
straatnamenbord volgens Greet De chauffeur die haar meubeis
kwam brengen, is dan ook onvernchterzake weer teruggekeeid
De volgende keer belt hij met zijn mobieltje even vanaf de
Zandvoortselaan of de Zeeweg Dan loodst Greet hem naar haai
huis

Geld teveel?
Mevrouw Nieuwenburg verbaasd zich erover dat de provincie
miljoenen volgens De Telegiaaf overgehouden heeft, omdat ei te
weinig wegen vongjaai aangelegd zijn Zij weet daar nog wel een
bestemming voor de lift bij het station kost drie ton Wie steent
ter been is of in een rolstoel zit moet nu of via een onmogelijk
holletje naar boven of naar het einde van het perron bij de
spoorwegovergang lopen om het station te verlaten (Als gehan
dicapte bezoekers dat laatste tenminste weten, want er staat
geen bordje) Dat is heel veivelend en daarom strijdt meviouv.
Nieuwenburg al twee jaar vooi een nieuwe lift Tot nog toe zit ei
echter weinig schot m, omdat er nergens geld lijkt te zijn

Hulp als marktwaar
Vandaag staan er bijzondeie marktkooplieden op de markt
medewerkers en vrijwilligers van het Welzijnscentrum Bij de
eerste kraam (naast de bloemenman) is dan ook mets te koop
voor geld Wie wat vrije tijd investeert om anderen te helpen
knjgt echter een hoop vriendschap en dankbaarheid teiug ,We
willen extra de aandacht op ons vestigen, omdat we voor de
zomer weer een heleboel invallers nodig hebben vooi bijvoo.
beeld de belbus en Tafeltje Dekje,' aldus Mini de Wolf van het
Welzijnscentmm

Niet lopen, maar rollen
Wie m een lolstoel zit, kan meestal met zo makkelijk een strand
wandeling maken Dankzij de strandiolstoelen die de gemeente
vongjaar gekocht heeft, kan dat nu echtei wel Ze staan weei DIJ
Take Five en strandpaviljoen 26

Afscheid van bijzonder mens
Mai c van der Mije, al tien jaar de sympathieke uitbatei van Café
Bluys op de Buureweg is maandag oveileden Hij was pas J-7
jaar Mare weid acht weken geleden plotseling ziek Hij was een
horecaman m hart en nieren Op zijn zeventiende stond hij al
achter de bar m de kantine van TZB In zijn eigen caf een echte
Zandvoortse bruine kroegmet biljait, organiseeide hij van alles
Beroemd is het jaailijkse biljaittoernooi 'Tien over lood dat lui
dit jaar tot zijn grote vteugde een keer zelf won In het cal e
ontstond acht jaar geleden ook een golfclub (Bluys Intcmati •>
nal) die regelmatig een golfreis maakt Bovendien weid er VCP!
gekaart dankzij Mare, die zich nadrukkelijk met ziin klanten
bemoeide Wie echtei even seneus wilde piaten nam hij alti J
even mee naar achteien Maicvandei Mijewoidtviiidagmiddfi
om half twee begiaven op de Algemene Begraafplaats Van M
zondag gaat het café naar alle waarschijnlijkheid weer open

Het Wapen Van Zandvooit bevindt
/.icli aan het GasUimsplem 10, tel
5714638

Shooteres bestaat
één j aar

ZANDVOORT - Vandaag is
het piecies een jaai geleden
dat het Café Shooters haai
deuren opende Inmiddels is
het etablissement uitgegroeid
tot een van de diukst bezochte
feestcafes m Zandvoort en omstreken Daaiom oigamseien
de uitbaters vanaf vandaag tot
en met zondag 4 juni de Shooters Feestweek met vandaag
(31 mei) Robbert Leioy, op l
juni Sjaak Verkade, op 2 juni
Pusckin Picture Party, op 3
juni Deejay Suipnse Party en
als uitsmijter op 4 juni Clubavond met deejay Maik van Dalen en deejay Kevm

ALARMNUMMER 112
POLITIE 112, of bureau Hogeweg 5745111
BRANDWEER 112, of kazerne 5740260
AMBULANCE 112, of 5319191 (CPA)

APOTHEEK Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000 's
Avonds van 20-22 uur is alleen de Centraal Apotheek op Gedempte Ourtegracht m Haarlem open Vooi woensdag 31 mei
geldt avonddienst (18-20 uur) Zeestraat Apotheek, (tijdelijk
gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a, 5713073 Op donderdag l
juni (Hemelvaartsdag) is de Zandvoortse Apotheek open van
11.30 tot 12.30 en van 17 tot 18 uur. Voor 2 juni tot en met 8 juni
geldt avonddienst (18-20 uur) en weekenddienst (zat 11-12 30
en 17-18, zon 11 30-12 30 en 17-18) door de Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185 In het weekend is de Centraal
Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en
zondag de hele dag open
HUISARTSEN In het weekend en 's avonds 5730500 of 112
DIERENAMBULANCE 5246899
KENNEMER DIERENTEHUIS Keesomstraat 5, 5713888
VERMISTE/GEVONDEN DIEREN 5383361

Met

Mike en Hannv Aardewerk zijn erg blij met hun nieuwe /aak. Het
Wapen van Zandvoort

Cale Shooters bevindt /itli aan de
Hoofdstraat 5Ga

Mare en zijn vrouw Ingrid \\aren erg trots toen Maic dit iaai li u
biljarttoernooi won

woensdag 31 mei 2000
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Mag ik even jullie aandacht!
Ben jij een Ram, Kreeft of
Schorpioen? Heb jij humor,
donkere huid en ogen, ben jij
niet rokend en tussen de 5060 jaar? Bel mij dan!
Boxnummer 361771.

15 dgn 675,- /22 dgn 875,- / vertrek wo 7 juni

OHÖOTEB

Mariska, 23, heeft half lang
blond haar en houdt enorm
van dieren en natuur. Zij zoekt
een jongen die dezelfde
hobby's heeft. Info:
Boxnummer 296032.

8 dgn !n 3-kmrApt Atataino Faro

£ «m

Woonruimte te huur gevraagd
Business owner and girlfriend
looking for a semi-furnished
app.
in Zandvoort, max.
ƒ 1700 incl. 0620357741

Bedrijfshuis ves tin g
te koop gevraagd
GARAGE te koop gevr.
bij de Schelp.
Tel. 06-26118008

cafc

Irene, 48, weduwvrouw, heeft
3 kinderen waarvan er 2 nog
thuis wonen. Zij zoekt een
vlotte, vriendelijke man waar
zij mee kan lachen, genieten
en uit eten gaan.
Boxnummer 200494

Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.

Tel.

020-6794726

Verhuizingen
> l Ben voor grote en kleine X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
t huizingen. Goedkoop en kamerverhuizingen/transport.
kr-undig. Tel. 06-53208374. Voll. verzekerd, 020-6424800
11 dgn 525,- /15 dgn 595,- / 22 dgn 795,- / vertrek vr 9 jun

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.
Waar is dat leuke meisje van
ongeveer 18 jaar? Hugo wil
graag met je kennismaken!
Boxnummer 796293.
37-jarige man, gescheiden,
1.87 lang, houdt van dingen
ondernemen, uitgaan, bioscoopje pikken en zoekt een
vriendinnetje. JIJ?
Boxnummer 729489.

Jongen van 30 jaar houdt van
motor- en autorijden en gaat
graag mee een avondje stappen. Ga jij met hem mee? Bel
voor info op: Boxnummer
864885.

Jan, 24, zoekt een leuke, lieve, spontane meid tussen de
19-30 die houdt van gezelligheid en lekker stappen. Boxnummer 817401.

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
i e koop wegens aanschaf bedrijfsauto:
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
b.j. mei 1993, 100.000 k.m. Kleur: dusty mauve, APK 2000. maximaal 8 weken na plaatVoorzien van alarm klasse 2 en radio. Vaste prijs ƒ 12.000,-. sing. Uw reactie dient verCulemborq. 06-53777917.
stuurd te worden in een envelop met in de linkerboven3AAB SERVICE MOLENAAR
Rep., onderhoud, APK
hqek vermelding van het
T.k.: Ford Sierra gas 2.0I CL briefnummer.
Eigen revisie-afdeling
49, bouwjr '91, stuurbekrachtiMotoren/versn.bak
ging, nieuwe accu, schuifdak.
Vr.pr. ƒ1.200,-. Voor info. na
SAAB OCCASIONS
19.00 uur: 020-6409417.
tel. 023-5614097
ANGELIQUE,
jong,
heet
meisje, blond, 23 jr, komt bij u
thuis/hotel. 06-50928239.

Volkswagen Vento GL

Clubs en
privéhuizen

Kennismaking

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

xxx KATJA xxx lief meisje,
komt bij u thuis/hotel. Ass.
welkom. Tel. 06-27506338.

0906-lijnen

Jonge vrouw van bijna 40 is
op zoek naar een leuke relatie. Eerst even gezellig babbelen en dan zien we wel wat
er van komt! Boxnummer
200463.

Stefan, 27, heeft als hobby's
' luiken, computeren en motorijden. Hij zoekt een leuke
> riendin om een keer te gaan
tappen. Boxnummer 739061.

Annie, vrij dik postuur, 39 jaar,
blauw-groene ogen, 1.74 en
dochtertje van 5. Boxnummer
266925.

LgO
Haltcstraat 53 Zandvoort 023-5713512

Tel./fax:0251-2548 11

rg

BILJARDS
SNOOKERS
FLIPPERS
VIDEOSPELEN
SPEELAUTOMATEN

b.g.g.: 065-55 45 227
KAREL LASSCHE
SPORT EN SPEL B.V.

Café De Meter

't Strandcafé

'Gone with the Wind'

Haltcstraat 58

Visrestaurant

De Meerpaal
Haltestraat 61 Zandvoort 023-5712171

Zandvoort 023-5715111

Computer & Internet Centrum

Beachnet

/. Bluijs

Haltestraat 61 Zandvoort 023-5730749

Bloemsierkunst
Haltestraat 65 Zandvoort

goalan.l 5'^ ccvr"wi|k {,251 - 2119 21

27 MC & Scanners,
CD-Roms & Videobanden

De Lamstrael

Kolïieclub - Lunchroom -

Haltestraat 57 Zandvoort 023-5712690

(Ook l jaar in Zandvoort)
Uw specialist vóór:
autotelefoon & accessoires
(ook veel accessoires voor oudere types)

Café-Biljart

023-5712060

Petit Restaurant Friet Praat

MI XKX)\S N l ' M BKR ONE IJKER

Strandweg l, Zandvoort 023-5733030

Mobiles en houten speelgoed
Haltcstraat 61A Zandvoort 023-5714661

IKZIEJEINLABASTILLE

24 UURS SERVICE DOOR HEEL NEDERLAND
TIJDENS KANTOORUREN
TEL. O57O-63OO7 1
SERVICEDIENST TEL. O57O-6245OO

is anders, heel anders!

Haltestraat 59 Zandvoort 023-5712085

Haltestraat 52 Zandvoort 023-5720036

DE HQDGE WAERDER
ACCOUNTANTS & ADVISEURS

PASSiON TROPICAL SÜNSET

Tel. 023-531 9312
Tel, 023 - 531 22 66
Gen. Oranjestraat 27
2021 JB Haarlem

Rivièradreef 6a
2037 AG Haarlem

023-5258661

023-5401401

Hoofddorp

Lid S.G.R.
en A.N.V.R.

Exploitatie van sigaretten-automaten

023-5540666, fax: 023-5540675
zoekt tevens personeel voor
binnen/buitendienst

REISBURO

Jan Gijzenkade 179
2025 MA Haarlem

023-5490450

Bar Chin-Chin

WORLD PRINTING SERVICE

Discotheek Dancing
Haltestraat 20 Zandvoort 023-5714095

UW COMPLETE TEXTIELDRUKKERI J

2101

Binnenweg 62
JL Heemstede

023-5287078

VOOR AU UW REKUAME EN PROMÖTIEKLEDING

GOEDE

RÈMY

BSCRBBHV

MERKEN:

HARVEST

BESCO"
T.SHIRTS - SWEATERS - RUGBY SHIRTS - POLO-S

NVLON COACH JACKS

TEL.:0206261080 • FAX.:0206202398

JA, stuur mij meer informatie
over het werk van
SOS-Kiiiderdorpen en hoe
ik Huis Vriend kan worden

SOS-Kinderdorpen
.. .want ieder kind verdient
een thuis...

Naam:

_MD V D
Bij oorlogen en (natuur)rampen betalen de kinderen de hoogste prijs.
Vooral degenen die hun ouders hebben
verloren. SOS-Kinderdorpen geeft ze
een nieuwe moeder, een huis, broertjes en zusjes en een opleiding.
Overal ter wereld.

Leuke jongen van 29 zoekt
;'< ben Glenn, 31 en zoek lieve een vlotte meid voor een leu•/rouwen van mijn leeftijd!
ke Blind Date! Durf jij het aan?
Hoxnummer 770405.
Kies: Boxnummer 703215.

\ '%;

Robert Leroy
Sjaak Verkade
Puschkin Picture Party
DJ Ben Surprise Party
DJ Mare van Dale

Licht-, geluid- & visuele service
Verhuur, verkoop & onderhoud van:
- Drive in show's
- Karaoke show's
- Ucht- & geluidsapparatuur
- PresentatieVvergarderapparatuur
- Horeca installaties

CYNTHIA lief, Ind. meisje, 20
jr, komt bij u thuis/hotel. Ontv.
mogelijk. Tel. 06-25293125.

xxx Love inn escort serv. xxx
jongens, meisjes. Echtp. koVoor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen men naar u toe. 06-21982543.
met 0906-50.50.232.
Wilt u reageren op een ad
Als ik zeg; ik zoek een echte PETRA, 41 met een zachte G vertentie onder nummer, zend
naar het uw brief dan aan: Micro's
kerel, één met lef, voel jij je gaat verhuizen
dan aangesproken?
Dan Westen van het land. Ben jij Weekmedia, Postbus 156,
moet je beslist direct reage- een niet rokende man, langer 1000 AD Amsterdam.
ren! Ik ben een vrouw van 36 dan 1.80 en zonder huisdie- De inzendtermijn bedraagt
met 3 kinderen en zoek een ren? Hou je toevallig van me- maximaal 8 weken na plaatgespierde man tot circa 45 jr diteren en heb je een goed sing. Uw reactie dient vervoor het opbouwen van een sterrenbeeld?
stuurd te worden in een enduurzame en vooral leuke Boxnummer 234843.
velop met in de linkerbovenrelatie. Boxnummer 362042.
hoek vermelding van het
Vrouw uit Den Haag zoekt briefnummer.
ongebonden
vriend
voor
opDag onbekende! Ik heet Fleur
en ben een opgewekte, char- bouwen van een leuk contact.
inante, beschaafde, vrouwelij- Ik ben 49, heb bruin haar en
!
;e vrouw met uitstraling en bruine ogen. Ik zoek een Nieuw! leder uur leuke vrou:;liji. Ik hou van romantiek, vriend rond dezelfde leeftijd of wen op SBS-6 text pagina
comfort, speelse erotiek en ouder. Spreek je reactie in op 745. Kijk en bel 0906-1588
zoek die ene speciale vriend. mijn box, ik reageer dan op (99cpm).
jou! Boxnummer 379229.
:3oxnummer 296261.
Vrouwen, 18-55 j r, geven
Lange jonge vrouw, 1.80, 23 Loslopende tijger met 3 welp- telnr. voor contact! Bel:
jes
gesignaleerd.
Signalement
jaar oud met mooie blonde
0906-18.22(1 gpm).
haren. Via deze lijn zou ik luidt: Sportief, romantisch,
slank,
goed
uitziend.
Lieve
graag in contact komen met
POSTCODE DATING!
lokkere jongens om gezellig dames met lieve kinderen Vrouwen zoeken snel contact.
hoeven
niet
bang
te
zijn,
deze
mee te babbelen, te stappen
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
on wie weet wat allemaal nog tijger uit 1962 is aaibaar en bijt SBS-6 text pagina 745
niet.
Boxnummer
760828.
: neer. Boxnummer 342235
Wilt u reageren op een adBen jij een man waar je ge/look je een leuke vriendin? Ik woon wat aan hebt? Ik ben vertentie onder nummer, zend
'..ion een meisje van 19 en Sonja, 35, en kom uit het uw brief dan aan: Micro's
;x>ek via deze lijn gezellige Westen van het land. Ik hou Weekmedia, Postbus 156,
vriendinnen zonder bijbedoe- van de goede dingen in het 1000 AD Amsterdam.
lingen. Ik hou van fitness, gek leven waaronder gezellig uit- De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatttoen, uitgaan, winkelen en gaan! Boxnummer 296185.
sing. Uw reactie dient verMetsen. Spreekt dit je aan?
:
:toxnummer 270082.
Ellis, 22 jaar. lang blond haar, stuurd te worden in een enblauwe ogen. 1.74 lang envelop met in de linkerboven
Wilt u reageren op een ad- met een slank figuur zoekt hoek vermelding van het
\ ertentie onder nummer, zend een jongen tot 25 met een briefnummer.
uw brief dan aan: Micro's leuk 'koppie' en een leuk kaVVeckmedia, Postbus 156, rakter! Info over mij vind je op:
iOOO AD Amsterdam.
Boxnummer 317013.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaat- Spontane, romantische, lieve
.sintj. Uw reactie dient ver-vrouw, 53 jaar, zoekt warmte,
sli.ii.nd te worden in een en- liefde, respect en genegen"eiop met in de linkerboven- heid! Kun jij dat haar geven,
hoek vermelding var; het spreek dan in via:
l .'netnummer.
Boxnummer 260870.
;•< ben een echte dierenlief! iGbster, 29 jaar oud. Ik wil een
serieuze relatie opbouwen
;,iet man van dezelfde leeftijd
of ouder. Leuke reacties graag
• :p: Boxnummer 239002.

| Woensdag 31 mei
i Donderdag 1 juni
l Vrijdag 2 juni
! Zaterdag 3juni
| Zondag 4 juni

Cafetaria
Grillroom

Lucas, 22 jaar, 1.87 lang,
zoekt een leuke relatie. Reageer met je telefoonnummer
en je krijgt altijd antwoord
terug. Boxnummer 817401.

Weduwe, 48 jaar, in de regio
van 024.: ik z.k.m. betrouwbare man. Als jij reageert vertel
ik je meer over mezelf!
Boxnummer 235095.

Personenauto's
te koop aangeboden

De volgende bedrijven feliciteren Café Shóóters:

16 dgn 1295,- / vertrek di 6 jun:

m

m

Postcode/plaats:

Steunt u ons werk als Huisvriend
voor f 10,- per maand?
Bel (020) 408 01 90 of stuur de bon
in voor meer informatie!

iV^iV'Habitat for Humanity
ïff

Telefoon.

Beschomwrouwe:
H.K.H. Ptimi'S M,irrjrii

Voor informatie bel: 023-5474814 of schrijf naar: Postbus 3290 2001 DG Haarlem
Samen huizen bouwen voor een menswaardig

Adres:

bestaan.

SOS-Kinderdorpen

GIRO 2280

[BR

Deze bon kunt u in een ongefrankeerde
envelop sturen aan:
SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001,
1060 VB AMSTERDAM
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren
-mam»nj^m^mm^.--^-••••».

Toekomst voor
Rover en MG
Rover en MG zijn in handen
gekomen van Phoenix. Onder
leiding van de vroegere Rovertopman John Towers kunnen
beide merken de toekomst
met vertrouwen tegemoet
zien. Belangrijkste verandering
is de verhuizing van de productie
van
de
75
naar
Birmingham,. Deze wordt
momenteel in een BMWfabriek in Oxford gebouwd.
Dezelfde fabriek waar BMW
de nieuwe Mini gaat bouwen.
Met de overname door
Phoenix bestaat er grote kans
dat de 75 ook als stationwagen
komt.Toekomst voor Rover en
MG

Mitsubishi Pajero Pinin

Potente Pinin
De voorkant van
de Pajero Pinin
lijkt op die
van de grote
Pajero

Zomerse
wintertest voor
Mercedes-Benz

Vaneo
Najaar 2001 komt de nieuwe
Mercedes-Benz Vaneo op de
markt. Hoewel de introductie
nog ver weg lijkt, is de fabrikant het nieuwe model al druk
aan het testen. Op dit moment
wordt de Vaneo onder meer in
Noord-Zweden aan een grondige inspectie onderworpen.
Onder extreme kou testen
experts deurrubbers, sloten,
raambediening, verwarming
van ruiten, stoelen, spiegels en
ruitensproeiers. Daarnaast is
het rijden op de bevroren en
besneeuwde wegen van groot
belang om bijvoorbeeld de
wegligging en het remsysteem
te beoordelen.
De Vaneo heeft een lengte van
4,19 meter, een breedte van
1,74 meter en een hoogte van
1,83 meter. In de auto kunnen
5 volwassenen en 2 kfnderen
plaats nemen of 2 volwassenen
en 3 m2 lading.

M

itsubishi zet met de Pajero Pinin een kleine terreinwagen
neer met een volwassen uitstraling. Zoals de naam al
doet vermoeden is de auto ontwikkeld in samenwerking
met Pininfarina. Nu moet daarbij niet direct gedacht worden dat
de Italiaanse ontwerpstudie de auto volledig ontworpen heeft.
De Japanners hebben het bedrijf ingeschakeld om de Pajero Pinin
aan de eisen van de Europese klant te laten voldoen.
Pininfarina tekende dan ook een
interieur waardoor zelfs lange
Europese mensen een goede zit
achter het stuur kunnen vinden. De
stoelen zijn voorzien van lange zittingen. Achterin is het met de ruimte wat minder gesteld, maar de
auto moet ook meer gezien worden als een tweezitter. Kinderen
kunnen achterin wel prima bivakkeren, maar volwassenen zullen
slechts voor korte duur achterin de
Pinin plaats willen nemen. De
invloed van de Italianen is ook

merkbaar bij de gebruikte materialen. De bekledingsstof oogt zeer
Europees met beschaafde kleurschakeringen die ook terug te vinden te zijn in het dashboard.
Voor een kleine terreinauto rijdt
deze Pajero Pinin onverwacht
goed. De G Dl-motor levert bij lage
toeren al een hoog koppel waardoor de auto prima van zijn plaats
komt. Een top van bijna 170 kilometer per uur is voor een auto als
deze natuurlijk niet mis. Daarbij
moet worden opgemerkt dat de

in' C

GDI-motor ook nog eens zuinig is.
Een verbruik van 1 liter op 11,3
kilometer is prima mogelijk. Op de
weg is wel merkbaar dat de auto
een korte wielbasis heeft. Hobbels
en andere oneffenheden worden
nadrukkelijker doorgegeven dan bij
een personenauto. Het onderstel is
echter een stuk geciviliseerder dan
bij andere kleine terreinwagens. De
Pinin nodigt zelfs uit tot sportief rijgedrag op geasfalteerde ondergrond.
De vierwielaandrijving laat zich tot
een snelheid van honderd kilometer per uur inschakelen. De auto
bepaalt dan zelf of de aandrijving
door twee dan wel door vier wielen
geschiedt. Zolang de achterwielen
voldoende grip hebben, doen de
voorwielen niet mee. Overbodige
aandrijving door de vier wielen

e tweede generatie C-klasse swingt. Mercedes heeft zijn
nieuwe middenklasser dezelfde vlotte lijnen gegeven als
recent het topmodel, de S-klasse. De Duitse fabrikant
hoopt dat de auto nog succesvoller wordt dan zijn voorgangers,
de 190 en de vorige C-klasse.
Japan. De overige 10% gaat de
rest van de wereld over.
Het meest opvallende aan de nieuwe C-klasse is zijn uiterlijk. De
ronde koplampen a la E-klasse zijn
als het ware met elkaar versmolten.
Even
wennen,
maar zeker
geslaagd. Een leuk stilistisch detail
vormen de knipperlichten in de zijspiegels. Afgekeken van de S-klasse. Aan de achterzijde domineren
de achterlichten die eveneens aan
die van het topmodel doen den-

ken. Afhankelijk van de uitrusting
overheersen luxe houtsoorten of
kunststoffen het interieur. De
bekleding is van stof of leer. De
gebruikte materialen zijn van hoge
kwaliteit. Alles voelt even stevig en
degelijk aan. De in het midden
geplaatste snelheidsmeter overheerst het instrumentarium.
Het rijden in de nieuwe C-klasse is
een genoegen. De inzittenden
genieten van een serene rust.
Motor en rolgeluiden worden buitengehouden en door de geringe
luchtweerstandscoëfficiënt (Cw
waarde van 0,26) is windgeruis niet
aanwezig. Omdat de auto zo stil is,
viel des te meer de harde tik van

Het basismodel, de C180 beschikt
nu over een 2,O-litermotor. De prijs
daarvan is vergeleken met het vorige model, gestegen van ƒ 65.900,naar ƒ 70.500,-. Volgens een
woordvoerder van de importeur is
de auto echter niet duurder geworden: "De gemiddelde aanschaf prijs
van de vorige C-klasse was ƒ
75.000,-. Omdat extra's nu goedkoper zijn kost een vergelijkbaar
uitgeruste C ƒ 73.000,-." De C
200 Kompressor (ƒ 76.500,-), de C
320 (ƒ 108.000,-) en de C 220 CDI
met common rail turbodiesel (ƒ
83.500,-) zijn per direct leverbaar.
In het najaar volgen de C 180, C
240, C 200 CDI en de C 270 CDI.
De Combi komt over een jaar. De
Nederlandse importeur heeft er
voor dit jaar 3.200 bemachtigd.
Daar is op voorhand al bijna de
helft van verkocht.

te wensen over. Misschien is de
ruimte achterin wat beperkt, maar
dat wordt binnenkort opgelost met
de komst van de vijfdeurs Pinin, die
na de zomer in de showroom staat.

Specificaties:
Motortype:

viercilinder
lijnmotor,
vier kleppen
per cilinder
Cilinderinhoud: 1834cm3
Vermogen:
120 pk bij
5.250 t.p.m.
Max. koppel:
174Nmbij
3.500 t.p.m.
Acceleratie:
10,2 sec van
0-100 km/uur

Topsnelheid:
168 km/uur
Gem. verbruik: 8,9 Itr/ 100 km
Prijs:
f 52 495,Bijzonderheden:
Airconditioning
Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening
Dubbele airbags
Elektrisch bedienbare ramen
en spiegels
Lichtmetalen wielen

Ibiza en Cordoba Cupra

Sportieve
De Cupra-modellen van Seat zijn
sportief, maar hebben een ingetogen en gedistingeerde uitstraling

S

eat gaat als een speer. Het Spaanse merk is wat betreft de
verkoop ruimschoots de Nederlandse Top Tien binnengedrongen. De combinatie van Duitse degelijkheid (Seat maakt
onderdeel uit van de Volkswagen Groep) en Spaanse vrolijkheid
blijkt zeer succesvol. Sinds enkele jaren probeert Seat het eigen
merk ook te voorzien van een sportief sausje door actief mee te
doen aan de rally-sport. En dat gebeurt met succes: na drie keer
achtereen het Wereldkampioenschap Rally's in de tweeliter-categorie te hebben gewonnen is Seat vorig jaar overgestapt naar de
hoogste categorie, het World Rally Championship.
Met de toevoeging Cupra, een
afkorting van het woord cupracing,
brengt Seat straatversies uit van de
Ibiza en de Cordoba die gebaseerd
zijn op de rallywagens. Dan mag je
verwachten dat ze snel zijn en een
uitstekend weggedrag vertonen.
Kortom, dat het pure rijdersauto's
zijn waarin het voor de liefhebber
genieten is.
Nou, d.at klopt echt. De Seats Ibiza
(driedeurs) en Cordoba (tweedeurs) hebben duidelijk gesnoven
aan de Spaanse peper. Onder de
motorkap schuilt een 1.8 liter viercilinder turbomotor met vijf klep-

pen per cilinder. Het vermogen
komt uit op 156 pk (115 kW), met
een maximum koppel van 210 Nm
bij slechts 1.800 tpm. Dat laatste is
werkelijk fantastisch, want dat
betekent dat de auto vrijwel onder
alle omstandigheden vooruit schiet
als je het gaspedaal indrukt. De cijfers zijn indrukwekkend: in 7,9
seconden zit je in de Ibiza van O op
100 km/h., in de iets zwaardere
Cordoba duurt dat 0,1 seconde
langer.
Op de wegen rondom Madrid,
waar wij de nieuwelingen aan de

tand hebben gevoeld, hebben wij
optimaal genoten van het karakter
van de twee auto's. Inhalen gaat
razendsnel, bochten zijn een
genoegen en op het rechte stuk
kleeft de auto a.h.w. aan het asfalt.
Heerlijk, wat een atleten! Al moet
je in dit soort auto's natuurlijk wel
wat comfort inleveren, want elk
detail is afgestemd op de hoge
snelheden. De stoelen zijn hard,
dezelfde kwalificatie verdient het
onderstel. Ach, opwindend rijplezier vraagt offers zullen we maar
zeggen.
Al zijn dit echte racemonsters, de
designers hebben zich vooral uitgeleefd op details. Het zijn dus subtiele toevoegingen die de auto's apart
maken en een sportieve uitstraling
garanderen. Neem de vijfspaaks 16
inch lichtmetalen velgen waarop
195/45 brede banden zijn gemonteerd. Je ziet de forse rode remklauwen zitten. Een verchroomde
dubbele uitlaat, in de carrosserie-

kleur gespoten bumpers en dakspoiler en een iets vergrote voorbumper zijn andere uiterlijke toevoegingen. Een aantal elementen is
titaniumkleurig, in de honingraatgrille prijkt het Cupra-logo.
In het interieur zit een heel plezierig stuurwiel, een donker titaniumkleurige pookknop, witte wijzerplaten, een toerenteller met Cupralogo
en
metalen pedalen.
Standaard bevat de standaarduitrusting elektrische raambediening,
centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening, een audio-systeem met zes luidsprekers en
bekleed met een nieuwe Cuprastof , die naar keuze verkrijgbaar is
in zwart, blauw en rood.
Wat betreft veiligheid doorstaat de
Cupra elke toets. Er is een keur aan
elektronische systemen, zoals ABS.
EBD (elektronische remkrachtverdeling), ESBS (extra stabiliserend
remsysteem), EDS (elektronisch
sperdifferentieel) en TCS (tractiecontrolesysteem). ESP (elektronisch
stabiliteitsprograrnma) geidt als
optie. De veiiigheidskooi is versterkt, er zijn voor- en zijairbags
aan boord en de veiligheidsgordels
zijn voorzien van elektronisch geactiveerde pyrotecnnische gorde 1 spanners.
Beide versies staan ir, de prijslijst
van 42.495 gulden. Bestellen kan
nu al, de leveringen rullen medio
juli op gang komen In de loop van
dit jaar wordt ook nog een Cupraversie van de Léon aan hè.' gamnv:
toegevoegd, die een >.<!•;mogen
krijgt van 210 pk
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Ifa Romeo vervangt binnenkort de 145. De nieuwkomer
krijgt de naam 147. Alfa Romeo is het aan zijn stand verplicht een dynamische auto te presenteren en afgaande op
eerste vrijgegeven foto's is aan die wens voldaan. De nieuwe
147 is een plaatje van een auto, met een karakteristiek eigenwijs
ront en een strakke achterzijde.
De nieuwkomer heeft design
accenten die we kennen van andere Alfa's. Net als de 166 en de 156
heeft ook de 147 de opvallende vvorm in de motorkap. Rij het onlweip hebben Alfa's designers gekeken naar de 6C 2500 Villa d'Este uit
1949.
De versie met 2,O-liter krachtbron
is ook leverbaar als Selespeed met
schakelknoppen op het stuur. Het
Fiat concern, waarvan Alfa deel uitmaakt, heeft zich bovendien nog
eens over 1.9 JTD motor gebogen.
Er wordt nu een turbo met variabe-

De hand van
meesterontwerper heeft
van het interieur van de Pinin
iets moois gemaakt.

MW verwent de 3-serie met een nieuwe motor. Een heerlijk
krachtige 3,O-liter zescilinder lijnmotor. Deze gaat in juni
de 2,8-liter motor vervangen. De nieuwe motor kan in de
sedan- en touringuitvoering van de 3 ook geleverd worden met
vierwielaandrijving.

Lekker eigenwijze

°e Alfa 147 meet 4.16 meter en is
'• 7 0 meter breed. In eerste instan'e komen er drie verschillende
]
win Spark 16V motoren: twee
;e
er een 1.6 liter van respectievelijk
105 pk en 120 pk alsmede een 2
'teruitvoering van 150 pk. In 2001
t daar nog een nieuwe 1.9 JTD
110 pk bij. De lekker eigenwij:e
Alfa 147 debuteert begin juni tijlfi
ns de 68e Turin International
^otorshow en zal eind oktober als
jriedeurs zijn opwachting maken in
e
Nederlandse showrooms. De
"ifdeurs volgt in 2001. Over prije
' n is nog niets bekend.

komt dan ook niet voor en dat
komt weer ten goede aan het
brandstofverbruik. Voor het echt
zware terreinwerk kan er gekozen
worden uit twee vaste 4WD-standen met een vaste verbinding tussen de voor- en achteras, bestaande uit een hoge of lage stand' met
geblokkeerd middendifferentieel.
Echte terreinrijders kunnen een
sperdifferentieel op de achteras
bestellen.
De buitenkant van de Pajero Pinin
doet denken aan zijn grote broer.
Op de stootstrips aan de zijkanten
is de naam van ontwerper
Pininfarina aangebracht. De Pinin
heeft een complete uitrusting met
onder andere airconditioning. De
auto concurreert niet direct met
andere terreinwagens, maar,is eerder een alternatief voor 'funcars'
als een coupé of een pickup . Met
zijn prijs van 52.495 gulden blijft er
op het gebied van uitrusting weinig

De koplampen van de
nieuwe C-klasse lijken op die
van de E, maar dan in elkaar
versmolten.

het relais van de knipperlichten op.
Die hadden de heren dieper in het
dashboard moeten stoppen. Vering
en demping zijn comfortabel zonder te zacht te zijn. De auto volgt
nauwkeurig en direct gas-, rem- en
stuurcommando's van de bestuurder. Naar wens kan deze de C zeer
snel en met veel vertrouwen over
bochtige binnenweggetjes sturen.
Op een rit over de Duitse
Autobahn viel wel op dat de besturing van onze C32Ó bij zeer hoge
snelheden (boven 200 km/u) erg
licht en gevoelloos werd.

Mercedes heeft de nieuwe C-klasse
'innen vier jaar ontwikkeld voor
en bedrag van 660 miljoen euro.
nterne processen zijn verbeterd
m de levertijden te verkorten. In
Ie productie heeft Mercedes nog
ens 700 miljoen euro geïnveseerd. Dit jaar rollen er nog
50.000 de fabrieken uit en vol;end jaar moeten dat er zelfs
250.000 zijn. Van dat aantal vindt
5% in West-Europa een eigenaar,
20% in Noord-Amerika en 5% in
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le
geometrie
toegepast,
Volkswagen gebruikt ook een dergelijke blower, en dat zorgt voor
meer souplesse en vermogen.
Vooral bij lagere toerentallen
reageert de JTD nog beter op gasgeven. Verder heeft Alfa het onderstel van de 156 als basis genomen

De Alfa Romeo 147 heeft een
karakteristiek voorkomen
voor de 147. Volgens de Italianen
biedt de 147 dan ook hetzelfde rijgedrag als de populaire zakensedan.

De eerste kennismaking met de
3,O-liter motor is in de sportieve
coupé. Sportief geluid versterkt het
karakter van de 330 Ci. Bij de eerste kilometers is duidelijk waar de
auto toe in staat is. De topsnelheid
is begrensd op 250 kilometer per
uur. Dat is leuk in Duitsland, maar
in Nederland nauwelijks haalbaar.
Interessanter voor de lage landen
zijn de soepele tussenacceleraties
en een aantrekkelijker benzineverbruik ten opzichte van de oude
2,8-liter motor. Uiterlijk is de 330 Ci
te herkennen aan standaard 17
inch lichtmetalen wielen. In het
interieur zijn metalen randen om de
instrumenten aangebracht om aan
te geven dat het hier om de 3,0liter motor gaat.
De motor levert 231 pk. Het koppel
is echter nog indrukwekkender.

Met 300 Nm is de auto in staat tot
prestaties die vergelijkbaar zijn met
auto's als de BMW M3. De 330 Ci
is toch niet alleen een sportieve
auto. De auto laat zich ook heel
schakellui rijden zonder dat deze
gaat stotteren. De 330 Ci is strak
geveerd, de 330 i touring en sedan
zijn wat soepeler afgesteld.
Tegelijkertijd met de introductie
van de nieuwe motor werd ook de
vierwielaangedreven versie van de
3-serie voorgesteld. De 330 Xi
heeft hetzelfde systeem dat BMW
toepast in de X5. Van buiten valt
het niet op dat het hier om een
speciale versie gaat. De aanpassingen aan de auto zijn slechts onderhuids merkbaar. Het aandrijfsysteem op de voorwielen is zo ontwikkeld dat de gewichtstoename
slechts minimaal is. Het systeem

bepaalt tijdens het rijden hoe de
verdeling van de aandrijving
geschiedt. Het ene moment gaat er
meer naar de achterwielen, hel
andere moment meer na.sr de
voorwielen. In alle opzichten zorgt
de auto dat er altijd sprake is van
tractie en dat de verdeling van de
aandrijving ideaal is. De kennismaking met de auto in het berglandschap van Duitsland was een waar
genoegen. Sommige onbegannba-

De 330 i levert prestaties
waar een sportwagen jaloers op
kan zijn
re ••lukken w
voor de 330 X
"ulo J i e ióe.i.ii
die ook nog ren
entrailer willen ti
leverbaar vana,
3.<0 Xi vanat 'i'.
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Handbalwinst
Beatrixschool
ZANDVOORT - Het jaarlijkse handbaltoernqoi voor
de Zandvoorste bassischolen
werd dit jaar overtuigend gewonnen door de Beatrixschool. De Nicolaasschool
werd knap tweede.
Om te handballen waren de
weersomstadigheden op de
verharde handbalvelden van
ZVM-Rabobank goed te noemen. Vrij veel wind maar het
bleef de gehele dag droog. De
teams gingen er dan ook volop
tegenaan. De Oranje Nassauschool, winnaar van vorig jaar,
Icon het dit keer niet waarmaIcen. De Beatrixschool was duidelijk te sterk dit jaar en de
overwinning was dna oon dik
verdiend.
Zowel de meisjes als de jongens van deze school wonnen
alle wedstrijden. Naast een
paar ruime overwinning moest
de Beatrixschool toch voluit
gaan in wedstrijden zoals tegen de Nicolaasschool, de
Hannie Schaftschool de de
Oranje Nassauschool.
Bij de meisjes eindigde de
Nicolaasschool op de tweede
plaats, gevolgd op de derde
plek door de Hannie Schaftschool. In deze poule legde de
Oranje Nassauschool beslag
op de vierde plaats en vijfde
werd de Mariaschool. Bij de
jongens eveneens een zege
voor de Beatrixschool met ook
hier een tweede plaats voor de
Nicolaasschool. De derde
plaats ging naar de Oranje
Nassauschool op de voet gevolgd door de Mariaschool en
de Hannie Schaftschool.
„Het liep als een geoliede
trein," stelde Geert Dijkstra,
bestuurslid van de handbalvereniging ZVM-Rabobank.
„Het was al weer voor de 32e
keer dat we dit toernooi hielderi en ook nu verliep de strijd
sportief en is het een groot succes geworden. De teams waren
aardig aan elkaar gewaagd en
mede daardoor viel er goed
handbal te zien. Bovendien leverde het ons zes nieuwe
jeugdleden op."

Ondanks storm
snelle vlncht

Dit toernooi werd twintig
jaar geleden voor het eerst gehouden, toen de schaakclub
haar 50-jarig jubileum vierde.
Dit evenement is vanaf dat
moment een geweldig succes
gebleven. De schakers worden
ingedeeld in groepen van zes
op speelsterkte en de partijen
duren vijftig minuten. De schakers hebben dus 25 minuten
bedenktijd per persoon en de
klok is onverbiddelijk.
Tot aan vanavond kunnen
liefhebbers van de schaaksport zich aanmelden bij Edward Geerts, telefoon 5717978
of Ruud Schiltmeijer, telefoon
5717272. Meedoen kan voor het
luttele bedrag van tien gulden.
De openingsronde is morgenochtend om half elf en de prijsuitreiking is rond half vrjf. Toeschouwers hebben gratis toegang maar moeten zich uiterst
stil gedragen om de concentratie van de denksporters niet te
verstoren.

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

woensdag 31 mei 2000

Stormachtige start van strijd om windsurfcup

Het zal al vele keren vermeld
zijn, maar het weer in Nederland is grillig. Zaterdag leken
de omstandigheden om te surfen ideaal. Een stevig bries
zorgde, voor prachtige golven
waarop de deelnemers in de
kwalificatieronden hun tanden
konden stuk bijten. Prachtige
freestyle wedstrijden, waarbij
deelnemers zoveel mogelijk
trucs en sprongen uitvoeren,
brachten het publiek tot groot
enthousiastme.
Dat enthousiastme van zowel deelnemers als publiek
sloeg zondag om naar angst.
Windkracht elf en windstoten
van meer dan 130 kilometer
per uur zorgden voor trillende
ramen en een feesttent die ieder moment weg leek te waaien. Wel meters hoge golven,
maar die waren ook te veel
voor de wereldtop surfers. De
brandweer moest er aan te pas
komen om de tent te redden en
de boulevard bleef enkele uren
afgesloten voor het verkeer
omdat de tent het zou kunnen
begeven. Door het aanhoudende noodweer besloot de organisatie de geplande persconferentie en de officie! opening te
schrappen.
„We hadden om wind gevraagd, maar dit was iets te
veel van het goede," aldus een
van de schrik bijkomende Lucienne Ernst. „De tent begon
te scheuren en de buizen te
buigen waarna we de tent hebben ontruimd. Het was echt te
gevaarlijk. De schrik zat er
toen goed in, maar nu gaat het
wel weer en hebben we prachtig hoge golven aan de storm
van gisteren over gehouden.
De start was slecht maar de
komende dagen blijven de golven het goed doen. Het week-

De metershoge golven zorgden zaterdag voor veel spektakel. Zondag waren ze nog hoger

end wordt echt heel mooi en
dan hopen we maar dat er genoeg wind is."
De kwalificatieronde van zaterdag werd gewonnen door de
Duitser Peter Garzke. De
tweede en derde plaats gingen
naar de Collin Ansink uit Scheveningen en Remco de Weerd
uit Huizen. Bovendien kregen
Eddie Boerman en Martijn van

Deth een zogenaamde "wildcard". Na de storm op zondag
werd maandag een halve eliminatie afgewerkt waarbij de Nederlanders verrassend goed
presteerden. Van de veertien
gingen er maar liefst negen
door naar de vokgende ronde.
Daarnaast waren de bruisende
golven, de afgenomen wind en
de zon een verademing na het

noodweer van een dag eerder.
Voor de windsurfliefhebbers
was het ideaal en dus genieten
geblazen. Voor de buitenlandse surfers waren de omstandigheden verraderlijk. De Noordzee heeft een bijzondere combinatie van golfrichting en
sterke stroming en de buitenlandse surfers hadden moeite
zich aan deze omstandigehden

Foto: Chris Schotanus

aan te passen. De Nederlandse
surfers, waaronder Ben van
der Steen deden daar hun
voordeel mee. De storm zorgde ervoor dat de Noordzee geweldig goed was voor de surfers. „Betere omstandigheden
kan een surfer zich niet wensen," zo sprak Lucienne Ernst.
Naast de goed presterende
Nederlanders zijn Josh Stone,

Matt Pritchard en Nik Baker,
de top drie op de wereldranglijst, ook nog in de race. Zij
lieten zich niet verrassen door
de verraderlijke omstandigheden. De hele week is het surfen
nog te volgen bij Tim Klijn
Windsurfsportcentrum
en
Club Nautique. Voor zondagmiddag staan de finales gepland.

Koper pakt zilver bij Chess Ronald Vossen weerstaat
speeltempo, waarbij beide
spelers 25 minuten bedenktijd
hebben voor de hele partij.
De strijd om de zilveren en
bronzen stek was echter wel
interessant op de laatste
speelavond waar zoals gebruikelrjk nog drie ronden op het
programma stonden. Kees Koper had vooraf de beste papieren om als tweede te finishen,
doch moest wel minimaal twee
punten uit drie partijen realiseren. Niet alleen Boudewijn
Eijsvogel maar ook de niet
aanwezige Ton van Kempen
deden nog mee voor de prijzen
en zelfs nummer vijf op de
ranglijst Hans Drost mocht
nog in een wonder geloven.
Zijn illusie werd echter direct in de eerste partij van de
avond verstoord door niemand
minder dan Kees Koper. Bqudewijn Eijsvogel beet in zijn
eerste partij ook direct gedeeltelrjk in het stof doordat hij een
halfje af moest staan tegen de
zeer goed op dreef zijnde Jeroen Loos. De tweede ronde
was meteen beslissend voor de
strijd om de tweede plaats.
Kees Koper versloeg Lep
Keesman en was daarmee buiten het bereik gekomen van de
concurrentie, waarmee zijn
tweede zilveren plak van het
seizoen een feit was.

In de strijd om de derde
plaats liet Boudewijn Eijsvogel
wederom een belangrijk halfje
liggen en wel ditmaal tegen
Hans Drost. Jeroen Loos zette
zijn koers richting top yijf
voort ten koste van Caroline
Stam de Jonge. In de laatste
ronde onderstreepte hij zijn
vorderingen door de kersverse
nummer twee Kees Koper te
overmeesteren.
Voor Boudewijn Eijsvogel
was er nog niets aan de hand.
Hij moest echter wel winnen
van Leo Keesman om de 63,33
procent van Ton van Kempen
te overschrijden. De met zwart
spelende Keesman was echter
geen moment van plan om mee
te werken aan dit feestje en
versloeg Eijsvogel gedecideerd, waardoor Ton van
Kempen enigszins gelukkig,
doch zeker niet onverdiend het
rapid-brons omgehangen zal
krijgen op de komende ledenvergadering in september.
Jeroen Loos slaagde in zijn
opzet om de top vijf te behalen. Het feit dat hrj deze positie
moet delen met Hans Drost
doet niets af aan zijn fantastische prestatie. Ondanks de
overwinning in de laatste rqnde kwam Leo Keesman niet
hoger dan een zeker niet onverdienstelijke zevende plaats.

Organisatie hoopt op meer
publiek bij zaalvoetbal
ZANDVOORT - De herindeling, na de voorronde,
heeft er voor gezorgd dat
vooral in de hoogste afdeling
spannend en goed zaalvoetbal te zien is in de Korver
Sporthal. De organiserende
SV Zandvoort rekent in de
slotweken op volle tribunes.
Zo was de spanning te snijden in het duel tussen De Stal
en Good Night. In deze wedstrijd werd er heel weinig gescoord. Beide teams speelden
vanuit een gesloten verdediging en ondanks dat slechts
een doelpunt op het scorebord
kwam was het duel het aanzien
meer dan waard. Good Night
won uiteindelijk met 0-1. Ook
de tweede wedstrijd leverde
Good Night een overwinning
op. Nu werd Jacro Montage
met 2-4 geklopt.
In deze poule herstelde De
Stal zich door het A-team met
7-4 te verslaan. Het A-team zal
het lager moeten zoeken want
ook de wedstrijd tegen Jacro
Montage werd met verlies afgeslqten, 7-2. In poule 2 van de
eredivisie kwam Schoffies tot
een nipte 2-1 overwinning op
Sportfashion. In een boeiend
gevecht bleef Schoffies overeind. Ook spectaculair was het
gevecht tussen DIO en Plantinga. DIO pakte een benauwde 5-4 overwinning.
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Avondvierdaagse
zoekt nog naar
beveiligingscrew
ZANDVOORT - De tweede
Zandvoortse avondwandelvierdaagse gaat op dinsdag
13 juni aanstaande van start.
Op vrijdagavond hoopt de
organisatie zo'n vijfhonderd
wandelliefhebtaers met het
wandelkruisje te belonen.

ZANDVOORT - De Zon
World Cup windsurfen heeft
een onverwacht stormachtige opening gekregen. De bij
surfen altijd gewenste wind
speelde een te grote hoofdrol
waardoor het op zondag niet
mogelijk was de zee op te
gaan. Bij een windkracht tien
tot elf werd zelfs gevreesd
voor de feesttent.

ZANDVOORT - Ondanks
het slechte weer stond er
voor de duiven van Postduiven Vereniging Pleines een
vlucht op het programma.
ZANDVOORT - Net als in
De Combinatie Koper-Twins de
snelschaak-competitie
noteerde dit keer de snelste heeft Kees Koper ook in de
duif.
rapid-competitie het zilver
veroverd achter kampioen
Olaf Cliteur. Het kampioenHet slechte weer, veel regen schap van Cliteur stond al
en een behoorlijk storm, weer- enige ronden eerder vast. De
hield de duiven van Pleines voorzitter van Chess Society
niet ;om er hard tegen aan te Zandvoort was in de slptrqngaan. In St. Quentin in Frank- den van deze competitie niet
rijk werden 144 duiven gelost, meer in te halen.
met een stevige wind mee,
voor een vlucht over 295 kilometer. Om half acht gingen de
Met een overwinning op
manden open en met een snel- Hans Drost en Leo Keesman
heid van 113 kilometer per uur stelde Koper zijn tweede plek
vloog de winnaar naar huis. veilig. Boudewijn Eijsvogel
Om 10.06.29 uur klokte de miste de kans om de eindstanCombinatie Koper-Twins de den van beide competities
winnende duif.
identiek te maken. De bronzen
Uitslag: Koper-Twins com- medaillewinnaar bij het snelbinatie l, 6,11,20,22,25. Paap- schaak moest in de laatste ronPaap combinatie 2,4,10,14,17. de Leo keesman verslaan om
Hans Heiligers 3, 7, 12, 13, 21. de afwezige Ton van Kempen
Rook Driehuizen 5, 16, 18. op de ranglijst in te halen.
Koopman-Knegt combinatie Keesman vervulde zijn spor8, 9, 15, 19, 23, 24.
tieve plicht perfect en won,
waardoor het brons bij Van
terechtkwam.
Schaaktoernooi in Kempen
Na maar liefst 21 ronden,
zo'n 110 partijen werGemeenschapshuis waarin
den gespeeld zijn ook de kaarZANDVOORT - Morgen ten in de rapid-competitie van
worden minimaal tachtig Chess Society geschud. De
schakers verwacht in het Ge- kampioen was al langer bemeenschapshuis aan de kend. Met een score van 15 uit
Louis Davidsstraat. De 18 kwam Olaf Cliteur op een
Zandvoortse Schaak Club percentage van ruim 83 in dit
organiseert voor de twintigste keer het zogenaamde
Louis Blok rapidschaaktoernooi.

Uw krant
niet
ontvangen?

SPORT
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In de derde poule zorgde
Zonnestudio voor een aangename verrassing door fraai
met 6-5 te winnen van Tenson
en HFC won met 4-2 van Argentina. Ook in de vierde poule
is er weinig krachtsverschil.
Erjckhoff Behang won, na een
lekkere party zaalvoetbal met
5-3 van YB/Superfone en Geel
Wit klopte Chinese Lippies.
Lippies gaf prima partij maar
ging toch met 5-3 ten onder.
Poule 5 tot en met 9 zijn voor
de hoofdklassers maar ook
hier wordt op het scherpst van
de snede gespeeld. Zo verloor
Chin Chin met 2-3 van Dennis
Wrjcars, was Autoboulevard
met 8-3 te sterk voor Webers
en scoorde JS/Consultancy er
lustig op los in de wedstrijd
tegen Havanna aan Zee, 10-4.
JS/Consultancy plaatste zich
vrijwel door vervolgens Venice
Beach met 5-3 terug te wijzen.
Corodex doet nog steeds goed
mee ondanks twee gelijke spelen. Eerst werd, na een spannende strijd, 3-3 gespeeld tegen Venice Beach en later
werd de wedstrijd tegen Havana aan Zee met 4-4 afgesloten.
Eye Catcher, winst op Williams Pub met 5-1 en APK de
Waarder, 6-1 overwinning op
Alliance, maakten een goede
indruk in poule zeven. Bakkerij
Paap kan het dit jaar niet bolwerken. De bakkers verloren
met 7-0 van Bakels Belasting-

De organiserende werkgroep
laat niets aan het toeval over
en zorgt voor een strakke organisatie. En de organsiatie is
vrijwel rond, slechts wordt nog
gezocht naar een aantal assistenten. Die, de zogenaamde
beveiligingscrew, moeten borg
staan voor een goed verloop
van de vier wandelavonden.
„Vorig jaar hadden we de hulp
van de scoutinggroep," vertelt
Ankie Miezenbeek. „Daarvan
zijn er een paar in opleiding of
moeten er een paar examen afleggen, zodat we die missen.
Vrijwilligers zijn daarom van
harte welkom."
Vrijwilligers, die de wandellaars ter zijde willen staan kunnen zich aanmelden bij Ankie
Miezenbeek, telefoon 5719532
of Martine Joustra, telefoon
5730297. Voor het overige is alles rond en vanaf vandaag zijn
er, kaarten voor dit sportieve
evenement te verkrijgen. De
belangstelling is nu al groot gezien het grote aantal telefoontjes waarop Ankie Miezenbeek
al de nodige informatie heeft
verstrekt.
De wandelaars kunnen kiezen uit routes van vijf of tien
kilometer.
Op
dinsdag-,
woensdag- en donderdagavond wordt gestart en gefinisht bij 't Stekkie in Zandvoort Noord en de vrijdagavond belooft weer een gezellig feest te worden. Dan is de
start vanaf het Kerkplein en
ook de feestelijk intocht is aldaar. Kaarten voor de wandelvierdaagse zijn te verkrijgen,
voor een bedrag van zes gulden, bij Bruna op Grote
Krocht, Drogisterij Goossens
in het winkelcentrum Zandvoort Noord, Martine Joustra,
Witte Veld 11 en Ankie Miezenbeek, Haarlemmerstraat 12.

TC Zandvoort op
weg naar de titel

ZANDVOORT - Het eerste
team van TC Zandvoort is de
belangrijkste kandidaat voor
de titel in de hoofdklasse.
Het Zandvoortse tennisteam, kan deze week een aardige slag slaan in de strijd om
wede Springs Cup reed de race het kampioenschap.
tegelijk met de Compact Cars.
Ronald Morien pakte bij de
start de leiding, voor Natasja
Misschien had die strijd al
Smit en Roei Oudendijk. Dit beslist geweest, maar de weertrio vocht hevige duels uit en goden waren de tennissers niet
om beurten werd de kopposi- erg gunstig gezind. Vorige
tie ingenomen. Uiteindelijk week werd door de regen de
won Morien, voor Oudenijk en wedstrijd afgelast en afgeloSmit. Bij de Compact Cars had pen zondag was het nog slechWisselink een goed start maar ter. Regen en een windkracht
viel vervolgens terug naar een tien maakten het tennissen
vijfde plaats. De overwinning niet mogelijk. Morgen speelt
Proger Zandvoort de belangrijwas voor Henk Tappel.
Doordat de storm steeds he- ke thuiswedstrijd tegen conviger werd en reclameborden current Leimonias. Plaats van
de baan op werden geblazen handeling is het Zandvoortse
kon de tweede race in de Vege tennispark De Glee aan de
Series niet doorgaan. Ook de Kennemerweg.
eenuursrace van de Super Car
De wedstrijd begint om tien
Cup ondervond de kracht van
de storm. Henk de Witt had uur met de dames enkelspelen.
het snelst getraind maar be- Zondag volgt nog een inhaalsloot niet van start te gaan. wedstrijd en dan zal het vrijwel
Peter van der Kolk nam na de gespeeld zijn. Zandvoort staat
start de leiding, maar vervol- nu op de tweede plaats met
gens vlogen de reclameborden een wedstrijd minder gespeeld
de baan op. De safetycar dan koploper Dekker Tennis.
moest de baan op en nadat Het verschil is slechts een
vele borden het hadden bege- punt. Leimonias staat op een
ven nam de wedstrijdleiding achterstand van vijf punten
toen het verstandige besluit de dus heeft een laatste kans in
race af te breken.
de strijd tegen Zandvoort.

storm op Circuit Park
ZANDVOORT - Ook de
clubraces op het Circuit Park
Zandvoort hadden overlast
van de stormachtige wind.
Voordat het zover was dat er
niet meer gereden kon wqrden had Ronald Vossen zijn
eerste overwinning van dit
seizoen op zak. In de Vege
Series hield hij op het natte
circuit de concurrentie achter zich.
De nieuwe Vege Series kende wat startproblemen waardoor slechts elf wagens aan de
start verschenen. Door te late
aflevering van onderdelen, zoals schokdempers, konden diverse coureurs de opening van
het Vege seizoen niet meemaken. Ook Peter Furth verscheen daardoor niet aan de
start.
- Zandvoort was met Ronald
Vossen en Theo Stor toch goed
vertegenwoordigd in deze
klasse. Tijdens de training had
Ronald Vossen zijn visitekaartje al afgegeven. Lang vertoefde Vossen op de eerste startpositie, maar kon door pech

Zandv.•oort

geen rondje meer maken op
een opdrogende baan. Drie
coureurs zetten toen nog een
snellere tijd neer.
In de wedstrijd, met regen en
veel wind, liet de Zandvoorter
er geen gras over groeien.
Henk de Wit nam de kop maar
in de tweede bocht was Ronald
Vossen al voorbij geraasd. Vossen nestelde zich op kop en
nam een ruime voorsprong, die
hij in de slotronde keurig verdedigde. Leo Kemmer liep nog
wel wat in maar kwam twee
seconden tekort. De derde
plaats was voor Cees Langeveld, terwijl plaatsgenoot Theo
Stor met een vijfde plaats ook
goed wegkwam.
„Dit regenachtige weer ligt
mij wel," vertelde Ronald Vossen na afloop. „Ik had de goede
banden gekozen en sloeg na de
start meteen een gat. Daarna
heb ik de race goed uitgereden
zonder in problemen te geraken. Ik ben tevreden met deze
overwinning. De twintig punten voor het kampioenschap
zijn belangrijk en zijn binnen."
De debuterende klasse Mer-

Circuit Park
Zand voort

Shell

Shell

adviseur en met 4-0 van HB/Alarm. Dat was de tweede zege
van HB/Alarm. Eerst werd
Peugeot Cobussen met 8-3 verslagen. Cobussen slaagde er
vervolgens in het eerste punt
van dit toernooi te behalen
door gelijke tred te houden
met Bakels, 4-4.
In poule 9 kan Sack Time
zich opmaken voor promotie.
Na een 6-4 overwinning op
Basta werd met 9-2 gewonnen
van Café Basta. De Rabtael
Boys hebben ook een moeilijk
jaar. Nu werd er dik verloren
van Basta, 11-3. Op donderdag- en vrijdagavond wordt er
niet gezaalvoetbald.
Programma
woensdag- Winnaar Ronald Vossen wordt geflankeerd door links Leo Kemmer en rechts Cees Langeveld
Foto: Chris Schotanus
avond: 19.00 uur Tenson - Argentina, 19.45 uur DIO - Sportfashion, 20.30 uur APK de
Waarder - Williams Pub, 21.15
ADVERTENTIE
ADVERTENTIE
uur HPC - Zonnestudio, 22.00
uur Schoffies - Plantinga.
Maandagavond: 19.00 uur
WordHouse
HB-Alarm - Bakels, 19.45 uur
Sack Time - Rabbels Boys,
zoekt
20.30 uur Peugeot Cobussen Bakkerij Paap, 21.15 uur Basta
\,*•*• \*
- Café Blurjs, 22.00 uur Good
^
«%*> V "*^
Night - The A-team.
financieel
Dinsdagavond: 19.00 uur
Eijckhoff Behang - Geel Wit,
medewerker
19.45 uur Havanna aan Zee Venice Beach, 20.30 uur De
Stal - Jacro Montage, 21.15 uur
YB Superfone - Chinese Lipwww. wordhouse.nl
pies, 22.00 uur JS/Consultancy
020 - 452 44 01
- Corodex.
v

Zottenfestival
Rotary Zandvoort
ZANDVOORT - Op zondagmiddag 4 juni aanstaande vindt het tiende ZomerZottenfestival plaats. De Rotaryclub Zandvoort organiseert dit festival in de Gran
Doradohal en de opbrengst
is bestemd voor goede doelen.
De hoofddoelstelling is steun
te geven aan de Zandvoortse
arts, Willem Cense, die gaat
werken in Kenia. De Rotaryclub Zandvoort, wil hem voorzien van medicijnen, onderzoeksmateriaal en medische
middelen speciaal voor dit
land. Verder wil de Rotaryclub
hulp bieden aan een project in
Ghana. In een dorpje in het
Noordwesten van Ghana, Damongo, is geen goede watervoorziening en de medische
verzorging behoeft hulp. De
club wil hulp bieden door de
noodzakelijke boorwerkzaamheden te laten verrichten voor
het plaatsen van een pomp en
aanpassen van de infrastructuur.
Om dit geld bijeen te krijgen
organiseert de Rotaryclub een
zeskamp in de sporthal van
Gran Dorado. Zestien teams
hebben zich ingeschreven.
Vanaf half een binden de zestien teams de strijd met elkaar
aan. Zandvoort is vertegenwoordigd door een team van
Gran Dorado en een team van
ABN-AMRO. De prijsuitreiking wordt venvacht zo rond
half zes, waarna de deelnemers
zich te goed kunnen doen aan
een buffet.

woensdag 31 mei 2000
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Uw kans om
zelf te scoren!

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

BeoVision
MS 6000
Is uitgerust met een 70 cm.

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PA KT A LTIJD GOED UIT.

beeldscherm. Een ingebouwde sensor meet voortdurend
het omgevingslicht in de kamer.
Doet u het licht aan of breekt de zon
door, dan worden automatisch kleur, contrast

06 WJf Verhuizingen

en helderheid van het beeld aangepast.
Bediening gaat via de Beo4 afstandsbediening

WEKELIJKS EUROPA

BeoCom 2400

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

Deze telefoon heeft een
opmerkelijke geluidskwaliteit,

ERKENDE
VERHUIZERS

is ultralicht en ligt prettig in de
hand. De BeoCom 2400 heeft
naast het geheugen voor de

.

10 laatstgebruikte nummers
een telefoonboek, voor 121

UWENS

nummers met namen, dat

De Carpentïer collectie Badkamers en Keukens

automatisch wordt opgebouwd.

baseert zich op topmerken. Dat betekent aanspre-

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING
BEL GRATIS

3.395,-

VERWARMIHG

0800-0998830

kend design, moderne technieken en hoogwaardige
kwaliteit. Er is zoveel keuze in modellen en uïtvoerinBANG S.OLUFSEN I

gen dat ledere individuele smaak aan bod komt.

HEGEAAAN

Bovendien geeft het enorme aanbod aan wand- en

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

AUDIO/VIDEO CENTERS

21 Anistcrdun: St.iilhatnlcrsljc(c 2-fj. Tct: 010-6l.6i.S1fi
_J Amstelveen: AMisteriljmxmei: 507.Tel: 0:0-64.14.0!^
J Technisch Centrum. Tel: 0:'l)-<H.H.01'>

vloertegels een extra persoonlijk accent aan uw nieu- *

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 5717093

we keuken of badkamer. Voeg daarbij de bekende
Carpentier service en garantie en u begrijpt:

,

OOIT KIEST U VOOR MOOIST

ZOMERPLANTEN

Het 'complete wonen' begint bij Carpentier!

Groot assortiment
A A L S M E E R
KEUKENS-BADKAMERS-TEGELS

Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.30 uur "

Fa. Gansner & Co.

Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur „
2aterdagvan10.00tot17.00uur „'

Oosteinderweg 9 1 . i 432 AC Aalsmeer
telefoon (0297) 32 20 00. fax (0297) 38 32 82

:

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

:

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums
Speciale mest voor
geraniums
en bloeiende zomerplanten
Potterie
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

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

Speciaal mengsel
Q
voor het vullen van O.
plantenbakken
p £a

Op Hemelvaartsdag zijn
wij geopend

Lente-Klappers van de Nationale Postcode Loterij

Eigen produktie
grenen bedden
alle maten
verkrijgbaar .

28 lats electnsche bodem met neksteun en kruekmk,
instelbare middensektor
2 motorigen 3 jaar garantie,
70x200-80x200-90x200

Ned. elftal bed

I69,Ned. elftal bed
.\
GEHEEL COMPLEET: ELEKTRISCHE BODEM •*• POLYETHER MATRAS + BEUGEL + POTEN

grenen
140x200/160x200/180x200

Heeft ü 1 miljoen
gulden gewonnen?
In de Postcode Loterij
naarsvan prachtige
regent het altijd fantastiBMW's en ligt ervoor
élke werkdag een milsche prijzen zoals de
waanzinnige Postcode- joen gulden klaar! Kijk
Lente-Klappers die er
aanstaande zondag 4 juni
als extra prijzen uitgaan.
om 22.00 uur bij de Tros
Na de maand april brengt op TV2 naar de feestelijke
ook mei weer vele winuitreiking van de eerste

299,-

Lente-Klappers van mei.
Ook winnen in de
Postcode Loterij? Grijp
uw kans op de PostcodeStraatprijzen, de Postcode Jackpot, de Postcode-Kanjer en vele
andere prijzen en bestel
nu uw (extra) loten!
Want hoe meer loten u
heeft, hoe groter uw
kans op alle prijzen!

peKJEN!-getaiien

K I E M !
22 28 30 39
42 48 49 53
57 61 62 63

Grenen geloogd
massief bed Gert

De Boxspring

279,,

7325 WR
in Apeldoorn
met
2 winnende loten

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Grenen geloogd
bed Gert

ƒ 25.000,- PER LOTJ

395,Zowel het matras als de onderbak met bonncl binnenvering (beige kleur) + 6 beuken poten

en voor
:
7325 WR 010
extra: een BMW! ;

De gelukkige winnaars

Nachtkastje
geloogd-gelakt

van één van de
Postcode-LenteKlappers van
1 miljoen gulden!

compleet met achterwand

Postcode Loterij

l var gelakt

475,2 x 90 x 200 met achicrwand

•met sehapenwol.

'

M jf J

j

Marie geloogd

Zowel het matras als de onderbak met bonnel binnenvering (beige kleur) + 6 beuken poten

Kussen

Dekbed

..Wolr-v

Dekbed
•synth.;;;-'; ' 1 ' : ' " - > '•'

HO X 200

Hoeslakens
Jersey katoen

Dekbed
overtrekken
Vanaf
Alle maten

Hemelvaartsdag gesloten

A.u.b. uw keuie aankruisen en verder invullen in
blokletters. Deelname houdt In aanvaarding van
hgt reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900-300 1500135cpml.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voorde
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de Extra Trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.
;
.

.

.

D de heer

Kijk zondag 4 juni:
22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055
oscpm) om kans te
maken op:

D rnevrouvV

Naam:
Adres:.

Partygrill
Espresso:
apparaat
i
GSM
tickets voor de
Megafestatie

Postcode:
Plaats:.
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs r
boven ƒ 10.000,- Tel:L
Datum:
Handtekening:

! Meer informatie:

150.00.05

www.postcodeloterij.nl

• NATIONALE •

KCUlSChC Vaart 3 A
Bl*GUlf ClGIt

GRATIS PARKEREN ^MGRATIS BEZORGEN
V - e r;i .n-g - •

D '3x f 12,50 {drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

,

Alleen op woensdag 31 mei, vrijdag 2 en zaterdag 3 juni 2000
maandag 12.00-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 lot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

LK Ua, ik wil kans maken op alle prijzen
In de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Postcode Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
: Hiermee steun ik 28 goede doelen. •

450,-

VX\NÜ •

OPENINGSTIJDEN:

BON VOOR MILJOENEN

e r m a c r- a s s e

_ , /~. -.- _ _ - - ._
o L U l C K i J ü

Bon uitknippen en tn een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,11QOVM Amsterdam.

l De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.0.890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

(J J
|
l

Ledenservice:
0900-300 1500
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,.2.3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17

Cees van Wees te midden van de opslagvaten, waarin de genever ligt opgeslagen

AN HET woord is Cees van Wees, de 64jarige Amsterdammer, die al bjjna een
halve eeuw bezig is met dranken. Zijn
distilleerderij, likeur- en brandewijnstokerij
aan de hoofdstedelijke Driehoekstraat is
'wereldberoemd'. Een bord in de etalage van
de 'proeverij De Ooievaar' vermeldt 'A.van
Wees, anno 1883', De Ooievaar zelf is nog
honderd jaar ouder. „In 1883 kwam mijn
overgrootvader in de zaak, maar die had
toen al een goede naam."

A

Hoewel hij het 'beredruk' heeft, neemt hij
voor mensen (buitenlanders) die zijn zaak
willen bezoeken, alle tijd om ze van alles
over het distilleren en het maken van likeuren te vertellen. Dat daarbij de geschiedenis
wordt aangeroerd, is niet onbegrijpelijk.
Immers wat Nederland op het gebied van
het fabriceren van gedistiËeerde dranken
heeft gepresteerd, en vooral welke vooraanstaande rol ons land daarin heeft gespeeld,
is voor de meesten onbekend.
Van Wees gaat met sprongen door de historie, kent genoeg anecdotes om de luisteraar
te boeien en maakt ondertussen wel duidehjk dat zijn grootste zorg is, dat de mensen
tegenwoordig Sweinig smaak' meer hebben.
Dat een fles van achttien gulden niet dezelfde kwaliteit kan hebben als zijn produkt,
waarvoor een veelvoud moet worden
betaald.
Niet dat hij daardoor armoe lijdt. „Ik heb
verschillende grote bedrijven hier gehad,
ook uit het buitenland, die de zaak wel wilden overnemen. Of die exclusieve contracten wilden afsluiten. Maar daar ga ik niet op
in. Daarvoor maak ik hier te veel verschillende artikelen. Ik wil geen massaproduktie. De reactie was dan meestal 'dat ik dan
geen groot bedrijf zou worden'. Nou dat wil
ik ook helemaal niet. Ik lever kwaliteit, op
mijn manier. Wat moet ik met een paar miljoen als ik mijn bedrijf zou verkopen? Wat is
geld? Ik heb altijd geleerd en dat houd ik
mezelf voor 'genoeg is meer dan veel'. Met
wat ik nu heb, ben ik gelukkig, wat moet ik
met meer?"
„Als de mensen hier op bezoek komen en
ik ze vertel dat ik zo'n zestig verschillende
soorten likeur maak, kijken ze vreemd op.
Zestig soorten, dat lijkt veel, maar als je
bedenkt dat er alleen al zo'n tien tot twaalf

Foto Jaap Maars

fruitsoorten gebruikt worden en daarnaast
de mengvormen, dan is het nog niet eens
echt veel."
„Natuurlijk, de mensen vinden iets lekker
of niet. Als je niet van aardbeien houdt,
moetje ook geen likeur drinken waarin
aardbeien zijn verwerkt. Maar er wordt de
mensen tegenwoordig zoveel aangeboden
voor een goedkope prijs, dat ze geen controle meer hebben over de smaak. Er wordt
van alles niet elkaar gecombineerd, helaas
zonder dat de oorspronkelijke produkten
worden gebruikt. Bij ons betekent aardbeienlikeur, dat er ook echte aardbeien in zijn
verwerkt. Evenals echte brandewijn."
Van Wees benadrukt dat je 'echte likeuren
moet stoken', dat hij geen smaakstoffen toevoegt. „Wij zijn ook de enige stokerij met
een stookregister. Omdat er tijdens het stoken van de alcohol een kleine hoeveelheid verloren gaat, wordt dat precies vastgelegd.
Die administratie wordt gecontroleerd door
de douane."
Van Wees vindt dat van groot belang. Hij
heeft in zijn wereld een naam hoog te houden., Als de mensen praten over genever,
dan denken ze alleen aan jonge of oude.
Hier hebben we zestien soorten, ook gelagerde van wel twintig jaar oud." Op de
opslagvaten, waarvan Van Wees er enkele
honderden heeft, staat precies aangegeven
wanneer de genever is opgeslagen.
Het verschil tussen de distillaten die hij
voor de bereiding gebruikt en de industriële
alcohol is zonneklaar. „Die industriële alcohol wordt vermengd met water en een
smaakje. Dat spul is in de meeste winkels te
koop. BÖ de gedistilleerde dranken maken
we gebruik van het verschil tussen het
kookpunt van water (100 graden) en dat van
de alcohol (78 graden). Dat doen we in een
distilleerketel en dat vraagt natuurlijk tijd.
Dat komt natuurlijk in de prijs tot uiting."
De Amsterdammer duikt dan in de historie
en vertelt 'dat het maken van gedistilleerde
drank' altijd al een Nederlandse aangelegenheid is geweest. „Wist je dat de eerste
zoete wijn door een Hollander is gemaakt.
Van der Stelt kwam daarmee rond 1640. uit
Zuid. Afrika. De kennis die Hollanders van
wijnen hebben is wereldberoemd. Cognac
en rum, is een Hollandse uitvinding. Na de
Tweede Wereldoorlog is door beschermende
maatregelen van de Franse regering de
wijnhandel erg veranderd."
Terugkomend op het verschil tussen wat

1-15

'Hoe maakte Rembrandt zijn verf? Het is een nog steeds
onbeantwoorde vraag. We weten het niet. En we komen er
ondanks al onze technologie ook nog niet achter. Dat geldt
min of meer ook voor de bereiding van gedistilleerde dranken. Gebrande wijn werd al rond 1350 gefabriceerd. Vooral
na 1500 produceerden kloosterlingen meer dan 300 drankjes,
die goed waren om allerlei pijntjes te bestrijden. Dat we nu
kruidnagel gebruiken tegen kiespijn, stamt uit de tijd na
1600, toen de VOC met die specerij terugkwam uit Indië. Wie
weet nog wat Haarlemmerolie is en waarvoor het werd
gebruikt. Het is eigenlijk ongelooflijk wat die mensen in het
midden van het vorige millennium al wisten.'

voor enkele tientjes in de meeste winkels is
te verkrijgen en de 'meer geld' soorten in de
speciaalzaken (maar ook wel in de horeca of
in de duurdere restaurants) vertelt hij dat
de industriële alcohol eigenlijk een uitvinding is van de laatste honderd jaar.
„Voor 1880 was het verboden genever
anders te maken dan uit vergiste granen.
Toen in Noord Nederland de werkloosheid
toesloeg, is men daar overgegaan tot het
gebruiken van afyalprodukten van aardappelen en suikerbieten en bereidde men een
soort van alcohol. Maar die smaakt nergens
naar. Het is eigenlijk de verpakking: lusteloos, achteloos en reukloos. Op zich is daar
niets op tegen, als je het de mensen dan
maar niet voorschotelt als 'echt'. Het is
eigenlijk onzindelijk de mensen iets te verkopen wat ze voor ogen hebben, terwijl het
er niet inzit. Dan is die Verpakking' eigenlijk nog vrij duur."
Jammer vindt hij het
dat de vakmensen van
rond 1900 niet hebben
gereageerd. „Als er in
die tijd maatregelen
waren genomen om
de naam te beschermen, zou het beter
geweest zijn. Kijk je
moet de echte grondstoffen gebruiken.
Druiven om cognac
van te maken, granen
voor de whiskey.en
genever. Maar voor
die goedkopere produkten wordt dat niet
gebruikt."
De mensen denken
dat genever uit
Schiedam komt. „Vier
honderd jaar eerder
werd die al gestookt
in de moutherijen op
Koeterseiland. In
Amsterdam dus. Later
zijn die verplaatst
naar Weesp, omdat het
water daar schoner
was dan in de hoofdstad. De VOC wilde
alleen mouth genever
aan boord op vaten, in
Keldersfiessen of in
de Weesopper Kruik."

Daarmee is Van Wees aan een ander onderdeel beland: de verpakking. Aanvankelijk
gebeurde dat alleen in vaten of in kruiken.
Het zijn (weer) de Hollanders geweest die
rond 1600 als eersten glas gebruikten als
verpakking. Die flessen hadden een speciale vorm, liepen wat smaller uit naar de
onderkant. Dat was efficiënter bij het vervoer, leverde minder glasbreuk op. „Die
flessen zijn nog in musea over de hele
wereld te vinden. In Suriname liggen er nóg
duizenden in de grond. Die mogen het land
niet meer uit."
Waren de eerste flessen nog 'kaal', rond
1YOO kwamen er etiketten op. Weer een uitvinding van de Hollanders. „Die etiketten
•werden voorzien van een merkbeeld, bijna
altijd een dier. Dat was om de communicatie
te vereenvoudigen."
Om aan te geven wat goed is, gebruikt Van

Wees een spreekwoordelijke vergelijking.
„Een goedgemaakte likeur moet je kunnen
vergelijken met een parfum, rnaar dan
alleen om de zinnen te strelen. Het is in
feite schaamteloos als je iets verkoopt, waarmee je de mensen op het verkeerde been
zet. Daardoor heeft het publiek geen hoge
pet meer op van de Hollandse disülleerderij.
Het slechte imago is navenant aan de prijs."
Voor Van Wees zegt het feit dat er nog maar
dertien van de ooit vijfhonderd disülleerderijen over zijn genoeg. „Wie mijn genever
wil hebben, vraagt er om. Erkende bonbonsen banketbakkerijen gebruiken mijn
esprits. Mijn reputatie is belangrijk en door
mond-op-mond-reclame heb ik meer dan
genoeg werk."
Henk Fokkink

Jeroen van Wees tapt een glaasje
Foto Jaap Maars

De Amsterdam Arena wordt op zaterdag 1 juli geheel omgetoverd tot de g r o o t ste nachtclub ter wereld en is het decor voor het grootste dance-evenemont
ter wereld:

D

RIE MAANDEN lang, gelijktijdig
met de Jacob Olie-tentoonstelling
in het Gemeentearchief
Amsterdam, hield deze krant een fotowedstrijd met als thema 'Straatleven'.
Ruim zeshonderd foto's werden hiervoor ingezonden. Deze en komende
weken publiceren we op de Uit & Vrije
Tijd-pagina enkele foto's die een
troostprijs hebben gewonnen.

r /, ,'< . ,

^

Van tien uur 's avonds tot zeven uur 's
morgens krijgen zo'n veertigduizend
bezoekers top-entertainment voorgoschotcld. Club.techno en trance, dn drie populairste stijlen bij het uitgaanspubliek op dit
moment, worden gebracht door de allergrootste OJ's in de verschillende genres
zoals Judge Jules, Jean, Carl Cox, Sven
Vath en Tiësto. Naast het muzikaal door
een DJ wordt het publiek overdonderd
met visueel spektakel als decoraties,
lasershows en performances door live
acts. De organisatie van Sensation ligt in
handen van ID&T Entertainment Group,
sinds 1992 marktleider in het organiseren
van spraakmakende en vooral succesvolle
danse-events, waaronder mysterland en
Innercity. Voor meer informatie: www.sensation.nl

Kaarten voor dit evenement kosten 85 gulden maar lezers van deze kram
maken kans op in totaal dertig toegangskaarten die wij gratis weggeven vou:
dit evenement. Vul onderstaande bon volledig in en stuur deze gefrankeerd,
voor maandag 26 juni naar Wcekmedia, t.a.v. Trudy Steenkamp, Postbus 2201,
1000 EK Amsterdam en je maakt kans op twee toegangskaarten of een VIParrangement (voor twee personen t.w.v. 150 gulden per stuk). De winnaars krij
gen de kaarten tluiisgestuurd.
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POSTCODE
WOOMPLAATS

5-E. Kemur, Amsterdam
1979, Kalverstraat

Marijke Hoenderdos, Amsterdam
1996, Leidseplein

anr i

Ben van Eek, Amsterdam
De Dam jaren zestig

Kaarten voor dit evenement zijn te
koop bij de bekende voorverkoopadressen (o.a. Free Record Shop) of
bestellen via het nummer 0900-9393 (75
cpm) of via www.ticketbox.nl.
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Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM

*Voor je

Informeer naarde mogelijkheden.

vakantie
.
.
hoef je toch n 161

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
* attentie * attentie * attentie * attentie * attentie * attentie *

PROMOTIETEAM
Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!
(Voor meer informatie zie de elders afgedrukte bon).
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing ts mogelijk in de volgende editiecombinaties:

LRBERTEL iZi

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

3-2 PL&fS
Bellen zonder abonnement
met dit NIEUWSTE Liberte! iZi Totaal
pakket! De MN-2 Plus is superkiein en
compact. Met trilfunctie, overzichtelijk;
grafisch display, intelligente tekstinvoer
(T9) en actieve klep.
Leverbaar in zilver of donkergroen.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, en de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.
" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 °/o BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

zoekt voor de zomermaanden, eventueel voor langere tijd,
nieuwe promotors / begeleiders voor landelijke
promotieactiviteiten. Bel hoofdkantoor: 020-6343702
UITZENDBURO ZOEKT OUDSTANDING 65-PLUSSERS
Bent u op zoek naar een parttime baan? We hebben voor
chauffeurs, receptionisten, carry-out medewerkers, boekhouders en zelfs voor dragers, zowel vaste als oproep banen.
Voor meer informatie belt u Oudstanding: 0900-65.65.65.5
Test nieuwe PRODUCTEN
Leuk en goedbetaald vakanen verdien tot ƒ225,- p./dag!
tiewerk ! Verdien tot ƒ200,- pd.
De Nationale Vakantiewerklijn: Bel 0900-203 203 0(1,5 gpm)
0900-200 200 5(150 cpm).

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
uiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt,
Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
U wilt wel eens wat anders? Maar u aarzelt omdat u geen 'dertiger' meer bent? Informeer dan nu bij Walra. Walra: de bekende leverancier van hoogwaardig huishoudtextiel zoekt assis:entie. Walra biedt u gedurende de eerste twee jaar een leuke
opleiding. Zo leert u alles over het interieur, stoffen en kleuren.
En hoe u klanten moet adviseren. Kortom: u krijgt een comDlete opleiding tot interieuradviseuse! En wat extra leuk is: uw
•clanten stellen uw komst bijzonder op prijs. Bel nu Walra voor
een leuke baan. Maar doe het alleen als u minstens 10 uur per
week beschikbaar bent en over een auto kunt beschikken.
Meer weten: bel 040 - 2282125 en vraag naar Mieke.

Winkelpersoneel

Boek Direct. Bespaar Direct.

(Bezorgklachten tel. 0900-8998200)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Personeel gevraagd
Administratief/kantoorpersoneel
TGP tandartsengroepspraktijk
in de Jordaan in Amsterdam
zoekt per juni een RECEPTIONISTE voor vier a vijf dagen
in de week. Kwaliteiten: accuratesse, goede communicatieve vaardigheden en de visie
delen om samen te werken
met 28 teamleden aan kwaliteit, klantvriendelijkheid en
plezier in het werk. S.v.p.
schriftelijke sollicitaties met
c.v. aan: TGP-tandheelkunde
t.av. mw. P. Clijnk, Willemsstraat 24, 1015 JD te Amsterdam. Telefonische informatie:
020-6235563, na 13.00 uur.

MET GRATIS
EK-BOEKJE!

Knaakland is de succesformule die Nederland in een snel
tempo veroverd. In onze vestigingen wordt een ruim assortiment aangeboden voor één knaak.
Voor onze nieuwste aanwinst in Amsterdam zijn wij op zoek
naar:

Bij Vakantie Toppers Direct is het uitzoeken van uw vakantie kinderspel. Want in
onze brochures staat alle informatie die u nodig heeft, compleet met glasheldere prijzen.
Zo selecteert u in een handomdraai een grandioze vakantie voor de allerlaagste prijs.
Bovendien garanderen wij u de beloofde kwaliteit: als de informatie in onze brochure
niet klopt, krijgt u na terugkomst een gedeelte van uw geld terug!* Hou het dus simpel
en boek Direct: het gaat per slot van rekening om uw vakantie!
* lees de voorwaarden van onze kwaliteitsgarantie in onze brochures

een bedrijfsleider
• een assistent bedrijfsleider
winkelbedienden
hulpkrachten (max. 12 uur/wk)
Ben je ondernemend, werklustig, enthousiast en bereid om
van de nieuw te openen winkel een succes te maken, solliciteer dan schriftelijk of telefonisch bij:
Octagon BV, t.a.v. Sonja Krosman, Postbus 965,
7301 BE Apeldoorn. Telefoonnummer: 055-5339794.
E-mail: trade@octagon.to. (Job-)info: www.knaakland.nl.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Oppas en au-pair

2 lieve kinderen 4 jr + 6 mnd.
zoeken een n. rok., flexibele
superoppas i.b.v. auto om
Met spoed gezocht: dame die voor 3 a 4 dgn in A'veen op te
mijn flat wil schoonhouden en gaan passen. Inl. Nanny Asstrijkwerk wil doen, 1x per sociation 070-3611788.
week. Tel. 023-5733205.

Technisch personeel

Bel ons Direct 0900 - w 20 300
^7 dagen jieï week felefonisch ; b^

of haal onze brochures op het postkantoor

(Para)medisch personeel

NIET TE BOEKEN VIA

Deze aanbieding is geldig zolang de
v o o r r a a d strekt.

Consument en Veiligheid is het kenniscentrum pp het gebied
van preventie van ongevallen in de woon- en ieefomgeving.
We houden ons bezig met de omvang, kosten "en trends in
ongevallen en achterliggende factoren, het ontwikkelen en
uittesten en duurzaam uitzetten van effectieve interventies en
agendasetting. Dat levert producten en activiteiten op zoals:
rapporten over de ongevalproblematiek, veiligheidstechnische
verbeteringen, campagnes, trainingen en voorlichtingsmateriaal. De organisatie telt 60 medewerkers en is gevestigd in Amsterdam.
Voor de Sector Epidemiologie zijn we op korte termijn op zoek
naar een:

HUISARTSENPRAKTIJK
KENNEDYLAAN
ZOEKT OP KORTE TERMIJN EEN

DOKTERSASSISTENTE

Hemelvaartsdag dansontmoetingsav. v. singles va 30 jr
De Ossestal.-Nieuweln 34
bij Osdorperban 88, Osdorp
A'dam. 20 uur vrij parkeren!

f en pruik als het
nodig is!

Wij zoeken een - liefst gediplomeerde - doktersassistente,
die 3 dagen per week in onze praktijk wil komen werken.
De praktijk bevindt zich vlak bij de RAI in Amsterdam Zuid, en
is goed bereikbaar met openbaar vervoer, waaronder NS.
TAKEN:
- Verzorgen van rapporten, agenda's verslagen en overig De praktijk betreft 2 parttime werkende huisartsen en
2 parttime werkende praktijk- of doktersassistenten;
typewerk.
- Diverse administratieve en organisatorische werkzaamhe- de praktijkvoering is volledig geautomatiseerd.
den, zoals distributie van post, bijhouden van de afdelingsNaast patiëntenzorg verzorgen wij in de praktijk onderwijs voor
agenda en -archief en ontvangen van bezoek.
de Vrije Universiteit.
- Afhandelen van een deel van de correspondentie.
bezoek aan
- In voorkomende gevallen ondersteuning bieden bij werk- Onze praktijkassistente heeft een belangrijke spilfunctie en
huis of in
voert diverse taken zelfstandig uit.
het
zaamheden bij de receptie.
sortering in
ziekenhuis
Wij bieden een veelzijdige baan met goede secundaire
haarwel
erken
ziekenfondsarbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot nascholing.
PROFIEL:
en pruiken
leverancier
- Afgeronde opleiding op HAVO-niveau of een vergelijkbare Werktijden: 08.00 -15.30 uur.
Dus . . . maakt u voor
combinatie van kennis en ervaring.
optimaal advies even
Inlichtingen: Geesje Wessing-Boltjes, praktijkassistente
- Ervaring met secretariaatswerk.
een afspraak!
Willemien Avenarius, huisarts
- Ervaring met MS word.
G.E. Hagenbeek, huisarts
- Kennis van de Engelse taal.
- Goede contactuele eigenschappen.
Haarmode
Graag uw spoedige reactie naar:
- Organisatorische vaardigheden.
Ook gespecialiseerd in
Huisartsenpraktijk Kennedylaan
heren(mgat}werken
Pres. Kennedylaan 921,1079 MX Amsterdam
WIJ BIEDEN:
Dinsdags gesloten.
Een boeiende functie in een enthousiast team. De omvang van Tel. 020 - 646 2600; fax. 020 - 642 7563
de functie is 80 tot 100% (40 uur per week). Het salaris beHeemslerJesIroal 28
draagt ƒ2944,- tot max. ƒ4322,- per maand bij een fulltime
b.ri. Hoolrjdorpplein.
aanstelling (schaal 5-6 BBRA). Het dienstverband wordt aangegaan voor een tijdvak van één jaar, bij goed functioneren Moeders gevraagd van kinderen t/m 5 jaar, die mee willen Amsterdam.
wordt het dienstverband omgezet in een aanstelling voor on- doen aan een marktonderzoek in Amstelveen.
Tel.020-6157107
Heren gevraagd 20 tot 25 jaar, die pijp roken, voor marktbepaalde tijd. Er zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
onderzoek in Amsterdam. U krijgt hier een vergoeding voor.
Inl.: 020-6654447.
INTERESSE?
U kunt uw sollicitatie met CV binnen 14 werkdagen richten aan
Bel 020 - 562 62 71 voor het snel
Consument en Veiligheid. Loes Roelofsen, personeelsfunctioopgeven van uw Micro-advertentie.
naris, Postbus 75169, 1070 AD Amsterdam. Telefoonnummer
Wegens examen homeo020511 4517.
pathie voor honden is de hondenkapsalon ELLEN CATS
van 6 t/m 11 juni gesloten.
Daarna kan ik u nog beter van
dienst zijn. Wel telefonisch
bereikbaar. Tel. 023-5730068.

CHARLOTTE'S

Algemeen

Felicitaties

De Regionale VVV
Zuid-Kennemerland zoekt

GRATIS AF TE HALEN:
wit konijntje, 1 jaar, hok ƒ30,-.
Tel. 5719880.

voor zes maanden, in de periode juni t/m november 2000 voor
het kantoor Zandvoort:

*

ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.

Fulltime Toeristisch Medewerker
Informatie-afdeling m/v

Geen leeftijdsgrens, salarisgrens: maximaal 23-jarige.
Beheersing moderne talen (N/D/E) vereist en toeristische opleiding gewenst. Salariëring volgens ANVV-standaard.
Sollicitaties en inl.: Regionale VVV Zuid-Kennemerland,
Stationsplein 1, 2011 LR Haarlem, t.a.v. de heer F. Sartorius,
o.v.v. 'vacature'. Tel. 0900 - 61 61 600.

wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
zend uw brief dan aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.

Sportcafé Zandvoort
voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering.
0235715619;06-54616812.

Vlooienmarkt Hemelvaartsdag Paranormale
alternatieve
Sporthal Zeeburg, Zeeburger- beurs 18 juni, Pax Partycendijk 620, Adam, 10-17 uur,
trum, Ferd. Bolstraat. 194, van
afsl.5114. 020-6425871.
11 tot 5. Nog enige standhouders gevraagd. 0511-461971

Dieren en
-benodigdheden

Haarlem
Gedempte Oude Gracht 5-9

DIRECT!

Reparatie en onderhoud

Evenementen

Oproepen

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT

HET REISBUREAU, ALLEEN

Uitgaan

Secretariaatsmedewerker (m/v)

i
j

p0<?.:555

\nternet: www.yakantietoppers.nl ^

loodgieters en dakdekkers
020-6901075
020-6992535
0651-342586

* Bellen zonder abonnement
» Superkleine Libertel MN-2 Plus
° incl. gratis riemciip
9
Standbytijd tot 100 uur
« Spreektijd tot 120 minuten
8
45,- beltegoed
| • Bellen vanaf 0,25 per minuut

[22 cpm]

Gevraagd bij loodgietersbedrijf BEMI te Diemen:

LIBERTEL

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

te hebben?!'

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.

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

of afgeven bij:
Balie Amsterdams Stadsblad.
Het Parool gebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam
Geopend: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.00 uur.

gestudeerd

Schilder heeft nog tijd voc
binnen- en buitenwerk, vrijbli
vend
prijsopgave.
Te
5719800 na 19.00 uur.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Micro-advertentie versturen per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam

Opleidingen en
cursussen

Financieringen

Professionele
opleidingen
nagelstyling.
Info: Patricia Uniek in Nederland! Geen
Nails Creations 0297-522044. BKR-toetsing, maar toch geld.
0900-20 20 720.
Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

ASTROLOGIE Beroeps' opleiding. 020-6384148.

Kunst en antiek
VEILINGGEBOUW
AMSTELVEEN heden
inbreng voor veiling 26 en 27
juni. Spinnerij 33, Amstelveen
020-6473004.

Lichaamsverzorging
Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Muziek en
-instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste half jaar •
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Diversen

Voor het Verhuur/Verkoop,
Klaarmaken van uw woning of
appartement, Uitruimen, Reinigen.
Tapijt/Zeillijmresten
verwijderen. Witten en /of
schilderen. Behang afstomen
etc. Opkopen van complete
SALSA WORKSHOP. Elke inboedels. Uit/Opruimen van
zondagmiddag van 16.00 tot Zolder, Kelder of Garage.
19.00 uur. Borgerstraat 112, Voor meer informatie Belt u
vrijblijvend 06-200.800.64
tel. 020-6737269.

Dans- en
balletles

Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

GESPECIALISEERD IN CARAVANBOOT- EN BANKSTELSTOFFERINGEN

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maal
70x200
80x200
90x190
90x200
120x190
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200
200x200

SG
25

SG
.40

SG
45

pockcl combi Latex
damastlatex 16 cm

275,280,285,290,375,395,425,450,495,525,540,-

99,-

160,-

180.-

105,-

165,-

190,-

110,-

175,-

200,-

115,-

185,-

215,-

155,-

225,-

255,-

165,-

245,-

280,-

180,-

265,-

300,-

190,-

270,-

315,-

200,-

305,-

345,-

230,-

350,-

380,-

255,-

390,-

425,-

339,359,389,399,539,549,579,599,679,749,829,-

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

Lalex

20 cm
509,559,559,569,809,829,-

Lazy
Foam

860,870,960,-

970,-

1270,1380,879,- 1480,929,- 1500,1039,- 1600,1179,- 1700,1319,- 1800,-

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD
Duo-pocketveringmatras 70x200x24 van 1520,±1000 individueel veren- voor 895,de pocketveren inc!. la80x200x24 van 1950,tex toplaag.
voor 995,90x200x24 van 1650,voor 1049,Compressorstraat23 Amsterdam-Noord Tel. 020-5331329
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord Tel. 020-5324959
Postjesweg 87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
VanWoustraat96
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
Van Wouslraat donderdag koopavond
www.pmk.nl
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V E R P L E E G H U I S EN REACTIVERINGSCENTRUM

AMSTELHOF
Wij zoeken voor verschillende zorgafdelingen

voedingsassistenten
parttime of fulltime.

AinNlcnliim Thuis/uit: is mol circa -4.UUII medewerkers een v; m il e
iiroolste /tiriüiiinhiedcrs v;in Neilei l;nul. We hieden een compleet pakket thuis/on;: van luiishmidinu lol gespecialiseerde verpleiiiny en van
kiaam/orii lol maallijdservice. Daarmee stellen we enkele liendui/enilcn Amsterdammers in slaiil om /o uocJ mogelijk lluiis ie blijven
wonen,

Amsterdam
Thuiszorg

Zelfstandig werk... volop afwisseling...
ruime mogelijkheden...

Verpleeghuis en
Reactiveringscentrum
Amstelhof is één van de
grootste verpleeghuizen
van Amsterdam en maakt
deel uit van de Verenigde
Amstelhuizen.
In het centrum van Amsterdam aan de Amstel zorgen
450 medewerkers voor de
circa 350 cliënten.

Zorgverlening bij cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

Werkzaamheden
• Verzorgen van en verstrekken van maaltijden
aan bewoners.
• Helpen van bewoners bij het eten en drinken.
• Beheren van de afdelingskeuken en het keukeninventaris.
Wij verwachten van onze voedigsassistente dat
hij/zij:
• Minstens een LBO werk- en denkniveau heeft.
• Graag met oudere mensen werkt.
• Beschikt over sociale vaardigheden voor de
omgang met bewoners.
• Een dienstverlenende instelling heeft.
• Hygiënisch kan werken.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft één dienstverband van minimaal 20 uur
per week. Het salaris is conform CAO V&V, FWG 20
(maximaal / 3689,= bij een fulltime dienstverband
van 36 uur per week).

verzorgenden C (m/v)
die zich herkennen in deze persoonsomschrijving. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken? Ben je in staat te luisteren naar het verhaal
van je cliënt? Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat in je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.

Nieuwsgierig geworden naar deze zelfstandige en
leuke functie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw A. van Roon, tel: 020-6225151, pieper
754. Ons bezoekadres is: Amstel 51, 1018 EJ
Amsterdam.

Wat wij bieden?
Ben je herintreder en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar: avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken... ga zo maar door. Verder kun je rekenen op interne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.

Uw .sollicitatiebrief, onder vermelding van vacaturenummer 139 en CV, kunt u vóór woensdag 14 juni
2000 richten aan: Mobiliteitsbureau, Postbus 67004,
1060 JA Amsterdam.
Meteen een sollicitatie-formulier aanvragen kan
ook bij de afdeling Personeel en Organisatie van
Amstelhof. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot
16.00 uur, tel: 020-5550799.

Iets voor jou?
Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c. v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Marcel Taminiau, leerling-verpleegkundige

" Bij de SWOZ doet iedereen er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen
met beperkingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren."

Gevraagd per 15/6

Kijk op www.swoz.nl of bel [020] 631 81 17 voor een

CASINO ROYAAL /
PLAY-IN ZANDVOORT
Casino

Royaal/Play-ln Zandvoort zijn amusementscentra

HALMEDEWERKER M/V

informatiepakket over onze opleidingen [combinatie van werken en leren].

in Amusementscentrum
Grand Dorado Park in Zandvoort

Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

waarin men kan spelen op kansspelen. In ons team, dat bestaat uit 12 medewerkers in Casino Royaal en 11 medewerkers in Play-ln Zandvoort, is een vacature ontstaan voor

INTERIEURVERZORGER m/v
Schoonmaken is geen feest
Maar voor vroege vogels is Casino Royaal/Play-ln Zandvoort
een goede plek om je energie om te zetten in poetsen en
boenen. Het is een ouderwetse bezigheid maar daar staat
een eigentijdse beloning tegenover.
Werktijden:
Het aantal te werken uren per week bedraagt 14 uur. De
werktijden zijn 4 x 3.5 uur van 7.00 tot 10.30 uur, in een
rooster van 10 weken waarvan 4 weekenden.

Voor 20 uur per week wisselende dienst
ook in de weekenden.
Leeftijd boven 21 jaar.

Pedagogiek studeren?
.•>.-.

In verband met de voortgang van de procedure, ontvangen
wij u sollicitatie graag binnen één week na het verschijnen
van dit blad.

(wisselende diensten op O-urenbasis)

VERZORGENDEN (C en D)
Ben je op zoek naar een flexibele baan in de thuiszorg?
Kun je het vak op kwalitatieve en zelfstandige wijze uitoefenen?

•

.„

. ' . • . • • • ;••••.•'-•• • . ' • • • ' :.• .- ":' • • • ' - '

• erkende hbo-avondopleidingen Pedagogiek-A/Hogere Kaderopleiding
Pedagogiek (HKP)
• richtingen: orthopedagogiek, onderwijskunde, sociale pedagogiek
• opleiding voor registratie diagnostiek BvP
• kies uw eigen eindniveau!
• cursusduur vanaf 11/2 jaar
• ook kortere cursussen en deelcertificaten
• mogelijkheid tot opleiding leraar pedagogiek en psychologie (2e graad)
• toelatingseisen: havo, mbo of hbo
• ook toelating o.g.v. leeftijd en ervaring mogelijk

Gaarne kontakt opnemen met
Marian Dekker, tel. 023-5847968 of in de hal.

Tel. 023-5720.000 toestel 2030

Informatie-avond op woensdag 7 juni, aanvang 19.00 uur.
Plaats: Gebouw D'Bruijnvis, Keizersgracht 105,
1015 CH Amsterdam.
SFontys Hogeschool Pedagogiek Tel.: (020) 627 26 21 of 0877 873 000.

Grafisch l

ïT Am sterdam

Van Schalk makelaar o.g. sedert ruim
FLEXIBELE

Contactweg 36

voor de opleidingen:

tel. (020) 606 20 01

DONDERDAG 8 JUNI 2000

18.00

- 21.00 uur

Bezoek onze website
www.gla.nl

6e/ dan nu naar NTN Thuiszorg Amsterdam.
Tel. 020-6714288
Wat heeft NTN te bieden?
•
een passend salaris, conform CAO thuiszorg
•
goede secundaire arbeidsvoorwaarden
•
verschillende mogelijkheden m.b.t. het dienstverband
• spaarloonregelingen en deelname in collectieve verzekeringen
B regelmatige (bij)scholing, (opfris)cursussen, etc.

*J::- ••••••;• •

Werkzaamheden zijn:
toezicht houden in de nal en
geld wisselen voor onze gasten.

Grafisch Management
Grafisch Intermediair
ICT Mediaservice
Grafische Technieken
Grafisch Vormgeven

MET SPOED GEZOCHT !
VERPLEEGKUNDIGEN

-*Jr •..

Informatie-avond 7 juni

Nadere informatie:
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt u op
werkdagen contact opnemen met ons secretariaat: 0235719535 of u schrijfleen korte sollicitatiebrief metC.V. naar
(e-mailadres is mail@playin.nl):

Play-ln Casino Royaal / Play-ln Zandvoort
Antwoord n u m m r 301
2040 VB ZANDVOORT

'•,

LAATSTE OPEN DAG
•^
Pendelbusjes: tussen station Sloterdijk en de Contactweg v.v.
Instappen: voorkant station vlakbij taxi standplaats

NTN Regiobureau Amsterdam - Roerstraat 1, 1078 LH Amsterdam

BAAN

Kom 's avonds
een paar uur
bij ons telefoneren!
Je helpt er niet alleen jezelf mee.
Een aantrekkelijke baan, waarin je zelf ja
werktijden bepaalt. Je werkt in een leuke,
informele sfeer, met interessante collegae,
in leeftijd variërend tussen 23 en 63 jaar..
En, ook belangrijk, je verdient goed.

het team een

(assistent)
makelaar o.g.
De kandidaat die wij voor ogen hebben is
goed bekend met de huizenmarkt, in de
regio Zuid-Kennemerland, bij voorkeur in

We zijn een klein professioneel, maar ook
gezellig 'CallCenter' ongeveer naast IKEA
in Amsterdam-ZO. Dus gemakkelijk te
bereiken met de auto, trein en metro.
Met zo'n 60 mensen uiteenlopend van studenten en professionals tot HBO-moeders, werken we voor uiteenlopende klanten.
Bedrijven en stichtingen. Maar. eensluidend bij onze opdrachtgevers is de eis van kwaliteit boven die van kwantiteit.

Wij bieden een collegiale werksfeer, een

En dan hebben we het over de wijze waarop onze 'teleconsultants' gesprekken aan de telefoon voeren. Want dat is ons werk.
We bellen mensen en we worden gebeld.

voorzienigen.

Ook bellen we om mensen in nood, of mensen die een miserabel leven lijden, te helpen. Dat gebeurt vooral in de avonduren
van 17.45 tot 21.00 uur. Daarvoor zoeken we mensen.
Geen snelle verkopers, maar mensen die kunnen luisteren en
overtuigd een goed gesprek kunnen voeren. Het is een interessante en flexibele baan. Ook kun je kiezen om soms overdag of
in het weekend te werken.
Eisen: Een MBO/HBO-opleiding, een ABN-tongval en ervaring
met de computer. Leeftijd en ervaring zijn onbelangrijk.
Uiteraard word je opgeleid en word je ondersteund door ervaren
mensen en een geavanceerd computersysteem.
Bel vandaag nog: 020 563 23 18
Henk Jonker kan je meer vertellen.

RLG
/ l v . /' l

utlcntiot^wc/; 367, 1101 CP Amstcrd.im ZO
d 0?0 400 U) 16
' e-iu.ul lolMl'rlc nl

A d v e r t e r e n ? Bel mét Rina V e r k a a i k 020-562 2804

12,5 jaar gevestigd als makelaarskantoor
in Zandvoort zoekt ter completering van

het bezit van S.V.M, diploma, heeft een
flexibele en integere instelling en is bereid
tot zelfstandig en hard werken.

goed salaris met bijbehorende secundaire

Wanneer u zich herkent in bovenstaand
profiel verzoeken wij u binnen veertien
dagen te reageren.
U kunt uw sollicitatie schriftelijk richten
aan Van Schaik makelaar o.g.
Ph. van Schaik, Hogeweg 5óa, 2042 GJ
Zandvoort

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

MIELE16OO WATT STOFZUIGER
NIEUW. Ijzersterke 1600 Watt motor.
Automatisch snoeroprolmechanisme en
super air-clean-filter en 2-delig metalen
zuigbuis. Incl. luxezuigmond.
Geschikt voor alle
soorten vloeren en
vloerbedekking.
3 jaar garantie
op de motor.
ADV.52-9^

SONY TT CM WEGA
BREEDBEELD-TV
71 cm (eff. 67 cm)
100% vlakke Trinitron
breedbeeldbuis, dus geen
beeldvervorming of
reflecties. 100 Hertz
voor haarscherp beeld.
U gelooft uw ogen niet.
Incl. Teletekst zonder
wachttijd en ingebouwde
subwoofer. ADV.

WHIRLPOOL
A-KLASSE
DUBBELDEURS
KOELKAST

.^°^Keid keert eérr
P^.?:tot350rüitaïSu:V
^erg.ezuinige (A-klasii
anköópvanzifméfef',:
t^*&a'*™*^

Inhoud koelen
145 liter netto.
Vriezen 42 liter netto.
Met ontdooiwaterafvoer. Zeer zuinig:
Energieklasse A.
AD V. .8497U betaalt 599,Na aftrek
energiepremie:

ons
nnaar!
UIT ONZE
TV-RECLAME

SIEMEIUS C35i
GSM i.c.tn.
BEN REGELMATIG
NIEUW! Superkleine
Dual Band gsm. Met o.a.
vibrafunctie en diverse
spelletjes. Weegt slechts
110 gram. Standbytijd
tot 180 uur, spreektijd
tot 300 minuten.
Nu in combinatie met
een supervoordelig 1-jarig Ben regelmatig
abonnement. Uw voordelen: geen abonnementskosten, 80 belminuten per maand voor maar
40,- p/mnd. en geen aansluitkosten. Deze
Siemens C35i is er al vanaf GRATIS i.c.m. een
Ben abonnement.
Alleen verkrijgbaar bij Expert-dealers die ook Ben verkopen.

l

PHILIPS 7O CM BREEDBEELD-TV
70 cm (eff. 67 cm) 100 Hertz Digital Scan, Blackline-S Ultra Flat
beeldbuis. Met Dual Screen: naast elkaar TV en Teletekst. 2x 35 Watt
Hifi stereo. Compact Design. In zilver of zwart. ADV.,25457^
Meubel tegen meerprijs.

.J >

BEL 020 - 35 55 355 VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE RUIM ZOO EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.
x. .

• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 <>• Gedempte Oude Gracht 5-9 O+ •
l

O = OOK VERKOOP PC <> = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC. 4 = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC. • = GEEN MOBIELE TELEFONIE
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Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

WH je kranten bezorgen.
Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000
medewerkers en haar
bemiddeling voor
3500 alfamedewerkers
een van de grootste
zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket
van thuiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in
staat om zo goed
mogelijk thuis te
blijven wonen.

i^u&!w^kv€^

Amsterdam Thuiszorg is op /oek
naar nieuwe collega's.
Gemot i veerde verpleegkundigen
die hei leuk vinden om Ie werken
mei een cliënlengroep die de sfeer
en diversiteit van Ainsierdain
weerspiegelt. Behalve voor de
dagverpleging zoeken we monienteel vooral mensen voor de avondteams. Werk waarbij de hecliek
van de oproepdienst afgewisseld
wordt met de vertrouwensrelatie
die je met een vaste groep cliënten
hebt opgebouwd.

Je taken
Aan jou de taak mensen passende
/org te bieden in hun eigen
omgeving en met respect voor
hun waarden en normen. Als wijkverpleegkundige werk je weliswaar solistisch, maar je betrokkenheid met het team is groot.
Er vindt dan ook veel open overleg
plaats, ook met andere hulpverleners
aan huis. Want een goede interne
en externe samenwerking is een
voorwaarde voor geslaagde /.org in
de thuissituatie. De inhoudelijke
eindverantwoordelijkheid van het
zorgproces blijft natuurlijk bij jou
als wijkverpleegkundige liggen.

Je profiel

Amsterdam
Thuiszorg

wil je 8,00 verdienen?

zich graag door bruisend Amsterdam?

Je beschikt over het diploma
Verpleegkundige A en MGZ of
HBO-V. Ervaring in de psychiatrie
is een pre maar geen must. Sociale
vaardigheden en hel verstaan van
cle kunst van het samenwerken
7.ijn uiteraard van groot belang.
Je bent in staat goed evenwicht te
bewaren tussen persoonlijke
betrokkenheid en professionele

afstand. Ook moet je in dit werk
zo nodig kunnen improviseren en
belangstelling hebben voor andere
culturen. We verwachten dal je
krilisch naar je eigen functioneren
k i j k t en het een uitdaging vindt
daar steeds weer van te leren.
Bovendien beschik je over
diagnostische en coachende vaardigheden en een 'helikopterview'.

Hief kprnjè
Vèrdèrmee.

Geef je dan op als

van het Zaffldh/©©ïtu
Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel.5717166.

Ons aanbod
De CAO-Thuis7.org is van toepassing. Je salaris bedraagt maximaal
f 5.095,- bruto per maand op
basis van een 36-urige werkweek.
De aanstelling is voor onbepaalde
tijd. Verder bieden wij afwisselend
en uitdagend werk met veel vrijheid en buitenlucht in het kleurrijke Amsierdam. Een allround
functie waarin je cliënten uil alle
leeftijdsgroepen en mei uileenlopende sociale omstandigheden
en culturele achtergronden verpleegt en begeleidt. Hel ontwikkelen van (specifieke) deskundigheid
binnen de functie stimuleren wij.
De samenwerking is gebaseerd op
verschillen en niet op unilorniiteit. Binnen het team is een open
sfeer waarin een positieve instelling, leergierigheid en onderlinge
ondersteuning belangrijk zijn.

Belangstelling?
Bel voor nadere informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Je schriftelijke sollicitatie met c.v.
kun je binnen 14 dagen richten
aan Amsterdam Thuiszorg,
Antwoordnummer 47 120,
1070 WB Amsterdam (postzegel
niet nodig).

GA KRANTEN
BEZORGEN

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Dan moetje beslist op deze vacature reageren. Bij een
grote nationale bank hebben wij een leuke, uitdagende
baan voor enthousiaste Mbo'ers. Het betreft de functie
Medewerker Acceptatie op de afdeling Hypotheken.

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij

De baan: In deze functie houd je je bezig met het
adviseren van klanten met betrekking tot hypotheekaanvragen. Tevens verwerk je alle administratie die hieruit
voortvloeit, zoals onder andere standaardcorrespondentie, het opstellen van offertes en het controleren
van hypotheekaktes. Je krijgt een interne opleiding van
vijf weken.

jouw in de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor folders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te
staan en je zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per

Profiel: Voor deze functie denken wij aan enthousiaste
Mbo'ers met een klantvriendelijke uitstraling en een cijfermatige instelling. Met een Havo/Vwo diploma met
economische vakken kun je ook voor deze functie in
aanmerking komen.

week kan al genoeg zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan
kan het geld verdienen voor jou al snel beginnen...

Interesse? Bel dan voor meer informatie of kom langs
op onze vestiging aan het Buikslotermeerplein 430 in
Amsterdam (020) 494 09 74.

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

IntErLanden sprelgroEp

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

ovz

LePortiqueVert
Serre-woorvtuln
decoratie

Middenweg 109- 113A
1098 AH Amsterdam
Tel. (020)663 11 61

Ondernemers Vereniging Zandvoort
en

VOOR
EXclusiEVE

Nieuwsblad
organiseren in de krant van 14 juni een gezellige

é

VADERDAGPUZZEL

TUilMdECOUATiE

Op <JE
VOORJAARSMARkï

zoNckq 4 juNi,

Hoofdprijs:

PRJNSESSEWEq

Kadobon t.w.v. ƒ 100,beschikbaar gesteld door Parfumerie Moerenburg
Haltestraat 1 , Zandvoort

STANfJ 51

HETTV KOSTER

2e prijs:
Krat pils, excl. statiegeld
beschikbaar gesteld door Gall & Gall
Grote Krocht 24, Zandvoort
Op zaterdag 17 juni deelt ons promotieteam een geurige attentie uit.
Verzorgt door Parfumerie Drogisterij De Gaper
Kerkstraat te Zandvoort.

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Zandvoorts
d Nieuwsblad

De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met

Wat maakt Easy Living zo i
• Permanente expositie van meer dan 80 slaapbanken en
8 bedkastenprogramma's in het betere genre
O Sloapbanken en bedkasten in alle gangbare maten
(l- en 2-persoons, twijfelaars en lits-jumeaux]
• Alle bedsystemen
• Modern en klassiek • Prijzen vanaf / 790,• Korte levertijden
• Tientallen slaapbanken uit voorraad leverbaar
O Uitmuntende service en garantiebepalingen (CBW)
4 Scherpe prijsstelling O Projec taf deling
• Dealer van alle Europese (opmerken zoals: B-L'mea, Nehl,
Moral Cayuela, Viebieffe & Styling, Bali, Innovation, ITA,
Dumeste en joco-ltalia
• Gratis bezorging door het hele land,
inclusief campings en tuincomplexen

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.

Rina Vcrkaaik 020 - 562 2804

• C.S. Bedsysteem
• Binnenveringmatras
• 120 of 140 cm x 200 cm

HENKSEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in

Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag

SIERBESTRAUNG

(020) 6631161

Vrijblijvende prijsopgave
v.a./60,-p.nr'
incl. stenen
TEL. 023-5731729

Internet: http://www.slciapbanken.nl

HOE ZORGT FOCWA ERVOOR DAT HAAR
MERK UIT DE KREUKELZONE BLUFT?
Co-adverteren is ook voor een branchevereniging een effectieve manier om met haar leden te adverteren zonder het zicht op haar merk te verliezen.
Meer weten over deze gratis service? Bel het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 430 91 00 of k i j k op www.cebuco.nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

Cebuco^s/J

EEFT KINÜEREN EEN TOEKOMST

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

Boodschappen
spes

Groente a la carte

K -H

Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft mevr.
J. Rademaker uit zoetermeer
de eerste prijs gewonnen en
mag nu gaan genieten van een
Dell Dimension 1500 computer. De winnaars van het prijzenpakket t.w.v. ƒ 150,- krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Boodsihappen
Ruzzél
De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
H.W. de Haan-Hendrikse uit
Amsterdam en mevr. T. TakesSchra uit Zaandam een schitterend pakket van 4 badlakens in trendy kleuren op.

Oplage:

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

2.959.464

TUINTIP

Kale
Plekken?

dig niet alleen in het
nroenteconservenschap maar nu ook
in de diepvries;
HAK Groente a la

Als u onkruid of mos verwijderd
heeft, ontstaan er vaak kale plekken op de plaatsen waar dat onkruid of mos heeft gezeten.
Juist in deze tüd van het jaar vallen die plekken extra op, omdat
de rest van het gras zo hard
groeit.
Als er erg veel kale plekken zijn,
kunt u het beste het hele gazon
doorzaaien. Maar meestal is dat
niet nodig en kunt u volstaan
met het behandelen van alleen
die plekken die lelijk zijn geworden.

carte.

Dat zijn lekker knapperige dauwverse,
groenteporties in
een heerlijk verrassend sausje. HAK
Carte

..*., ••• • •. •-...••-.•''.'•'.'•--j.'rt«'•':'-,•'-'.v'^.••'-l•-vi^.t'^•^•^.^"1•.'•4'..^'••^v,^Il'^•-..:>I'••'vi;;v^.:^/•^^v.l•1i:w^/:';i^^,.Jrt>»l/c3l/«ï:4&'s.fe^ta

POKON

B! O BALANS'

wüt pok u een
prijswinnaar zijn?
Zie de spelregels
elders op deze pagina.

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

Nu met gratis Calumba Fun Shaker

Meer mixplezier met Calumba
Met de fruitlikeuren van Calumba kun je alle kanten op. Want
met de drie varianten Passion,
Sunset en Tropical biedt Calumba voor ieder wat wils.
Zo sprankelt Calumba Passion
van exotische ingrediënten als
mango en passievrucht. Net zo
verleidelijk is Calumba Tropical
met haar tropische smaak van
sinaasappel, limoen, banaan en
mango. Weer heel anders is
Calumba Sunset, die haar lekkere frisse smaak dankt aan de

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

wilde Key-limoen. Met de exotische smaken van Calumba maak
je de lekkerste mixen in een handomdraai.
Gratis Calumba Fun Shaker
Om het nog lekkerder te maken
geeft Calumba gratis de originele Calumba Fun Shaker weg. Om
heerlijke zomerse mixen mee te
maken. Dus snel naar de supermarkt of slijterij voor de actiefles. Dan kan jij het straks ook
shaken!

woensdag 16.00 uur
donderdag 11.00 en 16.00 uur
vrijdag 11.00 en 13.00 en 16.00 uur

MENUSUGGESTIE
MIKPS RECEPT

Japanse Roerbakmie
met garnalen

Curry van Bloemkool
en Tuinkruiden

Ingrediënten
ivoor 3 S 4 personen):
• 1 pakje (2 zakjes)
Honig Wokmix voor
Japanse Roerbakmie;
• 250g Honig Roerbakmie;
• 3 eetlepels olie;
• 2 bosuitjes in ringen;
• 150 gram gesneden kipfilet;
• 150g Noorse garnalen;
• 150gtauge,
lOOg bamboescheuten,
70g peulen of
een roerbakgroentepakket
a 400g.

Met de diepvriesgroenten van
HAK a la Carte zet u lekkere
en verse groenten op tafel.
Deze knapperige, verse groenteporties meteen heerlijksausje zijn echter ook een prima
basis voor een eigen culinaire
creatie.
Neem nou HAK Groente a la
Carte Bloemkool met tuinkruidensaus. Met wat vlees,
curry en kokosmelk maakt u er
in een klein kwartiertje een
verrassend, smakelijk currygerecht van!
Ingrediënten
(voor 2 personen):
• 1 zakje HAK Groente a la Carte
bloemkool met tuinkruidensaus;
• 200 gr. varkensvleesreepjes;
• halve rode en halve groene
paprika in stukjes;
• 1 theelepel groene of
rode currysaus (potje);
• 1-11/2 dl kokosmelk (blik);
• 2 eetl. olie;
• peper, zout.

Bereiding: Bestrooi het vlees
met peper en zout. Verhit de
olie en bak hierin het vlees
rondom bruin.
Bak de groente, de paprika en
de currysaus even mee.
Voeg de bloemkool en de kokosmelk toe en laat alles op
een zacht vuurtje in 10 tot 15
minuten gaar worden.
Breng eventueel op smaak met
peper en zout.
Serveer het gerecht met rijst
of aardappelpuree.

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Curry van bioemkool
en tuinkruidensaus bereidt,
kijk dan naar De Boodschappen-Beurs.

Van links naar rechts:
1 inwendig orgaan bij de man-6
gelijke-12 vogeleigenschap-13 milliliter-15 ondernemingsraad-16
namaak-18 getijde-19 vlekkènwater-21 bloeiwijze-24 voorschrift
-26 vogel-27 lengtemaat-28 rivier in Rusland-29 gebod-30 hetzelfde-32 vogelziekte-33 kleurmiddel-35 plezier-36 diskjockey37 masker-39 melodie-40 wbonschip-42 projectieplaatje-43 welpenleidster-46 speelgoed-48 draagbalk-51 erfelijk materiaal-52 onheilsgodin-53 woud-54 troefkaart-56 gekroesd weefsel-58 tennisterm-60 speelruimte-63 kunsttaal-65 blut-67 muziekstijl-69 brandgang -71 Franse N.V.-72 vertrager-74 tafelfles-76 brij-78 voorzetsel-79 blaasinstrument-80 sterke drank-81 warme wijn-82 oude
lengtemaat-84 bedekking-85 zuiver gewicht-87 hoofddeksel-88
pers. Voornaamw.-89 koordans91 Japans bordspel-92 boom-94
onvruchtbaar-95 tolk-96 inmiddels.

sel-11 eikenschors-12 staatsvorm-14 soort stof-17 grappenmaker-19 kraan-20 boom-22 oxidatie-23 deej van Zuid-Afrika-24
bron-25 moment-31 zangnoot33 insect-34 senior-36 dat is-38
tekort-39 vloeistof-41 houten
schoeisel-42 eetregels-44 voertuig-45 stuk stof-47 aansporing
-49 fotografische term-50 griezelig-55 misschot-57 sierlijk-58
proeftijd-59 manier-61 scheikundige stof-62 middel tegen de
motten-64 predikante-66 klein
kind-68 gereed-70 ambtshalve72 trek-73 klap-75 kerkgebruik76 opwekkend middel-77 gegraven diepte -83 vreemde munt85 bijbelse man-86 sufferd-88
hemellichaam-90 id est-91 beursterm-93 Heilige-94 lidwoord.
Er ontstaat een woord wanneer
u de letters uit onderstaande
genummerde vakjes achter elkaar plaatst. De eerste letter
krijgt u van ons cadeau.
F-2-10-3-21 -10-8-3 95-96-4649-48 79-4-48-4-54-56-8

van boven naar beneden:
1 Engelse kroeg-2 het Romeinse
Rijk-3 visje-4 voor de middag-5
zwemvogel-7 roofdier-8 bijwoord-9 werktuig-10 voorzet-

Toppits Alu Suprème
BioBalans GazonherstelMenu
van Pokon is hiervoor zeer geschikt. Het bestaat uit een gazonzaad en een organische voeding. Deze twee bestanddelen •
mengt u door elkaar en strooit u
uit over de kale plekken. Vervolgens hoeft u het mengsel alleen
nog licht door de bovenste laag
grond te werken. Na ongeveer
twee weken ziet u de eerste jonge grassprietjes opkomen.
De bodemvoeding zorgt voor
een voedzame ondergrond, zodat de kale plekken snel hélemaal zijn volgroeid en uw gazon
er als nieuw uitziet.
Pokon. Meer kun je niet doen
voor je groen.
Deze tips worden u
aangeboden door

POKON^CHRYSAL

woensdag en donderdag
17.50 en na 24.00 uur

De nieuwe generatie
aluminiumfolie
Toppits heeft Alu Suprème ontwikkeld. Er bestaat namelijk altijd
behoefte aan materialen die een
nog betere bijdrage leveren aan
het eindresultaat Dit sterke, veelzijdige en innovatieve product is
dan ook typisch Toppits: de moderne consument kan met deze
keukenhulp prima overweg. De
kracht van Toppits Alu Suprème
zit 'm in de revolutionaire, dubbele laag. De folie is daardoor extra
sterk en super scheur- en vormvast. Deze ijzersterke kenmerken
bieden een aantal voordelen.
Voedsel met scherpe of uitstekende delen, zoals kippenpoten
of spare-ribs, worden moeiteloos ingepakt. Bovendien kan de
folie meerdere malen open en
dichtgevouwen worden.
Eten bereiden met Toppits Alu
Suprème is ook nog eens heel

gezond. Doordat de folie antikleef is kunnen etenswaren calorie-arm klaargemaakt worden.
Er hoeft namelijk geen vet toegevoegd te worden, ook zout
en zuren kunnen tegelijkertijd
worden toegevoegd. Door de
extra laag oxideert de folie niet.
Alle aroma's en vitamines blijven
dus goed bewaard. Toppits Alu
Suprème is koude- en hittebestendig van -40°C tot +220°c zodat het geschikt is voor oven én
vriezer. Toppits Alu Suprème is
verkrijgbaar bij uw supermarkt.

TV RIJNMOND

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Toppits Alu Suprème
je pakt er echt de smaak mee in

Wokmix voor

Bereiding: Kook de Roerbakmie volgens de bereidingswijze. Verhit de olie in een wok of
hapjespan. Bak de kipfilet snel
gaar en roerbak vervolgens de
Noorse garnalen en de groenten mee.
Voeg de 2 zakjes Wokmix en
de gekookte Roerbakmie toe
en verhit het geheel kort onder voortdurend omscheppen.

donderdag 17.41
vrijdag 17.41 en 0.30 uur

mixen maak je
de lekkerste wokaerechten met
Pasta, rust of mie
2o kun je nu genieten van b.v

Eneco InfoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf.
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om
9.00 en 10.00 uur

^sta Po-

Japanse: Roêr.bakmfe, een mild
'Sekru/cf ^mfege-7-

Serveer er ijsbergsla met kiwi
en mango bij.

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Japanse Roerbakmie
met garnalen bereidt, kijk
dan naar De BoodschappenBeurs.

ii£<*^^K3ipl#^^^^4^^£..'^^

iSBEJlRËGELSiHEl^BOObSCFIAPPENSPEPEN- DE^BOÖDSCHAPPENPUZZEL
Natuurlijk leest u De BoodschappenBeurs in uw huis-aanhuiskrant, op internet, of u kijkt naar uw regionalewzider om van alle nieuws, de aanbiedingen,
spellen en de recepten op de hoogte te blijverirSf
telefoon of achter het beeldscherm van uw computer Het
BoodschappenSpel of los De BoodschappenPuzzel op en
bel of e-mai! uw antwoorden naar De BoodschappenBeurs.
Weet u de antwoorden op de twee vragen van Het BoodschappenSpel? Doe mee, en maak kans op een van de tien
BoodschappenPakketten t.w.v. ƒ150,- die elke keer verloot worden onder de bellers en e-mailers. Bovendien
maakt iedereen die meedoet met Het BoodschappenSpel
kans op de hoofdprijs, een prachtige Dell computer. De

Dell computer wordt beurtelings onder de bellers en de emailers verloot.
Weet u de uitslag van de puzzel? Onder de puzzelaars met
de juiste oplossing worden twee pakketten van vier badlakens in trendy kleuren verloot.

Per huisadres dingt, per uitgave, één telefoongesprek of één e-mall mee voor de prijzen!
U kunt uw antwoorden doorbellen naar:

•

De BoodschappenLIJn 0909 - 300.10.10 (80 ct/m)
of surf op internet naar:

www.boodschappenbeurs.nl
en e-mail uw antwoorden. De winnaars ontvangen schriftelijk of per e-mail bericht.

Nu gratis proberen

Doe mee met Het BoodschappenSpel en win schitterende prijzen! Want iedere beller of e-mailer met de
juiste antwoorden maakt kans op een fantastische
hoofdprijs: een Dell Dimension L500 computer t.w.v.
fl.,2625.-. Deze computer voor kantoor en thuis brengt ~"
e
* u naarteen„ande,re dimensie waar u sneller beter beeld *
s l 'enfge|uldhkrilgt;4De;Dèll, Dimënslon^LSpo computer*; <
> Vhêeft* r^aamj^,64MB\interr^ehwgen^nirtntel^
>
1
' H ^"TA*^* »\ i v, i.Uw^i.mWÏïïmi .ï^iii* L^u«^nii.i, . ï^^L, jii~i i-Tv r _ ü.-.'Vi/V *i-t, J^ .

Ft-iskies Vital Baianee
Palmolive instant Hand Hygiëne

Reinigt de handen
zonder water en zeep
Bacteriën zijn een belangrijke
bron van ziekten.
In veel gevallen worden ze via
de handen doorgegeven. Daarom is er nu Palmolive Instant
Hand Hygiëne. Een handgei die
de kans op besmetting aanmerkelijk verkleint, doordat het de
meeste ziekteveroorzakende bacteriën op de hand doodt, binnen vijftien seconden, zonder gebruik te maken van water en
zeep!
Palmolive Instant Hand Hygiëne
voelt heerlijk fris en verzorgend
aan, is gemakkelijk op te bren-

gen en trekt snel in. Door de
vochtinbrengende bestanddelen voelen de handen na gebruik van de handgei zacht aan.
Palmolive Instant Hand Hygiëne
is verkrijgbaar in twee verschillende flacons: een flacon van 50
ml. voor FL. 4,29 en een flacon
van 100 ml. voor FL. 7,39.
Palmolive instant Hand Hygiëne is een ideaal product
voor op het werk, op school en
onderweg. De kleine flacon voor
in de tas, de grotere voor op
kantoor of in de auto.

Deelname aan Het BoodschappenSpel
is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. Welke groenten vindt u tegenwoordig ook In het diepvriesvak?
2. Met welke mixen maakt u
'
de lekkerste wokgerechten?

Zie de spelregels
elders op deze pagina.

BC D I R E C T

www.dell.nl

Gcm. Zandvoort
Swalucstraat 2
2042 KBZandvoort
TEKST : Afd. Archief
bcz. wijk 2042/7
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HW
LW1 't,' , ; H W
07.47
'03.25 '/"20.29
08 juni
08.44 ',/ 04.15// / 21.36
05.05 //, / 22.41
09 juni / 09.54'
10 juni /11.04
; 06.15 ; ; 23.45
Datum

Jj ' / 07 juni

o
u»
ai
UI

11 juni '12.20 ' 07.36' / -.-- '
12 juni < 00.44, "08.46'' 13.25

l

13 juni

01.55

09.34',

14 juni " 02.46 ' 10.35 '

14.'25
15,09

LW
16.00

En verder:

16.54
18.20

19.25
20.35

21.25

22.36
23.15

Maanstand: EK vr 09 juni 05.29 uur.
HW: do 08 juni 08.44 uur,'+ ,102 cm NAP.'
LW: do 08 juni 04.15 uur, - 96 om NAP.

Burenhulp
op het >,
Nassauplein
' ' ' >

Surfplanken
blijven op
het strand

Met de
belbus over
het circuit
pagina 3

pagina 5

pagina 7

Deze week:
18 pagina's

Dorp bij race alleen
's morgens afgesloten

Zware crash

ZANDVOORT - Een 18-jarige coureur uit het Duitse Kerpen is zondagmiddag zwaargewond geraakt bij een crash op
het circuit. Met (vermoedelijk)
hersenletsel is de jonge coureur overgebracht naar het VU
in Amsterdam. Een 20-jarige
coureur uit Zielenbach raakte
in shocktoestand en werd
ZANDVOORT - Vanwege
overgebracht naar een zieken- het bezoek van Jos Verstaphuis in Haarlem.
pen wordt het verkeer op
Eerste Pinksterdag aan het
begin van de dag om het
dorp heen geleid. De politie
verwacht dat de bekende auMinder waterhinder tocoureur en de races ongeveer 30 duizend bezoekers
ZANDVOORT - Om de wa- naar Zandvoprt trekken die
teroverio._- als gevolg van hevi- deels per trein en deels per
ge regen te verminderen wil de auto komen. Zij worden naar
gemeente het peil van de over- de grote parkeerplaatsen gestortvijvers in Nourd verlagen. stuurd door borden en poliBovendien wil de gemeente de tiemensen.
capaciteit van de persleiding
naar Haarlem vergroten. De
maatregelen kosten 1,6 müDe politie is bezig om voor
joen gulden. Volgens een con- zondag ongeveer twintig menvenant moet het hoogheem- sen te regelen, niet alleen moraadschap Rijnland er ook aan toragenten maar ook leden
meebetalen. Omdat er ook van de vrijwillige politie, agengrondwater bij betrokken is, ten in opleiding en politiemengaat de gemeente tevens pra- sen uit de regio. De politie zit
ten bij de provincie over een erg krap in de bezetting, omtegemoetkoming in de kosten. dat het korps Zuid-Kennemerland net als alle korpsen 10
ADVERTENTIE

MEUBELSTAD

2E PINKSTERDAG OPENl
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

•EIGEN PARKEERGARAGE
OVERTOOM 557 AMSTERDAM
• ' . : • - . : • TEL. 020-6184733

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

procent van het personeel
moet uitlenen voor het EK
voetbal dat dit weekend begint.
Eigenlijk heeft de gemeente
daarom afgesproken dat. er
geen grote evenementen in
juni mogen plaatsen. „We maken in dit geval een uitzonde-

Verstappen
mag toch
komen
ring, want de afspraken met
Jos Verstappen waren al gemaakt," legt burgemeester
Van der Heijden uit. „Ik verwacht overigens geen calamiteiten. Het is rustig publiek en
een belangrijk deel van de
mensen komt per trein. Als het
slecht weer is, dan is het bo-

Coureur helpt gehandicapten
ZANDVOORT - Dankzij
de handtekening van autocoureur Jos Verstappen en
de inspanningen van kunstenares Mona Meier kan een
groep verstandelijk gehandicapte kinderen uit Zandvoort mogelijk zelfstandig
gaan wonen in een huis.
Meier heeft een heel groot
schilderij gemaakt met de
nieuwe zwart-oranje Formule
l wagen van Verstappen. Ze
wil dat schilderij verkopen ten
bate van de gehandicapte kinderen. Meier heeft Verstappen

gevraagd om het schilder;]' op
10 juni te signeren iri het Golden Tulip Hotel als hij toch in
Zandvoort is voor een demonstratie op het circuit.
De manager van Verstappen,
waar de Zandvoortse het eerst
aan gevraagd heeft, was meteen erg enthousiast. „Hij heeft
zelf een verstandelijk gehandicapte zus en weet hoe moeilijk
het tegenwoordig is om het financieel te regelen als je verstandelijk gehandicapten zelfstandig wilt laten wonen," vertelt Meier.
Vervolg op pagina 3

Botermalse

Runder Ribeye
95

ens
Volgens mij is de oranje gekte
al los gebarsten in Zandvoort.
Niets vermoedend rij ik na een
lang weekend logeren de Haarlemmerstraat binnen. De
straat kan beter omgedoopt
worden in de Oranjestraat.
Het ene huis is nog fraaier met
vlaggen, slingers versierd dan
de ander. Ook in het dorp zijn
kroegen en cafe's helemaal in
het oranje plastic verpakt. En
dat allemaal ter ere van het EK
dat op 10 juni begint.
Het leukste voetbalfeest heb
ik in 1988 in Griekenland tydens onze vakantie gevierd.
We logeerden in een piep klein
dorpje waar hooguit een kroeg
te vinden was. Achter in de bar
stond een klein Teeveetje.
Hans was nieuwsgierig hoe Nederland in de EK ervoor stond.
In ons beste Duits vroegen wij
aan de man achter de bar of
het toestel aan mocht. Hij reageerde niet zo vriendelijk.
Toen we het in het Engels vertelden dat wy Nederlanders
waren en graag de voetbalwedstrijd wilden volgen begon hy
eerst uitgebreid over Ajax te
praten. Pas daarna werd de TV
aangezet. Tijdens het spannendste moment viel de
stroom uit. De barkeeper heeft
minstens een half uur zitten
sleutelen om het apparaat aan
de praat te krijgen. Uiteindeujk kwamen we via de Wereldomroep er achter dat Neder«nd had gewonnen. Het feest
barstte los. De Grieken waren
aet zo uitgelaten als wij. De
Öaasjes
ouzo smaakte lekker
e
n de weg naar ons apparteöient was erg lang. Nog nooit
neb ik voetballen zo leuk gevonden.
, Mijn oranje T-shirt is na 12
Jaar verkleurd en gekrompen.
Een nieuwe koop ik niet meer
*ant ik kan geen oranje meer
zien.
NelKerkman

,/lk verwacht een nóg
grotere Oranje-gekte
dan die in 1988"

Los nummer 2,10 gulden

heel kilo 29.

met gratis kruiden

ADVERTENTIE

Weer admiraalzeilen

vendien waarschijnlijk erg rustig. De Pinksterraces zijn niet
vergelijkbaar met de Marlboro
Masters (het grote race-evenement in augustus waar 80 duizend bezoekers op af komen,
red.)."
De politie kiest daarom voor
„een uitgeklede versie van het
verkeerscirculatieplan dat we
met de Marlboro Masters hanteren," vertelt Ron Oudhuis
van de Zandvoortse politie. Op
belangrijke kruisingen
in
Zandvoort staan politiemedewerkers die de automobilisten
naar Parkeerterrein Zuid en de
parkeerterreinen bij het circuit
sturen. Ook staan er borden.
Het centrum wordt afgesloten
volgens Oudhuis.
„Het dorp gaat weer open
zodra de meeste bezoekers
Zandvoort bereikt hebben.
Hoe laat kan ik niet zeggen.
Vervolg op pagina 3
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ZACHTE CONTACTLENZEN
VOOR SCHERPE PRIJZÉNü

Nadat de bemanningsleden van twaalf catamarans admiraalzeüend
hun boot bij De Rotonde geparkeerd hadden, opende zondag

ADVERTENTIE

wethouder Hogendoorn het nieuwe strandseizoen in de politie-,
Ehbo- en kinderopvangpost. Hiermee werd volgens Lia Sol (Ehbo)

een traditie in ere hersteld, die 22 jaar geleden voor het eerst
plaatsvond. Bij de opening waren ook diverse strandpachters

aanwezig
Foto Karin Schut

Organisator festivals trekt handen
af van Tropicana en After Slimmer
ZANDVOORT - De problemen rondom de festivals zijn
nog niet voorbij. Ben Tap
(Koninklijke Horeca Nederland) en Robert Leeseman
doen deze week nog een laatste poging om een uitgebreid
Jazzfestival te organiseren in
augustus.

re Festival. De horeca moet nu
zelf Tropicana en After Summer organiseren. Het Kleinkunstfestival en het Culinaire
Festival gaan niet door.
Ben Tap hoopt voor de festivals steun bij zijn collega's te
krijgen. In de Haltestraat is die
steun er al. Zes ondernemers
uit het einde van de Haltestraat hebben het draaiboek
Leeseman, door het Onder- yoor de festivals al klaar liggen.
nemers Platform Zandvoort
Tap gaat deze week een
(OPZ) gevraagd om dit jaar de
festivals anders op te zetten, rondje maken door het dorp
heeft maandagavond zijn han- om andere ondernemers te enden afgetrokken van het Tro- thousiasmeren om op de andepicana-, het After Summer-, re vaste plekken (Gasthuishet Kleinkunst- en het Culinai- plein, Kerkplein en het midden

van de Haltestraat) ook podia
en bands te regelen. De vrijdagavond van Tropicana vervalt als het aan Tap ligt. Of de
festivals überhaupt doorgaan,
hangt ook van de toestemming
van de gemeente af.
„Leeseman verwijt de ondernemers dat ze te weinig meewerken en eerlijk gezegd moet
ik hem ook wel gelijk geven. Hij
heeft een ambitieus plan verzonnen dat veel geld kost en er
zijn te weinig ondernemers die
daaraan meebetalen," zegt
Tap. „Hij heeft zeker hard zijn
best gedaan."
Vervolg op pagina 3

Mobiele telefoon verstoort de liefdesscène
B
OMVOL IS strandpavüjoen Skyline donderdagavond. De jongerentoneelgroep van Aktiviteitencentrum Zandvoort treedt byna tussen het publiek op met
hun eigentijdse versie van
'Midzomernachtsdroom'. De
vele toeschouwers hebben in
elk geval geen toneelkijkertje
nodig, zoals vroeger bij de opvoering van Shakespeare's
stukken.

„Eigenlijk," vertelt regisseuse Joke de Jong een dag later,
„hadden we buiten willen optreden, maar we vertrouwden
Jiet weer niet. Doordat het publiek, dat uit veel bekenden
bestond, zo dicht op de acteurs zat, was er wel wat concentratieverlies. En er was ook
weinig ruimte om te dansen.
Maar," vindt Joke, „ondanks
de handicaps zijn de kinderen
er ook donderdagavond goed
uitgekomen."
„Het doel was om jongeren
kennis te laten maken met
dans, zang en toneel. Dat is
goed gelukt. Er waren kinderen bij die helemaal geen ervaring hadden. Voor hen was het
misschien wel even wennen
dat er soms ook echt wat van
hen verwacht werd. Dat vereist discipline."
De zeventien jongeren tussen de twaalf en vijftien jaar
voerden twee keer (één keer in
het Circus en één keer in Skyline) een musicalversie van
'Midzomernachtsdroom' op.
Het stuk doopten ze 'De Zee'.
Het gaat over vier mensen die
op zoek zyn naar elkaar en
verliefd worden. In de versie
van de jonge Zandvoortse spelers vindt de zoektocht op het
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sinds eind april een 3-jarig gestreept
rood/wit/bruin gecastreerd KATERtje.

HFL. 500,-BELONING
voor het terugbezorgen of tips tot het terugverkrijgen.
Voor meer informatie of mededelingen:
Marie-José & Erwin, Stationsplein 9 - 1 1 ,
tel. 023 - 5100 600 of 06 53 44 19 60. Dank u.

Staking leidt tot vertraging
ZANDVOORT - Door een
wilde actie van het NS-personeel hebben reizigers van en
naar Zandvoort vrijdag veel
last van vertragingen gehad.
De vertragingen liepen op tot
twee uur.

week al een akkoord met de
vakbonden bereikt. NS Reizigers was dan ook onaangenaam verrast door de wilde acties. Eind van deze maand horen de machinisten en conducteurs hoe ze ingeroosterd zijn.
Wanneer de roosters ingaan, is
De conducteurs en machi- nog niet bekend.
nisten staakten zonder steun
van hun vakbonden. Ze protesDe vertragingen liepen op
teerden tegen het voornemen tot een uur. Tussen vijf en acht
van de NS om nieuwe roosters reden er volgens H. Wind van
in te voeren. In die roosters rij- NS Reizigers geen treinen in
den de conducteurs en machi- Den Haag, Lelystad, Arnhem
nisten uitsluitend op een be- en Utrecht. Dat had veel gevolperkt traject. Nu rijden ze door gen voor de treinen elders. In
het hele land. Het personeel is de loop van de dag ging het
bang dat het werk saaier personeel weer aan het werk,
wordt.
maar het duurde uren voordat
Volgens een woordvoerder de vertragingen ingelopen wavan NS Reizigers is er vorige ren.

clie

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad

Shakespeares 'Midzomernachtsdroom' speelt zich af op het strand
Foto Karin Schut

strand plaats. Om er een actueel tintje aan te geven, rinkelt
de mobiele telefoon bijvoorbeeld net tijdens een liefdesscène.
„Ik had eerst wel iets van:
waar gaat dit over, want er komen veel rare namen in voor.
Maar later snapte ik het taeter," vertelt Martine Adegeest
(12 jaar). Het was voor Martine niet de eerste keer dat ze
op het toneel stond. Ze speelt

al enige tijd by de jeugdgroep
van toneelvereniging Wim Hildering.
„Soms was het erg druk,
met zeventien kinderen. Dan
moest Joke even streng zijn."
Toch vond Martine het zo leuk
om mee te doen, dat ze zich
volgend jaar weer aanmeldt
als er weer een musical wordt
ingestudeerd.
Ook Sanne Maas (14 jaar) is
verbaasd over het resultaat.

„Ik had niet verwacht dat dit
stuk van Shakespeare iets zou
worden," bekent ze. „Het was
erg rommelig. Ik vond het wel
heel leuk dat we mochten
meedenken. Zelf speelde ik
een zee-elfje dat mensen met
druppels verliefd kon maken.
Erg romantisch, ja."
Ze hoopt dat er volgend jaar
een nieuwe theatercursus van
het Aktiviteitencentrum
komt.

Naam: (m/v)
Adres:
l l
Postcode/Plaats: l l l l l l l l l l l
KW1899V
Telefoon:
l l
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.G2.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA R
Amsterdam. U hoeft geen poslzegel te plakken. ö

woensdag 7 juni 2000

Weekmedia 17

7 juni 2000
onze Of>Gl (e&ft 70 jaar

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

joyce-nicole-ralf-sabine-larissa-ricardo-romano
wij vieren dit met z'n allen vanaf
17.00 uur bij

sfranefpaviï/oen
TREFPUNT 8
023 5716406
Wanf daar is hij van die 70 jaar al 40 'jaar.

- Het gebouw heeft een fundering, waarvan
aannemelijk is dat deze binnen 25 jaar geen
voorziening behoeft
- Het casco is zodanig dat dit binnen 10 jaar
geen ingrijpende herstelwerkzaamheden
behoeft
- De appartementen hebben ieder een mmimale oppervlakte van 60 m2
- Geen strijd met bestemmingsplan en bouwbesluit
De procedure voor het verlenen van een splitsingsvergunning neemt ca 6 weken m beslag
De aanvragen van de splitsingsvergunningen
worden gepubliceerd en liggen na publicatie
gedurende vier weken ter inzage bij de Centrale Balie van de gemeente Zandvoort
De leges voor het in behandeling nemen van
de aanvraag bedraagt f 675,— per appartementsrecht

KLACHTENBEHANDELING

FAMILIEBERICHTEN
Na een moedig gedragen ziekbed is lieden omringd door hen die hem dierbaar waren in alle rust
overleden mijn zorgzame man, onze lieve vader,
schoonvader en grootvader

Doekele Laverman
Amsterdam,
14 oktober 1919

Zandvoort,
4 juni 2000

Zanclvoorf

Anna W I-averman-Steinmann
Dunoon House (Scotlancl):
Paul Laverman

Nebringen (Duitsland)
Frans Laverman
Birgit Laverman-Hoss
Marjolein en Jeroen
Lewiston (U.S.A.).
Clementine Laverman
Amsterdam:
Joep Laverman
Bennebroek:
Huub Laverman
Henriette Laverman-Hpogervorst
Joost, Clementine en Torn
Haarlem:
Marlies i^averman
Joris en Guusje
Zaandam:
Dorien Laverman
Jarco Sonneveld
Süjn, Anne en Daan
Correspondentieadres:
Thorbeckestraat 16
2042 GM Zanvoort
De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op 9 juni
te 11.00 uur in de kerk van de Antonius &
Paulusparochie, Sparrenlaan 9 te Aerclenhout Na
afloop van de uitvaartplechtigheid is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Restaurant Roozendaal, Bloemendaalseweg 260 te Overveen. De crematie vindt in stilte plaats.
Eveneens is er gelegenheid tot afscheid nemen na
de avondwake die op 8 juni te 19.00 uur in bovengenoemde kerk wordt gehouden.
De overledene is thuis opgebaard alwaar geen bezoek.

Met verdriet geven wij u kennis van het overlijden
van onze moeder, schoonmoeder, oma en grootmoeder

Alegonda Sophia van Rijn
Pietje
weduwe van Jaap Boom
Amsterdam
Hillegom
•M- 13 maart 1914
128 mei 2000
Correspondentieadres:
F. J. Boom
Kostverlorenstraat 85
2042 PC Zandvoort
De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden,
vrijdag 2 juni 2000 te Amsterdam.

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn lieve man, onze broer, zwager en oom

André Johannes Maria Martens
zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende
dank.
Uit aller naam:
N. C Martens-van der Most
Zandvoort, juni 2000
ADVERTENTIES

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE

HENK SEBREGTS

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

35 jaar

Uitvaartbureau

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 57401 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluèstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Voor directe hulp bij sterfgeval
023 - 537 13 75
(persoonlijk, stijlvol, onafhankelijk)
Jan Gij/cnkadc 75
2025 BC Haarlem

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
, v.a. /60,-p.nv'
incl. stenen
TEL. 023-5731729

reeds> 14jaar ervaring in dn regio

Vrijdag 16 en zaterdag 17 juni

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

"Grote Krocht"

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkehng & milieu
- d e heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme
& verkeer

11.00 uur:
• Officiële opening Burgemeester en wethouders (straat wordt
tussen 11.00-12.00 uur afgezet)
• Optreden Zandvoorts Mannenkoor
• Overhandiging door de Burgemeester aan de Voorzitter OPZ
de Heer Tom Maintz en een straatvertegenwoordiger.
Daarbij is aanwezig onze Dorpsomroepcr Klaas Koper en de
folklorevcreniging "De Wurf"

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

12.00-17.00 uur:
• Gratis schminken voor de kinderen

KENNISGEVING

Zowel vrijdag als zaterdag boompjes in. de straat
met vele feestaonbiedlngen. en lekkere proeveitjen.
Zaterdag 10.00-16.00 uur:
• Gratis schminken voor de kinderen
Beide dagen wordt het geheel door gezellige muziek opgeluisterd.
11.00-16.00 uur
• Clown Ome Wim in samenwerking met Het Parool/Zandvoorts Nieuwsblad

De gemeenteraad van Zandvoort heeft in zijn
vergadering van 2 mei 2000 de Regeling
klachtenbehandeling gemeente Zandvoort
2000 vastgesteld In deze regeling is de procedure vastgelegd, volgens welke de interne
behandeling plaatsvindt van mondelinge en
schriftelijke klachten over gedragingen van de
gemeentelijke bestuursorganen (raad, college
en burgemeester) en van de hiervan deel uitmakende personen alsmede over gedragingen
van personen die onder hun verantwoordenjkheid werkzaam zijn In de Regeling klachtenbehandeling is, onder meer, vastgelegd dat de
centrale registratie van en de controle op de
afhandeling van klachten worden uitgevoerd
door de Centrale Balie, waarbij een medewerker hiervan fungeert als coördinator klachtenbehandeling De Regeling wordt een jaar na
haar inwerkingtreding geëvalueerd
Tegelijkertijd heeft de raad besloten tot het
starten van bestuurlijk en ambtelijk overleg
met omliggende gemeenten om te komen tot
de instelling van een regionale ombudsvoorziening, ter voldoening aan de toekomstige
wettelijke verplichting tot - aanvullende externe klachtenbehandeling Mocht dit overleg onverhoopt niet voor 1 mei 2001 tot het
gewenste resultaat leiden en/of te hoge financiele lasten met zich brengen, dan zal de
gemeente zich in principe aansluiten bij de
Nationale ombudsman per 1 januari 2002
In werkingtreding
De Regeling klachtenbehandeling gemeente
Zandvoort 2000 treedt in werking met ingang
van de eerste dag na deze bekendmaking
Regeling en bijbehorende stukken ter
inzage
De bovengenoemde raadsbesluiten, waaronder de Regeling klachtenbehandeling, alsmede
de bijbehorende stukken liggen gedurende
twee weken na deze publicatie ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis
Ecocar 2000
Op 13 juni aanstaande rijdt de Ecocar weer zijn
vaste route door Zandvoort

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 30 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 22 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 6 juni vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie Het college van B&W
heeft op 6 juni niet vergaderd in verband met
een bijeenkomst van het VNG

BESTEMMINGSPLANNEN
Artikel
28 WRO, bestemmingsplan
"Boulevard Zuid"
BIJ besluit van 18 april 2000 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland overeenkomstig het bepaalde m artikel 28 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening goedgekeurd het
besluit van de gemeenteraad d d 12 oktober
1999 tot vaststelling van het bestemmingsplan
"Boulevard Zuid"

MEDEDELINGEN
Splitsingsvergunning:

Het betreffende besluit met bijlagen' ligt met
ingang van 9 juni 2000 gedurende zes weken
ter visie bij de Centrale Balie m het Raadhuis

B&W hebben als uitvloeisel van de Huisvestmgsverordening 1999 op 17 april 2000 het
volgende beleid vastgesteld
Op grond van onder meer de huisvestingsverordenmg 1999 is het splitsen van woonruimte
slechts toegestaan indien B&W een splitsmgsvergunning hebben afgegeven Aan de vergunnmgverlenmg zijn de volgende voorwaarden verbonden

Ingevolge het bepaalde m artikel 28 lid 7 van
de WRO kan gedurende de termijn van de tervisielegging tegen het besluit tot goedkeuring
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage) beroep worden ingesteld door
degene, die zich tijdig op grond van artikel 27
lid 1 of 2 van die wet tot Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland heeft gewend Dit recht

GEMEENTE
Let op! onze feestpagina's in de fy-ant van 14 juni

Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
voor een éénmalige af koopsom
van slechts ƒ 3*855,-

komt ook toe aan een belanghebbende, die
aantoont dat hij redelijkerwijs niet m staat is
geweest zich overeenkomstig laatstgenoemde
bepaling tot Gedeputeerde Staten te wenden
Het besluit treedt in werking daags na afloop
van de beroepstermijn
Binnen voormelde termijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Rechtspraak worden ingediend, waardoor het besluit niet in werking
treedt, voordat op dat verzoek is beslist
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter .
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-122B (15-05-2000) Oosterparkstraat 33
te Zandvoort het plaatsen van twee dakkapellen
2000-113B (16-05-2000) Bramenlaan 2 te
Bentveld het vernieuwen van een verzorgingstehuis
2000-114S (16-05-2000) Bramenlaan 2 te
Bentveld het gefaseerd slopen van de drie
huidige woontorens
2000-112B (17-05-2000) H Heijermansweg
73 te Zandvoort het vergroten van een energiezuinige warmwatervoorziening
2000-115B (18-05-2000) Dr Schaepmanstraat
13 te Zandvoort het plaatsen van een serre
2000-116B (18-05-2000) Burg Engelbertsstraat 18 te Zandvoort het plaatsen van een
garage
2000-1186(22-05-2000) Van Lennepweg 17-2
te Zandvoort het vergroten van de woning
2000-120B (24-05-2000) Westerduinweg 14
te Bentveld het veranderen/vergroten van de
woning
2000-121B (24-05-2000) Kostverlorenstraat
44 te Zandvoort het vernieuwen/vergroten van
de schuur
2000-123B (26-05-2000) Dr J G Mezgerstraat 68 te Zandvoort het vergroten van de
woning
2000-124M (29-05-2000) Brederodestraat 71
te Zandvoort het plaatsen van drie dakkapellen
2000-125B (29-05-2000) Van Ostadestraat 18
te Zandvoort het vergroten van de woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van verzending
99-218B (29-05-2000) Julianaweg 12 te Zandvoort het plaatsen van een pergola
2000-045B (31-05-2000) Teunisbloemlaan 12
te Bentveld het uitbreiden van de woning
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift
Rectificatie
Per abuis is op 24 mei jl vermeld dat er
onder nummer 99-2T2B een bouwaanvraag is verleend voor het perceel Brederodestraat 67 te Zandvoort. Deze bouwaanvraag is echter niet verleend maar
geweigerd.
Onze excuses voor deze onjuiste verrnelding.

OVZl INFO

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Stichting Zandvoort Promotie
Aktiviteiten 2000

Qefeliciteerb met je
2 '/2 ~jarig ji&iLeum
CoLLegas

en

"Voor die f 3.855,- wil j e toch niet
van je kinderen afhankelijk zijn.
Een natura-uitvaartverzekering
moetje hebben. Een vergelijkbare
uitvaart kost tegenwoordig al
minstens f 6.000, -."

28-05/
04-06
03-04
04
10-12
13-16

Ouderraad en
leerkrachten van
O.B.5. ube Duinroos"
willen langs deze weg alle
Zandvoortse ondernemers
bedanken, die hebben
geholpen de jaarlijkse
bingo voor de leerlingen tot
een groot succes te maken.

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

24-25

I N F Ö R M A T I E B ON

03-07

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

08-09

naam:

14-15

man
vrouw

straat:

20
21 -23

postcode/plaats:
telefoon:

22-23

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

cro

Altijd directe hulp bij één s t e r f g e v a l

EVENEMENTEN IN juni 2000
ZON WORLD CUP ZANDVOORT
Grand Prix Freestyle windsurfen Noord Boulevard
Wind-surfing - Windsurfing - surf a voile
ADAC Top l O op het circuit van Zandvoort
car-races - Autorennen - courses automobiles
Voorjaarsmarkt centrum Zandvoort - toegang gratis open-air market in the centre - Freilichtmarkt im Zentrum marché en plein air dans Ie centre
Pinksterraces op het circuit van Zandvoort
car-races - Autorennen - courses automobiles
Wandelvierdaagse in en rond Zandvoort
4-days' walking event - 4-Tagen Wanderung - 4-jours de marché
Italia a Zandvoort op het circuit van Zandvoort
car-races - Autorennen - courses automobiles
EVENEMENTEN IN juli 2000
Zwemvierdaagse in binnenbad van Gran Dorado Park Zandvoort
4-days' swimming event - 4-Tagen schwimmen - 4-jours de nager
Nationale autoraces op het circuit van Zandvoort
car-races - Autorennen - courses automobiles
Tropicanafestival in het centrum van Zandvoort
open-air festival - Freilichtfestival - festival en plein air
Korte Baan Dravenj in het centrum van Zandvoort
Horses-races - Trabrennen - course au trot
The Foot-locker-Beach op het strand van Zandvoort
at the beach - am Strand - sur la plage Paviljoen Seagull
Porsche Club Schwaben races op het circuit van Zandvoort

car-races - Autorennen - courses automobiles

ZANDVOORT Meer dan strand alleen
Voor info: 023 5713738 www.zandvoort.net

(018 2396257)
(023 5740740)
(023 5713738)

(023 5719532)
(0235740740)

(023 5719532)
(023 5740740)
(023 6251560)
(023 5713738)
(023 5840831)
(020 5840831)
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Geen Tropicana
en After Slimmer
Vervolg van voorpagina
Het probleem is volgens Tap
ontstaan doordat de Horeca
Groep Zandvoort twee jaar geleden afspraken met het Ondernemers Platform heeft gemaakt over een nieuwe opzet
van de festivals en daarna te
weinig feeling met de achterban heeft gehouden. Zelfheeft
Tap pas eenjaar een zaak in de
Haltestraat.
Leeseman: „Ik ben tot de
conclusie gekomen dat ik zo
niet kan werken. Ik ging ervan
uit, toen ik de opdracht aannam, dat ik alleen maar de opzet hoefde uit te werken die
OPZ en HGZ hadden bedacht.
Maar er bleek helemaal nog
niets geregeld. Ik moet zelfs
het geld overal lospeuteren."
Dat geld is voor het jazzfestival
gedeeltelijk geregeld. Heineken sponsort als er een grote
tent met tappunten komt.
Leeseman vindt het jammer
dat het zo gelopen is. „Het is
spijtig. Ik had het graag anders
gewild. Ook financieel, want
deze mislukking betekent voor
mij een verliespost."

Reddingsbrigades
nikken uit
ZANDVOORT - De reddingsbrigades van Zandvoort
en Bloemendaal moesten aan
het eind van het weekeinde
uitrukken toen de mast van
een catamaran overboord
sloeg. De eigenaar schoot na
het voorval enkele vuurpijlen
af om' aandacht te trekken.
Een langsvarend zeiljacht zag
de vuurpijlen en waarschuwde
de kustwacht.
De Zandvoortse reddingsbrigade was als eerste ter
plaatse en nam de boot op
sleeptouw. Een bemanningslid
van de Bloemendaalse reddingsbrigade verleende assistentie bij het bergen van de
zeilen en de mast. Ook de Annie Poulisse, de boot van de
KNRM voer uit, maar keerde
terug toen de reddingsbrigades het werk zelf konden klaren.

Vijf aanhoudingen
wegens plassen
en vernielen
ZANDVOORT - In het afgelopen weekend zijn in de nachtelijke uurtjes vijf mensen aangehouden voor vernielingen en
baldadigheid. Vrijdag werden
rond 3.35 uur een 24-jarige man
uit Utrecht en een 22-jarige
man uit Houten aangehouden
op de Vondellaan. Zjj hadden
uit een tuin een plantenbak gestolen. Er is een proces-verbaal opgemaakt.
Rond 4.40 uur zaterdagochtend is een 36-jarige Haarlemmer bekeurd op het Raadhuisplein omdat mj daar stond te
urineren. Hjj werd vervolgens
aangehouden omdat hij een
valse nam opgaf. De man is na
verhoor ingesloten en de volgende ochtend naar huis gegaan met een bekeuring van
twee keer honderd gulden.
Omdat hij bloemen uit een
plantenbak stond te trekken
werd zondag om 0.50 uur een
18-jarige jongen uit St. Philipsland bekeurd.
Een 17-jarige Heemstedenaar
kreeg een bekeuring omdat Mj
met een stuk rubber probeerde een ruit van een abri te vernielen op de Zandvoortselaan.

Conny viert jubileum
met tutu's en skeelers
„Als ik straks mijn mamma in de zaal zie zitten, ga ik lekker
zwaaien hoor," zegt het roze tule wolkje tegen het eigenwijze
vlindertje en giechelend huppelen ze hand in hand richting
kleedkamer. In de catacomben van de Stadsschouwburg in
Velsen is het een drukte van jewelste. Er heerst een gezonde
spanning die bij een theateroptreden hoort. Alle 170 leerlingen
van Dance studio 118 uit Zandvoort en Heemstede traden
zaterdagavond op.

D

E ZAAL is uitverkocht. Die verkoop is
nooit een probleem
want alle trotse pappa's, mamma's, opa's en oma's
staan te trappelen om hun
oogappel te zien optreden. Zeker nu de dansschpol van Conny Lodewijk vijftien jaar bestaat.
Maar liefst 28 dansnummers
worden vanavond opgevoerd.
„Mijn vingers zyn nu wel beurs
geprikt hoor," zegt Gerda
Aupers van Atelier Masqué. Zij
is de wonderwoman met naald
en draad, die al die mooie kostuums maakt. „Conny is een
perfectionist; ze heeft precies
in haar hoofd hoe ze het hebben wil en ik doe mijn best die
ideeën uit te voeren. Maar het
zijn dan ook stuk voor stuk juweeltjes geworden," zegt zij vol
trots.
Applaus klinkt door in de
kleedkamers; de meisjes voor
wie het applaus bedoeld is,
dwarrelen sierüjk de trappen
af en zij kleden zich in rap tempo om voor het volgende nummer. Mariene Loos, een twintigjarige Pabo-studente, regelt
samen met nog tien kleedsters

het omkleden en schminken
van de kleintjes. „Dat valt niet
mee hoor, al die kleine poepies
snel aan- en uitkleden," lacht
Mariene. „Een goede voorbereiding is heel belangrijk, dus
iedere groep heeft een eigen
kleedkamer en op alle kostuums hangen kaartjes met
hun namen erop."
Met grote ogen kijken 25 als
bijtjes vermomde kleuters
naar Conny. Zij wachten achter de coulissen op haar teken
en mogen ieder moment het
podium op. „Ik moet plassen,"
klinkt ineens een .benauwd
stemmetje. „Geeft niks hoor,
kom maar gauw mee," zegt
Mariene begrijpend. Even later
vertederen deze kleine zoemertjes het publiek door een
prachtige dans uit te voeren op
klassieke muziek.
Monique van der Werff laat
zien dat zij een allround artieste is en niet voor niets is aangenomen op de Kleinkunstacademie. Haar danssolo is indrukwekkend, vooral de dramatische expressie is subliem.
De choreografie van 'Kettingbrief is van haar hand en zij
heeft hiermee de eerste prijs

gewonnen van de Kunstbende
Noord-Holland.
Ook de Zuid-Amerikaanse
dansen komen ruim aan bod.
Met een heerlijk up-tempo
swingt binnen de kortste tijd
de hele zaal en waan je je even
op de Copacabana. Ook het
Abba repertoire is goed vertegenwoordigd en de meisjes
voeren hun dansen geweldig
uit; ze hebben duidelijk veel
geoefend en wat zijn ze lenig.
Ze stralen en hebben duidelijk
lol in dit optreden.
De Benjamin van het gezelschap is Samé, een klein tijgertje van vier. Zy is zó ontwapenend is dat ze de zaal plat
krijgt. Rachel en Diana zijn
weer op hun best in een prachtige pas de deux; het publiek
klapt de handen stuk.
„Straks wordt Conny zelf
verrast," vertelt Terry. „De
meiden van ons groepje zijn als
kleuter van vier bij Conny begonnen en wij dansen allenegen nog steeds bij haar. Straks
bieden wy haar een fotocollage
aan van haar leerlingen 'van
het eerste uur'." Het groepje
danst echter eerst 'Rhythm
Nation', waar je duidelijk vijftien jaar balletles aan kunt afzien.
„Als ik maar niet struikel
over mijn jurk," verzucht Esther (13) en het lijkt of ze zo is
weggelopen uit de set van 'Het
kleine huis op de prairie'. Haar
bezorgdheid is begrijpelijk
want zij en haar groep doen
een nummer op skeelers, ech-

Jos Verstappen
Vervolg van voorpagina
Ook zij heeft in de familie
een gehandicapte. „Mijn neefje, het zoontje van mijn tweelingzus, is verstandelijk gehandicapt. Samen met nog een
paar andere Zandyoortse ouders probeert mijn zus een
huis te regelen. Elke bijdrage is
erg welkom."
Op het schilderij staan de
neus van de auto en de helm
van Verstappen. Meier heeft
het schilden] gemaakt aan de
hand van een foto. „Want die
auto's njden zo snel. Je kunt
niet langs de baan gaan zitten
om er eentje na te schilderen."
Overigens heeft ze nog meer
schilderijen van race-auto's
gemaakt. Die worden binnenkort in het Golden Tulip Hotel
geëxposeerd.

Afsluiting
Vervolg van voorpagina

In de Van Pageehal geeft Conny Lodewijk tijdens de kostuumrepetitie de laatste aanwijzingen voor het
optreden in de Schouwburg van Velsen
Foto Karm Schut

ter gekleed in ouderwetse lange jurken. Aan het enorme applaus te horen, valt het skeelernummer bij het publiek reuze in de smaak. Al die maanden van oefenen worden ruimschoots beloond.
Zoals ook voorgaande keren
zorgt clown Didi weer voor de
'lijm' tussen de verschillende
nummers. Dick Hoezee is de
man die verstopt zit achter het
clownsuiterlijk. Hij bezit een
enorm gevoel yoor humor en
een bijzonder improvisatieta-

lent. „Ik heb veertig jaar met
mijn circus rondgereisd," vertelt Dick, „tja, dat artiestenbloed verloochent zich nooit.
Vanavond breng ik een echte
circusact, samen met de mooiste assistente die ik ooit had,"
lacht Mj en zijn ogen twinkelen: „mijn kleindochter Sam."
Kwam de regisseur Alfred
Hitchcpck altijd heel even in
beeld in zijn speelfilms. Ook
Conny komt zo nu en dan even,
zoals altijd gekleed in het
zwart, op het toneel om wat

snippers van het podium te
verwijderen of gewoon er even
te zijn.
Vertederend, klassiek, modern, mooie belichting, geweldige muziek, professioneel,
maar vooral 170 enthousiaste
leerlingen die geweldig hun
best hebben gedaan. Clown
Didi vat het bij de knallende
finale ludiek samen: „Het.. .Con.. .ny.. .op."
Marleen Grotenhuis

Opa scheurt met de bus door de Tarzanbocht
's Zomers hebben
Zandvoorters het vaak druk.
Er is minder vaak tijd voor
een bezoekje aan opa of die
aardige oudere buurvrouw.
Bovendien liggen de
kaartmiddagen, cursussen
en andere gezellige
activiteiten vaak stil. Voor
ouderen kan het zelfs
betekenen dat ze in een gat
vallen. Dat gat vult het
Aktiviteitencentnim
Zandvoort op met een
speciaal zomerprogramma.

H

ET AANBOD is zeer
gevarieerd. Van jeude-boules tot en met
een uitstapje naar het
Ford-museum. Wie niet zo
goed ter been is, kan per bus
de nieuwe circuitbaan uitproberen. Grootouders mogen
hun kleinkinderen meebrengen om met 'hak en teen' te
leren dansen. En tijdens de
Grande Finale duiken de gemeenteraadsleden voor de
Zandvoortse ouderen in de
keuken.
Zes soorten programma's

liggen er klaar voor ouderen
die deze zomer geen zin hebben om achter de geraniums te
blijven zitten. Han van Leeuwen, waarnemend coordiniator van het Aktiviteitencentrum Zandvoort, heeft er bewust voor gekozen om de succesnummers van vorig jaar te
combineren met nieuwe originele uitstapjes en activiteiten.
Extra aandacht krijgen belbusgebruikers die niet meer
kunnen lopen of fietsen.
Onder de noemer 'Bingo
voor iedereen, maar speciaal
voor belbusgebruikers' is er
voor hen in elk geval elke dinsdag een activiteit. Uiteraard
wordt er op die dagen veel bingo gespeeld, maar er zyn ook
uitstapjes. De uitstapjes zijn,
in tegenstelling tot de bingo,
alleen voor belbusgebruikers.
Zo krijgen de deelnemers de
kans om met een bus diep door
te dringen in de Amsterdamse
Waterleidingduinen of een
rondje over het circuit te maken. Iedereen die bij aanmelding aangeeft gebruik te willen
maken van de belbus, wordt
thuis opgehaald. Dat regelt

ADVERTENTIE

het Aktiviteitencëntrum.
Ook op andere dagen staat
de belbus klaar. Zo rijdt het
busje van het Welzijnscentrum
extra op zondag dankzij de inzet van bereidwillige vrjjwilligers. Daardoor kunnen meer
mensen een spelletjesmiddag,
film en lunch bezoeken. De
medewerkers van het Aktiviteitencentrum leveren hiervoor speciaal een paar keer

training en competitie.
'Actief en educatief zo heet
het onderdeel waarin het heden en verleden centraal
staan. Dit jaar is het bijvoorbeeld het Bach-jaar. André
Kaart geeft een boeiende lezing en hij neemt de deelnemers mee naar plaatsen waar
Bach zijn meesterwerken
schreef.
Wie benieuwd is naar het

Zomeractiviteiten dit jaar
ook voor belbusgebruikers
hun vrije zondag in.
Jeu-de-boules is de laatste
jaren steeds populairder geworden in Zandvoort. Daarom
legt de firma Nelis een dezer
dagen een tijdelijke baan aan
bij winkelcentrum Noord. Zelf
oefenen kan altijd (ballen zijn
voor 2,50 gulden te huur bij het
Aktiviteitencëntrum in Gebpuw 't Stekkie). Maar op
dinsdag en donderdagmiddag
verzorgen de ervaren spelers
van de volkstuinvereniging een

maatschappelijk leven in ZuidKennemerland (waar Zandvoort ook in ligt), kan een andere lezing bezoeken. Hierbij
hoort ook een bezoek aan het
allesbehalve stoffige Historisch Museum in Haarlem. Ger
Cense vertelt niet alleen tijdens een lezing over de monumenten van Zandvoort, maar
neemt de deelnemers ook mee
op zijn tocht door het dorp.
Verder is er ook een lezing over
Bloemendaal. Bij de lezingen

hoort een warme lunch.
Omdat samen iets ondernemen volgens Han van Leeuwen
erg stimulerend en bovendien
een stuk gezelliger is, vallen er
ook vijf uitstapjes onder de
noemer 'Leuk en leerzaam'.
Sommige bestemmingen, zoals het stoomgemaal van Cruquius en het Ford-museum in
Hillegom, zijn op de fiets bereikbaar. De Amsterdamse
Noordermarkt (met een bezoek aan de kartonnagefabriek
van twee Zandvoorters) is
makkelijker per bus 80 bereikbaar. Ook leuk: samen met de
boot van Umuiden naar Amsterdam of wandelen op landgoed Elswout.
Tot slot is er ook aan puderen gedacht die af en toe in het
gezelschap van jongeren willen
verkeren. Opa en oma's met
kleinkinderen vanaf acht jaar
kunnen meedoen aan de onderdelen van 'Jong en oud'.
Op vier woensdagmiddagen
geeft een instructeur les in
line-dance, een Amerikaanse
dansvorm die pp dit moment
erg populair is. Inschrijven
voor vier middagen is niet

noodzakelijk, één middag kan
ook. Wie liever creatief met de
handen is dan actief met de
benen, kan samen met de kinderen en een begeleider
strandkastelen bouwen of
maskers maken. „Begin alvast
maar met het sparen van doppen, kroonkurken, zilverpapier
en lapjes," raadt Van Leeuwen
aan. De Grande Finale van de
Zomeractiviteiten is op woensdag 19 juli. Op die dag wordt
de finale van de jeu-de-boulescompetitie gespeeld, is er een
line-dance-uitvoering en een
Midzomeravondfeest. Tijdens
het feest wordt het smullen,
want Michel D emmers (van
restaurant De Albatros) begeleidt als chefkok de raadsleden
in de keuken. De Wurf geeft
een Zandvoorts tintje aan het
diner.
Monique van Hoogstraten
Een dezer dagen wordt een programmaboekje huis aan huis verspreid.
Ook liggen er exemplaren in de bibliotheek, het gemeentehuis en Welzijnscentrum. In het boekje zit een
inschrijfformulier. Ook kan er tussen
10 en 12 gebeld worden met het Aktivitcitenccntrum, tel. 571.7113.

'Help het Welzyncentrum de zomer door'
ZANDVOORT - Maar liefst
negentien nieuwe krachten
heeft de actie 'Help het Welzijnscentrum de zomer door'
opgeleverd. Samen met bekende Zandvoortse vrijwilligers als Ge Loogman en Marg
Zeilstra hebben voorzitter Peter Huijskes en de coordinatoren Mini de Wolf en Nathalie
Lindeboom woensdag op de
markt mensen geronseld.
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Dat hangt af van de verkeersstroom," vult politievoorlichter Jaap Hage aan. Na afloop
staan in Haarlem en Heemstede de stoplichten langer op
groen of er staat een agent bij
om het verkeer te regelen
Oudhms beseft dat veel ondernemers uit het dorp niet
blij zijn met het afsluiten van
het dorp. „We moeten in dit
soort gevallen een vervelende
keus maken tussen de belangen van de ondernemers en de
verkeersveiligheid plus de
openbare orde. We kunnen
niet elke automobilist vragen
waar hij heen wil. Dat leidt tot
enorme files. De mensen kunnen trouwens wel naar het
dorp, alleen moeten ze misschien wat langer lopen."
Theo van der Laan (Hema)
windt zich al een paar jaar op
over de houding van de politie.
„Het is toch vreemd dat het
dorp uitgestorven is tijdens
een groot evenement op het
circuit. Dat zou toch anders
moeten zijn? Een goed weekend op het circuit betekent nu
dat de economische schade
voor andere ondernemers
enorm is. Misschien moet de
rechter er maar eens een uitspraak over doen of dat wel
terecht is," filosofeert Van der
Laan.
„Het probleem is trouwens
oplosbaar door bijvoorbeeld
op de A9 al aan te geven dat
bezoekers van het dorp via de
Zandvoortselaan en circuitbezoekers via de Zeeweg kunnen
rijden." Hij hoopt bovendien
dat de agenten op de kruispunten werknemers van bedrijven uit Zandvoort wel
doorlaten. „In het verleden
deed zo'n agent, die vaak van
buiten Zandvoort komt, erg
moeilijk en moesten sommige
medewerkers via allerlei sluipweggetjes hun werk bereiken."
Volgens Van der Laan heeft
wethouder Hogendoorn toegezegd dat hij naar een oplossing
zou zoeken en dat er op zijn
minst van te voren overleg zou
zijn met de ondernemers. Hogendoorn verwees dinsdagmiddag vervolgens door naar
de burgemeester, al zei hij erbij
dat hij er nu geen voorstander
van is om het dorp af te sluiten.
Hij verkeerde na contact met
M. Luitze van het circuit in de
veronderstelling dat het dorp
niet afgesloten is.

Cinema Circes

De nieuwelingen zijn hard
nodig om in te vallen als de
vaste vrijwilligers op vakantie
gaan. Vooral Tafeltje Dekje, de
belbus en het ziekenvervoer
dreigden in de problemen te
komen bij gebrek aan chauffeurs.
„We zijn niet ontevreden,"
vertelt Huijskes. Lindeboom
drukt het zelfs nog positiever
uit. „Dit is boven verwachting." Niettemin kan het Welzijnscentrum altijd nog vrywilligers gebruiken, benadrukken
beiden.

7 t/m 14 juni

Mini de Wolf, Ge Loogman en Marg Zeilstra proberen vrijwilligers te werven

parkeerplan uitgesteld

Foto Karin Schut
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THE
TALENTED
MR-RIPLEY

Hans van Pelt

„We moeten iets doen voor de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede," vinden Jesse Zwart en
Wendy Luttik. Deze twee leerlingen uit groep acht van de Bcatrixschool hebben daarom met
klasgenoten vrijdag en zaterdag statiegeld ingezameld bij de Albert Heijn, Dekamarkt en Dirk van den
Broek. Ze hebben zeshonderd gulden opgehaald. Het geld wordt binnenkort op het landelijke
gironummer overgemaakt door meester Rob Siebelink
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De gemiddelde Nederlandse hond komt elke dag drie of vier
keer buiten. Zo'n vanzelfsprekend uitstapje is voor veel bewoners van

kundigen werken weliswaar harder dan ooit, maar de laatste jaren hebben

en vertellen hun eigen verhalen. Vrijwilligers brengen de buitenwereld

ze alleen nog tijd voor de meest noodzakelijke dingen.

binnen en kunnen de patiënten iets geven wat een verpleegkundige vaak

verpleeghuizen een zeldzaamheid.

Vrijwilligers zijn voor de bewoners 't extraatje. Ze gaan met hen

met kan. Tijd en aandacht, zonder een schuin oog naar de klok.

Veel ernstig gehandicapten ruiken de buitenlucht maar een

wandelen, organiseren muziekavonden of komen gewoon 'ns op de koffie.

Op dit moment zijn er duizenden vrijwilligers actief. Zij geven

keer in de week. Of één keer in de maand. Sommigen weten met meer

Ze luisteren naar de levensgeschiedenis van de bewoner en de parkiet.

kleur aan het leven van de bewoners. Maar er blijft een groot tekort.

hoe een regendruppel voelt, laat staan een sneeuwvlok. Onze verpleeg-

Ze horen de laatste roddels over de verpleegster met die paardenstaart

Aan mensen zoals u. Loop de volgende keer eens, met of zonder hond,

D i t is e e n p u b l i c a t i e v a n d e S t i c h t i n g

langs bij het dichtstbijzijnde verzorgings- of verpleeghuis.
De maatschappij moet ouderen en gehandicapten de aandacht
geven die ze verdienen, vinden we allemaal. Maar wie is de maatschappij
eigenlijk? Dat zijn wij. Dat ben jij.

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l
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St DOEN en Sponsor Loterij steunen Tropenmuseum

36126*35130101112

ƒ25,- 42

41

ƒ5,-

DE CONTACTLÏJN

Sponsor mee
en win!

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vnend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de meuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

Op zaterdag 10 juni, vanaf 12.00 uur opent het
Tropenmuseum in Arasterdam, een swingende,
permanente tentoonstelling die alles laat zien over
de culturele en sociale
$p- geschiedenis van Latijns
^'1??§nir=:!!a^\'
| Amerika en de Cariben. Van de
**" ruïnes van de Azteken en verfe halen uit het Amazone
gebied tot de sites in het
Internetc@fe 'El Universo',
u vindt er alles over de
relaties tussen Suriname,
de Antillen en Nederland.
De Sponsor Loterij
stimuleert naast sport
en welzijn ook cultuur.
En steunt daarom van harte deze bijzondere
tentoonstelling. Sponsor mee en vul vandaag
nog de bon op deze pagina in. Dan maakt u kans
op vele prijzen, waaronder elke maand
een auto met l miljoen gulden!

www.sponsorloterij.nl
www.wineensponsor.nl
ledenservice:
0900-3001400 (35 cpm)

Uiteraard kunt via 0906-501515 6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (l ,00 gpm)

Iet Bijman
Nederlandse Sponsor Loterij

Zetfouten voorbehouden

BON VOOk EEN AUTOi MET l NflLJÖEN
5? Ta, ik wil een auto met daarin 225 000 CH de heer
gulden of zelfs l miljoen winnen En maak
dan naast de prijzen in de maandelijkse trek- Naam
kingen kans op tienduizenden Bingoprijzcn 1
Adres
Met deze lotnummers wil ik winnen:

Lot l
Lot 2
Lot 3

dag maand jaar

Postcode

cn

Plaats.

O mevrouw

1500005

HZ]

(Post)bank
nummer
Voor elk lot worden dne aifers toegevoegd aan de mgcBel mij bij een prijs
vuldc geluksdag Ik machtig u hierbij tot w cdcropzcgging voor elke maandelijkse trekking en de jaarlijkse
boven/ 10000,- lel
Extra Trekking ƒ 10,- per lot van ncvenstaande rekening Geboortedatum
af te schrijven
Dcilnumc hoiidl m aanvaaidmg \an het iiglemcnt, op (dag-maand-jaar)
aamiaag vtikiijgbaai, Itl 0900-300 1400 (35 cpm)
Datum
*n
NEDERIANDSE
Handtekening

LOTERIJ

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997

Heb je op WOGIISdag-

middag een uurtje tijd?
Wil je

Wil je

kranten bezorgen?
8,OO verdienen?

Geef je dan op als

f$

EZORGER/STER,

van het

Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel.5717166.

Personeelsadvertenties
worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen
lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n 21
minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik
020 - 562 2804

Zand voort s
Nieuwsblad

Wandelvierdaagse
ZANDVOORT - De inschrijvingen voor de tweede Zandvoortse Wandelvierdaagse (13
tot en met 16 juni) lopen net
als vorig jaar heel goed. Er zyn
al ruim vierhonderd aanmeldingen binnen. Vooral Mnderen hebben zich aangemeld,
maar ook volwassenen zijn van
harte welkom om vijf of tien
kilometer te lopen volgens het
organisatiecomite.
Aanmelden kan bij de Bruna
, drogisterij Goosens , Martine
Jpustra (Witte Veld 11) of Ankie Miezenbeek (Haarlemmerstraat 12). Ook pp de eerste
avond kan nog ingeschreven
worden.
'De avondvierdaagse start de
eerste drie avonden bij gebouw 't Stekkie in Noord. De
laatste avond begint en eindigt
de wandeling op het Kerkplein.

Zeedorpenlandschap
ZANDVOORT - IVN organiseert op dinsdag 13 juni een
excursie door het zeedorpenlandschap van Zandvoort. De
gids van IVN vertrekt om zevén uur bij het parkeerwachtershuisje op het Friedhoffplein voor een wandeling door
de Zuidduinen. Aanmelden
vooraf is niet nodig. De wandeling duurt twee uur.

Expositie

,OVERVEEN - De eindexamenleerlingen van het Kennemer Lyceum (onder wie ook
Zandvoorters) exposeren hun
werkstukken voor tekenen in
het gemeentehuis van Bloemendaal (Bloemendaalseweg
158 in O verveen). De tentoqnstelling wordt op 9 juni om vier
uur geopend en is ook 10 en 11
juni te bezichtigen tussen twee
en vier uur.

Schilderijen

. ZANDVOORT - Cees Visser
is al op leeftijd, maar nog altijd
erg creatief. Hjj maakt met
heel veel enthousiasme schilderijen met Zandvoortse taferelen en andere mooie onderwerpen. De hele maand juni is
zijn werk te zien in de bibliotheek op de Prinsesseweg.

EK-feesten

ACHTERGROND

Editie 17

'i ZANDVOORT - In diverse
café's zjj"n de wedstrijden van
het EK te volgen op een tvscherm. Zo besteden onder andere La Bastille, Shooters, de
Klikspaan en Chin Chin veel
aandacht aan het EK. Na afloop van de wedstrijden is er in
Shooters live muziek. Zondag
treedt bijvoorbeeld Danny Lukassen op.

Op 't pleintje helpen de buren elkaar
Goed verscholen, in de ring
van de Westerparkstraat en
de Oosterparkstraat, ligt
het Nassauplein. Door de
buurtbewoners wordt het
liefkozend het
'Nassaupleintje' genoemd.
Waarschijnlijk omdat je
nauwelijks van een plein
kunt spreken en omdat er
zo'n gemoedelijk sfeertje
hangt.

Vorstengeslacht
Het Nassauplein is gelegen aan het zuidelijk gcdeelte van de Westerparkstraat. Nassau is de naam
van oorspronkelijk een
Duits vorstengeslacht. De
naam is ontleend aan de
burcht Nassau aan de
Lahn die rond 1120 gebouwd werd door de graven van Laurenburg. In
1255 ontstonden er twee
takken: de Walramse en
de Ottoonse tak. Uit de
Ottoonse tak stamt het
geslacht van Oranje Nassau, waaruit het Nederlandse vorstenhuis is
voort gekomen.
Wie de plattegrond bestudeert, ziet dat Zandvoort vrij koningsgezind is
geweest bij het uitdelen
van namen. Meerdere
straatnamen verwijzen
naar het koningshuis, zoals de straten in de Koninginnebuurt.

H

ET STRAATJE naar
het pleintje toe heet
ook
Nassauplein,
maar dat was vroeger
anders, weet mevrouw Frank,
een van de eerste bewoners
van het plein. „Dit stukje was
eerst gewoonweg Nassaustraat, maar op een gegeven
moment werd er doorgenummerd en werd ons straatje ook
plein. Maar vraag me niet wanneer dat allemaal precies was,
want dat weet ik niet meer zo
precies," lacht ze een beetje
gegeneerd.
„We wonen vanaf 1953 in dit
huis, dat we zelf hebben laten
bouwen op een stukje gekochte grond. Ik ben dan nu ook
letterlijk en figuurlrjk de oudste bewoonster van het plein,
want anderen uit de beginperiode zijn inmiddels verhuisd."
Het plein, dat voor het grootste gedeelte bestaat uit twee
monumentale panden, heeft
zij door de loop der jaren zien
veranderen. „In het midden
stond hotel Nassau, dat is later
afgebrand en vervolgens gesloopt. De huizen daarnaast
waren zomerhuizen. Er hebben later ook nog Indische
mensen gewoond."
Met haar moeder verhuisde
ze op haar 21-e van Amsterdam naar Zandvoort. Haar
moeder huurde ook altijd een
zomerhuisje en was zo verknocht geraakt aan het zeedorp. „Je had vroeger niets te
vertellen. Je ging gewoon mee.
Op kamers gaan kwam niet
eens in je hoofd op."
Ook zijzelf is na al die jaren
gehecht geraakt aan Zandvoort en aan haar eigen huis.
„Ik moet er niet aan denken

(Gebaseerd op gegevens uit het
nieuwe straatnamenboek van
het Genootschap Oud Zanclvoort)

Het pleintje dat er vroeger meer uitzag als een echt plein
Foto Kann Schut

dat ik naar een bejaardentehuis moet, maar er kan iedere
dag wel iets gebeuren en dan
zal het wel moeten," zegt ze
gelaten. Voorlopig woont ze
nog zelfstandig samen met
haar echtgenoot, de kinderen
zyn al lang en breed het huis
uit. „We zijn met z'n tweeen
begonnen en we eindigen ook

met z'n tweeen," besluit ze
vastberaden.
Het pleintje zag er vroeger
meer uit als een echt plein
vindt Co Warmerdam. „In het
midden was er een perkje met
een boom. Er zaten mooie gevels op de huizen en dan natuurlijk het hotel met entree.
De zomerhuizen waren voor de
wat rijkere Amsterdammers."
Hij zit op een muurtje voor

het huis van zijn overburen
Maryke en Ruud van den Bos.
Zij hebben zo'n voormalig zomerhuis verbouwd tot een
klein paleisje.
„We hebben eerst alleen op de
bovenverdieping gewoond en
konden later het hele pand kopen," vertelt het echtpaar. Vier
jaar heeft de verbouwing ge-

duurd en nu moet alleen het
plaatsje achter nog omgetoverd worden tot een unieke patio. Want zo'n lange achtertuin
als die van Co hebben de andere bewoners helaas niet.
„Het is hier zo relaxed om te
wonen," vindt Marijke. „Je zit
heel centraal, maar hebt totaal
geen last van verkeer of drukte. En met de andere pleinbewoners hebben we heel leuk

contact. Als je buiten gaat zitten, dan komt er soms even
iemand aanschuiven, zoals
nu."
„Soms gaan we na het werk
garnalen vangen," vertelt Co.
„Of we houden een barbecue.
Ik organiseer ook wel eens een
wandeltocht voor de kinderen
van het pleintje en dan vertel
ik over de planten en de dieren.
Daarna eten we lekker pannenkoeken."
Hond Basta kwispelt opgewonden naar een tennisballetje, dat onder een aanhangwagentje is gerold. Ooit was ze als
puppy in de steek gelaten en
logeerde ze in het asiel. De eigenaar wilde de moeder en de
jongen niet meer mee naar
huis nemen na een logeerpartij. Een beter tehuis kan de
hond zich niet wensen. „Ze is
de prinses van het plein," lacht
Ruud.
Intussen schalt er een noodkreet over het plein. „Hebben
jullie een fietspomp," roept
buurvrouw Marjolein. Ruud

Swingen bij
Club Chateau

Hervormde Kerk: zondag 11
juni 10 uur mr ds J.W. Verwijs
met koor. Gereformeerde
Kerk: zondag 11 juni 10 uur ds
W. van Galen uit Heemstede.
Agatha Kerk: zaterdag 10 juni
19 uur pastor D. Duijves, zon-1
dag 11 juni 10.30 uur pastor
Duijves met koor en kinderkoor. NPB Vrijzinnige Geloofs- Neve Campbell in 'Scream 3'
geraeenschap: zondag 11 juni
Pinkerdienst verzorgd door eigen leden.
De Filmclub houdt vakantie. Toch zijn er deze zomer volop
films te zien in het Circus op het Gasthuisplein. Woensdag
1 juni tot en met 14 juni draaien: 'Scream 3' (zeven uur en
half tien), 'The talented Mr. Ripley' (half tien), 'Pokémon'
(half twee) en 'Stuart little' (half vier).

Horrorparodie met Droste-effect

6Q cream 3' springt eruit. Defilmgaat over een moordmysterie.
Ö De film begint met talkshowpresentator Cottpn Weary die
in de auto zit als hij een flirtende dame aan de Ujn krijgt. De
dame büjkt een man die pp zoek is naar Sidney, een vroegere
klasgenote van Cotton. Sidney is vroeger verdacht van diverse
moorden.
Ze heeft zich na de verdachtmakingen jarenlang verstopt in
een huis in de heuvels. In die veilige omgeving wordt ze echter
geplaagd door herinneringen aan haar overleden moeder. Intussen zijn de moorden verfilmd waarvan ze verdacht werd. Er
wordt zelfs gewerkt aan het derde deel. Tijdens de opnamen
wordt iemand echt vermoord. De foto van Sidney's moeder ligt
bij het Ijjk. Het mysterie van Sidney's verleden wordt steeds
meer ontrafeld.
'Scream 3' is de derde film van een trilogie, waardoor er een
Droste-effect ontstaat. Van meet af aan stond vast dat er drie
delen zouden komen. Tijdens de opnamen van het derde deel
werd de filmset omgeven door veiligheidsmaatregelen om te
triest - misschien zelfs voorkomen dat het scenario net als de andere twee keer vroegtijwat wanhopig - bekijkt hij op dig op internet zou belanden. De horrorparodie is gemaakt door
deze foto de rest van de wereld Wes Graven. Hy regisseerde ook 'Nightmare on Elmstreet'.
en daar heeft Nozel ook alle
reden toe. Hij zit al een kleine
negen maanden in het asiel,
wachtend op een zacht mandje. De laatste zes maanden had
hij gezelschap van een maatje Periode 19 mei tot en met 3 juni
en u raadt het al, z'n maatje Geboren: Jelle Marijn Schendstok, zoon van Heter Melcher
heeft inmiddels onderdak! Schendstok en Marielle Scholten.
Moederziel alleen blijft hij dus Getrouwd: Bernardus Johannes Jenje en Bianca Maria Post.
achter... Negen maanden is Hendrik Florijn en Fabienne Nicole van Kuik.
Overleden: Johannes van Dongen, 79 jaar. Trijntje Kraaijelang, véél te lang!
Dus hebben de verzorgers be- noord-Van Keulen, 83 jaar. Willem Petrus Wassenberg, 68 jaar.
sloten onm Nozel maar weer Marcus Maria van der Mije, 47 jaar.
eens in de schijnwerpers te
zetten. Nozel is van het type:
„Ik kijk eerst maar eens de kat
uit de boom." Als hij de mens'en eenmaal kent, is het een
'schoothondje'. Zijn gedrag ALARMNUMMER: 112.
met anderen reuen is redelijk, POLITIE: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
teven zijn geen probleem. No- BRANDWEER: 112, of kazerne 5740260.
zel kan bij katten. Kinderen AMBULANCE: 112, of 5319191 (CPA).
zijn daarentegen maar grieze- APOTHEEK: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. 's
lig en wij raden dan ook af om Avonds van 20-22 uur is alleen de Centraal Apotheek op GeNozel in een gezin met (kleine) dempte Oudegracht in Haarlem open. Voor woe 7 en don 8 juni
geldt: avonddienst (18-20 uur) door de Zandvoortse Apotheek,
kinderen te plaatsen.
De verzorgers kijken bijna net Raadhuisplein 10, 5713185. Voor vrij 9 juni tot en met don 15 juni
zo wanhopg als Nozel zelf. Dit geldt: avonddienst (18-20 uur) en weekenddienst (zat. 11-12.30
heeft deze hond niet verdiend! en 17-18, zon. 11.30-12.30 en 17-18) Zeestraat Apotheek, (tijdelijk
gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a, 5713073. In het weekend is
Wie geeft Nozel een kans?
t Nozel is te gast bij het Ken- de Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem
nemer Dierentehuis Zand- zaterdag en zondag de hele dag open.
voort en zoekt, net als alle an- HUISARTSEN: In het'weekend en 's avonds 5730500 of 112.
dere loges, een nieuw thuis. In- DIERENAMBULANCE: 5246899.
formatie: Kennemer Dierente- KENNEMER DIERENTEHUIS: Keesomstraat 5, 5713888.
huis Zandvoort, Keesomstraat VERMISTE/GEVONDEN DIEREN: 5383361 (Amivedi) en
5343440 (Dierenbescherming).
5, tel. 571.3888.

Nozel
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ZANDVOORT - Al een jaar
lang kun je volop swingen bij
Club Chateau. De discotheek
in de Kosterstraat viert dit
heuglijke feit met twee grote
feesten. Op 9 en 10 juni kun je
dan ook volledig uit je dak
gaan. Bovendien heeft Club
Chateau volop plannen voor
de toekomst.
Vrijdagavond
presenteert
Heineken onder de noemer
Djammin' een party met club,
dance, house en groove. Hiermee heeft Club Chateau de
primeur gekregen van Heineken. Dj Radikal Rpy, dj Bas, dj
Dwin (Funky Bizniz), The Fontanellis and Guests (Alfirellp),
dansers, muzikanten en vj's
zorgen ervoor dat het evenement tot in de late uurtjes
blijft boeien. Tussen negen en
tien kun je gratis naar binnen.
Na tien uur betalen leden vijf
gulden en niet-leden een tientje. De discotheek is open tot
drie uur.
De bekende dj Erick E komt
langs op zaterdagavond. „Hij
is de meest gevraagde dj van
dit moment," vertelt eigenaresse Willy Koper. „Ooit draaide hij bij de Roxy," vult echtgenoot Jeroen van den Boom
aan. „Eigenlijk legt Mj zich nu
niet meer vast, maar we hebben hem toch gestrikt om vanaf juni een keer per maand bij
ons te zijn." Het feest op zaterdagavond wordt ook ppgeluisterd door een promotieteam in
pikante eskimopakjes. Zrj delen Freaky IJsjes uit, zoals een
Baco-ijsje.
Jeroen, die ook presentator
bij SBS is, heeft geregeld dat
Veronica voor het nieuwe pro-

Grieks restaurant Filoxenia

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

e

gramma 'Strand scoort' op 16
tot en met 18 juni en 7 tot en
met 9 juli opnamen maakt in
Club Chateau. Het programma
gaat over acht jongeren die op
vakantie in Zandvoort zijn.
Ook de voorronden van de
soundmixshow van Henny
Huisman vinden plaats in Club
Chateau. „We weten nog niet
precies wanneer," bekent Jeroen. „Maar we weten wel zeker datje voortaan op zondagavond soapsterren achter de
bar kunt tegenkomen. We
draaien dan disco classics,
speciaal voor de dertigers en
veertigers die niet zo van house houden."
Club Chateau zit in de Kosterstraat
en is op internet te achterhalen via
clubchateau@wanadoo.nl.

Filoxenia biedt
Griekse gerechten

ZANDVOORT - Toen Pablo
Karatzas een aantal jaren geleden zijn Grieks specialiteitenrestaurant in Zienkzee verkocht en tijdelijk terug ging
naar zijn geboorteland, nam
hij zich voor om wanneer Mj
weer in Nederland terug zou
zijn in Zandvoort een nieuw

schiet naar binnen om een
pomp te halen. Even later
staat ze een beetje roodaangelopen, de fietspomp midden op
het plein, over haar fiets gebogen.
„Het lukt niet," roept ze. Co
kjjkt of hjj een andere pomp
heeft en Marijke zegt: „Je hebt
een opzetstukje nodig, dat heb
ik wel." En ze loopt weg om het
te halen. Als de fiets in orde is,
laat Co nog even zijn fraai aangelegde diepe tuin zien.
De zijtuin met een houten
bankje noemt hij het praathuis. „Hier staat de zon het
langst en dan neemt de één
een flesje wijn mee en de ander
wat om te knabbelen. Dat zijn
gezellige uurtjes." In de achtertuin lag zijn vrouw Anja lekker te zonnen. Snel schiet ze in
een jurkje. Dan gluurt de buurvrouw door de opening in de
schutting. „Zeg Co, niet te veel
over ons vertellen hoor," lacht
ze.
Nelleke van Koningsveld
restaurant te beginnen. Karatzas: „Ik kwam vaak hier vaak
voor een dagje ontspanning en
ik vond het gewoon een leuke
plaats."
Inmiddels heeft hij zijn plan
verwezenlijkt. Want op 16 mei
opende restaurant Filoxenia
aan de Haltestraat haar deuren. „Omdat dit eerst een visrestaurant was, hebben we wel
een en ander aan de inrichting
gedaan. Aan een restaurant
met Griekse specialiteiten op
de kaart moetje natuurlijk ook
een echt Grieks tintje geven."
En dat is de ervaren restaurateur wel toevertrouwd. Mediterrane muziek kabbelt op
de achtergrond, terwijl de gasten gemeten van de verschillende vis- en vleesgerechten.
Bezoekers wanen zich in een
taveerne op een van de Griekse eilanden.
„Gelukkig krijgen we tot nu
toe leuke reacties van onze
nieuwe klanten," vertelt Karatzas enthousiast. „En daar
doen we natuurlijk ook ons
best voor." Door de drukke beslommeringen rond zijn nieuwe bedrijf, heeft Karatzas deze
zomer geen gelegenheid zijn
geboorteland te bezoeken.
„Dat is best jammer. Maar ik
steek mijn energie nu liever in
mijn restaurant en mijn - hopelijk - voldane klanten."
Restaurant Filoxenia bevindt zich
aan de Haltestraat 49, telefoon
573.4920.

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Jutters hebben succes
Heel veel mensen hebben het strand-, zee- enjuttersmu-Zee-um
van Wim Kruiswijk en Victor Bol inmiddels ontdekt in de eerste
week na de opening. „We zijn heel trots. Het loopt ontzettend
goed," vertelt Victor. „Op Hemelvaartsdag hadden we over de
hele dag verspreid zelfs honderd bezoekers." Het mu-Zee-um
heeft dan ook veel aandacht gekregen in de media. Zelfs de
Telegraaf en Radio Noord-Holland besteedden er aandacht aan.
„De krabben zijn favoriet bij de kinderen. Sommige volwassenen
zijn heel verbaasd dat er zoveel soorten schelpen zyn," zegt
Victor. Helaas is het mu-Zee-um zaterdag en op Tweede Pinksterdag gesloten, omdat Victor en Wun beiden door een toevallige samenloop van omstandigheden weg zijn Tenzij zich een
vrijwilliger meldt. Voor Eerste Pmksterdag heeft Aty Luitwieler
zich al met een vriendin opgeworpen.

Nieuwe plek al goed bekend
Erg veel mensen hebben de nieuwe locatie van het Inlooppunt al
gevonden, meldt Peter Huijskes (voorzitter van het Welzijnscentrum). Het Inlooppunt zit sinds twee weken in de expositieruimte van de bibliotheek. Elke woensdagmorgen tussen negen en
twaalf krijgen bezoekers een kopje koffie en kunnen ze een
praatje maken met elkaar en met medewerkers van het Welzijnscentrum. Wie vragen heeft over praktische zaken als de
Thuishulp of Tafeltje Dekje, kan ook tijdens het Inlooppunt
terecht. In de toekomst wil het Welzijnscentrum thema's behandelen, zoals de nieuwe belastingwetgeving, invoering van de
euro, het juiste gebruik van de rollator en hulpmiddelen van de
Thuiszorgwinkel.

Vrolijke Middeleeuwse klanken
met haringen, friet en hotdogs
ZANDVOORT - De dag begon fris, maar al gauw brak er
zondag een lekker zonnetje door op de voorjaarsmarkt. De
jassen werden over de arm geslagen en de bezoekers koesterden
zich in de onverwachte warmte.
De ochtend bracht een gezellig aantal mensen naar de markt.
Er heerste een relaxed sfeertje. Veel oude bekenden stonden
achter hun kraampje, zoals de slager met drie worsten voor een
tientje, de suikerspinvrouw en de plantenkraam, die er op
woensdag ook altijd is.
Nieuw waren de potjes met oosterse kruiden, die zouden
helpen tegen jicht, oorsuizen, gewnchtspijnen en nog veel meer.
Het minidraaimolentje, waarop een paar motors en afgereden
autootjes, trok veel belangstelling van de kleintjes. Kostte een
rondje in mijn tijd nog een kwartje, nu moest toch twee gulden
neergeteld worden voor een ritje. Maar goed, die duurde in de
ogen van de ouders dan pok wel lang genoeg.
Geheel gratis was de Middeleeuwse muziek, die een groepje
muzikanten in kostuum al lopende ten gehore bracht. De vrolijke klanken, vermengd met de geur van friet, hotdogs en haringen verhoogde de toch al aangename atmosfeer.
Tegen tweeen begon het druk te worden en was het schuifelen
geblazen. Hoogste tijd om met de kinderen huiswaarts te keren.
Jammer genoeg hebben we dit jaar de 'klittenwand' niet mogen
ontdekken. In een overal vol met klittenband heeft mijn zoontje
toen wel een kwartier met de armen over elkaar en een grote
grijns rond de lippen ondersteboven aan die wand gehangen.
Nelleke van Koningsveld

Autoruit vernield
ZANDVOORT - Een 21-jarige Duitser is vorige week woensdag in de Trompstraat aangehouden. De man wordt verdacht
van het vernielen van een autoruit. Na een nachtje cel bekende
de verdachte de vernieling. Ook verklaarde luj de schade van 750
gulden te betalen.

Geen autogordel

ZANDVOORT - Tijdens een verkeerscontrole op de Boulevard Barnaart zijn vorige week acht mensen bekeurd omdat zij
geen autogordel droegen. De controle duurde van 15.30 tot 16.30
uur.

Bier en fris gejat

ZANDVOORT - Drie jongens uit Haarlem zjjn donderdag om
00.15 uur aangehouden op verdenking van het stelen van blikjes
bier en fris. De politie pakte het drietal op in het Grandoradopark aan de Vondellaan. Na verhoor zijn de jongens met een
proces-verbaal weggestuurd.

Twee keer bekeurd

ZANDVOORT -Voor het uitlaten van zijn hond op het verboden gedeelte van het strand en het opgeven van een valse naam
heeft een 58-jange man uit Haarlem twee bekeuringen gekregen.
De man werd aangehouden op het strand. Hij gaf in eerste
instantie een valse naam en adres op. Dit viel de politie op
omdat de genoemde postcode niet klopte.

Astra's arriveren
bij slipschool

ZANDVOORT - Ook dit jaar
maakte Slotemakers Anti Slipschool weer een feest van de
aankomst van haar fonkelnieuwe auto's. Afgelopen vrydag
was het zo ver en werden zes
Opel Astra's ingewijd. Christine van Dongen, een van de medewerkers: „Wij werken altijd
met nieuw materiaal. En omdat de Opel Astra's ons al bijna
tien jaar erg goed bevallen,
hebben we ook dit jaar weer
gekozen voor dit type auto."
Slotemakers Anti Slipschool
verzorgt al ruim 42 j aar slipcursussen voor iedereen die in het
bezit is van een rijbewijs B.
Doel van de een dag durende
cursus is chauffeurs te leren
hoe te handelen wanneer zijn
of haar voertuig in een slip
raakt. „Het is bijvoorbeeld belangrijk om niet te hard te remmen of te veel brj te sturen.
Maar eigenlijk moetje het een
keer mee hebben gemaakt om
te weten hoe dat voelt," legt
Van Dongen uit.
Dit jaar hadden de deelnemers aan de Wereldcup Windsurfen de eer de auto's te mogen 'inslippen'. Van Dongen:
„Ze hadden net een dagje rust
tussen de wedstrijden en het
leek ons een aardig idee hen
uit te nodigen voor een dagje
ontspanning. Nu kunnen we
onze cursisten weer met een
gerust hart het circuit op sturen."
Slotemakcrs Anti Slipschool bevindt
zich aan de Burgemeester van Alphcnstraat, telefoon 571.4423.

Maandmenu.
JUNI
$
Speciaal voor de lezers van.

-Het Zandvoorts Nieuwsblad
Hollandse nieuwe, gevuld met rode bicten-appelsalade en dillcroom
***

Lichte mostcrdsoep met waterkers
** *

Lamsnb op een rocrbak van ^omcrgrocntes en ro/;emarijnsaus
***

Parfait van Comtrcaux met rode vruchten

voor fS4.5O per persoon
Pel voor reserveringen
023 S7B07GO
WORLDWIRF HOSIMTALITY

GOLDEN TULIP
Burg. van Alphenstraat 63, 2041 KG Zandvoort
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RAKE O ROM E TREFFERS!
PEACHTREE
ORANGE

BflCARDI RUM

ZANDVOORT

HELE LITER
LEEUW
PILSENER

ar!

staat 3O j

ELDERS 1495

ELDERS 24^79

AQUARIUS

ELDERS JWiT

ORANGE
OF LEMON

Wij willen dat vieren met u.
Op vrijdagochtend 9 juni 2000
van 9.00-12.00 uur
houden wij een kortingsaktie van
20% op hele assortiment
* SPELREGELS: -/- 20% op het hele assortiment.
Geen korting op aktieartikelen en afgeprijsde
artikelen.

JONGE BOLS
GRAANJENEVER

KRAT 24
FLESSEN

HENNESSY
V.S.O.P. COGNAC
Q^LITER - ELDERS £&9s-

0,33 LITER
GRAND VERNAUX

BELLANORTE

FLEURIE

ROUGE OP BLANC
DE BLANCS

MENDOZA
!
TINTO OF BLANCO

CRU DE BEAUJOLAIS
PAUL BOCUSE
De Franse meesterkok Paul
Bocuse gal zijn naam aan deze
voortreffelijke Reune uit de
Beauiolais De geur laat z.ch
kenmerken door rood Irurt en
bloemen Zn ronde en warme
karakter past perfect bij
vleesgerechten of zomerse
maaltijden Geniet van wat de
meesterkok u schenkt
ELDERS 23ï95

Argentinië is een van de
grootste wijnproducerende
landen van de wereld Inde
provincie Mendoza selecteerde
onze wiinkoperde Bellanorte
Tinto en Blanco De Tinto
heeft een stevig, kruidig en
talig karakter De Blanco
neeft een vnendelijke, fnsse
smaak met Iruittonen

De Grand Vernam Rouge heeft
een harmonieuze smaak met
tonen van rood Imil zoals bessen
De wi|n kan goed in combinatie
met roodvleesgerecnten en
kazen worden gedronken De
witte Blanc de Blancs heelt een
fnsse en plezienge smaak Een
ideale wijn als aperitief en bij
voorgerechten en salades
ELDERS BïSiT

ELDERS Ik95

,„/

WILLIAM LAWSON'S

HAARLEM: Califormeplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21
(Bi| Dirk v/d Broek Supermarkt)

0.7UTER HDERS253C

DIRCKIII hee/t meer dan 50 slifenien, bel voor ome overige
vestigingen tijdens kantooruren 0172-447 300

* De hele maand juni onze gesneden verse vleeswaren in de aktie, korting 15%.

heeft alle dranken!

Op zoek naar ein leuke boetende baan? Surf naar

WWW.SUP6I

Alle aanbiedingen zi|n geldig l/m 1B |uni zolang de voorraad slrekt Druk en zelfoulen voorbehouden'

* LET OP onze aanbiedingen in juni!

HEM A Zandvoort bedankt
haar klanten voor
30 jaar trouwe klandizie.

DAMES- OF
HERENSLIPS

Cadeau new age winkel

Geldig voor olie modellen en kleuren
van l t/m 30 ttini 2000.

Pinksteraanbieding
geluks armbandjes
diverse kleuren: per stuk 2,95
4 voor 10.-

^

2042 LM Zandvoort.
Tel: 023-5713703

HaltestraatlOB
(Winkelcentrum Jupiter)

Kroon Mode
Haltestraat 55

OVZ

2042 LL Zandvoort
Tel. 023-5712839

Ondernemers Vereniging Zandvoort
en'

Het bed van de Matrassenhal
geheel compleet voor een

Mart. Nijhoffstraat 87, m kmdvriendelijke woonomgevmg gelegen gezellige eengezinswoning
met achtertuin op het westen. Ind. hal; toilet;
woonkamer met open haard; open keuken met mbouwapp; 1 e etage: 3 slaapkamers; badkamer
met ligbad en wastafel; 2e etage: zolderruimte
met mogelijkheid voor slaapkamer
Vr.pr. f 498.000,- k.k

Pinksterprijsje
ALLEENIN
90X200

IN 8O X 2OO VOOR 599,EIM 70 X 200 VOOR 599,-

Op zaterdag 17 juni deelt ons promotieteam een geurige attentie uit.
Verzorgt door Parfumerie Drogisterij De Gaper
Kerkstraat te Zandvoort.
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Openingstijden maandag 1200-1730 uur
dinsdag t/m vnjdag van 10.00 tot 17.30 uur
aterdagvan lOOÏtot 1600 uur

V "ïlilï .' /"

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

\. *u'jL*/'

GRATIS PARKEREN «GRATIS BEZORGEN
-i-p-a c'rva s - s ' i _
- ."; la. c e x -

op

vo o r t- a a
. e r m a t: r a. s s e n

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Zandvoorts
D Nieuwsblad

KWEKERIJ P. van Kleeff
Van Stolbergweg l, Zandvoort
Tel. 5717093.

Speciale mest voor

Speciaal mengsel

geraniums

voor het vullen van

en bloeiende zomerplanten

plantenbakken O j p.
zak

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Keulsche Vaart 3A, Breuhelen

OVZ

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

DB
l

2e prijs:
Krat pils, excl. statiegeld
beschikbaar gesteld door Gall & Gall
Grote Krocht 24, Zandvoort

ZOMERPLANTEN
Groot assortiment

SEKTOR (2 MOTORIG, 3 JAAR GARANTIE) + MATRAS + BEUGEL + POTEN

nll

Hoofdprijs:

Koninginneweg 37, in de "Groene Buurt" gesitueerd sfeervol halfvrijstaand woonhuis met ruime
achtertuin op het westen. Ind. hal; ruime woonkamer met parketvloer en uitgebouwde serre, open
keuken; 1 e etage: badkamer met ligbad, wastafel
en toilet; 3 slaapkamers waarvan 2 met balkon;
kleine kantoorruimte op overloop.
Vr.pr. f 698.000,- k.k.

28 LATS ELEKTRISCHE BODEM MET KNIEKNIK EN INSTELBARE MIDDEN-

Alleen op donderdag 8, vrijdag 9, zaterdag 10 en maandag 12 juni 2000

. VADERDAGPUZZEL

8

Fahrenheitstraat 8, goed onderhouden eengezinswoning met riante achtertuin op het zuiden en
garage. Ind. hal; living met parketvloer en open
haard; luxe open keuken met mbouwapparatuur;
toilet; 1e etage: moderne badkamer met wastafelmeubel, wandcloset, douche en bubbelbad; 3
slaapkamers; 2e etage: ruime overloop met bergruimte en kitchenette; zolderkamer met dakkapel.
Vr.pr. f 535.000,- k.k.

2ePINKSTERDAGOPEN

-*>,

organiseren in de krant van 14 juni een gezellige

Kadobon t.w.v. ƒ 100,beschikbaar gesteld door Parfumerie Moerenburg
Haltestraat 1, Zandvoort

OPEN HUIS
Ontvanger Schoutenstraat 8, zaterdag 10 juni
van 11.00-1300 uur. In gewilde woonomgeving
gesitueerd, nabij strand, station en centrum,
smaakvol verbouwd ruim woonhuis met achtertuin op het zuiden. Ind. hal; toilet; woonkamer met
parketvloer en fraaie open keuken (1998) met inbouwapparatuur, 1e etage: overloop; 3 slaapkamers met laminaatvloer, luxe badkamer met ligbad, wastafel, toilet en douche, 2e etage: 2 slaapkamers met dakkapel en laminaatvloer.
Vr.pr. f 579.000,- k.k.

De Natrassentpal

Nieuwsblad

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Potterie
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen
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Van Steenis beste
in schaaktoernooi
ZANDVOORT - Het twintigste Louis Blok Schaaktoernooi, georganiseerd door
de Zansdyoqrtse Schaak
Club trok vijftig deelnemers.
Die deelnemers maakten,
mede door een perfecte orgarusatie, het toernooi zeer geslaagd.
Evenals voorgaande jaren
verliep het toernooi in een
prettige sfeer. Daarom was het
voor de wedstrijdleiders Martijn Bijlsma en Ruud Schiltmerjer een makkie en moesten
alleen de uitslagen genoteerd
worden. Door de drukte in het
Gemeenschapshuis had de
schaakclub de medewerking
gekregen van de bevriende
schaakvereniging Het Witte
Paard, die belangeloos schaakmateriaal beschikbaar stelde.
Beste Zandvoorter werd Leo
Keesman. Keesman incasseerde slechts een verliespunt uit
vijf partijen en won groep vijf.
Ook oud-Zandvoorter Ton van
Kempen behaalde een overwmning en wel in groep zes. In
de hoogste groep stelde sportman van het jaar, Olaf Cliteur
duidelijk teleur, maar dat lag
vermoedelijk aan de vrij hoge
opkomst van ELO-gehalte. Hij
viel dan ook niet in de prijzen.
De overwinning ging naar de
Amsterdammer Joost van
Steenis, die stadgenoot Van
Manen naar de tweede plaats
verwees.
Geen van de deelnemers
ging zonder een gewonnen
partij naar huis en er was ook
niemand die het volledige resultaat van vijf gewonnen partijen behaalde. Het niveau was
bijzonder goed.

Lange vluchten
Pleines-dniven
ZANDVOORT - Voor de
duiven van Postduiven Vereniging Pleines stonden twee
lange vluchten gepland.
Hans Heilgers en de combinatie Koper-Twins noteerden de winnende duiven.

Josh Stone winnaar Worldcup

Na de gigantische storm van
vorige week zondag liet de
wind het verder aardig afweten
tijdens de Zon World Cup
Zandvoort. Daarom konden
slechts twee eliminaties gevaren worden. De eerste eliminatie leverde een overwinning op
voor de hersende wereldkampioen Josh Stone, met de Purmerender Peter Volwater als
vierde.
Voor deze eerste wedstrijd
waren de omstandigheden ideaal. Een constante windkracht
vijf zorgde voor een geweldig
spektakel. De wereldtop toonde zijn radicale kunsten voor
het publiek dat massaal naar
Zandvoort was afgereisd. Vele
surfliefhebbers genoten van
dit unieke evenement.
Stone liet tijdens deze eerste
wedstrijd met zijn salto's en
tums zien waarom hij vorig
jaar de wereldtitel pakte.
Fraaie surfsport bracht Stone
op de golven van de Noordzee.
Matt Pritchard uit Amerika
werd in deze ronde tweede,
terwijl Jerome Bouldoires uit
Zwitserland derde werd. Naast
de fantastische surfsport was
er in de expotent de allernieuwste trends op windsurfgebeid te zien. Topsurfers gaven uitleg over de nieuwste
ontwikkelingen van boards en
zeilen.

ZANDVOORT - Zowel eerste als tweede Pinksterdag
staat Zandvoort geheel in
het teken van de autosport.
Niemand minder dan Jos
Verstappen zal op eerste
Pinksterdag, zondag 11 juni,
een flitsende demonstratie
geven in zijn Orange Arrows
A21 Formule 1-bolide.

Foto RobKnotter

Een moment van wildstilte zorgde vooi rust op het strand

Ook de volgende dag bleek
de wind krachtig genoeg voor
de tweede eliminatie. Tot ieders verrassing stal Peter Vqlwater de show. Volwater was in
deze wedstrijd duidelijk Stone
de baas met een soepele en gedurfde vaarstijl. Stone werd

tweede en Pritchard pakte de
derde plaats.
Helaas kwamen de weersvoorspellingen niet geheel uit
om op de slotdag een finale te
houden. Voor de derde eliminatie stond er volgens de voorschriften onvoldoende wind.

Daardoor ging de zege naar
Stone voor Volwater en Pritchard. Toch was er voldoende
wind om een expression session te houden. De competitors gooiden de trukendoos
open en lieten veel spocks, yolcans, air jibs en forwards zien.

ZANDVOORT - Het zaalvoetbaltoernooi van SV
Zandvoort is een een beslissend stadium. De poules zijn
deze week afgewerkt waarna
overgegaan wordt na het
knock-out systeem. De
sterkste teams blijven over
zodat spanning gewaarborgd
is in de Korver Sporthal.
In poule l gaat heeft Good
Night de beste papieren. Dit
team won de eerste wedstrijd,
na een sinderend gevecht met
1-0 van De Stal en veegde vervolgens de vloer aan met het
A-team, 10-0. Aangezien Good
Nigth ook al van Jacro Montage gewonnen had is de eerste
plaats een feit. De tweede
plaats wordt beslist in de onderlinge wedstrijd tussen De
Stal en Jacro Montage.
In de tweede poule is er nog
van alles mogelijk. Zowel DIO,
Sportfashion, Plantinga als
Schoffies wonnen een wedstrijd. Donderdagavond valt in
deze poule de beslissing. In
poule 3 maakt HFC de dienst
uit. De HFC-ers hadden geen
enkel probleem met Zonnestu-

Eysvogel verovert Zandvoort heeft kans
titel Chess Society op titel in eigen hand
ZANDVOORT - Zonder
ook maar een kans weg te
geven heeft Boudewijn Eijsvogel zijn titel behouden in
de competitie met avondvullende partijen bij de Chess
Society Zandvoort.

In totaal werden maar liefst
980 spellen gespeeld. Als clubkampioenen kwamen mevrouw Molenaar en de heer
Koning uit de bus, met een
voorsprong van 4 punten op de
kampioenen van het vorige seizoen, de dames Van der Meulen en Spiers. De derde en vierde plaats moest gedeeld worden door de heren Groenewoud en Smit en de heren Baljet en Heidoorn. Het Bkampioenschap was voor
mevrouw De Kruijff en de heer
Klerjn, terwijl C-kampioenen
werden de dames Polm en De
Vries. Op de afsluitende avond
traden veertien paren tegen elkaar in het strijdperk voor het
[veroveren van de Huub Emmen bokaal. De dames Van der
Meulen en Spiers deden opnieuw van zich spreken en
wonnen de bokaal met een
[score van 65 procent. De heren
~*andse jr. en Van der Meulen
[eindigden met 61 procent op
e tweede plaats. De heren
'aljet en Heidoorn en de daes Boon en Koning deelden
ie derde en vierde plaats.
Ook de donderdagmiddag'pelers hebben hun laatste
gelegd in dit seizoen. Het
antal paren in deze competi'ie is inmiddels sterk gestegen.
p dit moment zijn zo'n 40 pa'n actief bezig in drie groe;en. Clubkampioenen werden
e dames Boon en Van der
"eulen. Op een achterstand
twee punten legden me>uw Van Leeuwen en de heer
'verzier beslag op de tweede
'laats. De heren Hogendoorn
;H Weijers eindigden als derde,
"kampioenen werden me'ouw Busscher en de heer

In de finalepartij tegen nummer twee Hans Drost bleek
Erjsvogel andermaal de sterkste. Het brons in deze competitie ging naar Chris van Bockel,
die op de slotavond in een zeer
interessante partij Leo Keesman de baas bleef. In de finale
wist Etjsvogel dat hij aan een
puntendeling genoeg had,
doch bestuurslid Hans Drost
kende het voordeel van de witte stukken. Beide spelers begonnen echter met duidelijke
winstbedoelingen aan deze
party.
Er werd veel gerekend omdat beiden wisten dat een klein
foutje vaak fataal is bij het spel
op de 64 velden. Het denkwerk
was duidelijk terug te zien op
de digitale schaakklok, die onverbiddelijk was en reeds
vroeg een tijdnoodfase inluidde. In het tumult werd het gevreesde foutje gemaakt en wel
door Hans Drost, die een vol
stuk inleverde. Gezien het feit
dat luj ook minder bedenktijd
over had, lag daar ook geen
redding meer en moest hrj op-

ponent Eijsvogel feu'citer en
met zijn tweede opeen volgende titel in deze discipline.
Boudewijn Eijsvogel verwierf
dit succes met de fraaie score
van 12 uit 14. Ondanks de nederlaagin de laatste ronde kon
ook nummer twee Hans Drost
terugkijken op een uitstekend
seizoen, waarin hij een score
neerzette van 10,5 uit 14. De
strijd om het brons werd nog
even interessant doordat Chris
van Bockel met zwart niet
mocht verliezen van Leo Keesman daar de derde stek dan
ineens in handen zou komen
van, de in de slotrdnde niet
aanwezige Peter Kuhn. Van
Bockel maakte geen fout en
won.
Kuhn eindigde derhalve
fraai als vierde, terwijl de top
vijf gecompleteerd werd door
Jaap Bourna. Kees Koper, die
goed was voor tweemaal zilver
in de andere competities eindigde als zesde, doordat hrj te
weinig in actie kwam en hier en
daar wat puntjes morste.
Jeroen Loos klom door zijn
overwinning in de laatste ronde tegen Wim van de Ban en de
misstap van Keesman tegen
Van Bockel naar de zevende
plaats. Caroline Stam de Jonge pakte de achtste plaats en
Leo keesman eindigde als negende. Van de Ban sloot de top
tien af.

De Brit Nik Baker werd hierbij goede omstandigheden was de
winnaar door zijn ongelooflijke organisatie zeer tevreden over
stunts en fantastische stijl.
het verblijf m Zandvoort. De
organisatie telde over de geheOndanks de enorme storm le week meer dan 150.000 bevan vorige week zondag, de langstellenden, die kwamen
daarop volgende windstilte en kijken naar de spectaculaire
slechts een paar dagen echt surfstunts.

Toernooi in beslissende fase

Jos Verstappen komt naar Zandvoort

ZANDVOORT - Het seizoen 1999/2000 zit er voor de
leden van de Zandvoortse
Bridge Club weer op. Er werd
op alle fronten flink strijd geleverd voor het behalen van
de clubtitel en promotie naar
een hogere klasse.
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Verstappen komt
naar Zandvoort

ZANDVOORT - De Amerikaan Josh Stone is winnaar
geworden van de Zon World
Cup windsurfen in Zandvoort. Peter Volwater werd
met een miniem verschil aan
punten tweede en stijgt door
dat resultaat naar de derde
plaats op de wereldranglijst.
Door te weinig wind bleef de
strijd steken op twee wedstrijden.

De vlucht uit het Franse Peronne, over een afstand van
295 kilometer, was best te
doen voor de duiven. Het weer
was goed en met een noordoosten wind werden de 152
duiven om acht uur gelost. Tijdens de vlucht wel nu en dan
wat regen maar dat verhinderde de duiven niet hoge snelheden aan te houden. Hans Heiligers klokte om 11.57.52 de winnende duif.
Voor de vlucht vanuit het
Franse Orleans hadden zich
194 duiven gemeld. De afstand
was met 530 kilometer zeer behoorlrjk. Om half acht werden
de duiven gelost, maar de omstandigheden waren bar. Toch
waren de meeste duiven de
volgende dag op de hokken teruggekeerd.
Uitslag Peronne: Hans Heiligers l, 2, 3, 4, 13, 15, 21, 25.
Paap-Paap 5, 7, 10, 14, 17, 22,
23, 24. Koper-Twins 6, 9, 18.
Rook Driehuizen 8, 20. KoperKoper 11, 12, 19. KoopmanKnegt 16. Jan Fransen 33. Uitslag Orleans: Koper-Twins 1. Jos Verstappen komt in het pinksterweekeinde naar het circuit in Zandvoort om een demonstratie van
Peter Bol 2, 7,12,13,17,19, 21. zijn kunnen te geven
Hans Heiligers 3, 4, 8, 9,10, 14,
22. Jaap Harteveld 5,18. Hans
Gaus 6, 15, 23. Rook Driehuizen 11, 20. Ruud Sinnige 16.
Koopman-Knegt 24. PaapPaap 25. Koper-Koper 43.

Clubampioenen
bij de bridgeclub
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ZANDVOORT - De regen
is voorlopig spelbreker voor
het eerste tennisteam van
TC Zandvoort. Dat leverde
tweemaal gestaakte wedstrijden op zodat uitsluitsel
over een kampioenschap in
het ongewisse blijft. Wint
Zandvoort drie van de vier
nog uit te spelen partijen dan
mag komend weekend gespeeld worden tegen de kampioen van de hoofdklasse 2.

Proger Zandvoort speelde
op Hemelvaartsdag de thuiswedsbrijd tegen Leimonias en
die werd bij een 2-4 achterstand afgebroken. TC Zandvoort kwam door de onderbrekingen, door de regenval, niet
in het juiste ritme. Leimonias,
ook nog kansrijk op de eerste
plaats, speelde fanatieker en
had na de enkelspelen een 1-3
voorsprong. Andrea van der
Hurk startte vlot tegen Jaspers van Leimonias. Met goed
tennis werd de eerst set binnengehaald met 6-2. Na een 2-1
voorpsorng in de tweede set
lukte het totaal niet meer met
Van der Hurk en ging de zege
alsnog, in drie sets, naar Jaspers.
Mireille Bink knokte voor
elke bal en dat wierp vruchten
af in de vorm van een overwinning, waardoor de partyen in
evenwicht waren. De Zandvoortse mannen konden het

echter niet bolwerken. Sander
Hommel werd met 2-6 en 5-7
naar een nederlaag gespeeld
en Bas Wild gaf alleen in de
eerste set sterk tegenspel. Na
verlies met 6-7 was het verweer
van Wild gebroken en ging de
tweede set met 1-6 verloren.
Door een sterke overwinning
van het vrouwendubbel Mireille Bink en Kim Kilsdqnk, tweemaal 6-1, leek een gelijke stand
mogelijk. De herendubbel van
Sander Hommel en Bas Wild
liet het echter afweten waardoor TC Zandvoort tegen een
2-4 achterstrand aan keek.
Door de invallende duisternis
moesten de gemengde dubbels verschoven worden.
De uitwedstrijd van zaterdag tegen Unit/Lobbelaer
werd bij een 3-3 stand gestaakt
vanwege een hevig onweer.
Ook in deze wedstrijd moeten
de gemengde-dubbels nog
worden gespeeld.
De formatie van caoch Dick
Suyk kon zondag eindelijk een
wedstrijd geheel afwerken.
Een wedstrijd, die dik verloren
leek te gaan aangezien na de
enkelspelen een 1-3 achterstand op het formulier stond.
Het bezoekende ELTV verloor
echter vervolgens alle dubbels
zodat Zandvoort door een prima 5-3 overwinning, de kans
op de eerste plaats geheel in
eigen hand heeft.
De damesenkelspelen werden gedeeld, maar de mannen

dio en wonnen met 8-2. Zonnestuidó maakt nog kans op
de tweede plaats maar ondervindt hevige concurrentie van
Tenson en Argentina.
In poule 4 gaat Eijckhoff Behang zich plaatsen. Dit team
maakte korte metten met de
Chinese Lippies, 9-1. Voor Lippies is deze klasse te hoog gegrepen. YB Superfbne en Geel
Wit hielden elkaar met 2-2 in
evenwicht en zullen aan de bak
moeten voor het behalen van
de tweede plaats. Autoboulevard heeft een abonnement pp
een 8-3 uitslag. Na de overwinning op Webers werd vervolgens met deze cijfers gewonnen Dennis Wijcars. Dat moet
genoeg zijn voor een zege in
deze poule. Chin Chin won van
Webers en maakt kans op de
tweede plek.
JS Consultancy gaat aan de
leiding in poule 6, maar Hayana aan Zee, Corodex en Venice
Beach blijven in de race voor
de tweede plaats. In poule 8
heeft Williams Pub het zwaar.
De oudste deelnemer en tevens doelman Folkert Bloeme
(48) heeft al heel wat doelpunten om zijn oren gehad. Tegen

APK de Waarder bleef de schade voor Bloeme beperkt tot
een 4-2 nederlaag. De Waarder
gaat aan kop, gevolgd door Alliance en Eye Catcher.
Poule 8 is voor HB Alarm. Na
een ruime overwinning op Peugeot Cobussen werd in de
tweede wedstrijd Bakels met
7-1 geklopt. Bakkerij Paap
doet nog goed mee door Peugeot met 10-4 te verslaan. Sack
Time is winnaar geworden van
poule 9. De derde wedstrijd in
deze poule leverde voor Sack
Time een eenvoudige 8-2 zege
op tegen Rabbel Boys. Basta
wordt hier tweede door Café
Basta met 7-1 te verrassen.
Vanaf vrijdagavond beginnen
de knock-out wedstrijden.
Programma
woensdagavond: 19.00 uur Williams Pub Alliance, 19.45 uur Dennis Wijcars - Webers, 20.30 uur Eye
Catcher - APK de Waarder,
21.15 uur Chin Chin - Autoboulevard, 22.00 uur Zonnestudio Argentina.
Donderdagavond: 19.00 uur
Plantinga - Sportfashion, 19.45
uur DIO - Schoffles, 20.30 uur
Tenson - HFC, 21.15 uur Café
Basta - Rabbel Boys.

OP EEN MOOIE
2E PINKSTERDAG...

Baalbergen Meubelen, Mijndcrs Meubelen, Oase, Van
Recuwijk, SlaapkamcrCcntrum, Stok Meubelcenter, Valhal.

GEOPEND! Amsterdam
10.00-17.00 UUR

Rotaryclub haalt
doelstellingen
ZANDVOORT - De doelstelling van het tiende Zomerzottenfestival is bereikt.
Het door de Rotaryclub
Zandvoort, perfect georganiseerde festival, leverde f.
40.000,- op en daardoor zijn
beoogde projecten haalbaar.

Door het prachtige resultaat
wordt de Zandvoortse arts
Wim Cense, die gaat werken in
Kenia, de mogelijkheid geboden met medicijnen, onderzoeksmateriaal en medische
middelen naar dit land te gaan.
Ook het project in Ghana, het
slaan van waterpompen met
daarbij medische verzorging
voor het dorpje Damongo,
krijgt nu gestalte. Bovendien
blijft er geld over om in de loop
van dit jaar enige kleine projecten in Zandvoort te ondersteunen.
Organisator Peter Keiler
was bijzonder te spreken over
het behaalde resultaat en
schreef dit succes vooral toe
aan de formule, die al jaren gehanteerd wordt bij de organisatie van een dergelijk evenement. „De succesformule bestaat uit drie elementen," aldus Keiler. „Ten eerste het ludieke
wedstrijdelement,
gebaseerd op een sterrenslag
en zeskamp, ten tweede gebruiken we de faciliteiten van
Zandvoort met het prachtige
strand en ten derde krijgen de
deelnemende bedrijven waar
voor hun inschrijfgeld. NameIrjk een sportieve dag met onder andere een levensgroot tafelvoetbalspel en gevechten op
een balk boven water, wat voor
veel hilariteit zorgde. De formule birjkt goed te zijn, maar
elk jaar moet je innoveren
want anders ervaren de deelnemers het festival elk jaar als
hetzelfde."
Naast het strand werden de
activiteiten gedaan in de
sporthal van Gran Dorado.
Een team van Gran Dorado
behoorde tot de deelnemende
teams maar slaagde er niet in
in de prijzen te vallen. De eerste prijs ging naar Plieger B.v.
uit Zaltbommel, tweede werd
Ondanks winst in de eerste set incasseerde Andrea van der Hurk
Holland Java B.V. uit Alkmaar
een nederlaag
Foto RobKnotter en de derde plaats werd een
prooi van HBT Hubo uit BütHommel en Wild waren kans- ging met 2-6 naar ELTV, maar hoven.
loos tegen de opponenten van vervolgens ontstond een boeiELTV. De Zandvoortse man- end gevecht. In de tweede set
nen herstelden zich echter uit- waren beide teams aan elkaar
stekend in de dubbel en pak- gewaagd Prachtige rally's,
ten een belangrijk punt. Aan- sterk tennis en meer dan honZANDVOORT - Vorige
gezien de vrouwen de dubbel derd procent inzet bezorgden
ook naar zich toetrokken het publiek een geweldige par- week werden zo'n zestig kinmoesten de gemengdedubbels tij. TC Zandvoort trok de set deren in het bezit gesteld van
met 7-5 naar zich toe om ver- een jeugdsportpas. Deze
de beslssing brengen.
In de dubbel van Kim Kils- volgens de beslissende set, na werden uitgereikt aan jeugdonk en Bas Wild was de span- even veel spanning, ook met 7- dige sporters, die viermaal
ning te snijden. De eerste set 5 te winnen.
de oefeningen inzake de golfsport hadden ondergaan.

Sportpasjesvoor
jeugdige golfers

ADVERTENTIES

MEUBELBOULEVARD

Daarnaast heeft Nederland
een primeur. Voor het eerst
verschijnt op het Circuit Park
Zandvoort de Formule l two
seater van Arrows op de baan,
om tien genodigden van Arrows-sponsors Lostboys en
Chello het echte Fl-gevoel te
geven. De Arrows 2-seater Formule l, die om tien uur wordt
vertoond, is gebouwd volgens
maatstaven van de huidige Flgeneratie. De bijrijder zit direct achter de bestuurder en
ervaart de snelheid en kracht
van een echte Formule 1-bolide. Ook worden zowel Jos Verstappen als zijn teamcollega
Pedro de La Rosa aan de toeschouwers voorgesteld. Tevens zullen Christiaan Albers
en Mark Webber, njders van
het F3000 Eurobet Arrows Juniorteam, acte de presence geven. Verstappen demonstreert
zijn Arrows 's middags om
twee uur.
Naast het Formule l optreden worden er die dag twee
races verreden. De koningsklasse van de nationale racerij,
het Libertel DTCC rijdt een
wedstrijd voor het Nederlands
kampioenschap. Verder een
optreden van de coureurs in
het Marcos Mantis Championship. Deze krachtige GT-wagens rijden een wedstrijd over
zestig minuten.
Op tweede Pinksterdag,
maandag 12 juni, is er dan het
reguliere raceprogramma van
elf uur in de ochtend tot circa
vier uur 's middags. Aan de
start van de Carisma Pinksterraces verschijnen de volgende
klassen: Formule Ford, Radio
538 Citroen Saxo Cup, Fly Yoy
Renault Megane Trophy, Libertel DTCC en Pearle Alfa 156
Challenge.

Zakendoen met Azië?

De belangstelling was erg
groot voor de golfsport bij de
jeugd. Op de slotdag werd een
fraaie demonstratie gegeven
door Nigel Lancaster en werden wedstrijdjes gehouden. In
het byzijn van Yvonne van
Gennep werden de zestig pasjes uitgereikt. „Op de vier dinsdagen werd door de jeugd de
golfsport zeer enthousiast beoefend," stelde Erna Merjer,
bestuurslid van golfclub Sonderland en de Sportraad.
„Deze sport slaat erg aan bij de
jeugd en het was ook heel erg
leuk om naar te kijken."
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Fa. Gansner & Co.

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAN

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

Edward van de Pol
'Mariaslagerij

Weekaanbieding

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

5 barbecuekarbonade

twee-tje.
DUTCHTQHIE JACKPACK /
Nu ai scoren bij Expert! l.cm. Dutchtone
JackPack krijgt u nu bijvoorbeeld de«
moderne Nokia 3210 voor 49,- óf de kleine
handige Ericsson T10s helemaal GRATIS als
u een Dutchtone Altin 180 abonnement
afsluit. 180 minuterfbellen per maand voor
slechts 50,- per maand! Bovendien krijgt u
nu 2 maanden GRATIS abonnement, een
gratis headset en een gratis tasje!

voor ....!..,

ƒ 105-

Te huur Zandvoort

Satevlees
500 gram voor ,'.

ƒ

7,98

Verse worst

kilo

,....,.„.:..:.:.

:

ƒ6,98

Lamsaktie

Lamscoteletten 500 gram voor

J9,98

aanbieding geldig voor woensdag 14 juni

KI. benedenwoning voor 1 persoon in
centrum van Zandvoort. Centr. entree
m. badkamer voor ben.woning; woon/
slaapkamer met open keuken (ca. 30
m2); huur ƒ 451 + ƒ 170 bijdrage g/w/e;
waarborg ƒ 750, contractkosten ƒ 425.

Cense & van Lingen Makelaars o.g.

tel. 023-5 732 880
Chrysler Stratus Convertible. Profiteer nu van de Stars and Strïpes leaseprijs!

GA KRANTEN
BEZORGEN
LAAGSTE PRIJS GARANTIE iL

Met de Chrysler Stratus Convertible hebt u 'n streepje voor. Want hij
komt uit het land waar het rijden zonder dak praktisch is uitgevonden.
Verder heeft de Chrysler Stratus Convertible een ongekend rijk
uitrustingsniveau. En tijdens Stars and Stripes is hij extra
aantrekkelijk in de lease. U rijdt hem al vanaf f l .635,- per maand. Als
u tenminste voor l augustus 2000 beslist. Dit speciale leasebedrag
geldt voor de gehele looptijd van het contract. Dus beslis snel, want
uw voordeel kan in de duizenden guldens lopen! Ga voor een proefrit
naar onderstaande dealer.

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij
jou in de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je
zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al
genoeg zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld
verdienen voor jou al snel beginnen...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!

S T R A T U S

C O N V E R T I B L E

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Chrysler Stratus Convertible vanaf f 96.490,-. Prijs incl. BTW, af importeur, exd. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden. Internet
www.chrvsler.nl Netto financial leaseprijs vanaf f 1.535,-, 'op basis van 48 mnd, 20.000 km/pj. Bel voor meer informatie Chrysler Rnance: 030 - 605 98 71.

LnterLandEn spreigroep

LAAGSTE PRIJS GARANTIE;

ALLES OP EEN RIJ:
• 2 maanden gratis abonnement!
• 180 minuten bellen per maand voor
maar 50,- p/mnd.
• Geen aansluitkosten t.w.v. 90,• Bellen vanaf 0,25 per minuut

vpet&$riïeüws ^gebrachtdöor

KORTING

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Gabriel

Op complete systemen
en uitlaatdelen

GARANTIE

Haarlem
Gedempte Oude Gracht 5-9

ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

i

Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig
op 8, 9 en 10 juni 2000. Niet in combinatie met andere acties.

Kwik Fit

OP ALLE ONDERDELEN BETER

OPENINGSTIJDEN
Donderdag 08.00 -17.30 uur
Vrijdag 08.00 -17.30 uur
Zaterdag 08.00 -17.00 uur

ZIE VOOR UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DE GOUDEN GIDS m OF DE TELEFOONGIDS ^ OF BEL 0900-8698p/m

l
H
•
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Toyota Previa:

Nog meer ruïmfi

jolkswagen Passat V6 TDI 4motion Tiptronic

W voor de goed gevulde beurs
De Passat heeft een
tijdloze, klassieke lijn.

SPECIFICATIES: Volkswagen
Passat V6 TDI
4motion Tiptronic

belastingen
Prijs geteste
uitvoering:

Motortype:

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

V6 direct
ingespoten
turbodiesel met
intercooler en
24 kleppen
Cilinderinhoud 2.496 cm3
150 pk bij
Vermogen:
4.000 tp.m.
Max. koppel: 310 Nm bij
1.500 t.p.m.
Acceleratie:
10,8 sec. van
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 212 km/uur.
Cem. verbruik: 8,6ltr/100 km.
Prijs:
Waarvan

f 83.125,-

f33.000,f 107.180,-

i ABS '
Elektronisch sperdifferentieel (EDS)
Twee airbags voorin + side-airbags
' Centrale
vergrendeling
met
,afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
'en achter
Klimaatcontrole
Elektrisch schuif/kanteldak
Leerpakket
Xenon-verlichting
Radio/navigatiesysteem
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur in hoogte/lengte verstelbaar

R

uimte is hét verkoopargument van de nieuwe
Toyota Previa. Met de
tweede generatie Previa heropent Toyota de aanval op het
segment van de allergrootste
MPV's
(Multi
Purpose
Vehicle). Een volledig nieuwe
viercilinder met een inhoud
van 2,4 liter zorgt voor aansprekende
prestaties. Rob
Appels, woordvoerder van
Toyota-importeur Louwman &
Parqui: "Vanaf juni staat de
Previa bij de dealers. Dit jaar
verwachten we er nog 650 te
verkopen. Volgend jaar moet
dit aantal stijgen naar 1.000
stuks. Daar zitten dan ook versies bij met de direct ingespoten turbodiesel die we dan
gaan leveren. Gezien zijn vanafprijs van ƒ 66.400,- geen
irreële verwachting. In de prijsklasse van ƒ 55.000,- tot ƒ
70.000,- is 55% van de verkocht auto's een MPV. Vorig
jaar waren dat er ruim
14.000."

Het dashboard is van
kwalitatief hoogwaardig materiaal.
en Volkswagen van ruim over een ton? Dat kan als je de
Passat bestelt met V6 turbodiesel en er vervolgens zo'n beet__je alle beschikbare extra's in laat hangen. Het resultaat is een
^kenlimousine pur sang. Aangenaam toeven over lange afstanjen, zeker met de automatische versnellingsbak voorzien van tipronic (een automaat waarmee je ook zelf kan schakelen).
lijden in deze top-Passat is «en
ieerlijkheid. In eenweek tijd zagen
•e bijna 1.600 kilometer asfalt aan
ins voorbij schieten. Let wel:
jagen, want geruis van de wind, de
landen en de motor is tot snelhelen ver boven de 100 km/u nau'elijks hoorbaar. De inzittenden
ijn omgeven door rust en luxe.
Het met beige leer (stoelen', portieen, stuur en pook) en wortelnoenhout beklede interieur ziet er
uxueus uit en is voorzien van alle
noderne gemakken.

motor gewend bent en je start een
koude diesel, dan is het altijd even
schrikken. Zijn de olie en het blok
echter op temperatuur, dan is dit
snel vergeten. Zeker deze motor
loopt als een zonnetje. Dat is enerzijds te danken aan de zes cilinders
die in V-vorm van elkaar staan
opgesteld. Anderzijds speelt de
fenomenale trekkracht van deze
krachtbron daarbij een zeer grote
rol. Over een toerenbereik van
1.500 tot en met 3.200 omwentelingen per minuut heeft de
bestuurder maar liefst 310 Nm
trekkracht tot zijn beschikking.

(zaken)mensen die veel op de weg
zitten. En wil je de automaat niet al
het werk laten doen, dan kan de
bestuurder met de tiptronic zelf open terugschakelen. Simpelweg de
pook in de rechtersleuf zetten en
naar voren (+ is opschakelen) en
naar achteren (- is terugschakelen)
bewegen. Door het hoge koppel
kan je er lekker schakellui mee rijden. Vanaf bijna ieder toerental
pakt de motor soepeitjes op en is
de Passat in staat tot zeer grote
versnellingen.

Opvallend is het
centraal geplaatste
instrumentenpaneel.

De nieuw ontwikkelde 2,4 liter
viercilinder motor beschikt over
Toyota's
VVT-i
technologie
(Variable Valve Timing-intelligent).
Deze motor is 18% sterker en 16%
zuiniger 'dan zijn voorganger
Variabele kleptiming zorgt voor een
soepel rijgedrag, betere prestaties
dan motoren met dezelfde inhoud,
minder brandstofverbruik en minder milieuvervuiling. Met deze
motor (vermogen: 156 pk en trekkracht: 225 Nm) is de Previa in
staat om de sprint naar 100 km/u
in 10,9 seconden af te leggen. De
topsnelheid bedraagt 185 km/u en
het gemiddeld verbruik is 9,5 liter
per 100 kilometer.
De eerste rij-indrukken deden wij
op in de Franse Alpen. Daar viel op
dat de viercilinder opmerkelijk
goed uit de voeten kan met de
1.500 kilo wegende Previa. De
motor reageert snel op commando's van het gaspedaal. Door de
vrij stugge vering liet de Previa zich
opmerkelijk makkelijk over de
bochtige bergweggetjes sturen.

De zeer flexibele stoelindeling is
een van de sterke punten van de
nieuwe Toyota Previa. Er is keus uit
uitvoeringen met vijf, zes of zeven
zitplaatsen. Losse stoelen kunnen
verwijderd worden en de banken
zijn neer te klappen. Zo kan de
eigenaar de beschikbare ruimte Tot de standaarduitrusting van de
optimaal benutten. De forse winst Toyota Previa behoren ondermeer
aan beschikbare binnenruimte heb- twee airbags, ABS, electrisch'
ben de ontwerpers niet verkregen bedienbare ramen voor en achter,
vergrendeling
met
door de Previa verder te vergroten. centrale
De buitenmaten zijn hetzelfde als afstandsbediening en twee schuifdeuren.
die van het vorige model.

De permanente vierwielaandrijving
(4motion in het Volkswagen woordenboek) zorgt voor een zeer voorspelbaar en veilig weggedrag. In
bochten gedraagt de forse sedan
zich zeer neutraal, ook als de
bestuurder in de bocht een flinke
:
dot gas geeft. Het gevolg is dan
enomenale trekkracht
hoogstens dat de Passat over alle
ie motor die op snelwegsnelheid Zoveel koppel vanaf nagenoeg sta- vier de wielen de buitenkant van de
ra stil is, doet koud wel nadrukke- tionair toerental resulteert in een bocht wil opzoeken. Op glad wégjk van zich spreken. Maar dat is uitermate soepel rijgedrag. Een dek is de vierwielaandrijver heer en
zeker
voor meester.
liesels eigen. Als je een benzine- heerlijkheid,

NISSAN QüMLItil
OCCASIONS SPEKTAKEL
Met 1 jaar of 20.000 km off icial
f;;;. :;;V:;V;-;:0;;:v:d
auho i/eeneman

Trekt u een sprintje?
Voor de nieuwe Lupo Fortius trek je absoluut een

En dit alles voor slechts fl. 995,- extra. En wil?

sprintje. Naast zijn zeer uitgebreide standaarduit-

u een afstandsbediening voor de centrale portier-

rusting, heeft hij namelijk nog veel meer extra's aan

vergrendeling? Dat kan voor fl. 329,-.

boord. Zo is de Lupo Fortius uitgerust met
het Licht- en Zichtpakket met onder an
dere elektrisch verstel- en verwarmbare
buitenspiegels en mistlampen aan de

De nieuwe Lupo Fortius kan dus met een

f 1.1.395,-

voorzijde; het Open- en Dichtpakket

extra
voordeel*

trische ruitbediening vóór en het Colorpakket
andere

buitenspiegels,

en stootlijsten in carrosseriekleur.

Volkswagen is overigens official supplier van het NOC'NSF. Dit is ook de

:

met centrale portiervergrendeling en elek-

met onder

gerust hart compleet genoemd worden.

•'•'•'••Nu'met.''

portiergrepen

reden dat er diverse speciale acties
plaatsvinden bij uw

Volkswagen-dealer.

Maar dat ontdekt u vanzelf, als u naar ons
toe sprint voor een proefrit.

De Lupo Fortius van Volkswagen.

DE IUPO IS VERKRIJGBAAR VANAF Fl. 22 995.- IE 10.434,681. DE LUPO FORTIUS IS VERKRIJGBAAR VANAF Fl 23.990.-1€ «J.SSô.'BI. DE PRIJS 15 EEN
•VANAF'-PRIJS. INCIUSIEF BTW EN BPM. EXCl'üSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAM WAKEN WIJZIGINGEN, OOK IN UITVOERINGSDETAIIS,
VOORBEHOUDEN ' DIT ACtlEAANBOD IS NIET GELDIG VOOR DE 3 LITER LUfO. MEER WETEN OVER VOLKSWAGEN* KIJK OP WWW VOLKSWAGEN NL

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023 - 5714565

%ROEGOP suto i/eenemsn auho i/eeneman
l

AMSTERDAM ZUID OOST:
Schepenbergweg 43
telefoon 020 - 691 02 01

AMSTELVEEN:
Bovenkerkerweg 5-9
telefoon 020 - 641 08 18

100 NX 1.8 T-Bar SLX+, Wit, 08-'96,
72.000 km
f. 26.995,
Almera 1.4 3-drs Pulsar, Yellow,
08-'99, 6.500 km.
f. 30.995,
Almera 1.4 5-drs Sport, Zilver,
12-'99,11.128 km
f. 29.995,
Almera 1.4 4-drs GX+, M.Red,
11 -'35, 77.000 km
f. 19.995,
Almera 1.4 3-drs GX+, M.Red,
03-'96, 80.000 km
f. 19.995,
Almera 1.4 3-drs LX, Rood, 05-'96,
58.083 km
f. 18.995,
Almera 1.4 5-drs Pulsar, M.Red,
08-'97, 33.000
f. 25.995,
Almera 1.4 4-drs GX, D.Groen,
01-'99, 26.815 km
f. 29.995,
Almera 1.4 3drs S, Blauw, 05-'99,
18.000 km
..
...f. 29.995,
Maxima 4-drs QX 2.0 V6, B.Rood,
09-'98,40.000 km
f. 45.995,'
Micra 1.3 3-drs LX, Rood, 5/'94,
71.000 km
f. 12.995,Micra 1.3 3-drs LX, L.Green, 12/'94,
63.633 km
f. 14.995,Micra 1.3 3-drs GX aut 4, 04/'97,
41.047 km
f. 20.995,Micra 1.0 3-drs GL, Yellow, 02/'98,
31.846 km
f. 19.995,Primera 1.6 LX 4drs, M. Red.,
09/"94,102.000 km
f. 16.995,Primera 2.0 Invitation Sdrs, M. Red,
09/"96, 80.000 km
f. 23.995,Primera 1.6 Si 4drs, Rood, 04/'97,
37.099 km
f. 27.995,Primera 2.0 GX Sdrs, Blauw, 01/'97,
80.000 km
f. 26.995,Primera 1.6 SLX estate, D.Green,
11/'97, 26.000 km
f. 34.995,Primera 2.0 GX 5-drs Trend, aut,
Grijs, 3/'99,8.000 km
f. 37.995,Primera 2.0 Td SLX Sdrs, M.Red,
01/'98,122.000 km
f. 29.995,Serena 2.0 SGX 4drs, D.BIauw,
05/97,60.000 km
f. 36.995,Suny 1.4 Sail Sdrs, Groen, 01/94,
89.081 km.„
-..f. 14.995,Suny 1.4 Clalr Sdrs, Rood, 01/95,
82.065 km
f. 16.995,Suny 2.3D E, Aqua Green, 10/87,
50.322 km
f. 21.995,-

Micra 1.3 GX 3drs, Groen, 04-96,
74.016 km
f. 16.250,-

• Alle Q-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd
• Gratis Mobiliteitspas

AMSTERDAM WEESP:
Hogeweyselaan 207
telefoon 0294-480041

Nissan 100 NX, Blauw metallic,"! 994,
l
91.000 km
f. 21.995,

Nissan Almera 1.4 Sdrs Comfort,
Micra 1.3 Lima 3drs, Geel, 03-99,
Blauw, 1999,16.000 km.
/. 29.995,12.120 km
f. 20.995,Ford Mondeo 1.6 Sdrs, Rood, 1996,
105.000
km
f. 17.995,Micra 1.3 Aztek 3drs, Bronsl, 12-99,
Nissan Primera 1.6 STATION,
1.040 km.
f. 26.495,
Blauw/Groen, 1995,
80.000 km
/. 22.995,Sunny 1.4 LX 4drs, Silver, 03-91,
Nissan Micra 1.0 Jive, Rood, 1994,
54.854 km.
f. 7.995,
45.000 km
f. 13.995,\ Sunny 1.4 Clair 4drs, Groen, 05-94,
Ford Escort 1.8 Sdrs, Zilver, 1995,
j 119.428 km
f. 7 f.995,71.000 km
f. 76.995,Fiat Punto 1.1 Young, Blauw, 1998,
' Sunny 1.4 Clair 3drs, Silver, 06-94,
49.000 km
_
f. 18.995,| 85.011 km...:
f. 12.995,Nissan Sunny 1.6 LX+ 4drs,
Antraciet Metallic, 1994,
\ Almera 1.4 GX 4drs, Groen, 04-98,
/. 74.995,l 31.701 km
_
_
f. 26.495,-1 84.000 km
Nissan Micra 1300 TC Sdrs, Zwart,
1995, 85.000 km
f. 14.995,Almera 1.6 GX Sdrs, Zwart, 10-98,
29.497 km
_
f. 27.495,- \ Nissan Almera 1.6 Sdrs GX, Zilver,
1998, 55.000 km
f. 27.995,Almera 1.4 S 3drs, Silver, 03-99,
' Nissan Micra 1.3 GX Sdrs, Groen,
f. 29.500,
1997,16.000 km
f. 19.995,
Nissan Almera 1.4 S, Yellow, 1995,
l Primera 2.0 Inv. 4drs, D.Rood, 05-93 l 7.000 km
f. 19.995,| 84.284 km
f. 14.995,Nissan Primera 1.6 SRI Sdrs,
Blauw,
1996,
68.000
km
f.
23.995,
Primera 2,0 LX 4drs, D.Rood, 11-94
Nissan Almera 1.6 Sdrs Florida,
63.373 km
f. 17.995,
1997, 58.000 km
f. 25.995,Nissan Micra 1.3 Sdrs, Groen, 1996,
l Primera 1.6 GX Sdrs, Silver, 10-96
92.000
km
f. 14.995,, 80.349 km
f. 21.995,Nissan Almera 1.4 Sdrs GX, Wit,
Primera 2.0 SLX 4drs, aut. D.Rood,
1995, 73.000 km
f. 17.995,02-98, 29.164 km.
f. 36.995,
Nissan Almera 1.4 4drs GX,
B.Rood, 1996, 45.000 km....... f. 21.995,Primera 1.6 GX 4drs, D.BIauw,
Fiat Bravo 1.4 SX 3drs, Groen, 1997,
06-98, 35.598 km
f. 26.995,- \ 57.000 km
f. 18.995,Nissan Primera 2.0 SRi 4drs,
l Terrano 2.4 SGX 3drs, Silver, 03-95,
Blauw Metallic, 28.000 km f. 24.995,83.898 km
f. 32.500,Nissan Almera 1.4 4drs GX Airco,
Rood, 1996, 64.000 km
f. 27.995,Patrol 2.8 GR SE Wagon, Groen,
11-99,12.001 km
f. 98.995,-1 Nissan Almera 1.6 GX Automaat,
Rood, 1997,45.000 km
f. 25.995
Mazda 626 1.8 Capella Sdrs, Rood,
Nissan Primera 2.0 Automaat,
06-96,42.598 km
f. 23.995,
Zilver, 1996, Luxe uit
f. 27.995,-

l

l

l

l

l
l

l

i

l
l

l
• 24-Uurs Nissan Alarm Service

• Gratis Vervangend
lVervoer
l
bij Schadeherstel!

NISSAN
77

I

AMSTERDAM OOST:
Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51
Almera 1.4 Pulsar Sdrs, Zilver, 0999, 8.500 km..
. f. 30.995,
Almera 1.6 Sdrs SLX, Rood, 05-96, ,..
43.000 km
- f. 21.995,$,
Almera 1.6 Sdrs GX, L.BIauw, 06-97,
42.000 km
f. 24.995,|
Almera 1_.6_3drs, Rood,
06-97, 94.000 km _.
. f. 79.995,1
Almera 1.6 IGX 4drs, Groen,
04-98, 21.000 km.
f. 27.995,-j',
Almera 1.6 Sport Sdrs, Blauw,
09-98, 45.000 km
f. 27.995,{§]
Almera 2.0 GX Sdrs, Groen, 11-98,
24.000 km
f. 31.995,
Maxima 2.0 V6 SE 4drs, D.Groen,
09-98, 3Ü.OOO km
f. 44.995,-j
Micra 1 3 SLX Sdrs, aut., Brons,
06-93, 88.418 km
f. 73.995,-j
Micra 1.0 S Sdrs, Blauw, 03-95.
50.000 km
f. 14.995,
Micra 1.0 GX Sdrs, Groen, 03-96,
32.000 km
f. 17.995,- MS
Micra 1.3 Clair Sdrs, Groen,
pi
09-97,15.500 km
f. 18.995,-jw
Micra 1.3 Clair 3drs, Blauw, 10-97,
6.524 km
!
f. 18.995,
Micra 1.3 SLX Sdrs, airco, Zilver,
2-98, 6.524 km.
f. 23.995,-j
Primera 1.6 4drs LX, Rood, 03-94, ,
70.000 km
f. 78.995,•[
Primera 1.8 SRi 4drs, Groen, 10-95,
75.000 km
f. 19.995,
Primera 2.0 SE 4drs, BI.Green,
04-96, 51.000 km.
f. 25.995,\
Primera 2.0 SE Sdrs, airco, D.Rood,
01-97, 54.602 km.
f. 30.995,f
Primera 1.6 Si Sdrs, Zwart, 04-97,
92.000 km
f. 26.995,|!'
Primera 2.0 SLX 4drs, Zilver,
N
04-98,100.000 km
f. 29.995,
Primera 2.0 TD SLX 4drs, D.BIauw,
01-98,44.000 km
f. 36.995, ]
SUNY 1.6 Xi Sdrs, Zilver, 01-94,
79.000 km
f. 14.995,^

Quality-Line Occasions
Met 1jaar of 20.000 Kilometer
Official Dealer-Garantie!

EXTRA VOORDELIG

JAN DES BOUVRIE: A
FAUTEUIL ESPRIT Handgevlochlen
zitmeubel met gestoffeerde zitting.
Diverse kleuren leverbaar,
van 998.-NU 495.-")

JAN DES BOUVRIE: A
FAUTEUIL SWING Apart ontwerp met
romp van handgevlothlen pilriel
(div. kleuren) en gestoffeerde kussens.
Fnbrieksnieuw, zolang voorradig, van
1500.-NU 745.-")

-&?*
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AROUND THE WORLD
Maak een reis om de wereld bij Mobi Design in Alkmaar! Een unieke, grensoverschrijdende collectie met een avontuurlijke inslag. Want Mobi combineert
modern Europees design met ambachtelijk vervaardigde meubelen uit alle
windstreken en originele, soms zelfs antieke, accessoires. De collectie voert
o.a. van China naar Mexico, van Korea naar de Filippijnen en van Indonesië
naar India en West-Afrika. Tijdelijk geven wij op veel tóch al voordelige eigen
importprijzen nog een extra stevige korting. Zolang de voorraad strekt is
shopping around the world goedkoper dan u denkt!
—
===3

INDONESISCH
BEELD
Metaal,
ca 100 cm hoog.:
van 370.NU29S.-**)

f r

DOUBLÉ BOOKCASE A
Royale boekenkast van massief teakhout. van 1395.- NU 1095.-")

BIJZETTAFEL A
Massief hout, blad 'op handen'
gedragen'door twee menselijke
figuren, van 399.-NU 299.-")

EUROPESE EETSET A
Beslaande uil eettafel 'Provence' (massief beukenhout) en eelkamerstoel 'Panis',
(leverbaar in diverse kleuren leer). Tafel, 200x90 cm, van 1299.- NU 1195.- *)
Stoelen, per stuk van 550.- NU 499.-')

VOC-KAST A
Royaal bergmeubel van massief
mahonie. Geïnspireerd op oud-Hollands
model. Maat 120x75x240 cm.
Van 2150,-Nu 1295,-**)
HF STYLE ZITMEUBEL PARCO T
Tijdloos en luchtig ontwerp met prima
zitcomfort. Van Nederlands (opmerk.
Tijdelijk in leder 'Muslang' (div. kleuren). Set 2-zils( 155 cm) + 2,5-zits
(185 cm) van 5995,-NU 3995,-')

ROYALE EETSET A
Bestaande uit 'Big Teak Table' (massief leak met ca 4 cm dik blad!) en
comfortabele stoelen Tyrrel' (in div. kleuren slof, afgewerkt met leer).
Tafel, 200x100 cm, van 1599, NU 1395.-**)
Stoelen, per stuk van 450.- NU 415.- *)
«NOWBYHÜLSTA:NOW4!
MOBI heeft een complete studio ingericht met dit Duitse topmerk en toont
vele opstellingen. NOW BYHÜLSTA •
staat borg voor spraakmakend design
en een perfecte.prusJcwalileitsverhouding. Net modernefprogramma NOW 4!
is nieuw en vanaf rieden uitgebreid bij
MOBI te zien. Wij adviseren u graag
over de vele mogelijkheden.

v * • *i
CHINESE KABINETKAST A
Origineel oude exemplaren. Kasten
zijn tweedelig en meestal uitgevoerd
met 4 deuren en 2 lades. Massief hout.
van 870.-NU 695.-")

,„0

'
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BARS A
\
Sfeervolle, zeer
complete hursbar uit
Mexico, vervaardigd
van massief hout.
Indeling met o.a.
div. schappen, tad e,
flessen- en glazenrekken, van 2250.NU1S95.-")

J L li? _j
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now
by
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ZITMEUBEL METALL 3000
Modem zitmeubel van Nederlands
(opmerk. Hel geheel is afgewerkt met
metalen designframe en afrilsbore
kussens. Tijdelijk in leder 'Mustang'
[div. kleuren):
2-zhs (160 cm) van 2665,-NU 1778,2'/É-zils (l 90 cm) van 3310,-NU 2222,3-zits (220 cm) van 3975,- NU 2666,-

BANK TONGA A
Eigentijdse royale zitbank met perfect comfort. In getoonde uitvoering
(wit mei streepstof), fabrieksnietw. van 3750.- NU 1495.- **)

MASSIEF HOUTEN DRESSOIR A
Met 3 grote en 8 kleine lades en 2 deuren,
voorzien van zwaar metaalbeslag.
van 1499.-NU 995.-**)

Spelregels'

Met de hand beschilderd, in diverse
kleuren. Rechtstreekse import vanuit
Bali, NU 20% KORTING! Bijvoorbeeld getoonde exemplaren van 35.NU 28.-per stuk")

•4 MR 0050
Zitmeubel van Duits topmerk,
leverbaar in div. stof- en leersoorten.
In sterke stof 'Antara' (div. kleuren):
fauteuil (l 20 cm)
AANBIEDING 1295.-*)
2-zits (l 80 cm)
AANBIEDING 1785.-*)
3-zits (210 cm)
AANBIEDING 2195.-*)

• Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig
tot l juli 2000 en zolang de voorraad
strekt. Het kan dus zijn dat een
bepaald artikel eerder is uitverkocht
Om teleurstelling te voorkomen raden
wij u aan vooraf telefonisch te infofmeren!
• Genoemde prijzen zijn meeneemprijzen. Tegen kostprijs bezorgen wij
door heel Nederland.

«VITRINEKASTEN
Zowel nieuw gemaakte als origineel
oude winkelkasten van massief teakhout. NU 10% KORTING op onze
toch al lage eigen importprijzen!

EETKAMERSTOEl
Massief hout met aparte groene beldeding. Per stuk van 237.-NU 135.-")

BANK BALMOR A
Schitterend model. Romp van handgevlochten pitriet,
armen afgewerkt met lederen bies. Fabrieksnieuw, zolang
voorradig. 2,5-zits van 3000.- NU 1395.- **)

• Veel aanbiedingen zijn met de hand
vervaardigde unica. Verschil in
' maat en uitvoering is daarom altijd
mogelijk.

•< MR 5100
Zitmeubel van Duits topmerk met
mooie aluminium pootjes. Leverbaar in
div. soorten bekleding, nu in diverse
leerkleuren legen speciale prijs:
fauteuil (l05 cm)
AANBIEDING 1370.-*)
2-zits (l 60 cm)
AANBIEDING 1795.-*)
3-zits (l 90 cm)
AANBIEDING 2195.-*)

• Prijswijzigingen voorbehouden.
*) = op bestelling
") = uit voorraad
(zolang voorradig)

BOSSA A
Nederlandse designbank, verkrijgbaar
in div. soorten en kleuren leer.
fauteuil (l 15 cm) vanaf 2135.-*)
2 -zits (l75 cm) vanaf 2695.-*)
2,5-zits (205 cm) vanaf 2995.-*)
3 -zits (235 cm) vanaf 3295.-*)

TEAKHOUTEN TUINMEUBELEN *•
Diverse modellen nu speciaal geprijsd!
B.v. geloonde bank (l 80 cm)
van 645,-NU 495,-")

4 INDIA KARPETTEN
Handgetuft van
zuiver scheerwol.
Maal 170x240 cm.
Twee dessins:
a. African Design
van 995.-

<§>

r~
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ORIGINEEL OUDE TEAK-KASTEN A
Door ons zelf geselecteerd op Java.
ledere kast een uniek exemplaar met
een eigen geschiedenis. Veelal voorzien
van schitterend houtsnijwerk en soms al
antiek. Nu maar liefst 20% KORTING
op diverse exemplaren! Bijvoorbeeld
geloonde kast van 747.- NU 597.- ")

HANDGESCHILDERDE VAZEN >•
Eigen import uit Vietnam. Diverse
kleuren, maten en dessins.
Hoog 41 cm van 16.50 NU 12.50*')
Hoog 50 cm van 31.50 NU 24.95**)
Hoog 77 cm van 11 B.- NU 95.- ")

"V®.
OUD GRENEN MEUBELEN A
Origineel oude, gerestaureerde items uit
Oost-Europa. Nu liefst 40% KORTING
op onze toch al lage eigen importprijzen!
Bij voorbeeld:
o. Vitrinekast van 1674.-NU 999.-")
b. Kommodekastvan 897.-NU 538.- "
c. Bijzetkaslje van 466.- NU 280.-")

Bezoek beide adressen in Alkmaar!

n
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JAN DES BOUVRIE A
EETFAUTEUIL LORENZO
Modern zitmeubel van pilrie! met
metaal. Van 524,- NU 225,- **)
4GABBEH
Handgeknoopte vloerkleden uit India,
ieder kleed anders van ontwerp en
kleur. Zuiver scheerwol. 170x240 cm
van 1295.-NU 695.-")

DIVERSE BEELDEN»EN HOUTSNIJWERK
Eigen import uit Indonesië. Nu met
20% KORTING, bijvoorbeeld geloonde
'totempaal' van 379.- NU 299.- **)

ADRES WINKEL;
HU1SWAARDERPLEIN 5A
1823 CP ALKMAAR
TEL: (072)5119691

/

'MA Winkel Mobi Design

_>- «5-

ADRES COLQNIAL
WAREHOUSE:
PETTEMERSTRAAT 10
1823 CW ALKMAAR

VERONESE»Comfortabele, royale fauteuil
(99 cm breed) van Duitse
topfabrikant. Leverbaar in diverse
stof- en leersoorlen.
In slof vanaf 1995.-*)
In leer vanaf 2985.- *)

A Mobi Colonial Warehouse

b. Black'& White

DIVERSE BLIKKEN VOERTUIGEN
Met de hand vervaardigd van o.a. lege
spuitbussen in West-Afrika.
Normaal 29.95 NU 19.95")

h ü l s t a"

N CHINEES DRESSOIR
Origineel oud meubel, vervaardigd
van massief hout. Met 2 deuren en 3
lades van 1950.NU1195.-**)

V.O.C. BORDEN A
CD-STAANDERS A
Handbeschilderde replica.
Van massief hout, leverbaar in div. uitNU leverbaar vanaf 30.- p.st. ") voeringen en hoogtematen. Nu 20%
KORTING op onze toch al lage eigen
import prijzen! Bij voorbeeld:
150 cm hoog van 119.-NU 95.-")

OPIUM TAFELS A
Massief teakhout. Blad is 'block'verlijmd om werking van het hout tegen te
gaan. In maat 100x100 cm, kleur lichtteak. van 395.- NU 345.- **)

BINNEN/BUITEN VOUWSTOEL A
Vervaardigd van verzinkt metaal en
duurzaam robinia hout.
4 stuks van 900.-NU 495,-")

OPENINGSTIJDEN WINKEL:
MA: 10.00 - 17.30 UUR
DI-WO: 9.30-17.30 UUR
DO-VR: 9.30-21.00 UUR
ZA:9.30- 17.30 UUR
ZONDAGS GESLOTEN
VOLG DE BORDEN
EIGEN PARKEERTERREIN

MOBI DESIGN & MOBI
COLONIAL WAREHOUSE
Winkel en Warehouse liggen in Alkmaar op
een steenworp afstand van elkaar. Wilt u alle aanbiedingen bekijken, bezoek dan beide locaties.
In totaal biedt Mobi 5000 m2 originele woonideeën.
Tenzij anders aangegeven zijn alle aanbiedingen
direct leverbaar, althans zolang de voorraad strekt.

www.mobi.nl
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Europees /fampioensch

Oranje ontbeert nog
de chemie uit 1988

Fred André
Foto: Archief WM

Tijdens het Euro 2000toernooi geven trainers, werkzaam in de
Amsterdamse
regio
hun visie op dit evenement. Oud-Telstar- en
Volendamspeler Fred
André trainde vier jaar
de zondagselectie van
KDO uit De Kwakel.
Met ingang van het
nieuwe seizoen begint
hij bij de zondagselectie van het Amstelveense Sporting Martinus.

Moeten de bewoners van woonboten in de Amstel zich
zorgen maken over een euforisch feest de dag na de EKfinale of wordt het Euro 2000 een forse Oranje-kater? In
de voorbeschouwingen laten de trainers van de meeste
deelnemende landen zich nog zeer positief uit over de
kansen van Oranje. Welgemeend of uit beleefdheid
tegenover het organiserende land? Is het thuisvoordeel
voldoende om het succes uit 1988 te herhalen? En hoe zit
het dan met de Belgen, die met beter spel en betere
resultaten de oefenperiode afsloten?

T

OEGEGEVEN, ook
in de voorbereiding
op het zo succesvolle
EK van 1988 spraken
de resultaten niet direct tot de verbeelding. Sterker nog, de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen (toen nog)
de Spwjet Unie bestempelde
Oranje niet tot de favoriet.
Maar de strenge discipline die
Michels, niet voor niets de 'generaal' genoemd, zijn selectie
oplegde, leidde uiteindelijk tot
een onverwacht succes.
Hoewel ook niet geheel onverwacht, want de spelers van
het toenmalige elftal hadden
met hun clubs in die periode
de nodige successen behaald.
Wat echter nog meer tot het
succes in Duitsland bijdroeg,
was de 'chemie' in de selectie,
die niet uit elf spelers en elf
reserves bestond, maar uit één
ploeg. Waarin de niet in de basis opgestelde spelers scherp
bleven en hun makkers in het
veld scherp hielden. Waarin
geen afgunst heerste.
De kracht van de 'generaal'
was dat de selectie, 'zijn selectie', geen onderlinge verdeeldheid kende. De 'vijand' dat waren de buitenstaanders, de
Knvb-bobo's, de media. Die
konden geen bres slaan in het
Michels-bolwerk. Hoe 'zuur'
soms ook de commentaren waren, Michels ging voor zijn spelers door het vuur, zoals zijn
spelers dat voor hem deden.
Dat het ook anders kon werd
in de daarop volgende toernooien bewezen. Noch in de
WK-toernpoien, noch in het
EK was die 'chemie' zo duidelijk aanwezig. Wie herinnert
zich niet de problemen rond
Davids in het EK'96, die uitein-

delijk door de toenmalige
bondscoach Guus Hiddink uit
de selectie werd gezet.
Bij het WK'98 in Frankrijk
stond Hiddink een aantal spelers toe zich regelmatig te laten verzorgen door buiten de
begeleidingsgroep staande homeopathen.
Voor de huidige bondscoach
Frank Rijkaard was dat een reden om twee van deze mensen
in zijn staf op te nemen. Hij
wilde een begeleidingsgroep,
waarin alle spelers hun vertrouwen hadden. Nadat hij dit
probleem had 'opgelost',
moest de selectie naar 22 spelers worden teruggebracht. Na
tal van minder geslaagde oefenwedstrijden, waarin hij behoorlyk experimenteerde met
'fantasie-opstellingen' die bij
velen vraagtekens opriepen,
stelde hij zijn selectie samen.
Maar of Rijkaard, die na de
twee laatst gewonnen 'vriendschappelijke' duels tegen Roemenië en Polen de balans van
de tweejarige oefencampagne
in zijn voordeel zag doorslaan
(drie keer winst, negen gelijke
spelen en twee verloren duels
met een doelsaldo van 21-19)
nu zijn team 'op de rails' heeft
gezet, mag van een groot
vraagteken worden voorzien.
De wijze waarop zowel door
Roemenië als Polen de defensie werd ontregeld, moet hem
de nodige zorgen baren. „Gebrek aan communicatie," stelde de bondscoach na afloop
van het duel in Lausanne, tegen een Pools team dat vanaf
de Spaanse stranden bijeen
was geroepen.
Wat is er nog over van het
spelletje, waarmee Michels in

1988 de tegenstander zijn wil
oplegde? Waarmee Nederland
respect afdwong. Dat waren
niet alleen de individuele kwaliteiten van de spelers, dat was
het ongelooflijk sterke collectief. Niet alleen een minutieuze
voorbereiding, maar ook een
onvoorwaardelijke inzet in het
veld. In hoeveel oefenwedstrijden die we de laatste twee jaar
voorgeschoteld hebben gekregen was daarvan sprake?
Rijkaard heeft in de twee
jaar, dat hij zich als bondscoach kon profileren, nog niet
kunnen imponeren. Niet met
resultaten en niet met een
standvastig beleid. Het enige
dat de bondschoach wel heeft
bereikt, is dat de komende tegenstanders van het Euro 2000
nog geen 'echt' Nederlands elftal hebben gezien. Nimmer een
elftal, waarvan de contouren
duidelijk waren.

'Belangrijkste
is dat
het publiek
geniet'

Tsjechië, dat zondag als eerste opponent aantreedt, kan
terugzien pp een ongelooflijk
goede serie kwalificatiewedstrijden, die alle werden gewonnen, waarbij de deelcijfers
(26-5) voor zich spreken.
Frankrijk had meer moeite om
zich te kwalificeren al werd het
nog wel groepswinnaar. Denemarken plaatste zich via de
play-offs. Met dat team heeft
Nederland natuurlijk uit 1992
nog een rekening te vereffenen.
Voor de organisatie is het te
hopen dat Oranje die eerste
ronde overleeft. .Voor Rijkaard.
ook. Maar" om kampioen te
worden is meer nodig: de 'chemie' "van 1988. En die is er
(nog) niet.
Illustratie:
Senad Alic

Henk Fokkink

Horeca kent nog slechts één kleur

H

Assistent-manager van het accreditatieteam Wil Janssen krijgt weer een telefonische aanvraag binnen
Foto Jaap Maars

Accreditatiegroep screent
50 duizend aanvragen

H

ET IS TOCH uniek
om aan dit project
te mogen meewerken.'
Diemenaar
Wil Janssen, gepensioneerd
marineman en regionaal coördinator van het Nederlandse
Rode Kruis voor de regio Gooi
en Vechtstreek, is sinds begin
rnei betrokken bij de organisatie van Euro 2000. Als assistent-manager van het accreditatieteam heeft hij de leiding
over een groep van rond dertig
vrijwilligers.
,,Ik zag een oproep voor vrijwilligers staan in 'Alle Hens'
van de marine. Dat sprak me
wel aan, want ik heb in mijii
leven heel wat keren iets georganiseerd. Bovendien heb ik
ook wel iets in de sport gedaan,
üc heb geschermd, aan de moderne vrjfkamp meegedaan en
ook aan rugby."
De EK-organisatie in Amsterdam kent vijftien afdelinSen, die alle bemand worden
door vrijwilligers. Janssen had
2l
Jn keuze voor één van de afaelingen (werkgroepen) snel

gemaakt. „Het uitgeven van
passen leek mij wel wat." Gelet
op zijn achtergrond kreeg hij
ook de leiding over het accreditatieteam, dat begin mei met
de werkzaamheden begon.
„Het leuke van dit werk is dat
je helpt de hele organisatie op
te bouwen. Het raamwerk is
door professionals neergezet,
wij moeten er voor zorgen dat
het ook wordt gerealiseerd."
Behalve de toeschouwers die
over een geldig kaartje beschikken, komt niemand gedurende het toernooi het stadion
in zonder geldige pas. Voor
Amsterdam is de groep van
Janssen daarvoor verantwoordelijk. „Het zijn niet alleen de
passen voor de journalisten en
de bobo's. Nee, ook alle vrijwilligers, de medewerkers, de stadionhostesses, iedereen moet
over een accreditatie beschik^
ken. Daarvoor moet een foto
worden ingeleverd en natuurlijk een bewijs datje recht hebt
op een pas."
Dat lijkt vrij overzichtelijk.
„Ja, maar sommigen krijgen

ET KAN NIEMAND
ontgaan, Nederland is
in de ban van Oranje.
In huizen, straten,
winkelcentra en zelfs bij bedrijven heeft de Oranjekoorts
toegeslagen. De gevel van het
hoofdkantoor van een grote
verzekeringsmaatschappij is
zelfs gesierd met een gigantisch portret van Neerlands
captain Edgar Davids.
Misschien haakt de horeca
nog het meest fanatiek in op de
Oranje-gekte. In vrijwel alle zaken worden pooltjes, blinde
pools of prijsvragen georganiseerd. Café The Pub aan de
Lindenlaan in Amstelveen
heeft evenals bij voorgaande
voetbaltoernooien weer een
tribune in de zaak opgebouwd.
Daar kunnen zo'n twintig mensen op plaatsnemen. „Maar die
plaatsen zijn al helemaal besprpken," meldt eigenaar Jaap
Buijs, die zijn hele zaak in
oranje heeft gekleurd. „Ik verwacht een nog grotere Oranjegekte dan voorheen, nu het EK
in Nederland wordt gehouden.
Ik doe daar graag aan mee, de
klanten verwachten het ook.
Trouwens, hoewel de tribune
'al bezet is' kan elke klant de
wedstrijd ook nog op de tv volgen. Het geluid komt uit de
boxen, dus dat is perfect."
Eetcafé De Klikspaan aan de
Haltestraat in Zandvoort doet
niet voor de Amstelveners onder. „We hebben een scherm,

twee tv's en de muziek wordt
aangepast. Maar we hebben
ook een Oranje Iglo waar de
klanten kunnen zitten," vertelt
'voetbalfanaat' Frank Vink.
„Vroeger ging ik naar alle wedstrijden, tot in Amerika aan
toe. Nu ik hier werk pakken we
alles in oranje. Ik heb ooit shirtjes gekregen van de spelers en
die worden nu door het perso- neel hier gedragen." De menukaart zal straks specifieke EKgerechten vermelden, „want
we willen hier natuurlijk ook
wel de buitenlanders binnen
krijgen."
Het grootste scherm in
Zandvoort staat echter bij Sesto-Senso op het Plein achter
het Circustheater. Ook daar is
het personeel getooid in de
(oude) Oranjeshirts van de
spelers, die Vink ter beschikking heeft gesteld.
In Amsterdam heeft Café Le
Berry aan het Leidseplein 8 de
bovenste etage gereserveerd
voor de vaste klanten, die daar
de wedstrijden op een groot
scherm kunnen volgen. Op de
begane grond hoeven de bezoekers echter ook niets te
missen, want daar staan maar
liefst zes tv's. Dat oranje ook
hier de boventoon voert, zal de
passant zonder meer ontdekken. Bezoekers die trouwens
hier deelnemen aan een prijsvraag of blinde pool kunnen
daarmee kaartjes winnen voor
een EK-duel, beschikbaar ge-

een pas voor maar één dag, anderen voor het hele toernooi;
alleen voor Amsterdam of ook
voor andere stadions. En elke
pas heeft een andere kleur. Bovendien staat er op waar je wel
en waar je niet mag komen. Er
worden hele hoge veiligheidseisen gesteld."
Janssen is met zijn groep bij
het begin van het toernooi niet
klaar. „Na de voorronden komen de aanvragen voor de
kwart- en halve finale." Het
heeft hem verbaasd om te zien
wie zich als vrijwilligers meidde. „Er zitten directeuren bij,
zelfstandige
ondernemers,
echt hoog opgeleide mensen.
Die hebben vrij genomen om
dit te kunnen meemaken. En
dan te bedenken dat we hier
zeven dagen van negen uur 's
ochtends tot tien uur 's avonds
bezig zijn, terwijl er vrijwel
niets tegenover staat." Want
de vrijwilliger krijgt naast een
maximale reiskostenvergoeding (25 gulden), alleen voeding en een kledingpakket.

Oranje-paraCernalia bij Blokker. „We leven met Oranje mee"
Fotoburo Luuk Goscwehr

Het Europees
kampioenschap Voetbal 2000
staat op het punt van
beginnen. De vpetbalkoorts is
toegeslagen en ik hoop dat het
een groots spektakel wordt en
dat het Nederlands en
Belgisch voetbal hun
visitekaartje afgeven.
Toch zet ik een
kanttekening bij het product
voetbal. Daarmee doel ik op
onder andere 'hooligans',
maar met name op 'de
commercie'. Het voetbal is er
voor alle lagen van de
bevolking, maar door deze
ticket-r e geling kan een groot
gedeelte van de echte
voetballiefhebbers niet aan
kaartjes komen of je moet
diep in je buidel tasten. Grote
commerciële bedrijven kopen
de kaartjes op om ze
vervolgens als prijs weg te
geven. Hoe bedoel je
oneerlijke concurrentie!
Toch hoop ik dat er spelers
zijn die door hun individuele
kwaliteiten een extra glans
kunnen geven aan dit EK. Ik
hoop dat de trainers zich er
ook van bewust zijn dat dit
EK bedoeld is om prestaties
neer te zetten, maar het
belangrijkste is om het
publiek te laten gemeten.
Een prognose is altijd
moeilijk, maar het is altijd zo
dat het organiserende land
vrij ver komt dus Nederland
'kom op', speel als een team
met en voor elkaar. Verder
Frankrijk, Italië en België met
als verrassing Turkije. Veel
voetbalplezier toegewenst.
Fred André

Marcusevangelie
voor EK 2000

In café Le Berry aan het Leidseplein zijn ze er klaar voor
Foto: Jaap Maars

steld door Coca Cola.
In Aalsmeer wordt Café Bar
Joppe aan de Weteringstraat
opnieuw een oranje-centrum.
Jan van Schuppen heeft voor
zijn bedienend personeel speciale EK 2000 Joppe-T-shirts
besteld. Vlaggen binnen en
buiten zullen duidelijk maken
dat hier iets 'te vieren' valt. Via
een groot scherm en twee tv's
hoeven de bezoekers niets van
de wedstrijden te missen.
Café Herbergh 1883 aan de
Schans in Uithoorn is er ook
helemaal klaar voor. Binnen is
de zaak al in het oranje omgetoverd. Buiten is een klein stadionnetje voor de kinderen gebouwd met een doel met drie
gaten. Daar kunnen ze gaan
prijsschieten.
Verschillende
drankjes zullen een oranje tintje krijgen, terwijl de bezoekers
ook hier weer kunnen meedoen aan een pool. „Daar is
grote belangstelling voor. We
gaan er echt vanaf het begin
volop tegenaan en meedoen."
Café Hesp aan de Weesperzijde in Amsterdam krijgt een
groot terras met zo'n 200 zitplaatsen voor de deur. Binnen
ontbreken de oranje vlaggetjes
natuurlijk ook niet. Voor het
personeel zijn speciale EK-Tshirts aangeschaft, terwijl er
ook glazen zijn gebracht waarop de spelers van het Nederlandse elftal zijn afgebeeld. Of
daaruit ook door de cliënten
kan worden gedronken, laat de

eigenaar nog even in het midden. Aan de gevel hangt in ieder geval een spandoek van 2,5
bij 2 meter met daarop de beeltenis van Davids.
Maar ook andere zaken buiten de horeca-sector spelen in
op het Oranjegevoel. Zo zijn bij
Blokker poppetjes te verkrijgen van de spelers. „We zijn
wat laat met de oranje-artikelen gekomen, maar voor die
poppetjes blijkt behoorlijk wat
belangstelling te bestaan,"
meldt de pr-afdeling. Oranje
overhemden (met de tekst van
het Wilhelmus), hoedjes, stiften om het gezicht te kleuren
en nog veel meer parafernalia
zijn er te koop. „We leven met
Oranje mee, moeten ze een
steuntje in de rug geven. Zeker
nu dit EK in Nederland wordt
gehouden."
De winkeliersvereniging van
het Kostverlorenhof in Amstelveen heeft plannen om het
binnenplein een feestelijk
oranje-tintje te geven. Meest
opvallend hier is de dierenwinkel Pet's Place. Eigenaar Willem Kleinstra geeft bij besteding van vijftien gulden een
voetbal cadeau. Daarnaast
heeft hij speciale kattenbelletjes met een voetbalmotief,
oranjesjaaltjes en voetbalpoppetjes voor de hond in de aanbieding. „We hebben pok nog
een display met oranje hondenvoer."

„HET EK IS een goede mogelijkheid om veel mensen te bereiken. Tijdens diverse wedstrijden zullen vrijwilligers aan
het publiek de speciale uitgave
van het Marcusevangelie in de
Groot-Nieuws-vertaling uitdelen. Gratis."
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ziet in het
EK voetbal aanleiding om het
Marcusevangelie Know the
winner - be a Champion te verspreiden. In samenwerking
met Agapè, Jeugd met een Opdracht en Sports Witnesses is
deze speciale uitgave totstandgekomen, waarbij Sports
Witnesses een tweetal sporters
heeft geïnterviewd over de
combinatie van hun werk met
het christen-zijn.
Bert Konterman, Feyenoorder en speler van de Oranjeselectie, is één van de geïnterviewden. De in het als christelijk dorp bekend staande Rouyeen geboren speler werd op
jonge leeftijd door Zwolle ontdekt en belandde via Cambuur
en Willem II uiteindelijk bij zijn
huidige club Feyenoord.
In het interview stelt Konterman dat 'Nederland in eigen land favoriet is' maar dat
'het er aan ligt hoe de groep
van 22 het oppakt. Door elkaar
goed te respecteren is het een
sterkte. Is er afgunst en jaloezie, dan wordt het moeilijk'.
Dat juist hij voor de speciale
uitgave is geïnterviewd, komt
door zijn achtergrond. „Ik ben
gedoopt en naar een christelijke school geweest. Catechese,
zondagsschool, ik ben er altijd
mee in aanraking geweest.
Door de vertellingen van meester Krijn van Manen ben ik er
door in de ban geraakt en ben
er veel over gaan nadenken. Ik
heb de sportbijbel al eens
doorgelezen. Kort samengevat
is de bijbel: heb je naaste lief
gelijk je zelf."
Het boekje met foto's en
praktische informatie (wedstrijdschema en gegevens over
de deelnemende landen) is in
fullcolour uitgevoerd en voor
vijf gulden verkrijgbaar.
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MICRO'S
GOED BEKEKEN

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.

Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Tel.:023-5713780.

Financieringen

Hallo! Ik ben Marlies, een
weduwe van 48 met 2 thuisAutoverzekering wonende
zoons en z.k.m.
Schilder heeft nog tijd voor
ieve, rom., eerl., betrouwt),
VA ƒ 75 - DORSMAN
binnen- en buitenwerk, vrijblijman. Als jij reageert, vertel ik
blijft toch goedkoper!
vend
prijsopgave. Tel.
meer over mezelf. BoxnumBel nu: 023-5714534.
5719800 na 19.00 uur.
Uniek in Nederland! Geen mer 235095.
BKR-toetsing, maar toch geld. Mijn hobby's zijn muziek, sport
0900-2020720.
en natuur en ik ben 25. Als jij
ongeveer dezelfde hobby's
hebt of interesses lijkt het me
leuk om met jou af te spreken.
Boxnummer 379289
DONDERDAG 8JUNI

Uitgaan

Gouwe ouwe party jaren '60/70
dansontmoetingsav. voor singles 30+.
De Ossestal, Nieuweln 34 bij Osdorperban 88, Osdorp.
20 uur, vrij parkeren!
Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
yerjaardagsëestjes,
catering.
0235715619:06-54616812.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 °/o BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachfen tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

ededelihg yoor onze adverteerders
Q!i In yerbiarid mërPiriksterèn
*."r dienen;aidyërten.tie-opdrachten:
V£ -bestemdivoor de uitgaven
j£!Jj ,' van woensdag 14 juni a.s.|"vl i ;
ïfo J;
0& v

;,vrijdag <j juni •':.••"-.••• -'"': ..'••
" om 16:00 uur
}• - ' V . ;
in óns Bezit téi zij n
' . •;..-.'

Oproepen

am

Academisch Medisch Centrum

Voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek dat zich
richt op de mate van gewenning aan luchtwegverwijdende
medicatie (bijv. Ventolin, Salbutamol, Bricanyl, Serevent, Oxis)
bij mensen met

ASTMA

GESPECIALISEERD IN CARAVANBOOT- EN BANKSTELSTOFFERINGEN

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat

SG

25

SG

SG
45

pocket combi Latex
damast latex 16 cm

Latex Lazy
20 cm Foam

160,-

180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

275,280,285,290,375,395,425,450,495,525,540,-

509,559,559,569,809,829,879,929,1039,1179,1319,-

40

70x200

99,-

80x200

105,-

165,-

90x190

110,-

175,-

90x200

115,-

185,-

120x190

155,-

225,-

130x190

165,-

245,-

140x190

180,-

265,-

140x200

190,-

270,-

160x200

200,-

305,-

180x200

230,- 350,-

200x200

255,-

390,-

SPECIALE MATEN MAX.
Duo-pocketyeringmatras
± 1000 individueel verende pocketveren incl. latex toplaag.

Compressorstraat23
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 509
Van Woustraat 96

339,359,389,399,539,549,579,599,679,749,829,-

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

860,870,960,970,1270,1380,1480,1500,1600,1700,1800,-

5 WERKDAGEN LEVERTIJD
70x200x24 van 1520,voor 895,80x200x24 van 1950,voor 995,90x200x24 van 1650,-

voor 1049,Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049

Van Woustraat donderdag koopavond
www.pmk.nl

Zomerhuis voor net persoon.
Augustus en september.

Tel. 023-5712371.

Verhuizingen

SAABservice Molenaar BV
Rep., onderhoud en APK
SAAB 9,3 - 9,5 - 900 - 9000
Eigen rev.afd. voor SAAB
motoren/versn.bak
Div. SAAB occ. bj. '90/94

Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst

naar 020-6656321.

0906-lijnen

Evenementen

Geen wachttijden, geen saaie
intro's. Direct apart!
0906-50.222.02 (100 cpm)

4e INTERNATIONALE
GEBEDSDAG van de

Vrouwe
Van Alle Volkeren
"Zij allen hieven eensgezind
volharden in het gebed samen
met Maria, Je moeder van Jezus"

(Hand. 1,14)
Programma:
Zaterdag 10 juni:
15.00 u Gebod, zang, getuigenissen
17.00 u Vigihemis van Pinksteren
Zondag Ujnni:v.w 8.00 - 19.00 u
09.00 u Bijdragen bisschoppen en gastsprekers
l l . 15 u Plechtige Hoogmis (niet bisschoppen en
priesters uit alle wereldelen)
15.00 u Middagprogramma:
bijdragen uit diivrse landen, zang,
getuigenissen, andere gebedsdagen.
Inlichtingen: tel. 020-6620504; www.laudate.org

Dieren en
-benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.

Opleidingen en
cursussen
Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Ik hecht veel waarde aan respect, trouw, eerlijkheid en
humor. Ik heb een leuke parttime baan en veel hobby's. Ik
zoek beslist geen bar- of discotype. Ser. reactie via: Boxnummer 228064

Postcode daling: vrouwen
uit jouw postcodegebied!
0906-17.17 (60cpm)
Particulieren
ontvangen
50% korting!

Kunst en antiek

Dans- en
balletles

Ik ben een ondeugende meid
SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot van 20 jaar, woon in Breda en
19.00 uur. Borgerstraat 112, ben een gezellige kletskous.
Luister direct voor meer gegetel. 020-6737269.
vens: Boxnummer 361965

Gerard, 37, 1.80 lang, blauwgroene ogen, kort zwart haar,
slank, is het alleenzijn zat en
zoekt een serieuze vrouw.
Boxnummer 821555
Zoek je een leuke vriendin? Ik
ben een meisje van 19 en
zoek via deze lijn gezellige
vriendinnen zonder bijbedoelingen. Ik hou van fitness, gek
doen, uitgaan, winkelen en
kletsen. Spreekt dit je aan?
Boxnummer 270082
Ik ben een gezellige boerenjongen uit Drenthe en zoek
een meisje om leuke dingen
mee te beleven! Welke meic
gaat mij bellen! Boxnummer
879530
Annie, vrij dik postuur, 39 jaar,
blauw-groene ogen, 1.74 en
dochtertje van 5. Boxnummer
266925

medewerkers verhuurafdeling

steigerbouwers (leerlingen)

(parttime)

Voor deze functie is geen opleiding nodig. Het beroep van
steigerbouwer moet in de praktijk worden geleerd. Het betreft
het opbouwen en afbreken van rol-, en gevelsteigers en het
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit telefonische con- monteren en demonteren van alle soorten verhuurmiddelen.
tacten met adverteerders, uitgevers en drukkers en het inci- Een heel mooi vak, met werk in de buitenlucht.
denteel bezoeken van cliënten.

loodsmedewerkers
Ook voor deze functie is geen opleiding nodig. Onze loodsmedewerkers assisteren bij laad- en loswerkzaamheden, het
klaarzetten van machines die verhuurd zijn en het doen van
allerlei werkzaamheden in de loods die nodig zijn om onze
interne organisatie soepel te laten draaien.

chauffeur B/E
Die er (mede) voor zorgt dat onze verhuurmiddelen op het
juiste tijdstip, op de juiste plaats en met de goede uitleg aan
onze klanten beschikbaar worden gesteld.

GVC
biedt leuk werk in een prima werkomgeving met zeer goede
toekomstmogelijkheden (dat zeggen ze allemaal, maar bij ons
is dat echt waar). Maak een afspraak met Merk Minnesma
(020-6633266) voor een sollicitatiegesprek aan de Daniël
Goedkoopstraat 21 b te Amsterdam.

personeel

Gevraagd
TANDARTSASSISTENTE, parttime of
fulltime, die geïnteresseerd is
in zelfstandig handelen met
Uw bedrijfslogo/vignet
patiënten. Het geven van presentaties en training in binnenin uw MICRO-advertentie?
en buitenland behoort tot de
mogelijkheden.
Opleiding
Informeer naar de mogelijkheden.
grotendeels binnenshuis. De
eigenschap om patiënten te
motiveren en in teamverband
relaxed te werken aan mooie
* attentie * attentie * attentie * attentie * attentie * attentie *
tanden, service en kwaliteit is
heel belangrijk. Onze praktijk
is mooi gelegen in de Jordaan
zoekt voor de zomermaanden, eventueel voor langere tijd,
in Amsterdam en bestaat uit
nieuwe promotors / begeleiders voor landelijke
28 teamleden. Zeer goede
promotieactiviteiten. Bel hoofdkantoor: 020-6343702
salarisperspectieven.
ReacTele-lnfo BV is op zoek naar Leuk en goedbetaald vakanties: Dr. N.Bezuur, TGP tandeen nette dame die voor ons tiewerk ! Verdien tot ƒ200,- pd. artsen, Willemsstraat 24, 1015
(11 pers.) de lunch wil verzor- De Nationale Vakantiewerklijn: JD Amsterdam, 020-6235563.
gen. De werktijden zijn van 11 0900 - 200 200 5 (150 cpm).
tot 13.30 u. Uw verdiensten
Test nieuwe PRODUCTEN
Personeel
zijn ƒ17,50 p.u. Bij voorkeur
en verdien tot ƒ225,- p./dag!
i.b.v. auto. Tel. 020-6069444.
aangeboden
Bel 0900-203 203 O (1,5 gpm)
AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
bel voor info: 0297-522044.

Algemeen

Zandvoortse historische modelbouw vereniging

Bomschuit Bouwclub

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
PROMOTIETEAM

Open dag
Op Zaterdag 17 Juni van 13.00 - tot 17.00 uur
In ons clubgebouw aan de tolweg te Zandvoort
Bent u van harte welkom om een kijkje te nemen

Winkelpersoneel
L A N D E L I J K E DAGBLADEN

Brossois schoenen zoekt voor
de avonden iemand die ons
team wil versterken.
Tel.:023-5712106.

Medewerkers Aanname m/v
fulltime en parttime
Standplaats Amsterdam
Bij PCM Landelijke Dagbladen bv is de Advertentiesector verantwoordelijk voor onder meer de verkoop van advertenties in
Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC Handelsblad en
Trouw. De in Amsterdam gevestigde afdeling Telesales
(1-in-3 Mini's) verzorgt de gerubriceerde advertenties voor de
Volkskrant, Trouw en Het Parool alsmede voor Weekmedia
(huis-aan-nuisbladen).

Functie-inhoud

Voor de particulier

Functie-eisen
- minimaal MBO werk- en denkniveau
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in
zowel het Nederlands als het Engels
- beheersing van het Duits en Frans is een pre
- typevaardigheid en ervaring met geautomatiseerde
gegevensverwerking, w.o. MS Office en Internet
- een service- en commercieel gerichte instelling
- accuratesse
- stressbestendigheid
- een prettige telefoonstem
De werktijden liggen tussen 8.30 en 17.00 uur.
Deeltijd is bespreekbaar.

Ons aanbod

Een afwisselende baan in een prettige werkomgeving en uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen Het salaris bedraagt minimaal (vanaf 21 jaar) ƒ3199,00 en
maximaal ƒ3926,00 bij een volledig dienstverband van 36 uur
met 0906-50.50.232.
per week.
Even voorstellen: ben ge- Charmante, spirituele Kreeftscheiden, 33, tenger ge- vrouw van 43 met donker haar Een taallest maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
bouwd, heb halflang donker- en groene ogen zoekt charblond haar, blauw-groene mante, vrolijke HBO er die Meer informatie over de functie wordt u graag gegeven door
ogen, rook niet en heb 2 lieve houdt van het leven en cul- mevrouw L. Backx of mevrouw J.W. Colauto, groepsleiders
kinderen. Ik wil graag in con- tuur! Vertel jij nu eens wat Telesales (1-in-3 Mini's), telefoon 020-5623458/2277.
t'act komen met een eerlijke, meer over jezelf ik reageer
betrouwbare man op basis echt weer terug! Boxnummer Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u voor
15 juni 2000 richten aan:
van vriendschap. Boxnummer 200944
233253
Geluk moet je zelf maken! En
PCM Landelijke Dagbladen
Lange jonge vrouw, 1.80, 23 mijn hond is dik en blij! Ik ben
Afdeling Telesales
jaar oud met mooie blonde slank, heel tof maar ben wel
t.a.v. mevrouw J.W. Colauto
haren. Via deze lijn zou ik lonely! Als jij van de natuur
Wibautstraat 150
graag in contact komen met houdt en geen vlees eet en
1091 GR Amsterdam
lekkere jongens om gezellig als jij wilt weten hoe fijn dat het
E-mail J.Colauto@PCMUitgeyers.nl
mee te babbelen, te stappen leven is, dan moet je mij belonder vermelding van Sollicitatie
en wie weet wat allemaal nog len! Ik wacht op je! Boxnummer 849337
meer. Boxnummer 342235

Wat ik precies zoek, kan ik
nog niet echt zeggen. Als jij
me nu eens verteld wat je zoal
te bieden hebt? Ik ben VASportmassage, ontsp. mas- NESSA en wacht op je. Boxsage Shiatsu, voetreflex, ook nummer 218379
zonnebank. Tel. 023-5714092 Peter, een Zeeuwse man,
zoekt een leuke relatie. Ik zie
er zeer goed uit voor mijn
leeftijd! Maar kom daar zelf
VEILINGGEBOUW
maar achter.
Boxnummer
AMSTELVEEN heden
813118
inbreng voor veiling 26 en 27
juni. Spinnerij 33, Amstelveen Jurgen, 22, zoekt een leuke
meid tot 21 om iets leuks mee
020-6473004.
te gaan doen. Jurgen doet
aan wedstrijddanssen! Als jij
meer wilt weten: Boxnummer
738877

vraagt

Wij zoeken jonge mensen met een technische MBO-opleiding
die geïnteresseerd zijn in machines en gereedschappen en die
tijdens hun werk graag met klanten om willen gaan.

Spontane, jonge vrouw met Wij vragen:
lange bruine haren en bruine
- goede contactuele eigenschappen
ogen, een normaal postuur. Ik
- kantoorervaring
zoek een man die weet wat hij
- administratief inzicht
wil in het leven. Ik wil eerst
- een uitstekende kennis van de Nederlandse
een leuke date en daarna
taal en een goede kennis van Engels en Duits
Ik ben een echte dierenlief- eventueel meer. Reageer met
- doorzettingsvermogen.
hebster, 29 jaar oud. Ik wil een je box! Boxnummer 364894
serieuze relatie opbouwen
met man van dezelfde leeftijd Vrolijke, optimistische, onder- Ons aanbod:
of ouder. Leuke reacties graag nemende romantische man Een interessante en afwisselende werkkring en een goede
van 54 zoekt een jonge, slan- salariëring.
op: Boxnummer 239002
ke vrouw om mee te gaan
Lucas, 22 jaar, 1.87 lang, reizen, te knuffelen en lekker Telefonische sollicitaties te richten aan:
zoekt een leuke relatie. Rea- uit eten te gaan. Bel jij mij? Retra PubliciteitsService BV, Passage 5, Postbus 333, 2040
geer met je telefoonnummer Boxnummer 777150
AH Zandvoort, tel. 023-5718480, vragen naar Sander Retra.
en je krijgt altijd antwoord
terug! Boxnummer 817401
Ik zoek een lekker stuk om
Bel 020 - 562 62 71 voor het snel
Hallo mannen van Nederland! een fijne avond mee te beleopgeven van uw Micro-advertentie.
Ik ben een gescheiden vrouw ven! Ik ben een leuke griet
van 43, heb 2 kinderen en van 20 en zou graag eens met
zoek een lange man! Box- je willen afspreken... Boxnummer 368350
nummer 391180
(Para)medisch

Personeel gevraagd

GVC-AMSTERDAM

Verkoopservaring is niet direct noodzakelijk.

De werkzaamheden bestaan uit het voor de Aannamegroep
Geen 0906 op je rekening! Bel telefonisch aannemen van advertentieteksten en het verwernu gratis de datinglijn 0800- ken van binnengekomen orders via post, fax of e-mail.
4901 (b.g.g. 010-2946183)

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Lichaamsverzorging
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).

Kennismaking

HOLLAND HAL
RAI - AMSTERDAM
%10- 11 juni 2000

s sinds 1979 een onafhankelijk advertentie acquisitiebureau
voor vakbladen. Wij werken voor een tiental uitgevers en vertegenwoordigen zo'n twintigtal titels. Daarnaast zijn wij uitgever
van een eigen tijdschrift. Wij hebben een vaste bezetting van 9
personen.

ADVERTENTIEVERKOOPSTER (MA/)

PCM Landelijke Dagbladen is een divisie van PCM Uitgevers
Bel Ben voor grote en kleine X.Y.Z. B.V. verhuizingen en en uitgever van Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC
verhuizingen. Goedkoop en kamerverhuizingen/transport. Handelsblad en Trouw. Wij zoeken vooralsnog voor de periode
vakkundig. Tel. 06-53208374. Voll. verzekerd, 020-6424800 van een jaar:

Personenauto 's
te koop aangeboden

Technisch personeel

Retra PubliciteitsService BV

MIRANDA, 33, 1.51, 48 kg.
Hobby's o.a. theater, fietsen, Op korte termijn zoeken wij een
lezen, lekker eten en mijn
poesjes. Ben je een beetje
huiselijk maar ga je zo af en
toe ook graag uit? INFO VIA:
Boxnummer 342117

Uw rubrieksadvertentie kunt u
telefonisch opgeven.
Tel.:020-5626271.

Tel. 023-5614097

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Sandra, 38, heeft een dochter
en zoekt een leuke man voor
een leuke relatie. Zij houdt van
lezen, wandelen, fietsen en
gezellige dingen ondernemen.
Boxnummer 239004

Irene, 48, weduwvrouw, heeft
3 kinderen waarvan er 2 nog
thuis wonen en zij zoekt een
vlotte, vriendelijke man waar
zij mee kan lachen, genieten
en uit eten. Boxnummer
200494

Administratief/kantoorpersoneel

Woonruimte te huur aangeboden

zoeken wij contact met patiënten (m/v) van 18 tot 50 jaar voor
deelname aan onderzoek. U krijgt een onkostenvergoeding
gerelateerd aan uw bezoeken aan ons ziekenhuis.
Heeft u belangstelling om deel te nemen of wilt u verdere infor- POSTCODE DATING!
matie, belt u dan tijdens kantooruren met:
Vrouwen zoeken snel contact.
Afdeling Longziekten , AMC, Amsterdam, 020-5663449 /
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
5663104 of 5664356 (dr. A. van Veen of mw. P. Teiwes).
SBS-6text pagina 745
Moeders gevraagd van kinderen t/m 5 jaar, die mee willen Nu 60 cpm! Gay direct apart!
doen aan een marktonderzoek in Amstelveen.
Binnen 3 seconden
Heren gevraagd 20 tot 45 jaar, die pijp roken, voor marktlive op 0906-0888
onderzoek in Amsterdam. U krijgt hier een vergoeding voor.
Inl.: 020-6654447.
Vrouwen, 18-55, geven telnr.
voor contact!
Bel: 0906-18.22 (1gpm).
Paranormale
alternatieve
beurs 18 juni, Pax Partycentrum, Ferd. Bolstraat. 194, van
11 tot 5. Nog enige standhouders gevraagd. 0511-461971

Jaco, 34, donkerblond haar,
Dlauwe ogen, zoekt een gezellige huiselijke meid tussen
de 26-34. Ben geen bar of
discotype. Een serieuze rela;ie is beslist wat ik wil! Boxnummer 849347

12

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met • CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt,
Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
U wilt wel eens wat anders? Maar u aarzelt omdat u geen 'dertiger' meer bent? Informeer dan nu bij Walra. Walra: de bekende leverancier van hoogwaardig huishoudtextiel zoekt assistentie. Walra biedt u gedurende de eerste twee jaar een leuke
opleiding. Zo leert u alles over het interieur, stoffen en kleuren.
En hoe u klanten moet adviseren. Kortom: u krijgt een complete opleiding tot interieuradviseuse! En wat extra leuk is: uw
klanten stellen uw komst bijzonder op prijs. Bel nu Walra voor
een leuke baan. Maar doe het alleen als u minstens 10 uur per
week beschikbaar bent en over een auto kunt beschikken.
Meer weten: bel 040 - 2282125 en vraag naar Mieke.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later;

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
1/m 3 regels

f 6.06

l/m 4 regels

f

t/m 5 regels

f 1 0,1 1

t/m B regels

f 12,13

t/m 7 regels

f 14,15

t/m 8 regels

( 16,17

8,08

t/m 9 regels

1 18,19

t/m 10 regels

f 20,21

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
'Pbstcodë/Pïaats:
Plaatsingsdatüm/data:

Telefoon:

woensdag 7 juni 2000
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Kite-boarding is een supersport
Dat de mens met een vlieger lange zweefvluchten kan maken ïs bekend. Parasailers
doen dat met succes in de bergen. De wind
trekt de vlieger omhoog, waarna de mens
door, de vlieger te sturen lange tijd in de
lucht Min blijven. Surfen in de branding,
waarbij de surfer gebruikmaakt van de
aanwellende golven, of windsurfen is lang, zamérhand gemeengoed. Maar surfen met
een vlieger, net vliegersurfen of kite-boarding, dat kennen we nog pas een paar jaar.,

ciënt als een surfzeil. Je hebt
dus dezelfde vrijheden als een
windsurfer."

niet ergens vastraken."
De kitesurfer is een nieuw
fenomeen aan het strand.
Paap: „Daar moeten de anderen wel even aan wennen. Wel
is het zo dat de kite-surfer in
de derde lijn zit. De zwemmers zitten in de branding,
daarna komen de windsurfers.
De kitesurfer zal zo tussen de
tien en 200 meter uit de kust
zitten."
Echte problemen hebben zich
volgens Paap nog niet voorgedaan. „Voor de kitesurfer is
het mogelijk de lijnen zo te
houden, dat een windsurfer er
makkelijk onder door kan.
Maar als de sport populairder
wordt, zullen er waarschijnlijk
wel regels moeten komen.
-Mogelijk borden voor de
strandbezoekers moeten wor'deri geplaatst."

„Bij kitesurfen worden altyd
bestuurbare vliegers gebruikt,
al bestaan er wel verschillende systemen voor de besturing. Je kunt met twee, drie of
vier lijnen sturen, terwijl er
, ook riog verschillende principes van vliegercontructies
bestaan. De kitesurf vlieger
bestaat uit twee lagen luchtdichte stof, die in vorm wor', den gehouden door een groot
aantal ingenaaide profielen.
/HEBT GEEN idee hoe , de sprongen die je maakt,
, Door de winddruk wordt de
'verslavend dat vliegerwordt er toch ook een behoor- ,stof opgeblazen, krijgt een
surfen is, Set^adrenaü- ' lijke aanslag op je spierstelsel 'aërodynamische vorm, waar','," /, nepefl gaat, behoorlijk »„,'"-;
door de vlieger snelheid en
gedaan." ' , ' , " ,
'
'j
-/,-; omhoog; Denk je'eèns ia wat - ' ' ' /
druk kan opbouwen."
,/ -' yoor gevoel het geeft ôm,zô*n „ Kite-boarding, kitesurfen' of,',
' -/ ' negen seconden lang boven " ,-- vliegersurfen het zijn'andere, ,, „Zoals gezegd stuurt de surf'/ - /hetwater'in'délucht^tehah--,
woorden voor dezelfde sport,, 'er'de vlieger met eenaantal
?"-", -''gëniOf één sprong te maken > 'Omdat,de sport nog in ont, -lijnen.,Maar je staat er ver, x- /, 'van misschién'wèl zo'n hpn-, ,wikkeling is, bieden op dit
', .steld van hoeveel trekkracht
Ook voor de Reddingbrigade
•' '/,djrad meter vér of tot.twmtig',/ moment tientallen producen- ' *er door die vlieger kan woris de kitesurfer een nieuw
> 'y/;meter boven de'~waterspiégél.' xten van-windsurf en,vlieger ' /,deri uitgeoefend. Wij gebruifenomeen, waarover wel al
>,,/',, Dat'is eebf, super,' Ma^dari - - '• * artikelen een breed-scala van ' ken'vliegers, die je kunt
wat afspraken zijn gemaakt.
'ï'>f''- pratenwé wel over geoefende - produkten aan. '
',' '/ -- , > ppblazén. Eén vlieger in een - „Maar het is natuurlijk wel zo,
- -' • Mtésurfers<"' '"'',*/'-' ,_- -Paapw^werer-weLvooir; " - half ronde vorm,, waar de wind dat als het echt waait er niet
waarschuwen, warit echt'niet : ' onderkónttXHet-yoordeelis - veel strandbezoekrs of zwem'"", -';ƒ,/Aan het woord isHemco'' '' , alle aanbiedingen zyn even
'' xdat al die/vlieger in het water ,mers zijn. De kitesurfer kan
,// -,'''- -,Paap, een Zandvoorter,- die ,' -. veilig. Ook niet' altijd geschikt valt, je hem er oók'weer uit
dan in alle vrijheid zrjn sport
,-/, t'.' -'aan de Passage één winkel in/' vóór elkejsurfer, „Op zich is ', ' kaïi trekken- De surfer zit met bedrrjven." '
" -' <•", -, , surfartikelen runt,,maar' daar^ het geen jnpeilrjke sport. Als-<-' ' eert elastiek aan de bar (waar
• ' .' -'/' naast m;zrjnvi^e,ti3d'z'oveel,' iemand éeri beetje gevoel yoor , de lijnen aahzitten)'eh aan de
Kitesurfing is beslist geen
/ ''l/r, ,x, rnogelyfc prób'eert op het , / ' het board heeft, is dat al vol-'/' , - polsen vast. Als de vlieger dus goedkope sport. Vóór een
^/',;?,;-strand
té zrjn. Beto gezegd ia, doende. Maar
, je
, moet wél een wordt losgelaten,'ben je hem; gemiddelde vlieger (inclusief
;
- -,';,-•»' het water yari de zee,'waar, hij ' beetge'kunnen windsurfen;'
lijnen, bar en pomp) betaalt
, nog niet kwijt. Via het- elasj- '"ƒ/' ff drie ófvïer keer per;wéêk/ /,-- - Het is,binnen een'half jaar
" tiek, dat trouwens in nóodgemen zo'n 2.000 gulden. „Er
X
;'> s /zijn'.sportbeoefent,, , '-'/',< ' '"™^*"~•"**"H~~^
AI,.^„.,
,'<
echt goed
télerén. Als
u~ -„,
, zijn goedkopere (tussen de
,vaflen erj^ makkelijk van de
;
'A xx,'' ''/-^Nederland is yoor déaè Sport mensen éen vlieger.koperi,'" ^ 7ptefcaii'wordenlosgemaakt,
,^
,
,
„__
, , "1000 en 1500 gulden) te krij- gen, maar die zijn'niet '
bieden'wrj ze wél de mogelijk-'', blijf de^stirfer dus contact
'•:',, -één irérféct:ianèEI,Er'Staat
heid,om ermee te leren,' ,„' ^/Ifeouderi mét de vlieger. Door , , opblaasbaar. Als die in het
omgaan, niaar ér.zrjn op'de / _ * «dVhjnen weer aan'te trekken,' water komen, kan dat gevaar
bhinenwatéren al héle surf-' -''/,/. komt ;dejvïieger ^weer uit het
opleveren voor 'de 'surfer,"
"kracht 'drie hikt het al aardig,
scholen.", '', '/£" '->/ ,,', --'O/^wateii'"'/ /' ',,/' ~,\',«, -,
stelt Paap. ;
/,maar het'kan ook metwind-, /
Een board varieert tussen de
-'''kracht acht AUeen'dan moet \ „Ik ben er zelf vorig jaar-meé^,'- -De kitesurfer moét echter wel 675 en 2500 gulden. Dan heb
'je de grootte vari'jé vlieger /,, begonnen.-Dat was nadat ' ' /^.dër/uimtehebb'en.'De; gewone je nog een wetsüite en trapeze
' aanpassen. MétVéél;wind kun Robby Naish'brj één World'/',' / ;-,yliegér'heeft'een oppervlakte - nodig. „Wat 'een kitesurfer
•^ je'een kleinere vlieger gebrui- Cup "Windsurfing deze tak' '-'''' yan 2o*n. negert è negeneneen- vooral niet moet hebben is
-^ken."; ' , , ' , > • '-,; , .,, ''
angst. Want je bereikt al gauw
introduceerde. Ik-was er -' „/-halve,vierkante meter, maar
meteen weg van,"vooraltóen^''- ze zijn er tussen de drie en' ,
snelheden van tussen de 60 en
. ' Paap zel|is;(een geoefend
ik zag hoe hoog''en hoe ver je' ;' 'vjjMen-vierkante meter. - "~' - -70 kilometer per uur. Het
"*<'
,- record staat op 90 kilometer.
met zo'n vlieger kon komen, - - ',,Waïirde--ïd.tesurfer vooral ,
of'stavori'ds het'water op,is
Naisb, deed het natuurlijk ook, . f rekening mee 'moet houden is En natuurlijk zijn er al weer
gegaan en' daar"zb'n drie of
omdat;h4j-z% eigen merk-'" -,/' dè^engte van de hjnek Die -'' allerlei vormen van Mtesurfing. Zo zijn er al'slalom•vijf-öur-bezig
, _ is.geweest;
. „ , , is , vlieger wilde promoten. Maar'^zajtf^T meter lang. Hét beteook;gébrókenV„Wanihetis- ;r het móet gezegd wbrden,,dat ^/f^ënt dai als de surfer van' hetx ' en springwedstrijden. Vooral
op Hawai worden records
;eeri fantastische sporti'maar je'',, heJt'wê|^de'yeiMgste,yfiej^r^^'vsôéffld'af -start, de vlieger ,
moet ontzettend geconcen-" f -' ^*diifôok ^I^fdïSt'n'ët'^rater^
//^*Kovenherhóofö^van de surfer, neergezet."
v
treerd bezig zijn: Bovendien-, x," komtfV' •/*;/?ƒ~"' ^ /'';***'hangt.,Dïé loopt het -water in
wórdt er natuurH3kheel,wat'' '•' Net jalsTijj'eéa surfzeil is-het- '< , waarna dé wind'in de vlieger
f
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Henk Fokkink

'ook yan je handen die de vlie-^ " de-wiDdse* te koersen, „Die, > „ " ' ken dat er geen mensen om je
.'germo^teribestaren^Eiidodr'''' .vUegers'zgn echt net 250 effi-, ' heen staan, zodat de lijnen ,

(Fbto: Essay Produktïes
Chris Schotarms)

Natuur in de stad? Natuurlijk! Het wemelt van de planten en dieren in de straten en tussen de huizen. Futen in de gracht, varens op de muren, gierzwaluwer
in de lucht, geurige lavendelweiden. Amsterdam is rijker aan flora en fauna
dan menig natuurgebied. Maar je moet er wel oog voor hebben om dat te ontdekken. Of je moet mee met iemand die er oog voor heeft. Op zondag 18 juni
houdt de dienst Ruimtelijke Ordening in samenwerking met deze krant

natuurwandelingen
door de binnenstad
U loopt van hartje binnenstad naar het
Oosterpark. Stadsecologen van dienst
Ruimtelijke Ordening laten u onderweg
zien hoe planten en dieren van allerlei
kieren, gaten en rustige hoekjes gebruik
maken om in de stad hun leven te leiden.
Vlak naast mensen en meestal volstrekt
ongemerkt. Voorafgaand aan de wandeling is er koffie en vertelt de rondleider
kort wat meer over typische eigenaardigheden van de stadsnatuur. Met inleiding
mee duurt de tocht ongeveer anderhalf
uur.
De wandelingen beginnen om 10,11,12
en 13 uur.

Henny de Goede, Amsterdam
2000, Winkelcentrum Boven 't IJ
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RIE MAANDEN lang, gelijktrjdig met de Jacob Olie-tentoonstelling in het
Gemeentearchief Amsterdam,
hield deze krant een fotowedstrijd met als thema
'Straatleven'. Ruim zeshonderd
foto's werden hiervoor ingezonden. Deze en komende weken
publiceren we op de Uit & Vrije
Tijd-pagina enkele foto's die een
troostprijs hebben gewonnen.

'f^f^f"

"f1* ^3ff"i*»53£.$ï"i $ 'Vï'' ^ t

M

' • ^^--^4

Opgeven kan door onderstaande, volledig
ingevulde bon, op te sturen naar
Weekmedia, t.a.v. Trudy Steenkamp,
Postbus 2201,1000 EK Amsterdam. Na
aanmelding krijgt u een bevestiging thuisgestuurd. Deelname gaat op volgorde van
binnenkomst. De wandeling kost vijf gulden (inclusief kop koffie) per persoon.

1^

NAAM
POSTCODE

WOONPLAATS
AANTAL DEELNEMERS

Ria Nrjland, Amsterdam
1993, Nieuwe Leliestraat/
Ie Leliedwarsstraat

M. van Klinken, Amsterdam
1988, 'Dit is mijn zoon op het dak van de parkeergarage in de Bijlmermeer'

Er zijn vier wandelingen met groepen van maximaal twintig personen.
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AUTOPOETSCENTRALE
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Koper T.C.C

E.K. AANBIEDING
Het totaal reinigen van uw auto
en een gratis parkeerplaats voor de
hele dag incl. halen en brengen.

Vraag 11
Hoeveel keer
deed Johan
Cruijff mee aan
een eindronde
van een EK?
(1) nooit
(2) een keer
(3) drie keer

Voor Tl. l "y?" (ex. BTW.)
Onder het totaal reinigingen verstaan wij
Af spuiten van:
Motor
Velgen
Carrosserie
Shampowaxen met polishlaag en het totaal
reinigen van uw interieur.
Voor meer informatie

GROENTE EN FRUIT

Veel Voetbalplezier
met Daniels
Kant en klaarmaaltijden
en salades

Wil je echt
de oranje sfeer
meemaken.
Dan moetje
bij ons zijn

06-21 202 202

Koper T.C.C
Ampèrestraat 8 - 2041 c! Zandvoort
023- 572 00 66

Grote Krocht 25
Zandvoort - Telefoon 5714404

Vraag 8:
Wat is de bijnaam van
Rmus Michels?
(1) De
Bingo-koning
(2) Het
Slangemens
(3) De
Generaal

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m vrijdagS.OO - 18.30 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Eet-CaféLaBastille

PIJN IN UW RUG
BUHETOPSTWAN
'S MORGENS?

Haltestraat 58
2042 LP Zandvoort
Tel. 023-5715111

V INTERSPORT
Vraag?
Wie maakte
de "(EK) golden
goal" in de verlenging van de EKfinale m 1996?
(1) Oliver Bierhoff
(2) Alan Shearer
(3) Darren
Anderton

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAl

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerlandf
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM TEL 023-5254956
trdag koopavond

MICHAEL LIJESEN
7 dagen per week

open

62 jaar

Itö TEIXIDER TO
Vraag 1:
Hoeveel keer
werd (West)
Duitsland
Europees kampioen?

(D 1

Kerkstraat 16, Zandvoort
Tel. 5718655/fax 5718655

SBZ ÖLIH

(2) 2
(3) 3

met z'n allen voor

'
Vraag 9
Waar werd de eindronde
van het EK m 1972
gehouden?
(1) Nederland
(2) Engeland

i*

de buis? <

(3) België

Wij brengen de kippetjes
bij u thuis

tel. 023-5833003

20M&KMÏÏ

ôtore
Kerkstraat 8. Zandvoort

Haltestraat 13, Zandvoort

Speciaal voor EK

Haltestraat 23c - Zandvoort
Vraag 2:
Wie werd topscorer
van de eindronde
van het EK m 1984?
(1) Platmi
(2) Six
(3) Rochteau

Party
VOETBALSTAMPERS
ind. De Hit

ANTON AUS TIROL
DE HAVENZANGERS
SUGER LEE HOOPER
JOHN EN RON

KWEKERU VAN KLEEFF

EK
aanbieding

NIET GESCHOTEN
is altijd misl

Van Stolbergweg, Zandvoort
TeL 023 5717093

Hoe speelt u het Weekmedia EK-Doelpuntenfestival
Toets uw voetbalkennis met het Weekmedia EK-Doelpuntenfestival
en win schitterende prijzen! '

FILH

om

bruna
Balkende
Grote Krocht 18
Zandvoort

i

Gedurende vier weken moe't u de elf voetbalvragen van het
Weekmedia EK-Doelpuntenfestival beantwoorden. Omcirkel het
getal van het juiste antwoord. (ln totaal doet u dit dus elf keer. Tel nu
de 11 omcirkelde getallen bij elkaar op. Nu vult u het eindgetal in op
de bon rechtsonderaan de pagina. Bewaar deze bon goed, want we
gaan dit spel in totaal vier weken spelen. Na de vierde en laatste keer
heeft u vier getallen. Deze vier telt u bij elkaar op en de uitkomst
hiervan is het getal waarmee
u meedingt naar de schitterende
i
prijzen. Uit de goede inzendingen worden de prijswinnaars geloot.

19,

95

COMBI M6NNO GORTCR

Grote Krocht 26, Zandvoort

Doe eens gek!
Bij ons diverse oranje
artikelen voor EK.
Ook boeken en tijdschriften
over EK verkrijgbaar.

Vraag 3
Welke speler werd
tijdens het EK m
1996 door
bondscoach
Guus Hiddmk
naar huis
gestuurd
(1) Patrick
Kluivert
(2) Ronald
de Boer
(3)
Edgar
Davids

15
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Deze schitterende prijzen kunt u winnen!!!
Hoofdprijs
Een 16-daagse reis voor twee personen door Brazilië, Uruguay en Argentinië

WlKA AUTOGLAS

Vraag 10
Op welke plaats
eindigde Oranje
tijdens het EK 1976
injogfioslavie
(1) eerste
(2) tweede
(3) derde

1e prijs
Philips Kleuren TV, 28 PW 8504, inclusief afstandsbediening

Euro-kentekenplaten in 1 dag gereed.
Alle merken autoruiten.

2e prijs
JVC , XVD 701, DVD speler met ingebouwde AC-3/ MPEG decoder, geschikt voor DVD,
Audio en Video CD, superieure studio beeldkwaliteit, perfect stilstaand

Wij vergoeden J50,- eigen
risico en de rest regelen wij
met uw verzekering.

Kodak

3e prijs
JVC, HRS 7600, S- VHS Hifi stereo videorecorder, 6 videokoppen, showview en pdc,
inclusief afstandbediening.

1-uurservice

Vraag vrijblijvend inlichtingen:

Foto Focus waardebon

Lijsterstr. 18 2042 CJ Zandvoort

4e prijs
Sony, MZR 70, minidisc walkman voor digital recordmg en playmg, inclusief adapter en
oplaadbare batterijen.
5e prijs
BCC waardebonnen 3 stuks van f 1.100,= en 4 van f l. 50,=

dubbel foto feest

lel.: 023-5731613 fax: 023-5736835

tijdens de EK weken bij
dubbel print 2e foto GRATIS

Bovenstaande prijzen zijn ter beschikking gesteld door Kras Reizen en BCC

VERSTEEGE'S
IJZERHANDEL

Parkveldstraat 19 - ZANDVOORT
Tel. (023) 571 25 54

een vergroting 20/30 KADÖ
HALTËSTRAAT 37 ZANDVOORT

8000 HS-HETELUCHTPISTOOL
*1800 watt
" uitgangstemperatuur en luchtstroom
stand 1 300°C en 250 l/mm, stand 2 550°C en 500 l/mm
" gebruiksvriendelijke schakelaar verwerkt m de achterkant van de
greep
* stabiele stationaire stand
* m korter met 4 opzetstukken

PETER

i va

Vraag 5
Wie scoorde het
eerste doelpunt voor
Nederland m de EKfmale van 1988?
(1) Marco van Basten
(2) Ruud Cullit
(3) Ronald Koeman

2
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iets anders

HEEL ANDERS!

GALLraGALL

Electrische fiets bij ons verkrijgbaar

Bij aankoop van
2 flesjes
Speciaal Bier

c RA r/s

vanaf 2<*J V^^"
Haltestraat 31

Strandweg 1 - Zandvoort

Altijd iets bijzonders.

Wij maken de

Vraag 6
Welke speler van de
Sovjet-Unie miste in
de finale van het EK
van 1988 een penalty7
(1) Protassov
(2) Goukov
(3) Belanov

ORANJE BAL
500 gram half om half gehakt
+ busje EK kruiden
+ 4 zakjes EK saté saus
samen

toegang tot
diverse brouwerijen.
Grote Krocht 24- Zandvoort

LukonTweewielers
De brom/fiets specialist -

Slagerij Vreebcirg
SPAJW
R/VEl

Haltestraat 54, Zandvoort, tel. 5712451

VM0/V

Mff/
Weekmedia
EK-Doelpuntenfestival
invulbon:
Vraag 4

VerkoopJReporatie^Accessoires.occacions

In welk jaar deden
er voor de eerste
keer 16 landen aan
de eindronde van
het EK mee?

Deze bon goed bewaren en na de vierde
pnjsvraagweek insturen. Bon moet uiterlijk 3 juli
binnen zijn op onderstaand adres (vergeet de
postzegel niet).

LukonTwcewicIers

Het Parool/Weekmedia
T a v HertiStadT1026
Postbus 507
1000 AM Amsterdam

Kochstraat 8 nieuw-noord Tel 5716504

(1) 1984
(2) 1988
(3) 1996

Optelsom
Optelsom
Optelsom
Optelsom

week 1 - 07 juni
week 2 - 1 4 juni
week 3 - 21 juni
week 4 - 28 juni

Totaal optelsom
Ijzerhandel Zandtvoort

'dit is uw prijswinnend getal
Uitslag prijswinnaars Weekmedia EK-Doelpuntenfestival
05 juli m deze krant Over de uitslag kan niet
gecorrespondeerd worden
-^^

Deze bon uitknippen en vier weken bewaren
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ZORGCENTRUM D E B U I T E N H OF

ZorgBalans Thuiszorg is
j een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500 ,
cliënten. Met verpleeg-en
verzorgingshuizen maakt .
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.

Amsterdamse School voor

Gezondheidszorg
De vraag naar gediplomeerde assistenten wordt steeds groter.
Daarom start de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg
•bij voldoende deelnamemet ingang van september 2000

2-jafigei MBO Avondopleidingen

Door samenwerkingkunnen wij zorg op maat ••„
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt Daarbij vormt
respect voor de eigen
leef sfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
• betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Apothekersassistent
JDIojrCte^
tïaridartsassiéterit
De assistent is een specialist op het hoogste MBO-niveau (4):
B je werkt in hoge mate zelfstandig, vaak in teamverband

Ik werk als verzorgende bij ZorgBalans Thuiszorg. Het werk
geeft me energie en is een verrijking van mijn leven. Samen met
mijn collega's zorg ik ervoor dat mensen zolang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen.

De Buitenhof is gestart
met een uniek organisatie-ontwikkelingstraject,
genaamd Samen Beter.
De nadruk ligt op teamontwikkeling, waarbij
medewerkers samen tot
betere resultaten komen.

Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen? ZorgBalans Thuiszorg zoekt enthousiaste medewerkers, zowel mannen als vrouwen, die willen werken als verzorgende voor zowel de ochtend-, avond- als weekenddienst.
ZorgBalans Thuiszorg biedt u een goed betaalde functie
(ƒ 3.757,- per maand, uitgroei tot ƒ 3.960,- per maand
behoort tot de mogelijkheden) met veel variatie en mogelijkheden om uzelf te ontplooien en prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vergoeding voor kinderopvang en werktijden op
maat.
Wij vragen ervaring in een verzorgende functie en een
opleiding als bejaardenhelpende, verzorgende dan wel ziekenverzorgende.
Bent u gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan bel dan
snel naar onze afdeling personeelszaken 023 - 521 34 21
(of e-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl)

a je bent sociaal én je bent nauwkeurig

ben je werkzaam (geweest) in de gezondheidszorg en

ZorgBalans

Thuiszorg

heb je belangstelling???

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl

Bel dan voor de brochure: 020-6715911
De opleidingen zijn gehuisvest in de locatie
Fred. Roeskestraat 90 1076 ED Amsterdam

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en per auto (gratis parkeren)

Wij zijn op zoek naar

KANJERS
(gediplomeerd verzorgenden m/v)

;|

•i

Waardering is voor ons een begrip mét inhoud
Dus bieden wij:
EEN BONUS VAN ƒ 1000,EN PRIMA OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

Wij zijn trots op ons huis:
Zorgcentrum De Buitenhof is een gecombineerd verzorgings- en verpleeghuis. Bij ons hebben wij dat wel
heel letterlijk opgevat. Bewoners met alle soorten
zorg wonen ieder in een eigen tweekamer appartement kriskas door elkaar. In de somatische zorg in een
fraai opgeknapt gebouw, in de psychogeriatrie aan de
vooravond van een drastische vernieuwende ingreep.
Het wonen hebben wij centraal gesteld. Of het nu
gaat om bewoners met somatische beperkingen of
bewoners die in ons project psychiatrie meedoen:
allen willen wij een huiselijke, geborgen en plezierige
plek bieden. En al zeggen we het zelf: daar zijn we
goed in.
;
Wij zijn trots op wat wij doen:
De Buitenhof is een huis wat wil uitblinken! Dat gaat .
een stuk makkelijker met de vele hulpmiddelen, letterlijk en figuurlijk, die wij daartoe ontwikkeld hebben.
Naast het EVV-systeem een gedegen zorgdossier en
begeleiding op maat (je leidinggevende is je coach).
Naast de modernste tilliften een trainingsprogramma
voor verantwoord tillen. Naast werkoverleg een
SamenBeter methode. Weerkerende BIG-trainingen,
goed lopend multidisciplinair overleg. En wie fit wil
blijven doet vooral mee aan onze fitness onder deskundige begeleiding. Wij investeren in nieuwe ontwikkelingen, zo starten wij in september met kortdurende
palliatieve zorg.
Wij willen jou!
Wij willen veel als Buitenhof, en dat kunnen we nog
beter waar maken met verzorgenden die de wil hebben onze zorg en dienstverlening verder uit te bouwen. En De Buitenhof weet, net als jij, kwaliteit te
waarderen! Een prima salaris, spaarloon en premiesparen, flexibele contracten in alle maten en soorten,
volop gratis parkeren, huisvesting (midden in een
dynamische wereldstad), een werkgever die goed
voor haar/zijn medewerkers zorgt
Wil je meer
weten? Bel 8 of 13 juni tussen 13.00 en 16.00 uur,
telefoon 020 - 6442044, vraag naar Wim Jan Egtberts
of Rob Michielsen en je hoort wat je weten wilt.
Of:
Schrijf je sollicitatiebrief binnen 14 dagen naar:
Mobiliteitsbureau, o.v.v. vacaturenummer 148,
Postbus 67004, 1060 JA Amsterdam.

Ook herintreders zijn van harte welkom!

Ben je minimaal 21 jaar, heb je minstens een MAVO-D diploma of

maakt deel uit van^'

De Buitenhof ligt in
Amsterdam-Bultenveldert en maakt deel uit
van de Verenigde
Amstelhuizen.
De Buitenhof bestaat uit
drie multidisciplinair
samengestelde zorgeenheden en een facilitaire
dienst. Zo'n driehonderdvijftig medewerkers zetten zich dagelijks in voor
de zorg voor driehonderd oudere bewoners.
Het bijzondere van dit
zorgcentrum is de combinatie van verpleging en
verzorging: bewoners
met een verzorgingshuisindicatie kunnen in De
Buitenhof blijven wonen
als hun gezondheid achteruit gaat.

regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

Actvertererv? Bel met Rirta Vèrkaaik 020-562
^ente-Klappers
1 MILJOEN GULDEN:
2172 EA 289

2711 PR394
4711 HJ223
4841 KN 379

Extra: de Lente-Klappers bij de Nationale Postcode Loterij

Heeft u deze maan
•il k gewonnen?

r|| Uitslagen trekking mei 2000

6163 XK 253
6411 HS 199
6881 CW 082

7722 TE 109

EEN BMW:

1035TZ021
1251 PB 027
1871 S J 008
2273 LE 210
2287 ES 038
2289 LB 009
2631 VW 001
8014 PE 015

7391

Mega Jackpot mei

2 miljoen

; 5066 XZ 430 in Moergestel

3 miljoen

JS

in Twello

met
4 winnende loten
ƒ 25.000,- PER LOT
en voor

7391 JS O27

extra: een BMW!

9 juni
Nacht van Hengelo
Hengelo
11 juni
Assendelftse Dag
Assendelft
18 juni
Braderie
Zijtaart

www.postcodeloterij.nl
Ledenservice:
0900-300 1500 (35 cpm)
„Zetfouten voorbehouden

Notaris mr P.J.N, van Os in Amsterdam heeft de trekking van mei 2000 verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere
deelnemer in dezelfde postcode wint -tot 1.000 gulden- dezelfde prijs. Bij prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij die prijzen ook de
leners weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw reke
ning overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
1019
5,- 3573 XP
25,- 7423 BM
50,- 5300
5,- 6269 NC
25,50,- 8332 CE
1025 XX
25,3581
EH
25,- 5344 TE
25,- 6277
5,- 7461
VX
5OO,- 8376 HX
25,1O27
70,3606
70,- 5346 SE
50,- 6286
10,- 7466
70,- 8423
5,3641
1031 TV
50,KK
50,- 7491
50,- 5368 AB
25,- 6374 SZ
GN
500,- 8442
10,1034 RZ
25,3645 DP
25,- 5402 ZP
25,- 6417
VX
25,- 7511
5,- 8444 AJ
100,1043
70,- 5421
5,- 3731
BT
25,- 7511
50,- 6418
5,- 8497
10,1065 BD
25,3741
700,- 5447
CM
70,- 6431
KW
25,- 7513
10,- 8501
NJ
25,1065 SV
3751
25,AK
25,- 5491
BP
1O,- 7514
25,- 6447
70,70,- 8513
1073 GM
3764
25,50,- 6524 PB
50,- 7522 PB
70,70,- 5503 VA
5O,- 8526
1082 GK 7000,- 3765
70,- 5540
10,- 6533 PA
50,- 7535 DD
700,50,- 8607 EX
1103 HH
25,3823 GH
50,- 5563 BX
25,- 6543
5,- 7574 AL
25,- 8632
70,1115
70,3833 XG
50,- 5600
70,- 6545 AL
50,- 7577 DA
700,- 8647
70,1141
3930
70,- 7588
1O,- 8723 EA
500,70,70,- 5632 ME
50,- 6653
1183 KG
700,- 3943
500,- 6685 AM
5O,- 7664
70,- 8735
1O,5,- 5660 AJ
1230 AD
3947 ME
50,50,- 5665 GN
25,- 6707 BL
25,- 7665
5,- 8746
ÏO,PN
1231
25,3962 DJ
25,- 5757 BX
500,- 6825
10,- 7681
GW
HM
700,- 8891
25,1300
70,3992 XG
25,- 5811
70,- 6883
10,- 7754
1O,70,- 9013
1333
EV
50,4016
70,9038
70,1382 GA
25,4050
70,9041
BT
25,1404
BH
700,- 4102
700,AG
700,9051
HA
1426
70,4163
70,9077 SM
50,1432
GE
700,- 4191
700,HG
9087
10,1436
70,4230
70,9137 SK 1000,1506 ZG
4260
50,70,9154
10,1561 GB
4260
25,70,9163
10,1633
JL
4267
50,70,9281
NN
25,1655
5,- 4325
70,9341
5,1686
70,4331
TS
500,9422
10,1764 MJ
4337 BX
50,25,9453
10,(dit is een niet-verkocht lotnummer)
4374 BW
1781
70,25,9486
10,1814
70,4385 JC
25,9489
70,1852 AS
4389
5,50,9512
5,Stand Mega Jackpot juni
1862
70,4454
70,9523
70,1951
70,4551
5,9581
10,1965
SP
700,- 4695 HG
500,9611
10,1974 TK
4701
GA
1OO,50,9621
AK
25,1976
70,4741 . SJ
700,9625 PG
25,2021
CJ
4751
70,25,9641
GM
50,2035 CT
25,4761
70,9642 CV
25,2105
WC
25,4761
25,70,9643 GJ
2116 GA
4765 TH
50,25,9644 TP
50,2172
VA
4812 JH
25,25,- 5821 CM
70,- 7791
25,- 6994
5,- 9649
1O,2182
4841
BV
10,- 7815
25,- 5864
70,SE
25,- 9659
70,70,- 7007
2201
RR
7O0,- 4844 HH
50,- 7890
25,- 5925 AK
50,- 7078 AP
70,- 9711 AE
700,2201
WV
7O0,- 4861
BE
5O,- 7895 TS
50,- 5935 AW
25,- 7206 GG
25,- 9724 NN
25,2271
70,4921
AL
70,- 7931
50,- 5975
TE
50,- 9843
70,- 721'7
70,2274 HH
500,- 5021
CG
50,- 5993
50,- 8014
10,- 7225 NA
SB
700,- 9861
BC 7000,2361
SH
25,5025 RD
25,- 6006 G N
1OOO,- 8017
25,- 7244 NJ
NM
25,50,- 9949 PC
2391
CV 7OO0,- 5061
NS
50,- 6031
1O,- 8028
10,- 7271
70,- 9967
70,2403 EJ
25,5121
JD
10,- 7271
50,- 8051
AE
50,70,- 6131
2415
25,5216 CM
AJ
25,- 6137
BM
25,- 8101 CA
5,- 7316
50,70,5224 HZ
2543
50,- 6226 WV
700,- 7322 PA
700,- 8101 CZ
•25,2561
XM
25,5275
70,- 6245
70,- 8320
70,- 7391
10,2562 SM
700,2566 AK
25,2582
70,2625 NL
7OO,2636 CR
7O0,2645 JL
25,2645 JM
25,2671
7O,j ik wil kans maken op alle prijzen
D de heer
D mevrouw
2712
RD
500,in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
2718
EW
50,de Postcode Jackpot, de PostcodeStraatNaam:
2807
v 70,prijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
2840
70,Hiermee steun ik 28 goede doelen.
70,2851
Adres:.
70,2969
2987 ED
25,D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
2988
5,Postcode:
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
2991
PB
25,3008
70,D
1
x
ƒ
12,50
(één
lotnummer)
3066 EH
25,Plaats:.
3068 SM
25,At/.b. uur keuze aankruisen en verder Invullen
3079 CD
50,in bloklertgrs. Deelname houdt in aanvaarding
3082 XX
25,van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
500,3136 TA
(Post)bartk
- Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500 (35 cpm).
70,3141
nummer:
3145
SR
25,Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
3192
TP
25,om eenmaal per maand de inleg voor de
3193 TB
50,maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
„ . ... ..
7O0,3208 CB
voor de Extra Trekking van nevenstaande
Bel mij bij een prijs ,
700,3208 KD
rekening af te schrijven. boven ƒ 10.000,- Tel:
3222
70,3225
5,3232 HM
50,. •
,
Datum:
70,3258
»^§
•
.,
70,3271
,
,
,
,
'
.
Handtekening:
150.00.06 .3300
70,3317 AC
50,50,3317 TR
25,3328 ZK
50,3342 AJ
3402
5,; Bon uitknippen 'en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
25,3422 AA
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
70,3447
l
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer I_0.890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.
25,3553 HE

Staaf u hier na de volgende trekking als winnaar van de Postcode Jackpot?

Ik hoop écht dat uw
postcode erbij staat. En
dat u meespeelt natuurlijk, want anders wint u
helemaal niets. En dat
zou zonde zijn. Het liefst
zou ik al onze deelnemers een prijs geven.
Of 't nou een grote
of een kleine prijs is...
iedereen verdient er
minstens één. Al was
het alleen maar voor
de grote bijdrage die u
levert aan de vele goede
doelen die de Postcode
Loterij financiële steun

biedt. Gelukkig winnen
er elke maand heel
veel deelnemers voor
miljoenen guldens aan
prijzen. En zo kunt u
ook een keer in de prijzen vallen, net als deze
winnaars van de
Postcode Jackpot
van 9 miljoen gulden in
Utrecht! Maar dan moet
u natuurlijk wel meespelen!

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

De KIENï-getallen

K I

oo

N!

17 24
27 29 41 42
56 61 68 70
03

Postcode Loterij
Kijk zondag 11 juni:
22.45 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055
(99 cpm) om kans te
maken op

Raymond
Weill damesen herenhorloges

BON VOOR MILJOENEN

• NATIONALE B

'•LOTERIJ

-
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enthousiaste
verkopers

AMSTELHOF
mstelhof /s een van de
Onze bewoners zijn bij ons in goede handen. Maar
[roofste verpleeghuizen in
jij ook! Amstelhof investeert in mensen.
msterdam, gevestigd in
,en monumentaal pand in
Verzorgenden en teamleiders
et centrum van de stad.
\50 medewerkers zorgen
Opgelet!
vor 350 somatische en
psychogeriatrische cliënten. >. Waardering is voor ons een begrip mét inhoud
r zijn speciale zorgprojec;n, zoals hartrevalidatie,
Dus bieden wij:
'VA-revalidatie, coma-en
eademingszorg en binnen
EEN BONUS VAN ƒ 1000,'e psychogeriatrische afdengen ontwikkelingen van
EN PRIMA OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN
leinschalig wonen.
Als je onze collega wordt en zes maanden in
dienst blijft, ontvang je een bonus naar rato van
het percentage van je dienstverband. Bij een 36urige werkweek is dat maar liefst ƒ 1000,-. En we
hebben nog veel meer voor je in petto.
Naast een salaris conform de CAO Verpleeg- &
Verzorgingshuizen, biedt Amstelhof prima
secundaire arbeidsvoorwaarden. Wil je hogerop?
Dan ben je bij ons aan het goede adres.
Verzorgenden stellen wij in staat de opleiding tot
verpleegkundige (kwalificatieniveau 4) te volgen.
Teamleiders komen in aanmerking voor een
managementopleiding. Maar ook op andere gebieden bieden wij je ondersteuning. Zo is bijvoorbeeld interne huisvesting mogelijk, maar ook
bemiddeling bij kinderopvang.
Ons personeelsbeleid is gebaseerd op respect en
een grote vrijheid in werkwijze, ontplooiing en initiatieven. Afhankelijk van je voorkeur kies je voor
een dienstverband tot maximaal 36 uur per week.
Wij spelen zoveel mogelijk in op je wensen. Wil je
meer uit je zorgbaan halen? Heb je belangstelling
voor leidinggeven? Heb je voorkeur voor een
somatische of psychogeriatrische afdeling? Of ben
je geïnteresseerd in de speciale zorgprojecten?
Amstelhof biedt je vele mogelijkheden.
Geïnteresseerd?
Ben je een ervaren verzorgende of teamleider en
ben je geïnteresseerd in een baan in Amstelhof,
bel dan voor meer informatie of voor een sollicitatieformulier met het secretariaat van de afdeling
Personeel & Organisatie, tel: 020-555 07 99. Of
stuur een sollicitatiebrief met CV naar:
Mobiliteitsbureau, o.v.v. vacaturenummer 124,
Postbus 67004, 1060 JA Amsterdam. Wij verzoeken je te reageren vóór 21 juni a.s.

ElectricCity is de electronica
afdeling in 32 vestigingen van
Nederlands grootste warenhuis V&D. Je vindt er een ruime
keuze op het gebied van pc's,
randapparatuur, (mobiele) telefonie en huishoudelijke elektronica. Deze formule
scoort bij steeds meer klanten. Omdat ze niet
alleen prijs stellen op een betrouwbaar product, maar ook op deskundige informatie en
goede service. Ter uitbreiding van onze
ElectricCity teams zijn Wij op zoek naar
enthousiaste fulltime, parttime en hulpkracht
verkopers.

FT/PT
Kies de baan die bij je past
Voor deze banen zoeken we kandidaten met
een opleiding op Mavo-niveau. Voor de hulpkrachten geldt datje beschikbaar bent op kopavonden en op zaterdagen. Wat voor iedereen geldt: interesse in actuele media en producten, enthousiasme en een klantgerichte
instelling. Die kwaliteiten waarderen wij met

Zandvoorts Nieuwsblad

is een gesubsidieerd
kinderdagverblijf voor kinderen
van O tot 4 jaar op een mooie
lokatie in Zandvoort.
We hebben drie groepen, een
baby-, dreumes- en peutergroep.
Wij zoeken op korte termijn een

enthousiaste medewerker (m/v)

wij bieden je:
• een enthousiast team
• werkbegeleiding
• eenjaarcontract met zicht op een vaste aanstelling
• salaris volgens CAO welzijn

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
'gemeenten Bennebröek,
'Bloemendaal, Heemstede
«n Zandvoort. 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
slierten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
'ZorgBalans Groep.

een prima salaris, én hoe meer je
verkoopt hoe meer bonus!
Opleidingfaciliteiten op maat en
alle ruimte om je sterke kanten verder te ontplooiien.

Stichting kinderdagverblijf

je moet:
• zelfstandig kunnen functioneren
• samen kunnen werken in een team dat goede kwaliteit wil bieden in het
kinderdagverblijf
• het leuk vinden om in een kinderrijke omgeving te werken

l

de Ronde Vener

Vroom & Dreesmann

Het gaat om een nieuwe functie binnen onze organisatie, waarvan
de taken zullen zijn:
• het voorbereiden van de maaltijden van de kinderen
• licht huishoudelijk werk

Verantwoordelijkheden
Wrden zo laag mogelijk in
<ie organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
.het initiatief van iedere
l medewerker.

Uithoornse Courant

Zin om aan de slag te gaan in de fascinerende
wereld van ElectricCity? Stel je dan per brief of
e-mail kandidaat en je hoort snel van ons.
Adresseer hem aan:
Mevr. A. Oelen
Postbus 276, 1000 AG Amsterdam
o.v.v. Vacature ElectricCity
of e-mail: a.oelen@vd.nl

Vroom & Dreesmann

ter ondersteuning van de groepsleidsters van het kinderdagverblijf
voor 20 uur per week (ma. t/m vrij. van 9.30 tot 13.30 uur)

Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de.eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respectvoorde eigen
teefsfeer het uitgangspunt
Voor onze dienstverlening.

Aalsmeerder Courant

ElectricCity zoekt

VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM

mstelhof maakt deel uit
art de Verenigde
mstelhuizen. Hierbij zijn
ertien zorginstellingen aanesloten.
<ns bezoekadres:
mstel 51, W18EJ
msterdam;
'•mail: p&o@amstelhof.nl;
website: www.amstelhof.nl.

Amstelveens Weekblad

Heb je interesse?
Bel dan Relinde Adegeest,
dinsdag tot en met vrijdagochtend tussen 9.00-12.00 uur, tel. 023-5713665.
Of schrijf een brief aan kinderdagverblijf "Pippeloentje"
Burgemeester Nawijnlaan 101
2042 PZ Zandvoort

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Sennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.
Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Ik werk samen met andere vakantiekrachten bij voornamelijk
oudere mensen thuis. Wij zorgen ervoor dat de vaste medewerkers zorgeloos op vakantie kunnen en dat de cliënten de hulp
blijven krijgen die zij nodig hebben.
Help jij .ook mee om deze zo belangrijke zorg te garanderen?
ZorgBalans Thuiszorg zoekt vakantiekrachten, zowel mannen
als vrouwen, voor huishoudelijke en/of persoonlijke verzorging.
De minimum leeftijd is 17 jaar. Om dit werk te kunnen doen is
ervaring in huishoudelijk en/of verzorgend werk vereist.
Het salaris is bruto ƒ 15,23 per uur. Bovendien krijg je na vier
weken ook nog eens een bonus van ƒ 100,-.
Ben je gemotiveerd om net als ik aan de slag te gaan bel dan
zo snel mogelijk naar onze afdeling personeelszaken, telefoonnummer 023 - 521 34 21 (of e-mail info@zorgbalansthuiszorg.nl)

ZorgBalans

Thuiszorg

Ik werk als thuishulp bij ZorgBalans Thuiszorg. Ik vind het leuk
om voor oudere mensen te werken en verhalen over vroeger te
horen. Samen met mijn collega's zorg ik ervoor dat mensen
zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen? ZorgBalans Thuiszorg zoekt enthousiaste
medewerkers, zowel mannen als vrouwen, die willen werken als
medewerker huishoudelijke zorg voor minimaal 12 en maximaal
27 uur per week.
ZorgBalans Thuiszorg biedt u een goed betaalde functie
(maximaal ƒ 2.433,- bij 27 uur per week) met veel variatie en
mogelijkheden om uzelf te ontplooien. Verder een opleiding op
onze kosten en prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals,
vergoeding voor kinderopvang, een aantrekkelijk fietsenplan en
werktijden op maat.
Wij vragen ervaring in huishoudelijk werk en een dienstverlenende en collegiale instelling.
Bent u gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan bel dan
snel naar onze afdeling personeelszaken 023 - 521 34 21
(of e-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl)
Ook herintreders zijn van harte welkom!

ZorgBalans
ULO

Thuiszorg

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
F-mail: info@zorgbalanslhuiszorg.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

C U S T O M

B U I L T

L U X U R Y

Y A C H T S

De Vries Scheepsbouw te Aalsmeer vervaardigt luxueuze zeegaande motorjachten onder de naam Feadship. Elk
Feadship jacht wordt volledig overeenkomstig de wensen van de toekomstige eigenaar ontworpen en gebouwd.
Kenmerkend voor onze schepen is perfectie tot in het kleinste detail. Daarin slaag je alleen als je met mensen werkt die
hun vak als geen ander verstaan. In verband met onze groeiende orderportefeuille zoeken wij ter versterking van ons
team de volgende vakmensen:

II

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 0 2 3 - 5 2 1 3421, Fax 023-521 3499
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

FINEERDER / MEUBELMAKER
In onze moderne meubelmakerij worden op ambachtelijke wijze interieuronderdelen voor onze schepen vervaardigd.
Er wordt gewerkt met de meest uiteenlopende exotische houtsoorten, toegepast in zowel massief hout als fineer. Wegens
toenemende werkzaamheden bij het verwerken van het fineer zoeken wij een meubelmaker die ervaring heeft als fineerder, of hiervoor bij ons bedrijf opgeleid wil worden. Naast het fineren zult u ook als meubelmaker werkzaam zijn.
Wij zoeken een vakman die uit het juiste hout gesneden is, iemand die zowel zelfstandig als in groepsverband kan werken.

MEUBELSPUITER
Voor het spuiten van onze handgemaakte meubels zoeken wij iemand die ervaring heeft in beitsen met zijdeglans en
hoogglans afwerking en afwerking van spuitwerkzaamheden in kleur. Spuiters die hier opgeleid willen worden nodigen wij tevens uit om te solliciteren.
Voor beide functies vragen wij: LTS-MTS-niveau / enige ervaring.
Tevens nodigen wij gemotiveerde leerlingen uit te solliciteren. De Vries Scheepsbouw heeft een gecertificeerd jeugd
opleidingsplan en uitstekende voorwaarden voor de jongere medewerkers. Aan vakkennis en de juiste mentaliteit om
in teamverband samen te werken stellen wij hoge eisen. Wij bieden: afwisselend werk, een goede werksfeer, een modern uitgeruste werf, en goede arbeidsvoorwaarden.
Voor uw sollicitatie nodigen wij u uit te schrijven naar:
De Vries Scheepsbouw B.V., t.a.v. Joost de Vries, Postbus 258, 1430 AG Aalsmeer.
Of email naar joost@vriesyard.feadship.nl. U kunt ook bellen waarna wij u een sollicitatieformulier zullen sturen.
Telefoon 0297 388900. Op onze internetsite vindt u meer informatie over onze produkten: www.feadship.nl

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met

^y/" de vries scheepsbouw b.v.
Oosteinderweg 25 . PO Box 258 . 1430 AG Aalsmeer. The Netherlands . Phone (0)297 388900 . Fax (0)297 388901

A d v e r t er e n ? B e l met Rina Ve r k a a ik O 2 0 - 5 6 2 2 8 0 4

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
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DEUDEKOM
Internationaal transport en verhuizingen

Vraagt voor spoedige indiensttreding:

Verhuizers
Vereisten: Ervaring in bedrijfs- en particuliere
verhuizingen

cvz

Chauffeur Buitenland
Vereisten: Groot rijbewijs, chauffeursdiploma,
ADR diploma, rijervaring trekker/oplegger
en/of motorwagen/aanhangwagen.

College voor zorgverzekeringen

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan:
A. J. van Deudekom B.V. Industrieweg 35
1115 AD Duivendrecht, tel. 020-6981981
www.deudekom.nl

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is
de opvolger van de Ziekenfondsraad. Het CVZ kent
twee bestuursorganen. Het bestuur van het CVZ en
de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie (CTU).
Het bestuur van het College coördineert en financiert
de uitvoering van de belangrijkste verzekeringswetten
op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland:
de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Het College beheert de overheidsgelden voor deze wetten en wijst die gelden toe aan
zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De CTU ziet erop
toe dat de gelden goed besteed worden.

A7/7V
'KI

MET SPOED GEZOCHT !
VERPLEEGKUNDIGEN
(wisselende diensten op O-urenbasis)

VERZORGENDEN (C en D)

Ben je op zoek naar een flexibele baan in de thuiszorg?
Kun je het vak op kwalitatieve en zelfstandige wijze uitoefenen?

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.

Bel dan nu naar NTN Thuiszorg Amsterdam.
Tel. 020-6714288

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving niet

Wat heeft NTN te bieden?
B een passend salaris, conform CAO thuiszorg
B goede secundaire arbeidsvoorwaarden
B verschillende mogelijkheden m.b.t. het dienstverband
B spaarloonregelingen en deelname in collectieve verzekeringen
B regelmatige (bij)scholing, (opfris)cursussen, etc.

Rina Verkaaik 020 - 562 2804

, NTN Regiobureau Amsterdam,-Roerstraat 1, 1078 LH Amsterdam .

..Werken over de grenzen en toch uiterst precies,...

Medewerker
afrekeningen,
De afdeling De Financiële afdeling/Buitenland (FA/BTL)
zorgt voor aan- en afmelding van personen die volgens
internationale verdragen aanspraak hebben op medische
zorg in Nederland en verdragslanden. Van die aan- en
afmeldingen worden persoonsgegevens en verzekeringstijdvakken vastgelegd. Op basis van die gegevens vindt
de afrekening van de kosten van medische zorg met de
verdragslanden plaats. Verder beoordeelt de afdeling
Buitenland verzoeken om afgifte van AWBZ-verklaringen.
De gegevens worden in een geautomatiseerd informatiesysteem verwerkt binnen een zelfontwikkelde applicatie.
De afdeling Buitenland is opgebouwd uit de bureaus
Werkvoorbereiding, Zaakbehandeling en Afrekeningen.
De functie In deze functie verricht u financiële en
administratieve werkzaamheden.
U voert declaratiegegevens in een geautomatiseerd
systeem in. U verwerkt verzoeken tot tarifering van
de kosten van medische zorg in verdragslanden.
Verder ondersteunt u overige medewerkers van
het bureau Afrekeningen met voorkomende routinematige werkzaamheden.
Ue vraag De man of vrouw die wij zoeken heeft een
opleidingsniveau HAVO/MEAO. Kennis over en ervaring
met ziektekostenverzekering en kennis van de Franse
taal is een pre. U bent vaardig met Word. U bent een
goede teamwerker. Daarbij heeft U een flexibele houding
en bent u accuraat.
Het aanbod Het CVZ biedt een salaris afhankelijk
van leeftijd en ervaring van maximaal f 4344,- bruto per
maand, een arbeidscontract van l ,5 jaar, flexibele
werktijden, 23 vakantiedagen en 25,5 ATV-dagen,
een 13e maand, een ABP-pensioenvoorziening en
goede studiemogelijkheden.
Voor meer 'informatie over deze functie kunt
u contact opnemen met de heer Th. Daamen, Hoofd
Financiële afdeling/Buitenland, telefoon 020 - 3475495.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie binnen twee weken
na verschijning van deze advertentie sturen aan
het CVZ, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen onder
vermelding van vacaturenummer 18. U kunt ook
reageren per e-mail khove@cvz.nl.

ZorgBalans Thuiszorg is

;sen zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.
Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Ik werk als alphahulp bij ZorgBalans Thuiszorg en doe dat met .
veel plezier.
Ik zorg ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen.
Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen?
Wij zoeken - ook voor de komende vakantieperiode •
enthousiaste alphamedewerkers, zowel mannen als vrouwen,
die willen werken bij (oudere) mensen thuis.

Logisch. En daarom willen we je graag een opleiding tot surveillant of. agent aanbieden, Voor een
politieman of -vrouw is geen dag, geen uur hetzelfde. Het ene moment aangrijpend, het volgende moment
vol actie. En vaak heb je een hoop plezier. Op straat, waar het echte politiewerk zich afspeelt.

Als alphamedewerker bent u in dienst van de cliënt. U werkt
minimaal 3 uur per 14 dagen of maximaal 12 uur per week.
Het salaris is netto ƒ 16,24 per uur voor 23 jarigen en ouder.
Bent u ook gemotiveerd om dit werk te doen bel dan snel
naar onze alpha-afdeling telefoonnummer 023 - 521 34 21
(of e-mail: info@zorgbalans.nl)
Het enige dat ZorgBalans Thuiszorg van u vraagt is ervaring in
huishoudelijk werk en een dienstverlenende instelling.

Maar ook op het bureau, waar je administratieve zaken afwikkelt en informatie verstrekt. Dit werk
vraagt om interesse in de wereld om je heen, inlevingsvermogen in de situatie van anderen en de moed
om op onverwachte momenten knopen door te hakken. We zijn op zoek naar mensen die niet snel met hun:
mond vol tanden staan en creatieve oplossingen aandragen. Surveillant kan ook een mooie opstap zijn naar de functie van agent.

il

^

Naam & voorl.:_

.M/V

Poste ./Hoo«pi.:_
Geboortedatum:
Opleiding:

ZorgBalans

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl

Ik ben geïnteresseerd in een naan bij de politieregio:
lioord-Holland-Noord
Zaanstreek-Waterland
Kennemerland • :
• L Amsterdam-Amstelland
Gooi en Vechtstreek (alleen surveillanten)
S.v.p. de voorkeurskorpsen (Ie, 2e en 3e keus) vermelden.

Adres:

Ben jij ten minste 16,5 jaar (voor de functie van agent 17,5 jaar), heb je een diploma op minimaal VBO-B/C-niveau (voor agent

Thuiszorg

STUUR DE BON IN VOOR HET BETERE WERK.

minimaal VBO-C/MAVO) en ben je klaar voor het betere werk? Schrijf dan nu je eigen bon uit. Dan krijg je alle informatie over
werken bij de politie zo snel mogelijk thuis gestuurd. Je kunt ook bellen met onze Banenlijn: 0800-6096.

w w w . p o l i t i e . ii l

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

-Diploma: ja/nee*

Telefoonnummer:»
•Doorhjlen wat niet van toepassing t).

Deze bon in een envelop zenden aan:
Banenlijn Politie, Anttroordnuntner 1445, 1300 V£ Almere.
Eeti postzegel-is niet nodig.

POLITIE
Noord -Holland

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804

Gein. Zandvoort
SwalucstraaL 2
2042 KBZandvoort
TEKST : Afd. Archief
bcz. wijk 2042/7

auw een. lekker stuk fiete kif! ®
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Datum
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni

HW

LW

HW

LW

02.46

10.35

23.15

03.25

11.35
12.30

15.09
15.56

04.09
04.45
05.26
06.00
06.31
07.05

00.25
01.04

01.46
02.25
02.56

16.36
17.15
17.44
18.25
18.56
19.30

Zand voort
viert ook
EK-voetbaE

Zuid-Afrikaanse
schrikt van
toplessmeisjes

23.55

13.04
13.45
13.54
14.24
15.10

Maanstand: VM za 17 juni 00.27 uur.
HW: ma 19 juni 06.00 uur, + 103 cm NAP.
LW: wo 21 juni 02.56 uur, - 96 cm NAP.

ZANDVOORT - Een 17-jarije jongen uit Beverwijk is in de
nacht van zaterdag op zondag
lodelijk verongelukt op de
;oulevard Barnaart. Volgens
: tuigen nam de jongen met
lijn scooter een flauwe bocht.
!ij keek achterom en lette
•ven niet op. Daardoor raakte
ij de stoeprand en de lage beonnen anti-parkeerpaaltjes
angs het fietspad. Hij viel. De
ongens overleed zeer kort na
,et ongeval.
Zijn vriend, die achterop zat,
aakte zwaargewond. Hij liep
diverse breuken en inwendig
etsel op. De jongen is naar het
Kennemer Gasthuis in Schalkwijk gebracht.
De boulevard is een paar uur
afgesloten geweest vanwege
iet ongeluk. De politie is bezig
met een onderzoek naar de
toedracht van het ongeval.

ZANDVOORT - Twintig
bewoners van het Strandhotel kunnen binnenkort weer
terug naar de eerste en tweede verdieping van de flat
links naast het casino. Het
gebouw is drastisch verBouwd.

ADVERTENTIE

CENSE&
'NÜNGEN
V
A

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 10

Het Strandhotel maakt onderdeel uit van de Regionale
Instelling voor Beschermd Wonen (Ribw). Het is aangepast
aan een nieuwe filosofie. Grote
instellingen met centrale keukens worden tegenwoordig opgedeeld in kleine 'units'. In het
verbouwde Strandhotel delen

ADVERTENTIES

ij

olgens mij zijn de vaders
V van vandaag anders dan de
vaders van gisteren. Het valt
mij op als ik enkele dagen bij
mijn dochter logeer. Omdat zij
en haar man een baan hebben
gaat mijn kleindochter Steffie
enkele dagen naar de crèche.
Op de andere dagen wordt het
ouderschap verdeeld.
Mijn schoonzoon is dan enkele dagen alleen thuis en
orgt voor het huishouden en
2'n dochtertje. Hij draait er z'n
tiand niet voor om. Flesjes geren, vieze luiers verschonen,
wassen en strijken: het maakt
niet uit, het wordt gewoon ge3aan. Zelfs het eten staat 's
avonds te pruttelen als ma
huis komt.
Het grappige vind ik dat luj
Hij uitlegt hoe de papieren luiers om moeten. De vaders van
3e jaren zestig waren anders
Jan de vaders van nu. Ik heb
iet nog nooit voor elkaar gekregen dat mijn man achter de
inderwagen ging lopen. En
^aby's verschonen, daar had
hij echt een bloedhekel aan.
Als hij onverwachts moest op, dan kreeg hij het altijd
voor elkaar dat de poepluier
iet niet verschoond hoefde te
worden. Kinderen waren leuk
ze moesten niet huilen
want dan was pa verdwenen.
Ik denk dat het een typisch
laren zestig kenmerk was. Een
ander vadergevoel.
De vaders van vroeger zijn
ae trotse opa's van nu. Quasijjpnchalant lopen ze achter de
kinderwagen. De opa's van te"nwoordig
hebben alle tijd.
<^:e gaan met hun kleinkinden fietsen, zwemmen en mee
ar het sportveld. Ook mijn
an is zo'n trotse opa. Zijn
.eindochter is het liefste en
ydehandste kind van de hele
gereld. Alleen verwisselt hij
°g steeds geen poepluier.
at is het enige minpuntje. De
a
<3er van toen is nu een vooropa.
Nel Kerkman

bands boeken als ze een podium in hun straat willen hebben. Er komt geen grote tent
bij deze twee festivals.
Het jazzfestival wordt van 11
tot en met 13 augustus gehouden. Voor de zondag kunnen
de strandpaviljoens bands uitnodigen. Op zaterdag zijn er
volgens Tap diverse podia mogelijk, waarvoor de horeca-onTap wil donderdagmiddag in dernemers zelf de bands moCafé Neuf horen wat zijn colle- gen uitkiezen als het aan Tap
ga's dit jaar met de festivals
willen doen. Zo wil hij voorkomen dat deze zomer alle festivals in het water vallen. Dat
dreigde even te gebeuren door
problemen tussen de horecaondernemers, de half terziele
HGZ (Horeca Groep Zandvoort) en het door het Ondernemers Platform Zandvoort ligt. Tap: „Ik verwacht dat op
ingeschakelde evenementen- vrijdagavond de cafés binnen
bands hebben. Maar dit gaan
bureau Robert Leeseman.
we allemaal nog bespreken."
HGZ-voorzitter Wiebe BeekLeeseman verzorgt voor het
elaar heeft het organiseren van
de festivals aan Tap en Leese- jazzfestival de vergunningen
man overgelaten. Zij hebben en de publiciteit. De tent op
inmiddels al twee keer uitge- het Badhuisplein gaat hoogstbreid overlegd. Ze hebben af- waarschijnlijk v/el door. Heinegesproken dat Tap de vergun- ken heeft sponsoring toegeningen en publiciteit voor het zegd en Leeseman is druk beTropicanafestival op 15 juli en zig met andere sponsors, zoals
het Goodbye Summerfestival de Hema en ABN/Amro. Beekop 9 september gaat regelen. elaar, Tap en Willem van der
De cafés moeten zelf de Werff (Strandcafé) hebben

hun medewerking al toegezegd. Zij huren waarschijnlijk
een tap in de tent.

Geen file na Pinksterrace

Rijnland pakt
stank in
Noord aan

Tap vraagt
collega's
om wensen

ZANDVOORT - Een 21-jarije Zandvoorter ligt nog steeds
in het VU-ziekenhuis in Amsterdam, omdat hy zaterdagnacht knock-put is geslagen
door een 19-jarige Haarlemmer. Zijn toestand is stabiel
volgens de politie. Hij heeft een
schedelbasisfractuur.
De Zandvoorter stond te urineren op het Kerkplein. Dat
zinde de Haarlemmer niet. Bij
de ruzie die ontstond haalde
de Haarlemmer flink uit. De
Zandvoorter ging tegen de De voetbalgekte is ook in Zandvoort losgebarsten. De Haltestraat hangt vol met vlaggetjes en elk café viert zijn eigen feestje.Zie
ook Sportpagina
Foto Chris Schotanus
vlakte.

MAKELAAR,

pagina 3

ZANDVOORT - De horeca-ondernemers mogen d9nderdag met hun wensenlijstje komen voor de festivals.
Ben Tap (van Shooters en
Koninklijke Horeca Nederland) zal dan voor hen de onderhandelingen voeren met
de gemeente.

Knock-out na
'piasruzie'

NVM

Deze week:
22 pagina's

Horeca mag zelf bands
voor festivals

Voetbalgekte

Dodelijk ongeluk
iet scooter

En verder:
Weer ruzie
in de
politiek
pagina 3

pagina 9

pagina 5

De wandelschoenen
uit de kast en lopen
maar: de
Avondvierdaagse is
begonnen. Ankie
Miezenbeek legt uit
waarom het
organiseren van dit
evenement zo leuk is.

Los nummer 2,10 gulden
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Verbouwing
Strandhotel
bijna klaar
twee tot zes bewoners samen
met elkaar een appartement
met een keuken en huiskamer.
Onder de appartementen, op
de begane grond en in het
soutterrain, komen in de toekomst een restaurant, conferentie-oord en grand café waar
bewoners werkervaring kunnen opdoen. Daarvoor heeft
het Bibw inmiddels een subsi-

die gekregen van de Stichting
Gezondheidszorg
Spaarneland. De derde verdieping, die
ook aan het Ribw toebehoort,
wordt binnenkort verkocht.
Oorspronkelijk woonden er
160 mensen in het Strandhotel. Er komen er slechts twintig
terug na 18 juli. De anderen
hebben elders onderdak gekregen. Volgens Ribw-directeur F. Haak is dat in overleg
met de bewoners gebeurd.
De twintig 'Strandhotelbewoners' wonen tijdelijk in De
Meent (Hotel Friesland). De
Meent staat echter ook te
koop.

ZANDVOORT - „Het is
goed gegaan tijdens de races
op Eerste Pinksterdag,"
vindt Ron Oudhuis, plaatsvervangend chef van de
Zandyoortse politie. Volgens
het circuit bezochten 29 duizend mensen de races.
De file op de Zandvoortselaan
was na twaalf uur opgelost, redelijk wat mensen bezochten
de winkels en horeca in het
centrum volgens Oudhuis en
na afloop was er geen extra
drukte meer op de wegen na
half zeven.

Krabbel van Jos

Wlka A uit o g l as
Euro-kentekenplaten in 1 dag gereed.
Alle merken autoruiten.
Wij vergoeden 150,- eigen risico
en de rest regelen wij met uw verzekering.
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.

Op de Zeeweg bleef het verkeer zo goed doorrijden dat de
politie zich concentreerde op
de aanvoer vanaf de Zandvoortselaan. Daar stond het
verkeer wel enige tijd vast tot
aan Heemstede, 's Middags
kwam het verkeer weer op
gang na de demonstratie van
Jos Verstappen.
De politie zette circa twintig
extra mensen in om het verkeer te begeleiden. Op het
kruispunt HaarlemmerstraatTolweg en Tolweg-Gerkestraat stond bijvoorbeeld een
politiemedewerker het verkeer
te regelen. Die stuurde het verkeer zoveel mogelijk richting
parkeerterrein Zuid. „Op verzoek van de ondernemers in
het dorp waren we niet te
streng. Ik had iedereen de instructie gegeven om niet massaal het dorp af te sluiten,"
vertelt Oudhuis, die naar aanleiding van het krantenbericht
van vorige week contact had
met het Ondernemers Platform en met de strandpachtersvereniging.

In de tent zal volgens Leeseman louter echte jazz te horen
zijn. „De namen van de bands
zijn nog niet bekend, maar ik
verwacht dat dit zeer binnenkort rond komt." Ook over de
kerkdienst met dominee Boeyinga en Milly Scott en het kinderprogramma is Leeseman
optimistisch gestemd. „Daar
wordt druk aan gewerkt. Voor
het kinderprogramma overdag
hoop ik op medewerking van
muziekschool New Wave."
Ook Tap is positief. „Ik heb
al een rondje door het dorp gemaakt en goede geluiden gehoord. Yanks, Sesto Senso,
Neuf, Chin Chin en de Harletójn willen graag podia hebben.
Voor het einde van de Haltestraat heb ik samen met vijf
collega's zelfs al een draaiboek
klaar liggen."
„Maar," zegt hij, „het is natuurlijk wel belangrijk dat alle
horeca-ondernerners er donderdag bij zijn. Wie niet op tijd
met zijn wensen komt, moet
zelf een podium regelen en dat
zou weieens een stuk moeilijker kunnen liggen bij de gemeente."

ZANDVOORT - Hoogheemraadschap Rijnland gebruikt
de oxidatiebedden van afValwaterzuiveringsinstallatie in
Noord niet meer. Gisteren zijn
ze buiten gebruik gesteld.
Daarmee hoopt Rijnland dat
een van de belangrijkste oorzaken van de stankoverlast in
Noord voor de lange termijn
weggenomen is. De eerste dagen zal er nog wel wat te ruiken
zijn volgens het hoogheemraadschap.
Tot eind juni wordt er aan de
waterzuiveringsinstallatie gewerkt. Behalve het afkoppelen
van de oxidatiebedden, neemt
Rijnland nog andere maatregelen. Zo wordt de lucht wéggezogen en gefilterd door een
biofllter. Bovendien voegt
Rijnland ijzerchloride toe als
het nodig is. Ijzerchloride
bindt zich aan de stankstpffen.
Die zinken daardoor. Uit onderzoek is vorig jaar gebleken
dat de oxidatiebedden de belangrijkste stankveroorzaker
zijn. Al jaren klagen omwonenDe ondernemers vinden het den over de stank.
vervelend dat zij erg weinig
klandizie hebben bij grote
race-evenementen omdat de
politie het verkeer niet naar
, . .
„
het centrum laat gaan. Bovendien klaagden ze vorige week *A'QHTE CNTACTLENZEN;;
over gebrek aan overleg.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Mona Meier (links) controleerde zondag of autocoureur Jos Verstappen zijn handtekening wel goed
zette op haar doek. De opbrengst van het schilderij gaat naar de Stichting Zorg aan Zee die een
gezinsvervangend tehuis in Zandvoort voor jongeren met een verstandelijke handicap wil realiseren.
Foto Karin Schut

ADVERTENTIE

Kansen krijg je niet,
die moetje creëren

INFO-AVOND HEAO DEELTIJD

heeft alïe dranken!
Geldig van 14 jun! t/m 20 juni alleen in onze slijterij

ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

DINSDAG 4 JULI
:• WaaHM
Aanvang: 19.30 aiur
Weesperpiein 8.'

Motorrijder gewond
ZANDVOORT - Door toedoen van een 26-jarige motorrijder uit Lekkerkerk is zondagmiddag een 38-jarige motorrijder uit. Nieuwerkerk aan
den IJssel zwaargewond geraakt. De Lekkerkerker zag te
laat dat de Nieuwerkerker op
de Burgemeester Van Alphenstraat stilstond om voetgangers te laten oversteken. Hij
remde en trok zijn motor onderuit. Daarbij gleed hy tegen
de motorrijder uit Nieuwerkerk.

SSiieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:

l l l l l l l l l l l
l l l l l KW1899V

Giro/Banknr.:
l M
l l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halljaar/37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA a
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. °

woensdag 14 juni 2000

Weekmedia 17

Gemeente Zandvooit

FAMILIEBERICHTEN
He'droekl, m.i.ir d.mkb.i.ir d.il hem verder lijden
bu-ip.i.iicl isjjcblcven, delen \vij LI ineded.il heden
is m ei luilcn on/e bioer, XVV.IKCI, ftom en oudoom

Arie Paap
m de' Ic'c'ltijil v,in 70 |,ui
G l'.i.ip
\V II IM.ip-.Sdlijll

Openingstijden Centrale Balie/
centraal telefoonnummer

V C P.i.ip

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

Ci C Meenm.m-l'.i.ip
l l Steenm.in
\e\en, nichten
en .ichtemicht|cs
H |imi 2000
Correspondentieadres
G C Meenm.in-P.i.ip
'lolvvoH l l
20 i2 i:j Z.md\oorl
I"i is gelegenheid lol condoleren op cloncleicl.if> 15
luni \.m 19 00 tol 19 W uur m hel uiu.i.irlcentruni
.i.in de Postsir.Mt 7 Ie Z.mcKoorl
De cieiruliejiletlHiglieid /.il pl.utsv melen op vri|clig 16 juni om .S i5 uur in uenulorium Velsen,
Duin en Knnclbeigeixveg 2-1 ie Dnehuis (Velsen)
"levens /.il er n.i .illoop v.m de plechugheid gelegenheid /i|n tot condoleren in één \.m de ont\.ingk.imers v.m het crein.uoraim

574 01 02.

Tweewekelijks
spreekuur college
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt
elke twee weken spreekuur op donderdagavond van
18.00-20.00 uur.

Moeder zij n is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven
alles... en tevreden sterven.
Bedroefd geven wij u kennis dat op 94-jarige leefüjd na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan onze zorgzame moeder, schoonmoeder en
oma

Wil men een collegelid spreken dan kan men zich
minimaal een week van tevoren aanmelden bij het
bestuurssecretariaat. Terwille van een goede voorbereiding is het tevens van belang dat men het
onderwerp van gesprek aangeeft. Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling
van de Centrale Balie. Men kan zich dus gewoon via
de ingang Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder afspraak het
spreekuur te bezoeken.

Hilje van der Mije-van der Gaag
- HilK. Prins-Schaap
B van der Mije
W. van der Mije-Kamphuis
Monique en Wouter
Roland

Afspraak met collegelid

12 juni 2000
Correspondentieadres:
B. van der Mije
Van Galenstraat 62
2041JT Zandvoort
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid
nemen en condoleren op donderdag 15 juni van 20.00 tot 20.30 uur
in het uitvaartcentrum aan de
Poststraat 7 te Zandvoort.
De bijzetting in het familiegraf zal
plaatsvinden op vrijdag 16 juni om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te
Zandvoort.
Tevens zal er na afloop van de
plechtigheid gelegenheid zijn tot
condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat
een afspraak met een collegelid maken. Het secretanaat is bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men -liefst
schriftelijk- van tevoren aangeeft wat het onderwerp
van gesprek is Op deze wijze kan een gesprek zinvol
worden voorbereid.
De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden: algemeen bestuurhjke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J. Herben' ruimtelijke ontwikkeling &
milieu
- de heer C. Oderkerk: maatschappelijk welzijn &
onderwijs
- de heer A. van Marie financiën
- de heer H. Hogendoorn organisatie, toerisme &
verkeer

Gisteren is voorbij,
morgen komt nog,
vandaag helpt God.
Na een kortstondig ziekbed heeft zij haar rust gevonden en is van ons heengegaan, mijn lieve
vrouw, onze lieve mama, An en oma

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt
ter inzage bij de Centrale Balie.

Kennisgeving
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Het college van B&W heeft op 6 juni niet vergaderd in
verband met een bijeenkomst van het VNG.

Anna Elisabeth Gansner-Gebe
*l maart 1932
16 juni 2000
H. Gansner
Hans en Wilma
Chantal t
Bjorn
Rob en Nicole
Robin
jeanine
Brederodestraat 60
2042 BH Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Stankoverlast:
In samenwerking met de provincie Noord-Holland en
de gemeente Zandvoort heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland half mei een start gemaakt met de
werkzaamheden op de afvalwaterzuiveringsinstallatie
Zandvoort. De omwonenden, die betrokken zijn
geweest bij het onderzoek naar de bron van stankoverlast, zijn inmiddels geïnformeerd over de werkzaamheden. Op dinsdag 13 juni aanstaande gaat het
Hoogheemraadschap van Rijnland deze oxidatiebedden buiten gebruik stellen. Onderzoek wijst uit dat
deze hoogstwaarschijnlijk de bron van stank zijn De
stankoverlast is dan niet meteen verdwenen. Rijnland
waarschuwt ervoor dat de eerste paar dagen na het
buiten gebruik stellen er nog steeds stankoverlast kan
optreden Rijnland doet het uiterste deze stankoverlast tot een minimum te beperken. Naast het buiten
gebruik stellen van de oxidatiebedden, worden
tevens alle overige, mogelijke stankbronnen afgedekt.
Zo wordt de lucht in de overkapte ruimten afgezogen
en door een biofilter gezuiverd. Tevens houdt Rijnland
een hoeveelheid ijzerchlonde op locatie beschikbaar
om toe te voegen aan het afvalwater zodra er sprake
is van stankoverlast. Uzerchlonde bindt de stankstof-

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader en vrolijke opa

Willem de Buijzer
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
Netty de Buijzer-Cobussen
Zandvoort, juni 2000
16-06-'98

16-06-'00

fen uit het rioolwater aan zich. Het pakket maatregelen moet de stankoverlast beëindigen.

Kostverlorenstraat, Max Euwestraat, spoorlijn en
Verlengde Haltestraat

22 juni: Beperkte openstelling
Op 22 juni aanstaande is het Raadhuis beperkt geopend. Tussen 09.00 - 10.00 uur kunt u aangifte doen
van geboorte en overlijden.

Dit besluit ligt met ingang van 19 juni 2000 met de bijbehorende tekeningen, waarop met een rode omlijning het desbetreffende gebied is aangegeven, ter
inzage bij de Centrale Balie.

Vaststelling Jaarrekening 1999
In de gemeenteraad van 6 juni 2000 is de
Jaarrekening 1999, conform het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders, vastgesteld.
De jaarrekening ligt ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis

Vrijstellingen

Rectificatie
In de gemeentelijke advertentie van vorige week staat
onder de rubriek mededelingen 'splitsingsvergunningen' aangekondigd dat de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag f 675,-- bedragen per
appartementsrecht. Dit moet zijn. zullen f 675,-bedragen, na vaststelling door de gemeenteraad Het
ambtelijk apparaat bereidt de noodzakelijke besluitvormmg momenteel voor.

Kapvergunnïngen
Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Brederodestraat 41-1 boom
- Teunisbloemlaan 12-1 boom
- Flemingstraat t.h.v. nr. 26/81 - 6 gemeentebomen
De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis. Belanghebbenden
kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties
indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.
Verleende kapvergunning
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben
een kapvergunning verleend voor:
- Ebbingeweg 5 - 6 1 bomen t.b.v. nieuw te bouwen
woning op het kavel
De bij de verlening behorende stukken liggen ter mzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen
tegen dit besluit tot 6 weken na publicatie van bericht
een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een
derde belanghebbende een bezwaarschrift kan mdienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en
moet ten minste bevatten: naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar
wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar.
Indien men zich laat vertegenwoordigen door een
derde dient ook de naam, het volledige adres en het
telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed
kunt u een verzoek om voorlopige voorziening mdienen bij de president van de Rechtbank in Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.

Voorbereidingsbesluiten
WRO art. 22
De gemeenteraad heeft op 6 juni 2000 besloten, dat
op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) het bestemmingsplan "Midden
Boulevard" wordt voorbereid voor:
-het gebied (Badhuisplein e.o) gelegen tussen de
Thorbeckestraat, Badhuisplein, Burg Engelbertsstraat, Jac. van Heemskerckstraat en de Zeereep.

Dit besluit ligt met ingang van 10 juli 2000 met de bijbehorende tekeningen, waarop met een rode omlijnmg het betreffende gebied is aangegeven, ter inzage
bij de Centrale Balie.
De gemeenteraad heeft op 6 juni 2000 tevens besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) het bestemmingsplan
"Kostverlorenstraat e.o." wordt voorbereid voor:
-het gebied gelegen tussen de Koninginneweg,
Haarlemmerstraat, Zandvoortselaan, Blmkertweg,
fietspad v.m. Trambaan, Jhr. Quarles van Uffordlaan,

WRO art. 19
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 4 van de
Woningwet vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het vergroten van een woonhuis op
het perceel AX Euwestraat 75 te Zandvoort, bouwaanvraag 2000-23B.

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 14-06-2000
gedurende vier weken ter inzage bij de Centrale Balie.
Het college van Burgemeester en Wethouders is
tevens voornemens om met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50
lid 5 van de Woningwet vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan voor het veranderen van een atelier/garage op het perceel mr. Troelstrastraat 21 te
Zandvoort, bouwaanvraag 2000-1OOB.
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 03-05-2000
gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg kan een
ieder schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen
De volgende aanvragen bouwvergunningen,
bouwvoornemen, sloopvergunning en splitsings
vergunningen
zijn
bij
het
college
van
Burgemeester en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter het
nummer is de datum van aanvraag.
2000-126SP (26-05-2000) Louis Davidsstraat 15 te
Zandvoort splitsing in appartementsrechten
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een
termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun
zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van
de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons tot
de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunning en bouwvoornemen
De datum tussen haakjes geplaatst achter het
nummer is de datum van verzending
2000-021B (07-06-2000) Poststraat 3 te Zandvoort
het verbouwen van een woning tot 4 appartementen
2000-051B (07-06-2000) Dr. Kuijperstraat 22 te
Zandvoort het uitbreiden van de woning
2000-059B (08-06-2000) Heimansstraat 19 te
Zandvoort het plaatsen van een woonwagen
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie
van het Raadhuis gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van
zes weken na de aangegeven datum van verzendmg/uitreikmg van de verleende vergunning, schnftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In
geval van onverwijlde spoed kan een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.
Rectificatie
Per abuis is op 24 mei jl. vermeld dat er onder nummer99-212B een bouwaanvraag is verleend voor het
perceel Brederodestraat 67 te Zandvoort. Deze bouwaanvraag is echter niet verleend maar geweigerd.
Onze excuses voor deze onjuiste vermelding.

In liefdevolle herinnering

Anneke Koeree-Velker

Gemeente Zandvoort

De mooiste bloemen woren het eerst geplukt.
Ronald en Sandra
Rebel en Harley

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

2000

1950
17-6-1990

17-6-2000

Asher Ovadia

Vrijdag 16 juni en maandag 19 juni is de
huisartsenpraktijk „Koninginneweg" van

Het verdriet om jouw verlies te verwerken, ik heb
dat nog lang niet gedaan.
Het beste is om gewoon maar door te gaan. Maar
vaak gaan mijn gedachten terug in de tijd en dan
voel ik weer hoe jouw handje zachtjes in de mijne
glijdt
Want waar ik ook ben, welke stad, plaats of land, ik
neem je altijd met mij mee stevig vast, jouw handje
in mijn hand
Mama en papa
broers en zusjes

huisarts
dr. Scipio Blüme
gesloten.

15 juni
Je gelooft het niet, maar toch is het waar

Marja Teunisse al weer 50 jaar

15-6-1950

15-6-2000

ziet SOROW
l/on hotte gefeliciteerd
Fred, SylvlOi Ljotu, Tewj

DOKTERSBERICHTEN

Lieve Mar, Mamma en baasje
Pak vast die tassen zo snel als een haasje
Een verrassing in petto er even van tussen
2 dagen niet naar blokker en ef fe niet klussen
Uitrusten met man en kinderen in de natuur
Genieten van een open baardje
met knapperend vuur
Lieve Mar van Harte en nog vele jaren in geluk
Voor wat ons betreft kan het nu al niet meer stuk
Veel liefs en een Zoen:

en een lik van

Bert en Cincly
Ray en Rosa
Canhoe

De praktijk wordt
waargenomen door:

Dr. F Weenink,
tel. 5712499
Dr. L. M. F. v. Bergen,
tel. 5719507

ADVERTENTIES

LAVERTU steenhouwers
100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wi] al uwgrafwerknaar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt
Zandvooit
Telefonisch dagelijks tussen l O 00 en 11 00
tel en iax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 • 2042 PC Zandvoort
Showroom vanal aug /sept 1999
Kameilmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Uitvaartbureau

Voor directe hulp bij sterfgeval
023 - 537 13 75
(persoonlijk, stijlvol, oiiafhankcli
Jan Gijzcnkadc 75
2025 BC Haarlem
reeds 14 jaar ervaring in da regt

Ook uitvaartz
is maatwerl

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Laveriu,
tel 020-6103086 iax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

iedereen leest de krant altijd en overal

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

\Zandvoorts
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fteuwhuis
oor zwjjntjes
ZANDVOORT - De medemerkers van het Kennemerdie*ntehuis hebben er wekenang mee geleurd, maar het is
iteindelijk toch gelukt. Twee
angbuikzwjjntjes, Hanoi en
anoi, hebben onderdak gej-egen in Friesland. Ze leven
oortaan in een wei met schaen, geiten, pony's en een ezel
p de boerderij van de familie
joyl.
De hangbuikzwijntjes woonen sinds maart in het asiel in
andvoort. Zelfs in België
ocht het asiel naar een nieuwe
igenaar, maar dat lukte niet.
>as na landelijke publiciteit
jwarnen er diverse reacties.

Eigenlijk was de raadsvergadering vorige week dinsdag
al bijna voorbij. „Als de WD
niet tot de college-ondersteunende partijen behoord
lad, dan zou ik mijn fractie
lebben aangeraden een mo;ie van afkeuring tegen wéthouder Herben in te dielen," zei Henrion Verpoor;cn echter tijdens de rondvraag. PvdA-fractievoorzitier Gert Toonen vloog bijna
uit zijn stoel yan verontwaardiging. Zijn wethouder
werd immers aangevallen.
Toonen wilde terstond dat
de WD-fractie afstand nam
van Verpoortens uitspraken.
Bovendien eiste hij een excuus van het raadslid. En
nog steeds, want Toonen
was niet tevreden met de
antwoorden die hij kreeg.

gouw kan starten

ZANDVOORT - De opknapeurt van winkelcentrum
\Iieuw-Noord kan beginnen.
)e gemeenteraad heeft vorige
/eek dinsdag hiervoor het
rroene licht gegeven. Vomar
aat de supermarkt vergroten,
'oningen bouwen en gebouw
Stekkie uitbreiden.

fïarley gestolen

ZANDVOORT - Een gloedleuwe lila Harley Davidson
type FD1) is in de nacht van
;ondag op maandag gestolen.
.)e Harley was van een Duitse
ioerist. Hij had zijn motor op
Jiet Van Fenemaplein geparkeerd. De Duitser had er nog
rnaar 700 kilometer mee gereÜen.

\>reigenmetmes

ZANDVOORT - Een 23-jari;e Haarlemmer heeft volgens
etuigen een paar meisjes met
;ïen mes bedreigd. De man
Iverd vorige week maandaghacht aangehouden op de Ka'laalweg. De politie onderzoekt
| ie zaak nog.

Achtervolging

OVERVEEN - Na een wilde
achtervolging heeft een autonobilist ervoor gezorgd dat de
lolitie zondagavond een dron:en autobestuurder kon aanlouden die op de Zeeweg zijn
tuto op de kant had gereden,
dronken man stapte na het
ongeval in de auto van een
man uit Amstelveen. Dat zag
:en automobilist die daar ver•olgens achteraan ging. Op de
Pavüjpenslaan in Haarlem kon
de politie de auto van de Amstelvener tegenhouden. Zowel
de dronken man als de Arnstel•ener zijn aangehouden.

Katje gered

ZANDVOORT - In het asiel
ogeert de kat van een Fransnan die wegens diefstal is aan;ehouden. De Fransman werd
jetrapt op een camping. Hij
lekende twee diefstallen en zei
lat hij zich zorgen maakte om
njn jonge kat die nog in zjjn
mto bij een hotel in Zandvoort
at. De politie heeft de kat
laar het asiel en de Fransman
een cel gebracht.

'Ik wilde alleen steen in vijver gooien'

E

EN GESPREK met
Pieter Joustra, de 'pater familias' van de
WD, is er nog niet van
gekomen. Joustra was tot en
met Pinksteren op vakantie.
Maar vanavond zal Toonen de
fractievoorzitter van de WD
beslist aan zrjn jasje trekken.
Toonen vindt de uitspraken
van Henrion Verpoorten „onfatsoenlijk en onaanvaardbaar. Dit is een absurde situatie. Als ik nog in het zuiden van
het land had gewoond, dan
was dit hét item van de carnavalsoptocht geworden. Ik hou
van discussies op het scherpst
van de snede, maar dan wel
over echte onderwerpen en

i Zandvoorts
ieuwsblad
'nafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
Jroensdag Uitgave Weekmedia BV
poofdredacteur: Dick Piet
pirecteur/Uitgever Rob Steenbergen

r

Jteda
lactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Pijpers (plv.-chef), Monique van Hoog•traten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce
chreuder.
orrngeving/Systeemredactie:
Willem
eesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Fre|ean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
'onne Mulder, Andre Stuyfersant
|>*cretariaat en redactiepromotie' Trudy
'teenkamp, Henny Lanser.
i «sthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26,
> '040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571 8648
(023) 573.0497
antoor geopend maandag van 13 tot 16
dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donder[, Ia3 van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
ur

Het rapport is echter niet
het enige dat het WD-raadslid
dwarszit. „Herben is zo onwrikbaar. Dat geldt ook voor
andere onderwerpen, zoals de
Midden Boulevard, de Bodaan
en winkelcentrum Noord. Ze
laat haar oren teveel naar projectontwikkelaars en architec-

ten hangen en ze luistert te
weinig naar burgers. Ik ben
bang dat er binnenkort wel
meer aanvaringen komen."
Hij is een beetje geschrokken
van de commotie. „Ik wilde alleen een steen m de vijver gooien. Ik heb absoluut niet gezegd
dat ik ook een motie van afkeuring wilde indienen. Jammer
dat Toonen zulke lange tenen
heeft en geen genoegen met
mijn verklaring neemt."
Toonen, die de tekst van de
raadsvergadering heeft laten
uittikken, vindt dat Henrion
Verpoorten onvoldoende afstand van zijn uitspraken heeft
gedaan. „Hij heeft alleen afstand van de commotie geno-

Betekent deze opmerking
dat de PvdA de coalitie in dat
geval wil ontbinden, zeker nu
dit al de derde ruzie binnen
een half jaar is? Dat gaat Toonen echter te ver. „Ach, in de
politiek gebeuren wel vaker dit
soort incidenten. Maar dit
draagt er niet toe bij dat we de
raadsperiode in een vrolijke
sfeer volmaken."
Ook Henrion Verpoorten
verwacht dat het college de
eindstreep wel haalt. „We zijn
verstandige mensen. Er zijn
goede afspraken gemaakt. Als
er ontevredenheid is, dan moeten we om de tafel gaan zitten.
Monique van Hoogstraten

M

IEZENBEEK
IS
voorzitter van de uit
acht leden bestaande werkgroep die
deze week de tweede Zand:
voortse avpndvierdaagse organiseert. Gisteravond was de
start. Het succes van vorig jaar
heeft er toe geleid d&t er wederom subsidie van de gemeente is gekomen en dat de
samenwerking met de NoordHollandse wandelbond nog
hechter is geworden. Het laatste betekent dat er dan ook
vrijdag orginele 'kruisjes' aan
het eind van de vierdaagse te
behalen zrjn.
De Zandvoortse Wandelvierdaagse is heel speciaal. „Er zrjn
bij ons een hoop extra's zoals
drinken onderweg en een appeltje voor de dorst. We hebben vorig jaar veel complimenten over de organisatie gehad," vertelt Miezenbeek enthousiast een paar dagen voor
aanvang.
„We hebben twee kraampjes. Het fanfarekorps uit Haarlem, dat ook altijd de sinterklaasintocht opluistert, is bij
de start aanwezig. Dan zijn er
nog een paar verrassingen onderweg, die natuurlek geheim
moeten blijven." De slotavond
met de intocht op het Kerkplein belooft eveneens heel bijzonder te worden.
Samen met Bob van Heijningen, Klaas Koper, Floor Kerkman, Martine Joustra, Lia Sol,
Jaap Kerkman, Rosa van der
Staaij en Esther Mol rent AnMe Miezenbeek deze week van
hot naar her om alles te regelen. Maar het echte werk is al
veel eerder begonnen. De
werkgroep begon al vorig jaar
oktober met vergaderen.
De wandelvierdaagse is onder gebracht in de stichting
CMS (Changing Move Suppprt), die zich inzet voor allerlei activiteiten voor de Zand-

voortse bevolking, zoals de
zwemvierdaagse, avonturenkampen voor kinderen, de
jeugdsportweek en het mouintainbike weekend. Ankie is bestuurslid van CMS.
„Organiseren is mijn lust en
mijn leven. Maar het is allemaal begonnen door mijn kinderen. Mjjn man en ik hebben
een aannemersbedrijf en daar
gaat ook veei tijd in zitten. Ik
wil ook niets missen van waar
nüjn kinderen zich mee bezighouden. Mijn zoons sporten
veel, de oudste zat op een gegeven moment op vijf clubs. Ik
zou absoluut geen televisiekinderen willen." Voor andere
klusjes weten ze haar intussen
ook wel te vinden. Zo is ze leesmoeder en helpt ze bij het
Rode Kruis.
Miezenbeek was twintig jaar
ambtenaar bij de gemeente
Amsterdam en ze bekleedde
daar verschillende posten. Zo
was ze onder andere bemiddelaar tussen de burgerij en de
ambtenarij. Haar organisatietalent en slagvaardigheid Ijjken dan ook uit die hoek te
komen. Zo stond ze acht jaar
geleden aan de wieg van de naschoolse opvang. Ze regelde de
inschrijvingen van geinteresseerde ouders voordat er al
daadwerkelijk sprake van een
opvang was. En ze stond met
haar baby Wesley op de arm
voor het gemeentehuis om
haar betoog kracht bij te zetten.
„Ik weet natuurlijk van de
hoed en de rand, maar ik ben
ook gewoon een bezige bij." Intussen gaat haar mobiele telefoon af op de klanken van een
swingend popnurnmer. Dat
blijkt zoon Kevin ingeprogrammeerd te hebben. „Geweldig, dan kom ik ze zo halen," beantwoordt Ankie de
beller. Het ziet eruit als zo'n
'yes'-moment van haar en dat

Brederodestraat krijgt
extra riool met gaatjes
ZANDVOORT - Regen loopt
in de Brederodestraat voortaan via het riool de grond in.
Wethouder Herben wil by het
vervangen van het oude riool
in deze straat daarvoor twee
rioolbuizen aanleggen. In de
commissievergadering
van
woensdag 14 juni komt dit
voorstel aan de orde.
De ene buis vangt het bad-,
wc- en afwaswater op. Dat gaat
rechtstreeks naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie
in
Noord. De andere buis is voor
het regenwater. Via kleine
gaatjes loopt dit water de bodem in. Dit infiltratieriool kost
ruim 1,4 miljoen. Het is anderhalve kilometer lang, net zo
lang als de Brederodestraat.
Het scheiden van het water
scheelt duizenden liters redelijk schoon water per jaar die
nodeloos gezuiverd moeten

worden. „Hoeveel precies,
hebben we nog niet uitgerekend. Maar," zegt ambtenaar
J. Pieterse, „we weten wel dat
veruit het grootste gedeelte
van het water dat door de
meeste rioolbuizen stroomt,
regenwater is."
Ook
Hoogheemraadschap
Rijnland, dat het water zuivert, is er daarom blij mee. Bovendien wil Rijnland liever zo
vies mogelijk water hebben,
omdat het rendement van de
zuivering dan hoger is.
Pieterse is niet bang dat het
opwellend grondwater het infiltratieriool instroomt. „De
Brederodestraat ligt aan de
Zuidkant vijftien meter boven
het Normaal Amsterdams Peil
(NAP) en aan de Noordkant
bijna vijf meter. Al wordt het
riool ingegraven, dan nog kan
het grondwater er niet bij."

Drie leden van de Werkgroep Avondvierdaagse: Martine Joustra, Floor Kerkman en Ankie Miezenbeek. De werkgroep bestaat in totaal uit
acht leden
Foto Kann Schut

blijkt ook te kloppen.
Een aantal jaar geleden wilde haar sportieve zoon meedoen aan de zwemvierdaagse
in Amsterdam, want in Zandvoort was er geen. „Dat betekende dat ik vier avonden op
en neer naar het Brediusbad in
Amsterdam reed. Een vriendje

wilde ook mee en daarna nog
een vriendje." Inmiddels is er
dus mede dankzij haar ook een
zwemvierdaagse in Zandvoprt.
Na een gezellige wandeling
van de familie Miezenbeek in
de Waterleidingduinen werd
het idee geboren om een wandelvierdaagse op touw te zet-

Asbest kwam van
Palace-gebouw

ten. „Mijn zoon herhaalde tijdens de picknick nog eens hoe
leuk de zwemvierdaagse was
geweest en toen dacht ik, dan
moeten we toch ook een
avondvierdaagse kunnen realiseren."

gen fungeert ze tijdens de vierdaagse als vliegende keep. „Ik
vind het prettig overal bij te
kunnen zijn en te kunnen handelen. Het enige nadeel is dat
ik nu niet samen met mijn
zoons kan meelopen."

Samen met Bob van Heijnin-

Nelleke van Koningsveld

ZANDVOORT - De Kortebaandraverij wordt voortaan
georganiseerd door de Stichting Kortebaandraverij Amsterdam Beach. De voorzitter
van deze stichting is A.P. van
Lent. H. Kinnegin is secretaris
en penningmeester. Tot nog
toe was de Hillegommer Van
Zanten van de Stichting Hippodrome de stuwende kracht
achter de jaarlijkse paardenwedstrijd. Van Zanten gaf yorig jaar bij het 25-jarig jubileum al aan dat hij ermee wilde
stoppen.
De Kortebaandraverij vindt
op 20 juli plaats in de Zeestraat. De nieuwe organisator
is nog op zoek naar sponsors,
want het evenement kost 50
duizend gulden.

Vrouw wint jackpot

ZANDVOORT - Met maar
liefst 165 duizend gulden is een
bezoekster van het casino vorige week huiswaarts gekeerd.
De vrouw won de Carribean
Stud Jackpot in Zandvoort. Ze
gehouden zijn. Volgens de wét- wil het geld gebruiken voor een
houder is het probleem in de reis naar Aruba.
Noordtauurt en de Stationsbuurt het grootste. Daar kan
respectievelijk 90 en 94 pro- Subsidie
cent van de mensen die de enZANDVOORT - De subsidie
quête teruggestuurd hebben voor Cpastwatch en de Stichmaar moeilijk een parkeer- ting Reinwater zijn afgewezen.
plaats vinden in de zomer. De Een kleine subsidie van 400
bewoners van de Boulevard gulden van CMS voor de
Paulus Loot, die meestal zelf Avondvierdaagse is eveneens
een eigen garage of oprit heb- afgewezen.
ben, ervaren het parkeren het
minste (56 procent in de zoADVERTENTIE
mer) als een probleem. Niet iedereen heeft echter de enquête
teruggestuurd. Volgens Hpgendoorn moet er niettemin
niet aan de enquête getwijfeld
worden. „Een enkeling zet
vraagtekens bij de resultaten
van de enquêtes. Wij nemen de
resultaten van de enquêtes serieus. Zou bij mpnitoring blijken dat van onjuist basismate- Cïinerna Circiuis
riaal is uitgegaan, dan zullen
15 juni t/m 21 juni
wij niet schromen passende
maatregelen voor te stellen."

Wethouder: gratis parkeren na zes uur
ZANDVOORT - De parkeermeters büjven waarschijnlijk slechts tot zes uur
werken. Wethouder Hogendoorn ziet af van het verlengen van de betaaltijd tot zeven uur. Dit stelt hij donderdagavond vpor in de commissievergadering over het nieuwe parkeersysteem.
De meerderheid van de
raadsleden voelde er 30 mei
niets voor om de parkeermeters in de Haltestraat, Grote
Krocht en Louis Davidsstraat
een uur langer te laten werken.
Hogendoorn verwacht dat de
bewoners van de wijken in het
centrum hun auto na zes uur in
deze straten neerzetten Dat
wil hij niet. Toch gaat hij overstag voor de politieke druk en
na consultatie van het Ondernemers Platform Zandvoort.
Bij de vorige behandeling
van het nieuwe parkeersys-

teem hadden veel partijen ook
zware kritiek op de korte tijd
die ze kregen om de nieuwe
parkeernota te doorgronden.
De wethouder bood hiervoor
op 30 mei al zijn excuses aan.
In de stukken voor de commissievergadering van morgen
doet hij dat opnieuw. „Onze
insteek was er op gericht om l
juli te starten. Wij vinden het
namelijk zeer waardevol dat
nogin het hoogseizoen 2000 ervaring wordt opgedaan," legt
hij uit.
Hogendoorn wil parkeercontroleurs en bewoners van omliggende wijken, waar nog geen
betaald parkeren geldt, vragen
om hun ervaringen als het vergunningen- en ontheffingenstelsel is ingegaan. Mochten er
bij de parkeermeters en op de
vergunningsplaatsen te veel
lege plaatsen zijn, dan stelt de
verkeerswethouder voor om
daar wat aan te doen. „Een beperkt aantal lege parkeer-

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

Geen gordel

Hans van Pelt

ZANDVOORT - Miejee, de
vermiste kater van Marie-Jpse
en Erwin, is hoogstwaarschijnlijk van een flat op het Stationsplein afgewaaid. De val
van vier verdiepingen naar beneden heeft hij niet overleefd.
Erwin heeft de kat zaterdag
geïdentificeerd bij het asiel in
Haarlem. Hij was 16 mei al opgehaald door de dierenambulance en lag al die tijd ingevroren bij het asiel.
Een oproep voor de vermiste
kat stond vorige week in een
grote advertentie op de voorpagina van het Zandvoorts
Nieuwsblad. Erwin en ManeJose kregen er heel veel reacties op. Ze verzoeken mensen
niet meer te bellen.
„De hele familie is van slag,"
zegt Erwin. „Voor Marie-Jose
is Miejee onvervangbaar. Het
was een heerlijke knuffelkat."

Kortebaandraverij
in andere handen

HGZ-bestuur geeft niet thuis

MUZIEK FESTIVALS

Kater waait
van flat af

ZANDVOORT - Het plaatje
asbest dat bij de grote storm
van drie weken geleden loswaaide, was afkomstig van de
negentiende verdieping van
het Palace-gebouw. Dat blijkt
uit onderzoek van de brandweer. Het plaatje is in twee
keer verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. Het Palacegebouw betaalt de kosten
hiervan.
Het gespecialiseerde bedrijf
verscheen in de vorm van twee
mannen in witte afgesloten
pakken, terwijl het publiek al
lang rondgelopen had op de
plek waar de stukken van de
plaat
werden gevonden.
Brandweercommandant Rob
Schrpder kan zich voorstellen
dat dit bevreemding heeft gewekt. „Zodraje een gespecialiseerd bedrijf inschakelt, heb je
te maken met landelijke eisen
en die zijn nogal streng. Een
particulier zou de brokstukjes
misschien in twee plastic zakken inpakken en wegbrengen.
Zolang je asbestplaten niet
gaat verzagen is er in feite niet
zo veel aan de hand.'

„Als er weer eens iets gelukt is, dan roep ik heel hard TTes!'
van binnen," zegt Ankie Miezenheek terwijl ze tegelijkertijd
een armbeweging maakt met de elleboog a la Lee Towers.

f w°rgmg: Vragen over bezorging donderna
9 tussen 9-12 uur (023) 571.7166
'ndvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangelerl
bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

op mijn knieën om moet vragen. Ik ben teneinde raad.
Straks is er op provinciaal niveau overleg over de wateroverlast en dan heb ik me niet
kunnen voorbereiden." Herben zegt echter dat ze Henrion
Verpoorten uitgelegd heeft
hoe hy het rapport kan opvragen.

Ik wil absoluut geen televisiekinderen'

\dvertentieverkoop: H van Zanten
h
°ofd), M. Oosterveld Regiokantoor Ge3
uw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Heesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1
80 AB Amstelveen. Tel (023) 571.7166.
: (023) 573.0497. E-mail- wmcomm®'erscom.nl
\dvertentie-orderafdelmg- Postbus 122,
°00 AC Amsterdam Tel. (020) 562 6278
562.6283
1'cro advertenties: (020) 562.6271 Fax
656321.
abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
l °20> 562.6211
*onnementsprijzen ƒ 20,50 per kwartaal;
37
,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar.
'9.60 per kwartaal; voor postabonnees
6|
den andere tarieven.
°sse nummers ƒ 2,10.

niet op basis van sympathieën
en antipathieën. Ik heb liever
een aanvaring over de onroerende-zaakbelasting dan over
dit soort stompzinnigheden."
Waarom zwaaide Henrion
Verpoorten met een motie van
afkeuring tegen PvdA-wethouder? De WD'er vindt dat hij
recht heeft op een rapport van
PWN over de toekomstige
grondwaterstanden. Hij heeft
daar al diverse keren om gevraagd en het niet gekregen.
Dat rapport was echter geheim volgens Herben. Toen op
25 mei het embargo eraf ging,
had Verpoorten verwacht dat
hij het alsnog zou krijgen.
„Het is belachelijk dat ik er

men." Toonen wil bovendien
dat de hele WD-fractie de uitspraken verwerpt. „Anders
hebben we een probleem."

4

ewond na ongeluk

OVERVEEN - Een 20-jarige
•ouw uit Amsterdam is met
lekletsel naar het Elisabeth
Gasthuis in Haarlem vervoerd
ba een ongeluk op de Zeeweg.
De kop-staartbotsing vond
maandagavond rond half acht
plaats doordat twee auto's ter
hoogte van de watertoren af•emden. Een derde auto kon
iet op tijd remmen en klapte
fr bovenop. Daar zat de 20arige Amsterdamse in.

woensdag 14 juni 2000

ZANDVOORT - Bij een politiecontrole op de Gerkestraat
zijn vorige week dinsdag twaalf
automobilisten bekeurd. Zij
droegen geen autogordel. Vnjdag droegen 24 automobilisten
op de Zandvoortselaan geen
gordel.

Computer weg

BENTVELD - Uit een huis
op de Bentveldweg zijn woensdagnacht een laptopcomputer
en identiteitspapieren gestolen. De inbreker sloop via een
open garagedeur het huis in.

plaatsen in een wijk lijkt ons op
zich niet verontrustend, mede
gelet op de leefbaarheid in een
wijk," voegt hij daaraan toe.
Ook wil hij in de gaten houden of het betaald parkeren
voldoende geld opbrengt, zodat de kosten niet te hoog worden in vergelijking met de baten. „Met name de baten uit de
bemeterde parkeerplaatsen en
de fiscale boetes kunnen een
variabele tendens en afwijkingen van de ramingen te zien
geven. Door deze maandelijks
inzichtelijk te maken, gaan wij
ervan uit dat afwijkingen tijdig
zullen worden gesignaleerd.
Wij zullen dan met u overleggen over de te nemen maatregelen."
Volgens Hogendoorn vinden
veel bewoners /an het centrum en de straten bij de boulevards een oplossing dat er
een parkeerprobleem is. Hij illustreert dat met cijfers uit enquêtes die onder de bevolking

Dubbele hoeveelheid water
mag naar Haarlem stromen
ZANDVOORT - „Helemaal zeker weten we niet of Zandvoort in het najaar niet weer onder loopt, maar we hopen dat
we de problemen nu voorkomen." Dat zegt ambtenaar Chris
Andersen.
Om de herfstbuien voor te
zijn wil de gemeente het peil
van de buffervijvers nog deze
zomer in Noord verlagen. Dat
kan door ruim twee keer zoveel
water naar Haarlem te pompen via de persleiding.
Uitvoering van het plan kost
1,6 miljoen gulden. De gemeente, provincie en hoogheemraadschap Rijnland gaan het
waarschijnlijk samen betalen.
In de commissievergadering
van woensdag 14 juni komt een
voorstel hierover aan de orde.
Vorig j aai' oktober stonden
zes huizen en een rij garages in
de Jacob Catsstraat blank.
Sindsdien hebben de gemeente, de provincie en Rijnland
een noodplan ontwikkeld om
dit te voorkomen. Het grootste
probleem was vorig jaar dat
het water niet afgevoerd kon
worden. Tot nog toe viel er

nauwelijks te praten met Rijnland en de provincie over het
vergroten van de capaciteit
van de persleiding, maar daarin is inmiddels verandering gekomen tot opluchting van de
gemeente.
Voortaan kan er 600 duizend
in plaats van 250 duizend liter
per uur door de leiding stromen. Dit wordt bewerkstelligd
door een nieuwe pomp te
plaatsen en de ontluchtingsgaten te verwijderen. „Daardoor
wordt de druk groter," legt Andersen uit.
„We weten niet of alle problemen opgelost zijn. De hoge
grondwaterstand blijft natuurlijk onze grootste zorg," zegt
hij. Om in de gaten te houden
hoe de waterstand zich ontwikkelt, heeft de gemeente
sinds kort op zes plaatsen peilstokken geplaatst.
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* Officiële opening Burgemeester en wethouders (straat wordt tussen 11.00-12.00 uur afgezet)
* Optreden Zandvoorts Mannenkoor
* Overhandiging door de Burgemeester aan de voorzitter OPZ
de Heer Toni Maintz en een straat vertegenwoordiger.
Daarbij is aanwezig onze Dorpsomroeper Klaas Koper en de folklorevereniging "De Wurf"
12.OO-17.0O uur
* Gratis schminken voor de kinderen

Winkel
De Grote

Zowel vrijdag als zaterdag kraampjes in de straat
met vele feestaanbiedingen en lekkere proeverijen.
Zaterdag 1O.OO-16.OO uur
* Gratis schminken voor de kinderen
Beide dagen wordt het geheel door gezellige muziek opgeluisterd.
11-OO-16.00 uur
* Clown Ome Wim in samenwerking met Het Parool/Zandvoorts Nieuwsblad

In samenwerking met Het Parool/Zandvoorts Nieuwsblad
Foto Menno Gorter
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ZONDAG 18 JUNI VADERDAG
KADO TOPPERS VAN PARFUMERIE

Vanaf 10 mei bu

MOERENBURG

Bent u

OFFICIEEL DESPOSITAIRE VOOR UW KEUZE UIT HERENGEUREN
CARTIER

GAULTIER

BOSS

BOUCHERON

ISSEY MIYAKE

CALVIN KLEIN

PACO RABANNE

CHANEL

YVES ST. LAURENT

GIVENCHY

DUPONT

JOOP!

DAVIDOFF

VAN GILS

NAUTILUS AQUA

CHOPARD

ARMANI

FAHRENHEIT

KENZO

RALPH LAUREN

DOLCE & GABBANA

DIESEL

MEXX

CACHAREL

JIL SANDER

ESCADA

ANGEL A'MAN

TOMMY HILFIGER

ARAAAIS

BVLGARI

VERSACE

S.DALE

MARBERT MAN

Eye-cather van

ZUIVER ZIJDEN KAMERJAS

van 89,00 nu 25,

00

ZUIVER ZIJDEN STROPDAS

van 69,00 nu

DOLCE & CABBANA ZEEP

van 35,00 nu 19,95

JOOP! KADOSET

van 79,50 nu 59,50

IM.LEDER ORCANIZER

van 69,50 nu 24,50

PACO RABANNE XS SET

van 75,00 nu 49,50

NIKOS SCULPTURE SET

van 79,50 nu 49,50

9,95

DIT IS SLECHTS EEN GREEP UIT ONS GROOT ASS.
KADODOZEN SPECIAAL OM HEM TE VERWENNEN!
POUR
VOUS
PRIJS

62,-

GRATIS 125 ml aft e r
shave emulsion

-*v

Onopvallendste flacon van het voorjaar is die van
Nemo, de langverwachte herengeur van Cacherel.
Nemo staat voor mystiek en mythen. Het is een
kruidige geur die met groene plantaardige noten
begint, waarna een 'geurtempel1 geopend wordt met
cederhout, kardemom en wierook. De oriëntaalse
Cachere!-telg kost ƒ 87,- (50 ml eau de toilette).

Mcerenbur

Bij aankoop van 50 ml
eau de toilette spray

PO UR
VOUS
P Rl J S
GRATIS TOILETTAS
Bij aankoop van 50 ml eau de
toilette spray Tommy hilfiger

Ralph Lauren Safari
for Men
75 ml eau de toilette
spray plus 75 ml after
shave balm
(t.w.v. ƒ 171,-)

POUR
V OU S
P,RIJS

AUG
VANDERMÏjF
Grote Krocht 22, tel. 023-5733900
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F=iff i^n3^We'n'9 Zandvoorters die niet weten waar dierenspeciaalzaak Dobey is gevestigd. Als het ook maar een beetje redelük
i weer ,s trekt huispapagaai Rocco namelijk volop aandacht voo de
deur van de winkel die reeds een jaar of twintig op de Grote Krocht
is gevestigd. Binnen verhandelt eigenaar Donald van Kuik ook
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«nnf S Z*n 't™?" h'e:m|sschien iets duurder uit dan bij een
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Kattenbakvulling
Kat Ideaal in navulkan inh. 4 liter
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Gevraagd naar zijn visie barst Peter Tromp uit \n een lyrisch
betoog over de herinrichting van de Grote Krocht "Die is
waarlijk niet mis", verkondigt de eigenaar van de befaamde
kaasspeciaalzaak, waar zo'n driehonderd Hollandse en buitenlandse kaassoorten worden verkocht "Door de metamorfose van het hele aangezicht heeft de Kocht nu een promenadeachtige karakter gekregen, met z'n mooie bomen en
hoge bloemstukken. En ook is net prachtig dat er meer parkeerplaatsen zijn bijgekomen" Toch is hij niet helemaal
? tevreden "Naar het idee van mij en mijn collega's is de rijbaan iets te smal uitgevallen," kritiseert Tromp "En als je het
goed bewjM.
bekijkt zie
je dat het wel wat wegheeft van een
( trottoir
irlagbad
goed
*.1=. jgolfslagbad
Maar
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Veel (anger dan anderhalfjaar zit het KSVA-reisbureau nog niet
in de CorneJis Slegersstraat 2. Toch hebben filiaanmanager
Ingrid Kros en haar drie medewerkers in die korte tijd reeds een
fikse klantenkring opgebouwd. "Dat komt omdat we hier een
heel breed pakket aan mogelijkheden bieden", verklaard Ingrid
het succes. "Jong en oud kunnen hier terecht, terwijl we voor
elke portemonnee wel wat aantrekkelijks hebben." Wat volgens
haar momenteel erg goed loopt zijn vliegvakanties naar verre
bestemmingen als Azië en het Canbisch gebied. Opvallend is
ook de trend om pas in het najaar vrij te nemen, om er na de
grote drukte een aantal weken op uit te trekken. Het KSVA-filiaal is overigens zeer m trek bij zakenmensen die zich voor hun
werk naar het buitenland moeten begeven. "Wij kunnen namelijk een even snelle als accurate service verlenen op het gebied
van wereldwijde hjndienstvluchten,"aldus Ingrid.

ONZE FEESTAANBIED1NG:
PRIMEUR graskaas in het vetÓfris95als de zomer
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Kom naar onze kraam puzzel
gezellig mee en maak kans
op een reischeque

500 gram NU heel kilo O.
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Chateaubriand

"Natuurlijk was de herinrichting van de Grote Krocht voor mij
en mijn klanten ontzettend lastig", aldus Daniél van den
Broek van de bekende Groente en Fruitzaak. "Maar goed,
nu de straat eenmaal klaar is blijkt hij gelukkig erg mooi te
zijn geworden, en daar ben ik uiteraard bijzonder blij mee".
Zelf staat de 26-jange winkelier inmiddels een jaar of drie in
zijn zaak, die volgens hem gericht is op zowel toeristen als
op bewoners van Zandvoort. "Waarbij ik probeer een zo
goed mogelijke prijs/kwaliteitsverhouding te handhaven",
benadrukt Daniél. Veel succes oogst hij naar eigen zeggen
met zijn in eigen keuken vers aangemaakte (fruitsalades,
terwijl ook de verschillende kant-en-klare stamppotten in de
toonbankvitrine gretig aftrek vinden. "Ik speel daarbij in op
de trend om het avondeten in een mum van tijd te kunnen
bereiden", verklaart hij. "En dat wordt door met name zomergasten en tweeverdieners duidelijk op prijs gesteld".
Uft „.. -- •
=

Grote Krocht 17
Met lede ogen heeft bedrijfsleider Marcel Horneman moeten
toezien hoe de herinrichting van de Grote Korcht de toestroom
naar slagerij Chateaubriand wekenlang danig heeft verminderd.
"Maar als we een mooie zomer krijgen maken we dat zó weer
goed", kijkt hij optimistisch vooruit. "Met onze horeca-service
bedienen we namelijk zeventig procent van de strandpaviljoens,
terwijl ook heel wat campingklanten en gasten van Gran Dorado
\ onze producten afnemen". Vanwege die gerichtheid op strand| liefhebers heeft Chateaubriand zich ontwikkeld tot een ware barI becuespecialist, die niet alleen vlees m voorraad heeft maar ook
l onder meer vis en gepofte aardappels "Daarnaast hebben we
meer echter ijzers m het vuur", beklemtoont Horneman. "Zo fungeren wij hier in de winkel als traiteur, terwijl onze catenng-afdeImg feesten en partijen tot wel duizend man van de heerlijkste
hapjes kan voorzien. En bovendien zijn we een topper op het
gebied van vleeswaren uit onze eigen worstmakerijl

onze feestaanbiedïng:
broodje warme BEENHAM 5,-

ZANDVOORT

Groote Ktoctt

Stotnerïj Beus
Wie zijn witgoed toevertrouwt aan Stomerij Beus kan er
volgens eigenaar G.B. Beusekamp voetstoets op rekenen het weer smetteloos wit terug te krijgen. "In tegenstelling tot menige collega zorg ik er nauwlettend voor dat
het wasgoed niet door elkaar wordt gegooid", garandeert
hij. "Zodat wat wit is niet vergrauwt. Mijn kracht is name. lijk dat ik altijd goed werk aflever. Ik hou nu eenmaal niet
| van vlug-vlug." Niet alleen kleding en beddegoed reinigt
meneer Beusekamp in zijn 'warme'stomerij aan de Grote
t|
« Krocht 29. Ook gordijnen en losse tapijten ("zelfs handgef knoopte") laat hij er weer als nieuw uitzien. Daarbij spant
| hij zich tot het uiterste in om alle denkbare vlekken er uit
, te halen. "Want die verdwijnen echt niet zomaar door een
» stoombeurt, hoor", verklaart hij. "Daar moet je met ver\ stand van zaken bepaalde chemicaliën voor gebruiken."
| Ook voor kledmgreparaties kan men bij hem en zijn
l vrouw Thea ten allen tijde terecht.

^*r m

"Ik vond de GroteKrocht altijd maar een kille, doodse straat zonder
bomen of enig ander groen", onthult Albert Heijn supermarktmanager
A Willemse. "Daarom ben ik uitermate tevreden over hoe het nu
geworden is In mijn ogen ziet het er thans perfect uit, met zijn frisse
uitstraling en mooie brede stoepen. Wat mij betreft is het dan ook
zeker alle overlast waard geweest, al is het voor onze klanten wel een
hele tijd behelpen geweest Want een pretje was het natuurlijk niet, om
met de winkelwagentjes door het rulle zand te moeten zeulen " HIJ
hoopt dat de onvermijdelijke daling m omzet de komende tijd weer
gecompenseerd kan worden Bijvoorbeeld door de verkoop van flessen
frisdrank, die speciaal voor de vele badgasten bijna allemaal gekoeld
staan zonder dat daarvoor iets extra wordt gerekend Het filiaal van 'de
grootste kruidenier van Nederland' is overigens op een flinke toeloop
berekend, met zijn vloeropperlvak van duizend vierkante meters en
maar liefst negen kassa's In totaal zijn er zo'n zeventig medewerkers
actief

Wij zijn gespecialiseerd in het reinigen van
LOSSE TAPIJTEN
en tevens alle voorkomende KLEDING REPARATIES
j
Bloemendaalseweg 23
2061 CA Bloemendaal
Tel. 023-5260938

'

Grote
nrotc Krocht 29
2042 LV Zandvoort
Tel. 023-5712574

Rabobank
"Zuid Kennemerland" U.A.

Op onze FEESTKRAAM:
'Vers uit eigen oven" 4 roomboter
"*
gevulde koeken van 4.96 voor

98

Footcare

Grote Krocht 30-36
Zandvoort
Telefoon 023-5120512

FORTIS
BANK

van
Voor het nieuwe tapijt, dat kort geleden in het
Rabokantoor werd gelegd, was het natuurlijk niet best dat
de Grote Krocht wekenlang in een zandbak werd veranderd. "Ja, die vloerbedekking heeft er behoorlijk onder
geleden," stelt kantoormanager Rik Lanting gelaten vast.
"Maar ach, ik ben allang blij dat we nu weer door iedereen probleemloos te benaderen zijn". De Rabobank is
een begrip voor een groot deel van Zandvoort en omge! ving. "Wi] zijn hier namelijk echt van alle markten thuis",
| geeft Lant'ng te kennen "We helpen zowel het bednjfsle| ven als particulieren, en men kan hier terecht voor alle
i denkbare financieringen en verzekeringen. Bovendien
| hebben we ons hier in de loop der tijden ontwikkeld tot
een echte specialist op het gebied van de horeca, en met
name wat betreft het strandtentenbeleid.

m

Als alleen maar een schoenmakenj kan de m de Cornelis
Slegersstraat 2 gevestigde Footcare Van Campen niet worden
beschouwd "Want naast het repareren van dames- en herenschoenen help ik tevens als podoloog om voetklachten op te
lossen", meldt Peter van Campen. 'Terwijl mijn vrouw Karin hier
actief is met pedicure. En verder hebben we in onze winkel ook
nog een sleutelservice".
Dat veel schoenen tegenwoordig zo goedkoop zijn dat het de
moeite niet meer loont om ze te laten herstellen ziet hij overigens met lede ogen aan. "Ik vrees dat die mensen daarmee hun
gezondheid verwaarlozen, want voor de voeten is het veel beter
om op wat duurdere schoenen van kwaliteitsmerken als Van
Lier van Van Bommel te lopen. Voor mij persoonlijk maakt het
echter weinig uit, hoor. Want door de totale voetverzorging die
we hier bieden kunnen we gelukkig toch een redelijk belegde
boterham verdienen".
Last van eelt of likdoorns en bent u op zoek naar een
PEDICURE met aantekening van de diabetische voet ook
bij ons bel voor een afspraak!!
U kunt ons vinden m Corn. Slegersstraat 2.
e-mail: pvcampen@wxs.nl

Solld partners, flexibele solutlons

"De renovatie gi
Strunk van de Fo
alleen omdat t
getril van die r
worden "

.

, .,w icayiiuaraeon. yc^umpenseerd. Ja, ik vind hefrbijzonder mooi ge-

In het bankkantoor op nummer 28 richten Dhr. Strunk en zijn drie medewerkers
zich op zowel het zakenleven als op particuliere spaarders en beleggers.
Daarbij staat een op maat gesneden advies centraal „We streven ernaar de relahe met de klant zoveel mogelijk uit te diepen," aldus Dhr Strunk „Waarbij we
ons niet alleen bezighouden met de verkoop van een product, maar ons nadrukkelijk richten op wat tegenwoordig personal banking heet "
Kantooradres
Grote Krocht 38
2042 LX Zandvoorf
Tel (023)5713047
Fax (023)5730054
Voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met Dhr A H A Strunk, Kantoormanager
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'Meisjes topless, ik wist niet wat ik zag'
Tv-opnames bij Par Out
ZANDVOORT - Veronica
gaat zaterdag 17 juni televisieopnames maken bij strandpaviljoen Far Out. Acht jongeren
worden door Veronica gevolgd
tijdens hun vakantie in Zandvoort. Ze krijgen vragen over
wat hen bezighoudt en welke
nieuwe trends er onder jongeren leven. Veronica filmt binnenkort ook bij Club Chateau.
Bij Far Out treedt overigens
op 17 juni de Willy Latino Band
op. Het optreden begint om
twee uur.

Sporen

VOGELENZANG - In het
bezoekerscentrum van de Amsterdamse Waterleidingduinen is tot en met l oktober een
expositie over sporen van dieren en mensen te zien. Bezoekers kunnen na een blik op de
tentoonstelling makkelijker
zien wat mens en dier hebben
achtergelaten in het natuurgebied. Ook wordt uitgelegd hoe
bepaalde delen hun naam hebben gekregen. Het bezoekerscentrum is dinsdag tot en met
donderdag van half tien tot
vier en zaterdag en zondag van
negen tot vijf uur geopend.

Anbo

ZANDVOORT - De Anbo organiseert op dinsdag 27 juni
een dagtocht naar Scherpenzeel en De Steeg. De inwendige
mens wordt goed verzorgd,
want behalve koffie met gebak
is er aan het einde van de middag een high tea. Inschrijven
op dinsdag 20 juni tussen tien
en half elf in het Gemeenschapshuis. Op donderdag 13
juli is er een bingo in het Gemeenschapshuis. De bingo begmt om twee uur.

Muziek na voetbal

ZANDVOORT - Na afloop
van de voetbalwedstrijden
heeft Café Shooters een liveact. Op zondag 18 juni treedt
Bernardo op. Hij zingt enthousiast Amsterdams en Engels
repertoire. Op 21 juni komt
John Eeltink langs en op zondag 25 juni is Jerick te vinden
in Shooters. Na de EK-finale
heeft het café Wolter Kroes gestrikt.

Creatief

ZANDVOORT - Grootouders en kleinkinderen, oppasburen met oppaskinderen, zolang zy in generatie verschillen
krijgen ze woensdag 21 juni
voorrang. Op die dag is de eerste creatieve middag voor jong
en oud van Aktiviteitencentrum Zandvoort. Inschrijven
kan via telefoonnummer
5717113.

Lunchen met Bach

ZANDVOORT - Wie weet alles van Bach? Andre Kaart
geeft daarom donderdag 15
juni een lezing over deze componist. Van te voren is er een
gezamenlijke lunch. Inschrijven kan bij het Aktiviteitencentrum (tel. 5717113).

Duinreisje per bus

ZANDVOORT - Ouderen
die niet zo goed ter been zijn,
mogen dinsdag 20 juni per beibus door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het reisje
gaat uit van het Aktiviteitencentrum
(opgeven:
tel.
5717113).

Schilderyen

ZANDVOORT - In de bibliotheek is tot en met eind juni
een expositie te zien van Cees
Visser. Hij schildert voor veel
Zandvoorters herkenbare situaties en taferelen. De bibliotheek is geopend op maandag
(twee tot half zes, half zeven
tot half negen), dinsdag (twee
tot half zes), woensdag (tien
tot twaalf en twee tot half zes),
vrydag (tien tot twaalf, twee
tot half zes en half zeven tot
half negen) en zaterdag (tien
tot twee). De bibliotheek zit op
de Prinsesseweg.

De tijd is voorbij dat een
werkende moeder een
uitzondering: was.
Tegenwoordig hebben ma en
pa vaak beiden een baan.
Steeds vaker past een au
pair dan op de kinderen. In
Zandvoort lopen dan ook
heel wat au pairs rond. Waar
komen ze vandaan en hoe
kijken ze tegen hun nieuwe
leven in Zandvoort aan?
Deel 1: Linda Meyburgh (19)
uit Zuid-Afrika.

Au pair via
internet

D

E ZUID-AFRIKAANSE Linda Meyburgh
(19 jaar) is sinds een
halfjaar au pair bij de
Zandvoortse familie Goransson, overigens een oer-Hollands gezin al doet hun naam
anders vermoeden. Ze woont
intern en zorgt, als de ouders
werken, voor Kim en Casper
(5) en de driejarige Jesper.
Al vanaf kindsbeen wilde
Linda graag naar Nederland.
Want alhoewel Zuid Afrika
enorm door de geschiedenis
verbonden is met Nederland,
werd haar hang naar kennis
over die geschiedenis op
school nooit bevredigd. Zij
wist al snel: als ik die cultuur
op wil snuiven dan moet ik er
zelf naartoe. Dit gecombineerd
met de liefde voor kinderen
bracht haar al snel op het idee
om als au pair naar Nederland
te komen.
„Ik ben opgegroeid in Vereeniging, een stad 60 kilometer
ten zuiden van Johannesburg," vertelt Linda in haar onmiskenbare Zuid-Afrikaanse
accent. „Ik ben opgegroeid op
ons boerenbedrijf; wij hebben
veel zwarte landarbeiders in
dienst. Omdat het, gezien de
geïsoleerde ligging van onze
boerderij, onmogelijk is de bediendes en arbeiders op en
neer te laten reizen is het normaal dat ze op het erf wonen.
Weliswaar in primitieve behuizing maar wel met water en
elektriciteit."
Linda schenkt ondertussen
een glas limonade in voor de
kleintjes die lekker in de huiskamer aan het spelen zijn. „Ik
kreeg veel opmerkingen van
nüjn familie en vrienden toen
ik vertelde dat ik als au pair
naar Nederland zou gaan. 'Dan
word jij een ousie' was hun reactie, dat is een Zuid-Afrikaans scheldwoord voor een
zwarte die minderwaardig
werk doet. In Zuid-Afrika heeft
au pair nog steeds de naam dat
je als slaaf gebruikt wordt.
Ach, ik wijt het maar aan hun
gebrek aan kennis," zegt Linda, die als een ware spraakwaterval haar verhaal doet.
„Homo's die hand in hand
lopen, meisjes topless op het
strand," nog steeds klinkt verbazing in haar stem, „ik wist
niet wat ik zag toen ik hier net
was. In het begin had ik daar
wel eens moeite mee, nu vind
ik het alleen maar fijn dat men
hier zo tolerant is. Alles mag en

Linda is er vooral voor Jesper (op schoot), Kim en Casper

alles kan, dat was mijn eerste
indruk. Natuurlijk bestaat homoseksualiteit bij ons ook
maar alles gebeurt stiekem."
„Zomaar op de bus stappen,
ook dat is in mijn land onmogelijk als vrouw alleen. Berovingen, bedreigingen met een
mes, zelfs verkrachtingen zijn
schering en inslag. Dat je hier
gewoon na zes uur nog over
straat kunt lopen en geen gro-

te hekken om je huis hoeft te
hebben, is onvoorstelbaar in
vergelijking tot waar ik vandaan kom."
Linda is er vooral voor de
kinderen. De regels voor een
au pair verschillen per gezin,
maar Linda heeft het goed getroffen: ze heeft eigenüjk de
vrije hand en de huishoudeljjke taken zijn minimaal. Ze
haalt de kinderen uit school en
dan lekker naar het strand,
picknicken in de duinen of met
ze knutselen. Na halfzes is ze
vrij. Ze mag met de familie mee
eten; het hoeft niet. En ieder
weekend is ze vrij en kan ze
gaan en staan waar ze wil. Ze
heeft dus genoeg tijd om Nederland te ontdekken.

Ze heeft hier leren fietsen
want verplaatsen alleen de allerarmsten zich op dit vervoermiddel in haar eigen land, hier
doet iedereen dat. Dat was
voor Linda ook een openbaring.
„Wjj hebben een prachtige
natuur, maar geen fietspaden," lacht Linda. „Die duinen
hier zyn zeker zo mooi en waar
ik versteld van sta zijn, die

bunkers die in de duinen gebouwd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Weet je dat bij ons
op school helemaal niets verteld wordt over de wereldgeschiedenis, alleen onze eigen
Anglo-boerenoorlog hebben
we uitgebreid behandeld,"
zucht ze. „Ik wist helemaal
niks over jullie. Terwijl iedere
Nederlander weet wie Nelson
Mandela is en mij bijna nog
meer kan vertellen over mijn
land dan ikzelf."
Het is duidelijk dat Linda alles beleeft zoals ze praat. Ze
zuigt de kennis die ze opdoet
op als een spons.
In hun vrije tjjd ontmoeten
de diverse au pairs elkaar bij
café Neuf. Soms verstaan ze el-

Grote Krocht
wordt feestelijk
geopend
ZANDVOORT - Het kan de
winkelende Zandvoorter haast
niet zijn ontgaan: in het afgelopen jaar is winkelstraat Grote
Krocht omgetoverd tot een
promenade van grootsteedse
allure. Al in 1999 werd begonnen met het vervangen van alle
ondergrondse leidingen en in
februari van dit jaar werd ook
de nieuwe sierbestrating aangelegd.
Stuart Little
„De reden dat het allemaal
wat langer heeft geduurd, ligt
in het feit dat de leidingen
eerst goed moesten inzakken
In het Circus op het Gasthuisplein worden dagelijks films voordat de nieuwe bestrating
vertoond. Weliswaar houdt Filmclub Simon van Collem een erin mocht," vertelt Peter
Tromp, eigenaar van Tromp
zomerstop, maar er zijn voldoende andere interessante
films te zien. Zo heeft het Circus donderdag de premiere Kaas en Zuivel en een van de
van The 'Final Destination' (zeven uur en half tien). Ook innoverende krachten achter
draaien deze week 'Stuart Little' (om half vier) en
'Pokémon' (half twee).

Eng tienermysterie en lief muisje

N 'THE Final Destination' gaat Alex op schoolreis naar Parijs.
Als hij in het vliegtuig zit, ziet hjj levendig voor zich hoe de
IBoeing
747 vlak na het opstijgen explodeert. In paniek vlucht hij

Foto Karin Schut

kaar niet want ze komen uit
alle windstreken. Uit Polen,
Zweden, Tsjechië, Slowakije.
Ze zijn allemaal ver van huis en
dat schept een band dus zoeken ze dikwijls eikaars gezelschap.
Vooral met landgenote Deena trekt zjj veel op. Deena
heeft een donkere huidskleur.
In haar eigen land zou deze
vriendschap onmogelijk zijn,
vertelt Linda. „Ik zat op een
highschool met hooguit tien
zwarte leerlingen."
Maar Linda heeft inmiddels
ook Nederlandse vrienden. De
taaiverwarring leidt regelmatig tot grappige situaties.
„Mijn vriendin die hier bij de
Hema werkt, vraagt of ik zin
heb om langs te komen," schaterlacht Linda. „In mijn land
betekent dat automatisch dat
je ook blijft eten. Dus ik niet
gegeten en de borrels komen
op tafel en het wordt later en
later en ik had toch een partij
honger, nou toen begon het me
wel te dagen dat ik het niet
goed had begrepen."

de ontzetting van toen is nu
nog van haar gezicht te lezen.
„Ik vond dat toen al, dus als
klein meisje, zó schandalig dat
zogenaamde gelovigen die
'heb uw naaste lief zo hoog in
het vaandel hebben, een ander
mens zo behandelen. Mijn ouders zijn na dit incident ook bij
een andere gemeente ter kerk
gegaan.

Met

oog
en

oor
de badplaats door

Strandliefdes
Kamperen op het strand is zo romantisch dat er al heel wat
verliefde stelletjes zijn ontstaan Sommige strandliefdes beklijven ook. Zo zijn Sascha Henningheim van KVA en Rinke van den
Bor van KVS vrijdagmiddag getrouwd Hun huwelijk werd met
alleen officieel gesloten in het raadhuis van Zandvoort, maar ook
nog eens ingezegend op het strand met veel zeewater. Het leuke
is dat de ouders van de bruidegom elkaar ook op het strand (27
jaar geleden) hebben leren kennen

Geef Jeroen de zegen
Jeroen Bluijs werkt sinds 1991 in Oeganda Hij begon daar als
lekenmissionares en zette menig project op. Veel Zandvoorters
hebben hem daarbij financieel ondersteund. Hij heeft nu een
melkkoeienbednjfje opgestart om in zijn levensonderhoud te
voorzien. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de ontwikkehngsprojecten goed doorlopen. Inmiddels is hij ook in de liefde geslaagd
Jeroen is m april getrouwd met de lieftallige Perpetua Atai
Perpetua werkt op de ambassade en helpt bij ontwikkelmgsprojecten. Jeroen en Perpetua wonen m Mbale. Ze waren echter
even over m Zandvoort. Hun huwelijk is namelijk vrijdagmiddag
ingezegend in de Agathakerk. Wie het gelukkige paar met een
hemelbestormend huwelijkscadeau wil verblijden, kan giften
voor de ontwikkelingsprojecten kwijt op bankrekening
44.88.64.711 (ABN/Amro Zandvoort), ten name van Jeroen in
Oeganda.

Laatste rit
Tot zijn grote verrassing is Aart Bruijnes dinsdagavond 'ontvoerd' door zijn collega's van de brandweer. De 55-jarige brandweerman stopt na 27 jaar als vrijwilliger. Hij gaat namelijk met
de brandweer-vut. Aart is sinds 1980 chauffeur, maar gisteravond hoefde hij de brandweerauto met zelf op te halen. Hij
werd keurig gebracht naar zijn laatste oefenavond.

'Hoedje af' voor geslaagden
De Gertenbach Mavo probeert altijd iets leuks te maken van de
dag waarop de eindexamenleerlingen de uitslag horen Dinsdag
kregen Bob, Marit, Denise, Jolanda, Goeffry, Laura, Jean-Paul,
Roger, Jarich, Mascha, Suzanne, Tim, Lars, Peter, Tabby, Bjorn,
Jolanda, Saskia, Chantal, Dave en Douglas daarom hun roos
plus hun cijferlijst op het bordes van het raadhuis. Ze straalden
allemaal. Ze droegen dan ook platte Engelse zwarte hoedjes met
kwast die de ouderraad voor hen geplakt had. Klaas Koper nep
met luide stem alle namen en een kort rijmpje af. Bertus Balledux had zelfs de rode loper voor hen uitgelegd. Twee leerlingen
krijgen volgende week een herkansing en volgens Gertenbachdirecteur Gerard Hokke maken ze een goede kans. De diplomauitreiking is op 4 juli.

Linda gaat in Zandvoort ook
naar de kerk en als zij het wel
eens moeilijk heeft met de vrije
opvattingen in Nederland of
als heimwee om een hoekje
komt kijken, dan heeft ze veel
steun aan dominee Verwijs.
Toen ze lid werd van de The
New Choir Smgers, wist ze nog
niet dat ze daar Thomas, de
man van haar dromen zou ontmoeten. „Hij is zo leuk en lief,
het was Ipve at Grst sight en ik
heb moeite om tijdens het zingen op de dirigent te letten in
Terwijl ze even de neus van plaats van op Thomas," lacht Dorpsomroeper Klaas Koper is zaterdag in Erichem (gemeente
Jesper afveegt, vertelt ze over de verliefde au pair.
Buren) tweede geworden bij een omroepersconcours. Peer Withaar gelovige opvoeding.
uit Alphen aan de Maas werd eerste. „Het was erg gezellig in
„Toen ik een jaar of veertien
„De bedoeling is dat ik vol- zel
want het concours werd tijdens een schapenmarkt
was, ging ik zoals iedere zon- gend jaar voorgoed naar Ne- Erichem,
dag, met nüjn ouders naar de derland kom en dat we dan gehouden," aldus Klaas.
kerk, een 'blanke kerk' en er gaan samenwonen. Er is echter
kwamen twee nieuwe geloofs- nog een klein detail." Haar gegenoten binnen, zwarten. Ik zicht spreekt boekdelen. „Ik
zal dat nooit vergeten, binnen moet het alleen mijn vader nog
Victor Bol en Wim Kruiswijk weten nu al waar hun nieuwe
vijf minuten was de hele kerk vertellen."
expositie in het mu-Zee-um over gaat: gestrande schepen. Zij
leeg."
Linda zet grote ogen op en
Marleen Grotenhuis doen daarvoor een beroep op oude Zandvoorters. Wie heeft er
materiaal over schepen die vastliepen? Een lijst met boten en
jaartallen hebben ze gelukkig al gekregen. Overigens zijn vrijwüstek geschikt voor het planten ligers die voor Victor en Wim af en toe willen invallen ook van
van grote bomen," legt Tromp harte welkom. Het mu-Zee-um is te vinden m de Rotonde (bij de
uit. „Oorspronkelijk groeiden strandafgang van het Badhuisplein). Het mu-Zee-um is woenser dan ook kastanjebomen dag van half twee tot vijf en in het weekend van elf tot vijf uur
langs De Grote Krocht maar open. Op andere dagen zijn de jutters namelijk meestal op zoek
na de vorige renovatie kwamen naar nieuwe spullen. Wie met een grote groep wil langskomen,
kan het beste even naar Victor Bol (06-169.400.45) bellen.
ma
ze helaas niet meer terug."
Berichten
Op
vrijdag
16
en
zaterdag
17
e
en tips voor
juni wordt de winkelpromenadeze rubnek met
de feestelijk geopend. „En verzakennieuws kunt u sturen naar de
der maken we er een groot
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
feest van," vertelt Tromp enPostbus 26, 2040 AA Zandvoort,
thousiast. „We hebben optreof inleveren bij het kantoor op
dens van het Zandvoorts manGasthuisplem12 Tel 023-5718648,
nenkoor en toneelgroep De
of Faxen 023-5730497
Wurf. Maar ook voor kinderen
valt er genoeg te beleven. De
het gezamenlijke project van hele dag lopen clowns ballongemeente en winkeliers. „Maar nen uit te delen. En er is ook
met het planten van de kastan- een schminkstand." De offijebomen langs de promenade ciele opening van winkelprois het project nu eindehjk echt menade Grote Krocht vindt
voltooid."
plaats op vrijdag 16 juni om 11
De achttien jaar oude bomen uur.
zijn de trots van de winkeliersvereniging. „Omdat deze
straat zo breed is, is hij bij uit- 'Wij concentreren

het vliegtuig uit. In de commotie die volgt verlaten nog vijf
leerlingen en een docente het vliegtuig. Terug in de vertrekhal
horen ze dat ze niet mee met de vlucht mogen en dat ze op het
volgende vliegtuig moeten wachten. Iedereen is verbijsterd als
het vliegtuig inderdaad ontploft.
'The Final Destination' richt zich vooral op jongeren tussen de
16 en 24 jaar. Mensen die van tienerthrillers en horror houden,
'VAMJ3E
zullen er van genieten. Overigens zijn er rond de film ook nog wat
extra activiteiten. Zo is er deze week een internetspel gelanceerd met dezelfde titel.
Wie meer van gezellige familiefilms houdt, kan terecht bij
'Stuart Little', een lieve film over een schattig muisje dat terechtkomt bij de familie Little. In het begin heeft lüj het daar
Het is weer eens wat anders moeilijk, maar natuurhjk weet lüj elk hart te veroveren. De film is
dan de gebruikelijke honden Nederlands ingesproken en geschikt voor jong tot oud.
en katten... Want is het bekend
dat het dierenasiel ook andere
diersoorten opvangt? Wellicht
heeft men gelezen over de
reeen, vossen en zwijntjes.
Maar er zijn soms ook fretten, Hervormde Kerk: zondag 18 juni 10 uur ds A.A. Smalbrugge uit
konijnen, hamsters en ratten. Aerdenhout. Gereformeerde Kerk: zondag 18 juni 10 uur ds H.
Bijna al deze dieren zijn in- Appers uit Castricum (HA). Agatha Kerk: zaterdag 17 juni 19
niiddels uitgezet of herplaatst, uur B. Bleijs, zondag 18 juni 10.30 uur B. Bleijs met koor. NPB
allemaal behalve de ratten. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 18 juni 10.30 uur geen
Daarom deze week aandacht dienst. Nieuw Unicum: zaterdag 17 juni geen dienst.
voor de tamme rattenfamilie.
De één wat liever dan de ander, maar allemaal geschikt
als huisdier. Ze hebben namen •r. - j _ , „ » ' . .
als Remie, Witje en Flippie. Penode 5-10 jum
Welke
rattenliefhebber heeft Geboren: Nobbie, zoon van Menno Trouw en Mireüle Martina;
n
og een kooitje over voor één Iron, zoon van Gerardus Albertus Vossen en Mirjam Jansen
(of meerdere) van deze intelli- Hendriks.
gente knagertjes? Remi & Co Ondertrouwd: Enno Rombout Theodoor Timmer en Brenda
Jijn te gast bij het Kennemer Giesbergen.
Dierentehuis Zandvoort en Getrouwd: Rinke van den Bor en Sascha Henningheim.
Zoeken,
net als alle andere lo- Overleden: Annie Tine Frinks (67); Maria Rabener-Kraak (86);
S.es, een nieuw thuis. Informa- Anna Hoefman (83); Doekele Laverman (80); Margaretha Wilfie: het Kennemer Dierente- helmina Maria van Wonderen (48); Tonny Schultz-Peters (84);
'uiis
Zandvoort, Keesomstraat Anna Elisabeth Baarschers (94); Jacob Groen (85); Anna Elisa- Donderdag werden de lantaarnpalen op de Grote Krocht geplaatst
5
Foto Mcnno Gortei
beth Gansner-Gebe (68).
' tel. 571.3888.

Remie & Co

Olof en Beluida Goransson hebben een druk bestaan, een eigen bedrijf en
drie
kleine kinderen.
„Onze tweeling Kim en
Casper was een half jaar
oud, toen onze eerste au
pair haar entree maakte,"
vertelt Belinda. „Ik wilde
zo graag blijven werken,
dus de eerste periode hebben we overbrugd met
oma's of steeds een andere
oppas," zucht ze en wordt
nog moe als ze aan deze
periode terug denkt. „Het
was onrustig voor de kinderen en voor ons. Daarom
hebben we voor een au
pair gekozen."
Inmiddels hebben de
Goranssons al zes jaar op
rij een au pair. Wel ieder
jaar een ander meisje aangezien het visum maar één
jaar geldig is. „Onze eerste
au pair kwam via een bureau, maar al snel ontdekten wij via internet een aupairservice en dat bevalt
ons uitstekend," legt Belinda uit. Ze krijgen kost en
inwoning en vijfhonderd
gulden zakgeld per maand.
De vlucht heen en weer
moeten ze zelf betalen.

7

Roepen naar een schaap

Wie helpt Victor en Wim?

Dani Clark heeft
acteervirus te

ons puur
op fietsen'
ZANDVOORT - Rjjwielhandel Peter Versteege kan bogen
op ruime ervaring met de verkoop van alles wat met fietsen
te maken heeft. Of het nu gaat
om de notoire sportfietser of
de goedwillende recreant, al
ruim zeventig jaar voorziet
Versteege fietsers van ieder allooi van de nieuwste snufjes op
het gebied van deze oerhollandse bezigheid.
Eigenaar Peter Versteege:
„Wij concentreren ons puur op
fietsen. Versteege is onlangs
een groots opgezette campagne gestart om de zogeheten
elektrische fiets te promoten.
„Een elektrische fiets is met
zo'n 'fiets met een motortje'
zoals we die al een tijdje kennen."
„Bij de elektrische fiets moet
de gebruiker gewoon trappen.
Maar tijdens dat trappen geeft
de
ondersteuningsmotor
steeds wanneer de pedalen
rond gaan een extra krachtimpuls." Volgens Versteege is de
elektrische fiets een uitkomst
voor mensen die toch in beweging willen blijven maar die
moeite hebben de pedalen
rond te krijgen bij harde wind
of in heuvelachtig landschap.
„Zelf maak ik er trouwens ook
gretig gebruik van," lacht hij
vrolijk. „Overigens bestaat
deze fiets al een paar jaar maar
pas nu vind ik dat luj echt af is.
Alles is wat steviger, wat degeUjker."
Rijwielhandel Peter Versteege bevindt zich aan de Hallestraat 31, tclefoon 571.4499.

Als Dani tijd over heeft, duikt ze meteen in een boek
Toto Andi e Lielu rom

„Ik ben een stewardess die
diamanten smokkelt,"
vertelt de 29-jarige Dani
Clark over haar rol in Goede
Tijden, Slechte Tijden. De
jonger ogende Dani was de
afgelopen tien afleveringen
te zie_n in de populaire
soapserie. Het was de derde
keer dat zij op het scherm
verscheen.
K
SCHREEF
'I
me
in
bij
castingbureau Harry Klooster en
binnen twee weken werd ik al
gebeld. Het waren piepkleine
rolletjes, maar het ging me
goed af en ik werd direct gevraagd voor andere TV-series.
Ik vond het een superkans. Nu
ik eenmaal voor de camera's
heb gestaan, verlang ik naar
meer," lacht de expressieve actrice.
Zelf durft ze zich nog geen
actrice te noemen, alhoewel ze
het vak wel serieus neemt. Zo
volgde ze een aantal workshops aan theaterschool de
'Trap' in Amsterdam om zich
voor te bereiden op haar aandeel in Gtst.
Als kind al droomde ze van
een leven in de spotlights. Vanaf haar 5-e jaar volgde ze balletlessen bij Conny Lodewijks
en in Amerika heeft ze als zan-

geres de chart gehaald
„Ik ben een laatbloeier. Ik
wilde graag de showwereld in,
maar mijn moeder vond dat
daar geen droog brood in te
verdienen viel. Ik moest eerst
mijn school maar eens afmaken. Maar ik was meer aan het
lol maken, dan dat ik leerde
Het probleem was ook dat ik
niet precies wist wat ik wilde."
Het hele gezin Clark beschikt trouwens over de nodige dosis talent. Haar uit Aruba
afkomstige vader zong jaren
als leadzanger in verschillende
bands en haar jongere broer
Alain zingt en speelt piano.
Ook zijn wens is om eerdaags
de hitparade te bestormen.
Voorlopig pendelt de veelzijdige Dani heen en weer tussen
Californie en Zandvoort. „Mijn
vriend woont daar. Hij was
producer en door zijn toedoen
heb ik een cd opgenomen. Ons
techno-house nummer werd
'underground' gedraaid, dus in
veel clubs en disco's. We hebben er uiteindelijk 50.000 van
verkocht."
In Amerika wil ze zich ook
meer gaan toeleggen op het acteren. „Ik hoop dat ik op dat
gebied een beetje kan gaan
'rommelen', want ik heb nu
echt de smaak te pakken."
Nelleke van Koningsveld

woensdag 14 juni 2000

Weekmedia 17

ovz

Win je thuiswedstrijd
in je eigen kuip.

andvoorts
Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Doe mee aan onze

Wat u doen moét:
Zoek in de advertenties in deze krant de ballen en plaats de gevonden letter op
de aangegeven plaats.

Teuco Relax 2000

Stuur of breng uw oplossing uiterlijk 25 juni a.s. naar het kantoor van

Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort
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Aqua Relax/Perfecta Corner

Multifunctionele douchecabine met zi|- en hoofddouche
nek-, schouder- en voetmassage, Turks stoombad,
krutdenstoombad, heteluchtfunctie, verlichting, radioen computerbedieningspaneel Inclusief plaatsing

Aqua Relax is een zeer uitgebreid hydro massagepaneel
van Italiaans design

van f

Perfecta Corner is een luxe kwart ronde scheidings
wand met kristalhelder veiligheidsglas en een kunst
stofdouchebak afmeting 90 f. 90 cm
:

van

va» ƒ 2^45,- «°°r

6-D

2728
Badkamer Marino

2930

£ Badkamer Acapulco

Stijlvolle en complete witte badkamer Met hoekbad
greeploos badmeubel met dubbele wastafel
Inclusief wandclosetcombinatie en kranen

l

^ Luxe badkamer m de kleur wit Bestaande uit hgbad met
douchevlak, badscheidmgswand, badmeubel {105 cm) met
wastafel wandcloset combinatie en kranen

Deze oplossing inleveren vóór 25 juni a.s.
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:

V

Badmeubel Cameteon

2e prijs:
\ o<r

De finale in uw eigen kuip komt
met de Efaooo-weken wel héél
dichtbij. Want u heeft bij ons tot 2
juli kans opfl. i.ooo.ooo,- bij aankoop van een badkamer. Bovendien
fcnj'gt u ook duizend gulden aan
tegels cadeau. Daarnaast hebben we

renburg

•^
\\

Eigentijds meubel met spiegelpaneel en spotjes De beuken
accenten bieden een boeiend contrast met het hoogglanzend
witte mmeraalblad

i/aw

Krat pils, excl. statiegeld beschikbaar gesteld door

steWdoor

Badmeubel Darwin

Frans designmeubel Leverbaar in diverse gelakte
frontkleuren m combinatie met een luxe marmeren
wastafelblad Breedte 130 cm

Grote Krocht 24, Zandvoort

Kans' op" een miljoen"
Gratis tegels t.w.v. ƒ 1000,(bij aankoop van een complete badkamer)

tientallen aanbiedingen en voor
elke bezoeker een leuke attentie.
Dus kom nu naar de EKzoooweken van Brugman Keukens &
Badkamers, want lekker in uw
eigen kuip heeft u toch zeker de
mooiste thuiswedstrijd...

**Gratis straatje Slaalsloteti bij aanloop van een complete badkamer

Filiaal Goes en Hulst

Ons promotieteam deelt zaterdag 17 juni
aan alle winkelende vaders een leuke attentie uit verzorgt door

Parfumerie-Drogisterij De Gaper,
Kerkstraat 31 te Zandvoort.

ovz

ZONDAG
GEOPEND
Goes van 11.00 -17.00 uur
Hulst van 12.00 -18.00 uur

KEUKENS & BADKAMERS

19-O

AL

L E S

K A N

M E T

'ERKEND

B R U G M A N .

•Vfc

BESTE ADVIES --^ BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE

en

Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie

ALKMAAR* ALMERE* AMERSFOORT*, AMSTERDAM*, ARNHEM* ASSEN* BREDA*, CAPELLE A/D IJSSEL* DEN BOSCH, DEN HAAG*, GOES*
GRONINGEN* HEERLEN* HENGELO*, HOOFDDORP* HULST*, LEEUWARDEN*, MUIDEN, NUMANSDORP* ROERMOND* ROOSENDAAL*
SON/EINDHOVEN*. SPIJKENISSE, TILBURG*, UTRECHT*, ZAANDAM* ZOETERWOUDE*. ZUTPHEN* ZWOLLE*
*Ook Badkamershowroom

Voor de openingslijden kijk op Internet, of bel onsfilaal

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl
Actie geldt van maandag 22 mei t/m zondag 2 ]uh 2.000 Vraag naar de actievoorwaarden m de showroom Druk en zetfouten voorbehouden

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 28046

Zandvoorts
Nieuwsblad
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TC Zandvoort
maakt kans op
eredivisie
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Oraiye heeft ook in Zandvoort toegeslagen
ZANDVOORT - Aan het
vele oranje in vrijwel elke
straat in Zandvoort is het
merkbaar dat er een groot
voetbalevenement wordt gehouden. Creatieve plaatsgenoten hebben hun eigendommen zo origineel mogelijk versierd. Iedereen doet er
tijdens deze weken een
schepje bovenop om er een
gezellige boel van te maken.

ZANDVOORT - Door in de
afgebroken wedstrijd tegen
Leimonias van de twee gemengde dubbels er een te
winnen heeft Proger Zandvoort het kampioenschap in
de hoofdklasse A behaald.
Zondag strijdt TC Zandvoort
op het eigen tennispark De
Glee aan de Kennemerweg
voor het algeheel kampioenschap tegen De Metz uit Den Vele Zandvoorters vermaken
zich aan het voetbalgebeuren
Haag.
en dat laten zy merken. Naast
bijvoorbeeld de HaarlemmerHet ene punt, dat Zandvoort straat, de Engeltaertsstraat is
broodnodig had kwam zeer vooral de Haltestraat een zee
moeizaam tot stand. Leimoni- van rood-wit-blauw en oranje.
as gaf zich niet zomaar gewon- De exploitanten van vele cafe's
nen, want bij tweemaal winst en restaurants hebben daar
zou dit team het kampioen- voor een perfekt sfeertje geschap in de wacht slepen. zorgd en enige honderden liefDaarom werd het een specta- hebbers van het voetbal verculair gebeuren op het tennis- maakten zich opperbest.
park De Glee. De ZandvoorCees de Jong, uitbater van
ters en Leimonias hervatten Cafe-BUjart De Lamstrael,
de wedstnjd bjj een 2-4 tussen- vroeger een begenadigd voetstand in het voordeel van de baltalent, heeft zijn zaak ook
bezoekers. Proger Zandvoort omgetoverd tot een oranjemoest dus een wedstrijd win- vesting. „Er heerst een gezellinen om Leimonias voor te blij- ge sfeer in de Haltestraat,"
ven.
vindt De Jong. „We doen ons
Het team van coach Dick best om het een beetje leuk te
Suijk begon matig aan het maken. Zo'n versieribng kost
duel. Kim Kilsdonk en Bas enige honderden guldens maar
Wild hadden geen antwoord dat moet je er voor over hebop het sterke tennis van Lei- ben. Het gezamenlijk volgen
monias. Het Zandvoortse kop- van een wedstrijd brengt een
pel kwam niet m het ritme en soort saamhorigheid teweeg.
m korte tijd werd een 6-2 en 6-2 Het leeft wel bij de mensen.
nederlaag op het wedstrijdfor- Natuurlijk hebben we een
mulier vermeld.
pool. Dat hoort erbij. Je moet
Ook de dubbel Mireille Bink er toch iets van maken en dat
en Sander Hommel leek aan de lukt best. Gelukkig was het tjjspanning ten onder te gaan. dens de wedstrijd van NederBink en Hommel zochten naar land nog niet zo druk want nu
de juiste wapens om Leimoni- kon ik de wedstnjd goed volas een halt toe te roepen. In de gen. Ik had wel voorspeld dat
eerste set lukte dat in het ge- Nederland het moeilijk zou
heel niet en die ging dan ook krijgen tegen de Tjechen. Zo
verloren met 2-6. Vervolgens maar kampioen worden is erg
herpakten Bink en Hommel
zich en kwamen tot verrassend
goed tennis. Het Leimonias
duo moest de tweede set afgeven met een score van 6-3.
ZANDVOORT - De Leden
In de derde set leek Zandvoort eenvoudig het benodige van de Zeevis Vereniging
punt te gaan behalen. Het Zandvoort zagen de voor tweeZandvoortse dubbel nam vlot de Pinksterdag geplande
een 5-2 voorsprong maar wist strandwedstrijd niet door
toch niet door te drukken. Lei- gaan. Door een windkracht zes
monias schroefde de spanning was het ondoenlijk om de henop en zette de achterstand om gels uit te gooien. De wedstrijd
in de 5-5 gelijke stand. In de is verplaats naar maandag 19
sensationele slotfase hervon- juni aanstaande.
den Mireüle Bink en Sander
Hommel zich weer en pakten
Een tussenstand in de diverde beslissende twee games en se competities laat zien dat
stelden daarmee de titel veilig. vooral Willem Bakkenhoven
Zondag dus de beslissende
wedstrijd om het algehele
kampioenschap van de hoofdklasse wat recht geeft op promotie naar de eredivisie. De
wedstrijd tegen de Metz begmt met de enkelspelen van de
dames en wel om tien uur.

voorbarig, maar ik verwacht
toch dat we tegen Spanje de
finale gaan spelen."
Ook Gran Dorado heeft ingespeeld op het Europees kampioenschap voetballen. Binnen
het vakantiepark zijn twee lokaties omgetoverd tot internationale verzamelplaatsen. De
Grand Place is omgeturnd tot
een arena met vlaggen van alle
deelnemende landen met een
groot beeldscherm en in het
Strandhotel staan twee breedbeeld televisies opgesteld.
„We hebben het niet extra
druk door Euro-2000," vertelt
een medewerker van Gran Dorado. „Het hele jaar is het druk
en zitten we vol. Er zrjn wel wat
Noren neergestreken in ons
park en zo hier en daar zie je
wat jongens met shritjes van
hun land aan. Het is overigens
wel een gezellige boel en bij
een paar aantrekkujke wedstrijden zaten de twee lokaties
goed vol. Er heerst veel enthousiastme en iedereen gaat
goed met elkaar om."
Ook Erna Meijer, bestuurslid van de Sportraad en van de
golfclub Sonderland volgt het
voetbnal met grote "interesse.
„Ik vind het een leuk sfeertje
hebben en ik volg zoveel mogelijk wedstrijden. Het is leuk om
de wedstrijden voor de buis tevolgen. Ik ben nog niet zo optimistisch over het resultaat
maar misschien maken de jongens een kans. Het is erg spannend."
Ankie Miezenbeek heeft
haar handen vol aan de organisatie van de wandelvierdaagse
en de zwemvierdaagse, maar
ook al houdt zij niet zo veel van
voetbal, dit EK wordt gevolgd.
Haar woning ligt in de Haarlemmerstraat en de bewoners
van die straat laten zich niet
onbetuigd wat versieringen

betreft. „Hoofdzakelijk is mijn
zoon Kevin er mee bezig, maar
een WK of EK heeft toch een
apart sfeertje," aldus Ankie
Miezenbeek. „Ik ga er hélemaal in mee. Het heeft wel wat
zo'n evenement want het verhoogt de saamhorigheid. Ik
heb met echt veel verstand van
voetbal en denk dan ook dat
Nederland geen kampioen
wordt. Ik hoop het echter wel."
Vrijdagavond loopt de wandelvierdaagse ten einde en
speelt Nederland tegen Denemarken. De televisie is echter
geregeld want het missen van
deze wedstnjd wil Miezenbeek
voor geen goud. „De wandelaars zijn dik op tijd binnen
maar de organisatie moet er
nog even tegen aan. Ik heb
Joke, van strandtent Maritime, gevraagd een t.v. te reglen
want dan kunnen we met zijn
allen daar kijken. Dat moet
lukken want we willen allemaal
voetbal zien en bovendien is
het een leuke afsluiting van de
vierdaagse."
In huize Zwemmer, beheerder van de sporthal is het ook
feest. Voetballiefhebber Cock
Zwemmer heeft zijn huis ook
versierd en volgt de verrichtingen van Oranje met argusogen.
„Ek vond het publiek in de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal erg stil," stelt
Zwemmer. „Het publiek moet
achter de ploeg staan, maar ik
hoorde meer Tjechen hun
team aanmoedigen. De drie
punten zijn binnen maar dat
was het. Wat sfeer betreft doe
ik lekker mee en heb mijn huis
versierd. Het is gezellig maar
en dat klinkt misschien gek
Nederland wordt, denk ik,
geen kampioen. Ik hou het op
Engeland met Frankrijk als
tweede en daar weer achter
Nederland en Duitsland."

Zeevisvereniging op diverse fronten actief
goed op dreef is. In de strandcompetitie, waaraan tot op heden 17 vissers deelnamen gaat
Jos Kaarman aan kop voor
Willem Bakkenhoven en Jan
Terol. De Piercompetitie is vijf
wedstrijden oud en van de
twaalf deelnemers doet Coen
Mollenberg het tot nu toe het
beste. Hij wordt op de tweede
plaats gevolgd door Willem
Bakkenhoven en derde is Jos
Kaarman. De Noordzee-competitie trekt de meeste belang-

stelling. Aan deze competitie
doen 27 vissers mee en Ronnie
de Jong gaat na twee wedstrijden aan de leiding. De tweede
plaats is in handen van Herman Spaanstra en de derde
plaats wordt ingenomen door
Willem Bakkenhoven.
Op dit moment is een groep
Zandvoortse zeevissers in Ierland actief en donderdag vertrekt een volgende groep voor
een visverbUjf in Denemarken.

De sfeervolle Haltestraat is een verzamelplaats van voetbalsupporters.
Foto Chi is Schotanus

Knock-outsysteem
zorgt voor spannende
voetbalstrijd in zaal

Intocht van
wandelaars
op Kerkplein
ZANDVOORT - De Zandvoortse wandelvierdaagse is
goed op gang. Vanavond staat
de tweede wandeltocht op het
programma terwijl vrijdagavond de intocht op het Kerkplein is.
Ankie Miezenbeek, heeft
met haar mede organisatoren,
zo rond de vijfhonderd deelnemers ingeschreven. Het record
van vonge jaar stond op 503 en
gaat er hoogstwaarschijnlijk
aan. De wandelaars krijgen
fraaie routes voorgelegd in de
omgeving van Zandvoort.
Op vrijdagavond is de laatste afstand en dan worden de
deelnemers in de bloemetjes
gezet. De start is op het Kerkplein en daar is ook de ontvangst. Dat wordt een feestelijke gebeuren met drumband
en vele bekenden en familie,
die de liefhebbers van de wandelsport hartelijk zullen begroeten. De deelnemers worden tussen zeven en half negen
verwacht op het gezellige
Kerkplein.

Snelste duif
van Hans
Heiligers

ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Heines vlogen een goede en
snelle vlucht vanuit het Franse
Peronne. Hans Heiligers had
weer eens de snelste duif.
Zo'n 130 Zandvoortse duiven
werden zaterdagmiddag om
kwart over twaalf gelost voor
deze vlucht over 295 kilometer.
Het weer was licht bewolkt en
de wind kwam uit het noordwesten, hetgeen voor de duiven goed was. Het hoge snelheid koersten de duiven huiswaarts en daar klokte Hans
Heiligers de eerste drie winnende duiven.
De wedvlucht vanuit Bordeaux over een afstand van
ftiaar liefst 922 kilometer werd
Uitgesteld door het zeer slechj* weer. Zondagmiddag om
twaalf
uur werden de duiven
v
an Pleines pas gelost en een
uitslag is nog niet binnen.
Uitslag Peronne: Hans Heili|ers 1,2,3,6,9,10,12,17,20,23.
Paap-Paap combinatie 4, 5, 7,
}9 Koper-Twins combinatie 8,
|5,18. Rook Driehuizen 11,13,
ple Koopman-Knegt combinaJtle 16, Koper-Koper combina21, 23, 25.

ZANDVOORT - De spanning stijgt m het zaalvoetbaltoernooi van SV Zandvoort.
Na de voorronden zijn vrijdagavond de knock-out wedstrijden begonnen. Verliezers
mogen dan hun koffers pakken.

Jos Verstappen in
actie in zijn Arrows
Formule l wagen.
Foto Chris Schotanus

Fraaie show van Jos Verstappen
ZANDVOORT - Jos Verstappen schitterde tijdens
het Pinksterrace-weekend
op het Circuit Park Zandvoort. Daarnaast zorgden de
Zandvoorters, Allard Kalff,
Danny van Dongen, Dülon
Koster en Fred Hehl voor uitstekende resultaten.
Voor de Formule l demonstratie bestond een geweldige
belangstelling. Bijna 30.000
toeschouwers waren afkomen
op de demo van Jos Verstappen. De Limburger stelde zijn
grote schare supporter niet teleur en brak het ronde record
met ruim twee seconden. Noteerde Ralf Schumacher vorig
jaar met zijn Williams een tijd
van 1.24.381, nu klokte Verstappen een prachtige tijd van
1.22.053. Niet alleen de komst
van de Formule l Arrows
bracht de handen van de vele
toeschouwers op elkaar ook de
tweezitter Formule l was alleszins de moeite waard. TV-presentator Ruud ter Weijden en
pianist Wibi Soerjadi vonden
het sensationeel om over het
Zandvoortse asfalt te scheuren.
Ook werd er volop gestreden
in de diverse raceklassen. In de
DTCC race boekte Allard Kalff
zijn eerste succesje van dit seizoen door het podium te halen.
In de eerste race nam Kalff
meteen plaats achter koploper
Sandor van Es. Duncan Huisman drong sterk aan en Kalff

moest de snellere BMW laten
passeren. De Zandvoorter
hield echter de fraaie derde
plaats vast.
Ook in de tweede race van de
DTCC heersten de BMW's van
Huisman en Van Es. Dit duo
kreeg nu slechts verweer van
Donald Molenaar. Molenaar
kon echter Huisman en Van Es
niet in de problemen brengen.
Allard Kalff moest in deze
wedstrijd genoegen nemen
met een vierde plaats.
In de Fly You Renault Megane Trophy kwam Fred Hehl geweldig voor de dag. De Zandvoorter mengde zich in de
strijd om de koppositie en legde uiteindelijk beslag op een
mooie derde plaats Marcel
Keeseler ging er na de start
meteen vandoor, maar kreeg
het aan de stok met Jeroen
Rijntjes. Rijntjes belandde
echter naast de baan waarna
Dennis Nieuwenhuis op schoof
naar de tweede plaats en Hehl
z\jn derde plaast veilig stelde.
Danny van Dongen en Dillon
Koster streden mee op het
voorste plan van de Radio 538
Citroen Saxo Cup. De Belg
Cleynhens sloeg meteen na de
start een gat met zijn concurrenten. Michel Schaap en Sandra Douma nestelden zich op
een tweede en derde plaats en
daarna volgden de Zandvoorters Danny van Dongen en Dillon Koster. Van Dongen drong
sterk aan en na een spannend
gevecht kwam Douma naast
de baan te staan. Danny van

Dongen sloeg vervolgens de
aanval van Dillon Koster af en
pakte een mooie derde plaats.
Koster eindigde keung op de
vierde plaats.
In de strijd om het nationaal
kampioenschap nemen Van
Dongen en Koster respectievelijk een vierde en vijfde plaats
in. „Het was een zware wedstrijd," stelde Danny van Dongen. „Ik moest vreselyk oppas-

sen dat ik mijn plek niet verloor aan de aandringende Dillon Koster. Vanaf het moment
dat Koster iets terugviel reed
ik helemaal m mijn eentje, zonder zicht op een verbetering
van rmjn positie. Ik heb toen
geen risico's meer genomen
om mijn podiumplaats met m
gevaar te brengen. Ik ben vresehjk blij met deze tweede podiumplek op rij."

Eerst werd op donderdagavond nog een aantal wedstnjden afgewerkt om plaatsing af
te dwingen voor de winnaarsof verliezersronde. Plantinga
maakte opnieuw indruk door
Sportfashion met 4-1 te verslaan en met dezelfde cijfers
klopte DIO, in een aantrekkelijke partij voetbal, Schoffies.
Uitstekend zaalvoetbal werd
verzorgd door HFC/De Nieuwe
Aanpak. De snelle en leuke
combinaties waren te veel van
het goede voor een zich fel verzettend Tensen. De HFC-ers
waren echter te sterk en wonnen met 5-1. Op een lager niveau speelden Café Basta en
Rabbel Boys een aardige partij. Tot aan de rust gaven de
teams elkaar nauwelijks iets
toe, 2-2. In de tweede helft
moesten de handballers, die
als zaalvoetballers van Café
Basta aardige dingen lieten
zien, toch de overwinning laten
aan een iets beter Rabtael
Boys, 2-5
Voor Chinese Lippies is het
toernooi voorbij. Lippies had
m de voorronde goede resultaten geboekt, maar redde het ui
de tweede ronde met. Door een
4-1 nederlaag tegen Tenson is
het toernooi voor de formatie

van coach Peter Versteege afgelopen. Dat geldt ook voor
Argentina. Geel Wit was met 52 te sterk
HFC/De Nieuwe Aanpak had
al eerder indruk gemaakt met
knap zaalvoetbal Ook tegen
YB/Superfone lieten de Haarlemmers er geen twijfel over
bestaan, wie in aanmerking
komt voor een hoge emdklassenng. Door een 5-0 overwinning gaat HFC door naar de
volgende ronde Het duel tussen Zonnestudio en Aart Eijckhoff Behang was meer spannend dan fraai. Eijckhoff won
nipt met 3-2 en plaast zich voor
de volgende ronde
Havanna aan Zee en Williams Pub streden in een lagere klasse voor een langer verblijf in het toernooi Na de officiele speeltijd was er geen beslissing gevallen (2-2) en moest
er een verlenging aan te pas
komen. Williams Pub hield het
hoofd er goed bij en slaagde er
m de winnende treffer te scoren en gaat door naar de volgende ronde
Naar mate het toernooi vordert raakt het publiek meer gemteresseerd m het zaalvoetbal. Het peil wordt aanmerkehjk beter en spannende wedstrijden zijn met het knock-out
systeem gewaarborgd. Elke
werkdag, behalve vrijdagavond als Nederland tegen Denemarken speelt, wordt er gezaalvoetbald van zeven tot elf
uur. Op vrijdagavond is het
Sportcafe in de Korverhal wel
open.

Grieken blij met tenue in Zandvoortse kleuren
ZANDVOORT - De Grieken op het eiland Corfu werden door Zandvoorter Rob
Drose verrast met een zeer
fraai voetbaltenue in de
Zandvoortse kleuren. Drose
komt al zo'n 28 jaar in het
plaatsje Penvolion.

In Zandvoort terug vertelde
Drose het verhaal aan Eli
Paap, die spontaan reageerde
door vrijwel nieuwe shirts beschikbaar te stellen. Paap trad
een paar jaar geleden op als
coach van het inmiddels opgeheven zaalvoetbalteam Auto
Versteege en de shirts waren
zo goed als nieuw en werden
Het tweeduizend zielen tel- met meer gebruikt.
lende dorpje heeft het niet
Toen Rob Drose enige weslecht, maar toen een groep
enthousiaste mannen een ken geleden het dorpje weer
voetbalploeg formeerden was bezocht en met een koffer vol
het volgens Rob Drose geen fraaie spullen naar de voetbalgezicht. „Ze speelden in afge- lers ging werd hij met enorm
knipte spijkerbroeken en met veel enthousiastme begroet.
T-shirts van diverse kleuren," Het tenue viel dermate in de
aldus Drose. „Ik verblijf elk smaak dat de Zandvoorter
jaar wel een paar maanden in meteen tot president van de
Porivolipn en heb daar een nieuwe club werd gepromoklem huisje. Iedereen kent el- veerd. „De spelers waren er
kaar en toen ik ze zag spelen dolblij mee en zelfs 's avonds,
dacht ik, daar moet ik wat aan als er niet gevoetbald wordt,
zie je ze er mee lopen."
doen."

Op de voorgrond 'president' Kob Drose met het Griekse team.
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' olgens mij is hetrnartstikke
'
etrna
mooi en gezellig hoe straten, winkels en huizen m
Zandvoort een oranjegloed
hebben gekregen Het Europees kampioenschap voetballen is begonnen en Zandvoorter wordt steeds meer oranje
Maar toch vraag ik mij wel
eens af: is het EK voor de
sport of komt het voetbal op
de tweede plaats. De commercie heeft er volgens heel veel
baat bij. Er is in bijna elke winkel wel wat te koop op het gebied van het EK-voetbal Je
kan de televisie met aanzetten
of er is een programma dat te
maken heeft met het EK-gebeuren. Dat Barend en Van
Dorp en vrijwel elke andere
omroep bijna elke dag ingaan
op het EK, kan ik mij voorslellen, maar dat zelfs Paul de
Leeuw, die volgens mij nog
nooit een voetbal heeft geraakt, een programma maakt,
gaat mij toch wel iets te ver
En dan al die reclamespotjes,
hou op schei uit.
Natuurlijk is het lachen geblazen. Ik hou ook wel van humor. Maar waar gaat het eigenlijk om. Ik ben - en dat
kunt u van mij aannemen hartstikke gek van sport en
met name voetbal en ook het
Oranje ligt mij wel, maar nogmaals, soms vraag ik mij weieens af tot hoe ver gaan we ledereen doet nu mee Mensen
die niet veel ophebben met
voetbal, zijn aangestoken door
het Oranje-virus. Naast de
commercie worden er overal
wel loterijtjes georganiseerd
Het zijn geen miljoenen, zoals
je tegenwoordig kunt winnen
bij de nationale loterijen, maar
het zijn toch wel aardige bedragen van een paar honderd
gulden of zo
Terugkomend op de commercie Die heeft keihard toegeslagen. „Ik raak dit spul wel
kwijt," zegt een winkelier m •
Zandvoort T-shirts, mutsen,
drinkbekers, vlaggen en bij
een multinationaal oliebedrijf"
zijn zelfs opblaasbare dugouts te koop. Ik dacht zo'n t
twee maanden geleden ik ga
pok wat aanschaffen, want dat
is leuk Maar zo langzamer- i
hand word je er mee doodgegooid en wordt het mij veel te*
veel.
*
Ik ga mij maar richten en '
concentreren op het voetbal "
Want volgens mij is de echte '
voetballiefhebber daar het
meest in geïnteresseerd. Wat *
gaat het worden, hoe is de op-,
stelling. Rijkaard hoe kan je
dat nou doen, je moet die of :
die opstellen en je moet met 43-3 maai 4-4-2 spelen Wij weten het natuurlijk allemaal
veel beter. Nederland telt zo'n
tien miljoen coaches en als het
goed gaat dan heeft de coach
het goed gedaan, maar lukt
het niet dan moet de coach
maar weg.
Ik geef dan wel een beetje af
op de commercie en loterijtjes, maar ik kon de verleiding
ook niet weerstaan en heb een
tientje ingezet op een overwinnmg van het Nederlandse elftal met Spanje als goede tweede. Ja, u mag mij er op aanspreken als dit niet het geval
is Ik heb jaren lang gevoettaald en mag toch wel zeggen
dat ik er klem beetje kijk op
heb, dus houdt u zich maar
vast aan mijn voorspelling
Echter na het zien van de eerste wedstrijd twijfel ik toch
wel aan deze uitspraak. Heb ik0
toch niet zo'n kijk op voetbal
Ik hoop dat het een geweldig toernooi wordt Ik ga er
eens goed voor zitten en reken
op goed voetbal. Een groot
voetbalfeest moet het worden
zoals de organisatoren voorspellen en zonder rellen Raddraaiers meteen maar oppakken en opsluiten is mijn laatste advies Ik wens alle lezers
veel kijkplezier.
Hé, wat is dat' Ik loop tegen
een oranje barbeque aan Nu
moet ik er echt mee ophouden, want ik word daar met
goed van. Ik moet naar het toilet Gatverr... zelfs het toiletpapier is oranje.
Aaldert Stobbelaar

Zwemvierdaagse
staat op de rol
ZANDVOORT - De wandel-;
vierdaagse is nog niet achter
de rug of Ankie Miezenbeek is
al weer druk bezig met de orgamsatie van de derde Zandvoortse zwemvierdaagse.
Changing Move Support
gaat is samenwerking met de
Zandvoortse Reddmgsbnga-,
de, het Duikteam Zandvoort,.
de Zeeschuimers en Gran Do- <
rado dit zwemfestijn houden
van 3 tot en met ^ juli Elke
deelnemer kan kiezen tussen
het zwemmen van een afstand
van 250 of 500 metei. In het'
zwembad van Gran Dorado,ingang aan de Vondellaan, kan'
elke avond gestart worden!
vanaf zes uur. Om negen uur <
valt het emdsignaal
Naast het zwemgebeuren
wordt er een loterij gehouden
met als hoofdprijs een mid-'
week in een Gran Doradopark.
Op vrijdagavond wordt de
zwemvierdaagse feestelijk al-'
gesloten met demonstraties
van de organiserende verenigmgen en een aqua-disco
Voor een bedrag van zeven gulden
en vijftig cent kan aan dit evenement
deelgenomen worden. V.inal 21 mui •
staal de inschrijving open en wel bij
Itrim.i op de Grote Kiocht, Ton
Goossens in liet winkelcentinm
Zandvoort Noord en bij Ankie Miezcnbeek, Haarlcninicrstiaal 12, tvleloon 571.9532.
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Open huis: zaterdag 17 juni

van 12.00 tot 14.00 uur

Dr. Gerkestraat 151 te Zandvoort
Vraagprijs f 795.000,— k.k.
Goed onderhouden en degelijk gebouwd zeer ruim halfvnjstaand woonhuis (bouwjaar 1970) met voor- zij en
achtertuin eng rote garage met automatische deuropenmg Soutterrain onder het gehele huis met een grote Lvormige kamer met daglicht (ca 42 m2) en wijnkelder.
Indeling:
Parterre: entree, hal met meterkast, toilet met fontein,
L-vormige woonkamer van circa 42 m2 met plavuizenvloer en open haard, semi open keuken
1e etage: overloop, badkamer met ligbad, 2e toilet en
dubbele vaste wastafel, drie slaapkamers (ca.
5 60x3 10), (ca 3 80x3.50) en (ca. 3.80x2.50).
2e etage: grote zolderkamer (ca 7 80x3 80) met bergruimte, cv ruimte met opstelling cv ketel en
boiler
" Gedeeltelijk voorzien van kunststof kozijnen met
isolatieglas
* C v gas (bouwjaar ketel 1984)
* Warm water via boiler (bouwjaar ca. 1995)
* Elektra 11 groepenkast met aardlekschakelaar
" Aanvaarding 7 weken na oplevering nieubouwwoning
(indicatie september 2000)
* Transport via notaris verkoper
* Absoluut uw bezichtiging waard!!
f',"

De Ruyterstraat 89

ZANDVOORT

Licht en zeer goed onderhouden 2 kamer appartement op de 3de etage met fraai uitzicht over
strand, zee en boulevard
INDELINGentree, hal, modern toilet, badkamer met douche
en wastafel, moderne keuken (zeer fraai, wit
met hout) woonkamer en slaapkamer met vaste
kastenwand
• Tegelvloer door gehele appartement
• Blokverwarmmg
» Servicekosten f 300,- per maand

ALLROUND • VASTGOED - ADVIES \

L
Aan- en verkoop
|^ huur - verhuur
^ beleggingen

Vraagprijs f 289.000,-

Fantastisch gelegen volledig verbouwd 3 (voormalig 4) kamerappartement, op hoek zeezijde
gelegen, op 1 e verd. Met schitterend zeezicht, m
pandige berging en GARAGE.
INDELING entree, royale hal, toilet, ruime L-vormige woonkamer met schuifpui naar royaal balkon op het zuid-westen. Open haard en fraaie
houten vloer, badkamer met douche en wastafel,
ruime nieuwe woonkeuken,
grote ouderslaapkamer
• Woonopp. Circa 120 m2
• Zelfstandige cv installatie
• Servicekosten f 320,- per maand
• Veel vaste kasten
• Garage met electnsch bedienbare deur
• Voorzien van kunststofkozijnen met dubbel glas
Op loopafstand van het centrum
Schitterend uitzicht op zee en boulevard
Vraagprijs f 498.000,- inclusief garage

Op de 3de etage gelegen 4 kamerappartement
verbouwd tot 3 kamer appartement met fraai uitzicht over zee, boulevard en duinen
INDELING:
entree, hal, 2 slaapkamers, L-vormige woonkamer, nette originele keuken en badkamer, apart
toilet.
• Electra is uitgebreid
• Gedeeltelijk dubbele beglazing
• Servicekosten f 389,- inclusief voorschot
verwarming

In Zandvoort Zuid twee-onder-een-kap-wonmg
op 200 meter van zee met tuin op het zuidoosten met oprit en garage
INDELING'
begane grond entree/hal, gang met toilet, trapkast, eenvoudige keuken, leuke woonkamer met
openslaande deuren naar tuin en erker met uitzicht m Oosterparkstraat. 1e verd.: overloop met
vaste kast en douche, 2 kleine slaapkamers en
2 grote slaapkamers, balkon op het zuiden. 2e
verd : via losse trap naar bergzolder
• Garage thans m gebruik als berging
• Transport bij Boedelnotaris
» Netjes onderhouden, doch inwendig gedateerd
» Grondoppervlakte 212 m2.

Vraagprijs f 395.000,-

Vraagprijs f 549.000,-

Geopend ma. t/m vr. 8.30-20.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7,2041 CN Zandvoort, Tel. 023-5732630
E-mail allround.vastgoed@worldonline.nl

Cense & van Lingen
'scoort huizenhoog!

ö .Specialiteit schoonmaak van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex

Burg. Engelbertsstraat 50 te ZANDVOORT
Zeer royaal woonhuis op loopafstand van het
centrum en het strand Ideaal voor verhuur/praktrjk of dubbele
bewoning Pp^eerplaats op
eigen terrein1 INDELING souterrain Royale hal
met toilet en wasmachine-aansluiting, badruimte
met douche en wastafel, klem kantoor, woon/
slaapkamer met openslaande deuren naar tuin,2
ruimte met sauna (opp. Souterrain circa 56 m )
Beg Grond entree/hal, woon/eetkamer met
open haard (voorzien van parket), semi open
keuken met mbouwapp En overdekt balkon met
trap naar de tuin. 1ste verd : overloop, badkamer met douche en wastafelmeubel, 3 slaapkamers (met vaste kasten en tv) waarvan 2 met
wastafelmeubel en koelkast. 2de 2verd : volledig
ingericht appartement (circa 22 m ), berging met
cv
Vraagprijs f 675.000,-

• Verhuur tapijtreinigers

-F
Tel. 57 14 764 of 06 203 616 76

ZANDVOORT

Passage 3/28

Royaal 3 kamerappartement op de 6de verdiepmg gelegen met schitterend uitzicht over dorp,
zee en duinen.
INDELING
entree, royale ruime hal, toilet, ruime woonkamer, open keuken met apparatuur, balkon over
de volle breedte op het zuiden, 2 ruime slaapkamers, ruime badkamer met bad
• Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
« Verkoop inclusief het aanwezige meubilair

Vraagprijs f 475.000,-

DAMES- OF
HERENSLIPS
Geldig voor alle modellen en kleuren
van l t/m 30 mm 2000

Voor ons is het een sport
een record-opbrengst voor
uw huis te realiseren!

ZANDVOORT
Brugstraat 3A
Ruime karakteristieke bovenwoning m het centrum gelegen op loopafstand van strand en winkels INDELING entree, trap, overloop, voorslaapkamer met fraaie houten vloer, toilet,
authenthieke keuken met originele kastjes en
granito aanrechtblad, mooie zonnige woonkamer en suite voorzien van houden vloerdelen
met balkon op het westen, slaapkamer (tevens
doorloop naar royale slaapkamer met vaste kast
en open badkamer (evt af te sluiten) met wasmachme-aansluitmg
« Veel originele details
« Grotendeels dubbelglas
• Verwarming door gaskachel
« Oplevering 4 weken na oplevering nieuwbouw
(prognose laatste kwartaal 2000)

Kroon Mode
Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023-5712839

CENSE&
NVM
MAKELAAR

\LlNGEN

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

Vraagprijs f 289.000,-

Met geboortekaartjes van UNICEF helpt u
kinderen .^ overal ter wereld

De Ruyterstraat 34
ZANDVOORT
Op de 1ste verdieping gelegen 2 kamerhoekappartement verbouwd m 1998 tot studio met
schitterend uitzicht op zee, strand en boulevard
Berging op de begane grond INDELING: entree,
woon/slaapruimte met witte plavuizenvloer en
moderne open keuken met mbouwapparatuur,
openslaande deuren naar het balkon op het
westen, ruime moderne badkamer met douche,
toilet, wastafel.
• Vaste kastenwand over de volle lengte van de flat
• Fraaie witte schouw in de woonkamer
« Eventueel garage te koop
» Gehele appartement voorzien van dubbele
beglazing
• Servicekosten f 300,- per maand inclusief
water/stookkosten

. «JB^W
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Fa. Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestracrt 60
Werkplaats Schelpenplein

SINGER EN
LEWENSTEIN

UU

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
L_X_J • Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

van der Kuijl

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Zeestraat 48
l. 5720072

ÜdONT

Voor fleur en kleur
naar bloemenhuis
J. Bluijs

IINAAIMAGHINES

PtrsontcUad\ ertentics
\\orden
gclc/cn m de
Nieuwsbladen van
\VceUmedia.
Mu een bereik \an ruim
een half
miljoen Ic/ers en een
gemiddelde
kesduur \an /o'n 21
minuten li£t
het \ooi de hand dat de
personcels- en
opludmgs.id\ ertenties
goed
gek/en \\orden
Bel voor meer
informatie o\er
SULLCS\ollc

Papier, je staat ermee op en gaat ermee naar bed.
Of je op school zit of thuis je huiswerk cloec, als je er even over nadenkt hebben
we ons leven lang plezier van karton en papier. Zelfs van oud papier. Want 75% van het
papier dat we in Nederland gebruiken, gebruiken we weer om nieuw papier en karton

personeclswemnB

JKQVÈRLOCKMACHINES
HANDWERKEN
Reparatie
alle merken
HOBBY-ARTIKELEN
naaimachines
Kledingreparaties

(W)

ipentiepapieren

Dan naar:
BLOEMSIERKUNST

De specialist in
al uw, bloemwerken

I1KC

Uiiu Vcrkaaik
020 - S62 2804

van te maken. Het Informatiecentrum Papier en Karton kan je daar alles over vertellen,
via www.papierinfo.nl of telefoon 020 - 654 30 43.

Ons leven lang plezier van papier.
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060
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Europees fampioensch
\

Hoenderloo gastvrij dorp voor
Bart Logchies haalde met KBV
drie prijzen
roto.KiapManis

Tijdens het EK geven
trainers, werkzaam in
de Amsterdamse regio,
hun visie op dit
evenement. Bart
Logchies was succesvol
als trainer van
Aalsmeer-zaterdag en
Rkdes. Hij
promoveerde dit jaar
met KBV, won de
districts- en nationale
beker en traint
komend seizoen Argon
uit Mijdrecht.

'Résidencc
Victoria' aan
de Woeste
Hoeve 50 is
omgeven door
dubbele
hekken en
voorzien van
'Navoprikkeldraad'
om fans op
afstand te
houden
Foto Jaap Maars

Voor de familie
Essenstam wordt
NederlandFrankrijk de
finale. Op een
voor de boerderij
uitgezet
voetbalveld,
omringd door
reclameborden,
staan de 22
spelers al klaar
voor de
eindstrijd. Er
liggen 22
figuurtjes klaar,
als er andere
finalisten komen

'Hoenderloo, gastheer voor Oranje'. Op grote
over de weg gespannen spandoeken wordt het
de bezoeker snel duidelijk gemaakt. Het dorp
op de Veluwe is geheel in de ban van het
komende EK en vooral van het daar
gehuisveste Nederlandse team. De toevallig dit
jaar ook veertig jaar bestaande Hoenderlose
Zaken Vereniging heeft bij alle 650 woningen in
het dorp een tien meter lang oranje vlaggetjes
koord laten bezorgen. In de hoop dat de
bewoners daar gebruik van maken. En de
meesten doen dat ook. „90 procent van onze
1700 inwoners staat achter onze actie. Maar je
moet het respecteren als iemand geen vlag
ophangt," zegt p.r.-man Jan Wqlffensperger die
namens de winkeliersvereniging voor de
publiciteit zorgt.

Foto Jaap Maars

W

E ZIJN ER al
sinds vorig jaar
mee
bezig.
Toen
bekend
werd dat het
Oranje-elftal hier zijn kamp pp
zou slaan. We zijn toen als middenstandsvereniging door de
directeur van het Golden Tulip
hotel ('Résidence Victoria')
uitgenodigd en kregen te horen wat er zoal kon gebeuren.
En bloc is toen besloten van
het EK een groots promotiefeest voor ons dorp te maken."
De toegang tot het hotel is
hermetisch afgesloten. Achter
een stevig hek, staan enkele
beveiligingsmensen' die alleen
al door hun figuur nieuwsgieri-

gen op afstand houden. Daarachter staan echter ook nog
twee politiebusjes klaar om bij
calamiteiten te kunnen ingrypen.
Rond het met 'Navo-prikkeldraad' en dubbele hekken omgeven terrein is bovendien een
stopverbod ingesteld, moeten
langs de weg staande hekken
voorkomen dat automobilisten hun auto toch nog in de
berm parkeren en rijden voortdurend motoragenten rond
om 'ongehoorzamen' tot doorrijden te manen.
„Geen doorkomen aan,"
concludeert een al ouder echtpaar, dat op de flets bij de entree staat. „Het leuke is dat er

soms wel eens een speler
langskomt in zijn auto, maar
dan moet je wel geluk hebben.
Voor de rest is het eigenlijk te
gek voor woorden. Dit roept bij
ons herinneringen op aan een
tijd, die we eigenlijk zouden
willen vergeten. Het ziet er uit
als een concentratiekamp."
Ook een drietal jonge oranjefans, die op de fiets uit Apeldoorn zijn gekomen om een
glimp van de spelers op te vangen, keren teleurgesteld terug.
Even lijkt het er op of op een
grasveldje naast de entree misschien toch nog iets te zien
valt. Er staat een rijtje oranjepilonnen en er rijdt een groepje
fietsers. Maar al snel blijkt dat

'Zoiets maak je toch maar
één keer in je leven mee'

Van links naar rechts: Hans Wit, Bert Busscher, Jaap Verburg en Piet Diepcndaal; de vier leden van de
transport'afdeling' die op de parkeerplaats van 'De Toekomst' hun splinternieuwe voertuigen
Parkeren
Foto Jaap Maars

EE, WE MOGEN niets groep komt 's morgens om half
zeggen." Dat was de negen en zou tot half vier wer_ eerste reactie van de ken, de tweede groep komt om
[transporteurs' toen de ver- drie uur en kan om half elf naar
'laggever van deze krant de huis.
antine van De Toekomst binlenkwam. Pas nadat iemand
Wit: „Maar ze hebben gede organisatie voor de in- zegd dat we op wedstrijddagen
'oductie had gezorgd, was het wat langere werktijden kunnen
iertal bereid om over de werk- hebben. We worden dan al om
aamheden voor Euro 2000 te zeven uur verwacht en de
'ertellen. En het bleek een avondploeg zal tot na midderPraakzaam groepje, dat het nacht nodig kunnen zijn."
Erg vindt het viertal dat niet.
erieuze van het werk graag
:
ombineerde met wat humor Jaap Verburg, een geboren
'n zelfspot.
Amsterdammer en gepensioni>Er zijn eigenlijk twee soor- neerd beroepsofficier van de
*n chauffeurs in onze werk- Koninklijke Landmacht: „Het
ïroep,"
vertelde Hans Wit, een leuke is het onverwachte. We
=>ePensioneerde. Amsterdamse hebben een rooster, maar als
°randweerman. „Er is een vier- het hectisch wordt, kan dat
•al dat alleen de hoge VIP's wel in de prullenbak. Je moet
J'ervoert en daar alle tijd aan dat gewoon soepel hanteren."
besteedt. Wij zijn met zo'n derDe chauffeurs hebben alle''g man voor de andere werk'aamheden."
maal gloednieuwe auto's tot
in keurige Euro 2000-te- hun beschikking: een vier-pergeklede chauffeurs ('al- soons automaat, een busje
*en de stropdas zat niet in ons voor acht personen en een baitket, maar voor de rest pri- gagebusje. Afhankelijk van
a verzorgd hoor') zijn in twee hun opdracht wordt besloten
'°epen ingedeeld. De ene met welk vervoermiddel wordt

'Ni

gereden. Wie ze gaan vervoeren merken ze op het moment
dat ze er op worden uitgestuurd. „Maar dat levert ook
nog wel eens verrassingen op.
Jaap Verburg: „Ik zou met een
collega drie mensen op Schiphol ophalen, staan er op eens
zeven. Gelukkig was er een collega met een transportbusje,
dus nam mj de bagage en ik de
mensen mee."
Bert Busscher met 44 jaar de
jongste van de vier, is kantoordirecteur van een bank in
Monnickendam, maar heeft
zes weken vrij genomen. „Mijn
baas vond het prima. En zoiets
maak je toch maar één keer in
je leven mee."
Dat geldt ook voor Paul Diependaal, een vutter die op het
Kaj Munk College in Hoofddorp ook als chauffeur optrad.
„Ik had alleen niet verwacht
dat het zo intensief zou zijn."
Hij rekende eigenlijk op vier
dagen per week, maar het zijn
er zes. „Als buitenstaander
heb je geen idee wat er allemaal bij komt kijken."

daar ook dames bij zitten en de
heren hebben de voetballeeftijd duidelijk al jaren achter
zich liggen. „Wat een geklooi.
Is er toch niets te zien," concludeert de jongen van het
drietal. Dat even later Reiziger
in zijn bolide passeert, ontgaat
hem.
„Geloof me,
die bewaking
is echt niet
door het hotel
opgelegd. In
dat hotel hebben al zoveel ^^^~~~~~~
grote clubs hun voorbereiding
op allerlei wedstrijden en oefencampagnes gekregen. Maar
toen Barcelona er eens logeerde, werden er vlaggen ontvreemd, werden zelfs graszoden uitgestoken. Kwamen fans
tot bjj de hotelkamers van de
spelers. Ze deinzen echt hélemaal nergens meer voor terug.
En het Oranje-elftal wil zich in
alle rust kunnen voorbereiden.
Die
veiligheidsmaatregelen
blijken echt noodzakelijk,"
meldt Wolffensperger.
Hoewel het 'kamp' enkele Mlometers buiten het dorp ligt
en het elftal op weg naar de
wedstrijden niet eens door het
dorp komt, hopen de dorpelingen wel dat ze de spelers nog
een keer te zien krijgen.
Over een vroegtijdige uitschakeling willen de dorpelingen niet eens praten. De familie Essenstam aan de Middenweg is klaar voor de finale. Vader Herman doet altijd iets bijzonders bij een EK of WK. Dit
keer bedacht hij de aanleg van
een voetbalveld. De spelers figuurzaagde hy (timmerman
van beroep) zelf en schilderde
al vast 22 spelers in de Franse
en Nederlandse
kleuren.
„Mochten die teams het niet
halen, dan liggen er nog 22 figuurtjes klaar, die worden beschilderd in de kleuren van de
teams uit de finale. Het veld
vereist wel veel onderhoud,
want om de twee dagen moet
het worden gemaaid," vertelt
zoon Ditmar, die voor de foto
even plaatsneemt in het veld.
Over belangstelling heeft de
familie niet te klagen. „Er zijn

'Die vesting roept
herinneringen op
aan oorlogstijd'

In Hoenderloo
zorgt Jan
Wolffensperger
voor de p.r. van
het Oranjedorp.
Met oranje pet,
oranje klompen en
zelfs speciaal voor
het EK gebottelde
wijnen. „We leven
helemaal met ze
mee en zijn blij
dat het in ons dorp
plaatsvindt"
Foto Jaap Maars

al zoveel tv-ploegen en fotografen langs geweest, echt ongelooflijk. We hadden het als
geintje bedoeld, maar het
wordt door de media serieus
genomen. Niet alleen de Nederlandse zenders, ook de
BBC, ITV, het Belgische Ketnet en zelfs Times zijn komen
kijken."
Bij Essie Tweewielers aan de
Paalbergweg zijn oranjefietsen
te huur. Edwin Essenstam
heeft zelfs bij Union twee oranje tandems laten maken voor
de presentatoren van Villa

BvD. „We hebben die oranjefietsen ook in de verhuur. Voor
25 gulden per uur, terwijl je
normaal een fiets huurt voor
een tientje per dag. Maar na
het EK worden de fietsen geveild en gaat de opbrengst
naar een goed doel."
Dat de horeca goede zaken
doet, zeker in het toeristenseizoen dat door het EK toch wat
vroeger is begonnen, is niet
verbazingwekkend. Maar de
prijzen zijn er niet op aangepast. Café-restaurant 'Het
Deelerhof heeft wel een Oran-

j e-menukaart samengesteld,
waar een 'Halve Cocu' (half
haantje bonne femme) of een
'Pittige Kluivert' (gemarineerde spare rib) op staat. Jan
Tjoonk, van restaurant 'Rust
een Weinig' heeft 1200 flessen
(witte en rode) Bordeauxwijn
laten produceren en van een
speciaal EK-etiket voorzien.
„Die wordt tijdens het EK in
alle horecazaken geschonken,
maar het wordt zeker ook een
collectorsitem," denkt Wolffensperger.
Henk Fokkink

4

Nee, ik zie Nederland niet winnen'

der Canal-plus. „Ik kijk veel,
maar niet alles. Veel wedstrijden zijn mooi." Regelmatig
maakt zij van de televisie foto's
van spelmomenten en verzamelt deze in plakboeken. Rinus Michels en Marco van Basten nemen een prominente
plaats in een van de plakboeken m.
Euro 2000, voor voetballiefhebbers gewoon het EK,
gaat mevrouw
M.E.
van
Dam-ScherAN HET WOORD is
penseel op de
geen middelbare schovoet volgen.
lier, die de voetbalbla• „Ik wil alle
den spelt. De antwoorden kowedstrijden gaan kijken. Nee,
men van de 86-jarige mevrouw
het Nederlands elftal zie ik niet
M.E. van Dam-Scherpenseel
winnen. Denk maai' aan de
uit de Watergraafsmeer. De
wedstrijden van de afgelopen
ruim tachtigjarige Amstertijd. Of ze verliezen of ze spelen
damse volgt het voetbal op de
gelijk. Ik geef Engeland en
voet, heeft Canal-plus en spelt
Spanje een goede kans. Maar
het weekblad Voetbal InternaMevrouw M.E. van Dam- de prestaties van Nederlandse
tional.
Scherpenseel volgt het voetbal voetballers door de jaren heen
Mevrouw M.E. van Dam- tegenwoordig via de tv. Zij is vind ik wel goed. Wrj zijn toch
Scherpenseel werd al vroeg geabonneerd op de betaalzen- maar een vlooienpikje op de

Vraag 1: wie is David
Beckham? Antwoord: „Oh,
die jongen van Manchester
United. Hij was pas nog met
zijn zoontje op de tv." Vraag
2: wie is Zidane? Antwoord:
„Die van Frankrijk?" Vraag
3: wie is Raul? Antwoord:
„Die speelt bij Barcelona. O,
nee. Real Madrid. Die van
Barcelona ken ik allemaal."

A

met het voettaalvirus besmet.
„Als wy vroeger naar mijn
grootouders in de Watergraafsmeer gingen, zag ik mensen op het weiland voor het
huis voetballen. Als het afgelopen was, liep ik naar de andere
kant van de woning. Daar waren ze ook aan het voetballen."
In het verleden bezocht zij
wel eens een wedstrijd van
Ajax in De
Meer. Zij vond
het prachtig.
Alleen maakte zij zich zorgen over de
rellen. Meer
dan eens zag ~•~-~~~•~•~"•
zij politie te paard. Sinds
twaalf jaar leest zij Voetbal International. „Ik vind het een
goed blad. Ik lees hem hélemaal. Ook de verhalen over het
buitenlandse voetbal."

86-jarige
volgt voetbal
op de voet

wereld. Weet u waar ik bang
voor ben? Dat er tijdens het
EK rellen komen."
Zij is goed op de hoogte van
de enorme salarissen die de
spelers tegenwoordig verdienen. „Het is geen sport meer.
Het is allemaal handel. De spelers kunnen doen wat ze willen.
Zij kunnen het elke dag rustig
aan doen. Zij krijgen hun geld
toch wel. Sommige spelers zijn
altijd geblesseerd. En als ze
een blessure hebben, worden
ze meteen geopereerd. Andere
mensen staan op een wachtlijst."
Jammer vindt zij het dat
Ajax uit de Watergaafsmeer is
vertrokken. „Ik ben niet de
enige die dit jammer vindt.
Ook veel mensen in Bétondorp. Toen Ajax er speelde
vonden ze het soms te druk, nu
vinden ze het stil."
Oscar Borghardt

'Van missie
of langetermijnvisie
is geen sprake'
AALT NEDERLAND de
H
finale van het EK? Dat is
de vraag, die menig

voetballiefhebber zich op het
ogenblik stelt. Zelf heb ik zeer
mijn twijfels, hoe jammer ik
dat ook vind. Immers, wat is
er leuker dan te genieten van
een EK in eigen land waarin
het Nederlands Elftal de
hoofdrol speelt?
Na het WK in Frankrijk
begon al de voorbereiding op
het EK. In de Voetbaltrainer,
vakblad voor voetbaltrainers,
gaf Frank Rijkaard aan hoe de
speelwijze zou worden en dat
spelers alleen voor die plek in
aanmerking kwamen, waar ze
het best tot hun recht zouden
komen. Er volgde een hele
tactische verhandeling over de
te volgen speelwijze.
Bij de vriendschappelijke
duels ging ik er goed voor
zitten: de Voetbaltrainer in
mijn éne hand, biertje in de
andere. Tot mijn schrik klopte
er niets van de uitvoering op
het veld, zoals die geschetst
was. Daarna is het alleen maar
bergafwaarts gegaan; steeds
maar wisselende speelwijzes,
verschillende invullingen met
spelers en natuurlijk met
teleurstellende resultaten.
Het ging er weliswaar nog
niet om, maar voor de sfeer,
collectiviteit, vertrouwen en
het publiek waren een goed
resultaat en een goede
uitvoering mooi meegenomen
geweest. Rijkaard heeft ons
willen doen geloven dat hij
met een lange-termijnvisie
bezig was en bewust zou gaan
werken, maar bij mij bestaat
steeds meer de indruk dat hij
op korte termijn handelt.
Daar zijn de veranderingen
vlak voor het toernooi in de
medische staf (de problemen
waren al aan de orde op het
WK Frankrijk) en de
toevoeging van 'toptrainer'
Ruud Krol bij de technische
staf voorbeelden van. Van een
missie of lange- termijnvisie is
geen sprake.
Wat ons rest is de kwaliteit
van de spelersgroep. Die moet
de doorslag gaan geven op het
toernooi, maar dat is erg dun
ijs. Resultaat is in mijn ogen
afhankelijk van de optelsom
van Collectiviteit, Sfeer,
Organisatie en Kwaliteit. Met
kwaliteit alleen red je het niet.
Op een dergelijk toernooi, met
kwalitatief gelijkwaardige
teams, zijn die andere
factoren juist vaak beslissend!
Dan het toernooi; Nederland
is geplaatst in een zware
poule. Plaatsing voor de
kwartfinale is als thuisland
een must, maar ik ben bang
dat een gelijkspel of verlies
tegen Tsjechië m de eerste
wedstrijd grote problemen zal
geven om de volgende ronde
te halen Daarna wachten
immers wereldkampioen
Frankrijk en de altyd in het
begin goed presterende
Denen.
Als dit stukje verschijnt is
inmddels de wedstrijd tegen
Tsjechië gespeeld en weten we
meer. Ik hoop dat de
onervaren Rijkaard in zijn
eerste klus meteen een
fantastische prijs pakt en dat
de Knvb niet achteraf, net als
het Ajax bestuur met
Wouters, concludeert dat het
eigenlijk veel te vroeg was om
te verwachten dat topspeler
Rykaard al een toptrainer
was....
Veel plezier bij het kijken
Bart Logchies
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Het dashboard van de Almera is uiterst
functioneel. En: geen radio meer, die is volledig
geïntegreerd en dus niet meer interessant voor
grijpgrage junks.

Nissan Almera2.2 Dl Luxury

Mercedes van
start in EK
Truckracen
Met een nieuw ontwikkelde
Mercedes-Benz
Atego
Racetruck nemen coureurs
Ludovic Faure (33), Markus
Östreich (36) en Steve Parrish
(46) deel aan de wedstrijden
EK Truckracen. Mercedes-Benz
is al vele jaren met wisselend
succes actief in het Truckracen.
Mercedes-coureurs behaalden
de afgelopen jaren acht
Europese titels. Voor het
komende seizoen ontwikkelde
het Duitse concern een nieuwe
racetruck op basis van de
Mercedes-Benz Atego, die in
vergelijking met zijn voorganger steviger en lichter is. De
truck is voorzien van een
krachtige 12 liter V6 motor.

Rasechte, beresterke diesel
Let op de iets opgebolde daklijn: die geeft
de Almera een eigentijds aanzien.

vakje bovenop het dashboard, dat
met een vinger is te openen. Dit is
in ons geval de perfecte plaats voor
de parkeerschijf. Als de auto wordt
besteld met het Nissan navigatiesysteem Birdview, dan zit het in dit
vakje.

Saab introduceert
nieuw logo
Saab Automobile neemt een
nieuw logo in gebruik. Het
symbool is een evolutie van het
eerdere symbool, dat dateert
van het midden van de jaren
tachtig. In augustus verschijnt
het op de nieuwe auto's. De
merknaam Saab wordt steeds
sterker en het modellengamma
is uitgebreider dan ooit tevoren. Om daaraan uiting te
geven heeft Saab het logo verfijnd dat de kunstenaar Carl
Fredrik Reutersward destijds
voor de Saab-Scania Group
heeft ontworpen. Het nieuwe
logo bestaat uit een marineblauwe ronde plaat met een
zilveromrand en rood griffioenhoofd. Daaronder staat de
naam SAAB in zilveren letters.

A

ls een rasechte diesel moet de Nissan Almera 2.2. Dl nog
'ouderwets' voorgloeien, alvorens te kunnen starten. Maar
dat voorgloeien stelt anno 2000 niet veel meer voor.
Binnen drie tellen floept het verlichte spiraaltje op het dashboard al uit en kunnen we starten. Zodra de auto op gang is, merken we zijn kracht. Al bij 2000 toeren is deze auto beresterk.
Voor iemand die jarenlang alleen
op benzine heeft gereden, is het
toch even wennen, zo'n diesel.
Ook al is dit een moderne, direct
ingespoten motor. Vooral het wégrijden vereist een wat andere techniek. In de eerste versnelling laat de
motor goed voelen en ook horen
dat hij een diesel is. Het is geen
snelle starter, maar eenmaal op

gang is deze motor onverslaanbaar
en dan wordt hij ook stil.
Een snelle inhaalmanoeuvre op een
tweebaans weg is voor de Almera
Dl een peulenschil. In een mum
van tijd is hij de voorganger voorbij.
Dat geeft een veilig gevoel. Daarbij
komt dan nog de veiligheid van airbags, zij-airbags en actieve hoofd-

steunen. Plus het remsysteem, dat
is voorzien van ABS (antiblokkeersysteem), EBD (remkrachtverdeling) en rembekrachtiging. Volgens
de brochure hebben we 40 procent
minder kracht nodig om het rempedaal in te drukken. Dat is te merken, de eerste keren remmen we
veel te hard. Maar het went snel.
De nieuwe Nissan is gewoon een
fijne auto, waar we al snel aan verknocht zijn.
In het interieur raak je niet gauw
uitgekeken. De auto zit vol praktische opbergvakken. Zoals een
afsluitbaar en bijna onzichtbaar

Er zijn nog meer handigheidjes.
Bijvoorbeeld een haakje bij de
voorsteel, om een tas op te hangen. Zo komt de Chinese afhaalmaaltijd altijd in goede staat thuis.
Er zit een speciale riem onderaan de
achterbank, waarmee een attachékoffertje kan worden vastgezet. En
verder: een parapluhouder, bekerhouders, bagagenetten in de
kofferbak, boven de binnenspiegel
een zonnebrilhouder. Met zachte
voering om krassen te voorkomen.
Overal is aan gedacht. En wat
blijkt? In de praktijk gebruiken we
het allemaal. We hadden het eerder
nooit gemist, maar nu het er is, zijn
we er maar al te blij mee.
Het probleem van de diefstalgevoelige autoradio is inmiddels ook
opgelost. In deze Nissan treffen we
alweer de opvolger van de radio
met het afneembare frontje: een
radio, die volledig is geïntegreerd in
het dashboard. Daarbij is ook nog

een cd-wisselaar ingebouwd voor
maar liefst zes cd's, die achter
elkaar in de gleuf verdwijnen. De
junks die snel een autoradio willen
pikken, zullen iets anders moeten
gaan verzinnen. In de meest luxe
Nissans is de radio/cd-speler te
bedienen vanaf het stuur. Ook dat
is weer zo'n extra waarvan we snel
de voordelen door hebben. De
handen blijven altijd aan het stuur.
Het dashboard van de Almera is
compleet en overzichtelijk. De toerenteller gebruiken we meer dan
ooit, om de auto door een juist
schakelpatroon steeds tussen de

2000 en 3000 toeren te houden.
Dan voel je het koppel van 230 Nm
zijn werk doen! Vlot zit hij aan de
4000 toeren, meer is ook niet
nodig, want bij dit toerental bereikt
hij zijn maximum vermogen van
110 pk.
Tenslotte de buitenkant nog eens
goed bekijken. Leuk, die ietwat

SPECIFICATIES:

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

Motortype:

Airconditioning
ABS
Airbags + zij-airbags
Actieve hoofdsteunen

directe ingespoten
4-cilinder diesel
Cilinderinhoud: 2184 cm3
Vermogen:
81 kW/110 pk
bij 4000, tp.m.
Max. koppel: 230 Nm bij
2000 tp.m.
Acceleratie:
12.3 sec. van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
185 km/uur.
Gem. verbruik: 7,5 ltr/100 km.
Prijs:
f41.745,Waarvan .
belastingen:
f 15.240,-

Bagagenetten
Drie hoofdsteunen achter met 3
driepuntsgordels
UV- en warmtefiiterend glas
Gescheiden neerklapbare
achterbank
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening "
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter

D

De eerste Polo was eigenlijk een
kopie van de Audi 50. Deze klein-

ste Audi heeft alleen nooit het succes gekregen wat de Volkswagen

wel bereikte met deze eerste generatie. Voor zijn tijd had de auto een
vooruitstrevende lijn. De kwaliteit
van de motoren en de techniek was
zeer hoog, vandaar dat vandaag de
dag de eerste Polo's nog steeds op
de weg te zien zijn.

Mistlampen.voor
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte/lengte verstelbaar
Make-up spiegel bestuurders- en
passagierszijde met verlichting
Zonnebrilhouder voor
Centrale armsteun achter met
opbergvak en 2 bekerhouders
Kofferriern achter"
Parapluhouder achter
Leesspotjes voor en achter
Anti-hijack

De Clio automaat krijgt
meer vermogen dankzij
een nieuwe 1,4-liter
16V-motor.

Gebroederlijk staat
de nieuwste Polo naast
zijn naamgenoot van
een kwart eeuw
geleden.

e Volkswagen Polo is 25 geworden. Het eerste model dat
in 1975 uitkwam, was duidelijk een kleine uitvoering van
de Golf. De huidige Polo is een stuk groter. In totaal zijn er
wereldwijd 6 miljoen Polo's geproduceerd.

Lucy Beker

Nieuwe automaat voor Clïo

eeuw Volkswagen Polo

In de jaren 80 kwam de Polo 2.
Deze bijzonder vormgegeven driedeurs auto had veel weg van een
stationwagen. Op basis hiervan
bracht Volkswagen ook de Polo
Coupé op de markt met een sportieve achterkant. In 1994 kwam de
Polo 3. Deze was een stuk groter
dan de eerste en qua afmetingen
vergelijkbaar met de eerste Golf. En
er viel te kiezen uit vier carrosserievarianten en diverse motoren. In
1999 onderging de auto een ingrijpende facelift. Tegelijkertijd met
deze opfrisbeurt verscheen er een
GTI-uitvoering. In 25 jaar is de Polo
gegroeid tot een begrip in zijn klas-

opgebolde daklijn. Het is het meest
opvallende kenmerk. De neus is
onmiskenbaar Nissan, de achterkant stoer met de grote, schuingeplaatste achterlichten. De Almera is
de eerste van een nieuwe generatie. Hij zal zeker aanslaan bij hel
Nederlands publiek.

Deze techniek verscheen in 199E
voor het eerst bij de Clio. Het zorgt
ervoor dat schakel programma's op
ieder moment kunnen aanpassen
aan het rijgedrag van de bestuurder. Op deze manier verloopt hei
schakelen zo soepel mogelijk.

H

et gaat goed met de Renault Clio in Europa. In sommige
landen, waaronder Frankrijk, was de Clio in 1999 de bestverkochte auto in zijn klasse. Nieuw in het gamma van dit
succesmodel is de 1,4-liter 16V automaat, die de plaats inneemt
van de 1,6-liter met eenzelfde transmissie.

De onlangs gepresenteerde 1,4liter motor levert 98 pk. Dat is 9 pk
meer dan de 1,6-liter motor. De
automaat heeft een bijzonder
besturingssysteem: fuzzy logic.

Deze automaat was al gekoppe'c
aan de 1,6-liter motor, maar bij.de
nieuwe 1,4-liter komen zijn eigènschappen even prima tot uiting
Dat is mede te danken aan kortere
overbrengingen in de versnellingsbak.
Renault claimt voor de nieuwe
motor een lager brandstofverbruik
van gemiddeld 7,2 liter per 10C
kilometer. Met de komst van de
1,4-liter 16V automaat verdwijn:,
de 1,6-liter uit de catalogus. Dej
Clio 1.4 16V automaat RXE driedeurs kost 34.500 gulden.

Anti-hijack

Het centrale ontvangstgebouw is
echt een trekpleister

Overal in het park zijn actieve multimedia presentaties waarbij internet een centrale rol speelt, er zijn
speciale attracties voor kinderen. Bij
het complex staat ook een luxueus
vijf sterren hotel. Er zijn tot 48
meter hoge glazen torens waar
kopers van Volkswagens hun bij de
dealer bestelde nieuwe auto op
verzoek afgeleverd kunnen krijgen,
gekoppeld aan een dag Autostadt.
Behalve de klandizie verwacht VW
veel belangstelling van EXPO 2000
gangers en autoliefhebbers. In
totaal wordt gerekend op 10.000
bezoekers per dag.

M

oderne autotechniek, ideeën voor de toekomst en bijzondere merken als Bentley en Lamborghini staan in de
schijnwerpers in een nieuw presentatiepark van de
Volkswagen Groep. Het heet Autostadt en staat in Wolfsbrug op
het complex van Volkswagen. Het informatieve attractiepark is
onlangs geopend tegelijk met de wereldtentoonstelling EXPO
2000 in Hanover, waar Wolfsburg vlakbij ligt.
Autostadt is opgezet als een presentatiepark voor alle merken die
onder de Volkswagen Groep vallen,
leder merk beschikt over een eigen

paviljoen waarin het met name de
merkwaarden
communiceert.
Lamborghini, Audi, VW, VW
Bedrijfswagens, SEAT, Skoda en

Bentley schitteren elk op hun eigen
terrein. Er komt nog een paviljoen
voor de laatste aankoop van de
Volkswagen Groep: vrachtwagenproducent Scania.
Autostadt is een idee van de topman van de VW Groep, F. Piech.
Die laat hiermee zijn visitekaartje
na. Twee jaar is gewerkt aan de
opzet van het presentatiepark,
waar amusement hand in hand

gaat met veel informatie over techniek. Met de opbouw is een bedrag
van bijna een miljard gulden
gemoeid. In totaal bestrijkt het park
een gebied van 25 hectare.
Trekpleister is een gigantisch glazen
ontvangstgebouw, waarin ook een
hartstikke leuk automuseum is
ondergebracht. Daar zie je de
geschiedenis van de automobiel in
beeld gebracht en staan tal van
unieke oldtimers opgesteld.

Mensen die Autostadt bezoeken
moeten vooral een gevoel meenemen. leder merk heeft de presentatie op zijn eigen wijze ingevuld. Het
pand van Bentley ademt een Britse
sfeer uit, je kunt er onder meer
allerlei soorten leer 'be'ruiken.
SEAT kiest voor een presentatie
waarin de Salsa een rol speelt en
legt de nadruk op het vrolijke
karakter van het merk dat zich

weerspiegelt in de huidige modellenreeks. Volkswagen geeft veel
aandacht aan geborgenheid en veiligheid. En bij Skoda staan zorg
voor natuur en kunst centraal.

Per trein
Het complex ligt vlakbij een spoorlijn, verwacht wordt dat veel
bezoekers met de trein komen (en
mogelijk met hun nieuwe auto
wegrijden). We praten over een
Duits park, dus aan de inwendige
mens is natuurlijk
gedacht:
Mövenpick exploiteert een serie
restaurants her en der over het
complex. Ach, niemand kan nu
eenmaal zondereten en drinken en
dat geldt ook voor Duitsers!
Autostadt is niet het derde themapark van een grote autofabrikant.
Eerder heeft Opel in Rüsselsheim
een presentatiepark geopend en
Toyota heeft iets vergelijkbaars in
Tokio. Dat van de Volkswagen
Groep is echter de grootste van
allemaal. Opvallend is het dat bij al
deze presentaties het product, de
auto, slechts een onderdeel vormt.

De auto is bij Autostadt geen doel op zich, maar maakt onderdeel
van voor het hele gezin aantrekkelijke presentaties. Zo zie je een
Lamborghini schitteren bij fraaie kunstzinnige uitingen.
J
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kunnen
hun hart ophalen

1-13

Het eerste lustrum van de Grote Haarlemse
Boekenmarkt werd vorig jaar door tal van andere
activiteiten ondersteund. Dat was mede mogelijk
gemaakt door een subsidie die door de gemeente
Haarlem werd verstrekt. Iedereen was enthousiast
en dus meende de Stichting Evenementen Haarlem
dat het programma dit jaar bij de zesde editie zou
kunnen worden gehandhaafd. Toch zal de bezoeker
op zondag 25 juni een aantal zaken niet aantreffen.
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RIE MAANDEN lang, gelijktijdig met de Jacob Olie-tentoonstelling
in het Gemeentearchief Amsterdam, hield deze krant een fotowedstrijd met als thema 'Straatleven'. Ruim zeshonderd foto's werden
hiervoor ingezonden. Deze en komende weken publiceren we op de Uit
& Vrije Tijd-pagina enkele foto's die een troostprijs hehben gewonnen.

D

Juul van der Baan, Amsterdam
1991, Ie Jan van der Heijdenstraat
tegenover basisschool Sa.rpha.ti, nu de Oscar Carré-school

Saskia Lanson, Amsterdam
Vondelpark:

G.F. Tediek, Amsterdam
Westerstraat

14...
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Weekmedia 17
Oranjestraat 9 zwart, midden in het centrum
gesitueerde benedenwoning met souterrain en
besloten tuin op het oosten. Ind.: beg.gr.: hal
met toilet, slaapkamer, woonkamer met balkon;
keuken; badkamer met douche en wastafel;
souterrain: woonkamer met keukenblok; kamer
met keukenblok en toegang tot tuin; slaapkamer, berging. Vr.pr. f 359.000,— k.k.
Zandvoortselaan 7a, goed onderhouden woonhuis met riante achtertuin (ca. 30 m diep); ind.:
gang, woonkamer met open haard; open keuken met inb. App.; bijkeuken; toilet; berging; 1e
et. 2 slaapkamers; douche. Veel kastruimte.
Vr.pr. f 469.000,- k.k.
Oosterparkstraat 45, nabij strand, duinen en
centrum gelegen uitstekend onderhouden
woonhuis met tuin zuidoost. Ind.: hal;
douche/toilet; doorzonkamer; moderne keuken
met inbouwapp.; 1e et.: 4 slaapkamers waarvan
3 met wastafel en inbouwkast. Vr.pr.
f479.000,- k.k.
Mart Nijhoffstraat 83, in kindvriendelijke woonomgeving gesitueerde goed onderhouden eengezinswoning met tuin west. Ind.: hal; toilet;
woonkamer met laminaatvloer; open keuken; 1e
et. 3 slaapkamers; ruime badkamer met douche
en wastafel; 2e et. Ruime slaapkamer. Vr.pr. f
498.000- k.k.
Tollensstraat 55, op loopafstand met het centrum, strand en station gesitueerde hoekwoning
met voor-, zij- en achtertuin. Ind.: hal; toilet;
woonkamer met open keuken; 1e et. 3 slaapkamers; badkamer met wastafelmeubel; hoekbad
en wandcloset; 2e et.: ruime zolder met mogelijkheid voor slaapkamer. Vr.pr. f 525.000,— k.k.

o.v.z.
JEU DE BOULES TOERNOOI 2000
Van maandag 21 t/m zaterdag 26 augustus 2000
vindt het jaarlijkse Jeu de Boules (Pétanque)
toernooi plaats op het sfeervolle Gasthuisplein.
Inschrijvingen vanaf heden via inschrijfformulier
te verkrijgen bij Toos Bergen, secretariaat O.V.Z.
Kosterstraat l
Telefoon: 023 5713738
Kosten: Fl. 15,00 per team van twee spelers
(doubletten)

Koninginneweg 37, in de "Groene buurt" gesitueerd sfeervol haifvrijstaand woonhuis met
ruime achtertuin. Ind.: hal, ruime woonkamer
met parketvloer en serre; open keuken; 1e et.:
badkamer met ligbad, wastafel en toilet; 3
slaapkamers waarvan 2 met balkon; kleine kantoorruimte op de overloop. Vr.pr. f 698.000,—
k.k.
Grote Krocht 33, in het centrum gesitueerde
karakteristiek haifvrijstaand woonhuis met vooren achtertuin en oprit. Ind.: vestibule; gang; keider; toilet; woonkeuken; woonkamer (ca. 55 m2)
met erker, parketvloer, open haard en schuifdeuren. 1e et.: moderne badkamer met wastafelmeubel, bubbelbad, wandcloset en douche;
bergkast; 3 slaapkamers; 2 balkons. Vr.pr. f
725.000- k.k.
Stationsplein 17/23, nabij strand, centrum en
station gesitueerd tweekamerappartement op
de vijfde etage met uitzicht op zee. Ind.: hal;
woonkamer met open keuken; toilet; badkamer
met wastafel en douche; slaapkamer; bergkast;
balkon west. Vr.pr. f 259.000- k.k.

VAN

GHAIK

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

-c A r i-

TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD

26-Ef

ROB TAN

Geneesmiddelen

Herenkapsalon

Homeopathie

Tabaksartikelen

Vitamines

Staatsloterij-Lotto

Parfumeriën

Stomerij

± 40 Soorten drop

Fotowerk

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

Meldt u aan en geniet van de
franse sferen tijdens
dit sportieve
evenement.
SA\

Voordeelmarkt
Kipfilet
1 kilo

HENKSEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave

16 en 17 juni
Feestelijke opening

15,98

Varkenshaas
°

1 kil

18,95

Gebraden Rosbief
100 gram
2,49

Voor zomerse kleuren
en zomerse modellen

LUXE BROOD EN
BANKETBAKKERIJ

Paap

„GROTE KROCHT"

v.a. ƒ 60,- p.m2

incl. stenen
TEL. 023-5731729

zie onze pagina's in deze krant
Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteurstraat 4

SOjaar - 30jaar:> 30jaar - 30jaar

HEMA
ZANDVOORT

736957
712865
731967

MARJO
FIJMA
Pasteurstraat 12
Zandvoort
Tel. 023-5714866

VERWEN VADER
EK taartje

16.95

Vaderdagschnit 12 . ;/ 5

herenkapsalon

Goossens
21-O

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ 28,25

VOOR
VADERDAG

Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak. Tel.: 5712305.

Motorola D520
190 min. gespreksprijs 45,- bel tegoed

GRATIS PARKEREN

.

GóÓSSëns herenkapsalon
Ruime gratis parkeergelegenheid.

169,-NU 10Qy-

MAKELAAR O.G.

•

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

Sluiting inschrijvingen: l augustus 2000

Koninginneweg 4, in het centrum gesitueerd
haifvrijstaand woonhuis. Ind.: vestibule; hal; toilet; kelder; woonkamer met open haard en glasin-loodramen; keuken. 1e et. 3 slaapkamers; 2
balkons; badkamer met douche, wastafel, ligbad en toilet. Vr.pr. f 598.000,- k.k.
Zeestraat 47 beneden, in het centrum en in de
directe nabijheid van het strand en station gesitueerde royale benedenwoning met voor-, zijen achtertuin en oprit voor 2 auto's. Ind.: gang;
toilet; riante living (ca. 50 m2) met serre, deels
hardhouten vloer en deels Italiaans marmer,
glas-in-lood en haard; keuken met inbouwapp.;
souterrain: hal; luxe riante badkamer met wandcloset, douche , wastafel en ligbad; 2 slaapkamers; bergruimte. Vr.pr. f 645.000,— k.k.

drogisterij

-B A R-

zolang de voorraad strekt
ook div. andere telefoons

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

nu •TT?

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944'/Fax 023-5717595
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9.00-17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

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

Edward van de Pol
Marktslagcrij

Balkende
Grote Krocht 18
Zandvoort

Weekaanbieding
- Nieuw "Deze moet u geproefd hebben"
spareribs - kant en klaar -

kilo

ƒ13,98

LEKKER voor de barbecue
5 hamburger +
5 barbecueworstjes
samen
ƒ

9,98

Uaderdag TiP

STOEL met kunststof zitting,
makkelijk te reinigen
ivoor of antraciet 69,- NU

49,-

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

4-E

Zandvoort in oude ansichten
deel l en 2
nu nog voor 29*95 per deel.

De hele maand juni onze gesneden verse

aanbieding geldig voor woensdag 21 juni

30 jaar - 30 jaar - 30 jaar - 30 jaar

Nog een beperkt aantal verkrijgbaar.

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

ERKENDE
VERHUIZERS

woensdag 14 juni 2000
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15

Uityaa
al meer dan 100 jaar een
oerdegelijke Nederlandse onderneming
voor uitvaartyerzorging

ZONNIG ZANDVOORT

ZEER RUIM

Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al meer dan 100 jaar bestaat.
Met oog voor details en tradities. Wij verzorgen
begrafenissen en crematies voor alle gezindten,
met goed opgeleide mensen, een modern
ingericht uitvaartcentrum, 24-uurs dag en nacht
uitvaartzorg-alarmdienst en speciale vervoeren verzorgingsdiensten.

Stationsplein 23 Zondvoort
Ruim woonhuis aan do rand van hei centrum, nabij station on strand;
door ligging on indeling zowel geschikl voor lollbevvoning als doolverhuur. Ind.: vestibule, gang, trapkast, kas) mot c.v. opstelling, toilet,
woon/eetkamer met kastenpanijen en mogelijkheid voor openhaard,
open kouken.le etage; badkamor mei ligbad/wastalol en wasmachineaansluiting, twoo slaapkamers met inbouwkaston en balkon voor en
achlor, kliine kamer, 2e toilel. 2e olago: woonkamer met keukenblok
en dakkapel, slaapkamer mot dakkapel, badkamer met ligbad/ 3e toilet
on wastafel. 3e etage: vlizotrap naar bergzolder. Algemeen: veel originole dolails zoals glas in lood/schuilpui deuren en parketvloer. Tuin op
:
het woslon ca. 10 motor diep. Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs ƒ 640.000.—k.k.
In euro ca. 290.420.— k.k.

Wij zoeken
voor een
cliënt
; woonhuis

in
; hogere
! prijsklasse

L_ _ _ .„

18-R
BESLIST EEN
BEZICHTIGING WAARD
Marnix van St. Aldegondcslrnnl 12 Zond voort
Nabij plein in gowildo woonomgeving cjood ondoihoudon hnllvnjslnando woning mot Italiaanse patio on torras hut zuidwuston, op
steenworp alsiand van slrand, duinon on centrum dorp.
Ind,: entree, hal mot modern toilet mot fonteinlje, woonknmor mol
vloordolen, openhaard tin schuifpui naar patro, moderne woonkeukon mot inbouwapparatuur, kast mot c.v.-installntio on oloklra, dour
naar do gezellige patio mol borging, in de woonkamor open spiltrap
naar eorslo olngo; Slaapkamer mot vasto kast en ruim zonnnlsrtas,
hooldslaapkamor, modBrno badkamor mot Whirlpool, separate douche/twoedo toilot on wastafel, doorloop naar slaapkamer annex
werkkamer.
Vraagprijs ƒ 589.000,- k.k.
In ouro ca 267,276,- k k.

Ilejjden Makelaardij'dg.. _

Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.

Nieuwstraat 13 Zandvoort
Halfvrijstaande woning mot drie slaapk., in centrum on op loopalstand van station en slrand.
Ind,: entree, hal, woonkamer, woonkeuken mot schuifpui naar plaats,
badk., toilet, douche, bijkouk. Mot c.v., wasm.-aansl. 1ste etage;
overloop, slaapk. Voorzijde, ruime slaapk. Mot opon badk.
Mei ligbad/2e toilet en wastafel, slaapk. Mot balkon.
Aanvaarding in overleg

Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar voor
directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen van
de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij een
overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

; Vraagprijs

De Zandvoortse makelaar die staat als een huis
voor aankoop, verkoop, taxaties
Passage 36-40, Postbus 413
2040 AK Zandvoort

NVM

tel. 023 571 5531
fax 023 571 9127

Zandvoort Diaoconichulsstrnnl 36<i
/ 349.000,In hol centrum gol. ruime keurige en lichlo bovonwoning mot riant
zonneterras en ergon borging.
Ind,: onlroo, parterre; toilol, gard., Ie olago; badk. Met ligbad/toilot
on wastalol, drie slaapk., woonkamor met veel famon, oenv.
Kouken, ruim dakterras zuid. Alg. op do partorre ruime borging mot
wasm-aansl. Voorb&houd vervangende woonruimo. Aanvaarding in
overleg.

f 359.000,- k.k.

NABIJZEE
GOED ONDERHOUDEN

023 - 532 87 50

: Dr. C.A. Gcrkcstraal 36a zwortZandvoort
.Uitgebouwde goed onderhouden, moderne partorrewoning met
;diepe tuin, ca. 20 meter, op het zuiden met zonneterras en schuur,
gelegen nabij zuidduinen en centrum dorp on parkeerplaats op
eigen terrein.
• Ind.: vestibule met garderobe en meterkast, ruime woonkamer met
voorzei haard en semi open keuken, kamer met inbouwkast, toilet
met fonteintje on c.v. ketel, badkamer met tweepersoonshoekbaoVtoilet en twee wastafels met ombouw, twee slaapkamers.
Vraagprijs
ƒ 485.000,- k.k.
In euro ca.
220.085,— k.k.

dag en nacht bereikbaar

22-R

Passage 3-10 Zandvoort
Ruim driekamer HOEK-appartement op do tweede etage gelegen
met gezellig uitzicht over hot dorp. Gebouw voorzion van lilton op 50
meier van hel slrand en op loopalstand van hel slation en centrum.
Ind.: entree, ruime hal mot meterkast, slaapkamer, hangend toilet
met lontointjo, slaapkamer met wasmachine aansluiting en wasiafel.
ruime lichte woonkamer m. moderne open knukon met inbouwapparatuur en toegang tol balkon, moderne badkamer met whirlpool/
douche en wastalelmeubol. Alg.: gebouw voorzien van liften.
Ruime berging in souterrain. Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs
ƒ 439.000,- k.k.
In euro ca.
199.210.— k.k.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,20! l KW Haarlem.

Pak uw kans in de Nationale Postcode Loterij

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Heeft u deze week
ook gewonnen?,
Ik hoop écht dat op uw
postcode de Straatprijs is
gevallen. Of dat uw
Kienkaart deze week
25.000 gulden oplevert.
Maar dan moet u welmeespelen natuurlijk, want
anders wint u helemaal
niets. En dat zou zonde

zijn. Het liefst zou ik al
onze deelnemers een prijs
geven. Of 't nou een grote
of een kleine prijs is...
iedereen verdient er minstens één. Al was het
alleen maar voor de grote
bijdrage die u levert aan
de vele goede doelen die

de Postcode Loterij financiële steun biedt. Dus grijp
uw kans en vul de bon in.
Zo kunt d ook een keer in
de prijzen vallen.

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

K IE N !
18 23 26
28 31 36 52
09

62 75

78.

m

76

Straatprijs
6595 AD
in Ottersum
met
9 winnende loten
ƒ 25.OOO,- PER LOT
en voor
6595 AD 069

extra: een

BMW!

Voorspel en win!!!!
Vaderdag kado kopen??
Ga dan naar de Gaper, voorspel de finale plus
de uitslag van het E.K. voetbal en win een mooie prijst
Enkele kado tips:
Cool Water Davidoff edt. Spray 40 mi.
+ gratis douchegel en aftershave balsem

20-M

nu f l 59,00

Shiseido Basala edt. Spray so mi. in
luxe toilettas + grote flacon douchegel en miniaturen

PU tl 89,00

VS Versace edt. Spray 75 mi. pius douchegel
in luxe laptop tas

nu fl 89,00

Van Gils aftershave + deo stick
nu fl 49,00
Roma uomo edt. Spray 75 mi. + douchegei ..nufl 99,00
PolO Sport edt.

Spray 40 ml. + verzorgingsset nu f l 59,95

Dunhill Desire edt. Spray 50 ml.
+ douchegel

nu fl 79,00

Rochas man edt. Spray 100 mi.
+ douchegel in luxe toillettas

nu f l 11 0,00

212 men edt. Spray 100 ml.
Kijk zondag 18 juni:
22.45 uur TROS TV2

Staat ü hierna de volgende trekking als winnaar van de Postcode Jackpot?

en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055
(99 cpm) om kans te
maken op een:

BON VOOR MILJOENEN
ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Postcode Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermee steun ik 28 goede doelen.
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in
blok/etters. Deelname houdt In aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500 (35 cpm).

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de Extra Trekking van nevenslaande
rekening af te schrijven.

CD de heer

Psion
Zakcomputer

G mevrouw

Naam:.
.Adres:.
Postcode:

www.postcodeloterij.nl
Ledenservice:
0900-300 1500 (35 cpm)

Plaats:
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
bover» ƒ 10.000,- Tel:
Datum:
Handtekening:

+ verzorgingsset

nu f l 11 0,00

Verder in ons assortiment o.a.: Paco Rabanne,
van Cleef en Arpels,
Kouros,
Boss,
Calvin Klein,
nieuw: Nemo van Cacharel,
nieuw: Mexx,
/<£'\
Giorgio Armani,
ftSHj
Fahrenheit,
•T.3'
Tommy Hilfiger,
Lacoste.

Let op!!!
Heeft u een klantenpas van ons???
Dan krijgt u 10% korting op al uw vaderdag
aankopen.
Heeft u nog geen klantenpas??
Vraag er dan een gratis aan en profiteer dan van de vele voordelen.

150.00.06

NATIONALE

18 juni

Braderie
Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
U.v.
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503.1100 VM Amsterdam.
l
| Da loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.0.890/0098/831.5 d.d. 19/12/1397.
l

Zïjtaart
Zetfouten voorbehouden

P.S. bij aankoop vanaf fl 25,00 vaderdag aankopen een leuke oranje
E.K. stropdas of E.K. videoband gratis.

Dus tot ziens bij Drogisterij-Parfumerie De Gaper, Kerkstraat 31 Zandvoort.

woensdag 7 juni 2000
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AUTOPOETSCENTRALE

Koper T.C.C

E.K. AANBIEDING
Het totaal reinigen van uw auto
en een gratis parkeerplaats voor de
hele dag incl. halen en brengen.

Vraag 11:
Wie was keeper
tijdens het EK in
1988?
(1) Joop Hiele
(2)Jan
Jongbloed
(3) Hans van
Breukelen

Voor Tl. 1 9 9 j - (ex. BTW.)
Onder het totaal reinigingen verstaan wij
Afspuiten van:
Motor
Velgen
Carrosserie
Shampowaxen met polishlaag en het totaal
reinigen van uw interieur.
Voor meer informatie

06-21

GRO ENTE EN F R U I T

Veel Voetbalplezier
met Daniels
Kant en klaarmaaltijden
en salades

LUXE BROOD EN
BANKETBAKKERIJ

Paap

Grote Krocht 25

2O2 202

Zandvoort - Telefoon 5714404

Koper T.C.C
Ampèrestraat 8 - 2041 cl Zandvoort

Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteurstraat 4

023- 572 00 66

HARD SLAPEN,
'N PIJNLIJKE
VERGISSING.

maandag t/m vrijdagS.OO - 18.30 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VERWEN VADER

EK taartje

16.95

Vaderdagschnit 12t. ;/ 5

WINTERSPORT

Vraag 7:
Wie
schakelde Engeland
uit tijdens de
play-offs voor het
EK van 2000?
(1) Ierland
(2) Wales
(3) Schotland

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAI

van MEEUWEN

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

62 jaar

OPENINGSTIJDEN

736957
712865
731967

Kom voor een goed bed eens langs bij:

1938

MICHAEL LIJESEN

7 dagen per week

open

2000

Vtö nrEIXIDER TCD

Kerkstraat 16, Zandvoort
Tel. 5718655/fax 5718655

Vraag 1:
Voor welke club
speelt de
Spaanse voetballer Raul?
(1) Atletico
Madrid
(2) Valencia
(3) Real Madrid

4ieeft u 'n foetbaltlfy?
'n lekker
stuk kete
Haltestraat 23 c, Zandvoort
tel. 023-5733003

Vraag 8:
Bij welke
Italiaanse club
speelde bondscoach Frank
Rijkaard? _
(1) ACMilan
(2) Inter
Milaan
(3) AS Roma

Vraag 9:

J>\4

Waar vindt het EK in
het jaar 2004 plaats?
(1) Rusland
(2) Italië
(3) Portugal

ôtore
Kerkstraat 8. Zandvoort

Haltestraat 13, Zandvoort

Speciaal voor EK
Vraag 2:
Wat was de eerste
profclub van Ruud
van Nistelrooy?
(1) PSV
(2) FC den Bosch
(3) SC Heerenveen

Party
VOETBALSTAMPERS
incl. De Hit

ANTON AUS TIROL
DE HAVENZANGERS
SUGER LEE HOOPER
JOHN EN RON
EK
aanbieding

KWEKERIJ VAN KLEEFF

19,95

café
Van Stolbergweg, Zandvoort

Tel. 0235717093

Zandvoort
ALLE WEDSTRIJDEN VAN HET
EK LIVE OP HET
MEGATV SCHERM!
ZONDAG 18 JUNI

Hoe speelt u het Weekmedia EK-Doelpuntenfestival

VOETBAL OP HET MEGA-SCHERM

Toets uw voetbalkennis met het Weekmedia EK-Doelpuntenfestival
en win schitterende prijzen!

MET LIVE OPTREDEN VAN: BERNARDO

WOENSDAG 21 JUNI
VOETBAL OP MEGA-SCHERM
MET LIVE OPTREDEN VAN: JOHN EELTINK

Gedurende vier weken moet u de elf voetbalvragen van het
Weekmedia EK-Doelpuntenfestival beantwoorden. Omcirkel het
getal van het juiste antwoord. In totaal doet u dit dus elf keer. Tel nu
de 11 omcirkelde getallen bij elkaar op. Nu vult ü het eindgetal in op
de bon rechtsonderaan de pagina. Bewaar deze bon goed, want we
gaan dit spel in totaal vier weken spelen. Na de vierde en laatste keer
heeft u vier getallen. Deze vier telt u bij elkaar op en de uitkomst
hiervan is het getal waarmee u meedingt naar de schitterende
prijzen. Uit de goede inzendingen worden de prijswinnaars geloot.

Vraag 3

ZONDAG 25 JUNI

Witje echt
de oranje sfeer
meemaken.
Dan moetje
bij ons zijn

VOETBAL + OPTREDEN VAN JERICK
(O.A. BEKEND VAN DE APRÈS SKIHUT)

Eet-Café La Bastille
Haltestraat 58
2042 LP Zandvoort
Tel. 023-5715111

In welke plaats
wordt tijdens het
EK 2000
DuitslandEngeland
gespeeld?
(DCharlois
(2) Brussel
(3) Eindhoven

woensdag 7 juni 2000
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Deze schitterende prijzen kunt u winnen!!!
Hoofdprijs
Een 16-daagse reis voor twee personen door Brazilië, Uruguay en Argentinië

WlKA AUTOGLAS

Vraag 10:
Welke Laudrup
werd in 1992
Europees kampioen
met Denemarken?
(1) Finn
(2) Michael
(3) Brian

1e prijs
Philips Kleuren W, 28 PW 8504, inclusief afstandsbediening

Euro-kentekenplaten in 1 dag gereed.
Alle merken autoruiten.

2e prijs
JVC , XVD 701, DVD speler met ingebouwde AC-3/ MPEG decoder, geschikt voor DVD,
Audio en Video CD, superieure studio beeldkwaliteit, perfect stilstaand

Wij vergoeden 150,- eigen
risico en de rest regelen wij
met uw verzekering.

Kodak

3e prijs
JVC, HRS 7600, S- VHS Hifi stereo videorecorder, 6 videokoppen, showview en pdc,
inclusief afstandbediening.

1-Uur service

Vraag vrijblijvend inlichtingen:

Foto Focus waardebon

Lijsterstr. 18 2042 CJ Zandvoort

4e prijs
Sony, MZR 70, minidisc walkman voor digital recording en playing, inclusief adapter en
oplaadbare batterijen.
5e prijs
BCC waardebonnen 3 stuks van f l. 100,= en 4 van f l. 50,=

dubbel foto feest

lel.: 023-5731613 Fax: 023-5736835

Bovenstaande prijzen zijn ter beschikking gesteld door Kras Reizen en BCC.

tijdens de EK weken bij
dubbel print 2e foto 0RATJS
een vergroting 20/30 KADO
HALTESTRAAT 37 ZANDVOORT

VERSTEEGE's
IJZERHANDEL
Parkveldstraat 19 - ZANDVOORT
Tel. (023) 571 25 54

2590 HD OPLAADBARE BOOR-SCHROEFMACHINE IN
KOFFER MET 13 EXTRA'S
• 14,4 volt accu
•3-5 uuroplaadtijd
• toerentaf: O - 700 tr/min

• Softgrip
• Links/rechts regeling
• 6 posities slipkoppeling

PETER

\Jerjti

Vraag 5:
In welke sport blonk
Boudewijn Zenden in
zijn jeugd uit?
(Djudo
(2) basketbal
(3) hockey
Z

A

N

C' V

O

O

K

ZANDVOORT

'9

T

is ook anders
Electrische fiets bij ons verkrijgbaar

Strandweg 1, Zandvoort

£/,Of

Gasthuisplein 10- 2042 JM Zandvoort-Tel. 023 5714638
dagelijks geopend van 11.00-02.00 uur

T®PSLAGER
SPECIALITEITEN

Vraag 6:

ORANJE KOORTS
komt weer tot leven

bij

vanaf 2.3""9Haltestraat 31

Voor welke club in
de Verenigde Staten
speelde Johan
Neeskens?
(1} Los Angeies Aztecs
(2) Chicago Bulls
(3) New York Cosmos

SNACKSVAN UWTOPSLAGER
KIPKLUIFJES

100 gr. 1.50

GEHAKTBALLETJESlOOgr

't wapen van Zandvoort

1.75

GRILLWORST
100 gr. 1.65
voor een heerlijk voetbalavondje
Voor de barbecue

4 st. HAMBURGERS
+ 4 st. BBQ-WORSTJES

Alle wedstrijden LIVE op TV

samen

LukonTweewfelers
DG brom/fiets

specialist

9,99

A A AAAA
A A,

't is van de

dus goed!

Slagerij Vreeburg
'

SPARM

Mff/

Haltestraat 54
tel. 571 2451

.'j&££S'&•*&&

Weekmedia
EK-Doelpuntenfestival
inyulbon:

8
|
l
P
^
.

Vraag 4:
Waar vindt de finale
van het EK 2000
plaats?
(1) Amsterdam
(2) Brussel
(3) Rotterdam

VerkoopJïeparatic*Acccssolrcs.occacions

JLuIfon Twcewielers

Deze bon goed bewaren en na de vierde
prijsvraagweek insturen. Bon moet uiterlijk 3 juli
binnen zijn op onderstaand adres (vergeet de
postzegel niet):
Het Parool/Weekmedia
T.a.v. Herti Stad T.10.26
Postbus 507
1000 AM Amsterdam

Kochstrant 8 nieuw-noord Tel 5716504

Optelsom
Optelsom
Optelsom
Optelsom

week 1-07 juni
week 2 - 14 juni
week 3 - 21 juni
week 4 - 28 juni

Totaal optelsom
Ijzerhandel Zantvoort

'dit is uw prijswinnend getal
Uitslag prijswinnaars Weekmedia EK-Doelpuntenfestival:
05 juli in deze krant.Over de uitslag kan niet
gecorrespondeerd worden.
•^fc.

Deze bon uitknippen en vier weken bewaren.

woensdag 14 juni 2000
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'ALRAVEN VAN HAU, COÏ.S.HGH
BEDRITFSOPÏ.HXBINGKW

De volgend
starten in september
Ondernemersdiploma - Middenstand nieuwe st'i!
BKB

-Basiskennis Boekhouden

18

Gevraagd voor

Leershop

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

2 parttime

VERKOOPSTERS

ComputerBoekhouden (Exact)

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

PDB

-Praktijkdiploma Bcekhounen

MBA

-Moderne Bedriifsadmimslratie

PMM

-Praktijkdiploma M'ddenmanagememt

esiaa

rifici

Microsoft Office voor Windows
PDI.lW/2W-Praktijkdipl. Informatica l&Zlo a.MN2en MC4)
Reiswereld -SEPR-IATA -UFTAA Standard en Advanced

kranten bezorgen?

Wil je

8,00 verdienen?

Leuke spontane dames
Leeftijd vanaf 30 jaar.
Goede verdiensten.

Basiscursus PC-gebruik
Europees Digitaal Computer Rijbewijs

Wil je

Tel. 06-25315416/
06-50578408
Geef je dan op als

BEZORGER/STER.

- Ga/i/eo -Reistel
Basistaalvaardigheid l en II
Nederlands op het werk voor anderstaligen
Kantoorpraktijk en kantoorautomatisering
Praktijkgerichte

MBO-opleidingen in
diverse richtingen

Opleiding Assistent Secretariaat

Bedrijfsadministratie

MBO-InDelen voor medewerkers van bedrijven
Commerciële Dienstverlening

- Boekhoudkundigmedewerker -Commercieel medewerker Bank

Secretariaat

en Verzekeringen -Commercieel medewerker Binnendienst

Juridische Dienstverlening

Trainingen op maat

Öpènaypnd

Logistiek
Automatisering
Beveiliging/Politie/Marechaussee-en Landmacht

woensdags juli

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.

vraagt
voor het zomerseizoen

enthousiaste
medewerkster
die ons gezellige team kan komen versterken.
Leeftijd vanaf 17 jaar.

H op diverse niveaus, van l tot 4

18.00 - 20.00 uur

B volgens verschillende leerwegen (werken & leren, school & stage)

Bel voor de Studiegids 020-5161666 of kom voor informatie en
inschrijving naar de Schipluidenlaan 20 te Amsterdam (naast
Station Lelylaan). E-mail: bedrijfsopleidingen.wvhcSroc-ams.nl

H dag- en avondopleidingen

Drogisterij De Gaper

Sollicitaties aan de
heer of mevrouw Olieslagers

B voor schoolverlaters en volwassenen
tf;.-'-j,i centrum amsteedim en omstreken

H voor herintreders/-sters en werkzoekenden

tel. 5712513

B MBO+ (havo-instroom) speciale bijeenkomst om 17.00 uur

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.

B bedrijfsopleidingen, (avonö)cursussen en (in company) trainingen (tel: 020-5161666)

Kies de juiste richting: schipluiden taan 20
Nabij station Lelylaan, te bereiken met tram l en 17, sneltram 50, trein of auto:
ringweg AIO afslag S 106
V Walraven van Hall College . .
postbus 9006,1006 AA Arnsterdam,

tel:020-5161616

MANFRED LEERSHOP
vraagt voor het
opknappen van zijn
kraam een

schilder
Inl. bij Manfred

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met

Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg,
dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Rina Verkaaik 020 - 562 2804

Raadhuisplein

Hallo!
Ben jij die gedreven nieuwe
E
EDEWERKER
^^^
M
g
B

DIXTONE is de nieuwe naam in
(tele)communicatie. DIXTONE
benadert de markt met een
bijzonder breed assortiment.
Ten eerste kan de klant kiezen
uit de netwerken van Ben, Dutchtone, KPN Telecom en
übertel. Daarnaast bestaat het aanbod uit notebooks,
organisers en andere communicatie-apparatuur.
Vanuit die brede optiek wil DIXTONE doorstoten naar de
top met een expansief filiaalbeleid, dat ruimte biedt aan
tientallen vestigingen in heel Nederland en vele gedreven
medewerkers die mee willen groeien met een jong en
ambitieus bedrijf.
Voor onze DIXTONE-filialen in Amsterdam, moderne, op
de klant afgestemde winkels, met een open sfeer en een
optimale keuzevrijheid, zoeken wij

COMMUNICATIEVERKOPERS
Ook de COMMUNICATIEVERKOPERS vormen een sterke
schakel in het slagen van onze nieuwe winkelformule. Je
behoort immers tot onze belangrijkste klantenbinders.
Jij hebt direct en adviserend contact met onze klanten. •
De klantvriendelijke wijze waarop je dat doet, is bepalend
voor ons succes.
Als COMMUNICATIEVERKOPER bij DIXTONE heb je
enige ervaring in de verkoop, liefst in de detailhandel.
(Tele)communicatie heeft je interesse en je bent een
geboren verkoper. Wat krijg je daarvoor terug? Een leuke
FULLTIME baan bij een bedrijf dat net als jij wil groeien
in een markt die altijd in beweging is. Het salaris mag
goed genoemd worden en kan nog verbeterd worden
door het bonussysteem.

COMMUNICATIEVERKOPERS

SHOPMANAGERS
De SHOPMANAGER speelt bij DIXTONE vanzelfsprekend
een hoofdrol. Je geeft immers stimulerend leiding aan
4 tot 6 medewerkers. Behalve de verantwoordelijkheid
voor het resultaat, zijn perfecte verzorging van het filiaal
en de controle op de klantvriendelijkheid jouw primaire
taken.
Een succesvolle SHOPMANAGER bij DIXTONE heeft de
noodzakelijke ervaring in een soortgelijke functie, bij
voorkeur in de detailhandel. Affiniteit met (tele)communicatie, commerciële vaardigheden en een opleiding op
MBO-niveau vormen voorts basisvoorwaarden voor
goed functioneren. En daar krijg je alle financiële en
functionele voordelen van een groeiende organisatie in
een dynamische bedrijfstak voor terug. Zo werkt
DIXTONE ook met een aantrekkelijk bonussysteem.

De PARTTIMERS die DIXTONE graag in dienst neemt,
zijn flexibel zodat altijd de juiste personele bezetting aanwezig is. Goed ingewerkt en doordrongen van onze
klantvriendelijke werkwijze.
Ook PARTTIMERS dienen te beschikken over enige
winkel- en verkoopervaring. Je weet van jezelf dat je kunt
verkopen en de markt voor (tele)communicatie vind je
boeiend. Wat heeft DIXTONE te bieden? Een leuke baan,
variërend van 13 tot 30 uur (waarbij tevens de mogelijkheid bestaat alleen op koopavond en zaterdag te werken),
een passend salaris, de mogelijkheid om verkooppremies
te verdienen en een werkomgeving die steeds in bewegingis.
Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande functies?
Bel of schrijf een brief onder vermelding van 'Amsterdam'
naar DIXTONE, t.a.v. Digna Wonink, Postbus 3480,5203
DL 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer 073 - 6460802.

DIXTONE
D E

C O M M U N I C A T I E S H O P
DIXTONE is een onderdeel van het Vendex/KBB-concern

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804

(parttime)

woensdag 14 juni 2000
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Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

MET SPOED GEZOCHT !
VERPLEEGKUNDIGEN
A'7/7\ /

•

G OE D

VERZORGENDEN (C en D)

Bel dan nu naar NTN Thuiszorg Amsterdam.
Tel. 020-6714288

Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.

Editie 1 t/m 10 + Amslelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, en de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.
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M je bent sociaal én je bent nauwkeurig

O

D

" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.

£

. -»< ./

Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.

Trendhopper International B.V. is franchisegever van de Trendhopper-fbrmule,
de snelstgroeiende winkelketen van meeneemmeubelen en accessoires in Nederland,
België en Luxemburg.

Ben je minimaal 21 jaar, heb je minstens een MAVO-D diploma of

I

Verlcoopcollega's
fulltime / parttime
De functie:
• je bent ambitieus en vindt verkopen
van eigentijdse meubelen aangevuld
met een uitgebreide collectie
woonaccessoires een uitdaging
• je bent voor een deel verantwoordelijk
voor de presentatie in de showroom

Bel dan voor de brochure: 020-6715911
De opleidingen zijn gehuisvest in de locatie
Fred. Roeskestraat 90 1076 ED Amsterdam
Uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en per auto (gratis parkeren)
maakt deel uit van £^ regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

i

m/v

De juiste persoon:
• is vertrouwd met de detailhandel
• is commercieel, resultaat- en
klantgericht ingesteld
• heeft goede communicatieve
vaardigheden
• heeft gevoel voor trends & kleur
• verkoopervaring is een pré
• is bereid om stevig aan te pakken
• heeft een flexibele instelling en kan
goed in teamverband werken
• is beschikbaar op zaterdag.

m/v

j
j

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

GRAND CAFÉ 25
zoekt een

vroege vogel

(Bezorgklachten tel. 0900-8998200)

of afgeven bij:
Balie Amsterdams Stadsblad,
Het Parool gebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam
Geopend: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.00 uur.

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Personeel aangeboden
Ervaren klusjesman voor
schilder- en timmerwerk
020-6898850 / 06-55754352

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Personeel gevraagd
Algemeen
* attentie * attentie * attentie * attentie * attentie * attentie *

PROMOTIETEAM
De juiste persoon:
• heeft een afgeronde middelbare
schoolopleiding op mavo/havo niveau
• heeft een klantvriendelijke instelling en
is representatief
• heeft zeer goede communicatieve
vaardigheden en een duidelijke
telefoonstem
• beschikt over een commerciële instelling
• heeft een flexibele instelling en kan
goed in teamverband werken
• is beschikbaar op zaterdag.

die ons kan helpen met
schoonmaken. Aantal uren in
overleg. Bel 023-5713510 en
vraag naar Erik of Daniëlle.

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

fulltime / parttime

De functie:
• je bent het eerste aanspreekpunt van al
onze cliënten
• het behandelen en verwerken van al
het telefoonverkeer
• je bent verantwoordelijk voor alle
kassahandelingen

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

l

f n verband met uitbreiding binnen onze vestiging is Trendboppcr Amstelveen op zoek
naar mensen die de volgende functies kunnen vervullen:

wel heel

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt,
Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
U wilt wel eens wat anders? Maar u aarzelt omdat u geen 'dertiger' meer bent? Informeer dan nu bij Walra. Walra: de bekende leverancier van hoogwaardig huishoudtextiel zoekt assistentie. Walra biedt u gedurende de eerste twee jaar een leuke
opleiding. Zo leert u alles over het interieur, stoffen en kleuren.
En hoe u klanten moet adviseren. Kortom: u krijgt een complete opleiding tot interieuradviseuse! En wat extra leuk is: uw
klanten stellen uw komst bijzonder op prijs. Bel nu Walra voor
een leuke baan. Maar doe het alleen als u minstens 10 uur per
week beschikbaar bent en over een auto kunt beschikken.
Meer weten: bel 040 - 2282125 en vraag naar Mieke.

Ed. 1 t/m 17:

2-jarige MBO Avondopleidingen

Een baa

openen vestiging in Almere.

Ed. 11 t/m 15:

-bij voldoende deelname-

heb je belangstelling???

Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te

Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

met ingang van september 2000

ben je werkzaam (geweest) in de gezondheidszorg en

Financieel adviseur/

6 edities van het Amsterdams Stadsblad -t- Diemer
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Daarom start de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg

B je werkt in hoge mate zelfstandig, vaak in teamverband

Commercieel personeel

Ed. 1 t/m 10:

De vraag naar gediplomeerde assistenten wordt steeds groter.

Apothekersassistent
Doktersassistent
Tandartsassistent

Leuk en goedbetaald vakantiewerk! Verdien tot ƒ200,- pd.
De Nationale Vakantiewerklijn:
0900 - 200 200 5 (150 cpm).
Bemiddelingsbureau
heeft
volop full- /parttime werk in de
beveiliging. Salaris ruim boven
CAO! 06-26368271.
Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ225,- p./dag!
Bel 0900-203 203 O (1,5 gpm)

Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

NTN Regiobureau Amsterdam - Roerstraat 1, 1078 LH Amsterdam

De assistent is een specialist op het hoogste MBO-niveau (4):

B EKEK-Ë N

(Voor meer informalie zie de elders afgedrukte bon).

Wat heeft NTN te bieden ?
een passend salaris, conform CAO thuiszorg
goede secundaire arbeidsvoorwaarden
verschillende mogelijkheden m.b.t. het dienstverband
spaarloonregelingen en deelname in collectieve verzekeringen
regelmatige (bij)scholing, (opfris)cursussen, etc.

Gezondheidszorg

Aannemersbedrijf De Combi
Amsterdam BV (aannemer
van nieuw en verbouw, renovatie, groot - en kleinonderhoud) zoekt all round
ONDERHOUDSMEDEWERKERS en TIMMERLIEDEN
welke in dienstverband diverse onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten.
Voor inlichtingen kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen
met de heer P. Groen (directeur), tel. 020-6174875.

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!

Ben je op zoek naar een flexibele baan in de thuiszorg?
Kun je het vak op kwalitatieve en zelfstandige wijze uitoefenen?

Amsterdamse School voor

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

MIGRO'S

(wisselende diensten op O-urenbasis)

zoekt voor de zomermaanden, eventueel voor langere tijd,
nieuwe promotors / begeleiders voor landelijke
promotieactiviteiten. Bel hoofdkantoor: 020-6343702

English woman is looking for a
housecleaning job, in A'damO, Diemerj. 020-6953488.
Vr. zkt schoonmaakwerk in
Erv. Eng.spr. vrouw biedt zich A'dam/A'veen. 020-6004928
aan voor huish. werk of kinderoppas. Tel. 020-6959667.
Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
Wilt u reageren op een ad- worden al in dezelfde week op
vertentie onder nummer, zend woensdag geplaatst.
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaat- Snel een Micro-advertentie
opgeven?
sing. Uw reactie dient verBel 020-5626271
stuurd te worden in een enof fax uw tekst
velop met in de linkerbovennaar 020-6656321.
hqek vermelding van het
briefnummer.

Wij bieden:
• een leuke inspirerende job bij een succesvolle onderneming
• samenwerking in een enthousiast team
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• bij gebleken geschiktheid goede doorgroeimogelijkheden

Wij zijn op zoek naar-.
enthousiaste mensen, die willen,
gerichte beroepsopleiding. TijfëjjjIJff^Spleiding

doe je al

werkervaring op in het bedrijfsleven, waardoor je een
reële kans maakt op een leuke baan direct aansluitend

Interesse?
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie en C.V. binnen 10 dagen naar:
Trendhopper Amstelveen, t.a.v. de heer M. Schouten, Binderij 4, 1185 ZJ Amstelveen.
Voor meer informatie kun je bellen naar 020 - 64 06 346.

Voor de particulier

op de opleiding. Het Walraven van Hall College en
Computerij Onderwijs, afdeling GOA, verzorgen vanaf^

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.

september de MBO-gekwalificeerde opleiding

ICT Medewerker
twee voorlichtinssrondes

Donderdag 15 jïini,

EEN M I N U U T STILTE
IS NIET GENOEG...

18.30 uur en 19.30 uur
Walraven van Hall College, Schipluidenlaan 20 Amsterdam
(de locatie is nabij (NS-! station Lelylaan. Ringlijn 50 en tram l en 17 stoppen naast de deur.)

Dit zijn de opleidingsgegevens:
een f uil-time dagopleiding, opleidingsduur van l è 1,5 jaar
Opleidingslocatie: Walraven van Hall College, Adm. de Ruijterweg410

e'S

Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Stagebedrijf: in de regio

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

Vooropleiding: minimaal VBO-C/D of gelijkwaardig ~
Wil je meer weten?
Bel naar het Walraven van Hall College: 020-6829855 maas van den Herik)
of Computerij Onderwijs: 038-4266567
t/m 3 regels

Dit is voor jou de opstap naar een baan bij:
b.v. een automatiseringsbedrijf/notariskantoor/distributiecentrum/ziekenhuis/gemeente- of verzekeringsbedrijf etc. als: medewerker van een
automatiseringsafdeling of b.v. een helpdeskmedewerkeretc.

ALRAVEN VAN HALL C O L L E G E

f 6.06

t/m 4 regels

f 8,08

t/m 5 regels

i 10,11

t/m 6 regels

1

12.13

t/m 7 regels

f

14,15

t/m 8 regels

l

16,17

t/m 9 regels

f 18,19

t/m 10 regels

1

20,21

Computerij Onderwijs
d Ja, ik meld me aan

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

ü Ja, ik wil graag meer informatie

Naam

M/V

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Geboortedatum

Stuur deze bon op (zonder postzegel) naar:
GOA/InstituutGildevaart, Antwoordnummers, 3430AA, Nieuwegein

STEUN ONZE ACTIE

GIRO 11O7
WWW.ZINLOOSGEWEUD.NU
O71 -3647OO7

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

EXPERT, DAAR WORD JE W I J Z E R VAM

UIT ONZE
TV-RECLAME

LIEBHERR
COMBIKAST
Superzuinig:
energieklasse A.
Modern afgerond design.
Netto inhoud koelgedeelte
179 liter met automatische
ontdooiing. Netto inhoud
-vriesgedeelte 51 liter,
met 2 laden. VAN 2^y^U betaalt 999,-.
Na aftrek energiepremie: 899,-*
De overheid keert een
premie tot 350,- uit als u
energiezuinige (A-klasse)
apparaten aanschaft.
Bij aankoop van 2 of meer
A-klasse apparaten krijgt
u 50,- extra premie. Vraag
naar de voorwaarden! '••'• . ,

SHARP DIGITALE
VIDEOCAMERA +
LCD-SCHERM
Superkleine digitale
camera met LCD-scherm
en kleurenzoeker.
Perfecte beeldkwaliteit,
ook bij kopiëren.
Met alle mogelijkheden
voor het bewerken via
de PC. 40x Digitale Zoom
en beeldstabilisator.
Een professioneel
resultaat voor zowel
werk als privé.

LAAGSTE PRIJS GARANTIE,

m pioenen:

l

TEFAL AVAMTIS STOOMSTRIJKIJZER
NIEUW! Strijkzool met Ultragliss Diffusion voor
superglad strijken. 81 stoomgaatjes voor optimale
stoomverdeling. Verticale stoomstoot, spray en
druppelstop. Strijkt snel en gemakkelijk in
2 richtingen.
, , ,,
2 JAAR GARANTIE. -

' .."

UIT ONZE
TV-RECLAME

LIBERTEL iZi TOTAAL + W1W-2 PLUS GSM
NIEUWSTE MODEL! Bellen zonder abonnement
Superklein en compact. Met trilf unctie, overzichtelijk
grafisch display en actieve klep. Standbytijd 100 uur.
Spreektijd 120 minuten.
NU MET GRATIS
Leverbaar in zilver of donkergroen.
EK-BOEKJE
BELTEGOED 45,-

• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 <>• Gedempte Oude Gracht 5O = OOK VERKOOP PC Q = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN. ETC. » = ALLEEN TV, VIDEO. HIFI, ETC. • = GEEN MOBIELE TELEFONIE

17

woensdag 14 juni 2000

21

NEDERLANDSE

Uw steun is altijd winst!

LOTERIJ

NEDERLANDSE SPONSOR LOTERIJ
STEUNT CULTUUR, SPORT EN WELZIJN
, -,, r,^7^/r,rt qpw/xw.TWF. *>%

Op woensdag 31 mei
vierde het Rijksmuseum
in Amsterdam haar
200ste verjaardag.
Honderden deelnemers
van de Sponsor Loterij
vierden het feest mee
omdat zij een exclusieve
rondleiding mét diner in
het Rijksmuseum hadden
gewonnen! "De Glorie
van de Gouden Eeuw" is
momenteel het centrale
thema van het feest dus
onder het genot van een
hapje en een drankje
konden de bezoekers
deze tentoonstelling
bewonderen. Stapt u ook eens binnen in de musea

;O'WÏNMARV',1
ÏVWBEEIIJE Vöï|

• MEt'i MILJOEN!
] 21.07.03-188
'

Dit is een niet-verkocht lot.

; • WINNAAR:
VW BEETLE VÖII

19.02.01
19.07.47
07.08.25
20.06.28
23.09.67
26.12.84
01.01.22
11.06.72
16.09.44

MET ƒ 225.000
13.08.89-016

GOUDEN

WWiNtfENÜE
LO1T41MMÉRS

txr

Feestprijs voor elke deelnemer ;f
met dezelfde geluksdag:

ƒ 1000,-

REIS
ƒ 25.

500,250,125,100,100,-

ƒ
ƒ
ƒ

Kijk op www.sponsorloterij.nl om te zien of ü
hem gewonnen heeft!

75,-

ƒ

50,25,10,-

ƒ
ƒ

?S

SPONSORBÏNGO
10 JUNI
Volkswagen Lupo
10.12.68-021
Zclfoulcn voorbehouden

getal'23 t/m 36 ~-

getal l t/m 22

„*r*^~* x

*

jtM*

f /&/ */™. S

37/10.000,-? 19

* 18 33 15 04 05
' 26 36 09 44 21 12 ,
40 16 38 45 41 34 s
39 32 20 10 11 *
Heeft a met deze getallen ,
een volle kaart, dan •wint n de '
ThuisBingp van ƒ 25.000,-

31

ƒ 100,-

"i!

/

17
03

ƒ9,™

,^'
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BINGO SURPRISE
Kijk 17 juni RIL4
19.00 uur en win:

le

ƒ20,-

w/vC*»ia

/

ƒ6,-

ƒ 5,-

Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Sponsor Loterij van mei 2000 verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien of u tot de winnaars behoort. Alle prijzen
worden automatisch op uw rekening gestort. De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nr. L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997. Zetfoutcn voorbehouden.

die door de Sponsor Loterij financieel gesteund

worden. Want dankzij uw
deelname kunnen zij

BON VOOR EEN AUTO MET l
Jantje Beton Roefeldag

kunsthistorische aanko-

pen blijven doen waar wij
allemaal van kunnen
genieten. Bovendien
maakt u als deelnemer
elke maand kans op een

[S'J 3, ik wil een auto met daarin 225.000 gulden
of zelfs l miljoen winnen. En maak dan naasl de
prijzen in de maandelijkse trekkingen kans op
tienduizenden Bingoprijzcn!

D de heer

Met deze lotnummers wil ik winnen:
dag maand jaar

Adres:

Naam:

Postcode:

Lot l

Plaats:

Lot 2

auto vol met l miljoen

Lot 3

gulden, alle trekkingsprijzen plus elke week
vele andere prijzen! Dus
sponsor mee en win!

Voor elk lol worden drie cijfers toegevoegd aan de ingevulde geluksdag.
Ik machtig u hierbij tol wcdcropzegging voor elke maandelijkse trekking
en de jaarlijkse Extra Trekking ƒ 10,- per lot van nevcnstaande rekening
af te schrijven.

Jantje Beton biedt kinderen de gelegenheid
in de werkwereld van volwassenen rond te
kijken. Zo kunnen zij zich oriënteren op hun
toekomst. Van vrijdag 16 juni t/m zaterdag 1 juli organiseert Jantje Beton
weer deze zogeheten Roefeldagen. De
Sponsor Loterij steunt van harte dit educatieve initiatief. Een lot kost maar een tientjë."Sponsor meel
*......, ..„*„.s, t,^^.. ~:

Iet Bijman
Nederlandse Sponsor Loterij
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
• 1000 AD Amsterdam.

Hollandse man, 45 jaar, gescheiden, zwart haar en snor,
drukke baan zoekt in de omgeving van Roermond een
slanke, blonde vrouw. Kinderen geen bezwaar. Kies voor:
Boxnummer 700759

Sportcafé Zandvoort voor
Lichaamsbruiloften, recepties, personeelsf eesten,
yerjaardagsverzorging
feestjes,
catering. 023PERMANENTE
MAKE-UP
5715619:06-54616812.
professioneel én betaalbaar!
Don.dag/dansontmoetingsav.
Vista Studio. 020-6201914.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban Sportmassage, ontsp. mas88, Osdorp 20 u. vrij parkeren! sage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

Evenementen
OPENLUCHTVLOMARKT
AMSTELVEEN CENTRUM
zo. 18 juni 10.00-17.00 uur.
Terrein: Burgemeester
Haspelslaan t.o. V&D.
Inl.: Midland BV 033-4751167
Paranormale
alternatieve
beurs 18 juni, Pax Partycentrum, Ferd. Bolstraat. 194, van
11 tot 5. Nog enige standhouders gevraagd. 0511-461971

Opleidingen en
cursussen
Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914
ASTROLOGIE Beroepsopleiding. 020-6384148.

Muziek en
-instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIdK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Dieren en
-benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.
ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.

Kunst en antiek
Schilder-beelhouwer
FRITS
VEILINGGEBOUW
AMSTELVEEN heden
VOGEL exposeert in MAISON
DES CARTES, Vijzelgracht 2 inbreng voor veiling 26 en 27
a, A'dam. 11 juni (zo. 16.00juni. Spinnerij 33, Amstelveen
020-6473004.
uur-19.00 uur; muziek Mike
Del Ferro) t/m 25 juni. Dag. Snel een Micro-advertentie
v
an 12.00-19.00 uur. (do. tot
opgeven?
21.00 uur). Info: 020-6222921.
Bel 020-5626271
Ook enkele objecten uit eigen
of fax uw tekst
Serenommeerde
collectie
naar 020-6656321.
West- Afrikaanse kunst.

Reparatie en onderhoud
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Schilder heeft nog tijd voor
Tel.:023-5713780.
oinnen- en buitenwerk, vrijblijParticuliere
Micro-advertenties
prijsopgave.
Tel.
5
worden doorgeplaatst op ATS
'19800 na 19.00 uur.
Text.

LOTERIJ

Mag ik even jullie aandacht! Vrouwen, 18-55, geven telnr.
Ben jij een Ram, Kreeft of voor contact!
Schorpioen? Heb je humor, Bel: 0906-18.22(1 gpm).
donkere huid en ogen, ben je
Postcode daling: vrouwen
niet rokend en tussen de 5060 jaar? Bel mij dan! Box- uit jouw postcodegebied!
0906-17.17 (60cpm)
nummer 361771

21-jarige meid met blond haar
en blauwe ogen zoekt een
leuke afspraak met een gezellige en betrouwbare man!
Meer info via mijn box. Boxnummer 379209.

Jongeman van net 40 zoekt
een leuke vrouw voor het
aangaan van een leuke
vriendschap of relatie. Kinderen geen bezwaar, daar hou ik
van. Boxnummer 7774.

Mark, 24, zoekt een spannend
gesprek en wil daarna met jou
iets afspreken! Dames laat
wat van je horen je zult er
geen spijt van krijgen! Boxnummer 813188

Hier een leuke jongeman van
Verhuizingen
25 die pp zoek is naar een
leuke vriendin voor een vaste
Bel Ben voor grote en kleine X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
verhuizingen. Goedkoop en kamerverhuizingen/transport. relatie. Ik heet Bas en woon in
Info: Boxnummer
vakkundig. Tel. 06-53208374. Voll. verzekerd, 020-6424800 Breda!
842318

Een vrouw van 62 zoekt een
serieuze en eerlijke man! Zij
ziet er jong uit en houdt van
humor en gezelligheid. Kies
direct
voor:
Boxnummer
294283.

Gevraagd voor marktonderzoek in Amstelveen: heren, 23 t/m
28 jaar, die bezig zijn met hun eerste serieuze baan en scholieren (m/v), 15 t/m 19 jaar. Voor marktonderzoek in Amsterdam:
Woonruimte te huur gevraagd
dames/heren, 18 t/m 35 jaar, die sigaretten en shag roken.
Surfstalling te huur gevraagd.
U krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020-6654447.
Paviljoen 21, tel. 5715524
HELP!! Vluchtelingenwerk
Dans- en
Haarlem, afd. Zandvoort,
Bedrijfsh u is ves ting
zoekt vrijwilligers voor:
balletles
1e Opvang, Intake en
te koop gevraagd
Begeleiding. Informatie?
SALSA WORKSHOP. Elke
Tel. 5313020/5730517
zondagmiddag van 16.00 tot Gezocht winkel met woning of Bel 020-5626271 voor het
snel opgeven van uw Micro19.00 uur. Borgerstraat 112,
ander beleggingspand.
advertentie.
tel. 020-6737269.
Tel. 020-6794726
Uitgaan

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Amersfoort. Hij is 1.78 lang,
heeft donkerblond haar, blauwe ogen en weegt 70 kg. Hij
zoekt een leuke meid om 'n
keer gezellig mee uit te gaan.
Boxnummer 871823

Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
Detóterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van-Justitie-onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

Ik zoek een lekker stuk om
een fijne avond mee te beleven! Ik ben een leuke griet
van 20 en zou graag eens met
je willen afspreken... Boxnummer 391180.

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Datum:

NEDERLANDSE

Zoek jij een lieve vrouw met
het hart op de goede plaats en
die er ook nog goed uitziet?
Dan ben ik misschien de juiste
vrouw voor jou! Ik ben 47,
modern en gescheiden. Boxnummer 317022.

Autoverzekering
Oproepen

(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven/10.000,- tel:
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, dat u op aanvraag
kunt verkrijgen, tel. 0900-300 1400 (35 cpm).

39-jarige vrouw zoekt een
man tussen de 40-45! Zij
houdt van sportieve dingen,
Uniek in Nederland! Geen fietsen,
wandelen en skiën.
BKR-toetsing, maar toch geld. Zullen we
samen iets leuks
0900-20 20 720.
gaan doen? Ik wacht op jouw
reactie! Boxnummer 200678

Financieringen

150.00.06

D

Ik heet Gerry, ben een stevige
vrouw van 46 met 2 kinderen.
Wij zoeken een leuke vent die
van kamperen, fietsen, sauna,
natuur en dieren houdt! Ben jij
dat? Boxnummer 270140
Ik ben een ondeugende meid
van 20 jaar, woon in Breda en
ben een gezellige kletskous.
Luister direct voor meer gegevens. Boxnummer 361965.

Ik ben Inge, 34, kom uit
Twente. lang, blond, slank en
langs deze weg ben ik op
zoek naar een serieuze relatie.
Bel me! Boxnummer
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen 290165.
Heidi, 20 zoekt een leuke
met 0906-50.50.232.
Leuke jongen van 29 zoekt jongen die gezellig met haar
'Vrouw uit Den Haag zoekt Ik ben 38, slank en alleen, heb een vlotte meid voor een leu- wil babbelen en misschien wel
ongebonden vriend voor op- no kids en dito man. Durf jij ke blind date! Durf jij het aan? meer! Boxnummer 349351
bouwen van een leuk contact. deze uitdaging aan, dan kun- Kies: Boxnummer 703215
Ik ben 49, heb bruin haar en nen we er misschien samen
bruine ogen. Ik zoek een voor gaan. Heb jij zin in film.
Personenauto 's
vriend rond dezelfde leeftijd of lekker uit eten, laat het me
ouder. Spreek je reactie in op snel weten! Ben jij in het bezit
te koop aangeboden
mijn box, ik reageer dan op van telefoon, dan noteer ik dat
Suzuki Swift GL globe 1.0,
jou! Boxnummer 379229
gewoon. Boxnummer 317042
SAABservice Molenaar BV
speciale sporttiitvoering 2/98,
Ik heb een hartstikke leuk Sandra, 30 jaar, bruine ogen
bl., 50.000 km, 2x airb., elektr.
Rep., onderhoud en APK
leven, een fijne baan een en bruin haar, 1.80 lang, is SAAB 9,3 - 9,5 - 900 - 9000 ramen-t-spiegels, centr. deurleuke vriend en een lief kind. onwijs gek met dieren waarvergr., startonderbr., stuur-+
Eigen rev.afd. voor SAAB
Toch zoek ik zo nu en dan onder katten en zij heeft 3
rembekr. Prijs ƒ15.750,-. Tel.
motoren/versn.bak
eens wat afwisseling. Als jij dit hondjes! Heb jij geen bril,
020-6313641/06-29170325
Div. SAAB occ. bj. '90/94
herkent, laat dan eens wat baard of snor en ben jij ook
Tel. 023-5614097
van je horen. Ik reageer be- een dierengek? Bel mij! BoxTe koop: FIAT Cinquecento.
Uw
rubrieksadvertentie
kunt u bouwjaar 1994, APK tot 2001,
slist
terug!
Boxnummer nummer 361833
telefonisch
opgeven.
54.000 km gereden, ƒ7.900,-.
289165.
Wij zijn een slank stel, 26 en
Tel.:020-5626271.
Tel. 023-5717403.
Irene, 48, weduwvrouw, heeft 30 jaar. We werken allebei en
3 kinderen waarvan er 2 nog drinken graag eens een
Vakantie
thuis wonen en zij zoekt een glaasje. Heb je geen bezwaar
vlotte, vriendelijke man waar tegen roken en heb je een
zij mee kan lachen, genieten leuk karakter, neem eens
Nederland
en uit eten kan gaan. Box- contact
op.
Boxnummer
Te huur in Noordwijk: chalet,
nummer 200494
200482
0906-lijnen
juni ƒ795 p/w en juli ƒ1100
23-jarige jongen met zwart Ben jij een man waar je ge- p/w. Borg ƒ300. 020-6431298.
POSTCODE DATING!
haar en bruine ogen ziet er woon wat aan hebt? Ik ben
Vrouwen zoeken snel contact,
goed uit en is spontaan en Sonja, 35 en kom uit het
Caravans
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
heeft humor! Hij zoekt een Westen van het land. Ik hou
SBS-6 text pagina 745
leuke jonge meid tot 23 die van de goede dingen in het
slank is en lang haar heeft. leven waaronder gezellig uitTe huur Costa Blanca van 15
Boxnummer 849602
gaan! Boxnummer 296185.
Nieuw! leder uur leuke vroujuni tot 15 augustus woning 7 wen
SBS-6 text pagina
Man, 36, Utrecht, zoekt een Snel een Micro-advertentie
pers.
alle comfort, ge- 745. op
Kijk en bel 0906-1588
meensch. zwembad. Tel.
serieuze relatie. Kies voor opgeven? Bel 020-5626271
(99cpm).
of fax uw tekst naar 020boxnummer 770090
020-6431298.
6656321.

Nu 60 cpm! Gay direct apart!
Binnen 3 seconden
live op 0906-0888

Geen wachttijden, geen saaie
intro's. Direct apart!
0906-50.222.02 (100 cpm)
Geen 0906 op je rekening! Bel
nu gratis de datinglijn 08004901 (b.g.g. 010-2946183)
Particulieren
ontvangen
50% korting!

c.< /vt"\'TT7<':

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

70x200
80x200
90x190
90x200
120x190
130x190
140x190
1-10x200
160x200
180x200
200x200

SG
25
99,105,110,115,155,165,180,190,200,230,255,-

SG
40
160','165,175,185,225.245,265,270,305.350.390,-

SG
45

pocket combi Latex
damast latex 16 cm

Lalex Lazy
20 cm Foam

180,190,200,215,255,280,300,315,345,380,425,-

275,280,285.290,375,395,425,450,495,525,540,-

509,559,559,569,809,829,879.929,1039,1179,1319.-

SPECIALE MATEN MAX.
Duo-pocketveringmatras
±1000 individueel verende pocketveren incl. latex toplaag.

Bel 020 - 562 62 71 voor het snel
opgeven van uw Micro-advertentie.

DE CONTACTLÏJN

GESPECIALISEERD IN CARAVANBOOT-EN BANKSTEL-STOFFERINGEN

Maal

Snel een Micro-advertentie opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 020-6656321.

339,359,389,399,539,549,579,599,679,749,829,-

390,415,425,440,545,605,645,665,765.875,985,-

5.WERKDAGEN
70x200x24 van
voor 895,80x200x24 van
voor 995,90x200x24 van
voor 1049,-

860,870,960,970,1270,1380,1430,1500,1600,1700,1800,-

LEVERTIJD
1520,1950,1650,-

Compressorstraat23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Postjesweg87
Amsterdam-Wésl Tel. 020-6186088
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
Van Woustraat donderdag koopavond
www.pmk.nl

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 k u n t u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuvvsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op cle ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelfanoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee k u n t u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (J.OOgpm)

Steun de
weeskinderen
van Afrika.

Zonder U geen Unicef. Giro 121
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Doe dan mee aan Het Bood
schappenSpel en De Bood
schappenPuzzel op deze pagi
na!

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen, Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

Boodschappen
Spel

Maasïander KaasSclwitzel

Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel
heeft
R. Ringeling uit soesterberg
de eerste prijs gewonnen en
mag nu gaan genieten van een
Dell Dimension L500 computer. De winnaars van het Prijzenpakket tw.v. ƒ 150,- krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.
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Boodschappen
Puzzel
De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
mevr. M. Hofland uit Delft en
J. Heeres uit Hoogland een
schitterend pakket van 4
badlakens in trendy kleuren
op.
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TUINTIP

OMROEP,

SUGGESTIE

Surf inia, daar word
je vrolijk van!
De IJsheiligen zijn weer voorbij
en de eenjarige zomerbloeiers
zijn dus aan de beurt. Deze vrolijke bloemen zorgen ervoor dat
u de hele zomer kleur in uw potten heeft. Neem bijvoorbeeld de
surfinia, een van de uitbundigst
bloeiende bloemen die er bestaan. Sutfinia's zijn prachtig van
kleur en bloeien tot het eind van
de zomer door.
Als u regelmatig de uitgebloeide
bloemen verwijdert, bloeien ze
zelfs tot in het begin van de
herfst. Natuurlijk hebben ze wel
verzorging nodig. Ze verbruiken,
zeker op warme dagen, veel water. Maar ze kunnen ook extra
voeding gebruiken.

POKON

""

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

2.959.464

Zie de spelregels
elders op deze pagina.

AMERSFOORT

Versier de zomer met
de Crazy Stroopstift
De meeste mensen
denken bij stroop
aan pannenkoeken.
Maar er zijn natuurlijk veel meer
mogelijkheden!
Denkt u eens aan
stroop op de boterham, toetjes, gebak, ijs en in sauzen. Ook bij ontbijtproducten als
muesli, cornflakes
en pap is stroop
een heerlijke smaakmaker. De Crazy
Stroopstift van
CSM Suiker is verpakt in een onbreekbare stift
met een uniek doseermechanisme. Hierdoor is het mogelijk
op gerechten te schrijven of te
tekenen, zonder te knoeien. Zo
gaan lekker en leuk heerlijk samen, dus dat is dubbel genie-

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

ten, zowel aan tafel als tijdens een
feestje. Naast de
Crazy Stroopstift
met keukenstroop
kunt u kiezen voor
stroop met appel
/kaneel smaak.
Beide varianten bestaan uit natuurlijke ingrediënten en
zijn rijk aan druivensuiker.
De Appel/Kaneelvariant is bovendien rijk aan vitamineC.
Het blijkt dat niet
alleen kinderen dol zijn op de
Crazy Stroopstift, maar dat ook
volwassenen er volop van genieten!!
De Crazy Stroopstiften zijn verkrijgbaar in de supermarkt en
kosten circa f l. 2,98.

-.1. j.. J-JIIÉ Jiifc^.-^

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur
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woensdag 16.00 uur
donderdag 11.00 en 16.00 uur
vrijdag 11.00 en 13.00 en 16.00 uur

MIKI'S RECEPT
l SUGGESTIE |

KaasScnnitzel

Andijvie:

Krokante kaasgerechten waren
er tot nu toe eigenlijk alleen als
snack of tussendoortje. Wel
lekker, maar niet geschikt als
maaltijd.
De makers van Maasïander kaas
hebben daar nu verandering in
gebracht
met
Maasïander
KaasSchnitzel. Een smaakvolle
gepaneerde kaasschnitzel om
te bakken of te frituren en
waar je met wat rijst, gebakken
aardappeltjes of pasta een volwaardige maaltijd mee op tafel
zet.
Lekker én handig, want de
KaasSchnitzel laat zich snel
en gemakkelijk bereiden.

Een lekkere
zomergroente
Andijvie is zo ingeburgerd in de
Hollandse keuken, dat we allang
vergeten zijn dat het eigenlijk
een typische zomergroente is.
Oorspronkelijk komt de andijvie
uit het Middellandse-Zeegebied.
Het is dan ook een groente die
van zomerse warmte houdt.

omfrepr* Timing

Andijvie bereiden is heel eenvoudig. U snijdt de buitenste
bladeren en een stukje van de
stronk weg. Zitten er harde punten aan de bladeren, dan kunt u
die ook het beste verwijderen.
Daarna wast u de andijvie enkele
keren en snijdt haar voor het koken in reepjes. De kooktijd voor
andijvie ligt rond de tien minuten. Na het afgieten kunt u de
groente eventueel nastomen
met boter of afmaken met een
heerlijke groentesaus.
Rauwe andijvie is ook erg lekker. In een stamppotje bijvoorbeeld, of in een zomerse salade.

van links naar rechts:
1 geopperd idee-7 verslag-14
vreemde munt-15 kerkvorst-17
afsluitmiddel-18 droog-20 tafelgast-22 rubidium-23 aanbieding
-25 sciencefiction-26 rustteken27 drinkbakje-29 versvoet-32 vertrager-33 tasto solo (muz.)-35
stoot-37 vragend voornaamwoord
-38 vogel-39 sprookjesfiguur-41
onderkussen-43 despoot-44 vruchtennat-45 venster-47 wapen-48
stadium-49 geraamte-50 plotseling-51 riv. in Duitsland-52 krijgsmacht-54 koppelriem voor jagershonden-56 tijdmaat-57 Spaanse aanspreektitel-58 soort schaatsen-60 Europeaan-61 stoomschip-62 nachtkledingstuk-64 cilinder-66 rondhout-67 afsluitmiddel-68 vlechtmateriaal-72 aardappelschurft-74 eenheid -76 predikante-77 duivenhok-78 rivier
in Rusland-80 tennisterm-82 bijbelse man-83 mannelijk dier-85
spelonk-87 roeipen-88 draadbericht-89 pastoorswoning.

lucht-13 moment-14 deel v.e.
woord-16 Russische geestelijke19 rustbank-21 muziekstijl-23 barium-24 lidwoord-26 tennisterm
-28 speelgoed-30 reukorgaan31 as-32 gemalin van Aegir-34
dressing-36 leervak op school37 op welk tijdstip-38 kashouder-40 moh. bedelmonnik-42
vloeistof-43 sein-44 geweven katoen-46 de mensen-48 sterk
schijnend-51 grondstof in de
parfumerie-52 god v.h. vuur-53
Europese hoofdstad-55 opgetaste hoop-57 zeepwater-59 deel
v.e. voetbalschoen-62 vaatwerk
-63 Franse kaas -65 zwaar en lijvig-67 vreemde munt-68 tweetal-69 motorraces-70 in loco-71
romp-73 mohammedaanse rechter-75 visgerei-76 deel v.e. week
-79 stomp-81 afgemat-83 helium-84 achter-85 gallium-86 tegenover.

Ingrediënten
(voor 2 personen):

Al dat bloeien kost namelijk veel
energie. De potgrond levert niet
genoeg voeding voor een hele
zomer, dus is bijvoeden het motto. Daarvoor is Pokon surfinia
zeer geschikt. Door het ijzergehalte in deze voeding, blijft de
kleur van de bloemen mooi fris.
Voeg Pokon surfinia regelmatig toe aan uw gietwater en u
zult zien dat de surfinia's u niet
in de steek zullen laten.
Sommige surfinia's zijn bij de
kweker al gevoed met Pokon
Season comfort. Deze bloemen
hebben de hele zomer geen voeding meer nodig. Maar als dit het
geval is, dan staat het op de pot.
Pokon. Meer kun je niet doen
voor je groen.

1 verpakking Maasïander
KaasSchnitzel (2 stuks);
200 gr. pasta;
300 gr. broccoli;
zout;
peper;
ketoembar.

Deze tips worden u
aangeboden door

POKON^fCHRYSAL
.*SSS&m^

Bereiding:' Kook eerst de pasta en broccoli beetgaar in water met zout.
Gebruik de laatste minuten om
de KaasSchnitzels te bereiden.
Meng de pasta en broccoli
door elkaar en breng op smaak
met ketoembar, peper en Maggi Aroma.

Nieuwe smaken en
verfijnder receptuur:

Verrassende
verwendesserts van Nestlé
Of wat dacht u van een Nestlé
Smulpudding. Traditioneel bereid en verpakt in handige bekers van 500 gram.
Naast de vertrouwde Karamelpudding, kunt u kiezen uit een
Chocoladepudding - natuurlijk van
Belgische chocolade - en een Vanillepudding.
De Nestlé feestpudding en de
Nestlé smulpudding zijn dankzij
een nieuwe receptuur nu nog
verfijnder van smaak geworden.
Heerlijk om jezelf te verwennen
of je gasten aan tafel eens extra
te laten genieten.
Nestfè desserts.
Altijd een happy end.

donderdag 17.41
vrijdag 17.41 en 0.30 uur

Remia maakt van vierkante verpakking
tijdelijk kleurrijke, handige bewaaremmer
Wij van de Remia staan al 75 jaar
op tafel. En dit jubileum vieren
wij natuurlijk met u op 'n feestelijke wijze met tal van speciale
acties.
Zo hebben wjj tijdelijk onze vierkante verpakkingen omgetoverd
in frisse kleuren en voorzien van

een afneembaar etiket en daar
staat hij dan, "de Remia Bewaaremmer". Uiterst handig en geschikt om producten in te kunnen bewaren, bijvoorbeeld in de
koelkast of als voorraademmer
in het keukenkastje. Reken maar
dat u dit handig vindt.

3SrS~TS-™

vrijdag 16.00 uur

Eneco infoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur •
zaterdagmorgen om
9.00 en 10.00 uur

buitenaf
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lings verloot onder de bellers en de e-mailers met de juiste antwoorden. Weet u de uitslag van de puzzel? Onder de
puzzelaars met de juiste oplossing worden twee pakketten
van vier badlakens in trendy kleuren verloot.

Per huisadres dingt, per uitgave, één telefoongesprek of één e-mail mee voor de prijzen!
U kunt uw antwoorden doorbellen naar:

De Boodschappenüjn 0909 - 300.10.10
of surf op internet naar:

www.boodschappenbeurs.nl

"" *""

en e-mail uw antwoorden.
De winnaars ontvangen schriftelijk of per e-mail bericht.

Toppits usblokjeszakies nu
halve prus
2e

Doe mee rrtet Het BoodschappenSpel en win schitterende prijzen! Want iedere beller of e-mailer met de
juiste antwoorden maakt kans op een fantastische
hoofdpos een Dell Dimension L500 computer tw.v.
f 1.2625,- Deze computer voor kantoor en thuis brengt
u naar een andere dimensie waar u sneller beter beeld
en geluid krijgt De Dell Dimension L500 computer
heeft maar liefst 64MB intern geheugen, een Intel K
BOOMHz processor, een harddisk van 10 GB, een 20;48x1
CD-ROM en\een^7'imonltor*(De Dell Dimension LSOO"
) wordt \compleet, geleverd «metjkeyboard, muis,\ luid-j
.«sprskers^mbdenri. en ,eeh|.ultgebreid{,softwarepakket(
4 Wan Microsóft.'jplrect klaar.voor gèrirulk én»lntemetl\V$

u/nnnppr
de temperatuur
wanneei uc
L= ^
hnoa op uw uu^~

IcUCI «' W1 ">J^

Deelname aan Het BoodschappenSpel
is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. Wat is een heerlijk alternatief
voor een dagje zonder vlees?
2. Wie is de fabrikant van Feestpudding en Smulpudding?

^0_.. 4,»,aa ct-rppniescoaes piu^ u. /*

mdai

bestelkaart

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur

'i, Zodat wat lekker fs
:j ooklekker blijft. '

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Maasïander KaasSchnïtzel bereidt, kijk dan naar
De Boodschappen-Beurs.

•

TV RIJNMOND

VroiüEr
'W

voor een coo,pr«Sie

Neem nu de Nestlé Feestpuddingen van 500 gram. Heerlijke
combinaties van pudding en vruchtensaus in vier verrassende smaken: Vanillepudding met bosvruchtensaus, Griesmeelpudding
met bosvruchtensaus, Bosvruchtenpudding met bosvruchtensaus en Chocoladepudding bereid van Belgische chocolade met
perensaus.

Si

••.--"• -uIMJCS. i
van boven naar beneden:
1 voedingsstof -2 bakplaats-3 eerwaarde vader-4 plaaggeest-5 blaasinstrument-6 boom-8 maanstand-9 houten vat-10 boerengrond-11 godsdienst-12 levens-

Natuurlijk leest u De BoodschappenBeurs in uw huis-aanhuiskrant, op internet, of u kijkt naar uw regionale tv zender om van alle nieuws, de aanbiedingen, de acties, de
spellen en de recepten op de hoogte te blijven. Speel per
telefoon of achter het beeldscherm van uw computer Het
BoodschappenSpel of los De BoodschappenPuzzel op en
bel of e-mail uw antwoorden naar De BoodschappenBeurs. Weet u de antwoorden op de twee vragen van Het
BoodschappenSpel? Doe mee, en maak kans op een van
de tien BoodschappenPakketten t.w.v. ƒ150,- die elke keer
verloot worden onder de bellers en e-mailers met de juiste antwoorden. Bovendien maakt iedereen die meedoet
met Het BoodschappenSpel kans op de hoofdprijs, een
prachtige Dell computer. De Dell computer wordt beurte-

Lekker genieten van een verrassend dessert? Dat kan met de
nieuwe verwendesserts van Nestlé.
U sluit nu elke maaltijd af als een
diner, dankzij een aantal nieuwe
smaken en de nog verfijnder receptuur.

friïessaus

Wi W

Bereiding KaasSchnitzel in
koekenpan: Verhit wat olie in
een koekenpan.
Bak de KaasSchnitzel in maximaal 3 minuten krokant bruin.

Er ontstaat een woord wanneer
u de letters uit onderstaande
genummerde vakjes achter elkaar plaatst.
46-6-54-70-69-69-12

woensdag en donderdag
17.50 en na 24.00 uur

• /'
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Zie de spelregels
elders op deze pagina.
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Gcm. Zandvoort
Swalucstraat 2
2042 KBZandvoort
TEKST: Afd. Archief
bc/., wijk 2042/7

ni
Nieuwsblad

Woensdag 21 juni 2000
r

'
Z
ut
Rw*

J

D,

-*>
<r
K
al
K

UI
l<
>»
>*

Datum
HW
21 juni
07.05
22 juni
07.35
23 juni 08.16
24 juni
08.55
25 juni 10.06
26 juni 11.26
27 juni
12.25
28 juni
00.56

LW
02.56
03.26
04.06
04.56
05.40
06.40
07.45
08.56

HW
19.30
20.05
20.45
21.29
22.40
23.44
--.-13.28

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 25, oplage 5.425 Editie 17

_,' „,

LW
15.10
15.35
16.25
17.04
18.16
19.04
20.14
21.25

>.,*""

f '

Brandweerman

Los nummer 2,10 gulden

;* Nijhoffstracüf:
kinderen en
;
"
oranjegevoel

Maanstand: LK zo 25 juni 03.00 uur.
HW: wo 28 juni 13.28 uur, + 102 cm NAP.
LW: do 22 juni 03.26 uur, - 96 cm NAP.

ZANDVOORT - „U zult
ons nog wel vervloeken als u
uw bal moet zoeken in een
duindoorn," voorspelt golfbaanarchitect Gerard Jol
ironisch. Toch zijn de geluiden van de leden van de
Zandvoortse golfclub Sonderland erg positief over de
jongste plannen van golfprof
Nigel Lancaster voor de golf-

baan op het Duintjesveld.
Maandagavond heeft hij ze
aan zo'n 150 belangstellenden in de kantine van Zandvoort '75 gepresenteerd.
Lancaster hoopt in 2001 de
driving range, het oefenveld,
op het voormalige voetbalveld
van Zandvoort '75 klaar te heb-

En verder:
EK bezorgt
escortbureau
topdrukte
EK-pagina
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Sonderland blij met golfbaan

Een vurige wens van
de Zandvoortse
tennisclub gaat
volgend jaar in
vervulling: TC
Zandvoort
promoveert naar de
eredivisie. Zondag,
behaalde de
Zandvoortse club de
kampioenstitel.

Sport

Meer wandelaars

Tot een halfjaar geleden was
het bestuur van Sonderland
erg sceptisch over de plannen
van Lancaster. Maar in februari heeft Sonderland een samenwerkingsovereenkomst
met de golfprof afgesloten.
Veel leden en belangstellenden
Het wordt een openbare reageerden
maandagavond
golfbaan met negen 'holes'. Elk enthousiast op de ontwerpen
van de negen afzonderlijke taa- van Jol en Kodde.

ben. In het voorjaar van 2002
wil hij dat de baan in gebruik
genomen kan worden. Of dit
lukt, hangt vooral af van de onderhandelingen met de provincie die het duingebied nauwlettend in het oog houdt.

nen krijgt een andere lengte.
De kortste is 65 meter, de langste 285 meter. De moeüijkheidsfactor varieert eveneens:
twee langere 4 par- en zeven
kortere 3 par-banen.

„Het is veelbelovend, al
moet ik nog wel even mijn best
doen om het me goed voor te
stellen," zei een van de Sonderlandleden.
„De gemeente moet wel erg
blij met jullie zijn dat jullie hier
iets moois van maken," zei een
ander in de richting van Lancaster, Jol en Kodde.

Het duingras, de hoogteverschülen en de wind maken de
baan redelijk moeilijk. Omdat
sinds l januari van dit jaar de
regels veranderd zijn, kan de
Zandvoortse golfbaan een zoPred Boom, bestuurslid van
geheten C-status verkrijgen.
Sonderland, vindt zelfs dat de
Wie zijn af- gemeente een
slag wil oefebijdrage moet
nen op de drileveren
in
ving
range,
vnnr
plaats van een
vuui
staat
onder
hoge
erfeen afdak in
pachtcanon
de vorm van
in rekening te

Zandvoort'

een golf. Dit ----bouwwerk is speciaal voor
Lancaster ontworpen door architect Hans Kodde en staat
nog nergens in Nederland. BijBij het oefenen van de afslag staan de golfers droog onder een afdak zonder aan het bouwwerk is
in de vorm van een golf
dat de spelers achter een glaIllustratie Architectenbureau Kodde zen wand naar een van de 28
plekken op de benedenverdieping lopen of de trap naar boven kunnen nemen.

Organisator 'Dreefinarkt' wil
zondagsmarkt op Fenemaplein

ZANDVOORT - Nu is het
Van Fenemaplein bij de boule:
vard nog een kaal plein, maar
dat gaat deze zomer waarschijnlijk veranderen. Behalve
de grootscheepse opvoering
van de Carmina Burana op 2
september komen er waarschijriüjk zondagsmarkten.
Organisatiebureau J. de Nijs
wil starten met een kunst-, antiek- en vlooienmarkt op zondag 23 juli. Op 13 augustus
heeft het een sport-, spel- en
kampeerbeurs gepland. Als de
zondagsmarkten aanslaan en

het weer geen roet in het eten
gooit, wil het bureau het liefst
de hele zomer elke zondag een
themamarkt organiseren op
het plein.
Nijs regelt ook de antiek- .en
vlooienmarkten op de Dreef in
Haarlem. Liefst had het op het
Badhuisplein dergelijke markten willen houden. „Maar dat
zag de gemeente niet zitten.
De kramen staan dan te veel in
de loop. Overigens vind ik de
gemeente Zandvoort verder
erg soepel," vertelt Nijs.
De gemeente heeft, op voorwaarde dat de brandweer het
goed vindt, inmiddels toestemming voor de markten gegeven. Toch houdt Nijs nog
even een slag om de arm. Ze
heeft haar oorspronkelijke
plan namelijk iets aangepast.
„Ik hoop nu op een nieuwe poolgens mij zijn we dit keer sitieve reactie van de gemeenecht van plan om naar de te."
voetbalwedstrijd NederlandDenemarken te kijken. Maar
voordat we als zandzakken
voor de buis neerploffen zitten
we nog na te genieten van een
mooie zonnige dag.
Op de achtergrond klatert
ERARD VAN de Laar,
een klein watervalletje in onze
die tegenwoordig op de
nieuwe vijver. Hans kijkt met
Hannie Schaftschool
genoegen naar de goudvissen werkt, geeft niet alleen les. In
die vrolijk happend in het wa- zijn vrije tijd schrijft hij als Geter zwemmen. Opeens stopt
rard Delft kinderboeken. Na
het geklater en het straaltje
vier theaterstukken, de dichtwordt steeds kleiner. „Ook dat bundel 'Namen op de ruit' en
nog," hoor ik Hans mopperen, de leesboeken 'Snorrekat en
,,het zal de pomp wel zjjn. Die Morremuis', 'l april, haas, zei
is weer eens verstopt."
konijn', 'Babet retteketet',
Bij inspectie blijkt alles goed 'Babet' liggen nu nieuwe diete functioneren. Maar onrenavonturen in de winkel:
danks alles is er nog steeds
'Haas en Konijn, een bos vol
geen water. Nou ja, niet zo erg, vrienden'. Van Laar: „Leuke
dat komt morgen wel.
verhaaltjes over dieren met
„Heb ju ook geen stroom," een hoge aaibaarheidsfactor."
vraagt de buurvrouw. Geen
stroom? Natuurlijk dat is de
Uil zat in zijn schommelstoel
boosdoener. Dat betekent
bij de open haard. Om hem
Igeen tv dus ook geen voetbal- heen stonden allerlei klokjes
jWedstrijd. Mijn overbuurman in gaten. Die gaten had hij
|zit met een oranje pet op z'n aan de binnenkant van zijn
balkon triest voor zich uit te boomstam uitgehakt.
[staren. Ook hij ziet zijn geest
'Dus jullie willen de Tijd
dwalen.
graag hebben?' vroeg Uil.
„Het is jouw schuld Nel. Je Haas en Konijn knikten. 'Dan
had beter niet over de stropm- boffen jullie, dat ik er het hele
storüig in Griekenland in je
jaar op gepast heb.' 'Maar Uil,'
column
moeten schrijven,"
zei Haas. 'Je bent toch niet al2
egt Hans. „Dat is de goden
tijd in je boom om op de Tijd
verzoeken. Waar is de wereld- te passen?' 'En soms knap je
omroeper?" Na lang gespeur
wel eens een uiltje, is het niet?'
d ik het duig, maar helaas: lachte Konyn. Uil keek Konijn
e batterijen zijn op.
streng aan. 'Over de Tijd
Omdat we toch geen echte maak je geen grapjes,' zei hij.
jVoetballiefhebbers zijn beslui- 'Dat is een ernstige zaak.'
we naar het dorp te gaan
ons verdriet weg te drinHet fragment maakt goed
. In het café'tje staat geen duidelijk wat de sterke kant
Muziek aan. Dat betekent ook van dit tweede boek over Haas
;hier geen stroom. Rond de tap en Konijn is: korte verhaaltjes
nebben de echte anti-voetbal- met eenvoudige onderwerpen
s zich verenigd.
die voor jonge kinderen goed
Terug naar huis zien we
te begrijpen zijn en soms
'eestende mensen op straat.
meesterlijke taaivondsten, zoNederland heeft met 3-0 gedat ouders er ook plezier aan
wormen. We hebben geen spijt beleven om de verhaaltjes
Jat
we de wedstrijd niet gevoor te lezen. Een paar ver?Zelert hebben. Het was een ge- haaltjes blinken bovendien uit
%e, tv-loze avond.
door een humoristische wending van het plot, een enkel
NelKerkman verhaaltje is wat braaf.

Leden van Sonderland mogen voor 425 gulden pei j aar op
afgesproken tijden spelen. Een
onbeperkte jaarkaart kost 925
gulden. Toeristen betalen
27,50 gulden per rondje en tien
gulden voor de driving range.

~~ brengen. „Het
is een schande," zegt hij. Lancaster, die met de golfbaan zijn
brood hoopt te verdienen, gaat
228 duizend per jaar betalen
aan de gemeente. Dat geld
heeft de gemeente onder andere nodig voor de verplaatsing
van de sportvelden.
Boom is verder wel erg positief over de golfbaan. „Het is
een aanwinst voor Zandvoort.
Fijn dat ons idee om de golfbaan wat groter te maken een
beetje overgenomen is. Dat we
ons balletje weieens kwijt zullen zijn, vind ik niet erg. Dat
hoort bij het spelletje."

ADVERTENTIE
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'Meester' van het korte verhaal
G
„Het is natuurlijk geen grote
literatuur," relativeert Gerard
van de Laar. „Het zijn gewoon
gezellige verhaaltjes, waaruit
je ook wat kunt leren als je dat
wil." Vriendschap staat nameIjjk centraal in het dierenboek.
„Want vriendschap is belangrijk in het leven," vindt de

De voorkant van het boek 'Haas
en Konijn, een bos vol vrienden'
en de tekeningen bij de verhalen
zijn opnieuw gemaakt door
Sandra Klaassen

schrijver. „Dat staat hoog op
de lijst met deugden bij mij.
Met een paar goede vrienden
bof je in het leven."
Een van zijn beste vrienden
is zijn vrouw Magda, die hem
bij dit boek veel heeft geholpen. „Dat was eigenlijk nieuw
voor ons. Deze keer heeft ze
erg veel meegedacht en dat
vond ik erg leuk. Ze kwam met
hele goede ideeën."
„Waarom ik opnieuw over
Haas en Konijn heb geschre-

ven? Ik heb hele leuke reacties
op het eerste boek gekregen.
Het boek heeft zelfs een tweede druk beleefd." Inmiddels
heeft Van de Laar ruim honderd korte verhalen geschreven. Daarom is hij nu aan een
ander genre toe.
Hy werkt aan een leesboek
voor tien- tot twaalfjarigen.
Het verhaal speelt zich af in de
Middeleeuwen, maar is niet
historisch verantwoord. „Ik
hou van fantasiewerelden. Ik
zal ook niet zo snel een boek
schrijven over pesten of skaten, al is dat nu erg populair.
Wat dat betreft voel ik me
meer aangetrokken tot de
boeken van Paul Biegel en
Tonke Dragt."
„Natuurlijk is het complexer
om zo'n boek te schrijven dan
de verhalen over Haas en Konijn. Een boek heeft een langere spanningsboog. Je moet op
een andere manier spanning,
rust, ritme en lagen van personages aanbrengen. Ach, het
houdt me van de straat, hè?"
De schrijver houdt overigens
wel vast aan zijn pseudoniem,
Gerard Delft. „Toen ik in 1989
een dichtbundel uitgaf, was er
een andere auteur, genaamd
Jan van Laar, die ook poëzie
publiceerde. Omdat ik vroeger
op de basisschool vaak werd
verwisseld met ene Wim van
Laar en ik hier een klein 'trauma' aan overhield, besloot ik
dit niet ten tweede male te laten gebeuren en nam een
pseudoniem aan. Inmiddels
hoor of lees ik niets meer van
Jan van Laar, maar ik zit nu
natuurlijk wel aan mijn pseudoniem vast."
'Haas en Konijn, ecu bock vol vrieuclen', Uitgever^ Holland, Isbn 90 251
0838 5. Te koop bij Bruna Baikencnde (19,95 gulden).

Met een zonnetje en een vrolijke fanfare zijn vrijdagavond de 621
deelnemers aan de wandelvierdaagse ingehaald op het Kerkplein.
Dat zijn er ruim honderd meer dan vorig jaar. Daarmee heeft
Zandvoort een landelijk succes geboekt, want er is tot nog toe maar
één andere gemeente waar zoveel extra deelnemers zijn genoteerd.

De wandelvierdaagse is erg goed verlopen dankzij drie van de vier
dagen mooi weer en de inzet van dertig vrijwilligers, het Rode
Kruis, de politie en de gemeente
Foto Karin Schut

Politiek twijfelt aan parkeerplan
ZANDVOORT - De gemeenteraadsleden
Gert
Toonen (PvdA), Fred Paap
(WD), Han van Leeuwen
(D66), Huub van Gelder (SP)
en Piet Keur (GBZ) vragen
zich ernstig af of het nieuwe
parkeerplan nog deze zomer
ingevoerd moet worden.
Zij hebben grote kritiek op
de uitbreiding van het betaald
parkeren in het centrum en de
boulevardwijken.
Behalve
GBZ eisen de criticasters dat
er eerst parkeergarages komen. Dat is donderdagavond
gebleken tijdens een commissievergadering.
Of bewoners per l augustus
alleen nog maar met een vergunning, een ontheffing of los
geld in hun wijk kunnen parkeren, hangt af van de uitslag van
de raadsvergadering op 4 juli.
Het is onduidelijk of verkeerswethouder
Hogendoorn
(CDA) dan voldoende steun
krijgt voor zijn parkeerplan.
Alleen het college (twee WDwethouders, een PvdA-wethouder en de CDA-wethouder
zelf) plus de eenkoppige CDAfractie en de eenkoppige
AOV/Unie 55 plus-fractie steunen de uitbreiding van het betaald parkeren op dit moment
volmondig. De uiteindelijke
beslissing staat of valt met de

houding van de vier WDraadsleden.
De kritiek spitst zich toe op
het ontbreken van voldoende
alternatieven voor automobilisten die vanuit de rest van
Zandvoort naar het centrum
en de boulevardwijken komen.
Bovendien kunnen werknemers van bedrijven hun auto
niet meer kwijt, omdat ze niet
in aanmerking komen voor een
ontheffing of vergunning.
Ze zullen uitwijken naar
straten waar nog geen par-

>£

keerregime geldt. Daar neemt
de parkeerdruk dan ook toe,
vrezen Paap en Van Gelder. De
beste oplossing is volgens
Paap, Van Gelder, Van Leeuwen en Toonen het bouwen
van vier parkeergarages.
Volgens wethouder Hogendoorn kan het echter nog vier
of vijf jaar duren yoordat de
eerste auto een nieuwe parkeergarage inrijdt, al wordt er
al flink over onderhandeld. Hij
is van mening dat er zo snel
mogelijk wat aan de parkeerproblemen in het centrum en
de boulevardwijken gedaan
moet worden. Volgens hem
hebben de collegepartijen dat
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BIJ ORANJE-WINST...
tegen inlevering van deze bon
een Familieschaal voor 4 personen

afhalen voor slechts ƒ 42,95

AMERICAN CHICKEN
«-8-c---

m
NVM
MAKELAAR

voor de tweede en derde auto.
Hij en Van Leeuwen pleiten
voor slechts een vergunning of
ontheffing per huis. Van Leeuwen wil bovendien mensen
met een garage of oprit geen
recht geven op een vergunning
of ontheffing. Zo blijven er
plaatsen over voor anderen en
staan de wijken minder volgeparkeerd, vinden zij.

Wethouder
Hogendoorn
voorziet veel protest van burgers als dat doorgevoerd
wordt. „In sommige gezinnen
hebben de kinderen ook een
auto of hebben man en vrouw
allebei een auto omdat ze die
voor hun werk nodig hebben.
Als je maar één vergunning of
ontheffing toestaat, rij je de
voer gaan. Dan lossen de par- emancipatie dan niet in de
keerproblemen zich misschien wielen," vroeg hij zich na afvanzelf op, voorspelt hij.
loop van de vergadering af.
Ook de prijs van de ontheffing en vergunning stuit op verADVERTENTIE
zet. Toonen is daarin het felst.
Hij protesteert tegen de hoogwww.vi/ëb lèrtsïn l
te, het verschil tussen een ont*Jf..:v;;»^.^ : «.;:/:--V-;-ü;:»;*jJv
heffing (60 gulden per jaar) en
ZA^TECQNTACTLENZEN;;
een vergunning (240 gulden
per jaar) en de hogere prijzen J;VQÖR;SCHÉRPÈ PRiJZEN75

Criticasters eisen dat er
eerst parkeergarages komen

ADVERTENTIES
•>£.

ook twee jaar geleden afgesproken bij het begin van de
raadsperiode.
Keur (GBZ) is niet bij voorbaat voorstander van parkeergarages. Hij wil eerst een goede kosten-batenanalyse zien.
Keur heeft een andere reden
waarom hij het parkeerplan afwijst. Hij vindt dat de wethouder te weinig rekening houdt
met de dagtoeristen. Die moeten beter naar de grote parkeerterreinen geleid worden of
meer met het openbaar ver-

HALTHSTRAAT 23 C ZANDVOORT - 023 - 5733003
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die krant moet ik hebben.
j Omdat ik graag wil weten wat ach in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaalƒ20,50 D halfjaarƒ37,00 D jaa^64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

woensdag 21 juni 2000
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FAMILIEBERICHTEN
Diep bedroefd geven wij U kennis dat van ons onverwacht is heengegaan onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Cornelis Molenaar
weduwnaar van Jette Maria Molenaar-Roodveldt
op de leeftijd van 74 jaar.
Martin
Tim en Tanja
Roy
Zandvoort, 15 juni 2000
Lijsterstraat 2 flat 35
correspondentieadres:
Mr. Troelstrastraat 62-26
2042 BT Zandvoort

In onze gebaren leef je verder
als vader - van ~ vroeger.

Gerhard Hubertus Allebes
Zutphen,
12 juli 1920

Haarlem
10 juni 2000

Rochelle en Ronnie
Micha.Jonah
Jessica en Harry
Floris, Saskia
Correspondentieadres:
J. J. Allebes
M eeuwenstraat 93
2025 ZB Haarlem.
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

16-06-'98

Mijn naam te Arm&iQawen.
Ook iJc werk bij ffitvaartcentrum
Haarlem aan de Parklaan,
Dichtbij hetNS-station, goed
bereikbaar met het openbaar vermer
en met betaald parkeren voor de deur.
Vanuit ons moderne uitvaartcentrum
verzorgen wij complete
begrafenissen en crematies.
Mocht er een sterfgeval in uw naaste
omgeving voorkomen, dan kunt u ons
dag en nacht bereiken voor directe
hulp. Wij staan dus 24 uur per dag
voor u klaar. Ook in het weekeinde.
Onze uitvaartverzorgers zullen aan
al uw wensen op het gebied
van uitvaartverzorging voldoen.

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren te lefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang
Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

16-06-'00
In liefdevolle herinnering

Anneke Koeree-Velker
De mooiste bloemen worden het eerst geplukt.
Ronald en Sandra
Rebel en Harley

Het maakt niet uit waar u
verzekerd bent. Wij verzorgen
de uitvaart tot in de details.

023 - 532 87 50

30 juni is liet zovfcr
"ban tetfcn

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
; • ; of crematie. . ';..' '.'.,-.',.:
pirecte hulp bij een sterfgeval.

en Jeroen

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden: algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid
- mevrouw M.J. Herben: ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C. Oderkerk: maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A. van Marie: financiën
- de heer H. Hogendoorn: organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie.

elkaar het
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

in het stabhuis te

22-06-2000

22-06-/950

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken. Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is. Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid.

OPEN HUIS
GROTE KROCHT 33, zaterdag 24 juni van 11.00 tot 13.00
uur. Midden in het centrum gesitueerd karakteristiek halfvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin
en oprit. Ind.
vestibule; gang; woonkamer (± 55 m2) met erker, parketvloer,
open haard, schuifdeuren en kasten; toilet; kelder; woonkeuken; 1e et. overloop met bergkast; moderne badkamer
met wastafelmeubel, bubbelbad, wandcloset en douche;
slaapkamer met kast; ruime slaapkamer met kastenwand en
terras; ruime slaapkamer met kastruimte en terras.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 13 juni vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 24 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 20 juni vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie. Het college van B&W
heeft pp 6 juni niet vergaderd in verband met
een bijeenkomst van het VNG.
EVENEMENTEN
Themamarkten
De volgende vergunning en ontheffing is door
de Burgemeester c.q. het college van Burgemeester en Wethouders verleend op grond

van de Algemene Plaatselijke Verordening
Zandvoort:
2000/3362 twee themamarkten op 23 juli en
op 13 augustus 2000, welke worden gehquden op het Burgemeester van Fenemaplein,
alhier.
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen, binnen 6
weken na de verzenddatum van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaarschrift
dient te zijn ondertekend en tenminste te
bevatten: uw naam en adres; de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen
uw bezwaar is gericht en de gronden van uw
bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat
vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te
vermelden de naam, het volledige adres en het
telefoonnummer van deze persoon.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om vóorlopige voorziening indienen bij de President van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift. Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven.
BESTEMMINGSPLAN
"Pompstation Bentveld" (art.25 WRO)
Bij besluit van 6 juni 2000 heeft de raad van de
gemeente Zandvoort overeenkomstig het
bepaalde in artikel 25 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vastgesteld het bestemmingsplan "Pompstation Bentveld".
Het betreffende besluit (met bijlagen) ligt
gedurende de openingstijden met ingang van
23 juni 2000 gedurende 4 weken ter inzage bij
de Centrale Balie op het Raadhuis alsmede de
openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg.
Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, die aantoont, dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest pvereenkqmstig het bepaalde in artikel 23 zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken,
kan gedurende de termijn van de tervisielegging tegen het bestemmingsplan schriftelijk
bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000
MD Haarlem.
KAPVERGUNNING
Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Pakveldstraat 30 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.
VRIJSTELLINGEN
WRO art.19
Het college van Burgemeester en Wethouders is
voornemens om met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor
het plaatsen van een garage achter een woonhuis op het perceel Zandvoortselaan' 62 te
Zandvoort, bouwaanvraag 2000039B.
Het college van Burgemeester en Wethouders
is tevens voornemens om met toepassing van
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingspian voor het vergroten van een
showroom op het perceel Burg. van Alphen-

Vr.pr. ƒ 725.000,- k.k.

Onze mama
50 jaar

straat 102 te Zandvoort, bouwaanvraag 199207B.
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 21 juni 2000 gedurende vier weken ter
inzage bij de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de teryisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

WRO art. 15

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor:
het vergroten van een woning op het perceel
Potgieterstraat 10 te Zandvoort (2000-057B).
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 21
juni 2000 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de teryisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergünningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van aanvraag.
2000-127P (06-6-2000) Zandvoortselaan 21 te
Zandvoort bouwen van een garage/berging
2000-128SP (06-6-2000) Stationsplein/hoek
Zeestraat te Zandvoort voorgenomen splitsing
in appartementsrechten
2000-129SP (26-5-2000) Hogeweg 29 te
Zandvoort voorgenomen splitsing in appartementsrechten
2000-130SP (10-3-2000) Zeestraat 24 te
Zandvoort voorgenomen splitsing in appartementsrechten
2000-131B (05-6-2000) Stationsstraat 3 te
Zandvoort vernieuwen/veranderen woning
2000-132M (05-6-2000) Haltestraat 71 te
Zandvoort plaatsen tuinhuis
2000-134B (15-6-2000) Haarlemmerstraat 29
te Zandvoort plaatsen van een garage
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het .Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij dé beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer is de datum van verzending
2000-128SP (16-6-2000) Stationsplein/hoek
Zeestraat voorgenomen splitsing in appartementsrechten
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.
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Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/ Assurantiën

NVM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944'/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Het hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht is verantwoordelijk
voor dijken, vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel en de Vecht en in het
Cooi. De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) voert de werkzaamheden van het hoogheemraadschap uit. DWR heeft kantoren in
Amsterdam en Hilversum.

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

DAMES- OF
HERENSLIPS

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

Uw kans om
zelf te scoren!

Geldig voor alle modellen en kleuren
van 1 t/m 30 juni 2000. .

BeoVision
MS 6000

3 SLOGGI

Is uitgerust met een 70 cm.
beeldscherm. Een ingebouwde sensor meet voortdurend

Met geboortekaartjes van UNICEF helpt u
kinderen ^-^ overal ter wereld

het omgevingslicht in de kamer.
Doet u het licht aan of breekt de zon
door, dan worden automatisch kleur, contrast

Jaarrekening 1999

en helderheid van het beeld aangepast.

Kroon Mode

Op 6 juli 2000 vergadert het algemeen bestuur van het
hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht over de vaststelling van de jaarrekening van het hoogheemraadschap
over 1999. Met de jaarrekening legt het dagelijks bestuur
verantwoording af aan het algemeen bestuur over het
financiële beheer van het begrotingsjaar 1999.

Bediening gaat via de Beo4 afstandsbediening.

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023-5712839

BeoCom 2400

°b

e.n Armand
ADVERTENTIES

Inzien van de rekening
U kunt de jaarrekening, de accountantsverklaring en het
verslag van het dagelijks bestuur ter verantwoording van
het gevoerde financiële beheer inzien van donderdag 22
juni tot en met woensdag 5 juli a.s. op de kantoren van
DWR aan de Larenseweg 30 te Hilversum en de Spaklerweg
18 te Amsterdam. Als u zelf over een exemplaar van de
jaarrekening wilt beschikken dan kunt u dit aanvragen bij
de heer A.R.S. Zijl van DWR, tel. 020 460 24 40.
De jaarrekening kost ƒ 50,-.
Inspraak
U kunt tot en met donderdag 5 juli a.s. uw schriftelijke
bedenkingen indienen bij het hoogheemraadschap Amstel,
Cooi en Vecht, Postbus 1061, 1200 BB Hilversum.
Hilversum, 21 juni 2000

Uitvaartbureau

Voor directe hulp bij sterfgeval
023 - 537 13 75

(persoonlijk, stijlvol, onafhankelijk)
Jan Gijzenkade 75 - 2025 BC Haarlem
Uitvaartverzorger: R. Kerkhoff
reeds 14 jaar ervaring in de regio.

Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht
Postbus IO(JT
1200 BB Hilversum

Deze telefoon heeft een
opmerkelijke geluidskwaliteit,
is ultralicht en ligt prettig in de
hand. De BeoCom 2400 heeft
naast het geheugen voor de
10 laatstgebruikte nummers

OP 5 Juli en 2 augustus
35 jaar

verschijnt bij het
Zandvoorts Nieuwsblad

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

deZOMERKRANT

HENKSEBREGTS

Vrijblijvende prijsopgave
v.a./60,-p.m2
incl. stenen

TEL. 023-5731729

Voor nadere informatie:
Margo Oosterveld

een telefoonboek, voor 121
nummers met namen, dat
automatisch wordt opgebouwd.

3.395,BANG S.OLUFSEN M'V,/

BANG & OLUFSEN
Hegeman Audio Video
Stadhouderskade 24a Byzantium,
1/1/l/VLl Amsterdam. Tel. 020 616 55 96
Amsterdamseweg 507, Amstelveen
Tel. 020641 40 19

I

Tel. 023-5717166
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Bedreiging
ZANDVOORT - Een 24-jarige Haarlemmer op skeelers is
zaterdagavond vanuit een
auto bedreigd met een pistool
Op de Zandvoortselaan. De politie hield de automobilist, een
18-jarige man uit SantpoortNoord, aan op het De Favaugeplein bij zijn geparkeerde auto.
Hij zei dat hij de skeeleraar
had bedreigd met een speelgoedpistool dat hij op de kermis in Hoofddorp had gewonnen. Hij verklaarde dat hij het
pistool onderweg uit het raam
had gegooid. De politie vond in
zijn auto een gaspatroqn en
een knalpatroon. Het pistool
kon de politie niet terugvinden.

Tasjesroof

ZANDVOORT - De politie.
heeft zondagavond op de boulevard De Pavauge vijf jonge
Amsterdammers aangehouden. Zij worden ervan verdacht
dat zij een vrouw van haar tas
hebben beroofd. De politie
heeft de tas later in de omgeving van de beroving teruggevonden.

Drukte

ZANDVOORT - De warmte
heeft de afgelopen dagen tot
veel drukte in het dorp gezorgd. Langs de boulevard
stonden de parkeerplaatsen
zondag allemaal vol. Ook
maandag en dinsdag was het
nog erg druk. Op de Zandvoortselaan leidde dat tot files,
op de Zeeweg was het relatief
rustiger, alhoewel daar zondag
de weg ook volliep. De NS zette extra treinen in.

Inbraak in bieb

ZANDVOORT - In de bibliotheek is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken.
Een geldlade werd weggenomen. Er is ongeveer duizend
gulden verdwenen. Het was de
tweede keer in anderhalfjaar
tijd.

Skate-ongeval

ZANDVOORT - Tijdens het
skaten is een 19-jarige vrouw
uit Hoofddorp donderdag gevallen. Zij botste tegen een
fietser. De vrouw is met rugletsel naar ziekenhuis De Deo in
Haarlem gebracht.

Inbraken in Zuid

'Je doet watje moet doen, verder

2

BKV
jaar trouwe
• / dienst zit er op.
a Vanaf 1980 liet hij
9 de sirenes loeien
en de lichten zwaaien, maar nu
heeft de 55-jarige vrijwillige
chauffeur de maximale leeftijd
bereikt voor brandweerpersoneel. Vorige week werd de ervaren brandblusser verrast
door een aantal .collega's, die
hem op zijn laatste oefening
met groot materieel kwamen
ophalen aan huis.
Zijn officiële afscheid zal
echter pas plaats vinden tijdens de nieuwjaarsreceptie
van 2001. Zelf nam hij voor zijn
gevoel al een
jaar geleden
afscheid van

S^ffitï

tijd ongevaarlijke hobby.
Niet een uit- ~"
slaande brand, maar een hartinfarct deed een aanval op zijn
leven.
„Verleden jaar rond Pasen
voelde ik me niet zo lekker en
ik had een vreemd gevoel in
mijn schouders en mijn armen.
Ik kreeg zo'n pijn dat ik uiteindelijk in het ziekenhuis belandde. Het bleek een hartinfarct te zijn en ik was nog maar
net op tijd om erger te voorkomen. Op de Ehbo-cursus had
ik heel andere symptomen geleerd! Tijdens de herstelperiode in het ziekenhuis wist ik dat
het met het blussen nu wel afgelopen zou zijn."
Ooit begon de ex-automonteur aan zijn brandweerlooptaaan uit een 'sociaal gevoel'.
Dat deze vrije-tijdsbesteding
zich op een ander niveau afspeelt dan bijvoorbeeld postzegels verzamelen, daar stond
hij eigenlijk niet bij stil.

ZANDVOORT - De reddingsbrigade heeft onlangs
een boot geborgen waarvan de
bemanning overboord geslagen was. De boot was uit eigen
beweging het strand opgevaren. De drie bemanningsleden
lagen in het water. Het dodemanskoordje, dat om de pols
zit van de stuurman, was niet
goed bevestigd. Daardoor
sloeg de motor niet af.

„Je doet watje moet doen en
dan moet je voor de rest niet
zeuren," is zijn nuchtere devies. „Ik probeerde niets over
het hoofd te zien, want ik
moest ook weer een keer naar
huis. Toch nam ik wel eens
keer meer risico dan goed voor
me was."
Bescheiden Bruijnes wil
geen voorbeelden aanhalen,
maar als zijn vrouw Lous een
rits voorvallen weet op te sommen laat mj zich toch verleiden. Zoals de brand in de Tjerk
Hiddestraat, waar een man in
slaap was gevallen op de bank,
terwijl de kerstboom vlam vatte en binnen
een mum van

Kite kwijt

ZANDVOORT - Een kitesurfer is vorige week ter hoogte
van Riche in de problemen gekomen doordat hij zijn vlieger,
zijn kite, was verloren. De reddingsbrigade heeft de surfer
gered, omdat hij niet meer uit
zichzelf naar het strand kon
komen. De reddingsbrigade
vond zijn kite terug bij Bloemendaal.

tijd de lage

verlaat
brandweer
_
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Advertentieverkoop: H. van Zanten
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ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden vindt dat
het politiekorps van Haarlemmermeer bij Zuid- en MiddenKennemerland moet blijven en
niet bij Amsterdam ingedeeld
moet worden.
Samen met tien collega's
van andere gemeenten heeft
hij hierover een brief naar Ge-

flat in lichter-

„De
man
was wakker
------- geschrokken
doordat de ruiten uit zijn appartement knalden. Zijn doch^
.
tertje lag te slapen in bed en
Aart
(links)
werd
vorige
weck
door
zijn
collega's
opgehaald
voor
zijn
laatste
oefenavond
zijn vrouw was hij kwijt, zei hij.
Met mijn buurman ben ik toen
de toch de brandende slaapkamer ingegaan. We dachten het hart moest ik wel lachen om liger geworden. Vroeger gingen later op mijn werk dan werd
Mnd te zien liggen, maar dat het feit dat ik onder neus van we op eigen houtje naar een dat geaccepteerd. Nu wordt er
bleek een pop te zijn. Zijn de burgemeester en de politie brand, nu moet dat centraal meteen geroepen: wie dat gaat
vanuit de kazerne, zodat ik betalen?"
vrouw en kind waren, zonder een kluis stond te kraken."
De laatste jaren is het werk niet in vol ornaat op de plek
Aart herinnert zich met pledat de man het wist, op visite
bij de buren en dus buiten ge- van de brandweer er veiliger des onheus aankwam en ver- zier de klaverjasclub en de
op geworden, maar het vrijwil- volgens niets kon uitrichten, feestjes die in de loop der jaren
vaar."
Een niet zozeer levensbe- ligersleven vindt Bruijnes niet omdat de brandweerauto's ter ziele zijn gegaan. „Er kon
dreigend, maar een grappig in- meer zo levendig als in vroeger nog moesten arriveren. Ik meer, het verenigingsleven
cident weet Aart te vertellen tijden. „De preventie is stuk- hield me dan meestal maar leefde meer. In de huidige
maatschappij is daar blijkbaar
over het gemeentehuis. „Op de ken beter. Bijna iedereen heeft even schuil."
„Aan de andere kant vind ik geen ruimte voor, maar de geeen of andere manier had een rookmelders in huis en door de
12-jarige jongen zichzelf opge- mobiele telefoon is de brand- nu alles te veel aan regels ge- meenschap draait juist voor
sloten in de kluis van het ge- weer direct op de hoogte. Wan- bonden. Vroeger staken we een groot gedeelte op vrijwillimeentearchief. De sleutel had neer is er nu nog eens een fikse een auto in de fik om dan ver- gers. Die heeft ze wel nodig."
hij binnen. We hebben met z'n brand geweest," vraagt hij zich volgens bij wijze van oefening Het Zandvoortse korps telt
tweeen staan hakken en boren, af. Het lijkt alsof er een tikkel- te blussen, dat mag niet meer 49 brandweermannen en vrouzodat we door een gat naast de tje spijt in zijn stem door- vanwege het milieu. Als ik bij wen, van'wie er vijf beroepseen grote brand een nachtje krachten zijn. De beroeps en
kluis de sleutel van het kind klinkt.
„Voor ons zelf is het ook vei- had doorgehaald en ik kwam de vrijwilligers werken op hetkonden overnemen. In mijn

«*•

voor een handjevol bewoners
van Park Duijnwijk.
„Ik hoop dat de gemeenteraad nu ook wil investeren in
parkeergarages," zegt Derr,
die inmiddels zelf plannen
heeft voor een particuliere garage onder het Stationsplein.
Hij wil dat de politiek het parkeerfonds aanspreekt
De garages zijn er echter nog
niet, waardoor werknemers
van bedrijven uit het centrum
hun auto waarschijnlijk net
buiten het betaald parkeren
gaan neerzetten. Dat ziet Derr
niet als een probleem, „'s Morgens gaan de bewoners weg en
komen de werknemers. Als we
het pleintje achter de Passage
kunnen gebruiken, zou dat ook
een goede oplossing zijn."
Verwacht Derr dat het parkeerplan er ondanks de politieke tegenwind toch per l augustus ingevoerd kan worden? „Ik
weet het niet. Ik hoop het wel,
want ik heb de indruk dat er
over het algemeen veel draagvlak voor is in de betreffende
wijken. Al zijn de mensen natuurlijk wel kritisch."

'Haal geen
politie weg'

komt te staan. De herindeling
heeft te maken met het samenvallen van de grenzen van de
brandweerregio's. Het kabinet
wil dat om de rampenbestrijding te verbeteren. De burgemeesters hopen dat de brandweer en de politie van Haarlemmermeer allebei bij Kennemerland gaan horen.

deputeerde Staten (GS) gestuurd die in november over de
herindeling besluiten. De burgemeesters vrezen dat de politiesterkte te veel onder druk

zorging: Vragen over bezorging donder9 tussen 9-12 uur (023) 571.7166.
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Hans van Pelt

Zwemvierdaagse

•

-

• .

. ,„

Foto Kürin Schut

zelfde niveau samen en zijn allen even professioneel. „Er
wordt geen onderscheid gemaakt tussen beroeps of vrijwilliger. Trouwens in zo'n pak
zie je amper wie wie is. Daarom
dragen we allemaal een naamplaatje."
En mochten brandweerlieden het in hun hoofd halen dat
het vrouwelijk geslacht direct
door de knieën zouden gaan bij
het zien van een brandweerman in actie: „In dat pak zie je
er uit als een eend," zijn de
relativerende woorden van
vrouw Lous. „Je lijkt Donald
Duck wel."

Feest op de Krocht

ZANDVOORT - Deelnemers
aan de Zwemvierdaagse kunnen zich weer opgeven. De
Zwemvierdaagse wordt georganiseerd door CMS in samenwerking met Duikteam Zandvoort, de Reddingsbrigade, de
Zeeschuimers, de gemeente en
Gran Dorado. De Zwemvierdaagse vindt plaats van 3 tot
en met 7 juli in het zwembad
van Gran Dorado. De start is
om zes uur. De zwemmers,
maximaal vierhonderd, krijgen
tot negen uur de kans om hun
baantjes te zwemmen. Elke
avond is er ook een loterij en
zijn er demonstraties. De slotayond eindigt met een aquadisco. Kaarten zijn te koop bij
Dietrich Sport in de Haltestraat, Bruna op de Grote
Krocht, Drogisterij Goossens
in winkelcentrum Noord en
Ankie Miezenbeek (Haarlemmerstraat 12, tel. 571.9532).

Nelleke van Koningsveld Gevaren van de zon
ZANDVOORT - Op zondag
25 juni staat een bus van het
Centrum voor Zonnepreventie
vanaf tien uur op het Badhuisplein. In de bus wordt voorlichting gegeven over de gevaren
van de zon, zoals een zonnesteek en huidkanker. De laatste
jaren is er namelijk een spectaculaire groei van het aantal
huidkankerpatienten.
Laboratoires Vichy heeft in
samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Maastricht,
Knmp (de beroepsorganisatie
van apothekers) en het Knmi
het Centrum voor Zonnepreventie opgericht dat deze zomer met bussen langs de Europese badplaatsen rijdt.
ADVERTENTIE

mema Circus
22 juni t/m 28 juni
Drie dagen lang heeft de Grote Krocht uitgebreid
feest gevierd. Burgemeester Van der Heijden
(derde van links) opende vrijdag de vernieuwde
winkelstraat samen met Marijke Herben (eerste
van links) en Theo Peek. Klaas Koper, De Wurf,
het Mannenkoor, kraampjes, hapjes, drankjes en
140 gasten fleurden het feest van de winkeliers en

de gemeente op. Ook de bus speelde een
prominente rol. In een uur tijd persten zich zes
bussen door de Grote Krocht en moesten alle
gasten even opzij. Dat ontlokte een enkeling de
stekelige opmerking dat de beoogde 'verminderde
dominantie van het blik' toch nog niet helemaal
goed gelukt is
Foto Monno Gorter

Monique van Hoogstraten

MENINGEN
Parkeren

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

ZANDVOORT - Tropicana
blijft Tropicana heten. Dat is
de conclusie van de vergadering van horeca-ondernemers die Koninklijke Horeca
Nederland donderdagmiddag in Café Neuf gehouden
heeft.

Be

toorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aangebij de Nederlandse Nieuwsbladpers.

keerterrein Zuid zetten en de
rest naar huis lopen?"
„Een dagtoerist is er redelijk
aan gewend om zijn auto aan
de rand van een gemeente te
zetten. Flieringa (de vorige
verkeerswethouder, red.) ging
ook van één auto per gezin uit.
Daar kwam heel veel verzet tegen." Dat mensen meer moeten betalen voor hun tweede
en derde auto is volgens hem
juist bedoeld om het aantal
vergunningen en ontheffingen
af te remmen.
WD, PvdA, GBZ en SP vinden dat er eerst parkeergarages moeten komen voordat het
betaald parkeren uitgebreid
kan worden. Derr kan een
glimlach niet onderdrukken.
„Ik heb dat altijd gezegd. Ik
ben blij dat dit besef nu toch
doorgedrongen is tot de politiek."
Samen met Hein Blokker
heeft hij nog voor de bouw van
Park Duijnwijk voorgesteld om
onder de huizen langs de Van
Speijkstraat een hele grote
parkeergarage te maken. De
raadsleden schoven dat destijds terzijde. Nu komt er ook
een garage, maar die is alleen

De mens en zijn auto

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(°20) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
l 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
' 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
9elden andere tarieven.
L
°sse nummers ƒ 2,10.

slot,'en

ZANDVOORT - Een negen
jaar oud jongetje is vorige
week gered door de reddingsbrigades van Bloemendaal en
Zandvoort. Hij werd gevonden
bij de post Noord op de Boulevard Barnaart.

Zonder bemanning

'Politiek beseft gevolgen
één auto per gezin niet'

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelharing, Joyce
Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie: ' Willem
Bleesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, André Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
u
ur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
«an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

Kind gered

'Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich
het best' staat op de koffiempk van Aart
Bruijnes te lezen. De afbeelding laat een
brandweerman op een laddertje zien, die zijn
handen warmt aan een vuurtje. Het kopje
heeft aan het onmiskenbare jaren '70 design
te zien al heel wat afwasjes overleeft, zoals de
vrijwillige brandweerman al heel wat
brandjes achter de rug heeft.

ZANDVOORT - In de nacht
van woensdag op donderdag is
in een huis in de Draijerstraat
ingebroken. Geld, een bankpasje en een mobiele telefoon
met oplader zijn verdwenen.
Een nacht later was het raak in
een straat in dezelfde buurt. In
de Piet Leffertsstraat werden
ook uit een huis een mobiele
telefoon en geld meegenomen.
In beide gevallen kwam de in- Al vier jaar bemoeien de
breker binnen door de achter- Zandvoortse burgers Johan
deur te forceren.
Derr en Hein Blokker zich
met het parkeerbeleid.
Eerst uit onvrede, later
Mercedes weg
namen ze uit
ZANDVOORT - Vanaf de verantwoordelijkheidsLorentzstraat is woensdag- gevoel het lidmaatschap van
nacht of donderdagmorgen de Stuurgroep Parkeren op
een blauwe Mercedes 190d ver- zich. Bij wethouder
dwenen.
Hogendoorn vond de
Stuurgroep een gewillig oor,
Dronken
al zijn niet alle ideeën van
ZANDVOORT - Een 57-jari- Derr en Blokker
ge vrouw uit Hoofddorp is za- overgenomen in het nieuwe
terdagavond op de Zandvoort- parkeerplan. Sinds
selaan aangehouden, omdat ze donderdag staat het plan
dronken achter het stuur zat. echter op de tocht vanwege
Ze had een alcoholpromillage zware kritiek uit de politiek.
van 1,7.
Een 37-jarige Haarlemse automobilist liep in de Haltestraat
-A CH," ZEGT Derr,
een paar uur later tegen de
/m „het maakt me niét
lamp met 1,2 promille alcohol.
zoveel uit dat ik er
Hij reed bovendien tegen de
zoveel t;jd in heb gerichting in.
stoken. Zo gaat dat nu eenmaal. Maar ik maak me wel
zorgen. Doorzien alle partijen
de gevolgen van hun kritiek
Zandvoorts
wel voldoende? Als er maar
Nieuwsblad
één vergunning of ontheffing
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, per huis komt, waar moeten de
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op andere auto's dan blijven? Zie
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
je mensen al hun auto op parHoofdredacteur: Dick Piet.
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen.

woensdag 21 juni 2000

Het Tropicanafestival vindt
plaats op 15 juli en eventueel
op 14 juli. Waarschijnlijk zijn er
vier podia: twee in de Haltestraat, een op het Dorpsplein
en een op het Gasthuisplein.
Verder zijn er op diverse plaatsen, bijvoorbeeld op het Kerkplein en het strand, losse optredens op het terras.

gen genieten. Maar de leefbaarheid bij ons, de HogeWendy Landesbergen woont buurt, wordt er alleen maar
op de Hogeweg en reageert op slechter op.
de uitbreiding' van het betaald
parkeren in diverse buurten in
het centrum. De Hogeweg valt
daarbuiten. Zij kijkt met een
scheef oog naar de Zuidbuurt,
het wijkje tussen de Hogeweg
en het Kerkplein, waar een
proefproject met parkeervergunningen plaatsvindt.

De bewoners van de Zuidbuurt is regelmatig gevraagd
hoe ze het vonden om een eigen parkeerplaats te hebben.
Het antwoord luidde unaniem:
„Goed. De leefbaarheid is beter geworden." Ze hebben er
dan ook als enigen in Zandvoort al bijna een jaar van mo-

Het parkeerplan wekt ergernis op bij degenen die geen vergunning kunnen krijgen en om
de doodeenvoudige reden dat
er onvoldoende parkeerplaatsen zijn. Misschien moet wéthouder Hogendoorn voor ons
nu eens een tijdje parkeerplaatsen beschikbaar stellen
en kijken hoe wij het na een
jaar vinden. Reken maai' dat
wij ook positief zijn. Maar zolang er met twee maten gemeten wordt, kun je het niet maken om dit plan te laten doorgaan.

DEST1NATION

W. Laudcsbcrgcn
Zandvonrt

Tropicanafeest houdt naam
De eensgezindheid is aan het
einde van de Haltestraat inmiddels erg groot. Volgens
Ben Tap (voorzitter van de
Zandvoortse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland)
betalen alle ondernemers, ook
de winkeliers, mee aan het festival. Ook op het Gasthuisplein zijn de drie horeca-ondernemers het met elkaar
eens. Zij willen overigens het
liefste dat het podium tegen
het museum komt te staan
Halverwege de Haltestraat
zijn de horeca-ondernemers er
nog niet helemaal uit. Niet ie-

FIN AL

dereen wil meebetalen. Zij
hebben nog wat discussie over
de muziekkeuze en het belang
van een festival voor hun eigen
zaak. De ene ondernemer
vindt bijvoorbeeld dat een salsaband niet past bij zijn klanten, terwijl de andere ondernemer bang is dat zijn klanten
van het terras weglopen als er
een hardrockband tegenover
zijn zaak staat te spelen.
Toch hebben de dertien aanwezige horeca-ondernemers
donderdag besloten het thema
van het Tropicanafestival te
handhaven. De horeca-onder-

nemers zijn echter niet verplicht om tropische muziek
neer te zetten, maar Tap
vraagt zijn collega's wel dringend om er rekening mee te
houden.
„Zo'n festival gaat naar de
knoppen als je er een thema
aan hangt en hele andere muziek programmeert. Mensen
komen voor dat thema," vindt
Maurice Demmers (De Albatros).
Tijdens het jazzfestival (11
tot en met 13 augustus) mogen
er behalve de tent op het Badhuisplein ook podia in het dorp
staan. Waai' die komen en wie
die podia betalen, is nog niet
bekend.

woensdag 21 juni 2000
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Win die miljoenen in de Nationale Postcode Loterij

Zó wordt
u miljonair!

DE KUYPER VIEUX
- ELDERS2&49PASSOA PASSION DRINK
DUTCHMAN CLASSIC
0,7 LITER - KX 18:95PEDRO G. GALLARDO SHERRY

C98

PALE DRY OF MEDIUM • BARE PRUS " '~

In de Postcode Loterij
kunt u vele miljoenen
guldens aan prijzen
winnen. Zoals de

Postcode Jackpot
die deze maand naar
3 miljoen gulden is
gestegen! Pak daarom

HOEGAARDENWITBIER
SIXPACK-ELDERSASr

UITMUNTENDE KWALITEITSWIJNEN VUOR ALLE LIEFHEBBERS
BEAUJOLAIS
PISSE-DRU

VINAALBALI
BLANCO AIRÉN

Uil de BeaujQlais streek
hebben wij bi| het wijnhuis
NoemieVemauxdeze
Pisse Dm geselecteerd
Deze wijn heeft een
robijnrode kleur met
een zeer f ruitig aroma
Het feit dal iedere lies
zijn eigen nummer uit de
Cuvee heeft gekregen
uigtvanzijn klasse

Deze witte wijn is gevinilieerd
vanhetdruivenrasAiren Dit
druivenras is verantwoordelijk
voor 85°o van de wijnen uit
de Valdepenas m Spanje
Deze Vina Albali heelt
• een bleekgele kleur met
een zweem van groen
1
De wipi heeft een delicate
smaak en een bouquet
van vers gesneden Iruit

J ELDERS 16:95

TIMARA MONTANA

TOKAY PINOT GRIS
, VEUVEROTH

CABËRNET SAUVIGNONIMERLOT
OFCHARDONNAY/SEMILLON v
Dat er m Nieuw Zeeland ^-MPTCO^^ Deze mei gouden medaille
schitterende wijnen worden ~BKIwr< ir bekroonde Elzas wijn is
gemaakt bewijzen deze twee ^
J~- voor100%gevinifieerduitde
wijnen De rode Cabemet
]»£?" ds*, druivensoort Tokay Pinot Gris
Deze druif wordt m de Elzas
ook wel de Sultan genoemd
<*
n het uitgesproken
bouque! komen tonen van
noten en honing voor
Het is een weelderige ronde
karakter
wijn met een lange afdronk

ELDERS ££5'

HAARLEM. Californieplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT. Burgemeester Engelbertsstraat 21
(Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heeft meer dan 50 s/i/lenjen bel voor ome overige
vestigingen Intens kantooruren 0172- 447 300

hee£t alle dranken l
Alle aanbied ngenz in geldig t/m 2 juli zolang de voorraad slrek! Druk en zetfoulen voorbehouden

Weekaanbieding
E.K. STUNT
10 mmm Mora frikadellen

www.superiob.nlV

n

Verse worst

7.98

l kilo

Spare-ribs
kant en klaar voor op de barbecue

13.98

l kilo

Matrassen, böx^riiigs eh bedbodems
tegen fabrieksprijzen., .
Duizenden stuks uit voorraad leverbaar
(ï^
(tevens particuliere^verkoop)

D de heer

09cpm) om kans te
maken op een:

Kawasaki
motor

Adres:.

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)

Postcode-

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in
blokletlers. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500 (35 cpml.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de Extra Trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven.

Plaats:
(Post)bank
nummer:

25 juni
Dolfinarium
Harderwijk

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

1500006

NATIONALE

Dé Fabriëks winkel
Voor iiiatrasseii én bedden

www.postcodeloterij.nl
Bon uitknippen en Jn een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
«-V.
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
|

l De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.0.890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

l

Ledenservice:
0900-300 1500 (35 cpm)
ZetfouMn voorbehouden

Amsterdamse Vaart 28 Haarlem - 023-54016810
De honingraat van darren en werkbijen
in Amsterdam-Oost is nauw verbonden met de Nederlandse literatuur:
Het Witsenhuis aan het Oosterpark
ontpopte zich al aan het eind van de
negentiende eeuw tot een zoete inval
van culturele bohémiens die de
geschiedenis zijn ingegaan als de
Tachtigers. De rest van de buurt deed
hier niet voor onder. Net als in het
Witsenhuis hebben ook hier vele
bekende schrijvers gewoond. Het zijn
de koninginnen van het woord. In hun
literatuur hebben zij zich op allerlei
manieren door het dagelijkse leven
laten inspireren;

ImKK^
v v iof

Justus van Maurik denkt met wéér
moed aan de dicht begroeide laantjes
van park Frankendaal, SiègfnedE. van
Praag betreurt de komst van de
Wibautstraat, Bertus Aafjes joofl de
.uniformiteit van de huizen; in de
Dapperstraat en Maurits Dekker maakt
zich vrolijk over de talloze radioantennes die de buurt ontsieren. Je leest
hoe de omgeving verandert: straten en
parken worden in het ene verhaal
bejubeld en in een ander verhaal, in
een andere tijd, veroordeeld.

9

VROEGOP• auho i/Genemsn

buho i/GGnemsn
AMSTERDAM OOST:
Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51

AMSTERDAM WEESP:
Hogeweyselaan 207
telefoon 0294-480041

AMSTELVEEN:
Bovenkerkerweg 5-9
telefoon 020 - 641 08 18
Micra 1.3 GX 3drs, Groen, 04-96,
74016 km
f (6250,-"

Nissan 100NX, Blauw metalhc.1994. | | Almera 1.4 Sdrs GX, Groen, 01-'96,
44.000 km
f 27 995,91 000 km
f 2/995,Almera 1.6 Sdrs GX, Med red,
Nissan Almera 1.4 Sdrs Comfort,
Micra 1.3 Lima Sdrs, Geel, 03-99,
f27.995,Blauw, 1999,16 000 km
f 29.995,-1 10-'96, 22 650 km
12 120 km
f 20 995,-1
Almera 1.4 Sdrs Pulsar, Blauw,
Ford Mondeo 1.6 Sdrs, Rood, 1996.
05-97,
42
000
km
f. 25.995,105 000 km.
f 17995,-'
Micra 1.3 Aztek Sdrs, Bronsl, 12-99,
l , Almera 1.6 4drs GX+, D.blauw,
1040 km
f 26 495,-1 Nissan Prïmera 1.6 STATION,
f 27.995,Blauw/Groen, 1995,
l 01 -'98, 24 600 km
80 000 km
f22995,-! I Almera 1.4 Sdrs, Pulsar, Rood,
Micra 1.3 LX Sdrs, Rood, 12-99
l
06-97,
36
942
km
f 25.995,Nissan Micra 1.0 Jive, Rood, 1994, '
39 737 km
f 10 500,-'
Almera 1.6 Sdrs SLX, Groen,
45 000 km
f 73995,-,
04-'98,
21
000
km
f
27995,l Sunny 1.4 Clair 4drs, Groen, 05-94, l Ford Escort 1.8 Sdrs, Zilver, 1995,
l
Almera 2.0D Sdrs GX, Groen,
118 428 km
f 11 995,-1 71 000 km
f 76995,-! 11 -'98, 24 000 km
f 32 995,Fiat Punto 1.1 Young, Blauw, 1998, I Almera 1.6 Sdrs SLX, Groen,
Sunny 1.4 Clair Sdrs, Silver. 06-94,
49 000 km
f 78995,- I 11-'98,18 000 km
f.28995,| 85011 km
f 72995,Nissan Sunny 1.6 LX+ 4drs,
I Maxima 2.0 V6 SE 4drs, D.Groen,
Antraciet Metallic, 1994,
l 09-98, 38 000 km.
f46995,l Almera 1.4 GX 4drs, Groen, 04-98,
f 74995,-! Micra 1.3 Sdrs LX aut., Rood,
31 701 km
f 26495,-! 84 000 km
Nissan Micra 13OO TC 3drs, Zwart,
06-94, 23.000 km
f J7995,1995, 85 000 km
f 74 995,-1 I Micra 1.0 Clair Sdrs, Groen,
Almera 1.6 GX Sdrs, Zwart, 10-98,
29497 km
f 27495,-1 Nissan Almera 1.6 3drs GX, Zilver,
04-97, 18846 km
f 79.995,1998, 55 000 km
f 27995,- \
Micra 1.0 Sdrs, Airco, Rood, 06-'97,
Almera 1.4 S Sdrs, Silver, 03-99,
Nissan Micra 1.3 GX Sdrs, Groen,
17000 km
f 78995,f 29500,-. 1997,16.000 km
Micra 1.0 Clair Sdrs GL, Groen, 09f 79995,Nissan Almera 1.4 S, Yellow, 1995,
97,15.500 km
f 78995,Primera 2.0 Inv. 4drs, D Rood, 05-93 [ 7000 km
f 79 995,-1 Primera 2.0 Estate Sport, Groen,
84 284 km
f 74 995,-1 Nissan Primera 1.6 SRI Sdrs,
10-'99, 26 500 km
f44995,Blauw, 1996, 68 000 km
f23995,-, Primera 1.6 LX 4drs, Rood, 03-96,
Primera 2,0 LX 4drs, D Rood, 11-94
82 395 km
f 75995,Nissan
Almera
1.6
Sdrs
Florida,
63 373 km
f 77995,1997, 58 000 km
f25995,-| Primera 2.0 SE 4drs, BI Green,
|
04-96.
51
000
km
f26995,Nissan Micra 1.3 3drs, Groen, 1996,
Primera 1.6 GX Sdrs, Silver. 10-96
Primera 2.0 Sdrs Invit, Groen,
f 74995,, 8 0 349 km.
f 2 7 9 9 5 , - . 92 000 km
05-96, 60 000 km
f23995,Nissan Almera 1.4 Sdrs GX, Wit.
Primera 2.0 Sdrs GX, Grijs, 10-'96,
1995, 73 000 km
f f 7995,Primera 2.0 SLX 4drs, aut D Rood,
41
712
km
f26995,02-98, 29 164 km
f36995,-| Nissan Almera 1.4 4drs GX,
Primera 2.0 Sdrs SE Airco, D rood,
B Rood, 1996 45 000 km
f 21 995,-'
. 01-'97, 84 602 km
f 37.995,Primera 1.6 GX 4drs, D Blauw,
Nissan Primera 2.0 SRi 4drs,
l
06-98, 35 598 km
f26995,-| Blauw Metallic, 28 000 km f 24 995,-! Primera 2.0 TD SLX 4drs, D Blauw,
01-98,44 000 km
f36995,Nissan Almera 1.4 4drs GX Airco, l I Primera 1.6 Sdrs Si, Bronze,
l Terrano 2.4 SGX Sdrs, Silver, 03-95.
Rood. 1996,64000 km
f27995,04-'98, 29 900 km.
f 32 995,83 898 km
f 32 500,Nissan Almera 1.6 GX Automaat, i Sunny 1.4 Sdrs, LX, Blauw, 06-'93,
Rood.
1997,
45
000
km
f
25
995
j
Patrol 2.8 GR SE Wagon, Groen
l
113 000 km
f 73995,l Sunny 1.6 Sdrs, Sail, D grijs, 03-'95,
11-99, 12001 km
f 98995-1 Nissan Primera 2.0 Automaat,
Zilver, 1996 Luxe uit
f 27995,-1 40 000 km
f 77995,Mazda 626 1.8 Capella Sdrs, Rood, ,
06-96, 42 598 km
f 23995,-!

i
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• Alle Q-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd
• Gratis Mobiliteitspas

22.45 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055

Naam:.. .

Met 1 jaar of 20.000 km official

100 NX 1.8 T-Bar SLX+, Wit, 08-'96,
72 000 km
f26995,Almera 1.4 3-drs Pulsar, Yellow,
08-'99, 6 500 km
f29995,Almera 1.4 5-drs Sport, Zilver,
12-'99, 11 128 km
f29995,Almera 1.4 3-drs LX, Rood 05-'96,
58083 km
f 76995,Almera 1.4 5-drs Pulsar, M Red
08-'97, 33 000
f 25 995,Almera 1.4 4-cJrs GX, D Groen,
01-'99, 26 815 km
f29995,Almera 1.4 3drs S, Blauw, 05-'99,
18 000 km
f28995,Maxima 4-drs QX 2.0 V6, B Rood,
09-'98, 40 000 km
f 45 995,Micra 1.3 3-drs SE Aut. Airco,
Zilver met 06- 99, 3 000 km f 28 995,-1
Micra 1.3 3-drs GX, Dark Green met
01-99,13 000 km
f22995,Micra 1.0 3-drs GL, Yellow, 02A98,
31 846 km
f 19995,Primera 1.6 LX 4drs, M Red,
09/'94, 102000 km
f16995,Primera 2.0 Invitation 5drs, M Red,
09/'96, 80 000 km
f 23 995,Primera 1.6 Si 4drs, Rood, 04/'97,
37099 km
f 27995,Primera 2.0 GX 5drs, Blauw, 01/'97,
80 000 km
f26995,Primera 1.6 SLX Estate, D Green,
11/97, 26 000 km
f34995,Primera 2.0 GT 4-drs, D blue met,
05-'99, 8 000 km
f44995,Pnmera 2.0 Td SLX 5drs, M Red,
01/'98,122000 km
f 29.995,Serena 2.0 SGX 4drs, D Blauw,
05/97, 60 000 km
f36995,Sunny 1.4 Sail Sdrs, Groen, 01 /94,
89081 km
f 74995,Sunny 1.4 Clair Sdrs, Rood, 01/95,
82065 km
f 76995,Vanette 2.3D E, Aqua Green, 10/97,
50 322 km
f 21 995,-

en voor
6932 NB 026
extra: een BMW!

D mevrouw

NISSAN QUAUTY
OCCASIONS SPEKTAKEL
AMSTERDAM ZUID OOST:
Schepenbergweg 43
telefoon 020 - 691 02 01

ƒ 25.000,- PER LOT

Kijk zondag 25 juni:

aanbieding geldig voor woensdag 28 juni

auto i/eeneman

6932 NB
in Westervoort
met
15 winnende loten

BON VOOR MILJOENEN

ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Postcode Jackpot, de PpstcpdeStraatp rijzen en de wekelijkse Kienprijzen.
Hiermee steun ik 28 goede doelen.

4.98

voor
+ gratis schmink-set

Postcode
Straatprijs

Sent ü de volgende Postcode Jackpot miljonair?

Hotel-, peixsiph- en kamerverhuurders
Marktslagerij

,„%J**W',

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

mor 49 50

ELDERS 24.99

IC 8 £ N !
02 19 20 22
33 43 45 48
50 53 55 69
97

ELDERS 14-55

BOOSPRUS
6 flessen assort

Edward van de Pol

nu uw kans voor de
Trekking van deze
maand! Stuur vandaag nog de bon uit
deze advertentie in.
Dan maakt u gelijk kans
op de Postcode-Kanjer
van minimaal 30,8
miljoen, élke week de
PostcodeStraatprijs
van 25.000 gulden per
lot plus een BMW. En
velebelprijzen in het
wekelijkse spelprogramma. Dus laat uw
kans niet voorbij gaan!

De KIEN!-getallen

24-Uurs Nissan Alarm Service
• Gratis Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel!

l

1:I

l
I

I

I

NISSAN
_ )

Quality-Line Occasions
Met 1jaar of 20.000 Kilometer
Official Dealer-Garantie!

Darren en werkbijen,
Schrijvers over Amsterdam-Oost
van Ton Heijdra geeft een selectie
van

dat wat

over

Oost

en

Watergraafsmeer is geschreven.
Zo ontstaat een volledig nieuwe
kijk op dit boeiende stadsdeel.
Het op pocketformaat uitgebrachte boek van
Uitgeverij René de Milliano telt 160 pagina's en
kost 24,50 gulden. Lezers van deze krant kunnen dit boek voor 20 gulden kopen tegen inlevering van de volledig ingevulde bon op werkdagen van 9 tot 17 uur bij het Nieuwspunt van
ons kantoor in Amsterdam, Wibautstraat 131
(Parool/Trouwgebouw).

Naam:
Postcode:
Aantal:

Zandvoorts
Nieuwsblad

ACHTERGROND
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Wij zetten de tv buiten bij

Dementie
ZANDVOORT - De Alzheiorganiseert in
samenwerking met het Welzijnscentrum op dinsdag 27
juni een informatiemiddag
voor iedereen die betrokken is
bij de zorg voor een dementerende. De bijeenkomst wordt
gehouden in de bibliotheek en
begint om kwart voor twee.

'\

Met

mervereniging

Speciale gast is de Limburgverpleegkundige Geert
Leenders die bezig is met een
fietstocht langs twaalf provincies om aandacht te vragen
voor dementie. Ook wordt tijdens de informatiebijeenkomst een videofilm vertoond
en geven leden van de Alzheimervereniging informatie over
nieuw te starten contactgroepen
se

Zondag samen

ZANDVOORT - Speciaal
voor ouderen is er deze zomer
(vanaf zondag 25 juni) een gezellig dagprogramma bij het
Aktiviteitencentrum in gebouw 't Stekkie (Celsiusstraat
190). Op de eerste zondag
wordt om half elf koffie geserveerd. Daarna is er keuze uit
spelletjes als rummikub, sjoelen, mens-erger-je-niet en sjoelen. Na een gezamenlijke lunch
wordt de musicalfilm Gigi met
Maurice Chevalier en Leslie
Caron vertoond. Na afloop is er
een drankje. De 'zondag samen' is om half vier afgelopen,
maar wordt nog twee keer gehouden: op zondag 9 juli en
zondag 23 juli. De 'zondag samen' is bedoeld voor 55-plussers. De kosten bedragen tien
gulden (inclusief lunch en versnaperingen).
Deelnemers
worden verzocht zich voor vrijdag op te geven bij het Aktiviteitencentrum (tel. 571.7113).

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(OPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. 's
Avonds van 20-22 uur is alleen
de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht in Haarlem open. Voor woe 21en
don22 juni geldt: avonddienst
(18-20 uur) door de Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein
10,5713185. Voor vrij 23 juni tot
en met don 29 juni geldt:
avonddienst (18-20 uur) en
weekenddienst (zat. 11-12.30
en 17-18, zon. 11.30-12.30 en 1718) Zeestraat Apotheek, (tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a, 5713073. In het
weekend is de Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en
zondag de hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

Schrijver
Martinus Nijhoff (18941953) was een Nederlandse dichter, schrijver, criticus en vertaler. Nijhoff
werkte bij Nieuws van de
Dag, NRC en De Gids. Zijn
bloei kende hij in de jaren
twintig.

Eigenlijk kun je niet spreken
van de Martinus
Nijhoffstraat, maar meer
van de Martinus
Nijhoffbuurt. Zoals wel
meer gebeurt in
nieuwbouwwijken, krijgen
meerdere straatjes dezelfde
naam, zodat argeloze
bezoekers soms met
druppeltjes zweet op het
voorhoofd te einde raad een
willekeurige passant
aanspreken om hun te
helpen het juiste adres te
vinden. Diezelfde argeloze
bezoeker wacht nu een
feestelijk onthaal als hij
vanaf de Vondellaan de
'grote' Nijhoffstraat
indraait. Een zee van
vlaggetjes horizontaal over
de weg gespannnen kleurt
het blauw van de lucht
oranje.

Hij won in 1953 de Constantijn Huygensprijs van
de Jan Campertstichting.
Als taalkundig adviseur
van de regering bemoeide
hij zich met de spelling.

De Martinus Nijhoffstraat-wordt bewoond door een enthousiast groep EK-aanhangers
FoLo Kaï in Schut

D

E KLEINE zijstraatjes doen niet onder
voor de oranje 'hoofdstraat'. Het klapperen
van de vlaggetjes doet iemand
met een spirituele inslag misschien denken aan de hoogvlakten in Tibet, waar immer
vrolijk gekleurde gebedsvlaggen wapperen in de wind. Maar
iedereen weet dat dat in ons
nuchtere landje slechts een
ding kan betekenen: voetbal!
„We hebben de lijnen dit
keer hoger gespannen, want
twee jaar geleden reed de vuilniswagen de hele boel kapot,"
lacht Alma Daane. Bij de familie Daane en de naaste buren
de familie Bol zit de sfeer er 's
middags al helemaal in. Hun
huizen zijn dan ook nagenoeg
in het oranje gehuld.
„Bij mij komt de barbecue,"
zegt Ab terwijl hij over zijn
schouder naar zijn tuin wijst.
„En wij zetten de televisie buiten tijdens de wedstrijden,"
vertelt Ben, die een immense
oranje hoed met balletjes
draagt. De schoonvader van
Ab staat te scheppen en buurjongen Kenny loopt in en uit
met een leeuwenpet op z'n
toch al rossige haar.
Al direct na de verhuizing
zo'n negen jaar geleden, toen
de woningen in de Meeuwen-

buurt opgeleverd werden, klik- want we willen niks missen,"
te het direct tussen de Daane's lacht ze.
Buiten rijden Lindsey Veren de Bolletjes.
schoor en Rianne Rijnders toe„We zijn ook al met elkaar op terend op hun fiets. Lindsey
vakantie geweest, we hebben heeft oranje .plukken in het
altijd wel iets te vieren," zegt haar. „We worden helemaal
Alma vrolijk. „En als er niks is, blij als we die vlaggetjes zien,"
dan hebben we toch feest," zegt ze. De tienjarige hartsvult Ben haar aan.
vriendinnen zouden er niet aan
Met de buren aan de andere moeten denken om ooit naar
zijde is de verhouding
ook
meer dan goed.
„Onze zoon en
hun
dochter
kregen vier jaar
geleden verkering en hebben
nu
inmiddels
samen
een
kind, ongelooflijk hè. En dat
terwijl ze toen
ze klein waren
elkaar niet zagen staan," roept ze uit.
een andere straat te verhuizen.
„Voor de rest staan we met „Hier hebben we al onze vrieniedereen op goede voet," zegt den en vriendinnen, er wonen
Ab leunend tegen het schuur- hier heel veel kinderen en je
tje. „We zitten met een feestje kunt 'stoepen' en fietsen en gewel eens tot vier uur in de och- woon kletsen in de speeltuin,"
tend buiten, maar er zijn nog vertelt Rianne zonder een keer
nooit klachten geweest," ver- adem te halen.
telt Alma verder. „Er wonen
Ricardo Webber kan al dat
hier veel kinderen in de straat, kindergewoel niet altijd waarmaar dat vind ik juist gezellig. deren. „Marjon en ik wonen in
We zitten vaak in de voortuin, een hoekhuis en de ballen vlie-

Muisje verovert alle harten
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'Stuart Little'

De Filmclub Simon van Collem houdt een zomerstop. Toch zijn
er voldoende andere films in het Circus op het Gasthuisplein te
zien. Deze week draaien: 'Pokémon' (dagelijks om half twee),
'Final Destination' (dagelijks om zeven uur en half tien) en
'Stuart Little' (dagelijks om half vier).
e Nederlands gesproken 'Stuart Little' is speciaal bedoeld
D
voor alle leeftijden. Dat is niet voor niets. Het is een echte
farniliekomedie waar vooral ouders met kinderen of grootouders

Groot, groter, Buil. Bulletje
is groot. Niet de allergrootste
hond die het asiel momenteel
heeft, maar men kan hem pok
niet over het hoofd zien.
Groot, mannelijk en zwart-wit
van kleur. Buil is een kruising
Mastino Napoletano-Aj-gentijnse Dog en deze combinatie
doet vermoeden dat we het
hier gaat om zo'n 'kwijl-hond'.
Niets van waar! Kwijlen zal
Buil ongetwijfeld kunnen,
maar met doordat hij als een
Mastino zo ruim in zijn vel zit.
Buil heeft zijn velletje van de
andere voorouder, de Argentijn.
De criticus zal zeggen: „Die
ouderdieren, dat zijn toch van
öie bijthonden?" Niets van
Waar. Bijten zal Buil ongetwijfeld ook kunnen, maar hij zet
zijn tanden toch yeel liever in
zijn dagelijkse kilo brokken.
Buil is een lieve en sociale
hond, eerder een sul dan een
vechter. Kortom een leuke, enthousiaste gezinshond. Bulls
gedrag met katten is goed,
teefjes prima. Andere reuen?
Dat hangt ook een beetje van
de andere reu af. Buil mag dan
sullig zijn, maar hij laat
niet op zijn kop zitten.
Buil is te gast bij het KenneDierentehuis Zandvoort
zoekt, net als alle andere
és, een nieuw thuis. Infor"latie: Kennemer Dierentenuis
Zandvoort, Keesomstraat
5
. tel. 571.3888.

met kleinkinderen naar .toe gaan.
De film gaat over het kleine muisje Stuart, die slim en vrolijk is.
Hrj deinst nergens voor terug. In het hartverwarmende verhaal
vol technologische snufjes beleeft Stuart allerlei avonturen.
Hij wordt geadopteerd door de familie Little. Niet iedereen is
daar even blrj mee. Zo heeft het zoontje van de Littles liever een
echt broertje en ziet de huiskat Stuart eerder als een hapklare
maaltijd dan als familielid. Langzaam maar zeker weet het
muisje toch ieders hart te veroveren.
De film ging op 13 april in Nederland in première. De oorspronkelrjke stemmen zijn onder andere van van Michael J. Fox en
Jennifer Tilly. De Nederlandse teksten zijn ingesproken door
Casper van Kooten (Stuart), Quinten Schram (George), Frederique Huydts (moeder Little), Peter Blok (vader Little) en Carol
van Herwijnen (Sneeuwbal).

gen ons hier soms letterlijk om
de oren. Er zijn al wat lampen
gesneuveld en onze drie katten, die we aangeleerd hebben
om in onze eigen tuin te blijven
om de buren geen overlast te
berokkenen, schrikken zich
natuurlijk helemaal rot."
Het voetbalveldje dat een
tijd geleden beloofd werd aan
de van Lennepweg, is er nog
steeds niet en
de jeugd kan
nergens heen.
„Er zou een
voetbal- en basketbalveldje t>ü
de
speeltuin
moeten komen,
misschien moet
de vijver dicht
of
overkapt
worden," oppert hij.
Ricardo herinnert zich nog
de goede oude tijd toen het
buurthuis De Nachtuü nog bestond, aan de Linnaeusstraat.
„Eerst ging ik lopend, toen op
m'n fiets en later weer op de
brommer," lacht de de dertiger, die inmiddels een motor in
z'n schuur heeft staan. „Het
waren feitelijk twee oude omgebouwde bouwketen van Nelis. In de een hadden we een
disco en in de andere een bios-

'Wenkbrauwen
bepalen voor groot
deel uitstraling'
ZANDVOORT - Voor een
blijvend mooie uitstraling kunnen schoonheidsminnenden
sinds kort terecht bij Ron
Schreuders schoonheidssalon
voor permanente make-up.
Omdat hij tijdens zijn indrukwekkende loopbaan als visagist ontdekte dat veel mensen
het lastig vinden zelf make-up
aan te brengen, besloot hij andere wegen te gaan bewandelen.
„Vooral de wenkbrauwen en
de eyeliner geven nogal wat
problemen. En juist die moet
je heel nauwkeurig aanbrengen. Want wenkbrauwen bepalen voor een groot deel de uitstraling van je gezicht. Het valt
meteen pp wanneer een wenkbrauw niet netjes is getekend."
Zo kwam Schreuders op het
idee zich te specialiseren in
permanente make-up. „Permanente make-up is make-up
die je door tatoeage in de eerste huidlaag aanbrengt," legt
hij uit. „Daardoor blijft het ongeve er vijf j aar zitten." Schreuders lacht vrolijk. „Maar het
klinkt enger dan het is, hoor."
Want het aanbrengen van de
tatoeages is volgens de visagist
niet pijnlijk. „Juist omdat je
heel erg aan de oppervlakte
bezig bent, voelen klanten er
vrijwel niets van. Maar wanneer mensen het toch niet
prettig vinden, heb ik de mogelijkheid om ze heel licht te verdoven."
Trjdens de eerste behandeling brengt Schreuders de
make-up aan. Maar hij vraagt
zijn klanten daarna nog twee
maal terug te komen zodat hrj
zijn werk kan controleren en
eventueel kan vervolmaken.
„Op die manier weet ik zeker
dat ik goed werk aflever."

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisp!em12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

Permanente make-up vormt
een goede basis voor de 'gewone' make-up, vindt Schreuders. „Je moet natuurlijk niet
verwachten dat je een volledige feestmake-up op je gezicht
krijgt. Maar door bijvoorbeeld
mooi gevormde wenkbrauwen
en donkere wimpers heb je 's
morgens bij het opstaan meteen al een leuke uitstraling en
hoef je niet meteen voor de
spiegel te gaan staan."
Schreuders heeft jarenlange
ervaring als visagist en schoonheidsbehandelaar voor verschillende bedrijven. Naast de
werkzaamheden in zijn eigen
bedrijf, werkt hij nog altijd
voor het schoonheidsimpenum van Estée Lauder, maar
doet lüj ook de visagie voor een
fotostudio. „Op die manier
houd je greep op de ontwikkelingen in je vak. Ik doe zowel
glamour make-up als schoonheidsbehandelingen voor mensen die er gewoon leuk uit willen zien. Die verschillende ervaringen komen me natuurlijk
goed van pas in mijn eigen saIon."
Ron Schreuders Permanente Make-Up is gevestigd aan de
Lorentzstraat 81. Behandelingen op afspraak via telefoonnummer 571.2997 of 06215.679.82.

Gevonden voorwerpen

„Wij vinden alleen schelpjes," zegt Greet Engelman uit Eindhoven verontschuldigend. Samen met haar man en vriendin Sonja
Frey 'doet' ze tijdens hun Dagje Strand ook even het strand-,
zee-, en juttersmu-Zee-um van Victor Bol en Wim Kruiswijk. De
visboer op de boulevard heeft hen overtuigd „Die zorgt voor
Zijn eerste huwelijk was
goede pr," lacht jutter Victor Ook in de tweede week na de
met Hendrika Wind, maar
opening loopt het mu-Zee-um erg goed. Veel Zandvoorters brenin 1952 trouwde hij in
gen, ondanks de bescheiden woorden van de Emdhovense
Greet, allerlei juttersspullen langs. Zo leverde meneer Kooij een
Zandvoort met toneelspeelster Georgette Hagehouten roer, Russische kogels, een papierrol (waarvan hel hart
wonderbaarlijk genoeg droog gebleven is), reddingsmateriaal en
doorn.
een soort pijlpunten van glas af. Die 'pylpunten' zijn in werkeüjkBron: het toekomstige
heid gesmolten zand, ontstaan door een blikseminslag. Je kunt
er bijna op wachten, een meneer komt de platte rug van een
stratenboek van het Geinktvis brengen. Victor tovert ook nog een oude foto met 'Jan
nootschap Oud Zandvoort.
van Dirk van Job' en een paar andere oude Zandvoorters tevoorschijn. Ze zitten bij de vroegere Strandweg, die op de plek van
het mu-Zee-um liep. Gekregen van een enthousiaste Zandvoorter. Een paar kinderen hebben een zakje met schelpen en zeewier gebracht. „Zandvoort heeft er een hoop jutters bij," constateert Victor. Binnenkort komt ook de eerste school, De Duinroos, langs. „Het is ontzettend leuk dat iedereen zo betrokken is
bij ons. Door alle drukte heb ik zelf nauwelijks tijd om te jutten
coopzaaltje getimmerd."
„Het geluid van de disco was Maar morgen is mu-Zee-um dicht, dan ga ik het strand op."
zó goed, dat er ook lui uit Amsterdam ons opzochten," vertelt hij met verve. „Iedereen
ging er voor, schilderen, timmeren alles. Er kwamen ook
wel dertigers en er stonden ouders achter de bar. Jeugdwerker Ton de Vries zette alles op
touw."
„Van de ene op de andere
dag hebben ze alles weggehaald. Omdat er steeds maar
weer één iemand klaagde aan
de overkant van de weg," zegt
hij nog steeds vol spijt.
Zijn buren Gerda en Frits
Geerts zitten waarschijnlijk
net uit de ballenregen, want
alle tuinkabouters staan er
glimmend en heel bij in de keurig betegelde tuin. Er is maar
één bal die Frits gaat volgen
vanavond en dat is die in de
Arena, op televisie wel te ver- Waar moeten we nu heen in de Mezgerstraat?
staan.
Foto H. Kentie

Waarheen leidt de weg?

Vergeleken met de Swaluestraat in het centrum, waar ze
negen jaar geleden woonden,
vinden ze daar de drukte van
kinderen bij in het niets vallen.
„Er heerst hier een oase van
rust:" zegt Gerda dan ook uit
de grond van haar hart.

Hulp aan de medemens

De vrijwilligers van het Welzijnscentrum blijven vaak een beetje
op de achtergrond. Ze doen hun werk, helpen mensen en krijgen
zo de waardering die ze verdienen. Maar wie het jaarverslag van
het Welzijnscentrum doorleest schrikt toch wel even. Vorig jaar
hebben de 140 vrijwilligers 15.326 uur gestoken in het helpen van
de Zandvoortse medemens. De meeste vrijwilligers zijn tussen
Nelleke van Koningsveld de 65 en 70 jaar oud. Vier zijn de tachtig al voorbij en slechts een
is er jonger dan dertig. Dat maakt de groep erg kwetsbaar.
Gelukkig hebben zich een paar weken geleden ruim 25 nieuwelingen aangemeld zodat de 3.215 hulpvragen ook m 2000 ver'Kennis van zaken
werkt kunnen worden.

is voor makelaar
van levensbelang'
101

de badplaats door

ZANDVOORT - Hoewel Willem Fransen al sinds 1991
werkt als makelaar in onroerend goed, blijft hij zich ontwikkelen op zijn vakgebied.
Sinds 1998 mag hij zich eigenaar noemen van Allround
Vastgoed Advies. Onlangs behaalde hij zijn diploma als makelaar onroerend goed en ook
toetreding tot de branche-organisatie laat niet lang meer
op zich wachten.
„Mijn vader was makelaar m
onroerend goed," vertelt Fransen enthousiast. „Dus ik hoorde er thuis veel over. Na mijn
schooltijd ben ik wat gaan
rond kijken en uiteindelijk
kwam ik m dienst van een makelaarskantoor."
Vooral het feit dat hij als makelaar mensen mag ondersteunen bij wat een van de belangrijkste beslissingen uit hun leven is: de keuze voor een huis,
vindt hij aantrekkelijk aan zijn
vak. „Dat omgaan met mensen
is voor mij een van de leukste
facetten. Maar natuurlijk ben
ik ook heel erg geïnteresseerd
in alles wat met onroerend
goed te maken heeft. Kennis
van zaken is voor een makelaar
van levensbelang."
Allround Vastgoed Advies is
vooral actief op de Zandvoortse en Haarlemse huizenmarkt.
En juist in die contreien tiert
de huizenmarkt welig. Fransen: „Ik verwacht wel dat de
grootste groei er een beetje uit
is na de kleine rentestij gingen
die we hebben gehad. Maar de
markt zal de komende tijd zeker nog goed blijven."
Allround Vastgoed Advies
bevindt zich aan de Prof. Zeemanstraat 7 en is zeven dagen
per week bereikbaar via
573.2630 en 06-514.159.74.

Afloop met een sisser
Hoe zou het toch afgelopen zijn met de ruzie tussen de WD en
de PvdA? Nadat WD'er Fred Henrion Verpoorten zwaaide met
een motie van afkeuring tegen PvdA-wethouder Marijke Herben
was Gert Toonen woedend. Inmiddels hebben WD-nestor Pieter Joustra en Gert Toonen een informeel babbeltje met elkaar
gemaakt tijdens het bridgetoernooi op het strand dit weekend.
Joustra gaat nog eens met zijn fractie praten en Toonens bloeddruk schijnt weer wat gezakt te zijn.

Bijnaam voor Hogendoorn
WD'er Fred Paap was op dreef donderdagavond. Hij hield een
uitgebreid betoog over waarom hij moeite heeft met de uitbreiding van het betaald parkeren. Hij had zich duidelijk goed
voorbereid, want voor verkeerswethouder Hans Hogendoorn
had hij zelfs naar goed Zandvoorts gebruik een bijnaam verzonnen. Hogendoorn gaat voortaan door het leven als 'Lord Protector van het blik'.

Onwel na overdosis drugs
BLOEMENDAAL - Op het Bloemendaalse strand is zondagavond een 26-jarige man uit Vught onwel geworden na een overdosis drugs. Hij kreeg een hartstilstand, maar kon door ambulancepersoneel worden gereanimeerd. De man is naar ziekenhuis De Deo gebracht ter observatie.

ADVERTENTIE

Speciaal voor de lezers van.
44et Zamfaowts Nieuwsblad
Hollandse nieuwe, gevuld met rode bictcn-appclsaladc en dilleroom
* **

Lichte mostcrdsocp met waterkers
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Goet ende Fijn

Lamsnb op een roerhak van /omergroentcs en ro/cmanjnsaus
***

Hervormde Kerk: zondag 25 juni 10 uur mr ds J.W. Verwijs.
Gereformeerde Kerk: zondag 25 juni 10 uur ds J.A. van Selms uit
Haarlem. Agatha Kerk: zaterdag 24 juni 19 uur pastor H. Kaandorp, zondag 25 juni 10.30 uur pastor H. Kaandorp met koor.
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 25 juni 10.30 uur
geen dienst. Nieuw Unicum: zaterdag 24 juni 10.45 uur ds M.J.
Ridder.

Parlait van Cointrcau\ met rode vuichtcn

voor f 54.50 per persoon
TZei voor resetveiriinqen.
O23 57B07BO

Periode 10-16 juni
Geboren: Frédérique, dochter
van Huib Gerard Lamberts en
Astrid Jeltje Margit Schneider;
Tiffany Céline, dochter van
Gert Jan van Dam en Comelia
Keur.
Ondertrouwd: Hendrikus Wühelmus Jacobus Maria van den
Berg en Hendrika Catharina

Maria van der Ark.
Getrouwd: Marcel Kleine en
Sabrine Drjks; Michel Ebbens
en Catharina van Rossum;
Pascal van Eek en Michelle Nelemans.
Overleden: Max Herbert Engelmann (94); Arie Paap (70);
Rob Breetveld (20); Hüje van
der Mije-van der Gaag (94).

Het Ghcscbchap Goet ende Fijn
maakt de promotiemeisjcs en de
eigenaren van Gall en Gall aan
het lachen
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De Mégane lijn heeft vrij
recentelijk een nieuw uiterlijk
gekregen, waarbij de gewijzigde
grille sterk in het oog springt

Renault Mégane 2.0 ide

half miljoen
Van de Fiat Seicento zijn inmiddels 500.000
exemplaren
geproduceerd. De auto wordt
in Polen gefabriceerd en is daar
ook marktleider. De Seicento is
in 35 landen leverbaar. .In ons
land zijn vanaf de introductie in
het voorjaar van 1998 17.000
exemplaren verkocht. Italië
loopt qua verkopen uiteraard
voorop: 208.000 eenheden.
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Foto's: Maarten van Leeuwen

Beste in Amerika
Op de flank
verwijzen
alleen de
kleine letters
ide naar de
aard van de
krachtbron

De Mazda B-Serie is in Amerika
uitgeroepen tot beste compacte pick-up in Amerika. Het
betreft een uitspraak van de
'Initial Quality Study' van j.D.
Power. De Mazda liet daarmee
onder meer de GMC Sonoma,
de Chevy S-10 en de Toyota
Tacoma achter zich.

Smart op de Lek
Op de pont van Schoonhoven
naar Gelkenes passen 72
Smarts en dat is een record. Op
12 mei hebben 72 scompacte
stadsautootjes
van
de
Hypotheker de oversteek over
de Lek gemaakt. De auto's
werden door de hun kersverse
eigenaren de pont opgereden,
allen franchisenemers van De
Hypotheker, de landelijke
organisatie voor hypotheekadvies.

2

.0 ide staat er op de flank net voor het portier. Inderdaad,
deze Mégane heeft een 2,O-liter motor. Die nuttigt de benzine echter op een heel aparte manier. Dat scheelt brandstof. Dat merk je. In die zin dat de opvallend pittige prestaties
van de krachtbron, die echt uitdaagt tot sportief rijden, gepaard
gaan met een alleszins gunstig verbruik. Alsof je je inhoudt en
probeert zo spaarzaam mogelijk te rijden. We zijn daartoe steeds
meer geneigd door de steeds hogere prijs van een liter Euro.

Ide is een afkorting van het Franse
injection directe essence, wat directe behzine-injectie betekent. In
plaats van de gebruikelijke inspuiting in het inlaatkanaal belandt de
brandstof bij deze motor onder
zeer hoge druk rechtstreeks in de
verbrandingsruimte, dus direct

boven de zuiger. Dat levert -een
beter rendement op. De motor
haalt simpel meer energie uit elke
liter benzine, waardoor hij bij vol
gas lekker vlot reageert en bij het
rijden met constante snelheid heel
spaarzaam is. De Mégane Coupé,
waarmee wij hebben gereden, oogt

dankzij de zacht metallic blauwe
kleur sportief. Er zit glans met diepte in. Renault levert de 2.0 ide in de
uitrusting sport, waardoor hij standaard lichtmetalen wielen heeft en
mistlampen voor. De dorpelverbreders maken de racy look af. Én in
de auto zitje op kuipvormige stoelen en staar je naar witte wijzerplaten.
Alle aandacht gaat echter uit naar
de motor. Die is per slot van reke-ning nieuw. Vol verwachting als
een kind dat met zijn eerste nieuwe
speeltje rijden we weg. Van de
directe inspuiting merk je in de
praktijk niet zo gek veel. Het karakter van deze Mégane is nauwelijks
anders dan de vroegere indirecte
ingespoten 2,O-liter versie. De
directe inspuiter reageert bij lage
toeren echter veel gretiger op het
gas. Dat komt door de hoge trekkracht. Gevoelsmatig biedt hij hetzelfde doordouw karakter als een
diesel, waarbij de ide krachtbron bij
hoge toeren blijft doortrekken.

Met deze Mégane Coupé is door
de enorme souplesse van de motor
heel vlot te rijden. De cijfers geven
dat ook aan. Daarbij heeft deze
versie van de Mégane-familie een
fijn onderstel. Het is sportief afgesteld. De vering voelt stevig aan,
zonder datje kunt spreken van een
oncomfortabel hard. Renault verloochent zijn van origine Frans soepele karakter niet. Voorin zit je uit-

stekend, dankzij de kuipvormige
stoelen, die ook in hoogte verstelbaar zijn. Alleen moet je niet te
lang zijn, want de dakhoogte houdl
niet over. Achterin biedt de bank
slechts plek aan mensen van
bescheiden formaat: het is dan ook
een Coupé. Een carrosserievorm
waarbij het sportieve uiterlijk centraal staat en niet een maximum
aan binnen- of bagageruimte.

SPECIRCATIES Renault Mégane
2.0 ide:

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

Motortype:

Viercilinder met
directe inspuiting
Cilinderinhoud: 1.998cm3
Vermogen:
103 kW/140 pk
bij 5.500 t.p.m.
Max. koppel: 200 Nm bij
4.250 t.p.m.
8,6 sec. van
Acceleratie:,
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 213 km/uur.
Gem..verbruik: 8,2 ltr/100km.

ABS.
Airbags
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte/lengte verstelbaar
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Star
De Audi RS4 ziet er zeer dik uit
met mooie details als de
uitgeklopte spatborden

snelste stationwagon een krachtig
uiterlijk te geven. De bumpers zijn
voorzien grote zwarte gaten voor
extra luchtinlaat. De spatborden
bollen verleidelijk mooi op boven
de grote 18 inch wielen, de quattro-aandrijving verdeeld de kracht
van de motor over alle vier. Van
binnen is het ultraluxe dat de klok
slaat. De standaard Recaro-stoelen
kunnen met drie soorten bekleding
naar keuze leverbaar. Zwarte leer,
zilverkleurig nappaleer en een combinatie van leer en textiel. De Audi
RS4 kost 208.000 gulden.

A

udi heeft weer een dikke en supersnelle stationwagon, dit
keer luistert hij naar de naam RS4. In 1994 heeft Audi bij
de op de 80 Avant gebaseerde RS2 nog de hulp ingeroepen
van Porsche, nu betreft het product van quattro GmbH. Deze
dochterneming van Audi AG heeft zich de toch al rappe S4 Avant
opgevoerd en voorzien van een wilder uiterlijk. Het resultaat is
een V6 Biturbomotor met 380 pk die de auto in 4,9 seconden van
O naar 100 km/u sleurt.

Quattro GmbH heeft in samenwerking met Cosworth Technology de
cilinderkop opnieuw ontwikkeld.
In tegenstelling tot zijn voorganger,
de RS2, wordt - d e RS4~ wel
begrensd, maar 250 km/u is eigenlijk hard zat. Gelukkig heeft Audi er
opnieuw voor gekozen om werelds

De snelle versies die van Audi zelf
komen heten S. De RS 4 is de eerste op zichzelf staande auto die
door quattro GmbH ontworpen is.
Quattro GmbH produceert niet
alleen de RS-modelserie, ook de
Audi-rijder die zijn auto individueel
wil uitrusten komt met zijn auto bij
het programma van deze firma
terecht.

Primeur op autoshow in Turijn

T

Het design van de Lantra oogt vlot.
De neus heeft opvallend scherp
gesneden koplampen en een pronte grille. De Lantra heeft een lage
luchtweerstand van Cw 0,333.
Over de volle lengte van de flanken
loopt een breed profiel dat de koplampen met de achterlichten ver-

O

p de autotentoonstelling van Turijn debuteert de vernieuwde Space Star. Met ingang van het nieuwe modeljaar krijgt de auto een kleine facelift en een rijkere uitrusting. Groter nieuws is de uitbreiding van het gamma met een versie met automaat en een dieselmotor.
Vooral dat laatste is goed nieuws
voor veelrijders. De Space Star Dl-

D is uitgerust met een moderne
direct ingespoten dieselmotor die

gebruik maakt van common rail
techniek. De krachtbron levert 102
pk en een koppel van 215 Nm bij
slechts 1.700 toeren per minuut.
Nieuw is ook de automaatuitv.oering van de Space Star. Het gaat
hier om een viertraps transmissie
voorzien van een sportstand die

auto tot de populairste Franse
auto's in Nederland. De meeste
206-en zijn uitgerust met een benzinemotor (86%) en hebben drie
deuren (64%).

Voor de nieuwkomer
heeft
Hyundai een serie nieuwe motoren
ontwikkeld. Er zijn drie benzinemotoren (1.6i, 1.8i en 2.0i). De krukas

telt nu acht contragewichten in
plaats van vier, waardoor de motor
minder trilt. Een speciaal profiel in
het blok vergroot de stijfheid.
Nieuwe hydraulische1 motorsteunen
voorkomen dat trillingen aan de
carrosserie doorgegeven worden.
De motorkap is voorzien van extra
geluidwerend materiaal. In de uitlaatdemper bevindt zich een regelklep, waardoor bij lage snelheden
de geluidsproductie zakt. Op hogere snelheid opent de klep zich: de
gassen stromen makkelijker door
en het motorvermogen neemt

Het succes van de 206 zal de
komende jaren verder toenemen.
Na de zomer komt de nieuwe HDImotor en begin volgend jaar volgt
de cabrioletversie van deze
Fransoos. Met al deze uitvoeringen
in het vooruitzicht gaat de 206
eenzelfde glorieuze toekomst tegemoet als zijn oudere broer, de 205.

Hyundai brengt de nieuwe
Lantra, die zijn werelddebuut
beleefde in Turijn, later dit jaar in
Nederland op de markt

daardoor met circa 3 pk toe. De
drie benzinemotoren krijgen gezelschap van een krachtige turbodieselkrachtbron met directe injectie
(Common Rail). Deze tweeliter is
door Hyundai zelf ontwikkeld en
levert 82 kW/111 pk terwijl het
koppel meer dan 220 Nm bedraagt
bij 2.000 toeren per minuut.

H

et is en blijft een verrassing wanneer Jaguar iets nieuws
presenteert. Onlangs presenteerde Jaguar deze conceptcar.
De pers was laaiend enthousiast over de fraaie vormgeving. Mooie welvingen maken van de Jaguar F-type een spannende auto om te zien.
Het lijnenspel doet in de verte denken aan de E-type. Dat was in de

jaren zestig een zeer populaire
sportauto. De F-type moet deze

Tegelijkertijd bij de introductie van
de nieuwe motoren komen e
vanaf het nieuwe modeljaar drie
nieuwe uitvoeringen. In plaats van
de huidige GL en GLX worden dat
het basismodel Family, de luxe
Comfort en de sportief uitgeruste
Avance. Bij die uitvoering zijn
onder andere lichtmetalen wielen
standaard. De nieuwe Space Star is
nu al te bestellen bij de dealer. De
DI-D wordt pas in oktober ver
wacht, tegelijk met de Carisma
DI-D.
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pannend lijnenspel

bindt. Ook de XG en Accent hebben dit stylingkenmerk. De royale
buitenmaten van de Lantra vertalen zich in een ruim interieur. De
stoelen hebben een brede zitting.
De bestuurdersstoel is met grote
draaiknoppen perfect instelbaar,
ook in hoogte. Het dashboard is als
een cockpit om de bestuurder heen
opgebouwd en loopt daarom iets
rond.

zich aanpast aan de rijstijl van de
bestuurder. In de sportstand kan de
versnellingsbak
handmatig
bediend worden. De nieuwe automaat is gekoppeld aan de 122 pk
sterke 1,8-liter GDI-motor.
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e Peugeot 206 is een gewild nummer. In minder dan twee
jaar zijn er nu een miljoen exemplaren van gebouwd. De
feestelijke gebeurtenis vond plaats in het Franse
Mulhouse. In totaal verlaten dagelijks 3.000 auto's de fabriek.
Niet alleen in Frankrijk, maar ook in
Engeland en Argentinië loopt de
206 van de band. Het doel is om
uiteindelijk de jaarproductie van
deze Peugeot in Zuid Amerika te
laten stijgen tot 100.000 eenheden. Daarom komt er naast de
fabriek in Argentinië ook nog een
fabriek in het Braziliaanse Porto
Real.
Op de Franse markt is de 206 vorig
jaar de op een na best verkochte
auto. In Nederland zijn er in de eerste vier maanden bijna 12.500 van
verkocht. Daarmee behoort de

urijn is de hoofdstad van
autodesign. Hier willen
merken hun paradepaardjes van vormgeving
graag laten zien. De jaarlijkse
autoshow is dan ook vooral
aantrekkelijk voor liefhebbers
van conceptcars. Maar dit jaar
was er ook een heuse wereldprimeur. Niet uit Italië maar uit
Korea. Hyundai presenteerde
vorige week zijn nieuwe
Lantra, die ten opzichte van
zijn voorganger een stuk groter en eleganter toont.
De Lantra is in alle richtingen
gegroeid. Met zijn lengte van
4.495 mm (sedan en hatchback) is
hij meteen een van de grotere
modellen van het D-segment waarin onder meer de Opel Vectra en
Nissan Primera vallen. Door zijn
riante afmetingen kan Hyundai de
nieuwe Lantra midden in het
belangrijkste zakelijke segment van
de Nederlandse automarkt lanceren. De auto krijgt bovendien alle
kwaliteiten mee om zich in deze
markt staande te kunnen houden,
zoals een luxe en ruim interieur,
een direct ingespoten turbodieselkrachtbron, een riante uitrusting en
een hoog veiligheidsniveau.

De Space Star
DI-D is
interessant
voor mensen
die veel
kilometers
maken.

las
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iiei

echter doen vergeten. De auto
oogt groter dan hij is. In werkelijkheid is hij kleiner dan de Jaguar XK.
Het is een kleine handzame sportauto geworden. De auto staat werkelijk bol van de prachtige details.
In het interieur zijn talloze metertjës aangebracht en ouderwetse
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tuimelschakelaars. De kleine ruiten
o
en hooggeplaatste achteruitkijk
l!
spiegels geven de indruk dat
'e
auto klaar is om het circuit op te
Pk
gaan.
ei
De lichtgewicht sportauto moe
:ogezien worden als een concurren str
voor de Porsche Boxster. Die auto i eei
o
trouwens ook als conceptcar ont
'ai
staan. Of de F-type daadwerkelij'
de weg opgaat is nog even
afwachten. Wel heeft de fabriek di
auto een codenaam gegeven. Da
wil zeggen dat er serieuze planner
bestaan om tot productie over b «/c
gaan. Dan zal er wel het nodig'
aan de auto moeten veranderen
I
Nu zit er nog geen dak op, maar b
de productie versie is deze toch ech Me
noodzakelijk. De lijn van de au b ca
ie
zal blijven bestaan. Dat is maa
goed ook, want het is een sensati'
op wielen om te zien.
Het zal nog wel even duren voor
dat de daadwerkelijke beslissing op
valt. Toch heeft de auto zeker kan ve;
van slagen, want auto's als de
BMW Z3 en Porsche Boxster ver
;e
kopen lang niet slecht.
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De 144' vermaakt
sichbiyDeGlee
ZANDVOORT - Onder ideae weersomstandigheden werd
1et jaarlijkse tennistoernooi
ran het Genootschap 'De 144'
,en groot succes. Het Genootichap 'De 144' is een verenivan oud-sporters en be^tuürders. Op de tennisbanen
,an De Glee opende Wim Bu;hel het toernooi waarna wedJtrijdleider Cor du Buy de inleling van het toernooi bekend
naakte. Verrassende deelnener was de oud-nationaal tenliskampioen E. Schneiders.
Dnder de toeschouwers werlen opgemerkt Cees Smit,
jud-voetballer van Ajax, met
neer dan honderd wedstrijden
roor deze club en thans Americaan en wonende in Californie.
3ok oud-waterpoler Hans
vluller, voorzitter van 'De 144',
>n Egbert Poster, voorzitter
ran de tennisclub Zandvoort
varen present.
Vele wedstrijden werden er
;espeeld en de uiteindelijke filale gmg tussen de koppels
;chneider/Van der Voort tegen
Vlethorst/Boeree. Alhoewel
iet een heel aantrekkelijk par,ij werd was het eerstgenpemie koppel te sterk. De prijsuiteiking werd verricht door de
neren Du Buy en Buchel, die
:>p geheel eigen humoristische
,vijze deze taak op zich namen.
Tijdens het diner, dat plaats/ond in de gezellige kantine
/an de tennisclub werden nog
/ele sportgebeurtenissen en
jterke verhalen uit het verleien opgerakeld.

Druk weekend voor
Postduiven Pleines

ZANDVOORT - Het week;nd was overvol voor de duiven
ran Postduiven Vereniging
Pleines. Drie wedvluchten
;tonden op het programma.
De midfondvlucht vanuit het
Franse Peronne, goed voor een
:engte van 495 kilometer werd
jen prooi van Hans Heiligers.
De duiven werden om 07.45
lur gelost en de winnende duif
dokte Heiligers om 11.11.54
aur. De tweede plaats ging
laar de combinatie PaapPaap, terwijl de derde duif opneuw door Heiligers werd geMokt.
De duiven van Heiligers wa•en ook goed op dreef tijdens
Ie vlucht vanuit het Franse La
Ferte Bernard. Voor deze
vlucht moesten de duiven 543
alometer overbruggen. Om
56.45 gingen de manden open
en Hans Heiligers zag zijn winlende duif om 14.03.14 op het
lok landen. Ook in deze wed;trijd ging de tweede plaats
:iaar de combinatie PaapPaap.
De zware tocht vanuit St.
Vincent, ook al Frankrijk, met
een lengte van 1000 kilometer
betekende een overnachting
raor de duiven. Toch brachten
de duiven het er goed vanaf en
de winnaar van deze vlucht
werd R. Sinnige. Goede tweeie werd H. Gaus en de Koopman-Knegt legde beslag op de
derde plaats.

Tennissers kampioen
en klaar voor eredivisie
titel. De formatie van coach
Dick Suyk, die het meestal van
de dubbels moest hebben,
sloeg nu in de enkelspelen toe.
Andrea van der Hurk verzette
zich hevig tegen Noelle van
Lottum, maar werd geklopt
met 3-6 en 5-7.
Kim Kilsdonk bracht de partijen weer in evenwicht, maar
moest alles uit de kast halen
om de winst veilig te stellen.
Na winst in de eerst set, via een
tiebreak, volgde een tweede
set, die opnieuw spannend en
spectaculair was. Kilsonk en
opponente Reimering gaven
elkaar nauwelijks iets toe doch
uiteindelijk trok de TC Zandvoort speelster de partij naar
zich toe.
Zeer varrassend maar ook ijzersterk was het optreden van
Bas Wild. Tegen de hoog op de
nationale ranglijst staande
Wouter Standaard leek Wüd al
snel ten onder te gaan. In de
eerste set nam Standaart een
1-3 voorsprong, maar toen
kwam de vechtlust van Bas
Wild bovendrijven. Onverzettelijk speelde Wild, liep op vrij-

ZANDVOORT - Prpger/Zandvoort heeft de nationale titel in de hoofdklasse behaald en gaat daarom volgend jaar spelen op het hoogste tennisniyeau van Nederland, namelijk de eredivisie.
In de finale tegen het Scheveningse De Mets wonnen de
Zandvoorters met 5-3.
Vorig jaar had TC Zandvoort
al de mogelijkheid om in de
eredivisie te spelen, maar wilde dat niet. Nu de KNTLB besloten heeft de competitie van
de eredivisie te laten verspelen
in het voorjaar en niet meer in
augustus, hetgeen Zandvort
altijd heeft voorgestaan, heeft
de tennisclub besloten op het
hoogste nationale niveau mee
te doen.
Op het gezellige tennispark
de Glee was het goed toeven.
De spelers vochten geweldig
voor de punten, de toeschouwers, iets te weinig, koesterden zich in de zon en zagen een
spannend en goed duel om de

Veel rode Ferrari's op circuit
ZANDVOORT - Voor de
tiende maal in successie wordt
op Circuit Park Zandvoort Italia a Zandvort georganiseerd.
Zaterdag 24 en zondag 25 juni
staat het Zandvoortse duinencircuit bol van de activiteiten.
Het Italiaanse autosportfeest
is vooral rood gekleurd door de
vele Ferrari's.
Daarnaast komen aanbod de
vele historische en moderne
Italiaanse automobielen, maar
ook is er het fraaie Concours
d'Elegance. Verder een demonstratie met de Formule l
F.errari 412 T2 uit 1995. Vele
Italiaanse merkenclubs maken
het evenement compleet. Ook
zijn er vele activiteiten naast
de racebaan. Vele verenigingen die het Italiaanse automobiel hoog in hun vaandel dragen zijn op Zandvoort present.

Het fraaie programma wordt
op beide dagen gelardeerd met
een aantal spannende races.
Hoogtepunten daarin zijn de
vier Ferrari races in de Europese Ferrari Challenge West en
Centraal. Dit zijn spectaculaire merkencups met de nieuwe
Ferrari 360 Modena.

ZANDVOORT - De strandbridgedrive is een ongelooflijk
groot succes geworden. Over
26 strandpaviljoens speelden
<130 koppels de bridgedrive
^oor diverse goede doelen. Het
öopr de Stichting Zandvoortse
Bridge activiteiten, met medewerking van de leden van de
„Zandvoortse Bridge Club, gebrganiseerde toernooi bleek
>ok dit keer enorm aan te
laan.
De doelstellingen om goede
loeien een behoorlijk bedrag
-e kunnen schenken is uiter•d gehaald. Door de inichrjjfgelden kon aan Nieuw
"nicum f. 2.500,- en aan het
"elzijnscentrum Zandvoort
50 gulden worden toegedeeld.
"p het zonovergoten strand
'peelden de 860 deelnemers de
'ridgedrive met daar tussen
oor een uitstekend verzorgde
lunch. Uit heel Nederland waen de bridgeliefhebbers ver;
chenen en maakten er een
'Chitterende dag van. De prij!en werden na afloop uitgeeikt door Pieter Joustra.
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Heeft u met deze getallen •
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erde plaats voor
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ZANDVOORT - Het chess

BINGO SURPRISE
www.sponsorloterij .nl
www.wineensponsor.nl
ledenservice:
0900-300 1400 (35 cpm)
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WK-junioren bij SV Zandvoort

LOTERIJ

Hifi Surround Set of
Slimpocket Radio

Q^Ja., ik wil een auto met daarin 225 000 gulden of zelfs l miljoen
winnen En maak dan naast de prijzen in de maandelijkse trekkingen
kans op tienduizenden Bmgopnjzen!
Met deze lotnummers wil ik winnen:
dag maand jaar

Lot l
Lot 2
Lot 3
Voor elk lol uordin dne cijfers toege\oegd aan de ingevulde geluksdag Ik machtig
u hierbij lot \vederopzeggmg voor elke maandelijkse trekking en de jaarlijkse C\tra
Trekking ƒ 10,- per lol van ne\cnstaande rekening af ie schnjven
Deelname houdt in aanvaanling \cin het reglement, op aat\\raag \erhnjgbaar,
tel 0900-300 J 400 (35 cpm)

NEDERIANDSE

ociety-duo Kees Koper en
Haf Cliteur heeft bij het open
elftse doorgeefschaak-kam'loenschap de derde plaats
D de heer D mevrouw
f'eroverd. Het Zandvoortse
dat slechts een wedNaamverloor, miste zelfs op
haar na het zilver. Het
loorgeefschaak is een bizarre
Adres'
fariant op het edele schaak'Pel, die wereldwyd zijn popuPostcode
|anteit geniet. Het spel wordt
gespeeld met koppels, waarbij
Plaats
j de essentie is dat de geslagen
ftukken doorgegeven mogen
(PosObanknummer
gorden aan de partner, die
fleze dan in plaats van een norBel mij bij een prijs
^ale zet in mag zetten.
boven ƒ 10 000,tel
In het grijze verleden speel;|en Cliteur en Koper op dit
Geboortedatum
(dag-maand-jaar)
ünpioenschap en dat deed
[\en besluiten om na zo'n twin''g jaar, samen de strijdbijl
Datum
naar
weer eens op te pakken.
j
even zware partijen moest
Handtekening
1500006
le
t Chess-duo afwerken en de
opening was goed. Daarvan
verloren de Zandvoorters
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
Rechts een keer, van de latere
Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
™innaars, speelden driemaal
loten] is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer
en wonnen driemaal, . De
goed was voor een l L O 730/0002/829 d d 19/12/1997
TSM£
1
derde plaats.

LOTERIJ

Jongens, geboren na l januari 1984, mogen deelnemen aan
dit toernooi dat op de velden
van SV Zandvoort aan de
Duintjesveldweg
gehouden
wordt. De Zandvoortse voetbalclub heeft er de handen vol
aan, maar volgens toernooi-directeur Henk Kinneging gaat
het een groots gebeuren worden, dat georganiseerd wordt
door Nike en Euro Sporting.
„Aan de voorrondes hebben

zo'n vijfduizend teams over de
gehele wereld deelgenomen en
nu zijn er zestien overgebleven," begint Kinneging met
zijn verhaal.
Die zestien komen uit Paraguay, Mexico, Brazilië, Aamerika, Nigeria, Zuid-Afrika, China, Japen, Denemarken, Oostenrijk, Polen, Spanje, Hongarije en Nederland. Voor Nederland doet AZ-Alkmaar mee en
de meest aansprekende club is
wel Real Madrid. „Dit is een
prachtuig deelnemersveld,"
gaat Kinneging verder. „Er
zullen veel scouts van vele topclubs op onze velden te vinden
zijn en bovendien verwacht ik
erg veel toeschouwers. Het zal
druk worden op ons complex."
De velden zijn meteen na de
competitie in onderhoud genomen en liggen er nu prima bij.
De Zandvoortse voetbalclub
heeft veel ervaring opgedaan
met de organsiatie van grote

toernooien en toen Nike aanklopte, is na enige onderhandelingen besloten het hier te
laten gebeuren. „Wij hebben
een prachtige accommodatie
met Gran Dorado als buur en
daar verblijven alle teams met
begeleiding. We pakken het
zeer professioneel aan en met
zo'n vijftig vrijwilligers moet
het gaan lukken. Ook de televisie, SBS 6, besteedt aandacht
aan dit evenement. Het is niet
alleen een goede promotie
voor onze club maar ook voor
Zandvoort. Naast het voetbal
zijn er andere activiteiten voor
de jeugd, zoals het snelheidmeten van een schot."
SV Zandvoort is nog volop
bezig met het perfectioneren
van de accommodatie. Zo
komt er naast het clubhuis een
VIP-tent te staan, wordt er een
tribune geplaats bij het tweede veld en dat veld krijgt een
dug-outs zodat het geheel een
professioneel karakter krijgt.
Betaaldvoetbal scheidsrechter

Zaalvoetbaltoernooi op weg naar finales
ZANDVOORT - De laatste
week van het SV Zandvoort
zaalvoetbaltoernooi is aangebroken en dat levert fraaie
partijen op in de halve finales. Vrijdagavond wordt het
toernooi besloten met vier finale wedstrijden. In de Korverhal aan de Duintjesveldveld begint de eerste finale
om zeven uur.
Een team heeft zich reeds
geplaatst voor die finale op
vrijdagavond. In de hoogste afdeling, de eredivisie, is HFC/De
Nieuwe Aanpak, de toch wel
verrassende finalist geworden.
In de halve finale gaven HFC
en Good Night elkaar weinig
toe. Vrijwel geen krachtsverschil zodat de eindstand van 2-
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Kuijper loopt een
persoonlijk record
op halve marathon

wel elke bal en bracht Standaard tot wanhoop. Bas Wild
gunde in de rest van de partij
zijn tegenstander van De Mets
noch maar drie games en won
op fraaie wijze met 6-3 en 6-1.
Sander Hommel had het
moeilijker, maar hij knokte
zich, na een achterstand, eveneens naar een overwinning. De
eerste set ging met 4-6 naar
Wennink en toen Hommel in
het vervolg van de wedstrijd
zich beter concentreerde volgde een formidabel herstel. De
tweede set won Sander Hommei met 6-3 om vervolgens
door opnieuw met 6-3 te winnen, Zandvoort op een 3-1
voorsprong te zetten.
Dat was een goede stap op
weg naar de titel. De vrouwendubbel werd een korte partij.
Kim Kilsdonk en Mireille Bink
ondervonden weinig weerstand van De Mets en wonnen
met 6-4 en 6-1, waarmee de titel heel erg dicht bij kwam. Het
ene punt zouden de mannen
kunnen binnen halen. Het
dubbel Bas Wild en Sander
Hommel had echter de vorige
wedstrijd nog in de benen en
waren kansloos tegen Wennink
en Standaard, 2-6, 4-6.
Sander Hommel moest toch
nog eenmaal aan de bak en tezamen met Andrea van der
Hurk werd Joubert en Wennink bestreden. Het Zandvoortse dubbelspel sloeg er
keihard op los en won de eerste set met 6-4. Ook in de tweede set legde TG Zandvoort het
beste tennis op het gravel van
de Glee neer en won dan ook
terecht met 6-4. De tweede
dubbel was nog niet af maar de
titel was een feit waardoor
Zandvoort deze partij gewonnen gaf aan De Mets.

In de Pearle Alfa 156 Challenge wordt eveneens fantieke
strijd verwacht. De dames en
heren rijden in deze klasse hun
vierde wedstrijd van het seizoen voor het Nederlandse
kampioenschap. Tevens is er
een NK-ronde in de Formule
Arcoboleno. Verder rijdt een
mengeling van Italiaanse historische auto's een wedstrijd
op het circuit. Op zowel zaterZANDVOORT - Niet aldag als zondag zijn er activitei- leen de beste voetballers van
ten vanaf tien uur tot zes uur. Europa spelen om de titel,
ook de jeugd komt in de wei,
maar dan om het wereldADVERTENTIE
kampioenschap voor clubteams. De SV Zandvoort ontNEDERLANDSE
vangt op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag l juli aanstaande de beste C-junioren
ter wereld. De finale vindt
zondag 2 juli plaats in het
Olympisch stadion in Amsterdam.
SPQNSORBINGO

>

Bridgen op strand
levert genoeg op
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2 op het scorebord stond. In
deze aantrekkelijke partij zaalvoetbal bleek HFC de langste
adem te hebben door in de verlenging het beslissende doelpunt te scoren, 3-2.
In de hoofdklasse is eveneens een finalist bekend.
Spprtfashion had in de wedstrijd tegen Tenson geen probleem de winst naar zich toe te
trekken. Door met 5-2 te winnen mag dit team ook op vrijdagavond aantreden. Dat
geldt ook voor Wetaers
Schoonmaakbedrijf. Dit team
zorgde met tegenstander Eye
Catcher voor een spectaculairte ontknoping. Na de reguliere
speeltijd was de wedstrijd nog
in evenwicht (2-2) en moest er
een verlenging aan te pas ko-

men. In de zeer warme sporthal scoorden de teams met
meer waarna Webers de strafschoppen beter nam.
Sack Time mag ook nog terugkomen voor een finale in de
eerste divisie. De overwinning
tegen Basta was verrassend te
nomen. Ook hier in eerste mstantie geen beslissing. Na een
spannend gevecht eindigde de
wedstrijd in een 3-3 gelrjkestand, zodat een verlenging uitkomst moest bieden. Dat
duurde niet lang want Sack
Time scoorde al snel de winnende treffer
Vanavond en morgenavond
worden noch enige spannende
partijen verwacht in de kwartfinales en halve finales. Aanvang zeven uur.

Ruud Bossen draagt zorg voor
de coördinatie van de wedstrijdleiding, waartoe ook
plaatsgenoot Daniel Koper behoort. Koper kan een wedstrijd toegewezen krijgen.
„We hebben de know-how in
huis om zo'n groots toernooi te
organiseren. Ik verwacht een
mooi gebeuren. Sportief en financieel is het zeer interessant
voor ons. Het is een mooie uitdaging en je weet nooit wat dit
in de toekomst teweeg brengt,
belangrijk is dat de organsiatie
goed loopt en daar heb ik alle
vertrouwen in."
De teams arriveren op 25
juni aanstaande en hebben
dan de gelegenheid om op 26,
27 en 28 juni te trainen op de
bijvelden van SV Zandvoort.
Op 29 en 30 juni en l juli vinden
de wedstrijden plaats op de
eerste twee velden. Er wordt
gespeeld van 09.00 uur tot
13.00 uur en van 16.00 uur tot
20.00 uur en de toegang is gratis

ZANDVOORT - Maar liefst
91 duizend atleten namen deel
aan de grootste halve marathon van de wereld in Kopenhagen. Daaronder Zandvoorter Gerard Kuijper, die naast
het hardlopen heeft genoten
van het korte verblijf m Denemarken.
Het voornaamste was echter
de hardloop wedstrijd, die ter
gelegenheid van de opening
van de brug, die de verbinding
tot stand brengt tussen Denemarken en Zweden.
„Ik heb nog nooit zo'n massa
atleten bij elkaar gezien, die
allen hoe dan ook deze unieke
eenmalige loop mee wilde maken," vertelde Gerard Kuijper.
„Het was enorm. Na de start
koos ik om rechts van de weg
te gaan lopen maar toch moest
ik zigzaggend lopen, daar niet
iedereen de finesses in acht namen, wat wel eens zorgde voor
wat irritaties onderling."
De weersomstandigheden
waren ideaal om tot goede
prestaties te komen. Na eerst
een tunnel door gelopen te
hebben moest de brug over gestoken worden. Het vals plat
viel niet mee maar neerwaarts
kon de snelheid opgevoerd
worden. De laatste drie kilometer werd afgelegd naar de
Zweedse stad Malmo, alwaar
de finish gesitueerd was. pnder gejuich van veel publiek
werd een ieder begroet en bedoiven onder artikelen zoals,
krentebollen, chocoladerepen,
bananen en natuurlijk een herinnenngs-medaille.
De organisatie had elke deelnemer geklokt en daaruit
bleek dat Gerard Kuijper een
nieuw persoonlijk record, voor
zijn leeftijdsklasse, had gelopen. Met een tijd van l uur 29
minuten en 23 seconden, kon
de dag voor Kuijper niet meer
stuk. „Ik had dit voor geen
prijs willen missen. De combinatie van sport en reizen naar
diverse evenementen geven diyerse kicken. Ik raad het een
ieder aan."

Barcelona en PSV
openen junior-WK

ZANDVOORT - Het toernooi om het wereldkampioenschap voor C-junioren clubteams krijgt dinsdagavond 27
juni een fantastische opening.
De organisatie heeft de winnaar van vorig jaar Barcelona
zover gekregen om tegen het
Eindhovense PSV te spelen.
Deze C-junioren van vorig
jaar spelen een vnendschappelijke wedstrijd om het publiek
vast warm te laten lopen voor
het echte gebeuren twee dagen later. Bij deze teams spelen grote talenten, die ongetwijfeld over een paar jaar in
Europese topclubs hun opwachting maken. Op het
hoofdveld van SV Zandvoort
begint de wedstrijd tussen
Barcelona en PSV om half
acht. Ook voor deze wedstrijd
is de toegang gratis.

Diskwalificatie racers
vanwege verloren wiel
ZANDVOORT - De 24uursrace van Le Mans
heeft voor Jan Lammers
met zijn Racing for Holland
team niet langer geduurd
dan drie uur. Een aflopend
wiel maakte een einde aan
de race.
Voor de equipe van Jan
Lammers begon het goed
met een tiende trainingstijd.
Jan Lammers opende de
wedstrijd voor het team van
Racing for Holland en hield
keurig stand.
Na de wissel met Torn Co-

ronel ging het nog even goed
maar nadat de safatycar in
de baan kwam ging het mis.
Met lage snelheid liep, nog
steeds om geheel duistere
redenen, het rechterachterwiel eraf van de Lola-Ford.
Coronel zette zijn wagen
aan de kant, stapte uit en
ging zijn wiel ophalen om te
proberen een reparatie te
verrichten. Hij was daarbij
echter in overtreding omdat
het wiel meer dan vijftig meter van zijn wagen lag. Diskwalificatie was het gevolg
en de teleurstelling was begrijpelijk heel erg groot.

Hoekeyertjes ZHC genieten van 'vet gave' logeerpartij
'O

PSTAAN JONGENS
en meisjes," klinkt de
stem van de hockeycoach. Op het hockeyveld van
ZHC aan het Duintjesveld
klinkt het openritsen van tenten. Waar normaal gesproken
de hockeyballen om je oren
vliegen, staat nu een compleet
tentenkamp opgeslagen.
Het hockeyseizoen voor de
D- en E-jeugd wordt ieder jaar
ludiek afgesloten met een hockeyballendisconacht. D en E
wil zeggen: hockeyjunioren
van acht tot en met twaalf
jaar. Het betekent ook dat zaterdagavond de ouders van
veertig kinderen aan het vrijworstelen zijn met tentstokken en haringen. Nadat er
even geharrewar is over wie bij
wie in de tent gaat slapen, kan
het feest beginnen.
„Het was een zware nacht
en niemand heeft een oog
dicht gedaan, maar het was
weer een groot succes. Het
was lekker lang Echt dus we
hebben tot 's avonds laat gehockeyd," gaapt coach Cees
van Deursen zondagmorgen
bij het ontbijt. De enthousiaste dames van de evenementencommissie, Caroline Vreeken en Margriet Brandse, zijn
al ijverig met het ontbijt bezig.
Eén voor één kruipen de kin-

ter. „We zijn mei z'n drietjes
begonnen maar twee andere
vriendinnen zijn vannacht ook
bij ons komen liggen," lacht
Anne. „We zijn lekker tegen elkaar aan gekropen."
„Vet gaaf," vinden de vrienden Nicolai en Stefan (beiden
10 jaar oud) deze logeerpartij.
Zijn de meisjes enthousiast
over de disco en de bingo, de
jongens houden meer van
spanning en sensatie „Toen
het helemaal donker was, hebben we met z'n allen een hele
lange nachtwandeling door de
duinen gemaakt," vertelt
Alexander enthousiast. „En
we hebben een hert gezien,
dat was pas cool"
Ineke van der Ven, die de
jeugdafdeling van ZHC onder
haar hoede heeft, is trots op
zoveel saamhorigheid bij
'haar' jeugd. Ineke: „Dat is
nou zo grandioos van het beoefenen van een teamsport,
want lid zijn van een club is
meer dan sporten alleen."
Marleen Grotenhuis

Het was een zware nacht volgens coach Cccs van Deursen

deren uit hun tent en komen
op de lucht van de verse
broodjes af die zojuist door
bakker Jaap Paap zijn ge-

bracht.
In het koepeltentje van
Anne (8), Charlotte(9) en Jaimy (9) klinkt gegiechel. Voor

Foto Kaï 111 Schut

de tent ligt een grote berg
hockeysticks alsof het een
maxi-mikado-spel is. In de
tent is de puinhoop nog gro-

Wie meer wil weten over de hockeyverenigiiig, kan op zaterdag 24 juni
tussen 10 en 14 uur tijdens cle open
dag van de Zandvoortbe Hqckeyvcreiiiging een kijkje nemen bij de club.
Meer informatie: Ineke van der Ven,
tel. 5~1.8!)48.
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Personeelsadvertenties
worden gelezen in de
Nieuwsbladen van
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een
half miljoen lezers en een
gemiddelde leesduur van zo'n
21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

PASSAGE 3/29

ZANDVOORT

Op de 6e etage gelegen ruim 2 kamerhoekappartemenl met balkon op het zuiden.
INDELING:
Entree/hal met toilet, royale keuken met apparatuur,
woonkamer met aan twee zijden uitzicht, ruime
slaapkamer en een badkamer met ligbad en wastafel.

• Prachtig uitzicht over zee en duinen
• Woonoppervlak 80 rn2.
• Mag ook als 2e woning gebruikt worden.
• Servicekosten ƒ 426,10 per maand inclusief voorschot gasverbruik.
• Het appartement wordt compleet gemeubileerd en
gestoffeerd opgeleverd.

Vraagprijs; ƒ 356.000,-

WILLEMSTRAAT31

ZANDVOORT

Smaakvol gerenoveerd woonhuis met behoud van
originele details, zoals glas-in-lood ramen, paneeldeuren, oude houten vloerdelen, etc.
INDELING:
Entree, gang, toilet, royale woonkamer-en-suite in 3
delen met serre (circa 52 m*), 2 marmeren schpuwen en houten vloer, grote woonkeuken met inbouwapparatuur circa 30 m2, bijkeuken met wasmachine-opstelling annex speelkamer, originele houten
bordestrap naar 1 e verdieping: 4 slaapkamers (resp.
25 m!, 12 m', 11 m' en 7 m2), royale badkamer (circa 14 m!) met bad, douche, toilet en dubbele wastafel.

• vanaf 1996 totaal gerenoveerd.:
- rondom dubbel glas
- electra 10 groepen, 3 fasen en 2 aardlekschakelaars
- c.y.-combiketel 1996 (ATAG blauwe engel)
• originele plafondornamenten
• circa 700 m3
Vraagprijs: ƒ 895.000,-

BRUGSTRAAT 3A

ZANDVOORT

Ruime karakteristieke bovenwoning in het centrum
gelegen op loopafstand van strand en winkels.
INDELING:
Entree, trap, overloop, voorslaapkamer met fraaie
houten vloer, toilet, authentieke keuken met originele kastjes en granito aanrechtblad, mooie zonnige
woonkamer en suite voorzien van houten vloerdelen
met balkon op het westen, slaapkamer (tevens doorloop naar royale slaapkamer met vaste kast) en open
badkamer (e.v.t. af te sluiten) met wasmachine-aansluiting.
• Veel originele details
• Grotendeels dubbelglas
• Verwarming door gaskachel
• Oplevering 4 weken na oplevering nieuwbouw
(prognose laatste kwartaal 2000)
Vraagprijs: ƒ 289.000,-

ORANJESTRAAT 20

ZANDVOORT

Zeer royaal woonhuis in centrum dorp en op loopafstand van het strand. Zeer gezellig en modern uitgerust pension op prima locatie.
INDELING:
SOLS!.: gang met toilet, keuken, ontbijtzaaltje, bijkeuken met toegang tot tuin, 2 persoonskamer met
douche/toilet en wastafel en schuifpui naar tuin.
Beg. grond: entree/gang, 2 persoonskamer met wastafel, douche/toilet en openslaande deuren naar terras o.h. zuiden, 2 persoonskamer achterzijde met
wastafel, douche/toilet; receptie met balkon (v.m.
keuken)
1"'Verd.:2 tweepersoonskamers en 1 één persoonskamer, douche/toilet.
2d"Verd.: ruime studio met inboiiwkasten, keuken,
douche/toilet
" Modern sanitair
' Achterom naar Hogeweg
" Perfect onderhouden
Vraagp.ijs: ƒ 795.000

Cense & van Lingen
scoort huizenhoog!

Bel voor meer informatie
over succesvolle
personeelswerving met

DE RUYTERSTRAAT 86

TJERK HIDDESTRAAT 8/5

ZANDVOORT

Licht en zeer goed onderhouden 2 kamerappartement op de 3de etage met fraai uitzicht over strand,
zee en boulevard.

Op de 3de etage gelegen 4-kamerappartement yerbouwd tot 3-kamerappartement met fraai uitzicht
over zee, boulevard en duinen.

INDELING:
Entree, hal, modern toilet, badkamer met douche en
wastafel, moderne keuken (zeer fraai, wit met hout),
woonkamer en slaapkamer met vaste kastenwand.

INDELING:
Entree, hal, 2 slaapkamers. L-vormige woonkamer
nette originele keuken en badkamer, apart toilet.
Electra is uitgebreid
Gedeeltelijk dubbele beglazing
Servicekosten ƒ 389,- inclusief voorschot verwarming

• Tegelvloer door gehele appartement.
• Blokyerwarming
• Servicekosten ƒ 300,- per maand

Rina Verkaaik
020 - 562 2804

Vraagprijs: ƒ 289.000,-

Vraagprijs ƒ 395.000,-

Voor ons is het een sport
een record-opbrengst voor
Het Weekmedia EK-doelpuntenfestival

DE RUYTERSTRAAT 34

Op de 1ste verdieping gelegen 2 kamerhoekappartement verbouwd in1998 tot studio met schitterend
uitzicht op zee, strand en boulevard. Berging op de
begane grond.
INDELING:
Entree, woon/slaapruimte met witte plavuizenvloer
en moderne open keuken met inbouwapparatuur,
openslaande deuren naar het balkon op het westen,
ruime moderne badkamer met douche, toilet, wasta-

Test uw voetbalkennis en win schitterende prijzen
Vanaf 7 juni aanstaande kunt u op 4 achtereenvolgende
weken meedoen aan het Weekmedia EK-doelpuntenfestival
Het Weekmedia EK-doelpuntenfestival staat in uw krant op
7 juni-14 juni- 21 juni en 28 juni

fel.

• Vaste kastenwand over de volle lengte van de flat.
• Fraaie witte schouw in de woonkamer.
• Eventueel garage te koop.
• Gehele appartement voorzien van dubbele beglazing.
• Servicekosten ƒ 300,- per maand inclusief water/stookkosten
Vraagprijs ƒ 325.000,-

De prijswinnaars staan in uw krant van 5 juli
Speel gezellig 4x mee en U maakt kans op schitterende
prijzen!!!!!!!!!!!!!!!! (de eerste prijs is een 16-daagse reis
voor twee personen naar Brazilië, Uruguay en Argentinië)
Het Weekmedia EK-doelpuntenfestival
ook gezellig mee!!!

ZANDVOORT

uw huis te realiseren!
PARK OUYNWIJK FASE !! BOUWNUMMER 9 LA
SPEZIATYPEIII
ZANDVOORT

CENSE&
LINGEN

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

In het nieuw op te leveren ,,Plan Duijnwijk" op steenworp afstand van het strand gelegen zeer ruime 5kamermaisonnette van 175 m2, verdeeld over 3
woonlagen.
INDELING:
1'Verdieping: inpandig entree, gang, toilet, woonkamer met balkon, semi open keuken, eetkamer.
2' Verdieping: overloop 2 slaapkamers, badkamer
met bad, wastafel en toilet, 2 terrassen.
3* Verdieping: ruime hobbykamer
• Inpandige parkeerplaats
• Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper.
• Transport via notaris van de verkoper.
• Overdracht na gereedkomen project
Vraagprijs: ƒ 539.000,-

U doet toch

Jeep Wrangier.
Er kan er maar één

de

originele zijn.

DE
J E E P
W R A N C L E R
MAG
Z I C H e e n originele Jeep
noemen. Want hij s t a m t rechtstreeks af van de oer-Jeep. Dat ziet u
aan z'n stoere u i t e r l i j k , dat m e r k t u aan z'n o n o v e r t r o f f e n r i j e i g e n s c h a p p e n . Het idee van t o e n , r i j d e n w a a r geen wegen z i j n , is door
Jeep steeds verder v e r f i j n d . D a a r o m b e s c h i k t a l l e e n een Jeep over
Jeeps l e g e n d a r i s c h e v i e r w i e l a a n drij vi ng. En d a a r m e e gaat u verder als
anderen moeten a f h a k e n . Zeker met de soepele 2,5 l i t e r v i e r c i l i n d e r of
krachtige 4,0 l i t e r zescilinder b e n z i n e m o t o r . Ca naar de ChryslerJeep dealer voor een p r o e f r i t in het o r i g i n e e l : de Jeep W r a n g i e r .

Jeep
T H E R E'S O N L Y

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
J e e p W r a n c l e r 4 Oi luirdiop v a n a l l 5 4 . 9 6 5 , - . ( A f g e b e e l d ; j e e p W r a n g l e r 4 O t liardlop, l 7 1 . - 1 9 5 , - . } P r i j z e n md. BTW, a f i m p o r t e u r , c x c l . k o s t e n r i g k l a a r m a k e n en v c r w i j d c n n K s b i j d r a K e . L e a s e p r i j s o p a a n v r a a g
hu Cluvsk-r F m a n c c i 030 - 605 ')8 7 1

Hel voor m e e r i n f o r m a t i e D a i m l e r C l i r y s l e r N e d e r l a n d I).V. : 0 3 4 7 - 36 34 00, W i j z i g i n g e n v o o r b e h o u d e n . I n t e r n e t : w w w . c l i r y s l c r . n l
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Europees rampioensch

s Oranje speelt, is
inelle hulp wenselijk'

EK koeien en 22 kilometer file

Henny Schipper, de succesvolle
trainer van DWV FotoJaapMaars

E ZIJN VOORBEREID op calamiteiten. Ons signaalnetwerk
J)rdt 24 uur per dag bewaakt.
j de wijken hebben we technii hè aannemers, die ook 24 uur
iiraat zijn. We zijn zeer alert,'
! ibben ook extra mensen inizet, vakanties zijn verJaatst. Als zich een storing
ordoet, zal dat niet langer
|n dan strikt noodzakelijk."
ïonald van der Aart, persorlichter van de Amsterimse kabelexploitant UPC,
rwacht tijdens het EK-voetd geen problemen. Althans
et zolang het aan zijn bedrijf
;t. „Er wordt in de stad naurlijk ontzettend veel gegran. De kans dat er op een belald moment iets mis gaat, is
it uit te sluiten. Maar je mag
vanuitgaan dat zowel de
pnemers van graarwerkamheden als de gemeente
terst zorgvuldig te werk
ian. Vorige week donderdag
ad er echter wel in Geldernd een kabelbreuk op. In dat
val gaan we tot diep in de
icht door om het euvel te verilpen."
Mocht de stroom uitvallen,
in zijn er back-up scenario's.
Iet ligt er natuurlijk aan, wat
precies gebeurt. Onze sig.alaanlevering geschiedt via
'N Telecom of met een
raalverbinding. Ons straalition staat op de Kabelweg
op dat ontvangststation
aat een generator. Onze rinn zijn zo geconstrueerd dat
:t signaal zowel linksom als
chtsom kan worden doorgeven. Maar dat zijn gewoon
ize standaardnonnen," al:s Van der Aart.

Tijdens het Euro 2000toernooi geven trainers, werkzaam in de
Amsterdamse regio,
hun visie op dit evenement. Henny Schipper,
die van 1981 tot 1990
DWV ook al trainde,
miste dit jaar met 'zijn
clubje' de promotie
naar de hoofdklasse. In
de tussenliggende jaren was hij trainer bij
Khfc, AFC, Noordwijk
en Blauw Wit.

De meeste Nederlanders volgen
het Euro 2000 op de televisie, want
het bijwonen van wedstrijden is
slechts voor een kleine groep
weggelegd. Maar hoe betrouwbaar
is de signaallevering en wat te doen
als plotseling het tv-apparaat
uitvalt? Kabelexploitanten en tvreparateurs zijn stand-by.

stelt een medewerkster, die
voor verdere informatie verwijst naar de afdeling 'openbare verlichting'.
„Wij weten niet of Nuon een
noodplan heeft. Maar om de
signaallevering te continueren
hebben we wel heel veel voorzieningen in het kopstation.
Mocht Lopik uitvallen, dan
kunnen we overschakelen naar
het signaal van Wieringermeer.
Kabelbreuk kan natuurlek altijd optreden, maar dat is-dan
meestal overdag, omdat er

Kabelexploitant
en tv-reperateur
zijn stand-by

'Oranje al
kaartend naar
kwartfinale van
het EK 2000'
EDERLAND HEEFT zich
N
al 'kaartend' op een vrij
gemakkelijke manier

het Amstelveense reparatiebedrijf 'Repareert Uiterst Snel' is
het wel iets drukker dan anders, maar niet overdreven.
„De mensen komen wel op het
laatste moment, maar meestal
hebben ze nog een tweede tvtje op de slaapkamer. Jaren geleden was het veel erger. We
hebben ook de indruk dat
steeds meer mensen bij elkaar
kijken, zeker op campings en
in kantines. Maar als het een
noodgeval is, gaat irujn man er
wel op af. Hu is geen voetbalfanaat," stelt mevrouw Rus.
Bij het Amsterdamse bedrijf
Atss in de Rijnstraat is het wel
drukker dan anders. „We krygen vooral veel mensen bij wie
het apparaat al tijden mankementen vertoont en die dat nu
gerepareerd willen hebben.
Meestal maken we afspraken
voor de volgende dag, maar we
zijn tot tien uur 's avonds bereikbaar. Want dat tweede toestelletje wordt meestal voor de
spaps gebruikt. Je zou dus ruzie kunnen krijgen, want als de
man zegt dat hij dan naar de
kroeg gaat, is het ook niet
goed."

„We wilden Oranje op een bijzondere wijze succes wensen en we
dachten dat het een leuk idee was dat op deze manier te doen."
Directeur Dik van Wijk van het afvalverwerkingsbedrijf Van
Gansewinkel zette op een weiland langs d_e A 2 (tussen de afslag
Vinkeveen en Abcoude) een voetbalveld uit met echte doelen en
voorzag de koeien van oranje en blauwe besjes met nummers.

veelal na zes uur niet meer
wordt gegraven."
„In het ontvangststation
staan noodaggregaten voor
het geval van blikseminslag.
„Een paar uur voor de wedstrijd hebben we een scheidsrechter in
Maar dat is natuurlijk voor een
het veld laten lopen, die gele en rode kaarten uitdeelde. Het was een
korte onderbreking. Valt de
echte publiekstrekker, maar we hadden niet verwacht dat het tot
stroom in een bepaalde wijk
files zou leiden," aldus Van Wijk.
uit, dan is er geen voeding
meer. We hebben genoeg mensen om alert te reageren, maar
Ook bij Aatd aan Het Laagt
)e bv SLA, die het signaal er zal dan wel sprake van enig is het drukker. „Maar ik kan
lor de kabel in Amstelveen en ongemak zijn," aldus de niet zeggen dat er sprake is
van paniek. 60 procent van de
nstreken verzorgt, heeft wel woordvoerder.
huishoudens heeft een tweede
jlerlei voorzieningen. „Als
ich ergens een probleem Niet alleen de signaalleve- toe'stel, Maar .als Nederland
jbordoet, hopen we dat zo snel ring kan uitvallen. Tv-toestel- speelt is snelle hulp soms wen[jogelijk op te lossen. Maar als len hebben de nare gewoonte seUjk. Als ze voor half zes belgens de bliksem inslaat, kun- op de meest ongelukkige mo- len, kunnen ze meestal wel gefen we daar weinig aan doen," menten op zwart te gaan. Bij hblpen worden."
ET NEDERLANDSE speelde, haalde het wel drie
ELFTAL heeft zich
punten binnen. De tweede
geplaatst voor de
wedstrijd was het aanzien al
kwartfinales.
veel meer waard en ik
Vanavond zal in het duel met verwacht ook veel van de
Frankrijk worden uitgemaakt wedstrijd tegen Frankrijk.
of Oranje eerste of tweede
Wellicht al vast een
wordt in zijn groep. Een aantal voorproefje van de finale op
wethouders uit het
zondag 2 juli in Rotterdam."
verspreidingsgebied met
„Leuk dat ze doorgaan, al
'sport' in hun portefeuille
hebben ze tegen Tsjechië
spreekt hun verwachting uit. natuurlijk wel de nodige
mazzel gehad. Maar die
„Tot nu toe gaat het
strafschop was wel terecht,
uitstekend; zowel met het
want voor die tijd gebeurde
Nederlands elftal als met
dat shirtje trekken ook al.
Amsterdam. Rondom de
wedstrijden is het bijzonder
druk geweest, maar ook erg
gezellig. De verschillende
supportersgroepen hebben
zich prima met elkaar
vermaakt in onze stad. De
supporters, de
Amsterdammers en de
prettige manier waarop de
politie met hen omgaat,
Toen vloog de bal nog over het
hebben er voor gezorgd dat
Tsjechische doel." Volgens
het tot nu toe één groot feest Cor Bakker (De Ronde
is. De verwachting van de
Venen) geven die twee zeges
Amsterdamse organisatie en 'wel de nodige moed.' „Als ze
de politie is dan ook dat het de vanavond winnen, kunnen ze
rest van het toernooi zo blijft," in ieder geval in Nederland
blijven spelen. Het is een
stelt Amsterdams
sportwethouder Geert Dales, kwestie van rekenen
die optimistisch is over het
geworden, maar kansen op de
vervolg. „Hoewel Nederland
finale hebben ze nog wel."
de eerste wedstrijd niet goed
Uithoorns wethouder Gerrit

Op de eerste speeldag van Oranje (voor de wedstrijd tegen Tsjechië)
werden de koeien omstreeks twee uur 's middags het veld
ingestuurd.- De op weg naar de Arena zijnde supporters kregen op
die manier alvast een opwarmertje.
„Maar het trok ook de belangstelling van de media en op maandag
leidde dat tot een ongekende file van zo'n 22 kilometer. De politie
verzocht ons 's maandags om een uur of vier om een einde aan het
spektakel te maken. Daarop hebben we positief gereageerd. Maar
mocht Nederland de finale halen, dan overwegen we om het nog een
keer te doen. Dat is dan in een weekeinde en dan is er minder
verkeer," aldus de directeur van het landelijk werkende bedrijf

Sportieve politici voorzichtig
optimistisch over Oranje-elftal
[n het media-centrum zijn H
;e op bijna alles voorbereid

Verbruggen ging 'er lekker
voor zitten.' „Pilsje in de ene
hand, stukje worst in de
andere, maar ik ben nog nooit
zo chagrijnig geweest na een
wedstrijd," vertelt hij. „Voor
hetzelfde geld hadden ze twee
keer verloren. Tevreden over
het vertoonde spel ben ik dus
niet. Maar als je slechte
wedstrijden toch wint, groei je
wel in een toernooi, ongeacht
de tegenstander. De halve
finale kunnen ze wel halen,
maar als ze dan tegen
Portugal of Italië moeten zal

en als ik de commentatoren
moet geloven, kun je je
afvragen of het verdiend is.
Maar de punten zijn binnen en
het resultaat telt." Vanavond
zit hij zelf in de Arena bij het
duel tegen Frankrijk. „Ik
verwacht wel een overwinning,
maar het zal niet makkelijk
zijn. Ik denk niet dat Oranje
Rotterdam haalt, maar dat
het hier in de Arena eindigt. In
de halve finales dus, maar ik
kan het natuurlijk mis hebben
want zo'n voetbalkenner ben
ik nu ook weer niet."
Amstelveens wethouder
Joss Tabak is nog steeds
overtuigd dat Nederland de
titel haalt. „Al zal het tegen
Frankrijk wel moeilijk worden,
omdat mijn grote favoriet Van
der Sar niet meedoet. Op hem
heb ik al mijn hoop gevestigd,
maar we halen gewoon de
finale."
Aalsmeerder Paul van der
het niet makkelijk zijn. Maar
ik vraag me af of de spelers, Laarse is niet optimistisch.
die nationaal toch niet veel
„In onze pool heb ik
bereikt hebben dit jaar, zich er Nederland wel door de eerste
wel bewust zijn dat het
ronde laten komen, maar
nationale elftal het hoogst
verder komen ze denk ik niet.
bereikbare is."
Ik ben ook niet onder de
Deelraad sportwethouder
indruk van het spel. De eerste
wedstrijd was flut, de tweede
Mark van der Horst
(Zuidoost) heeft de eerste
iets beter. Er zitten nog heel
week geen televisie gezien. „Ik goede teams in, maar wie
heb het via de radio gevolgd weet, wat ze nog doen."

'In Amsterdam is het
EK één groot feest'

*Engelse supporters zijn erg lief
n van de vijf assistent-managers van het mediacentrum, Marion Massop (rechts), met twee van de
dertig vrijwilligers, Bouwe Bakker en Lisa Beerepoot, verstrekken de journalisten alle hulp en
'ormatie
FotoJaapMaars

ET LOCAL MEDIA schikking van de journalisten,
CENTER aan de voet voor de fotografen is er een
van de Amsterdamse isdn-aansluiting. „Sommigen
Arena biedt 220 tot hebben een werkplek gereser0 journalisten die het EK veerd, maar er zijn ook vrije
'fslaan een werkplek. Voor plaatsen."
Wel de schrijvende als foto- Het media-center in Amsteraferende persmedewerkers dam telt voorts nog een kantiallerlei faciliteiten aanwe- ne, waar op een leestafel alle
in de speciaal ingerichte (ook buitenlandse) kranten
nt.
zijn te vinden. „We hebben hier
voor het media-center ook een kantoor voor de Uefa«lens de organisatie verant- persvertegenwoordiger en een
ordelijke Barbara van bureau dat alle statistieken
aarthuizen, heeft een vijftal van de wedstrijden verzorgt.
sistent-managers, die in to- Veel steun krijgen we van Erik
al zo'n dertig tot vijfendertig van Leeuwen, de persman van
illigers 'aansturen'. „We Ajax," meldt Marion.
. hier op bijna alles voorbeI(
V' stelt Marion Massop, Voor de vrijwilligers in het
1 van de vijf assistent-mana- media center staat 'service'
*s.
voorop. „Hoe beter we op de
toi het centrum is een.labora- wensen kunnen inspelen, hoe
waar de acht tot tien meer begrip er ook is by de
flriers tijdens de wedstrijden journalisten. Zeker kort na een
* rolletjes van de in de Arena wedstrijd werken die onder
e fotografen laat ont- stress, vooral als er iets fout
. Er is een ICT Help- gaat in de verbindingen. Op
*K
voor het geval een pc het wedstrijddagen is het hier ook
t
afweten. In de werkarea altijd hectisch, maar het valt
an vijftig plekken met een me op hoe goed onze crew
fttnetaansluiting ter be- daarop inspeelt en mee om-

Tienduizenden
voetbalsupporters bezoeken
tijdens het EK 2000 ons
land. Uit liefde voor het
voetbal, maar ook voor de
gezelligheid. Die vertaalt
zich in topdrukte voor de
escortbureaus, die
honderden extra dames
hebben aangetrokken.

gaat," aldus Marion.
De sinds gisteren 22-jarige
Lisa Beerepoot (ja, dat is wel
even gevierd) studeerde communicatiewetenschappen aan
de UvA. „Betaald werk kan ik
mijn hele leven nog doen. Dit
wilde ik wel eens meemaken.
Mijn vader hoorde bij Studio
Sport dat ze mensen nodig
hadden. Daarop heb ik gerea"W"W OOLIGANS? NOU
geerd, aangegeven dat ik graag
•J DAAR
hebben
in de mediagroep wilde. We
• B onze meisjes echt
hebben een ontzettend leuke
JK.JL geen last van."
groep. Iedereen is heel gemoti- Frank Dijkstra, eigenaar van
veerd," aldus de Spanbroekse. een aantal Amsterdamse escortbureaus, stelt dat het mo„Het is een ontzettend leuke menteel drukker is dan anders.
ervaring. Je ziet van alles al „Vooral buitenlandse supporkunnen journalisten soms wel ters willen na een avondje
erg zeuren. Maar ze zijn ook stappen nog wel eens gezeldankbaar als je ze kunt helpen. schap hebben op hun hotelkaZo was er een Slowaak, die zijn mer. Denen, maar vooral Enfax niet kon versturen. Dat heb gelsen. Die laatste groep zie je
ik toen voor hem gedaan. Hu ook het meeste in Amsterdam
gelukkig en kwam toen met lopen."
een vaantje aan. Leuk toch?",
stelt Lisa. „En we zijn met een
Hoewel de Britten als 'hooligroep nog naar een wedstrijd gans' bekend staan, heeft hij
van zijn meisjes nog geen
geweest."
klacht gehoord. „GewelddaHenk Fokkink dig? Nou echt niet hoor. Ja, als
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ze in een groep samen zijn, wil- creet, maar de meeste klanten
len ze zich nog wel eens macho zijn toch vooral buitenlandse
gedragen. Maar alleen op een zakenlieden. 80 procent behotelkamer zijn ze poeslief. Ze taalt ook met een credit-card,
hoeven zich dan niet tegenover waar overigens onze naam niet
hun makkers te verantwoor- op staat vermeld," aldus Dijkden, zijn erg eerlijk tegenover stra.
de meisjes. Ze zijn ook niet zo
veeleisend als bijvoorbeeld
De bureaus zijn in elke teleAmerikanen. Die willen een vol foongids te vinden. „Dan lijkt
uur, omdat ze er voor betalen." het net of er heel veel bureaus
zjjn, maar in
Om aan de
te verwachten
werkelijkheid
zijn het er
drukte
te
maar
een
kunnen beantwoorden,
paar. Alleen
presenteren
zijn
extra
ze zich onder
meisjes aangenomen.
verschillende
Werken nor- ~----- "~~~~~~~-~~~~ namen," stelt
maliter 20 tot
de Amster25 meisjes voor 'Dream Girls' darnmer.
nu zijn dat er veertig. Speciaal
Niet alle escortbureaus zijn
tijdens de Euro 2000-weken is even 'open' in het geven van
de prijs voor een uur gezel- informatie. Ofwel wordt verweschap van 350 naar 200 gulden zen naar een woordvoerder ofverlaagd. Bovendien zijn de wel er wordt gesteld dat 'het
meisjes deze weken uitgerust bedrijfsgeheimen zijn waar anmet oranje condooms met een dere bureaus niets mee te masinaasappelsmaak.
ken hebben'.

EK zorgt voor
topdrukte bij
escortbureaus

„Maar het grootste deel van
ons werk komt van internet,
waar we een Amerikaanse, Engelse en Nederlandse site hebben. We werken natuurlijk dis-

'Amsterdam Call Girls' in
Amsterdam Zuidoost • heeft
geen extra dames aangetrokken. „Nee, daar hebben we
geen rekening mee gehouden.

We hebben ook geen speciaal
EK-tarief. Bovendien hebben
onze dames maar één klant
per avond en daarvoor wordt
gewoon 350 gulden per uur gerekend."
Het
Amsterdams-Rotterdamse bureau 'Women of the
World' heeft volgens pr-medewerkster Kate Alexander wel
extra dames aangetrokken.
„Die moesten wel aan de strenge selectiecriteria voldoen, die
voor al onze medewerksters
gelden." De verwachte extra
drukte is inmiddels op gang
gekomen. „Niet van de normale supporter, want we hebben
aan de prijs van 500 gulden per
uur niets gewijzigd. Maar voor
de officials, Vips en sponsors is
die prijs geen probleem."

geplaatst voor de kwartfinales
van het EK in eigen land.
Het thuisvoordeel werd al
direct uitbetaald in de eerste
wedstrijd tegen Tsjechië.
Mazzel en een
scheidsrechterUjke dwaling
brachten Oranje een zeer
onverdiende overwinning. Wat
een zelfbeheersing van die
Tsjechen.
Wat ging aan deze
wanprestatie van het
Nederlands team vooraf?
Een twee jaar durende
chaotische voorbereiding
onder leiding van bondscoach
Frank Rijkaard, waarin vooral
geoefend werd om niet te
winnen. En dat is met zo'n 40
spelers volkomen gelukt.
Een spelconcept hebben we
in die twee jaar niet kunnen
ontdekken. Chaos en
gezelligheid waren de
sleutelwoorden en dat zette
zich in de eerste poulewedstrijd tegen Tsjechië
voort.
Frank Rijkaard haalde nu de
'Kerstboom-variant' van Co
Adriaanse van stal, alleen nog
meer verdedigend. Het liep
voor geen meter. Een engeltje
op de lat en een engerd van
een scheidsrechter brachten
ons bij het volgende systeem.
De Denen speelden alles óf
niets en brachten het
Oranjeteam aan het wankelen.
Het Nederlandse team
speelde nu een soort 4-2-4
systeem met verkeerd
opgestelde vleugelspitsen. Het
liep van geen kant. Tot uw
schrijver in de rust een kaartje
ging leggen en met een
schuine blik opeens drie
doelpunten kon begroeten.
Denemarken was kapot
gespeeld en Nederland had
zelfs de koppositie in de poule
kunnen veiligstellen, dat
detail werd echter over het
hoofd gezien. Zoals zovele
details slecht zijn ingevuld:
zwakke veldbezetting, vooral
aan de zijkanten, onNederlandse opbouw via de
lange bal en ook met de
verkeerde speler(s) Stam en
Konterman, geen durf, geen
dominantie, kortom een soort
laf countervoetbal. Geen
avontuurlijk voetbal op de
helft van de tegenpartij.
Maar wat zeur ik, Nederland
haalt zijn punten en heeft zich
geplaatst.
Heb ik meer verstand van
kaarten dan van voetbal?
Henny Schipper

Rolstoelers naar
EK-duel in Arena

ACHT ROLSTOELGEBONDEN voetbalsupporters zijn
vanavond in de ArenA te gast
bij het duel tussen Nederland
en Frankrijk. De Zonnebloem
heeft dankzij een gift van de
Knvb ruim 500 kaarten kunnen
aanschaffen voor rolstoelers
en begeleiders om wedstrijden
van Euro 2000 bij te wonen.

„Driejaar lang heeft de Knvb
ons 250.000 gulden van de opbrengst van de wedstrijd om
de Johan Cruijffschaal geschonken. Voorwaarde hierbij
was, dat de Zonnebloem de
gelden zou gebruiken om chronisch zieken en gehandicapten
in staat te stellen belangrijke
voetbalwedstrijden bij te wonen," stelt René Rijkers van de
De dames die extra zijn aan- afdeling communicatie van de
getrokken, zullen vermoedelijk Zonnebloem.
ook na het EK wel blijven. „Er
wordt wel verwacht dat ze
„We hebben twee jaar gelenaar de wedstrijden kijken, den aangepaste supportersreiwant ze moeten wel over het zen naar de WK-wedstrijden in
voettaalgebeuren kunnen mee- Frankrijk gemaakt. Nu doen
praten. Maar dat is in andere we dat bij het EK. De mensen
situaties ook zo. Onze dames zijn geselecteerd via onze afdeweten wat er van ze verwacht lingen en we hebben al zeer
wordt. Meefeesten of troost enthousiaste reacties gekrebieden."
gen," aldus Rijkers.
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Weekmedia 17
Gezocht goede serieuze/hulp
in de huishouding 1x 3 uur
iedere 2 wkn. Mot ingang v.a.
september in Zandvoort. Interesse? Bel 023-5713359.

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-ndvortentios kunnen worden ge^ot ovni 1 of 2 kolornntün brocdte in diverse lettorgrooltnn, ovonluool met
bedrijfslogo/vignet.
Plontsing is mogelijk in do volgende oditiocombinattos:

Casino Royaal / Play-ln ZandUitgaan
voort zoekt schoonmakers
voor 4x 3.5 u. p. week. Zie de
Sportcafé Zandvoort voor
advertentie elders in dit blad.
bruiloften, recepties, persoverjaardagsGevr. voor A'dam B'veldert: 1x neelsfeesten,
catering. 023Gezocht: Spaanse of Portu- p.w. een flinke werkster, Ned.- feestjes,
5715619:06-54616812.
gese werkster, Nederlands- sprekend. Tel. 020-6461913.
sprekend. Tel. 020-6461913.
Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
Technisch personeel
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!
D.I.T. Interim Techniek, een snelgroeiend technisch servicebureau, zoekt voor industrie en utiliteit ELEKTROTECHNISCHE
Evenementen
MEDEWERKERS van diverse niveaus. Heeft u interesse in
een vaste baan, goed salaris en opleiding?
OPENLUCHT
VLOOIENBelt u dan 020-6817787
MARKT, Amsterdam-Noord
Zondag 25 juni 10-17 uur.
(Para)medisch personeel
Terrein Sporthal De Weeren,
Beemsterstraat (bij slecht
Vakantie en op zoek naar (tijdelijk) werk??
weer binnen). Inl.: Midland BV
Bel Apotheek De Buitenveldert in Amsterdam-Zuid.
033-4751167.

Ed. 17:

We zoeken een

Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd; dinsdag 1 0.00 uur,

Opleidingen en
cursussen

Apothekersassistente

Ed. 1 t/m 10:

en een

6 odilies van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Gourant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitonvefdertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 1 5.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstclveens Weekblad. Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 0,00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6.60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 1 5,00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in rekening gebracht, alsmede ( 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

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

Algemeen Hulpassistente
(vanaf 17 jaar)
Apotheek De Buitenveldert, Kastelenstraat 167, Amsterdam
Tel. 020-6420546, vragen naar Mevr. de Jongh of Mevr. Kasje.

Administratief/kantoorpersoneel
Vanwege uitbreiding zijn wij, ter versterking van het
secretariaat, op zoek naar een:
(parttime)

MANAGEMENT-ASSISTENT
PROFIEL:
Heao-secretariele opleiding / vergelijkbare opleiding
(Schoevers).
Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal.
Werkervaring (± 2 jaar).
Gedegen ervaring met Microsoft Office alsmede Internet.
Voor meer informatie over OBJECT TECNOLOGY
raadpleeg onze website: www.objecttechnology.nl
Voor sollicitaties kunt u contact opnemen met Chantal van
Klinaeren of John van den Berge, tel.: 020-4706132

(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)

VAN G O G H

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

MUSEUM

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Dans- en
balletles
SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

de Natrasseniial in
Het bed van de Matrassenhal
geheel compleet voor een

Scoringsprijsje
IN 80 X 200 VOOR 599,EN 7O X2OO VOOR 599,-

ALLEENIN
90X200

Lichaamsverzorging
Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092
Kap-/Schoonheidsspecialiste.
Wil jij je haren laten invlechten, bel mij: 020-6994233.
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Vraag en aanbod
T.k. toilettafel. Eiken met
marmeren blad,
geslepen
spiegel, ƒ450. Tel. 5714507.

Gevraagd
KINDERFIETSJE
Het Van Gogh Museum te Amsterdam, waaronder ook het met zijwieltjes + bolderkar.
Museum Mesdag in Den Haag ressorteert, is met jaarlijks ruim
Tel. 5716829.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.
1 miljoen bezoekers -waarvan meer dan de helft-buitenlandersZONNEPANELEN,
een sterk internationaal gericht museum. Naast de permanent Aangeb.
tentoongestelde collectie worden er jaarlijks meerdere tentoon- 46/56 cm, 9 V, 15 amp.,
stellingen georganiseerd, vaak in samenwerking met buiten- ƒ125,-p.st. Tel. 020-6317841.
landse musea. Ruim 130 medewerkers zorgen voor de
Hartelijk gefeliciteerd
organisatie en ondersteuning van deze en andere activiteiten T.k. aangeb.: bruinieren stoel
Felicitaties
en centrifuge.
Herman nu hoor je er ook bij. in het museum. De afdeling Financiële Administratie (FA) is
Tel. 023 - 573 04 90.
J.V.S.
28 LATS ELEKTRISCHE BODEM MET KNIEKNIK EN INSTELBARE MIDDENbelast met de uitvoering van de boekhouding van het museum
Zaterdag wordt ROGER 50
en
de
museumshop
aan
het
Museumplein,
alsmede
het
jaar: Gefeliciteerd! Mirjam,
ROGER gefeliciteerd
SEKTOR (2 MOTORIG, 3 J AAR GARANTIE) + MATRAS + BEUGEL + POTEN
Dieren en
verrichten van kassawerkzaamheden aan de publieksgang.
Willem, Romy, Dominique.
met je 50e verjaardag!
Vanwege
de
steeds
toenemende
hoeveelheid
werk
is
er
op
de
Martha, Klaas, Wendy, Klaas.
-benodigdheden
ROGER wordt zaterdag
afdeling FA een vacature voor de functie van:
Abraham. Gefeliciteerd!
Ellen Cats Hondenkapsalon,
Verloren/
Martin, Mariska, Lisa, Larissa.
Achterweg 1, Zandvoort.
boekhoudkundig
administratief
VOLGENS AFSPRAAK
gevonden
ROGER nog even en je bent
medewerker
023-5730068.
ook Abraham, gefeliciteerd!
ARMBAND VERLOREN 25Jasperdien en Karel.
5-'00 tegen beloning terug te FUNCTIE-INHOUD:
Financieringen
bezorgen ƒ100,- zw. stenen. • controleren en coderen van financiële bescheiden
Tel. 06-10098868 voicemail.
• inbrengen van boekingsgegevens in het geautomatiseerde
Autoverzekering
Alleen op woensdag 21, donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 juni 2000
systeem
VA ƒ 75 - DORSMAN
• verzorgen van de crediteuren- en debiteurenadministratie
Personeel gevraagd
Openingslijden: maandag 12.00-17.30 uur
Keulsche Vaar* 3R, Breukelen"
blijft
toch
goedkoper!
• bijhouden van de voorraadadministratie
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 lot 17.30 uur
Bel nu: 023-5714534.
• opstellen van diverse informatieve overzichten
Tel. 0346-164010
Algemeen
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
GRATIS PARKEREN l G RAT l S B E ZORG
• verrichten van voorkomende werkzaamheden op de
Uniek in Nederland! Geen
afdeling
e e r- a a n
BKR-toetsing, maar toch geld.
O O O m a t!r a. s
0900-20 20 720.
B i n r» e o v e r i n g - .
r- m a-,t r;a.-,s.-s .e-;
FUNCTIE-EISEN:
's Middags naar 't strand, 's morgens even werken (9-12 uur) • PD-boekhouden
Hele spontane meid van 21 Ik heet Gerry, ben een stevige
• kennis van Excel en Exact
in ons hotel (centrum). Wij zoeken een
Kunst en antiek
Vakantie
jaar wil graag een afspraak vrouw van 46 met 2 kinderen.
• relevante werkervaring
ontbijt-Vkamerhulp
maken met iemand die onge- Wij zoeken een leuke vent die
• zelfstandig en accuraat kunnen werken
Info: 023-5714674.
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN veer dezelfde leeftijd heeft. van kamperen, fietsen, sauna,
Buitenland
Hoort zij snel iets van je? natuur en dieren houdt! Ben jij
ARBEIDSVOORWAARDEN:
Micro-advertentie versture
Boxnummer 296287.
Te huur Costa Blanca van
dat? Boxnummer 270140
Uw bedrijfslogo/vignet
• fulltime aanstelling (36 uur), aanstelling voor 12 maanden
JUNI VEILING
per post? Ons adres is:
15 juni tot 15 augustus woning
• bij gebleken geschiktheid is een vaste aanstelling mogelijk
o.a. antieke Friese staartklokken, staand horloge, couliissenBen jij een leuke, spontane, Ik ben Co, 51, heb 5 kinderen
Micro's Weekmedia
7 pers. alle comfort,
• salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring bedraagt min.
in uw MICRO-advertentie?
tafel, klapbuffet, secrétaires, Hollands kabinet, babyvleugel,
ongebonden waarvan 4 uitwonend en zoek
Postbus 156
gemeensch. zwembad.
ƒ3.500,- en max. ƒ4.600,- bruto per maand overeenkomstig pendules, tapijten, schilderijen, beelden, verlichting, veel klein- niet rokende,
man en hou jij van kinderen, een serieuze betrouwbare
1000 AD Amsterdam.
Tel. 020-6431298.'
salarisschaal 6/7 van de CAO verzelfstandigde rijksmusea
Informeer naar de mogelijkheden.
goed, enz. enz. Op maandag 26 en dinsdag 27 juni aanvang gezelligheid en leuke dingen man.
JIJ?
Boxnummer
• ingangsdatum zo spoedig mogelijk
19.30 uur. Kijkdagen vrijdag 23 juni 14-21 uur,
ondernemen? BEL MIJ! Box- 260827
0906-lijnen
zaterdag 24 en zondag 25 juni 10-16 uur.
nummer 270127.
INFORMATIE OMTRENT DE FUNCTIE
Niels, 26, 1.80, 65 kg, bruin
*attentie *attentie * attentie * attentie *attentie * attentie *
Spinnerij 33, Bedr.terr. Legmeer, Amstelveen, 020-6473004.
EN TOEZENDING CVS:
Diny. 1,82, houdt van dieren haar, bruingroene ogen zoekt Nieuw! leder uur leuke vrou- POSTCODE DATING!
PROMOTIETEAM
Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij Wilma
en kinderen, autorijden en een leuke vriendin om gezelli- wen op SBS-6 text pagina Vrouwen zoeken snel cont;
Alles
voor
uw
tuin
Vermeulen (hoofd Financiële Administratie) 020-570 52 00.
samen de natuur in! Bel snel ge dingen mee te gaan doen. 745. Kijk en bel 0906-1588 Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
zoekt voor de zomermaanden, eventueel voor langere tijd,
De sollicitatiebrief met CV, vóór 27 juni 2000 richten aan het
Bel 020-5626271 voor het om te kijken of het klikt! Boxnummer 864903
(99cpm).
SBS-6 text pagina 745
Te koop: FICUS op stam,
nieuwe promotors / begeleiders voor landelijke
Van Gogh Museum, t.a.v. mevrouw W. Vermeulen, Postbus
2,5 m hoog, met pot: ƒ350,-. snel opgeven van uw Micro- DOEN!! Boxnummer 312727
promotieactiviteiten. Bel hoofdkantoor: 020-6343702
Postcode
daling:
vrouwen
Nu 60 cpm! Gay direkt apar
Jonge vrouw, 24 jr., slank en
75366,1070 AJ Amsterdam.
advertentie.
Tel. 023-5714013.
MW. VERKEERSAFZETTINGEN gezocht v. omgev. Haarlem/ Vermeld linksboven op de enveloppe: vacaturenummer FZ.03.
uit jouw postcodegebied!
Binnen 3 seconden live
Micro-advertenties opgegeven mooi figuur, donkerbruin lang
Amsterdam/Utrecht. Kans op vaste baan! Ben je flexibel, een
voor maandag 15.00 uur,
0906-17.17 (60cpm)
op 0906-0888
haar, groene ogen. Ik hou van
Reparatie en onderhoud
aanpakker, bereid op onregelm. tijden te werken en heb je
worden al in dezelfde week op een terrasje en een biosPersoneel voor kinderopvang
Vrouwen, 18-55, geven telnr.
Geen wachttijden, geen sa
eigen vervoer? Bel D.I.T. Interim Techniek: 020-6817787.
woensdag geplaatst.
coopje. Boxnummer 289199.
voor contact!
intro's. Direkt apart! 09
Ijzerhandel Zantvoort
Schilder heeft nog tijd voor
Enrico Italiaanse Specialiteiten
K.D.V. HAP zkt voor haar
Bel: 0906-18.22(1 gpm).
50.222.02 (100cpm)
Swaluestr. 7 Zandvoort
binnen- en buitenwerk, vrijblijBV Amsterdam
Personenauto
's
babydreumesgroep
een
Nu ook slptenservice, onder- vend
prijsopgave. Tel.
Leuk en goedbetaald vakanzoekt per direct
Geen 0906 op je rekening! Bel Wilt u reageren op een ;
LEIDSTER voor 4 dgn p.w.
houd beveiliging, timmerwerk 5719800 na 19.00 uur.
tiewerk ! Verdien tot ƒ200,- pd.
te koop aangeboden
nu gratis de datinglijn 0800- vertentie onder nummer, ze
MAGAZIJNMEDEWERKER 0900-2002005(1 gpm).
Wij hebben 3 groepen met
met eigen buitendienst
uw brief dan aan: Miei
4901 (b.g.g. 010-2946151)
Info tel. 020-4622722,
DE KLUSSENBUS
een knusse huiselijke sfeer
bij u aan huis.
Te
koop
Nekaf
Jeep,
bj.
1960,
SAABservice
Molenaar
BV
Weekmedia, Postbus 1:
Voor iedere klus, bellen dus.
t.a.v. Judith.
en werken samen in nauw
Tel. 023-5712418
legergroen,
ƒ9500,-.
1000 AD Amsterdam.
Tel.:023-5713780.
teamverband. Ons K.D.V. is
Tel. 06-51964102.
Rep., onderhoud en APK
De inzendtermijn bedra
gelegen aan een kantorenMicro-advertentie versturen
Commercieel personeel
SAAB
9,3
9,5
900
-'9000
maximaal 8 weken na pla
complex in A'dam met een
per post? Ons adres is:
Woonruimte
te
huur
aangeboden
Snel een Micro-advertentie
Eigen
rev.afd.
voor
SAAB
sing. Uw reactie dient v
groot metro / bus / treinstation.
Micro's Weekmedia
opgeven?
Bel
020-5626271
motoren/versn.bak
stuurd te worden in een f
Salaris is conform de CAO
Nog surfstalling te huur voor Particuliere Micro-advertenties
Postbus 156
Financieel adviseur/
of fax uw tekst naar 020Div. SAAB occ. bj. '90/94
velop met in de linkerbovi
worden doorgeplaatst op ATS
Welzijnswerk. Uw schriftelijke
surfplanken: Paviljoen 21.
1000 AD Amsterdam.
6656321.
Tel.
023-5614097
hoek vermelding van l
Text.
Management Trainee bij
sollicitatie kunt u richten t.a.v.
Tel. 5715524
briefnummer.
Mevr.
Schuiten,
Postbus
Spaar Select voor onze nieuw te
12716, 1100 AS Amsterdam.

LDBD

CDB

De Matrassenhal

Naar 't Strand

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Woonruimte te huur gevraagd

openen vestiging in Almere.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
Personeel aangeboden
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
Particulieren
Ervaren klusjesman voor
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
ontvangen
schilder- en timmerwerk
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
50% korting!
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie 020-6898850 / 06-55754352
met CV aan Spaar Select, t.a.v. John Gaarlandt,
Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
U wilt wel eens wat anders? Maar u aarzelt omdat u geen 'dertiger' meer bent? Informeer dan nu bij Walra. Walra: de bekende leverancier van hoogwaardig huishoudtextiel zoekt assistentie. Walra biedt u gedurende de eerste twee jaar een leuke
opleiding. Zo leert u alles over het interieur, stoffen en kleuren.
En hoe u klanten moet adviseren. Kortom: u krijgt een complete opleiding tot interieuradviseuse! En wat extra leuk is: uw
klanten stellen uw komst bijzonder op prijs. Bel nu Walra voor
een leuke baan. Maar doe het alleen als u minstens 10 uur per
week beschikbaar bent en over een auto kunt beschikken.
Meer weten: bel 040 - 2282125 en vraag naar Mieke.

Horecapersoneel

Winkelpersoneel

Slagerij Woorts Maasstraat 54
Amsterdam, tel. 020-6795374
Eetcafé Boomerang zoekt zoekt een medewerker/ster
voor de zomervakantie een voor de verkoop van vlees en
handige, gezellige keuken- vleeswaren in onze ambachhulp. Werktijden en uren in telijke slagerij. Geboden wordt
overleg. Leertijd ca. 16-17 een zelfstandige functie met
jaar. Je kunt ons bellen op doorgroeimogelijkheden.
023- 571 9213. Vraag naar Uiteraard een passende honoRob of Danny.
rering.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Naar 't Strand
's Middags naar 't strand, 's morgens even werken (9-12 uur)
in ons hotel (centrum). Wij zoeken een

ontbijtVkamerhulp
Info: 023-5714674.

Net werk. stel zkt zelfst. Studerend & werkend stel
woonr. binnen ring A'dam. Hr (25, 27) zkt woonruimte in
max ƒ1.200 incl. 020-6827560 A'dam e.o. Bel: 020-6925270.

Verhuizingen
Bel Ben voor grote en kleine X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
verhuizingen. Goedkoop en kamerverhuizingen/transport.
vakkundig. Tel. 06-53208374. Voll. verzekerd, 020-6424800

Kennismaking
• ; GESPECIALISEERD IN CARAVANBQOT-)EN BANKSTELSTOFFERINGEN

f
_

...

,„...„
:

..'
;:

_

damast latex 16 cm 20 cm Foam.
:

!F70x200;VM 99,-'M60;-' ' :i8p,v: 275>, 339, ' 390,- •• 509,-. :860>

a;80x2öo' v.'rios.-^ies^ ;;i9b,- Jzso,- 359,- 415,- ;559,- 870,- •
;::.;9Q.x1SOï:>'ï:110;---J75^' 200- 285;-:;389,-;425,- :': 559,- •: 960,S90x20p;niV:l15,-^185;-''215,- :290,- 399,-- 440,- ''569,-' 970,- '
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SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD
,. Duohpöcketveringmatras ^
fe£ ;1 000 individueel verende
ppckètyererrincl..latex ••\';
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70x200x24 van 1520,voor 895,- . : r 80x200x24.yan.1950,;hvoor995,t ;x;';=.S:'^ •
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Compfessorslraal 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331 329
Papaverweg 17
; Amsterdam-Noord : Tel. 020-6324959
Postiesweg87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
VanWoustraat96 .Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
~•:]• A'; ;'; >; Van Woustraat donderdag kóopavönil , ',•'•::'
b>:"':: :X'"':'.:;''iV:Ov'/ ww.pmk.nl '\•• V: :';;•.•"•.. i .'V;/ -.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Val jij op slank en blond, luis- Eigenlijk ben ik best te tevreter dan snel naar mijn oproep! den, heb een eigen huis, baan
Ik kan je alvast verklappen dat en geen problemen. Toch mis
ik niet voor de poes ben. Wil je ik dat ene waarnaar jij misweten waar ik zoal gek op schien ook op zoek bent.. Bel
ben, luister dan via: Boxnum- maar om er achter te komen.
Boxnummer 700646
mer 364605.
Geluk moet je zelf maken!
Mijn hond is dik en blij! Ik ben
slank, heel tof maar ben wél
lonely! Als jij van de natuur
houdt en geen vlees eet, dan
moet je mij bellen! Ik wacht op
je! Boxnummer 849337

Ik ben een Surinaamse meid
van 30 en zoek een leuke
vriend tussen de 30-40. Ik ben
1.60 en heb een mollig figuur.
Ik hou van tennis, stappen en
mijn 4 honden. Boxnummer
218409.

Nicole, Goed uitziende lieve
jonge vrouw, is gescheiden,
100% monogaam en verwacht dat ook van jou! Durf jij
nu nog te bellen? Boxnummer
317022

Hou jij van blond en rond dan
zit je bij mij gebakken!
Ik ben een leuke vrouw en wil
graag persoonlijk contact via
de lijn opbouwen!
Boxnummer 234875

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
l/m 3 regels

f 6,06

t/m 4 regels

f 8,08

l/m B regels

f 1 0.1 1

t/m 6 regels

f 12,13

t/m 7 regels

f 14,15

t/m 8 regels

f 16,17

t/m 9 regels

f 18,19

t/m 10 regels

f 20.21

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Pïaatsingsdatum/data:

Telefoon:

woensdag 21 Juni 2000
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moet zinnenprikkelend zijn

^loriade w
publieke

AN HET WOORD is ir. Jan van Doesburg, oudvoorziter van de Verenigde Bloemenveilingen
Nederland en nu voorzitter
van het stichtingsbestuur van de
Floriade 2002. „De Floriade heeft
een officiële status en wordt ook
door de diverse overheden
gesteund. In 1995 presenteerden
wij het plan, een jaar later zijn
we al begonnen met de realisa'
tie. Als de tentoonstelling half
^ '*l ^
f
april 2002 opengaat, zijn we dus
/
*~ i ' v.
zo'n zeven j aar bezig," conclu,
" _/
deert Van Doesburg.
_ ,

A

Dat het een goed plan was, bleek uit
het feit dat de Nederlandse
TUinbouw Raad, die een competitie
uitschreef waaraan elf gemeenten deelnamen, uiteindelijk de
keus op de gemeente Haarlemmermeer liet vallen.
„Natuurlijk hebben we geleerd van de voorgaande Floriades,
maar we realiseren ons ook heel
goed dat er tien jaar tussen zit Dat
vereist creativiteit en organisatievermogen Daarbij scheppen wij alleen
de mogelijkheden, zeg maar wij zorgen voor de coulissen De deelnerners zelf moeten in hun inzending
hun visie kunnen uitdragen "
Op het grootste betaalde publieksevenement van Nederland worden
tussen half apnl en half oktober
2002 zo'n drie miljoen bezoekers verwacht, van wie een derde uit het
buitenland komt. Dat aantal is voldoende voor een sluitende begroting, waarvoor overigens de gerneente Haarlemmermeer garant staat
Van Doesburg is er van overtuigd,
dat dat aantal ook gehaald wordt „Het is met alleen een ontmoetingsplaats voor de vakmensen, maar ook het gewone
publiek krijgt iets geweldigs moois te zien "
Midden in de polder zijn nu al de
contouren van het 65 ha grote park
zichtbaar Dat bestaat uit in totaal
drie deelgebieden, ieder met een
eigen onderdeel van het thema 'feél
the art of nature' Het verwoordt en
verbeeldt het samengaan van alles
wat uit de natuur is ontstaan, door
de mens is gemaakt en zintuiglijk
waarneembaar is
Het masterplan voor de Floriade
2002 is gemaakt door tuin- en landschapsarchitect Niek Roozen uit
Weesp „Hij heeft veel ervaring en
ook aan andere internationale tumbouwtentoonstelhngen meegewerkt," stelt drs Karin Zomer, communicatiemanager van de Flonade
Daarbij gebruikte Roozen een aantal
bestaande natuurlijke elementen, zoals de Gemedrjk, ooit aangelegd om als bescherming voor Amsterdam te dienen In trjd
van oorlog zou het land buiten die drjk onder water worden
gezet Maar ook het twintig jaar
oude Haarlemmermeerse Bos gaf
Roozen een plaats in zijn masterplan
In zijn ontwerp heeft de architect
rekening gehouden met nationale en
internationale uizendingen „Een
aantal landen heeft al definitief toegezegd te komen Maar we zijn nog
met een aantal in onderhandeling
Zoals bijvoorbeeld met de Europese
Unie De Euro is dan immers ingevoerd en het kan best interessant
zijn om daar op de een of andere
wrjze op in te spelen," aldus Van
Doesburg
Van het basispark zijn de contouren
al duidelijk zichtbaar Eind oktober
begon de bouw van een glazen overkapping voor de binnen(bloemen)tentoonstellingen. Ook het
planten van bomen en hagen rond het parkeerterrein verkeert
in een ver gevorderd stadium, terwijl in één van de deelgebie-den van het park 60 000 vaste planten zrjn gepoot

De Floriade is dé
wereldtuinbouwtentoonstelling van
Nederland, die elke tien
jaar wordt gehouden.
Dat de vijfde editie in
de gemeente
Haarlemmermeer
plaatsvindt, heeft de
initiatiefnemers geïnspireerd dit lustrum op
een bijzondere wijze te
vieren. „Er is een traditie ontstaan. Niet alleen
wordt het het grootste
publieke evenement in
2002, maar we zijn ons
goed bewust dat het
publiek 'verwend' is,
dat het steeds hogere
eisen stelt. Het is voor
ons dan ook een uitdaging het publiek tevreden te stellen.

O)

it in 2002 het grootste
enement in ons land

In het meest noordelijk gelegen parkdeel (Vijfhuizen) worden
de zintuigen geprikkeld, het 'feel' gevoel. De helft van een
langgerekte vallei wordt overdekt door een glazen kap van 100
bij 278 meter, een oppervlakte groter dan vier voetbalvelden bij elkaar,
waarvoor 2300 meter stalen verbindingsbuizen nodig waren, terwijl 45
betonnen palen met een lengte van
12 meter de tussendraagconstructie
i
vormen. De deuren tussen het
gesloten en open deel onder de kap
i,,
zijn van glas, drie meter breed en
zes nieter hoog. In het gesloten deel
komen 35 tot 40 wisselende exposities die een beheersbaar klimaat
\ \
nodig hebben, zoals de inzendingen
uit Afrikaanse en Amerikaanse landen.
In het open deel van de vallei
komen de mediterrane inzendingen,
groenten-, fruit en sierteeltinzendingen en die van (semi-)overheden, bedrijven en organisaties.
Hier komt ook de 'Kas van de Tbekomst', waar inzicht worden
gegeven in de technische ontwikkelingen, zoals milieubewuste, energiebesparende en arbeidsvriendelijke productiemethoden.
Veredelaars en kwekers presenteren
een breed sortiment van bloemen en
planten, maar ook de tuinbouwsector krijgt daar een plaats.
Ten zuidwesten van het
Vijfhuizengebied, geseheiden door
de Geniedijk, ligt Meerbos, welk
deel is geïnspireerd door het
Nederlandse polderlandschap. Op
tien eilanden van 60 bij 60 meter
wordt hier 'the art of' uitgewerkt. De
artistieke mogelijkheden van de
mens met de natuur. Op vier eilanden wordt de Groene Stad gerealiseerd: hoe wonen, werken en recreëren we in 2010? Ieder eiland krijgt
zijn eigen landschap (cultuur-, weide-, bos- en waterlandschap), verschillende tuintypes en er wordt een aantal verschillende soorten woningen zowel boven- als ondergronds, in
bomen en op het water gebouwd.
Op de andere eilanden komt tot
uiting hoe overheden, bedrijven en
sponsors werken aan een duurzame
groene leefomgeving. Spectaculair
in dit deel is de 'Big Spotters' HUI',
een heuvel 25 tot 30 meter, bevat
500.000 kubieke meter zand. „Dat
zijn veertig duizend vrachtwagens,
een colonne van hier naar Parijs,"
illustreert Van Doesburg de
omvang. Het grondvlak (230 x 230
meter) heeft dezelfde afmetingen
als de pyramide van Cheops in
Egypte. Die heuvel biedt een fantastisch uitzicht over de Floriade en
wijde omgeving.
In het zuidelijkste deel, het
Haarlemmermeerse Bos, staat het
element 'nature' centraal. De indeling roept de sfeer van een
romantisch Engels landschapspark op. Kolossale blokken
Belgische natuursteen zijn verwerkt in de oevers van de plas.
Een bloemenvallei met 1,5 miljoen
bloembollen begroet de bezoeker,
langs de waterkant liggen de internationale tuinen uit Azië en Europa
en er is een collectie van 200 verschillende soorten waterlelies.
Zeeland heeft hier zelfs eigen grond
gestort voor de provinciale inzending.
Eind deze maand wordt de versneld
aangelegde nieuwe ontsluitingsweg
(N22), opengesteld. Twee halten van
de Zuidtangent (vrije busbaan)
'garanderen' de bezoeker dat
Schiphol binnen het kwartier
bereikbaar is. „We willen het station
op Schiphol centraal stellen.
Vandaaruit willen we het busvervoer
gratis aanbieden. Maar er is ook parkeerruimte voor 5000
auto's en 280 touringcars," aldus Van Doesburg.
Henk Fokkink

RIE MAANDEN lang, gelijktijdig met de Jacob Olie-tentoonstelling in het Gemeentearchief
Amsterdam, hield deze krant een fotowedstrijd met als thema 'Straatleven'. Ruim zeshonderd foto's
werden hiervoor ingezonden. Deze en komende weken publiceren we op de Uit & Vrije Tijd-pagina
enkele foto's die een troostprijs hebben gewonnen.

D

IMf
Het Festival Moderne Clowns vindt van 29 juni tot 2 juli plaats op diverse locaties in de stad. Mime-, opera-, toneel- en muziekclowns; (tragi)komische figuren uit de hele wereld van het hoogste niveau bevolken Amsterdam.
Op donderdag 29 juni, vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli speelt in Theater
Bellevue om 20 uur

Rob van Reïjn
de afscheidsvoorstelling van een meesterclown

Hij brengt als ode aan en ter afsluiting van zijn lange theaterloopbaan, het programma Toen en Nu. Een collage van solo's zoals hij deze van 1949 tot 2000 op
de Nederlandse en internationale podia gebracht heeft, 'classics' maar ook
nieuw solowerk. Nog een keer de kans om deze oude meester aan het werk te
zien.
Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een
korting van 7,50 gulden op de normale toegangsprijzen van 24,50 en 18
gulden. U kunt kaarten reserveren bij de kassa van Theater Bellevue
(Leidsekade 90), telefoon 020-5305301.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL

.J9 -n Cate, amsterdam
8, Koningin Beatrix 60 jaar

Eva Pennink, Amsterdam
1948, 'De melkboer komt aan de deur van ons huis in de Richard Wagnerstraat

De bon is geldig voor maximaal
twee personen, niet in combinatie met andere korting en niet
geldig op reeds eerder gekochte
kaartjes.
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Deze schitterende prijzen kunt u winnen!!!
Hoofdprijs
•
'
'
Een 16-daagse reis voor twee personen door Brazilië, Uruguay en Argentinië
Vraag 10:
Voor welke club
speelt de Engelse
aanvoerder Alan
Shearer?
(1) Liverpool
(2) Newcatle United
(3) Everton

1e prijs
.
Philips Kleuren W, 28 PW 8504, inclusief afstandsbediening

Euro-kentekenplaten in 1 dag gereed.
Alle merken autoruiten.

2e prijs
JVC , XVD 701, DVD speler met ingebouwde AC-3/ MPEG decoder, geschikt voor DVD,
Audio en Video CD; superieure studio beeldkwaliteit, perfect stilstaand

Wij vergoeden 150,- eigen
risico en de rest regelen wij
met uw verzekering.

Ko<ïlk

. 3e prijs
JVC, HRS 7600, S- VHS Hifi stereo videorecorder, 6 yideokoppen, showview en pdc,
inclusief afstandbediening.

;S^p^^^

Vraag vrijblijvend inlichtingen:

Foto Focus waardebon

Lijsterstr. 1 8 2042 CJ Zandvoort

4e-prijs
Sony, MZR 70, minidisc walkman voor digital recording en playing, inclusief adapter en
oplaadbare batterijen.
5e prijs
BCC waardebonnen 3 stuks van fl. 100,= en 4 van fl. 50,=
Bovenstaande prijzen zijn ter beschikking gesteld door Kras Reizen en BCC.

VERSTEEGE's
IJZERHANDEL

idübbel f>rirït2!e foto GRATIS

Parkveldstraat 19 - ZANDVOORT

Tel. (023) 571 25 54
HALTÉSTRA^37 ZftNDVQÖRT

FM8
Een Hitachi bovenfreesmachine voor het 'bovennatuurlijke werk'.
De bovenfreesmachine is niet zo'n gebruikelijke machine in de
werkplaats van de doe-het-zelver. Toch een machine om even bij
stil te staan, want deze bovenfreesmachine freest niet
minder dan 27.000 toeren(ü!) mqeiteloos de mooiste randjes en profieltjes aan uw (keuken)kastdeurtjes en
planken. Ook als rechte slijpmachine
te gebruiken.
Specificaties:
Spantang 8 mm, freesdiepte 52 mm, fijnen snelinstelling, krachtige 550 W
motor, gewicht 2,3 kg

PETER
Vraag 5:
Wie was de bondscoach van Oranje tij:denshet EK in 1980?
(1) George Kessler ;
(2) Rinus Michels
(3) Jan Zwartkruis

Electrische fiets bij ons verkrijgbaar

Strandweg 1, Zandvoort
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort - Tel. 023 5714638
dagelijks geopend van 11.00-02.00 uur

ORANJE KOORTS
komt weer tot leven

vanaf 2.3^^9~
Haltestraat 31

PSLAGER
SPECIALITEITEN

Vraag 6:
Voor welke Engelse
club speelde Jerryl
Hasselbaink?
(1) Liverpool
(2) Newcastle United
(3) Leeds United

SNACKSVAN UWTOPSLAGER

bij

NEDERLAND OLE OL

't wapen van Zandvoort
KOM NAAR VREEbimq
VOOR EEN UlpSATÉ
MET qRATÏS SATÉSAUS

Alle wedstrijden LIVE op TV

De brom/fiets

specialist

/«w

't is van de

AA dus goed!

Slagerij Vreeburg
Haltestraat 54
tel. 5712451

1'vK

-

MG/
*t"*~^~

Weekmedia
EK-Doelpuntenfestival
invulbon:

WOSUNff
Vraag 4:
Voor welke club
speelt de Italiaan
Paulo Maldini?
(1)Juventus
(2) AC Milan
(3) Inter Milaan

VerJkoopJRepariiüc~Acccssoircs.occacions

Lukou Tweewiclers

Deze bon goed bewaren en na de vierde
prijsvraagweek insturen. Bon moet uiterlijk 3 juli
binnen zijn op onderstaand adres (vergeet de
postzegel niet):
Het Parool/Weekmedia
T.a.v. Herti Stad T.10.26
Postbus 507
1000 AM "Amsterdam

Kochstraat 8 nieuw-noord Tel 5716504

Optelsom
Optelsom
Optelsom
Optelsom

week 1 - 0 7 juni
week 2 - 14 juni
week 3 - 21 juni
week 4 - 28 juni

Totaal optelsom
Ijzerhandel Zandvoort

"dit is uw prijswinnend getal
Uitslag prijswinnaars Weekmedia EK-Doelpuntenfestival:
05 juli in deze krant.Over de uitslag kan niet
gecorrespondeerd worden.

Deze bon uitknippen en vier weken bewaren.

*
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AUTOPOETSCENTRALE

Koper T.C.C

l
t

E.K. AANBIEDING
Het totaal reinigen van uw auto
en een gratis parkeerplaats voor de
hele dag incl. halen en brengen.

Vraag 11:
Wie scoorde tijdens
het EK van 1988de
winnende treffer in
de wedstrijd West
DuitslandNederland?
: (ï)RÜüdOullit~
(2) Marco van Basten
(3) Ronald Koeman

Voor TL l 99 j" (ex. BTW.)
Onder het totaal reinigingen verstaan wij
Afspuiten van:
Motor
Velgen

Carrosserie
Shampowaxen met polishlaag en het totaal
reinigen van uw interieur.
Voor meer informatie

G R O E N T E EN FRUIT

Veel Voetbalplezier
met Daniels
Kant en klaarmaaltijden
en salades

n
bruna

Grote Krocht 25

Balkenende
Grote Krocht 18
Zandvoort

O6-21 2O2 2O2
Koper T.C.C
Ampèrestraat 8 - 2041 cl Zandvoort

Zandvoort - Telefoon 5714404

HEEL WAT MENSEN
GUNNEN ZICHZELF
GEEN NACHTRUST.

Vraag 8:
Voor welke
club speelt de
Belg LUC Nilis
volgend sei' zoen7
', (D PSV
(2) Anderlecht
r
(3) Aston Villa

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m vrijdagS.OO - 18.30 uur

Doe eens gek!

023- 572 00 66

!

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Bij ons diverse oranje
artikelen voor EK
Ook boeken en tijdschriften
over EK verkrijgbaar.

WINTERSPORT
Kom voor een goed bed eens langs bij:

Vraag 7:

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA!

van MEEUWEN

De Slaapvooriichter voor Kennemeriand
RIJKSSTRAATWEG 67 - 71, HAARLEM. TEL. 023-5254956

! Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

62 jaar

1938

MICHAEL L! J ES E N

Waar
vond het
EK in 1980
pjaats?
(1) Spanje
(2) Portugal
(3) Italië

7 dagen per week

open

2000

"TCD

Kerkstraat 16, Zandvoort
Tel. 5718655/fax 5718655

Vraag 1:
Wie was de
bondscoach van
Oranje tijdens
het EK 1988?
(1) Ernst Happel
(2) Guus Hiddink
(3) Rinus Michels

SLIM

<• A
*J

•f

- ; Vraag 9:
:.Vpor welke Italiaanse
•club speelde de Duitse
,. fecord-intemational
' Lothar Matthaus?
(1) AC Milan
(2) Inter Milan
(3) Lazio Roma

fyfan
lekkere tfw$h<den tiij
Amrixw Clwken

tel, 023-5733003

ôtore
Kerkstraat 8. Zandvoort

Haltestraat 13, Zandvoort

Speciaal voor EK

Haltestraat 23 c, Zandvoort
Vraag 2:
Hoeveel doelpunten
maakte Marco van
Basten tijdens de
wedstrijd
NederlandEngeland op het EK
vani J 988?
(DGeen
(2) Een
(3) Drie

Tel. 0235717093

Wil je echt
de oranje sfeer
meemaken.
Dan moet je
bij ons zijn

Hoe speelt u het Weekmedia EK-Doelpuntenfestival
Toets uw voetbalkennis met het Weekmedia EK-Doelpuntenfestival
en win schitterende prijzen!
Gedurende vier weken moet u de elf voetbalvragen van het
Weekmedia EK-Doelpuntenfestival beantwoorden. Omcirkel het
getal van het juiste antwoord; In totaal doet u dit dus elf keer. Tel nu
de 11 omcirkelde getallen bij elkaar op. Nu vult u het eindgetal in op
de bon rechtsonderaan de pagina. Bewaar deze bon goed, want we
gaan dit spel in totaal vier weken spelen. Na de vierde en laatste keer
heeft u vier getallen. Deze vier telt u bij elkaar op en de uitkomst
hiervan is het getal waarmee u meedingt naar de schitterende
prijzen. Uit de goede inzendingen worden,deprijswinnaars geloot.

incl. De Hit

ANTON AUS TIROL
DE HAVENZANGERS
SÜGER LEE HOOPER
JOHN EN RON
EK
aanbieding

KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolbergweg, Zandvoort

Party
VOETBALSTAMPERS

Eet-Café La Bastille
Haltestraat 58
2042 LP Zandvoort
Tel. 023-5715111

95

19,

Vraag 3
Welk
land ward in 1984
Europees
Kampioen?

café

6HOOIEI
Zandvoort
ALLE WEDSTRIJDEN VAN HET
EK LIVE OP HET
MEGATV SCHERM!

ZONDAG 18 JUNI
VOETBAL OP HET MEGA-SCHERM
MET LIVE OPTREDEN VAN: BERNARDO

WOENSDAG 21 JUNI
VOETBAL OP MEGA-SCHERM
MET LIVE OPTREDEN VAN: JOHN EELTINK

ZONDAG 25 JUNI
VOETBAL + OPTREDEN VAN JERICK
(O.A. BEKEND VAN DE APRÈS SKIHUT)

(1) Frankrijk
(2) West-Duitsland
(3) Italië

14
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-Timing uitzendteamVoor KLM Catering Service op Schiphol
zijn wij op zoek naar
Produktiemedewerkers (ft/pt/vakantiekracht)
Chauffeurs C rijbewijs
Laders/Lossers
Administratief medewerker (tot eind augustus)
Bel snel en schrijf je in!
Voor iedere inschrijving een leuke EK-attentie!
Timing uitzendteam
Overtoom 112
020-6124040

Werk "~

je trots
op ben'
[!,»\ \\

<

u

Casino Royaal / Play-ln Zandvoort
is looking lor u

x.ockt een

Cleaner f/m

Schoonmaker v/m

WERKTIJDEN:
Het aantal te werken uren per weck bedraagt gemiddeld 14 uur. De wcrktijdcn per dienst zijn 3.5 uur per dag van 7.00 tot 10.30 uur. 4, 5 of 6 dagen
per week in een rooster van 10 weken waarvan 4 weekenden.
WORKING HOURS:

This is a part-time position for 3.5 hours per day, from 07hOO until 10h30.
You will work in shifts on a 4, 5 or 6 day weck basis, constituting a timetablc of 10 weeks with 4 weekends includcd.
SALARIS:
Het salaris bedraagt bij aanvang gemiddeld ƒ 20,- bruto per uur (afhankelijk naar ervaring), reiskostenvergoeding.
SALARY:
Starting salary ƒ! 20,- per hour gross (commensurate with experience) and
travel reimburscmcnt.
NADERE INFORMATIE:
Indien uw belangstelling
contact opnemen met ons
een afspraak. In verband
wij uw sollicitatie binnen

uitgaat naar deze functie, kunt u op werkdagen
secretariaat: 023 - 57 19 535 voor het maken van
met de voortgang van de procedure, ontvangen
één week na het verschijnen van dit blad.

FURTHER INFORMATION:
If you are interested, you can contact our office on 023 - 57 19 535 to makc
an appointment. You are kindly rcqucsted to apply within a weck aftcr
publication of this magazine.

MET SPOED GEZOCHT !
VERPLEEGKUNDIGEN
A lL\ l

(wisselende diensten op O-urenbasis)

VERZORGENDEN (C en D)
Ben je op zoek naar een flexibele baan in de thuiszorg?
Kun je het vak op kwalitatieve en zelfstandige wijze uitoefenen?

Bel dan nu naar NTN Thuiszorg Amsterdam.
Tel. 020-6714288
Wat heeft NTN te bieden?
m een passend salaris, conform CAO thuiszorg
B goede secundaire arbeidsvoorwaarden
H verschillende mogelijkheden m.b.t. het dienstverband .
B spaarloonregelingen en deelname in collectieve verzekeringen
m regelmatige (bij)scholing, (opfris)cursussen, etc.
NTN Regiobureau Amsterdam - Roerstraat 1, 1078 LH Amsterdam

Amslcril;mi 'nuiis/.oriz is met cirai -UHH) medewerkers een v;m de
üiiuttsie /ory;i;inbieders v;m Nederland. We bieden een compleet pakkei Inuis/oi u: van huishuuilim: lot gespecialiseerde verpleging en van
kraam/ore lot maallijdservice. Daarmee stellen we enkele liendui/ellüen Amsterdammers in slaal om /n goed mogelijk thuis te blijven
\vnnen.

Amsterdam
Thuiszorg

Zelfstandig werk... volop afwisseling...
ruime mogelijkheden...
Zorgverlening bij cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

verzorgenden C (m/v)

Wat wij bieden?
Ben je herintreder en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar: avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken... ga zo maar door. Verder kun je rekenen op interne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.
Iets voor jou?
Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c.v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.

rekenen op een volledig betaalde interne opleiding en allerlei

'innovatieve' organisatie. Daar '/.ijli we trots pp. - En daar korrien

mogelijkheden om je loopbaan verder vorm te geven De meeste

l

Accountemps Uitzendbureau - een onderdeel van
Robert Halfint. Inc. - startte 25 jaar geleden met
het uitzenden van uitsluitend financieel,
administratief en bancair personeel. Inmiddels
is Accountemps met meer ,dan 270 kantoren
wereldwijd marktleider in het bemiddelen van
financiële functies.

onze menseii- rond voor uit/Overigens niet alleen :/omdat .we

vacatures bevinden zich in het westen van het land

\eerj pro-actieve en grensverleggende, dienstyerleher zijn. Maar

Je profiel

•pok-vanwege de zeer goede doórgroeimogclijkhëtleri; Snel grote

Voor de HBO-functies vragen we een opleiding HEAO (FE,

v verantwoordelijkheid. De vele opIcidirigs(acilitciten.;Qf de kans orn:

AC, BE of MER) of SPD Bedrijfsadministratie. Voor de MBO-

ook :in?bijvoorbeeld 3.2 uur per week een meer dan interessante;

functies heb je een opleiding MEAO (BA, EJ) of MBO, richting

v carrièrete maken.

:

" •; ;.'•. ••'. . '•' '•:••'/': •'..'"•'..:::'".,- . ';/.:•":: f '•^•••^•Ii\i7.:: ••'-•:.'

Accountancy of Assistent-Administrateur, afgerond. Indien je nog
niet in het bezit bent van je diploma, maar dit binnenkort hoopt

ACCDUNTEMPS ZDEKT:

1

1

HBO'ers en MBO'ers ""

te behalen, kun je nu toch a! solliciteren. Je bent punctueel, kunt

Ee'n van onze opdrachtgevers is een bedrijf
dat met behulp van de Gen Therapie (Bio Chemie).
medicijnen ontwikkeld ter bestrijding van kanker
en cardio vasculaire aandoeningen. Voor deze
opdrachtgever zijn wij op zoek naar een
Administrateur. Taken en verantwoordelijkheden:
volledige administratie, maandelijkse rapportage/
• jaarrekening, belastingaangiftes (loonbelasting/
BTW), rapportering t.b.v. subsidies, operationeel
cash management facturering, salarisadministratie
(ADP), ad hoc analyses. Gevraagd wordt: heao of
gelijkwaardig, ±5 jaar relevante ervaring, accuraat,
hands-on mentaliteit, kennis van Excel. Een pre is:
ervaring met US gaap, bekendheid met multivers.
Geboden wordt: deel uitmaken van een jonge dyna'mische organisatie, mogelijkheid tot meegroeien.

Maak een goede start van je loopbaan in de fiscaliteit of accoun-

analytisch denken, je staat stevig in je schoenen en je kunt goed

tancy. We zoeken fiscaal-technische medewerkers voor de eenheden

met mensen omgaan. Ook ben je een goede teamwerker met de

Ondernemingen. Een mooie stap, mede omdat je bij ons een

nodige flexibiliteit.

volledig betaalde opleiding kunt volgen. Je houdt je bezig met het

Je reactie

zo goed mogelijk afhandelen van fiscale zaken van ondernemingen.

Solliciteren doe je via een formulier dat je samen met een infor-

En je behandelt belastingaangiften en controleert bedrijfsadministra-

matiepakket kunt aanvragen bij de Belastingdienst, telefoon

ties, waarbij je als HBO'er vooral de complexere zaken onder je

0800 - 1237. Dit-nummer is bereikbaar van '19 juni tot eri met

hoede krijgt. Bij onduidelijkheid of onvolledigheid leg je contact met

30 juni 2000 tussen 9.00 en 21.00 uur. Noem bij de .aanvraag van

ASSISTENT CONTROLLERS

de belastingplichtigen of hun adviseur. Zo nodig zorg je voor aan-

het sollicitatieformulier referentienummer 2060/AS. Vervolgens

vulling of correctie. Daarbij ga je duidelijk, slagvaardig en zorgvuldig

kun je het formulier tot uiterlijk 14 juli 2000 inzenden.

HOOFD ADMINISTRATIE

Op dit moment'zijn wij op zoek naar diverse'-:'
Assistent Controllers. Onze opdrachtgevers variëren
van ICT bedrijven tptpróductiemaatschappijeri.peTl taken houden'over het' algemeen in: het assisteren ',-' •'
van de'controller bij'het samenstellen van diverse; ;• .
rapportages, het controleren en bewaken van <Je " :,
administratieve processen, budgetvoorbereiding'en: v overige ad-hoc zaken. Gevraagd wordteen opleiding-?: v
op heao/spd niveau, kennis van geautomatiseerde"';- -1
financiële systemen, ervaring is een pre.' : f:'--;,",'
M EDEWERKÈRS

•i

te werk, want je bent immers het deskundige en dienstverlenende

:

www.belostingJienst.nl/wefken

gezicht van de Belastingdienst naar buiten toe. Je verdient in
deze functie een salaris dat op termijn kan oplopen tot ƒ 78.500
bruto per jaar voor MBO'ers, en tot ƒ 100.000 bruto per jaar voor
HBO'ers, op basis van een 36-urige werkweek. Tevens kun je

Belastingdienst

Diverse opdrachtgevers -van 'ons in verschillende^- -:'-•:';:
vakgebieden zijn'op zQek-naaV;Me^ewrKèrs^'jif
i*
i
'
'
'
'
'
namelijk uit: journaliser^/aaftyrageK*yenwerJ<firi;'?|;'
- beheer d
e
b
'
'
"opvolging open klantritimmërSi' telefoohaai'andêlm^=".
e.d. Opleiding: minimaal;Tn'eao-niyéau, cônuausi-'. j \,
catief op alle niveaus, extravert/goede talenkennikvjs
ASSISTANT-ACCOUNTANTS Hs|
Voor een aantal accountantsbureaus in
• < ' •';•
Amsterdam en omgeving-zijn wij op zoek naar •'>, ^
assistant-accountants. Wij zoeken starters en ervar, -Y,
ren assistant-accountaats.'trw taken zullen bestaan \,~
uit het verzorgen van de administratie van cliëntèri -. ; ^
zoals het voorbereiden en samenstellen van 'de jaar-'- '• '
rekening, verzorgen van 'aangifte omzet?; vpb- en . _;
inkomstenbelasting (en 'salarisadministratie). \\ '-',
Opleiding: heao be/a'c; spd, ,- ;' '•\: i
'- ,
• -. ' y
V' '^

(SENJOR)'. ;-Vu •'• ' ' -H:'-Ï>

ACCOU NTMANAGERI ;; : : ;;; j
Onze opdrachtgever is als "Public Order Member" ,<;•;-;
en Tussenpersoon Publiek op'de Knanciëïe'lerm'ijft;;'-;-;
markt Amsterdam (FTA5 lid van.de "Etiropéa'rt ',\;,\ |
Options Exchange" (EOE). Laatstgenoemde is'-" /~j
inmiddels getransformeerd in ABXQptiebeursBVV ,';\
onderdeel van Amsterdam Bxchanges NV.'Eeze:>?, •' ^
organisatie houdt zich bezig met liet analyseren' ' •:',l
en het uitvoeren van orders met betrekking op rV;
aandelen, opties en futures. De actieve belegger -V ?•
kan gebruik maken van hun systemen en' expertise'1 \:;
van de adviseurs. De functie van (senior) Account--, " "•;
manager kan worden onderverdeeld in de volgende ' -'
segmenten: rekeningbeheer, research, opleiding,-'-'; j
acquisitie. De Senior Accountmanager zal' in op- '; - '
dracht van cliënten handelen. Gevraagd wordt: , ;
hbo werk- en denkniveau, affiniteit en kennisvan
financiële markten en producten (aandelen, opties, ,
futures), communicatief, besluitvaardig en daadkrachtig, enige jaren ervaring in soortgelijke functie.
Naast bovenstaande functies zoeken wij oolc
regelmarig: Business Analist, Assistent Boekhouder, , ,
Medewerker Back-office, Financieel Analist,
''
Salarisadministrateurs, Medewerker Crediteuren- •
administratie. Data Entry Medewerkers.
Kijk voor meer informatie op onze internetsite:

die zich herkennen in deze persoonsomschrijving. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken? Ben je in staat te luisteren naar het verhaal
van je cliënt? Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat in je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.

De Nederlandse Bclast.ingdjcnst staat bekend als een moderne en

www.accountempsjiet
of neem contact op met Accountemps
Uitzendbureau. Ons adres is:
Trivium - Derkinderenstraat 24,
1062 DB Amsterdam.
Telefoon (020) 470 90 11. Fax (020) 470 90 09,
E-mail: amsterdam @ accountemps.nl
ACCOUNTEMPS NEDERLAND

bolk *Is de zon ie
Dat kan! Ben je 15 jaar of ouder en zoèkje een vakantiebaan \vaarje:s^icebewust;ï
werk kari doen? Bij IvlcDóriald's.Zandyoortzpeken^wij mensen;zö^ jij yóprp^rt-S
•: -.'v' : time eri full-tirne werk. Twijfel niet langer enM V\tody feüeidö ^»;ï'ó;|:
"V ••';•\•"•'.'' ;..'. :.;'•- ; Voor een afepraakielefcx^

Amsterdamse School voor
Gezondheidszorg

Zandvoort

ALRAVEN VAN H^Ï-L COÏ.Ï.EGE
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

De vraag naar gediplomeerde assistenten wordt steeds groter.
Daarom start de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg
-bij voldoende deelnamemet ingang van september 2000
• Ondernemersdiploma - Middenstand nieuwe stijl
B BKB

-Basiskennis Boekhouden.

• ComputerBoekhouden (Exact)

Apothekersassistent
pfctersassistent

H PDB

-Praktijkdiploma Boekhouden

• MBA -Moderne Bedrijfsadministratie
B PMM

-Praktijkdiploma Middenmanagement

O Basiscursus PC-gebruik
B Europees Digitaal Computer Rijbewijs
B Microsoft Office voor Windows

De assistent /s een specialist op het hoogste MBO-niveau (4):

B PD/, l W/2W - Praktijkdipl. Informatica l S 2 (o.a.MN2 en MCA)

• je werkt in hoge mate zelfstandig, vaak in teamverband

B Reiswereld-SEPR-IATA-UFTAA Standard en Advanced

B je bent sociaal én je bent nauwkeurig

- Galileo -Reistel

ftm üfthi'firo'ip RöbcrtHalf International Inc

B Basistaalvaardigheid l en II

accounlëmps

B Nederlands op het werk voor anderstaligen

Ben je minimaal 21 jaar, heb je minstens een MAVO-D diploma of

B Kantoorpraktijk en kantoorautomatisering

ben je werkzaam (geweest) in de gezondheidszorg en
DAAR KUNT LJ DP REKENEN ~

fl Opleiding Assistent Secretariaat
B MBO-InDelen voor medewerkers van bedrijven

heb je belangstelling???

- Boekhoudkundigmedewerker -Commercieel medewerker Bank
'

Bel dan voor de brochure: 020-6715911

en Verzekeringen -Commercieel medewerker Binnendienst
E9 Trainingen op maat

De opleidingen zijn gehuisvest in de locatie
Fred. Roeskestraat 90 1076 ED Amsterdam

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en per auto (gratis parkeren)
maakt deel uit van /

regionazi opleidingen centrum amsterdam en omstreken

woensdag 5 juli
18.00-20.00 uur
Bel voor de Studiegids 020-5161666 of kom voor in forma tie en
inschrijving naar de Schipluidenlaan 20 te Amsterdam (naast

;

:m et

Stat/on Lelylaan). E-mail:

bedrijfsopleidingen.wvhc@roc-ams.nl

woensdag 21 juni 2000

VVeekmedia 17

;

rHemeken

. .-A-;

WW

' • • ' • • ' ;'^;.;X ' »•.,'.'.•:•.•."•..-.•'•••••'••©'

Voor Heineken Evenementen Service zijn wij op
zoek naar:

Chauffeurs C rijbewijs
je brengt materiaal naar de Evenementen en zorgt
dat deze opgebouwd wordt, onregelmatige werktij-

den!

Administratief medewerker M/V
Oplossen en verklaren van verschillen
Grootboekadministratie, crediteurenadministrtie

-Timing uitzendteam -

Jij hebt d
bagage
voor een

Ceintuurbaan 308
020-6769710

Overtoon.112
020-6124040

CASINO ROYAAL / PLAY -IN; ZANDVOORT

Seceurop

DM DEUDEKOM

Casino Royaal / Play-ln Zandvoort zijn amusementscentria waarin men kan spelen op
kansspelautomaten. In ons team, dat bestaat uit 23 medewerkers, wij zijn zeven dagen per week geopend van 10.00 uur a.m. tot 2.00 uur p.m., is een vacature ontstaan voor
!

Internationaal transport en verhuizingen

i

Vraagt voor spoedige indiensttreding:

MEDEWERKER AMUSEMENTSCENTRUM v/m

Verhuizers

De werkplekken in het amusementscentrum, zoals de wis;:.,elkassa en de spelersruimte, zijn erop gericht onze bezoekers, in het centrum van Z.:Jndvoort, een uitgaansgevoel te geven.

Chauffeur Binnenland
Vereisten: Groot rijbewijs, chauffeursdiploma,
bakwagen, trekker-oplegger.

Chauffeur /Verhuizer
Vereisten: groot rijbewijs, chauffeursdiploma

Wij bieden u:
• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar (d aarna voortzetting in een
vast dienstverband bij goede beoordeling);
j
• Een 3£>-urige werkweek volgens rooster;
i
• Een goed salaris dat past bij uw ervaring, leeftijd en inizet;
• Verder bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, onder meer een collectieve pensioenverzekering, spaarregelingen en een reiskostenvergoeding.

Nederland

is

een

van de grootste beveiligingsorganisaties in Nederland. Wij

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan:
A. J. van Deudekom B.V. Industrieweg 35
1115 AD Duivendrecht, tel. 020-698.19.81
www.deudekom.nl

bij

het bewaken en het beveiligen
van personen,

goederen

High Risk
voor

het

uitvoeren

iht Ai

van

specialistische

m/v

veiligheidscontroles

op

de

en

luchthaven Schiphol bij vluchten met een zogenaamd "verhoogd veilig-

gebouwen. Seceurop is boven-

heidsrisico". Tot de werkzaamheden van de High Risk Flight Agent behor n
o.a. het afnemen van veiligheidsinterviews bij passagiers, het fouillpren

d/en

toonaangevend

in

de

beveiliging van de burgerlucht-

van passagiers en de controle van handbagage. Deze functie kan zowel
fulltime als op afroepbasis worden uitgevoerd.

vaart in Nederland. Een profesFunctie-eisen:
sionee/ bedrijf dat staat voor

-

HAVO/MBO niveau

heldere en creatieve oplossin-

-

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal

gen

voor

beveiligingsvraag-

stukken.

Informatie en sollicitatie:
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt j op werkdagen contact opnemen met ons secretariaat: 023-5719535 of u schrijft ; een korte sollicitatiebrief
met CY naar (e-mailadres is mail@playin.nl):
Casino Royaal / Play-ln Zan dvoort
Antwoordnummer 301
2040 VB ZAN DVOORT

Seceurop zoekt:

weten door jarenlange ervaring
exact wat er komt kijken

Vereisten: Ervaring in bedrijfs- en machine
verhuizingen

Functie-eisen:
'i
• U heeft een vooropleiding op LBO/MBO-niveau;
• Uw leeftijd is vanaf 25 jaar en u bent gewapend met een vriendelijk karakter;
• U beschikt over een goede uitdrukkingsvaardigheid in hist Nederlands:
• Spreekvaardigheid in Engels is een pre;
j
• U bent woonachtig in de regio. •

met inh,

-

Onbesproken gedrag i.v.m, antecedentenonderzoek

-

Goede contactuele eigenschappen, representatief uiterlijk

-

Bereid zijn onregelmatige diensten te werken volgens rooster

-

Woonachtig zijn binnen een straal van 60 km vanaf Schiphol

-

Te allen tijde bereid zijn en in staat zijn de luchthaven te
bereiken.

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!

Ervaring
door

Sluit geen origineele getuigschriften bij uw

is niet

het

vereist!

verzorgen

Seceurop

van

investeert

opleidingen,

in nieuwe

waaronder

de

medewerkers
Basisopleiding

Luchtvaart Security en de opleiding Algemeen Beveiligings Medewerker.

sollicitatie. Soms komen ze niet terug.
In verband met de voortgang van de procedure, ontvang n wij uw sollicitatie binnen
één week na het verschijnen van dit blad.

En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar

Sollicitatie:

dubbeltjes uw getuigschrift kopieeren.

Interesse in deze uitdagende baan in een dynamische werkomgeving?
Neem dan telefonisch contact met ons op via 020-316 32 31

SECEUROP
NEDERLAND

A>*
KENIUEMER

ZORG

KRAAMZORG

Secure the sky

op donderdag 22 of vrijdag 23 juni tussen 11:00
Seceurop Nederland Security Check

en 21:00

uur!

B.V.

Postbus 75589
1118

ZP Schiphol

Een onderdeel van het d ienstenpukket van de regionale thuiszorgorganisatie Kennenier Thuiszorg is
de kraamzorg. Wij zijn op zoek naar
tecKwuEujl

KRAAMWERZORGENDEN m/v
Voor gediplomeerde kra \mverzorgenden of kandidaten met het diploma mdgo-vz die bijvoorbeeli
hun gezin willen combii eren met werken in de kraamzorg k u n n e n wij flexibele contracten bieden.

Heb je op
Volgens rooster:
A weekenddiensten
A wachten
A 5-uurs diensten
A 8-uurs diensten

een

Personeelsadvertenties
Herintreders zijn van harte welkom. Deskundige praktijkbegeleiders zijn aanwezig. In overleg met u
kunnen de werktijden ingepland worden.
A Ook leerlingen met hdpcndc opleiding, mavo-diploma of vbo (met twee vakken op C-niveau
waaronder Nederland!:;) kunnen zich aanmelden.

Met een bereik van ruim een half miljoen
lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n

i"
*r

Als deze functie u aanspreekt dan k u n t u uw sollicitatiebrief voor B j u l i a. s. sturen naar mevrouw
I. Staats, personeelsconsulent, Kennemcr Thuiszorg, Postbus 6166, 2001 HD Haarlem.
k u n t ook telefonisch contact opnemen met mevrouw G. v.d. Vlist of mevrouw L. v.d. Vorst,
-s,,,«N
zorgmanagers, rel. (023) 510 04 17/04 18.
•
/

f liomcpagc:\v\vw.kiL'iincmcr-thuiszorg.nl, c-mail: i.sraars@kcnm:nicr-thuiszorg.nl
Keinicmcr Tbuiszm -ij voldoet nnn de kwaliteitseisen vnn de Landelijke Vcrcnininq mor

Wil je

worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.

21

minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

Bel voor meer informatie over succesvolle
'lljnifziinj.

T LOOP7 GEWOON BETER
BIJ INTERLAND EN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!

InterLanden sprelgroep

van het Zafidvoorts;

020 - 562 2804

Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel.5717166.

Automatiserin G
Voor diverse opdrachtgevers in de omgeving van
Amsterdam zijn wij op zoek naar:

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij
jou in de buurt! Interlanden! Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je
zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al
genoeg zijn. Interesse? Bel Oi20-613 84 44. Dan kan het geld
verdienen voor jou al snel beginnen...

Geef je dan op als

personeelsvverving met
Rina Verkaaik

GA KRANTEN
BEZORGEN

wil je 8,00

PC Installateurs/Support Medewerkers/Telecom Engineers
De ITé Groep maakt onderdeel uit
De geschikte kandidaat voldoet aan:
van KSlInternationalen Is met
• algemene kennis van PC-hardware en telecomruim 250 medewerkers de
apparatuur
. grootste gespecialiseerde
•
kennis
van Windows '95/NT
leverancier van tijdetijk
• rijbewijs is een pre
automatiseringspersoneel op
MBO en MBO+ niveau.
i technisch inzicht
Veel van onze klanten behoren
goede communicatieve vaardigheden
tot de Top 300 van het
Nederlandse Bedrijfsleven.
Wij bieden de geschikte kandidaat:
ITé heeft vestigingen in
Utrecht, Eindhoven, Zwolle,
Den Haag, Rotterdam,
Amsterdam, Amersfoort
Arnhem, Maastricht,
Den Bosch en Groningen.

a goede contractuele mogelijkheden
een prima salaris
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
de mogelijkheid tot een auto van de zaak
studiemogelijkheden

ITé Groep B.V.
t.a.v. Marcel Chrlstoffel
Werken bij de winnaars? Pak die kans en zend uw CV naar
. Coengebouw, 6e etage
het hiernaast vermelde adres, of bel voor nadere
Kabelweg37
informatie. Kijk voor vacatures ook op onze
1014 BA Amsterdam
home-page: http://www.ite.nl.
^^
tel. (020) 586 44 33
fax"(020) 586 43 33
e-mail: mchrlstoffelOlte.nl

li

£3

KADER
j 11,,,5 |

KaderFuncties werft en selecteert voor functies in vast dienstverband. In dit t'.rv.i
onze opdrachtgever een klein. S'or nommeerd. notariskantoor, op een per openr.
vervoer (of fiets!) goed bereikbare locatie ir, Amsterdam C.
Voor hen zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van

SECRETARESSE/ïvïEDEWERK(STER
In deze zeer zelfstandige en af'.v.s^;k::ide functie bent u de rechterhand van eer; \
de vier notarissen. U vervult alic •.cuet.irè'le werkzaamheden zoals agenda i
foon, cliëntencontact, afspraken, i/t'lfstaridis', op te stellen) corresponder.ti', 1 "i
ch lef.
Nadrukkelijk dient vermeld dat het uillypen v,.n alleen maar ,,ellenlange" s! ;' !
een onjuist vooroordeel is. Deze uinaie lucdt u, meer dan de meeste stxc,-: < i
functies, de mogelijkheid uw taken tot ;;ioto zelfstandigheid uit te breide;, n; ;
ontwikkelen tot een onmisbai' • - . : • Iveriiancl. die veel zaken voorbereidt en ;;•.kelt. U heeft contact met zowt_; .:,.:. i :la' als particuliere cliënten.
Om deze functie goed uit te kunry i v'efi'ncn heeft u een goede (secretari.'i.O • <
ding, dan wel een goede opleiden 1 , rn^t a,inleg voor bovenomschreven ' - Ervaring (in vergelijkbare werkr.ia.T-hi'dfn) is een pre. Automatisering (V/erd) <;\ :
dagelijks gebruik heeft voor u |!r>pn i'.Hicimen. Uw Nederlands is perfecter: m-."
Engelse taal kunt u goed ov^rwor, ' u't r ton fulltime functie, maar 4 dagen • , ; • ,
spreekbaar.
Het spreekt vanzelf dat de arbeid
toeslag, spaarloonrcgt'ling en : ;•• -.

:« vaarden, waaronder 136 maand, vak..;'
•i do arbeidsomstandigheden plc-zien; 1 . .

Heeft u belangstelling om over >k•/'.• ol eventuele andere functies te praten n.
dan contact met ons op of stuur oen CV aan onderstaand adres.

Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562

KADERFUNCTIES
Herengracht 495 - Postbus i',.rt tooo ML Amsterdam
161.0204286386 Fax: u j o - t .:.Sii ••-':; i: -mail: info@kadcrfunctics.ni
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10-50%
korting op o.a.

Verbouwingsverkoop bij Gasse Wonen

Banz Bord

o
o
m
30

Rolt Benz
Gastel ij n
Metaform
Jori

o
rn

Gelderland
Touche
Van Maanen
Jon 4650

Molinari

15% korting

in div. kleuren leer

D

Pastoe L160

de Sede 50
in div. kleuren leer

3596,-

3995,-

Interstar
Schuitema

CK)

de Sede
Pastoe

10-50%

de Sede

Topform

H
O

n
O
O
U)

korting

DS117inveel
kleuren leer
nu al vanaf

6.995,-

rn
O
m
z

Ons adres:
Rozenhoven 53
Mijdrecht

H

0297-283165

O

op eigen
terrein
Openingstijden
maandag
v.a. 13.00 uur
open
vrijdagavond
koopavond

V)
CO

m
Van Maanen

Schuitema Jugendstil

2.995,-

Een prachtig boek en vijf cd's met ruimlOO kinderliedjes... nu voor een superlage prijs!

een
Marianne Busser <| Ron Schröder | Jean van Viigt
„

Het is een ^an de leukste projecten \an de laat-

MM n i u M K \ m s \ \\ \Vilbcrt \ a i i dor Slot n
BI ROI-PI N fe Dl- SFIZO] VPN' <h D I F R I N OM ONS 111 l \

•c"*'

^V L **-"

stc jaien Her schuj\ers-echrpaai Ron Schrodei

MOO/ BO£K, F/WT&STtSCHE
en Marianne Busser begon enige |aren geleden

f '
DH BI K IK fo FMOTITN• &
R OP UI l <J> l I I N I N D R I N K 1 N
l II R

Deze liedjes zijn gebundeld m HET GROTE LIEDJESBOEK, een puntgaaf b k waarin alle teksten en de muziek (van
Jean van Vugt) te vinden zijn. De illustraties van Wilbert van der Steen maken e een extra mooie uitgave van. Het Grote
Liedjesboek werd onlangs terecht onderscheiden met 'de Pluim van de Maand' c or Ouders van Nu, Leesgoed, Bobo en de
Utrechtse Kinderboekwinkel.

met her in kaan btengen \an alle thema's die

Dit fantastische boek heeft meteen een al even mooi vervolg gekregen. Want inn ddels zijn alle liedjes op 5 cd's gezet!
Gezongen door het kinderkoor 'Kom maar op'. Boek plus de cd's vormen een \ aardevolle set die op een heel speelse
manier alle voor kinderen belangrijke thema's leesbaar, zichtbaar, hoorbaar en 'g nietbaar' maakt. De liedjes zijn prachtig
gearrangeerd, worden goed verstaanbaar gezongen en nodigen echt uit om dage ss naar te luisteren. De set maakt bovendien duidelijk hoe kinderlijk eenvoudig genieten soms kan zijn.

HET £CtfTPAAR DAT HET ECHT K"W
longe kinderen belang i|k 7i;n Zo kwa-

n n is rn si é ix i \ OM H n HUIS ^ se MOOI

MM 11 / - \ \ i

men /e tor een h|st van 4 T thema s \an zwemles

en eren ror sinterklaas en /iek /i|n Mer die

SIM I I 1TJFS I N SPI I I N <

/ I I k / I J N l-N' BI n R Vi ORO1 N

ndi.nvi.rpen als basis tangen Ron en Marianne

aan h e t w e l k /e schiexen ei ruim 100 originele

{i2f\

K O t l l l - R l I H I ^ S (J, n i A l OOC.l II l ) ] l S

kinderhed|i.s ov

R°n Schröder en Marianne Busser behoren tot de beste schrijvers als het om bo <en en liedjes voor kinderen gaat. Het echtpaar heeft inmiddels zo'n 70 boeken en ruim 800 liedjes geschreven. Daaronder ijn beroemde uitgaven als de Liselotje-boeken, De viezerdjes, De ettertjes, Pietertje Pet en Het Mannenkoor. De thema's die de liedjes van HET GROTE LIEDJESBOEK aan de orde komen, zijn onder andere: beroepen, de seizoenen, dieren om ons heen, emoties, eten en drinken, feest,
school, spelen, ziek zijn, jarig zijn, kleuren en lezen en schrijven. Door de met ze rg geselecteerde thema's als uitgangspunt te
nemen, sluiten de teksten van de liedjes perfect aan bij de belevingswereld van je nge kinderen.

ZO BESTELT O!
De set van HET GROTE LIEDJESBOEK bestaat uit het gebonden boek (140 bladzijden) met alle teksten, de muziek en
prachtige illustraties plus 5 cd's met daarop alle liedjes, gezongen door het kind rkoor 'Kom maar op'. De totaalprijs van
de set is
f 89,90. Maar als lezer van Het Parool/Weekmedia kunt u de set nu bestellen v<
slechts f75,-. Door de bon uit deze
advertentie in te vullen en op te sturen profiteert u van deze bijzondere aanbied
Het boek en de CD's zijn ook verkrijgbaar in boekhandel en warenhuis.

NU f 14,90 VOORDEE
JA; K wi( sraa$ HET GROTE VEbJES&OEK t>(vs Je 5 <
daarvoor <rfe sr£ecfa{e t>v'(J* ^ar> f

l'fe^'T »^
1

l' Van Holkrma & War^

T
Hierbij verleen ik een eenmalige machtiging aan Het Parool/Weekmedia
om van mijn rekening f75,- af te schrijven. Mijn rekeningnummer is:

V,.,
Fƒ

.--./,\
ö/:"

/^l

AdlLS

Pl,,„
t

ui \uldnuuk gelrankccrdi cnxclop sturen naar Het l'aiool/Weckmedia, t a v Nel Scliolte postbus 43^, 1000 AK Amsterdam U Utmc Hu
GiotL l icdjLs Bock ook kopen bi) het NicmsspLiin, Wibautstra.u 131, Amsterdam (op \\crkdagcn van 9.ÜO tot 17 00 uur) of t>i) ons bijkantoor,
Gc'boim Atnistclsan, l ai n van de I Iclcndc Meesters 421 B, AmsteKcen (op werkdagen)

Gein Znndvonii
Swiilucsliaal 2
2042KBZanclvooii
TEKST Alcl Aichicl
bc/ w i j-k 2042/7

__jort
Nieuwsblad
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ui
UI

Datum
28 juni
29 juni
30 juni
01 juli
02 juli
03 juli
04 juli
05 juli

3

Maanstand: NM za 01 juli 21.20 uur.
HW: di 04 juli 05.57 uur, + 123 cm NAP.
LW: wo 05 juli 02.30 uur, • 91 cm NAP.

UI

J,

£
£
r*
VJ

5

HW
00.56
01.55
02.48
03.36
04.26
05.09
05.57
06.46

LW
08.56
09.44
10.45
12.00
00.26
01.06
01.45
02.30

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 26, oplage 5.425 Editie 17

HW
13.28
14.25
15.17
16.05
16.56
17.41
18.28
19.19

LW
21.25
22.35
23.46
12.44
13.25
16.02
16.49

Los nummer 2,10 gulden

Poolse Ania
wil Engels
leren

Nog een
week
EK-feest
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De Duinroos heeft
sinds augustus een
nieuwe directeur: Ab
Reijnders. Hij kiest
voor een andere
aanpak dan zijn
voorgangers.
Reijnders komt zelfs
op de motor.

En verder:
HFC wint
toernooi
zaalvoetbal
Pagina 3
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Politie pakt relschoppers aan

Over en weer lopen de gemoederen flink op. Een agent zwaait al
met een wapenstok

Na een terugtrekkende beweging voert de politie opnieuw een
charge uit. De jongeren'rennen weg

De politie voert een arrestant af, een van de zeven die in totaal
aangehouden worden

Een busje met een arrestatieteam (geen ME) wordt voor de
zekerheid achter de hand gehoudenFoto's afkomstig van videobeelden

De jongeren blijven provoceren
De politie besloot vorige
week dinsdag de overlast van
Marokkaanse jongeren niet
meer te tolereren en greep
hardhandig in. Uit videobeel-

den vanuit de flat op het Van
Fenemaplein,
ooggetuigen
verslagen en informatie van
de politie blijkt wat er precies is gebeurd. Een reconstructie.

'\\• ƒ i i
..i

Het is de tot nog toe warmste dag van het jaar. Verspreid
over de boulevard en het
strand vallen zo'n honderd
Marokkaanse jongeren uit

B^ •

olgens mij heb ik tot nu toe
geen parkeerprobleem.
Het lukt me nog steeds mijn
auto in de Haarlemmerstraat
kwijt te raken. Vanzelfsprekend moet ik mijn vehikel op
zomerse topdagen niet verplaatsen want dan heb ik wél
een probleem. Maar dat weet
je nu eenmaal als je in een
badplaats woont.
Er bekruipt mij een naar gevoel als ik iedereen hoor praten over het toekomstig parkeerbeleid van de gemeente.
Hoe groot wordt straks mijn
probleem als bewoners moeten gaan betalen voor een ontheffing of vergunningensysteem? Het vol bouwen van
vrije, gratis, parkeerplekken
gebeurt nu al kleinschalig. Zoals bijvoorbeeld een paar weken geleden.
Een jonge dame parkeert
haar auto voor mijn deur en
krjkt zoekend rond. Ik stap net
na'n huis uit. „Mevrouw, hoef
ik hier niet voor m'n auto te
betalen," vraagt ze. „Nee, nog
niet. Maar wat niet is, kan komen," is mijn antwoord.
De dame loopt gerustgesteld richting Hogeweg. Ik
moet ook die kant op en ik zie
haar een hotel binnen gaan
vlakbij het casino. Waarschijnlijk werkt ze daar want tegenwoordig parkeert ze haar auto
bij ons in de straat. Maar zij is
niet de enige die dat doet. Heren, keurig in pak en met een
leren koffertje parkeren dageüjks hun auto's in de Haarlemmerstraat en lopen richting 't
dorp. Ik denk dat zij bij een
van de vele banken of het
raadhuis werken waar geen
gratis plaatsen te vinden zijn.
Als het parkeerplan eventueel door de raad wordt goedgekeurd zie ik de bui al hangen. Niet alleen onze straat,
niaar ook de omringende straten komen tjokvol met auto's
van dagjestoeristen, winkelende en werkende mensen te
staan. Zeg nou zelf, wie betaalt er vier gulden per uur of
ftog meer als je ergens anders
zonder kosten kan parkeren?
Niemand.
Ik heb nog steeds geen par*eerprobleem, maar dat duurt
Wet meer zo lang. In welke
straat kan ik dan mijn auto
gratis neerzetten?

V

Nel Kerkman

ADVERTENTIE

www.webleris.nl
ZACHTE CONTACTLENZEN
VOOR SCHERPE PRIJZEN

Amsterdam- West toeristen en agenten. Later wordt dit aanstrandpachters lastig.
tal aangevuld met meer agenten en een politiehond. Zelfs
De klierende jongeren plas- een bus met leden van een arsen op het terras, dagen men- restatieteam, vaak verward
sen uit tot een vechtpartijtje, met een ME-busje, arriveert.
drinken meegebracht bier brj Zij komen echter niet in actie.
paviljoens, gooien zogenaamd
per ongeluk een bal bij de spulOver en weer wordt geduwd
len van badgasten als die aan en getrokken. De jongeren blijhet zwemmen zijn en halen ven provoceren. De agenten
dan portemonnees weg.
arresteren er een paar, in totaal zeven. Dat gaat soms
Ze opereren in kleine groep- hardhandig. De politie gejes, maar zodra er wat van ge- bruikt de wapenstok en een
zegd wordt bellen ze elkaar agent slaat met een megafoon.
met een gsm en staan ze met
een groep van dertig klaar.
Om acht uur zijn alle Marokkaanse jongeren per trein naar
Aan het eind van de middag Amsterdam vertrokken.
besluit de politie in te grijpen
met in eerste instantie tien
Zie ook pagina 3

ZANDVOORT - De politie
neemt de overlast van Amsterdamse jongeren in Zandvoort van Marokkaanse komaf zeer serieus. Er is intensief
contact tussen de politie in
Amsterdam, justitie, burgemeester Van der Heijden, de
spoorwegpolitie, de strandpachtersvereniging en het
Ondernemers Platform. Bovendien heeft de Zandvoortse politie diverse maatregelen genomen.

en wie geweld gebruikt, wordt
opgepakt en voor de rechter
gebracht.
Rijnbeek „Helaas liggen ze
niet zo wakker van een paar
dagen cel. Het zijn jongeren
die al vaker met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. We proberen ze m Amsterdam voor de rechter te

Sinds 4 mei, toen een gezin
op de boulevard mishandeld
werd door acht jongelui, vallen
kleine groepjes Marokkaanse
jongeren badgasten en strandpachters lastig bij mooi weer.
Vooral in de buurt van het Van
Fenemaplein is het raak. Zodra iemand er iets van zegt,
formeren ze een grote groep.
Het gaat om 30 tot 200 tieners uit Amsterdam-West die
volgens de Zandvoortse politiechef Michel Rijnbeek ook al
in hun eigen woonplaats en in
Purmerend voor overlast gezorgd hebben. Dinsdag greep
de politie in met een grootscheepse actie op het Van Fenemaplein. Dit weekeinde waren de relschoppers afwezig.
Rijnbeek is inmiddels bezig
om extra mensen te regelen
die na het EK Voetbal oproepbaar zijn. Door het EK zrjn er
tot en met zondag sowieso
agenten in te zetten, omdat er
minder voetbalrellen zijn dan
verwacht.
Hij wil tijdens warme dagen
veel politie laten rondlopen om
de jongeren te laten zien dat er
op hen gelet wordt. Elke overtreding wordt direct bekeurd

brengen, omdat daar meer
over hen bekend is."
Ook komt er een agent, een
zogeheten 'buurtregisseur', uit
Amsterdam-West die de jongeren kent. Daarnaast wil de politie contact zoeken met Marokkaanse organisaties. De ouders van de zeven die vorige
week opgepakt zijn, krijgen
een brief over het gedrag van
hun kinderen. De politie wil
ook deze zomer een flyer onder
badgasten verspreiden met de
waarschuwing dat het niet verstandig is om spullen onbeheerd achter te laten.
De politiechef hoopt daarnaast dat strandpachters en
winkeliers meteen de politie
bellen zodra ze de jongeren
signaleren. „Maar ik wil beslist
niet de indruk wekken dat we
elke Marokkaan in de gaten
willen houden. We moeten absoluut oppassen dat we niet
een groep mensen stigmatiseren. Dat ik het over Marokkanen heb is omdat er in de kranten inmiddels ook over gesproken wordt."
Rijnbeek waarschuwt dat de
politie streng zal optreden
mocht er een knokploeg van

Ook extra agenten paraat op
mooie dagen na EK Voetbal

ADVERTENTIE

Kipvinken of
Cordon Bleu
4 stuks

12,50
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Marjolein 'zeulde al jong met buurtkinderen
„Ik moest het zand even hardmaken," zegt een peutertje
terwijl hij met de broek op de hielen doodleuk een plas
doet in de zandbak. Dit is een van de grappige voorvallen
die Marjolein Noltee zich herinnert uit de jaren dat ze met
peuters heeft gewerkt. Al 25 jaar leidt ze haar peuterzaal
'Het Stekkie'. Vandaag vertrok ze met 'haar' kleintjes naar
de Linnaeushof om deze mijlpaal te vieren.
K BEN DAGEN bezig geweest met de voorbereidingen. Maar die voorpret vind ik juist heel leuk,"
zegt ze. Enthousiast laat ze de
mini T-shirtjes zien die de peuters als aandenken kregen met
de tekst: 'peuterspeelzaal het
Stekkie 25 jaar'.
Ooit begon ze in een noodgebouwtje, de voormalige kleuterschool Hummeloord, als
peuterleidster. Korte tijd later
kon ze zelfstandig beginnen.
Het was de bedoeling om de
peuterzaal in het nieuw te bouwen AktMteitencentrum onder te brengen. Vandaar dat de
peuterspeelzaal alvast de
naam kreeg van gebouw Het
Stekkie. Puntje bij paaltje ontbrak het geld en kon ze kiezen
haar plan door te zetten in de

oude van Heuven Goedhartschool.
„Ik ben begonnen met niets.
Het speelgoed kreeg ik van familie, vrienden en kennissen
en ik haalde het ook wel bij het
grofvuil vandaan." Eenmaal ingericht moest de kersverse
zelfstandige van lokaal verwisselen en toen die weer was geschilderd en opgeknapt dreigde ze met haar peutergroep
naar het voormalige rookhol te
worden verplaatst.
„Toen heb ik bijna in tranen
op de stoep bij het gemeentehuis gestaan. Samen met ouders hebben we gedempnstreerd. Want zo'n kleine ruimte kon echt niet. Kinderen
moeten zich toch kunnen bewegen," zegt ze, nog verontwaardigd als ze er aan terugdenkt.

deren met een handicap
schuwt ze niet Zo speelde een
meisje met het syndroom van
Down 20 jaar geleden al gezellig mee met de andere peuters,
lang voordat het integratiebeleid in het onderwas in de
mode kwam.
„Ik zeg nooit direct 'nee'.
Vervolgens duik ik wel met
mijn neus in de boeken, om zoveel mogelijk aan de weet te
komen." Volgens haar moeder
liep ze al jong te zeulen met
buurtkinderen.

Marjolein Noltee is 25 jaar leidster van peuterzaal Het Stekkie
Foto Andre Liebe: om

Ze werd in het gelijk gesteld
en kreeg een grote ruimte in
het gebouw waar ook basisschool de Duinroos zich gevestigd heeft. „Het is voor peuters
zo belangrijk om een veilige
plek te hebben waar ze met
elkaar kunnen spelen. Dat is

voor hun sociale ontwikkeling
en hun taalvaardigheid enorm
belangrijk," zegt de peuterjuf,
die alom geroemd wordt door
haar liefdevolle omgang met
de kinderen en haar didactische inzicht.
Ook het begeleiden van kin-

„Kinderen zrjn zo puur en
eerlijk. Ze laten direct zien wat
ze voelen. Toch moet je het
geestelijk wel aankunnen. Er
gebeuren ook verdrietige dingen. Als ik bijvoorbeeld mishandeling vermoed dan lig ik
daar wel nachten van wakker.
Dat gaat niet in je koude kleren zitten. Toch vind ik dat ik
het mooiste beroep van de wereld heb. Ik hoop maar dat alle
ouders, net als ik zien hoe mooi
hun kinderen zijn."
Nelleke van Koningsveld

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON023-5715715- FAX023-5715747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8

Politiek vindt compromis
over betaald parkeren
ZANDVOORT - Als het aan de meerderheid van de gemeenteraad ligt, krijgen alleen de Noordbuurt, Parkbuurt en
Stationsbuurt nog deze zomer betaald parkeren. In de Admiralenbuurt, bij de Boulevard Paulus Loot en rondom het
Van Fenemaplein willen WD, PvdA, CDA, SP, D66, AOV/Unie 55 plus volgend jaar het betaald parkeren van l april tot l
oktober laten gelden.
De Zuidbuurt blijft betaald raad m met de uitbreiding van
parkeren houden. Voor de Se- het betaald parkeren.
cretaris Bosmanstraat, Dr
Hogendoorn kan dan zo snel
Smitstraat en de Ontvanger
Schoutenstraat moet wethou- mogelijk vergunningen en ontder Hogendoorn ook op korte heffingen gaan uitdelen. Het
termijn een plan gaan maken. liefste wil hij het nieuwe parDat staat allemaal in een keerregime al per l augustus
tarief die de fractievoorzitters laten ingaan, zo heeft hij tot
van zes partijen dinsdag aan nog toe gezegd. Of dat lukt, is
het college gestuurd hebben. vooralsnog onduidelijk
Op 4 juli neemt de gemeenteraad definitief een beslissing
GBZ is bij de besprekingen
over het parkeren. Volgens een van de coalitie met aanwezig
persbericht van de gemeente geweest. Volgens Han van
(fractievoorzitter
staat de wethouder achter de Leeuwen
wensen van de meerderheid van D66) is dat logisch omdat
van de raad.
GBZ het collegeprogramma twee jaar
De zes pargeleden niet
tijen, waarvan
er dne in het
heeft ondertecollege zitten
kend en regelmatig tegen
en drie het
voorstellen
college ondersteunen, hebvan het colle----- ge stemt.
ben de afgelopen dagen spoedoverleg achVan Leeuwen vindt het ook
ter gesloten deuren gehad. Na geen democratisch gemis dat
de commissievergadering van de besprekingen achter geslo15 juni dreigde het parkeer- ten deuren hebben plaatsgeplan van CDA-wethouder Ho- vonden. „Dit moest zo, want
gendoorn te sneuvelen, omdat we wilden ook dat er in de raad
er erg veel kritiek op was. Al- straks besloten wordt over een
leen het CDA steunde Hogen- goed ambtelijk voorbereid
doorn onvoorwaardelijk.
voorstel." Veranderingen tijdens de raadsvergadering
Kritiek is er volgens de brief vindt hij in dit geval minder
van de zes partijen nog steeds, wenselijk „Het publiek krijgt
maar er is ook overeenstem- tijdens de raadsvergadering
ming. Als wethouder Hogen- beslist nog de kans om de
doorn de aanbevelingen mder- standpunten te horen van de
daad overneemt, stemt de verschillende partijen."

Noord-, Park- en
Stationsbuurt
betalen voor auto

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
OM MEER TE WETEN
VAN JE EIGEN OMGEVING

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
H SMïeuwsfolad

ADVERTENTIES

Uw krant
niet
ontvangen?

strandpachters
geformeerd pachtersveremging houdt de
worden. Volgens Wim Fis- leden middels spoedvergadcscher, voorzitter van de ringen en brieven op de hoogte
strandpachtersveremging, is van de ontwikkelingen
daar geen sprake van. Hij „Er moet daarnaast voor gekeurt dat ook ten zeerste af
waakt worden dat het proFisscher is tevreden over de bleem zich met verplaatst naar
samenwerking met de politie andere plekken in Zandvoort
en de maatregelen die de poli- of dat het tot een gigantische
tie neemt. Hij heeft maandag matpartij komt. Nu is het nog
hanteerbaar, al is het wel heel
erg vervelend Niemand zit
hierop te wachten "
De overlast veroorzaakt een
hoop onrust, realiseren zowel
Rijnbeek als Fisscher zich. Een
overleg met Ron Oudhuis van strandpachter die anoniem wil
blijven, bevestigt dat. „Maar,"
de politie gehad.
„Ik merk dat er ook naar ons zegt hij, „het moet nu ook weer
geluisterd wordt en dat is pret- niet overdreven worden. Somtig. Of elke strandpachter het mige krantenpublicaties vind
eens is met de aanpak van de ik overtrokken We zouden ons
politie'' Een deel zal misschien bedreigd voelen. Dat valt wel
liever een hardere aanpak mee. Je krijgt wel een grote
wensen, maar ik vraag me af of bek van ze. Ik bel nu de politie
dat zin heeft."
als ik ze zie en die komt metHet bestuur van de strand- een."

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Naam: (m/v)
Adres:
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Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar/64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

woensdag 28 juni 2000
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FAMILIEBERICHTEN
IN VERbANtl MET ONZE lEEfïijd qAAN \X/ij
MET TROTS QEVEN U/ij U kENNis VAN d E
VAN ONZE klEiNZOON EN bROERFJE

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

PER 1 juli 2000
STOppEN MET ONZE ONdERNEMÏNq.
Wij dANkEN ONZE CÜËNTÈlE EN lEVERAM'

DylAN MiCHAEl

- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer

CJER VOOR dE pREniqE SAMENWERkJNq.

FAM. KEMPENAAR

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 20 juni vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 25 door BSW genomen
besluiten zijn op dinsdag 27 juni vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie Het college van B&W
heeft op 6 juni niet vergaderd m verband met
een bijeenkomst van het VNG

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

Klaas
70
Werkgroep Avondvierdaagse

GEMEENTE
Het hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht is verantwoordelijk voor dijken, vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van
het oppervlaktewater m het stroomgebied van de Amstel en de
Vecht en in het Gooi. De Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) voert de werkzaamheden van het hoogheemraadschap
uit. DWR heeft kantoren m Amsterdam en Hilversum.

Als een bloem, zo is het leven,
't begin is teer en klein.
De één die bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke groep je hoort;
dat is 't geheim van het leven.

Openbare vergadering
algemeen bestuur

Bedroefd geven wij u kennis dat, omringd door
liefde en warme gedachten van allen die haar dierbaar waren, van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Jacoba Voerman-Weber

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op donderdag 6 juli m het kantoorgebouw van het
hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te Hilversum.
De vergadering begint om 20.00 uur. U bent harte uitgenodigd.

weduwe van Herman Arie Voerman
Agenda
Onder andere de volgende punten komen aan de orde:
- Vaststelling jaarrekening ACV 1999
- Wijzigingen in de omslag ACV
- Kredietaanvraag poldergemaal Diemerpolder
- Kredietaanvraag poldergemaal Mijnden
- Kredietaanvraag waterhuishouding Vinkeveense plassen
- Kredietaanvraag hoogwaterbemalmg Amsterdam
- Kredietaanvraag verdrogingsbestrijdmg Ankeveense en
Kortenhoefse plassen
- Budget muskusrattenbestnjdmg Utrecht en NoordHolland

op de leeftijd van 78 jaar.
Mary
Michelle en Mark
Barbara
Marlies
Ingrid en Adri
Sabine
Manon
Zandvoort, 23 juni 2000
Correspondentieadres:
M. Voerman
Raamsingel 4
2012 DS Haarlem
De begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de
begraafplaats „Westerveld" te Driehuis.

Inzage
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken
inzien op de vestigingen van het hoogheemraadschap en
van DWR aan de Larenseweg 30 te Hilversum,
tel. 035 647 76 07 en aan de Spaklerweg 18 te Amsterdam,
tel. 020 460 21 oo.

Jacoba Voerman-Weber
Meer dan 35 jaar loyaal en trouw gewerkt voor
ons bedrijf Play In.
Voor dag en dauw aan de slag.
De schoonste stoep in de Kerkstraat
kwam van haar hand.
Altijd attent voor anderen, zichzelf wegcijferend.
Cobie rust zacht, je plekje in mijn hart blijft.

j

MARTINUS NI.THOFFSTRAAT 77 te Zandvoort

Simon Brune
Je vrouw,
kinderen en kleinkinderen

Zandvoort Noord
Tel. 5718739 of tel. 5718339

Nelissen
Makelaardij o.g.
Kleine Houtwcg 71
2012 CC Haarlem
Telefoon: 023 - 532 70 00
023 - 525 75 99
Telefax: 023 - 532 22 26

DE
CONTACTLIJN

Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en 11 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerhngh Onnesstiaat 5 - 2041 BC Zandvoort

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Een compleet verzorgde

Van slechts ƒ 3^855,HENKSEBREGTS

35 jaar
Er is een nieuwe efficiente manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van
lezers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin zoe-

Fa. Gansner & Co,

Vrijblijvende prijsopgave
v.a. /60,-p.m-

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

incl. stenen
TEL, 023-5731729

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

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

"Deze natum-uitvaartverzekering
kan ik u van harte aanbevelen.
Een verzekering van f3.855,is bepaald niet duur als je bedenkt
dat een vergelijkbare uitvaart
minstens f 6.000, - kost."

ken.

Deskundig advies.

U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken.

LAVERTU steenhouwers

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wi] al uw graf werk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschnjvmg
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerhng
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

begra^
voor een éénmalige af koopsom

Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht
Postbus 1061
T2oo BB Hilversum

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

100 jaar traditie
en vakmanschap

Roodkleurige beige kater
Leeftijd ± 4/4 jaar
Roepnaam: Vosje
Omgeving Gran Dorado Park
Dr. J. P. Thijsseweg/duingebied

VRAAGPRIJS: f 459.000.-k.k.

enz.

ADVERTENTIES

Ook verkrijgbaar bij:

BIJZONDERHEDEN:
* Dakisolatie, muurisolatie en dubbele beglazing, *
Elektra 4 groepen met aardlekschakelaar, dag- en
nachtstroom, * ISDN, * Bouwjaar 1991, * Aanvaarding
leeg in overleg.

SIERBESTRATING
27-6-1999

Omdat u niet zander kunt!

Zandvoorts
liMieuwsblad

INDELING:
Parterre: royale vestibule met parketvloer, L-vormige
woonkamer met lichte plavuizen en luxe open
keuken met diverse inbouwapparatuur (afzuigkap, oven, gasfomuis en koelkast), (afm.
ca. 40 m2) hal, toilet met fonteintje en C.V.
ruimte, elektrakast en ruime bergkast;
Ie etage: overloop, ruime slaapkamer met aangebouwde serre voorzien van elektrisch schuifdak
(v/h 2 kamers), slaapkamer en badkamer met
luxe wastafelmeubel, douche en 2e toilet.

gespecialiseerd in

In liefdevolle herinnering

VERMIST SINDS ZONDAG 25 JUNI

In kindvriendelijke woonomgeving, goed onderhouden
hoekwoning met mooi aangelegde voortuin met verlichting en windscherm. Voorzien van C.V. gasverwarming.
Het perceel is gelegen nabij strand, centrum en station.

Leo Heino

19-5-1938

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

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derde
belanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen Het bezwaarschrift dient te zijn
ondertekend en moet tenminste oevatten
naam, adres, dagtekening, een omschrijving

D r~l r

Hilversum, 28 juni 2000

Weduwe van Herman Arie Voerman
26 juli 1921-23 juni 2000

Rectificatie
Per abuis is op 14 mei jl bij aanvraagnummer
2000-051B gemeld dat er een uitbreiding van
de woning zou plaatsvinden dit moet zijn het
plaatsen van een dakkapel Onze excuses voor
deze onjuiste vermelding

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
- Wilhelminaweg 54- 1 boom

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

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

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar De raadsvergadering wordt vanaf 20 00 uur live uitgezonden
door ZFM (kabel FM 105, ether FM 106 9)

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwero van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Gefeliciteerd

2000-135B (15-06-2000) Haarlemmerstraat
7a te Zandvoort aanbouw van de achtergevel
2000-136B (15-06-2000)Frans Zwaanstraat 46
te Zandvoort het uitbreiden van het woonhuis
2000-137B (15-06-2000) Stationsplein (Station
NS) te Zandvoort het plaatsen van een rijwielstalling

Op de agenda staat o a
- voorstel tot het vaststellen parkeerplan Zandvoort,
- voorstel conceptprogramma Investering
Stedelijke Vernieuwing,
- voorstel tot het instemmen Financiële kadernota

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Uitvaartbureau

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen,
bouwvoornemen, sloopvergunning en splitsingsvergunningen zijn bij het college van
Burgemeester en Wethouders ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van aanvraag.

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 4 juli m
het openbaar De vergadering wordt gehouden m de raadzaal van het Raadhuis vanaf
2000 uur

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

Voor directe hulp bij sterfgeval
023 - 537 13 75
(persoonlijk, stijlvol, onafhankelijk)
Jan Gijzenkade 75 - 2025 BC Haarlem
Uitvaartverzorger: R. Kerkhoff
reeds 14 jaar ervaring in de regio.

van het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar
Indien men zich laat vertegenwoordigen door
een derde dient ook de naam, het volledige
adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

Edward van de Pol
Marktslagerij

Weekaanbieding
REEPJESVLEES
Shoarma, gyros,
naturel of cajun

8.98

i kilo
Slavinken
lOstuks

.10.°°

Super magere runderlappen
SOOgram
. 7.98
aanbieding geldig voor woensdag 5 juli

Uiteraard kunt via
0906-501515.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken ad verten üe
ook nog plaatsen in
onze krant.
Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
ll.OOgpml

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

I N F O R M A T IE B O N
Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de
natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

naam:

man
vrouw

straat:
postcode/plaats:
telefoon:

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318

2000 WC Haarlem

cfo

A l t i j d d i r e c t e hulp b i j e e n s t e r f g e v a l
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Schade voor
eigen rekening
ZANDVOORT - Volgens
staatssecretaris J.M. de Vries
ligt „het niet zondermeer voor
de hand dat de schade die het
gevolg is van stopzetting van
de (water) winning volledig
wordt vergoed. Door het stopzetten is er in feite sprake van
terugkeer naar een meer natuurlijke situatie."
Dat deze natuurlijke situatie
zich honderd jaar geleden voor
het laatst voordeed, speelt volgens De Vries geen rol. Wel
geeft ze aan dat de provincie
ook verantwoordelijk is voor
de kosten als de schade onevenredig groot is.
De staatssecretaris antwoordt hiermee op vragen van
de Tweede Kamerleden Hillen
en Biesheuvel. Zij wilden weten wie moet opdraaien voor
de kosten van de stopzetting.
Ook D. Kraak van de provinciale WD-fractie heeft hierover vragen gesteld, in dit geval aan GS. Hij wilde eveneens
weten hoe het zit met het geheime rapport van de Grontmij, waaroyer in Zandvoort een
klein relletje is losgebarsten en
dat een inwoner van Heemstede heeft opgeduikeld. Volgens
Gedeputeerde Staten was het
rapport nog een conceptrapj port en zou het bekend gemaakt worden zodra de maatregelen tegen de wateroverlast
duidelijk waren.

Vaderdagpuzzel

ZANDVOORT - H.P. Huygen krijgt een cadeaubon van
honderd gulden van parfumerie Moerenburg. Haar oplossing van de vaderdagpuzzel is
getrokken uit de vele inzendingen van de wedstrijd die het
Zandvoorts Nieuwsblad en de
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort hebben georganiseerd. Rob Witte krijgt de
tweede prijs, een krat pils van
Gall en Gall. De oplossing luidde: Alles draait om oranje bij
pa.
Veel lezers lieten zich inspireren door het EK bij hun creatieve inzendingen. De mooiste
inzending kwam van Nel Muider, die een leeuw uit haar gekalligrafeerde kaart liet springen. Maar Rob Witte, Tineke
Hartman, Marijke Tronsset, J.
Keur-Paap, P.E. Brune, T. Brune, W.J. Paap en J.M van Staveren (uit Egmond aan de
Hoef) verdienen eveneens een
eervolle vermelding.

Megafoon

ZANDVOORT - Het slaan
met een megafoon tijdens een
charge van de politie vorige
week dinsdagavond is volgens
Michel Rjjnbeek, teamchef van
de Zandvoortse politie, geoorloofd geweest. „Een megafoon
is niet bedoeld als geweldsrniddel, maar op dat moment
kon het even niet anders. Niemand heeft letsel opgelopen
en er is geen aangifte gedaan of
een klacht ingediend." Rjjnbeek onderzoekt het voorval.
Helemaal tevreden over de actie is hij overigens niet. „Het
was nogal rommelig."

Schilderwedstrjjd

ZANDVOORT - De bezoekers van de Hema hebben Lucien een derde prijs voor een
Starwarsschilderij, Stefani een
tweede prijs voor haar aapjes
en Rene de eerste prijs voor
een panda gegeven. Ruim vrjfhonderd bezoekers vulden de
formulieren in. De drie kinderen zijn leerlingen van de
Oranje Nassauschool. Ziï hebben de schilderijen gemaakt
tijdens lessen van Marianne
Rebel.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
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Bijna net zo blij op school als op de motor
Hij komt het liefst op de motor naar school. Zijn gewone
schoenen staan klaar in zijn kantoortje. De motorlaarzen
gaan uit, een snelle blik op de poster van een stuntende
motorrijder en dan naar groep 7-8 of stoeien met een plan
om een mix te vinden tussen individueel en klassikaal les te
geven. Er waait na een jaar met Ab Reijnders als directeur
een andere wind op de openbare basisschool De Duinroos
in Noord. En Reijnders is gelukkig. Hij voelt zich op de
Duinroos 'als een vis in het water.'

Z

IJN OGEN GAAN glimmen als het over m'otorrijden gaat en zijn enthousiasme is groot als
hij het over De Duinroos heeft.
„Motorrijden betekent vrij zijn
voor mij. Ik heb ook veel crossrijders naar internationale
wedstrijden vergezeld. Dat
was voorbij toen ik in Zandvoort kwam. Het viel niet meer
te combineren, maar ik heb
toch geen spijt van deze stap."
Ab Reijnders lacht breeduit.
Tot vorig schooljaar was
Reijnders een van de drie directeuren van een basisschool
in Zaanstad. Het was een grote
school. Maar liefst vijfhonderd
leerlingen zaten verspreid over
drie locaties. „Ik wilde weieens
wat anders en ik wilde hartstikke graag in mijn eentje leidinggeven."
„Bovendien," zeg hij, „wilde
ik af van die lange lijnen. Hier
weet je meteen bij welke ambtenaar je moet zijn. Het is allemaal wat persoonlijker, wat
dorpser in Zandvoort. Binnen
een jaar ken ik nu bijna alle
ouders." Als een moeder zijn
kantoortje binnenvalt om even
te bellen omdat ze haar huissleutels vergeten is, blijkt dat
Reijnders inderdaad heel informeel met ouders omgaat.
Reijnders solliciteerde eveneens in een andere gemeente,
maar wachtte de uitslag van
die sollicitatie niet eens af. „Ik
wist het meteen. Zandvoort is
zo leuk, deze school, deze gemeente, de entourage, die
spraken me allemaal erg aan.
Ik ben blij dat ik het gedaan
heb. Ik voel me als een vis m
het water. In de toekomst wil
ik hier zelfs gaan wonen."
„De Duinroos is een unieke,
kleine school. De leerlingenpopulatie is heel erg divers. We
hebben kinderen uit allerlei
culturen en met allerlei godsdiensten: van hindoestaans tot
christelijk en van islamitisch
tot zonder geloof. We kunnen
ons dus niet richten op het gemiddelde."

Hij is daarom bezig om na te
denken met zijn leerkrachten
over een goede mix tussen individueel en klassikaal lesgeven. Rekenen en taal zijn volgens hem erg geschikt om aan
te sluiten bij het eigen niveau
van de kinderen. Vakken als
biologie, aardrijkskunde en geschiedenis zijn meer geschikt
voor klassikaal lesgeven volgens Reijnders. „Het is wel een
hele omslag voor de leerkrachten," vindt hij.

verschillende instrumenten en
soorten. Waarom gaan we niet
een keer in het Concertgebouw
praten met een dirigent of vragen we een Turkse meneer op
school op te treden? Ik vind
dat zelf trouwens ook interessant."
„Nee, dit komt niet voort uit
concurrentiedrang. Ik zie het
als een inspiratiebron, ook
voor onszelf. Het is weer eens
wat anders dan rekenen en
taal. In Zandvoort vind ik het
juist zo leuk hoe de scholen
met elkaar omgaan. Ik zal
nooit klakkeloos een kind aannemen van een andere school.
We zullen nooit leerlingen van
elkaar afpikken. Als een ouder
met een kind van een andere
school uit Zandvoort komt,
heb ik altijd eerst overleg met
de directeur van die oude
Vanuit de onderbouw is de school."
noodzaak tot het individueel
benaderen van de kinderen er
Reijnders is ook wildenthouook. De Duinroos heeft name- siast over de gezamenlijke
lijk een nieuwe leesmethode sportdag en het regelmatige
gekregen. Aap-Noot-Mies be- overleg tussen de schooldirechoorden al langer tot het verle- teuren. „In Zaanstad zou dat
den, maar de plaatjes van ondenkbaar geweest zijn. Daar
'boom-roos-vis' zijn inmiddels stonden de zuilen helaas nog
ook verdwenen. Lot en Jip ne- recht overeind."
men de kinderen inmiddels in
„Hoe de kinderen tegen mij
twintig boekjes bij de hand. aankijken als meester? Ze vinElke kleuter die er interesse den me streng, denk ik. Ik geef
voor heeft, mag een boekje le- duidelijke grenzen aan en dat
zen en de letters stempelen om valt soms niet mee. Ik kan er
een eigen boekje te maken.
bovendien heel slecht tegen
Reijnders: „Dat betekent als kinderen elkaar uitscheldat we in groep 3 niet helemaal den. Toch ben ik blijkbaar ook
opnieuw kunnen beginnen met weer niet zo heel vervelend,
lezen leren bij sommige kinde- want in Assendelft, waar ik
ren. Andere kinderen talen er woon en lesgaf, zeggen oudals kleuter nog helemaal niet leerlingen me nog steeds genaar en dan moet je wel bij het dag. Daarmee kietel ik mezelf
begin beginnen." De Duinroos dan maar," grijnst hij.
krijgt
overigens volgend
Volgend schooljaar, na een
schooljaar ook een nieuwe re- lange kampeervakantie op de Een onverwacht gezicht: Duinroosdirecteur Ab Reijnders rijdt het liefst op de motor naar school
Foto Karin Schut
kenmethode, met bedragen in motor, heeft hij geen eigen
euro's.
groep meer. „Lesgeven en leiDat er zoveel verschillende ding geven gaan lastig samen.
kinderen op De Duinroos zit- Maar ik wil niet de band met
ten, heeft Reijnders aangegre- de kinderen verliezen. Daarom
pen om volgend schooljaar ex- zal ik zeker nog invallen voor
tra aandacht te schenken aan collega's."
de diversiteit binnen de muvan de dienstdoende arts. Dit
ziek. „Ik heb al nagedacht over
Monique van Hoogstraten
bleek geen arts. Ik kwam uit bij
Medicijnen
nodig
een artsenpraktijk en moest
De rubriek Meningen staat
V. Bol ergert zich aan wachttij- afwachten tot ik teruggebeld
open voor reacties op
artikelen die recentelijk in de den bij huisartsen in het week- werd. Na twintig minuten
krant hebben gestaan. De
einde en de nieuwe openings- wachten was ik gek van de jeuk
redactie behoudt zich het
tijden van de apotheken. De en de rode vlekken. Ik belde
recht voor brieven te weigeren apotheken zijn voortaan 's nog maar eens terug. Pas na
ZANDVOORT - „Ik doe en te redigeren. Brieven die
avonds en in het weekeinde na weer tien minuten wachten
nooit met prijsvragen mee," langer zijn dan 300 woorden acht uur niet meer open. Zand- belde de arts terug.
zegt Irma de Jong. „Maar nu kunnen worden ingekort.
voorters moeten dan voor hun Eindelijk kon ik nüjn mediheb ik in een opwelling naar Anonieme brieven plaatsen we spoedeisende medicijnen naar cijnen halen. In Haarlem wel te
Radio 10 FM gebeld." Irma niet. Stuur uw brief naar het de Centraal Apotheek in Haar- verstaan, want de apotheken
in Zandvoort zijn 's avonds
won twee kaartjes voor de EK- Zandvoorts Nieuwsblad,
lem.
wedstrijd Nederland-Joegosla- postbus 26, 2040 AA
laat niet meer open. Van
vie.
Zandvoort of lever uw brief af
Zondagavond na het eten kwaadheid kreeg ik nog meer
Ze ging zondag met haar op de redactie aan het
kreeg ik een allergie-aanval en vlekken. De apotheken in
zoon Robin (12 jaar). „Ik vond Gasthuisplein 12 in
had meteen medicijnen nodig Zandvoort worden bij deze behet zo sneu voor hem dat de Zandvoort.
om de reactie te onderdruk- dankt.
stroom uitviel tijdens Nederken. Ik belde snel mijn huisarts
land-Denemarken. Robin is
v. Bol
en kreeg het telefoonnummer
Zandvoort
een echte voetbalfan. Hij wilde
zelfs naar de kroeg om daar
verder te kijken. Maar dat
mocht van ons niet." Radio 10
FM vond Irma's verhaal zo
leuk dat ze haar zoon alsnog
tevreden kon stellen. Verkleed
als oranjefan hebben ze samen
Duiven Paap-Paap
de wedstrijd in De Kuip van
dichtbij bekeken. „Het was
goed
op dreef
Robin verkleed als fan bij de KuipFoto l de Jong
fantastisch," aldus Irma.
ZANDVOORT - De duiven
van de combinatie Paap-Paap
ZANDVOORT - Bij Ben
Nees of van anderen gehoord
ZANDVOORT - Het zaalvoetbaltoernooi van de SV Zand- waren op dreef tijdens de
heb. Nu kan ik het niet meer voort is dit jaar gewonnen door HFC/De Nieuwe Aanpak. In vluchten van dit weekeinde.
Tap (voorzitter Koninklijke
regelen. Maar ik wil volgend een aantrekkelijke finale bleef dit team A. Eijchhoff met 4-3 Zowel de jonge duiven als de
Horeca Nederland, afdeling
jaar best meedoen."
oude duiven vlogen een wedZandvoort) hebben zich dide baas.
Hij vindt bij Tap een gewillig
strijd.
verse mensen gemeld die wüoor. „Ik ga zeker even met Wim
Op de laatste speelavond voor het einde deed Eijckhoff
len meehelpen om volgend
De jonge duiven van Postpraten aan het eind van het werden vier finales gespeeld. nog wat terug maar meer dan
jaar de festivals te organiseseizoen. Het leuke is dat ik ook In de hoogste klasse reikten de 4-3 zat er niet in.
duiven Vereniging Pleines werren. Tap deed die oproep een
paar weken geleden. Hij is eigen rekening te organiseren. van meer kanten hulp aange- teams van A. Eijckhoff en HFC De overwinning in de eerste den door het slechte weer een
Peeters wilde het bekostigen boden heb gekregen. Zo heb- tot de finale. Na een aftastend divisie ging naar Schoffies. In dag later gelost voor een
erg blij met deze respons.
met de buitenbarretjes.
ben de oude eigenaar van La begin werd HFC technisch be- een spannende maar rommeli- vlucht over 99 kilometer vanuit
Hij had Rosa King, Hans Bastille en een artiestenbu- ter. Het meeyoetballen van ge partij ontliepen Sportfas- Meer. De 343 duiven werden
Zo wil Wim Peeters, die vroeger nauw betrokken is geweest Dulfer en andere artiesten al reau me benaderd. De bedoe- doelman Robin Luijten, bij hion en Schoffies elkaar nau- om 07.40 uur gelost en door de
bij de organisatie van het jazz- geregeld. Peeters heeft name- ling is dat Zandvoort een eigen A. Eijckhoff, bleek toch moei- welijks wat kracht betrof. Tot regen werd het een zware
festival, Tap graag terzijde lijk veel contact met jazzar- werkgroep
Evenementen lijk bespeelbaar voor HFC. Pas vlak voor het einde prijkte een tocht. Om 09.09.48 uur klokte
staan. Peeters heeft maanden tiesten en big bands, omdat zij krijgt. Een heeft zich daarvoor na een kwartier spelen werd de 2-2 stand op het scorebord. de combinatie Paap-Paap de
geleden al aan Bob Nees (Ho- vaak in zijn café Casa Blanca in meteen aangemeld: Carlo Kra- wedstrijd opengebroken toen Vlak voor het einde zorgde winnende duif.
reca Groep Zandvoort) aange- Amsterdam optreden. „Jam- mer van Café Neuf. Dat is dus HFC de leiding nam. Voor het Dennis Keuning voor de. winDe oude duiven werden wel
boden om het jazzfestival voor mer dat ik nooit meer wat van allemaal heel positief."
overige was de eerste helft wei- nende treffer, 3-2.
nig boeiend.
De finale in de hoofdklasse op zaterdag gelost voor een
In de tweede helft kwam ging tussen Autoboulevard en wedstrijd vanuit het Franse
daar verandering in. A. Eijck- Sack Time. Op papier zou dit Morlincourt over een afstand
hoff moest meer risico's nemen een zinderende finale moeten van 330 kilometer. De manden
en daardoor kregen de Haar- worden. Dat werd het echter gingen open om 8 uur en de
lemmers meer ruimte. Al snel niet. Sack Time, prima ge- eerste duif landde op het hok
werd het 2-0, maar de span- coacht door Henk Bos, was te van Paap-Paap om 12.04.49
ning keerde terug toen sterk en won met overtuigende uur.
A. Eijckhoff 2-1 scoorde. Na cijfers, 8-2. Rabbel Boys en WeUitslag Meer: Combinatie Paapacht minuten was de strijd ge- bers stonden in de finale van
Paap l, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 15, 18,19, 20,
heel in evenwicht toen het of- de eerste klasse. Dat werd een 21.
Hans Heiligers 2, 7. Combinatie
fensief van A. Eijckhoff werd spectaculair gevecht. Beide Koper-Koper
5, G, 25. Combinatie Kobeloond met een doelpunt, zo- teams speelden volop op de per-Twins 8. Rook Drielmizen 12, 14,
Combinatie Koopmandat de stand 2-2 werd. De aanval waardoor de doelman- 16, 23,17.24.
Peter Bol 37. Hans Gaus 52.
teams gaven elkaar weinig toe nen fraaie reddingen verricht- Kncgt
Uitslag Morlincourt: Combinatie
en er volgde een spannende ten. Rabbel Boys was iets doel- Paap-Paap l, 2, 8, 12, 17. Hans Ilcilislotfase. HFC plaatste enige treffender en won verdiend gers 3, 5, 9, 10, IC, 20, 21. Combinatie
Koopman-Kncgt 6, 24. Rook Drichuisnelle en vlot lopende aanval- met 4-2.
zen 4, 11, 18, 22. Combinatie Koperlen waaruit tweemaal werd geKoper 7, 14, 15, 19, 23. Combinatie
scoord. Een paar seconden
Aaldert Stobbelaar Koper-Twins 13, 25.

'Zo leuk,
zo klein,
zo dorps'

Oranjefan Robin ziet EK alsnog

HFC/De Nieuwe Aanpak
wint zaalvoetbaltoernooi

Festivals
volgend jaar
al voorbereid

Moederree laat
jong in de steek
ZANDyOORT - Het Kennemer Dierentehuis verzorgt
sinds maandag een jong reetje. Het dier is maandagmiddag door voorbijgangers
moederziel alleen gevonden
op de oprijlaan van het waterleidingbedrijf in Vogelenzang, tegenover de Oase.
Het dier zou in eerste instantie meteen weer uitgezet worden in de Amsterdamse Waterleidingduinen, maar het was zo
verzwakt dat het niet eens
haar hoofdje kon optillen.
Daarom zijn de Dierenambulance, dierenarts Kas en de beheerder van het Zandvoortse
dierenasiel ingeschakeld.
Het reetje is nog maar een
paar weken oud. Nanja, zoals
het gedoopt is, moet om de 2,5
uur gevoed worden.
Het gaat redelijk goed met
Nanja. Ze krijgt medicatie, omdat de dierenarts vermoedt
dat ze hersenvliesontsteking
heeft. Het is de bedoeling dat
ze weer in de natuur wordt losgelaten. Wanneer dat is, kan
Carels nog met zeggen.

Plastic glazen

ZANDVOORT - De politie
heeft de café-eigenaren in het
centrum gevraagd om tijdens
de EK-feesten alleen bier in
plastic glazen te verkopen,
omdat dit veiliger is. Volgens
de politie hebben de horecaondernemers hier positief op
gereageerd. Tot nog toe zijn de
EK-feesten goed verlopen. De
politie en de burgemeester van
Zandvoort zijn tevreden. Van
der Heijden heeft volgens de
politie nog geen gebruik gemaakt van de noodwet.

Te veel paddo's

BLOEMENDAAL - Een 17jarige Duitser die teveel paddo's had gebruikt heeft yonge
week dinsdag automobilisten
op de Zeeweg lastig gevallen.
De jongen liep half ontkleed tegen voorbijrijdende auto's op.
Een auto raakte van de weg
en knalde tegen een boom. De
automobilist raakte gewond
aan zijn hand. Hij werd bovendien in zijn gezicht geslagen
door de jongen. Een 26-jange
vrouw heeft aangifte van vernieling van haar auto gedaan.
De politie heeft de jongen
aangehouden. Hij verzette zich
hevig. Hu was gewond aan zijn
wang en lip en is ter observatie
in het ziekenhuis opgenomen.
Later verklaarde hij dat hij
paddo's had gegeten.

Weinig hardrijders

BENTVELD - Op de Zandvoortselaan in Bentveld zijn
vrijdagmiddag van de 1101
passerende
automobilisten
slechts 16 gefotografeerd omdat ze te hard reden. De controle vond plaats tussen half
twee en half drie. De snelste
automobilist reed 74 kilometer
per uur, 24 kilometer te hard.

Autodiefstal

ZANDVOORT - Een 59-jarige Duitser is zijn zwarte Suzuki Vitara kwijtgeraakt. De auto
werd vrijdag of zaterdag gestolen in de Brederodestraat.

Dronken

ZANDVOORT - Op de Wilhelminaweg zijn zondagavond
twee auto's beschadigd geraakt doordat een 30-jarige
Zandvoorter dronken achter
het stuur zat. Hij bekende bij
zijn aanhouding de aanrijdingen. Uit de ademtest bleek dat
hij een promillage van 1,2 had.
Hij kreeg een nj verbod van zes
uur opgelegd.

miema CUTOT
29 juni t/m 5 juli

Veranderende maatschappij

ZANDVOORT - De leden
van de visclub konden aan
diverse evenementen deelnemen. Daarbij werd er met
wisselend succes vis gevangen. Vooral in Denemarken werden er echter een paar viswerden knapen van vissen jes gepakt. Wülem Bakkenhoven ving twee tongen en werd
uit het water gehaald.
eerste, terwijl de vangst van
een tong, door Don de Grebber
De vangsten tijdens de vis- goed was voor de . tweede
wedstnjd vanaf de pier waren plaats.
zeer slecht. Want hier werd
niets gevangen. Ook de vang- Een afvaardiging van de Zee
sten tijdens de wedstrijd vanaf Visvereniging Zandvoort, met
het strand waren niet best. Wel onder andere Joop Zwerver,

Grote vissen
in Denemarken

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
I02U) 562.6211
Abonnementsprijzen ƒ 20,50 per kwartaal,
/ 37,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar
ƒ 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
Qelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 2,10.
8

ezorgmg: Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571 7166
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Hans van Pelt

viste in Denemarken. De vangsten daar waren voortreffelijk.
De grootste vis was voor Willem Minkman, namelijk een
gul van 74 centimeter. De koppelwedstrijd, die gehouden
werd bij Kopenhagen, werd gewonnen door Jan van Gooi en
Nico Ruijgt.
Dit duo ving totaal 32 gullen
met een lengte van 5 meter en
17 centimeter. Op die dag werd
maar liefst 43 meter vis gevangen.
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Opruiming bij Oase

De Carpentier collectie Badkamers en Keukens
baseert zich op topmerken. Dat betekent aansprekend design, moderne technieken en hoogwaardige
kwaliteit. Er is zoveel keuze in modellen en uïtvoerin-

Hulsta
Zevenslaper
Auping
Treco

gen dat iedere individuele smaak aan bod komt.
Bovendien geeft het enorme aanbod aan wand- en
vloertegels een extra persoonlijk accent aan uw nieuwe keuken of badkamer. Voeg daarbij de bekende
Carpentier service en garantie en u begrijpt:

Slaapkamer Speciaalzaken

Het 'complete wonen* begint bij Carperttfer!

Carpentier
IAALSMEER

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort
Dagelijks geopend van 8,00 tot 17.30 uur
Vrijdagavond van 19.0D tot 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

KEUKENS-BADKAMERS-TEGELS
Oostemderweg 91 1432 AC Aalsmeer
telefoon (0297) 32 20 00 fax (0297) 38 32 82

Vestigingen op de Woonboulevards: Apeldoorn - Amersfoort - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch
Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam/Alexandrium III - Sliedrecht - Son/Eindhoven
Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk en Bleiswijk, Hoefweg 137

Win die miljoenen in de Nationale Postcode Loterij

Gabbers
Na ren langdurig verblijF in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ): ontstaan de mooiste vriendschappen. Want de kinderen in het
: WKZ liggen samen met andere kinderen en leeftijd-genoten op een afdeling. Nooit met volwassenen. Sterker nog, het WKZ; heeft een
eigen gebouw waarin alles is gericht op het kind: Van zorg, en behandeling tot en met de medewerkers en faciliteiten. Want ziek
zijii is geen pretje, zeker als je in een ziekenhuis ligt.. Dus proberen vve'yan het ziekenhuis een ziekenthuis te maken. Daarom hebben
we ruimtes waar alleen gespeeld mag worden. Ruimtes waar dus geen tijd en plaats is voor behandelingen. Verder is -op de meeste
afdelingen- ieder uur een bezoekuur én heeft het hele ziekenhuis; een kiridvriéndelijk infrastructuur. En juist die kindvriendelijkheid
is voor/ons een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Want iedereen die hier komt is éérst kind en dan patiënt.
. ' .,
".Wiltu het WKZ steunen? Dat kan door het beeldje "Willemien" te bestellen. Maak fl. 59,50 over op girorekening
6141 ten gunste van het AZU inzake "WiMemien" te Utrecht. tl krijgt.hét beeldje dan zo snel mogelijk thuisbezorgd.
De opbrengst'komt.volledig ten goede aan de ontwikkeling van kindgerichte activiteiten en faciliteiten zoals een
kindertheatercafé, kindértelevisie, speel-o-theek en een kindermagazine. Voor meèr_informatie kunt u contact mét
;

ons opnemen, telefoon 0900-2020041 (40et'/.). -

'
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JE VOELT JE BETER; IN HET WILHELMINA K I N D E R Z I E K E N H U I S ;
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Zó wordt
u milionair!
In de Postcode Loterij
kunt u vele miljoenen guldens aan prijzen winnen.
Zoals de Postcode
Jackpot die deze

maand naar 3 miljoen
gulden is gestegen' Pak
daarom nu uw kans op de
prijzen die elke maand
getrokken worden i Stuur

:• : '

vandaag nog de bon in
uit deze advertentie
Dan maakt u gelijk kans
op de Postcode-Kanjer
van minimaal 30,8 miljoen, élke week de
Postcode-Straatprijs van
25.000 gulden per lot plus
een BMW. En vele belpnjzen m het wekelijkse spelprogramma Dus laat uw
kans niet voorbij gaan en
stuur de bon vandaag nog
op'

K I E M !
05
38
67

15 21 35
40 47 57
71 74 86

t!*6 é&* IÉIS
HlÜülilSS
Straat prijs
2771 IMG
in Boskoop

met
2 winnende loten

ƒ 25.000,- PER LOT
en voor

2771

NG 008

extra: een BMW!

Pöitcöiclë lliiterij
Kijk zondag 2 juli:
22.45 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22 00 uu r 0909 0055
(99cpm)om kans te
maken op een:

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

POSTCODE
JACKPOT

Golden Tulip
Oranjewoud
arrangement

3MILJOEH

BON VOOR MILJOENEN
5? Ja, ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Postcode Jackpot, de PostcodeStraatpnjzen en de wekelijkse Kienpnjzen
Hiermee steun Ik 28 goede doelen
D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 {twee lotnummers)
D 1 x ƒ 12,50 (een lotnummer)
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in
blokietters Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar fa/y
Ledenservice, tel 0900-300 1500 OScpm)
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de Extra Trekking van nevenstaande
rekening af te schrijven

D de heer

D mevrouw

Naam

6 juli
Winkelcentrum
Vierplein
Vlaardingen

Adres
Postcode
Plaats

8 t/m 16 juli
Megafestatie
Jaarbeurs
Utrecht

(Post)bank
nummer.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000,Datum
Handtekening

• NATIONALE •

Meer ihf ornnatiè

1500006

www.postcodeloterij.nl

HB l O T F R l J u Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
"•*IOBL.VS i i_ n i vi nu Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19603,1100 VM Amsterdam
l
| De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L O 890/0098/831 5 d d 19/12/1997
l

Ledenservice:
0900-300 1500 05 cpm)
Z«lfoutcn voorb«h*unn

Zandvoorts
Nieuwsblad
. x*""-i"*T1i /TTT

De Stijlkamer
ZANDVOORT - In de nieuwe galene op het Kerkplein, de
Stijlkamer, wordt op 2 juli een
expositie van Elvira Overmars
geopend De tentoonstelling is
tot en met 31 augustus te bewonderen De Stijlkamer is in
net weekeinde van drie tot zeven uur open en op afspraak
(tel 5713546)
Overmars is sinds 1992 beeldend kunstenaar Zy laat zich
inspireren door vrouwelijk
naakt, by voorkeur tamelijk
zwaar Haar stijl kenmerkt
zich door eenvoud, heldere en
lichte kleuren, veel grote borsten en benen, maar kleine
hoofden Ze stopt veel ironie in
haar werk Ze exposeerde eerder in onder andere Modus Vivendi in Amsterdam

Live muziek

ZANDVOORT - Café Shooters (Haltestraat 56a) heeft op
2 juli een optreden van Wolter
Kroes Hij is bekend van het
nummer 'Ik heb de hele nacht
liggen dromen', 'Laat me los'
en 'Geen seconde zonder jou'
Wolter Kroes treedt op na de
finale van het EK Ook na de
wedstrijd Italie-Nederland is
er donderdag een concert Wie
er optreedt is volgens Shooters nog een verrassing

Buurtfeest

ZANDVOORT - Het buurtcomite 'Op het plantsoen is er
van alles te doen' organiseert
op zondag 16 juli een evenement m Zandvoort-Noord In
de Potgieterstraat, De Genestetstraat, Dacostastraat en op
het Ten Kateplantsoen wordt
voor het eerst een rommeimarkt gehouden tussen tien en
vier uur Meer informatie is
verkrijgbaar by Peter Verswyveren (tel 5717293) of Bart
Botschuiver (tel 5717757)

Zwemvierdaagse

ACHTERGROND

Editie 17

ZANDVOORT - De Zwemvierdaagse start maandag 3
juli in het zwembad van Gran
Dorado Klaas Koper geeft het
startschot Op vrydag 7 juk
wordt de slotavond opgevrolijkt met een aquadisco Op diverse avonden is er een demonstratie van de orgamserende verenigingen (Duikteam
Zandvoort, de Reddmgsbngade en de Zeeschuimers) De orgamsatie vindt plaats onder de
overkoepelende leiding van
CMS Inschryfkaarten zyn verknjgbaar hij drogistenj Goossens in winkelcentrum Noord,
de Bruna op de Grote Krocht
en Dietnch Sport of bij Ankie
Miezenbeek
(Haarlemmerstraat 12, tel 5719532) Erkunnen maximaal 400 zwemmers
meedoen aan het evenement

'Eindelijk Brad Pitt in zijn eigen taal'
Ze spreekt geen Nederlands
maar deze zinnen kan ze wel
dromen: „Pas op. Geef een
handje. Wat zeg je dan?
Bedankt voor het spelen."
Ania lacht als ze deze zinnen
opsomt. „O ja en 'op de
stoep fietsen' dat is ook een
belangrijke kreet," schiet
haar te binnen. Want aan
dat drukke verkeer moet ze
erg wennen. In het zuidPoolse dorpje Jaworzyna,
waar zij is opgegroeid, is het
een stuk rustiger. Deel 2:
Ania (19) uit Polen.
E NEGENTIENJARIGE past zich snel aan
Behendig slalomt zij
tussen de auto's door,
kind voor op de fiets en een
kleuter naast zich Ze zal wel
moeten want als au pair van de
familie Fnjters brengt zij ledere dag de kinderen naar
school
„Na nujn eindexamen van
het Ogolnoksztai Lyceum wilde ik graag een jaar mijn vleugels uitslaan, voordat ik straks
ga studeren," vertelt Ania in
het Engels, waar ook haar
Poolse accent duidelijk m
doorklinkt „Ik wilde graag
mijn kennis van de Engelse
taal uitbreiden maar het is te
kostbaar om m het buitenland
op eigen kosten te studeren "
„O, daar kun je overal op
straat drugs kopen," was de
eerste reactie van haar vnenden toen zy hen vertelde over
haar au-pairplannen in Nederland Ania verontschuldigt
zich voor die reactie, maar in
Polen is het drugsprobleem
onder jongeren groot „Tja, helaas kunnen veel van mijn leeftijdgenoten de druk die op
school wordt opgelegd met
aan Een van mijn klasgenoten
is zelfs overleden aan een overdosis drugs," vertelt ze geemotioneerd
Ania is in 1980 geboren, voor
de ommezwaai van het commumsme naar een democratie
Alhoewel haar ouders nog in
de nj hebben gestaan voor levensmiddelen, zij heeft dat gelukkig met meer meegemaakt
„Wat ik uit de verhalen van
mijn ouders begrijp, is alles nu
veel beter, alleen zijn de lonen
nog steeds laag Wij hebben
heel veel hoog opgeleide mensen maar er is geen werk voor
hen, dus doen veel hooggekwahficeerden ongeschoold werk "
„Een vriendin van mij is junste en zit achter de kassa m
een supermarkt, zij verdient
700 zloty (350 gulden) per
maand terwijl zy voor de huur
van haar kamer al 300 zloty per
maand kwyt is "
Ania was al een maand in Nederland voordat ze bij de fami-

'Als zij happy is,
zijn wij het ook'
Kees Frijters en zijn
vrouw Maura Renardel de
Lavalette hebben beiden
een drukke baan. Maura is
actrice, produceert films
en spreekt tekenfilms m.
Als freelancer betekent
het dat zij zeer onregelmatige werktijden heeft. „Ik
heb ontzettend leuk werk,
maar geen dag is hetzelfde
en werkdagen van 's morgens zeven uur tot 's
avonds elf zijn geen uitzondering," vertelt Maura.
„Eerlijk gezegd zou ik
niet weten wat ik moest
zonder Anna, want zij regelt het huishouden als wij
moeten werken. Maar wij
zyn zuinig op haar. Ben ik
een week vrij, dan mag zij
die week ook doen waar zij
zin in heeft. Zij heeft in het
royale souterrain van ons
huis haar eigen kamer en
volledige privacy ze mag
daar ook vriendinnen ontvangen als ze dat wil. Alles
gaat in goed overleg want
het werkt twee kanten op:
als zij happy is, dan zijn
wij dat ook."

D

Ajnia past op Yanmck en Mauro

lie Fnjters in huis kwam Omdat ze graag wilde studeren,
werd ze via een au-pairbureau
bij een gezin in studentenstad
Leiden geplaatst Maar dat
was een grote mislukking „Ik
kreeg iedere dag een strak
werktijdschema met allerlei
opdrachten die strikt volgens
de regels moesten worden uitgevoerd Die mevrouw telde de
appels en vroeg dan 's avonds
waarom ik er zomaar eentje
had opgegeten " Nog klinkt de
verbazing m de stem van Ania
„Ik werd echt als een slaaf
behandeld " Ze hield het gauw
voor gezien en nam ontslag
„Als au pair heb je twee weken
opzegtermijn maar die mevrouw was zo boos dat ze mij
uit nijd van het ene op het andere moment met koffer en al
op straat zette Later is geble-

Foto Andre Liebcrom

ken dat dit gezm in een half
jaar tijd zes au pairs had versleten, daar zat iets gewoon
met lekker," grinnikt de Poolse Nu kan ze wel lachen om dit
hachelijke avontuur
Dankzij bemiddeling van het
au-pairbureau kwam Ania bij

Met de vijfjarige Yanmck en
de driejarige Mauro kan ze 'lezen en schrijven', alleen het
praten met elkaar is nog wel
eens handen- en voetenwerk
„Yanmck is een pienter grietje
en she won't take no for an
answer," lacht Ania, „ik moet
mij geregeld m allerlei bochten
wringen om haar uit te leggen
waarom iets met mag Maar wij
komen er samen altijd uit "
Ania trekt vooral veel op met
landgenote Stasia, zij is au pair
in Bloemendaal „Ik ga lekker
op de fiets naar haar toe, want
jullie hebben zo'n schattig
klein landje Hier is alles dichtbij, m Polen moet je uren reizen om bijvoorbeeld naar de
film te gaan Hier gaan we vaak
naar de bioscoop m het Circus
Eindelyk Brad Pitt horen pra-

'Er hebben nog nooit zoveel
mensen naar me gelachen als hier'
de familie Fnjters terecht en
het klikte meteen tussen hen
Ze doet licht huishoudelijk
werk, haalt boodschappen in
huis, past wel eens 's avonds
op en kookt regelmatig „Ik
was hier net, toen mocht ik al
mee op de wintersport," vertelt de Poolse enthousiast

ten met zijn eigen stem," zwymelt ze, „bij ons wordt alles
nagesynchroniseerd Daarna
lekker muziek luisteren m de
Yanks" Bij deze woorden
trommelt zij even ritmisch op
de tafel Maar veel tijd voor
ontspanning gunt ze zichzelf
met want ze is hier vooral om
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de badplaats door
Ambtenaren achter bureau vandaan
Bij bedrijven is het heel gebruikelijk, een dagje uit met het
personeel Ook de gemeente heeft zijn eigen personeelsdag, al
elf jaar Maar liefst 140 van de 175 ambtenaren deden donderdag
mee aan allerlei activiteiten in Zandvoort Ze leerden golfen van
Nigel Lancaster of mochten mee met de Anme Poulisse van de
Knrm Sommigen maakten een wandeltocht langs beelden of
fabriceerden een mozaiekspiegel met Hüly Jansen „Door zo'n
dag leer je je collega's ook eens anders kennen," zei spreekstalmeester Ene Lefferts die aan het einde van de dag uiteenlopende pnjsjes aan pechvogels en opvallende deelnemers gaf „Dat
komt de samenwerking ten goede Bovendien hebben we ze wat
van Zandvoort laten zien en dat was heel verrassend voor sommigen, die met in Zandvoort wonen Uiteindelijk schiet de burger dus ook iets op met zo'n dag, al was het gemeentehuis een
dagje dicht"

Proficiat Klaas!

Er wordt weieens spottend gezegd dat hij wekelijks de krant
haalt (en misschien is dat ook wel zo), maar hier gaat 'ie nog een
keer Klaas Koper is op l juli jang Dat is op zich geen reden om
m de krant te komen
Onze dorpsomroeper, die ook nog eens actiefis m allerlei verenigmgen en comités, wordt echter zeventig en dat zie je hem met
aan Hij fietst immers nog met gemak van Wagenmgen naar
Engels te leren
Zandvoort, bijvoorbeeld om op 5 mei het bevnjdingsvuur te
Bij de Volksuniversiteit in brengen Gefeliciteerd, Klaas
Haarlem heeft ze haar eerste
certificaat Engels met glans
gehaald „Nu op naar het volgende diploma "
„De mensen lijken hier veel
gelukkiger en optimistischer De aangifte die Wim Peeters tegen een suppoost van het circuit
dan bij ons," overpeinst Ania heeft gedaan, omdat hij bij de Paasraces geslagen is, krijgt een
„Misschien komt dat omdat er vervolg Volgens Peeters wil de officier van justitie de zaak voor
bij ons niet zoveel is om blij de rechter brengen Peeters is nog steeds witheet dat hij op
mee te zijn" Als een echte hardhandige wijze van een geluidswal werd verwijderd BovenG B J Hiltermann analyseert dien is hij boos dat de betreffende suppoost inmiddels ook zijn
ze haar thuissituatie Toch ziet dochter bedreigd heeft
Anma haar eigen toekomst
zonnig in „Als je wat wilt bereiken moet je er keihard voor
werken," zegt ze vastberaden
Als ze weer terug is in Polen,
gaat ze Europees recht stude- Mevrouw Van der Neut-Drayer is ten einde raad Zij mist haai
ren Met haar gedegen kennis kater Vosje heel erg Vosje is sinds 26 mei verdwenen Hij is voor
van de Engelse taal hoopt zij het laatst m de buurt van de Jac P Thijsseweg, Gran Dorado en
een streepje voor te hebben op de duinen bij Zandvoort-Noord gesignaleerd Wie Vosje gezien
alle andere kandidaten op de heeft wordt verzocht contact op te nemen met mevrouw Van der
overvolle arbeidsmarkt
Neut (tel 5718739 of 5718339)
Over wat haar het meest zal
byblyven van Nederland hoeft
ADVERTENTIE
ze niet lang na te denken „In
vergelijking tot Polen zijn de
NEDERLANDSE
mensen hier zo vriendelijk Er
hebben in mijn hele bestaan
nog nooit zoveel mensen naar
me gelachen als hier "

Hardhandige suppoost

Kater verdwenen

LOTERIJ

Marleen Grotenhuis
Dit is de tweede aflevering m deze
serie 'Retour Zandvoort' over au
pairs ui Zandvoort Plet eerste deel
verscheen op 14 juni

PONSORBINGO

-

36 ƒ l 000,-f 10
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Kinderen in de natuur

ZANDVOORT - Speciaal
voor ouders met kinderen (4
tot 12 jaar) zyn er op zondag 2
juli twee begeleide wandelingen m de duinen een om half
elf en een om twee uur Aan- De Filmclub is met vakantie maar er draaien deze week toch
melden voor deze zogeheten elke dag drie films in het Circus op het Gasthuisplein: 'JFmal
Aardewandelingen' is ver- Destination' (om zeven uur en half tien), 'Stuart Little' (om
plicht (tel 5411119) Het is half vier) en Pokémon (om half twee).
aan te raden om kleding te
dragen die tegen een stootje
INAL DESTINATION is een spannende film voor 16 jaar en
kan
ouder over de Amerikaanse tiener Alex die met zijn klas naar
Parijs vliegt Voordat hy in het vliegtuig zit, krijgt hij een raar
voorgevoel Hy ziet voor zich hoe het vliegtuig ontploft Alex en
een paar anderen stappen niet m Vlak na het opstijgen explodeert het vliegtuig inderdaad Dat geeft de overlevenden een
vreemd gevoel
'Stuart Little' en 'Pokémon' richten zich vooral op kinderen en
hun ouders of grootouders Over Pokémon zyn de meeste kmderen enthousiaster dan de volwassenen Wie de Pokemonkaartjes
fanatiek spaart, moet zeker gaan kijken
Na 'Stuart Little' komt de gemiddelde jonge bioscoopbezoeker met een glimlach naar buiten De film gaat over een klem
muisje dat terecht komt in het gezin Little Niet alle gezinsleden
zyn daar bhj mee Maar Stuart weet toch uitemdelyk iedereen te
vertederen

Schoolklas bijna uitgemoord

F

Dirk

woensdag 28 juni 2000

De Wurf heeft
nieuwe eigenaar
en wordt De Zon
ZANDVOORT - Het voormalige paviljoen De Wurf heeft
sinds februari een nieuwe eigenaar Rienier van Lith en zijn
zakelijke partner Joeke Bot
verkochten begin dit jaar hun
specialiteitenrestaurant
in
Haarlem om dichter bij huis, in
Zandvoort, een nieuwe carnere in de horeca te starten Van
Lith „We waren na twaalf jaar
duidelijk toe aan iets anders
En omdat Joeke en ik allebei al
lange tijd m Zandvoort wonen,
gingen we op zoek naar een
leuke strandtent Uiteindelijk
is dat De Wurf geworden "
Hoewel Van Lith en Bot
graag hun persoonlijke sternpel op hun gloednieuwe bedrijf
willen drukken, zijn ze van
plan een aantal veranderingen
geleidelijk door te voeren „Dit
paviljoen was altijd al een hartstikke goedlopende tent We
zijn dan ook blij dat wy de gelegenheid hebben gekregen dat
voort te zetten Omdat we natuurlyk een restaurant hebben
gehad, zijn op de menukaart
inmiddels wel wat apartere gerechten verschenen En m de
komende tijd willen we de mnchting wat verfrissen Maar
we kijken eerst even de kat uit
de boom "
Paviljoen De Zon heeft overigens een njke historie In vroeger ty den was het de plek waar
Zandvoortse vissers aan het
einde van hun werkdag de
platbodems aan land trokken
Daardoor werd De Wurf al snel
een populaire ontmoetingsplaats voor de Zandvoortse
bevolking waar de laatste
nieuwtjes gretig werden uitgewisseld „Natuurlijk is dat een

r

m.

Berichten
en tips voor
deze rubnek met
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023 5718648
of Faxen 023 5730497

e

beetje veranderd in de loop der
tijd," vertelt Van Lith „Maar
we hopen dat De Zon m de
nieuwe vorm nog steeds gasten van allerlei allooi blijft
trekken "
Aan de voorgeschotelde
maaltijden zal dat in ieder geval met liggen Alle gerechten
worden namelijk door professionele koks bereid Overigens
kunnen mensen ook voor feesten en partyen heel goed terecht bij strandpaviljoen De
Zon

Alarmnummer: 112
avonddienst (18-20 uur) en
Politie: 112, of bureau Hoge- weekenddienst (zat 11-12 30
weg 5745111
en 17-18, zon 11 30-12 30 en 17Kent u van dat soort hon- Brandweer: 112, of kazerne 18) door de Zandvoortse Apoden' Honden met van die ech- 5740260
theek, Raadhuisplein 10,
te hondenogen' Van die non- Ambulance: 112, of 5319191 5713185 In het weekend is de
ZANDVOORT - Op het
den die scheef op een bil - heel (CPA)
Centraal Apotheek op de GeZandvoorste strand zijn ook
voorzichtig - tegen u aankrui- Apotheek: Er is een nieuwe re- dempte Oudegracht m Haardit seizoen weer een aantal
Pen' Wij wel Wy kennen gelmg sinds l mei 2000 's lem zaterdag en zondag de
nieuwe strandpaviljoens verreDirk Dirk, een manneüjke Avonds van 20-22 uur is alleen hele dag open
zen Een daarvan is Vemce Besmg Rottweiler American de Centraal Apotheek op Ge- Huisartsen In het weekend en
ach, dat m het voormalige gejStaffordshire Temer is nu al dempte Oudegracht m Haar- 's avonds 5730500 of 112
bouw van Radio Noordzee is
eer vier maanden van zyn lem open Voor 28 en 29 juni Dierenambulance 5246899
gevestigd
jönejang bestaan kwijt aan geldt avonddienst (18-20 uur) Kennemer Dierentehuis KeeSinds februari zyn de eigenaVoor zo'n lieve, zach- Zeestraat Apotheek, (tydelyk somstraat 5, 5713888
len druk bezig met het geaardige hond is dat met zoals gehuisvest op) Engelberts- Vermiste/gevonden
dieren
bruiksklaar maken van het pahet zou moeten zijn
straat 90a, 5713073 Voor 30 5383361 (Amivedi) en 5343440
viljoen en eind maart mochten
Ondanks zyn gouden karak- juni tot en met 6 juli geldt (Dierenbescherming)
zij hun eerste gasten verwelkor, hebben wy - na veel gezoek
men Het bijzondere aan Venitoch een aantal minpuntjes
ce Beach is dat het restaurant
lieten te ontdekken Dirk kan
gerechten uit de Thaise keupiet by katten Andere reuen,
ken serveert
pou maar met doen dus, teefs zyn geen probleem
Hervormde Kerk: zondag 2 juli 10 uur ds J E T Nak-Visser uit
Dirk is speels en kan soms Hülegom met organist H van Amerom Gereformeerde Kerk:
e
n ietwat lomp uit de hoek zondag 2 juli 10 uur N van Keulen-Schaafsma uit Bloemendaal
Fooien Dus om te voorkomen Agatha Kerk: zaterdag l juli 19 uur geen viering (medewerkersaVe de kinderen onderstebo- vond), zondag 2 juli 10 30 uur pastor C van Polvliet met kmdern gespeeld worden, plaatsen koor NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 2 juli 10 30
Dirk alleen by wat oudere uur geen dienst Nieuw Unicum: geen dienst op zaterdag l juli
Houdt u er verder remee dat Dirk niet echt
groot is, maar als u de
ïjPierrnassa
van deze 'mini
D
°dy builder' ziet, zult u begrPen dal Dirk ontzettend sterk Periode 17 - 23 juni
en Cilla Gre Ekema, Pieter Cles Dirk luistert meer dan redemens Anton Wegener en Mar"Jk en om het plaatje van de Geboren: Ins Delma, dochter jon Keff, Remus Tonbreeker
'üeale hond nog iets completer van Denys Thaddeus van Em- en Martine Mulder
ff maken, hy kan zelfs alleen menk en Gusta Nicolette Mauis blyveni
na Zonneveld, Elisabeth Isa- Getrouwd: Dirk Jan Termaat
Dirk is te gast by het Kenne- belle, dochter van Johnny en Jacquelme Schoonhoven
er Dierentehuis Zandvoort Keur en Eksabeth Boers, Erah
*1 zoekt, net als alle andere Alida, dochter van Grjsbertus Overleden: Cornelis Molenaar
ges, een nieuw thuis Infor- Bouwman en Anenne van (74), Leonardus van Norden
"Jatie krygt u van het Kenne- Wyngaarden
(77),
?er Dierentehuis Zandvoort,
Albertha Hennette Korzelius^esomstraat, tel 571 3888
Rienier van Lith en Joeke Bot exploiteren sinds februari paviljoen
Ondertrouwd: Jan Gelderman Remhardt (96)

Thaise keuken
inVeniceBeach

Hoewel je bij Vemce Beach
verwend wordt met 'Aziatische culinaire verrassingen op
een steenworp afstand van de
Noordzee', is de inrichting die
van een Grand Café Volgens
de uitbaters is bewust niet gekozen voor een specifiek Oosterse sfeer „Tenslotte gaat het
hier toch om een strandtent
waarin mensen ook overdag
voor een klein hapje moeten
kunnen binnenlopen," aldus
een van de eigenaren De keuken van Vemce Beach is iedere
dag vanaf 14 uur geopend
In samenwerking met indoor
volleybal The Beach uit Aalsmeer organiseert Vemce Beach op 10 juli het strandvolleybaltoernooi 'The Beach on Vemce Beach' Maar liefst vyfvolleybalvelden worden voor de
deur van het paviljoen aangelegd waar verschillende teams
uit ondei andere Zandvoort,
Haarlem en Amsterdam om de
eer gaan strijden

OokAtlantisis
een nieuwkomer

ZANDVOORT - Strandpaviljoen Atlantis is nog zo'n
nieuwkomer Het etablissement richt zich, overigens net
als Vemce Beach en De Zon,
niet alleen op dagjesmensen
die een tussendoor hapje wülen nuttigen Ook dmergasten
zijn er van harte welkom Het
paviljoen, waarin eigenaren
Ruud en Tanja Lijnzaad veel
bamboe hebben verwerkt,
mag zich bogen op een gevaneerde menukaart waarop
vooral Europese gerechten
staan
Kortom tegenwoordig kan
men, ook als de wolken zich
boven Zandvoort samenpakken, culinair genieten aan het
strand
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www.sponsorloterij.nl
Ledenservice:
0900-300 1400 (35 cpm)

BINGO SURPRISE
IJUUljpOO ^
ïbegangskaart
Land van Ooit

Ze t fou t en voorbehouden

i ivnyöEN
Sf Ja, ik wil een auto met daarin 225 000 gulden of zelfs l miljoen
winnen En maak dan naast de prijzen
m de maandelijkse trekkingen
kans op tienduizenden Bmgoprijzen1
Met deze lotnummers wil ik winnen:
dag maand jaar
Lot l
Lot 2
Lot 3
Voor elk lot \\ orden dne cijfers toege\ oegd aan de mge\-ulde geluksdag Ik machtig
u hierbij totwederopzeggmg\oor elke maandelijkse trekking en de jaarlijkse Extra
Trekking/ 10 per tot \anne\enstaanderekenmgafteschnj\en
Deelname houdtmacm\nardmg van het reglement opaan\raag\erlinjgba(ii
tel 0900 300 1400 05 cpm)

NEDERLANDSE

LOTERIJ
D de heer

D

1500006

Naam
Adres
Postcode
Plaats
(Post)banknumm(.r
Bel mij bij een prijs
ben en ƒ 10 000tel
Gtboorted uum (dig m und j i ir)
D Hum
Handtekening

De Zon

Bon opsturen (zonder postzegel) naar Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam
De loten] is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer
L O 730/0002/829 d d 19/12/1997
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Oase is de trendsetter in slaapkamers en slaapcomfort met
vestigingen op bijna iedere grote woonboulevard in Nederland.
Dankzij onze succesformule stijgt het aantal verkopen en heeft
ons filiaal Diemen op de meubelboulevard het erg druk. Ter versterking
van ons team zij wij op zoek naar een enthousiaste:

Parttime Verkoopster m/v

ALRAVEN VAN HAÏ.Ï. GoLX-EGE
BEDRIJFSOPÏ.EXBJNGBW

(\Aqua
*^v
Relax/fjerfectaJCom
B Ondernemersdiploma - Middenstand nieuwe sti/l
•
•

Wij bieden u:
- een verantwoordelijke, afwisselende baan in onze formule
- een gespecialiseerde opleiding, indien u geen branche-ervaring heeft

BKB

-Basiskennis Boekhouden

ComputerBoekhouden (Exact)

B PDB

-Praktiikdiploma Boekhouden

B MBA

-Moderne Bednjfsadmin'Stratie

B PMM

-Prakti]kdip/oma Middenmanagement

Multifunctionele douchecabine met zij- en hoofddouche,
nek-, schouder- en voetmassage, Turks stoombad,
kruidenstoombad, heteluchtfunctie, verlichting, radioen computerbedieningspaneel. Inclusief plaatsing.

Aqua Relax is een zeer uitgebreid hydro massagepaneel
van Italiaans design.
_,

van f 2^8if5,-voor f

Perfecta Corner is een luxe kwart-ronde scheidingswand met kristalhelder veiligheidsglas, en een kunststof douchebak, afmeting 90 x 9O,cm.

ƒ 3-750,-

f 2£$5,-

voor

B Basiscursus PC-gebruik

Wij zoeken:
- Een zelfbewuste, representatieve, sympathieke vrouw van 30-40 jaar
met enige verkoopervaring die minimaal twee dagen per week ons
team wil komen versterken en die er geen probleem van maakt om op
zaterdag en eventueel op koopavond, zon- en feestdagen te werken.

B Europees Digitaal Computer Rijbewijs
fl Microsoft Office voor Windows
m PDI.1W/2W - Praktiikdipl. Informatica l & 2 (o 3.MN2 en MC4)

B Reiswereld -SEPR-IATA-UFTAA Standard en Advanced
- Galileo -Reistel
B Basistaalvaardigheid l en II

Bent u de collega die wij zoeken, schrijf dan een brief met c.v. naar:

B Nederlands op het werk voor anderstaligen
B Kantoorpraktijk en kantoorautomatisering

Oase Slaapkamer Speciaalzaken t.a.v. Angela Bergervoet
Postbus 122 - 2665 ZJ Bleiswijk

B Opleiding Assistent Secretariaat
B MBO-InDelen voor medewerkers van bedrijven

Stijlvolle en complete witte badkamer. Met hoekbad,
greeploos badmeubel met dubbele wastafel.
Inclusief wandclosetcombinatie en kranen.

Luxe badkamer in de kleur wit. Bestaande uit: ligbad met
douchevlak, badscheidingswand, badmeubel (105 cm) met
wastafel, wandcloset-combinatie en kranen.

van fprtf,-

- Boekhoudkundigmedewerker -Commercieel medewerker Bank

f 5»

,

en Verzekeringen -Commercieel medewerker Binnendienst
B Trainingen op maat

Slaapkamer Speciaalzaken
"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

woensdag 5 juli
18.00 - 20.00 uur
Bel voor de Studiegids 020-5161666 of kom voor informatie en
inschrijving naar de Schipluidenlaan 20 te Amsterdam (naast

Pedagogiek studeren?

Station Lelylaan). E-mail: bedrijfsopleidingen.wvhc@roc-ams.nl

SWTrr.«-,'- T J r i l

iBadmeubel.JJarw

', ^Badmeubel Cameleon.-

Eigentijds meubel met spiegelpaneel en spotjes. De beuken
accenten bieden een boeiend contrast met het hoogglanzend
witte mineraalblad.

Frans designmeubel. Leverbaar in diverse gelakte
frontkleuren in combinatie met een luxe marmeren
wastafelblad. Breedte 130 cm.

Informatie-avond 6 september

B
• erkende hbo-avondopleidingen Pedagogiek-A/
Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP)
• richtingen: orthopedagogiek, onderwijskunde,
sociale pedagogiek
• opleiding voor registratie diagnostiek BvP
• kies uw eigen eindniveau!
• cursusduur vanaf 11/2 jaar
• ook kortere cursussen en deelcertificaten
• mogelijkheid tot opleiding leraar pedagogiek
en psychologie (2e graad)
• toelatingseisen: havo, mbo of hbo
• ook toelating o.g.v. leeftijd en ervaring mogelijk
Informatie-avond
op woensdag 6 september; aanvang 19.00 uur.
Plaats: Gebouw D'Bruijnvis, Keizersgracht 105,
1015 CH Amsterdam.
Telefonische informatie:
(020) 627 26 21 of 0877 873 000.

^fontys

- Timing uitzendteam -

De finale in uw eigen kuip komt

tientallen aanbiedingen en voor

met de EK20oo-weken wel héél

elke bezoeker een leuke attentie.

dichtbij. V/ant u heeft bij ons tot 2

Dus kom nu naar de EKiooo-

juli kans opjl. 3.000.000,- bij aan-

weken van Brugman Keukens &

koop van een badkamer. Bovendien
krijgt u ook duizend gulden aan
tegels cadeau. Daarnaast hebben we

;G^isj;f|gèIfc

Badkamers, want lekker in uw
eigen kuip heejl u toch zeker de

V.. < !«<'; -, -""! ~•; i. (bij aankoop van een ie

mooiste thuiswedstrijd...

**Gratis straatje Staatslolen bij aankoop van een complete badkamer.

Voor KLM Catering Service op Schiphol
zijn wij op zoek naar

' "

"Sës^rl

Produktiemedewerkers (ft/pt/vakantiekracht)
Chauffeurs C rijbewijs
Laders/Lossers

t.

Bel snel en schrijf je in!
Voor iedere inschrijving een leuke EK-attentie!

- /«an/iï.o°J"' r'Q

"*
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KEUKENS & BADKAMERS

Timing uitzendteam
Overtoom 112
020-6124040

A L L E S

rf

Hogeschool Pedagogiek

i bouw apparatuur L

4&^-ln\

K A N

M E T

B R U G M A N

BESTE ADVIES '••^g
BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE

ALKMAAR* ALMERE* AMERSFOORT*, AMSTERDAM* ARNHEM* ASSEN* BREDA* CAPELLE A/D IJSSEL* DEN BOSCH, DEN HAAG*
GOES*. GRONINGEN* HEERLEN* HENGELO*. HOOFDDORP* HULST*, LEEUWARDEN*, MUIDEN, NUMANSDORP* ROERMOND*,
ROOSENDAAL*. SON/EINDHOVEN* SPIJKENISSE, TILBURG* UTRECHT*,, ZAANDAM* ZOETERWOUDE*. ZUTPHEN*, ZWOLLE*.

Wij zijn trots op Zandvoort En terecht Wij hebben immers veel te bieden zon, zee, brede stranden,
mooie duinen, een circuitpark en een gezellig centrum met veel winkels Met een rijke historie, een
internationale uitstraling en een goed evenwicht tussen wonen, werken en recreeren zijn we een
aantrekkelijke gemeente Voor onze 16 000 inwoners, voor zo'n 5 miljoen toeristen die ons m het
hoogseizoen bezoeken én voor honderden werknemers. Achter dit succes staat een moderne,
ambitieuze organisatie die continu streeft naar hoge kwaliteit Ook als het gaat om facilitaire
diensten. De afdeling Facilitaire Zaken en Informatica houdt zich o a. bezig met documentaire
informatievoorziening, automatisering, tekstverwerking, bestuurssecretanele werkzaamheden en de receptie
Voor de receptie zijn wij op zoek naar iemand die het team wil versterken als

*Ook Badkamershowroom. Voor de openingstijden

kijk op Internet, of bel onsfilaal.

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl
Actie geldt van maandag 22 mei t/m zondag 2 juli 2000. Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden.

GA KRANTEN

OPROEPKRACHT
TELEFONIST(E)/RECEPTIONIST(E)
voor minimaal 4 uur per week
Wij maken graag kennis met u wanneer u tenminste vier dagdelen per maand (donderdag en/of vrijdagmiddag)
beschikbaar bent, flexibel kunt invallen bij verlof en ziekte (ook op de woensdag) en graag als gastvrouw de
receptie en de telefooncentrale bedient Wij zijn op zoek naar iemand met kennis van, of ervaring met de
bediening van een telefooncentrale en ervaring met een computer Kennis van een gemeentelijke organisatie
strekt tot aanbeveling Vanzelfsprekend beschikt u over een dienstverlenende en representatieve instelling, bent
u klantgericht en beseft u dat u als gastheer/gastvrouw van de gemeente Zandvoort bezoekers te woord staat.
Mondeling weet u zich goed uit te drukken m de Nederlandse taal. U heeft goede contactuele eigenschappen
en bent klantgericht, stressbestendig, accuraat en flexibel Daarnaast is het een pre wanneer u zonodig ook als
hulpbode kunt en wilt invallen Door de aard van de werkzaamheden wordt er ook gewerkt buiten de reguliere
kantooruren

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij
jou in de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je
zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al
genoeg zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld
verdienen voor jou al snel beginnen...

Wat bieden wij u?
Een veelzijdige en interessante functie binnen een informele organisatie die volop m beweging is Het salaris is
afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring en bedraagt maximaal f 30,14 per uur (inclusief vakantiegeld en
compensatie voor het niet kunnen opnemen van verlof).
Heeft u belangstelling? Uw reactie is Welkom!
Bent u één van de aanwinsten op wie Zandvoort kan bouwen7 Laat dan iets van u horen Ook als u nu (nog)
niet geheel aan de functie-eisen voldoet, maar denkt de kennis en vaardigheden snel eigen te kunnen maken
wordt u uitgenodigd te reageren Stuur uw schriftelijke sollicitatie, inclusief CV onder vermelding van het
vacaturenummer MO 1 1 5 1 binnen 10 dagen naar Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Voor vragen over de functie kunt u terecht bij de heer H. Rutgrmk, hoofd van de afdeling.
HIJ is bereikbaar ondei telefoonnummer (023) 574 01'00

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

Binnenkort verwachten wij nog een vacature te hebben voor de functie van oproepkracht hulpbode.
Wanneei u interesse heeft in deze toekomstige functie kunt u ook reageren.

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

)CEMEENTE

interianden sprelgroep
";im e
*i.
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RENAULT AMSTERDAM BV
De grootste Rcnault-dealer van Nederland, gaat eind juli 2000
vcrhui/cn naar een nieuw pand tegenover de Amsterdam ArenA.
Voor het versterken van on/e verschillende divisies zijn wij op zoek naar
klant- en resultaatgerichte kandidaten voor de volgende functies:

Heb je op woensdag-

• Commercieel medewerker magazijn

middag een uurtje tijd?

m/v

Verkoop van onderdelen en accessoires, ervaring vereist.

B Medewerker verkoopadministratie

m/v

Bestellen, factureren, plannen en afhandelen van verkooporders.

wil je kranten bezorgen?

• SerViCe adviseur, Werkplaatsreceptionist
m/v
Het adviseren van klanten inzake service en onderhoud, facturatie en planning.

wii je 8,00 verdienen?

O M N Y 7A C C

• Verkoopadviseur automobielen
Adviseur en relatiebeheerder tegelijk, gelijkwaardige gesprekspartner, sterke communicatieve vaardigheden, zelfstandig opererend in een divisie met 10 medewerkers.

Accountants en Belastingadviseurs

• Directiesecretariaat

Wil je tijdens je vakantie wat EXTRA W C

Breder blikveld?
Omnyacc Dijsselbloem & Partners te Amsterdam zoekt:

[aankomend
en gevorderd assistent-accountants
m/v
fes-v.' '• . . . . • , - . • • - • • - . . " . - • • . ' - • - . . - • . '
,
'..-•:.''.
• . •.
.
:

m/v

Commercieel, linguïstisch, Engels, Frans, Intern & extern communicatie management, P&O coördinatie, representatief.

Geef je dan op als BEZORGER/STER-

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitac en pasfoto binnen 14 dagen naar:

Renault Amsterdam BV
Antwoordnummer 39331
1090 WC Amsterdam

van het ü f f l / © © i

(postzegel is niet nodig).
Voor nadere informatie omtrent dc/.c functies, kunt u contact opnemen met
de heer R. C. A. Tak, Al|>cmcen Directeur, tel. 020-5619611, fax 020-6638495,
K-mail: robcrt.tak.rcnault_adum@dcalcr.rcnault.nl www.renaultamstcrdain.nl

Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel.5717166.

i jj(l Afhankelijk van uw ervaring . ' . ; • > .
|||;, bestaan uw werkzaamheden uit het
te verwerken en controleren van
:
$?.:

' . '

• . . . • . . • ' • .

'

.

- •

.

•

.. '

$'•'• financiële administraties en loon- •
,'SH '• v . •
-'•'.'
.:
• • ' . . . . -".-''
jp.; administraties, het samenstellen
c,: en controleren van jaarrekeningen,
;.£'• het opstellen van belastingaangiftes
lljfV en het opstellen van pre-adviezen
r;; ten behoeve van onze cliënten.
:)'•>, ' • '
'
'
'•••'.'
- '•
'•'•'•
'
lp;:" Wij zoeken enthousiaste collega's,
| V die vinden dat de nodige verant|i|; woordelijkheid, zelfstandigheid
;tt£ S'èiyafwisseling bij het werk hoort. •
;

Wij bieden u een informele, collegiale en professionele werksfeer met ruimte
voor ontplooiing en een gevarieerd en uitdagend cliëntenpakket. Dit alles in een
open en multidisciplinair samenwerkingsverband op een mooi centraal punt in
's lands hoofdstad. Als u geïnteresseerd bent in één van deze functies dan stuurt
u uw sollicitatiebrief voorzien van cv naar:

Omnyacc Dijsselbloem & Partners
De heer T. Dijkstra AA
Oranje Nassaulaan 47
1075 AK Amsterdam
Telefoon (020) 676 30 13
www.omnyacc.nl

Omnyacc, uw zesde zintuig

V E S T I G I N G E N IN A M S T E R D A M . BREEZAND. H E E R H U G O W A A R D EN LEEUWARDEN

Het belan
kste
datje het leuk vindt
Ben jij onze nieuwe collega?

Helpende Om de opleiding tot helpende te kunnen volgen ben je

Verenigde Amstelhuizen is een veelzijdige, kwalitatief hoogwaardige aanbieder

tenminste 16 jaar en in het bezit van een VBO-diploma. De opleiding tot

van met name ouderen-, verpleeghuis- en geestelijke gezondheidszorg.

helpende duurt twee jaar. Je begint direct op de afdeling en gaat één dag per

De twaalf vestigingen, met ieder hun eigen specialisaties, bieden^aan ruim

week naar school, dit alles tegen een vergoeding. Na het behalen van je

2000 patiënten/cliënten de noodzakelijke zorg. Bij ons werken ongeveer

diploma kun je de opleiding tot Verzorgende IG gaan volgen. Je kunt dan al

2.500 mensen. Binnen de Verenigde Amstelhuizen kun je gedurende je loop-

starten in het tweede leerjaar.

baan een optimale ontwikkeling doormaken. Er wordt met veel kennis, kunde
en enthousiasme gewerkt aan eigentijdse zorg. Respect voor het individu en

Heb je belangstelling?

het bevorderen van zelfredzaamheid zijn daarbij dé uitgangspunten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Mobiliteitsbureau van
de Verenigde Amstelhuizen, telefoon (O2O) 411 06 15. Ook kun je geheel

DEUDEKOM
.Internationaal transport en verhuizingen

Aan de slag in een
van onze verpleeghuizen
In de vijf verpleeghuizen van Verenigde Amstelhuizen verblijven voornamelijk

Vraagt voor spoedige indiensttreding:

oudere mensen die zowel geestelijk als lichamelijk hulpbehoevend zijn. Wij

Verhuizers

zijn op zoek naar enthousiaste mensen met belangstelling voor de ouderen-

Vereisten: Ervaring in bedrijfs- en machine
verhuizingen

zorg die het een uitdaging vinden om tegelijkertijd een opleiding te volgen en

vrijblijvend een van de volgende informatiebijeenkomsten bijwonen. Daar
vertellen we je meer over de opleiding en hoe het is om in een van onze
verpleeghuizen te werken. Dus, heb je belangstelling? Bel nu!

d Verpleeghuis Slotervaart, Louwesweg 10,

te werken in een van onze verpleeghuizen.

1066 EC Amsterdam-West, "Sf (020) 346 2T n

Chauffeur Binnenland
Vereisten: Groot rijbewijs, chauffeursdiploma,
bakwagen, trekker-oplegger.

• Woensdag 2 augustus om 14.00 uur

Werken en leren tegelijk
In onze verpleeghuizen kun je verschillende opleidingen volgen:

Q Verpleeghuis Gaasperdam, Soestdijkstraat 7,

Chauffeur / Verhuizer
Vereisten: groot rijbewijs, chauffeursdiploma
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan:
A. J. van Deudekom B.V. Industrieweg 35
1115 AD Duivendrecht, tel. 020-698.19.81
. www.deudekom.nl

1107 HG Amsterdam Zuidoost, ï? (020) 697 93 n
• Dinsdag 11 juli en i augustus om 13.30 uur

Verzorgende IG De drie-jarige opleiding tot verzorgende Individuele
Gezondheidszorg (IC) start drie maal per jaar: in april, september en december.

O

Na een theoretische periode van zeven maanden (mét vergoeding), combineer

De Die, centrum voor verpleeghuiszorg, Loenermark 900,
1025 VR Amsterdam-Noord, ïf (020) 637 05 07

je werken en leren in de praktijk en verdien je een salaris. Verzorgende IG is
een pittige baan waarvoor je stevig in je schoenen moet staan. Maar het is een
leuk en dankbaar beroep waarin je veel met mensen te maken krijgt; de

• Donderdag 3 augustus om 14.00 uur
d

Amstel 51, 1018 EJ Amsterdam, S? (020) 622 51 51

mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd en de collega's met wie je
samenwerkt. Al met al zeker geen saaie baan! En mocht je na je diplomering
\mstcrd,im Thuis/oig is mei circa 4.0(M) medewerkers een van de
jrooisle /orgaanhiolLTs van Nederland. Wc bieden een compleet p.ikket thuis/org: van huishouding lot gespecialiseerde verpleging en van
kraam/org lol niaaliijdseivice. Daarmee slellen we enkele liendui/enüen Amsterdammers in staat om /o goed mogelijk thuis te blijven

Amsterdam
Thuiszorg

verdere ambities hebben... wij denken graag met je mee over je verdere loop-

Verpleeghuis en reactiveringscentrum Amstelhof,

d

Zorgcentrum De Buitenhof, Nieuw Herlaer 2,
1083 BD Amsterdam, ï? (020) 644 20 44

baan bij de Verenigde Amstelhuizen!
Om te kunnen starten met de opleiding tot verzorgende IG ben je
tenminste 16 jaar oud. Je bent minimaal in het bezit van een VBO-

Zelfstandig werk... volop afwisseling...
ruime mogelijkheden...
Zorgverlening bij cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

verzorgenden C (m/v)
die zich herkennen in deze persoonsomschrijving. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken? Ben je in staat te luisteren naar het verhaal
van je cliënt? Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat in je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.
Wat wij bieden?
Ben je herintreder en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar: avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken... ga zo maar door. Verder kun je rekenen op interne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.
Iets voor jou?
Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c.v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.

diploma met twee vakken op C-niveau, of een MAVO-diploma. Als je niet in

VERENIGDE

het bezit bent van één van deze diploma's maar wel bijvoorbeeld de schakelopleiding hebt gevolgd of daar nu mee bezig bent, dan kom je ook in aanmerking. Ook als bejaardenverzorgende, of als je in het bezit bent van een
MDGO VZ-diploma, kun je bij ons via een verkort traject de opleiding BBL

voorwerk in zorg

Algemeen tot verzorgende IG volgen.

Ja, ik heb

belangstelling voor de opleiding tot verzorgende IG

en/of helpende in een van de verpleeghuizen van de Verenigde Amstelhuizen.

ö Ik geef er de voorkeur om te werken bij __
G Stuur mij schriftelijke informatie
naam

_

. _ _ ..

adres
postcode en woonplaats
telefoonnummer

Stuur deze antwoordkaart in een ongefrankeerde envelop naar:

40.000 Amsterdammers kunnen zich
jouw hulp thuis prima redden.

Mobiliteitsbureau Verenigde Amstelhuizen
Antwoordnummer 46447, 1060 WD Amsterdam

m/v

woensdag 28 juni 2000

Weekmedia 17
Middenweg 109 - 113A
1098 AH Amsterdam
Tel. (020)663 11 61
De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN
APRf
JIJLHMfi' SHOIVROOMMODELLEN
Wlï BI WlilIIfW Wi MET MÉÉR WNWNTflEKKEÜJKE KORTINGEN!
Easy Living heefl ccn unieke collectie van
méér dan 80 verschillende sloapbonken in
hel betere genre. De intentie is om de meeste modellen 2x per jaar Ie vervangen met
als voornaamste reden ruimte Ie maken
voor nieuwe modellen. Een tweede reden is
om de kerncollectie in een nieuw jasje Ie
kunnen steken. Tijdens de op dit moment
aan de gang zijnde opruiming worden don
ook tientallen showroommodellen mei
gigantische kortingen aangeboden.

• JOHN, Klassiek rollomatic
van 1560,- voor
1095,• CLASSIC, 140x200 cm Tefion
van 2090,- voor
2295,• TOLEDO, leer
van 5495,- voor
3695.• ARMADA, Pooketvering
van 3665,- voor
2665,• CAPITO, clic-clac
van 1150,- voor
925,O TRANSAT. 1-persoons
van 2140,- voor
1550,-

"CELINE"
Rollomatic
lattenbodem
Rieten armen
Van 2664.voor 1395,-

» Tientallen sloppbanken
"if voorraad leverbaar
' Alle bedsystemen
' Modern en klassiek
'Gratis levering door het
hele land incl. tampings
en tuincomplexen
Vele speciale aanbiedingen w.o.

• ELISE, clic-clac
zwart katoen,
• DORI.
lattenbodem,
O TIPPO, binnenvering
seniorenhoogte,
• PUNTO, B-Linea
Mercure systeem,

a

699,-

S^SS
*^IJLtE?rKm*

1995,2295,1995,-

EASY LIVING OPRUIMING!! SPECIALE AANBIEDINGEN!!

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

E1MC.H

ORANJESTRAAT 20
ZANDVOORT
Zeer royaal woonhuis in centrum dorp en op loopafstand van het strand. Zeer gezellig en modern uitgerust pension op prima locatie.
INDELING:
Soust.: gang met toilet, keuken, ontbijtzaaltje, bijkeuken met toegang tot tuin, 2 persopnskamer met
douche/loilet en wastafel en schuifpui naar tuin
Beg. grond: entree/gang, 2 persoonskamer met wastafel, douche/toilet en openslaande deuren naar terras o.h. zuiden, 2 persoonskamer achterzijde met
wastafel, douche/toilet, receptie met balkon (v.m.
keuken)
1"-'"Verd.:2 tweepersoonskamers en 1 éénpersoonskamer. douche/toilet.
2°" Verd.: ruime studio met inbouwkasten. keuken.
douche/toilet
• Modern sanitair
* Achterom naar Hogeweg
" Perfect onderhouden
Vraagprijs: ƒ 795.000

PARK DU YN WIJ K FASE
LASPEZIATYPEIII

In het nieuw op te leveren ,,Plan Duijnwijk" op steenworp afstand van het strand gelegen zeer ruime 5kamermaisonnette van 175 m', verdeeld over 3
woonlagen.
INDELING:
1'Verdieping: inpandig entree, gang, toilet, woonkamer met balkon, semi open keuken, eetkamer.
2' Verdieping: overloop 2 slaapkamers, badkamer
met bad, wastafel en toilet, 2 terrassen.
3' Verdieping: ruime hobbykamer
• Inpandige parkeerplaats
• Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper.
•Transport via notaris van de verkoper.
• Overdracht na gereedkomen project

ERKENDE
VERHUIZERS

OP 5 Juli en 2 auöustus

Royaal 3 kamerappartement op de B" verdieping
met schitterend uitzicht over dorp, zee en duinen.
INDELING
Entree, royale ruime hal, toilet, ruime woonkamer,
open keuken met apparatuur, balkon over de volle
breedte op het zuiden, 2 ruime slaapkamers, ruime
badkamer met bad.
• Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
' Verkoop inclusief het aanwezige meubilair.

BURG. V. ALPHENSTRAAT 59/2
ZANDVOORT
Royaal 2 kamerhoekappartement op de 1'" verdieping op de zuidwesthoek van het gebouw „Duinroos", vlakbij zee gelegen.
INDELING:
Entree, ruime hal, modern toilet, lichte woonkamer
met laminaatvloer, ruime slaapkamer met toegang
tot fraaie moderne badkamer met ligbad en wastafel
(in 2000 verbouwd), nette moderne keuken met wasmachine-aansluiting en toegang tot het balkon op
het zuiden.
" Royale berging in het sousterrain.
* Parkeermogelijkheid op afsluitbaar terrein.
* Deels kunststof ramen.
* Servicekosten ƒ 350,- inclusief verwarming.
Vraagprijs ƒ 289.000,-

Vraagprijs: ƒ 539.000,-

Cense &
scoort

Wit Verhuizingen

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

ZANDVOORT

PASSAGE 3/28

'\ s' -Y^JH^*'n^:öi>>'':l«

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

WEKELIJKS EUROPA

BOUWNUMMER 9
ZANDVOORT

WILLEMSTRAAT31
ZANDVOORT
Smaakvol gerenoveerd woonhuis met behoud van
originele details, zoals glas-in-lood ramen, paneeldeuren, oude houten vloerdelen, etc.
INDELING:
Entree, gang, toilet, royale woonkamer-en-suite in 3
delen met serre (circa 52 m1), 2 marmeren schouwen en houten vloer, grote woonkeuken met inbouwapparatuur circa 30 m2, bijkeuken met wasmachine-opstelling annex speelkamer, originele
houten bordestrap naar2 1e Verdieping:
4 slaapkamersfresp. 25 m', 212 m ,11 rtfen/m 2 ), royale badkamer (circa 14 m ) met bad, douche, toilet en dubbele wastafel.
• vanaf 1996 totaal gerenoveerd:
- rondom dubbel glas
- electra 10 groepen, 3 fasen en 2 aardlekschakelaars
- c.y.-combiketel 1996 (ATAG blauwe engel)
• originele plafondornamenten
• circa 700 m3
Vraagprijs: ƒ 895.000,-

SEINPOSTWEG 4/29

ZANDVOORT

3 Kamer appartement hoek zeezijde gelegen op 8'
en tevens hoogste etage, met een groot balkon op
het zuiden met FANTASTISCH UITZICHT OVER
ZEE EN DUINEN en een klein balkon op het westen.
INDELING:
Entree, gang, modern toilet, garderobekast met boiler, moderne keuken met toegang tot terras, slaapkamer met moderne badkamer met douche en wastafel, L-vormige woonkamer met toegang tot 2 balkons.
" Gehele appartement voorzien van dubbele beglazmg.

• Fantastisch uitzicht.
' Er liggen plannen voor de renovatie van het gebouw, de kosten voor deze renovatie zijn nog niet
bekend.
Vraagprijs ƒ 395.000,-

verschijnt bij het
Zandvoorts Nieuwsblad

deZOMERKRANT

Voor ons is het een sport
een record-opbrengst voor
uw huis te realiseren!

Voor nadere informatie:
Margo Oosterveld
Tel. 023-5717166

KARELDOORMANSTRAAT10/4

ZANDVOORT

4 Kamerappartement op de 2™ verdieping met ZEEZICHT, gelegen nabij het centrum van het dorp.
VOLTASTRAAT7

Wika Autoglas
Euro-kentekenplaten

30,- per set.

ZANDVOORT

In Zandvoort Noord gelegen loods/opslagruimte van
circa 220 m' met betonvloer, toilet, kantoor en achtergelegen opslagruimte
van 90 m' en voorterrein
(parkeren) van 90 m!.
'
"
"
'

3 maanden borg.
Huurperiode in overleg.
Oplevering per direct.
Wordt NIET aan een garagebedrijf verhuurd.
Huurprijs ƒ 36.000,- per jaar

CENSE&
NVM

\LlNGEN

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

INDELING:
Entree, ruime woonkamer met houten vloer en open
haard en toegang tot het balkon op het zuidwesten,
nette keuken met balkon, 3 slaapkamers waarvan 1
met een schuifpui naar het balkon, nette witte badkamer met bad, toilet en wastafel. Berging op de begane grond.
• Eigen C.V. ketel.
• Fantastisch uitzicht.
• Geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas.
• Servicekosten ƒ 242,- per maand.
Vraagprijs: ƒ 425.000,-

Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.

..
M

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

GARAGES EN PARKEERPLAATSEN IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:
garage Celsiusstraat 83A, huur ƒ 100,00 per maand,
garage Keesomstraat 93A, huur ƒ 105,00 per maand,
garage Sophiaweg l, huur ƒ 100,00 per maand,
garage Sophiaweg X, huur ƒ 100,00 per maand,
garage Hasebroekstraat G, huur ƒ 100,00 per maand,
parkeerplaats MrTroelstrastraat F, huur ƒ 26,50 per maand,
parkeerplaats MrTroelstrastraat L, huur ƒ 26,50 per maand.
De toewijzing van de garages en parkeerplaatsen vindt plaats aan leden, die
in bezit zijn van een auto. De huurder, woonachtig binnen een straal van 100
meter, met de langste woonduur is de eerste kandidaat.
U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan E M M, Postbus
505,2041 EA Zandvoort.
De inschrijftermijn sluit op woensdag 05 juli 2000 om 12.00 uur.

w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g EMM

Buitenland
Te huur Costa Blanca van
15 juni tot 15 augustus woning
7 pers. alle comfort,
gemeensch. zwembad.
Tel. 020-6431298,

0906-lijnen
Nieuw! Ieder uur leuke vrpuwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

Nu 60 cpm! Gay direkt apart!
Binnen 3 seconden live
op 0906-0888

Vrouwen, 18-55, geven telnr
voor contact!
Bel: 0906-18.22 (1gpm).

Postcode daling: vrouwen
uit jouw postcodegebied!

0906-17.17(60cpm)

Geen wachttijden, geen saaie
intro's. Direkt apart! 090650.222.02 (100cpm)

Geen 0906 op je rekening! Bel
nu gratis de datinglijn 08004901 (b.g.g. 010-2946151)

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig
voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig
een kopieerapparaat.

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties
goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over
succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
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Scheidsrechters
>p Euro 2000
an hoog niveau'

Vredenbregt is al twintig jaar
trainer
Foto Jaap Maars

Tijdens het Euro 2000toernooi geven trainers, werkzaam in de
Amsterdamse
regio,
hun visie op dit evenement. Henny Vredenbregt begint aan zijn
tweede jaar bij FC Diemen. Voordien trainde
hij DWS, Amstelveen,
SC Oriënt, Kmvz en een
Zaansc club. Zelf speelde hij bij Ajax (B-juniqren) en tien jaar bij
DWS.

'Bij het wk was het soms schrijnend,
maar op dit EK wordt er in het
algemeen op een heel hoog niveau
gefloten. Ik denk echter dat de
arbiters na de voorronden nog eens
op het hart gedrukt is, strenger op te
treden. Dat kon je merken in de
kwartfinales. Zowel Jol als Collina
floten anders en helaas was dat niet
beter. Beiden zijn toen een beetje
door het ijs gezakt."

ITHOORNAAB ARIE
BON behoort in de
amateurwereld tot de
beste fluitisten. Drie
geleden kreeg bij de kans
naar de betaalde sector te
aan, al werd hem er wel bijge;gd dat de kans om ooit in de
-groep terecht te komen oneveer l procent was. „Het was
atuurlijk een uitdaging, maar
ben er toch maar niet op
igegaan. Fluiten is mijn lust
ti mijn leven en bij de arna:urs heb ik het naar mijn zin."
De nu 43-jarige fluitist floot
vee keer wedstrijden om de
ationale amateurtitel, maar
erd vorig jaar november ge•offen door

kwartfinale tussen AFC en
DWV voor de beker, vervolgens
de halve finale tussen KBV en
Turkiyemspor, diverse promotie/degradatieduels en uiteindelijk ook nog een promotieduel tussen het Huissense
Rkhw en Drachten. „Dat was
leuk, want voor die wedstrijd
was een trio uit West 2 aangewezen en dat ging perfect."
Dat was niet alleen zijn eigen
oordeel, dat bleek ook uit de
rapporten.
Maar niet alleen op het veld
behoort Bon tot de besten (zit
in groep 1), ook in de zaal leidt
hij duels om de nationale titel.
Verzoeken om wedstrijden te

'Rijkaard heb
ik nog getraind
bij de C-jeugd
van DWS'
P HET EK wordt het pas
O
leuk als één partij
gescoord heeft. Coaches

spelen te behoudend en
leggen te veel de nadruk op de
tactische varianten. Zonder
coaches zou het een veel
interessanter toernooi zijn,
maar dat is niet haalbaar.
Spelers krijgen nu te veel
opdrachten. Juist de landen
die dat minder hebben, zoals
Slovenië, Portugal en
Roemenië, zie je ook met meer
spelvreugde spelen. Er mag
best wat vrijer gespeeld
worden. Spelers moeten acties
durven maken, niet angstig
zijn om te spelen.

De Uithoornse
scheidsrechter
Arie Bon heeft
tijdens de EKwedstrijden
vooral gelet op
het fluiten van
zijn professionele
collega's
Foto: Jaap Maars

jeugd eind augustus. Komen
toch teams als Liverpool en
Bayern München. Natuurlijk
zegje daar ja
tegen," stelt
hij enthousiast.
Als
Bon
aan
het
woord komt
om over zijn 'hobby' te praten,
is hij bijna niet bij te houden.
De EK-wedstrijden volgde hij
met het bloknote in de hand.

'Voor de kwartfinales zijn
nog~ strengere afspraken gemaakt'

:hillespeesntsteking.
k stond gek ..... drie
__
aanden
uitenspel."
Eind januari hervatte hij zijn
arrière' en zat al weer snel op
jn oude niveau. Hij leidde de

komen fluiten komen bij bosjes binnen. „Net kreeg ik weer
een uitnodiging voor het jubileumtoernooi van de Ajax

„Tot dit weekeinde werd er erg
goed gefloten, al werden er
hier en daar natuurlijk wel
foutjes gemaakt. Toch kreeg ik
de indruk dat sommigen wel
rekening hielden met de reputatie van de speler. Zoals de
Portugees Pereira de Italiaan
Albertini tegen Roemenië natuurlijk rood had moeten geven, want .dat was een klassieke aanval van achteren."
Toch vind Bon dat „degenen
die hier fluiten, wekelijks in-de
sterkste competities aan het
werk zijn. Dat scheelt enorm."
„Nielsen had bijvoorbeeld
die Roemeen Hie tegen Portugal geen kaart voor een
schwalbe moeten geven, maar
een strafschop. Daar had de

assistent-scheidsrechter hem
pp kunnen wijzen. Dat was
jammer voor Nielsen, want ik
vind hem echt tot de top horen."
„Die assistent-scheidsrechters doen het over het algemeen góéd. Vooral bij twijfelgevallen over
al of niet buitenspel, laten
ze het doorgaan. Maar ze
hebben ook
een grotere bevoegdheid, kunnen ook een overtreding of iets
anders aangeven."
Arie Bon had voor zichzelf na
alle voorwedstrijden een lijstje
gemaakt van de beste fluitisten. „Zes van de acht kregen

ook de voorkeur van de Uefa.
Zoiets is toch leuk, lijk je er
toch een beetje verstand van
te hebben," stelt hij tot zijn
eigen tevredenheid vast.
„Nielsen is door een blessure
uitgeschakeld, maar ik weet
niet of hij de laatste acht ge-

Een uitgesproken mening
heeft hij over spelers, die om
een kaart vragen. „Moet je
meteen geven, maar dan wel
aan de speler die er om vraagt.
Dan bedenken ze zich wel een
tweede keer. Want het is onsportief gedrag."
Hij is 'gelukkig' met
de aanwijzing
van de Duitser Merk voor
de halve finale van Nederland. „Dat is iemand die niet marchandeert,
die echt consequent is. Zeker
Kluivert zal zich hem wel herinneren en zich koest houden.
Dat geldt ook voor Davids nu
Frisk de finale fluit."

'Gebruikmaken van tv-registratie
kan veel vergissingen voorkomen'
haald zou hebben. Wel zou het
goed zijn als er meer gebruik
wordt gemaakt van tv-registratie. Dat kan door de vierde,
eventueel een vijfde man, die
de scheidsrechter dan een signaal kan geven."

*Dit was een geweldige pot'
'De sfeer was geweldig. We
zaten in het vak van de
Fransen. Die hadden
trouwens een levende haan
bij zich, maar die moesten
ze inleveren." Diemenaar
Ton Brinkhof was één van
de Zonnebloem-leden, die
een kaartje kregen voor de
wedstrijd FrankrijkNederland in de Arena. Met
zijn zoon als begeleider
heeft hij een onvergetelijke
avond gehad. „Ik heb echt
genoten, want het was een
leuke pot," aldus de geboren
en getogen Amsterdammer.
1

hun gele pakjes trekken Ellen van Groningen (links), Esther de Groot (midden) en Joyce Hitte
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VIP's stellen het op prijs
Is ze worden opgevangen'
E DAMES VAN DE
Wellcome and VIPservice zijn in hun heel
gele pakjes al enkele
'eken
een opvallende ver;
hijning op Airport Schiphol.
- hebben hun 'onderkomen'
een deel van de Informatie^e tussen hal l en 2 van de
ankomsthal
waar KLM-hos:sses de scepter zwaaien,
aar voor de VIP's en andere
asten
van het EK zijn de Euro
J
00-dames onmisbaar.
Esther de Groot fungeert als
Ss
istent-manager van Thrjs
'sser, die als professional bij
et
; EK is betrokken. De 23'chief-hostess' reist davan Noordwijkerhout
Schiphol of één van de
e locaties, waarover zij
e
scepter' zwaait.
«Ik was nog niet klaar met
afstudeerscriptie over
tijdskunde aan de NatioHogeschool voor Toerise
n Verkeer in Breda, toen
'nWerd uitgenodigd voor het
ae tafelgesprek. Er waren
uv
eel vrijwilligers, dat indivi-

duele gesprekken uitbleven.
Direct daarna werd ik gebeld
en kreeg ik een functiebeschrijving. Toen ik mijn c.v.
had opgestuurd, was volgens
Thijs een gesprek niet meer
nodig. Ik was aangenomen."
Op 17 mei leverde ze haar
scriptie in en kon ze direct aan
de slag voor Euro 2000. „Ik zit
; nu wel met een probleem,
want morgen moet ik mijn
scriptie verdedigen, nota bene
op de dag van de halve finale.
Ik heb mijn ouders, die daarna
een feestje wilden geven, gezegd, dat ze dat maar moeten
uitstellen, want ik ga direct
daarna terug. Die wedstrijd en
alles daar omheen wil ik natuurlijk niet missen."
„We draaien hier wel wisseldiensten, alleen ben ik er de
eerste week de hele dag geweest. Want niet alleen op
Schiphol, ook op het Centraal
Station en in het Okurahotel
hebben we een desk om de
gasten op te vangen. En natuurlijk in de Arena."
. „We zijn puur voor de ser-

vice. Als er een hoog geplaatste persoon aankomt, staan we
bij de gate om hem op te vangen. Doen we samen met een
KLM-hostess, want alleen mogen we er niet komen. Die
mensen stellen dat trouwens
zeer op prijs, ook als je ze wat
sneller langs de paspoortcontrole en douane kunt loodsen."
Vorige week deed ze dienst
in de Arena. „Dan zie je een
hele colonne VIP's voorbijgaan. Over het algemeen reageren ze zeer vriendelijk, ook al
is er als de koningin aanwezig
is veel protocol. En een heel
strenge controle, want de veiligheid in het stadion is erg
groot. Maar we mogen alleen
de VIP's begeleiden, in de
ruimte zelf mogen we niet blyven. De wedstrijd zien we in
een andere ruimte."
Esther runt een groep van 28
man, onder wie zeven heren,
die in het grijs gekleed gaan.
„Een heel leuke en enthousiaste groep, die zeker na het EK
nog wel eens by elkaar komt."

I

K HEB TOEN ik zestien was een jaar gevoetbald, maar behoorde niet tot de sterren.
Ik speelde volleybal voordat ik
in Heerlen de mulo-opleiding
zou gaan volgen, als voorportaal voor een priesteropleiding. Maar aan de sfeer in
Heerlen kon ik niet wennen. De
opleiding was streng, het eten
niet te pruimen en toen ik
daarover iets in een brief
schreef, bemerkte ik dat die
was opengemaakt. Ik kreeg
hem terug met rood onderstreept de alinea's waarin de
kritiek stond. Voor mij was dat
het einde van een Spartaanse
opvoeding."
Brinkhof keerde terug naar
de hoofdstad, volgde een slagersopleiding, vervulde zijn
dienstplicht en werd een tijdje
vertegenwoordiger. „Maar uiteindelijk kwam ik toch in het
slagersvak terecht. Mijn vader
was slager, mijn broers zaten
ook in het vak. In december
1962 begon ik voor mezelf in de
Pieter Basstraat."
Hu was inmiddels getrouwd
met de Rotterdamse Mia, met
wie hij volgende maand het feit
hoopt te vieren, dat ze al veertig jaar in de echt zijn verbonden. Als kleine zelfstandige
had hij maar weinig vrije tijd.
„Ik was wel helemaal weg van
de Harlem Globetrotters, dus
daar gingen we nog wel eens

Ton Brinkhof,
zittend in zijn
rolstoel en getooid
met het Oranjeshirt
dat de Zonnebloem
hem schonk, denkt
met genoegen terug
aan de wedstrijd
Foto Jaap Maars

kijken. En een enkele keer naar doen. Het viel in het begin niet
voetbalwedstrijden van Blauw mee."
Wit of DWS. Maar bij één van
Om er weer aan te worden
die wedstrijden kreeg mijn herinnerd, er weer over te moevrouw een kussentje tegen ten praten, valt hem niet licht.
haar hoofd en dat was meteen Zijn ogen dwalen af, staren
de laatste keer."
naar buiten alsof daar de geIn 1987 werd Ton Brinkhof lukkiger tijden van weleer nog
getroffen door een hersenbloe- zijn te zien.
ding.
„Dan
Ton keert
verandert je
weer
terug
hele
leven,
naar het voetkan ik je verbal. „Ik was al
zekeren. Niet
om zes uur in
alleen raak je
de
Arena,
je zaak kwijt,
maar de aan:
maar ook je ---~~~~"^~~ ~~ gewezen liften
zelfstandigheid. Ik heb een ge- deden het niet. Mijn zoon heeft
weldige steun aan Mia gehad, me de 'rollerbaan' moeten opmaar het was heel moeilijk duwen. We hebben daar in de
wennen om in een rolstoel te Arena wat afgesjouwd, ze
moeten zitten. Om zonder stuurden ons telkens de verhulp niets meer te kunnen keerde kant op. De meneer van

Diemenaar blij
met uitverkiezing
door Zonnebloem

de Zonnebloem belde nog naar
huis om te vragen waar ik
bleef, kon mijn vrouw zeggen
dat ik er al anderhalf uur eerder heen was gegaan."
Uiteindelijk zat hu omstreeks half acht op zijn plaats.
„Maar het is verschrikkelijk
moeilijk om dan iets te drinken
te krijgen. Uiteindelijk kwam
mijn zoon met een bekertje
koffie aan. Trouwens mag je
roken in de Arena? Ik heb in
ieder geval mijn koffiebekertje
maar als asbak gebruikt."
Vermaakt heeft hij zich wel.
„Die Fransen gingen te keer
toen ze voorkwamen, maar
daarna was het alleen nog
Oranje. Daar heb ik nu even
genoeg van gezien."
Henk Fokkink

Turkije verraste met goed
voetbal. Er zat veel techniek
in die ploeg, dat is de basis
voor aanvallend voetbal. Maar
bij de andere teams is het
allemaal te veel voorspelbaar,
zit te weinig verrassing in.
Tot de wedstrijd tegen
Joegoslavië begreep ik de
functie van Bergkamp niet
echt. Of hij zou diep in de spits
moeten spelen of aan de
rechterkant op het
middenveld. Maar tegen de
Joego's speelde hij een prima
wedstrijd en kon Kluivert in
de aanvalspunt daarvan
profiteren. Ook Van
Hooijdonk zou nog in de spits
kunnen. Van die speler gaat
altijd wel dreiging uit, langs de
grond, en hij is fysiek sterk. Hij
heeft dan misschien wel wat
minder kwaliteiten, maar hij
wil altijd en van de andere
spelers vraag ik me dat wel
eens af. Die agressie zit niet zo
in ze.
Makaay liep tegen Frankrijk
op iedere bal, bracht een
tegenstander in het nauw.
Rijkaard ziet dat
waarschijnlijk anders. Leuke
bijkomstigheid is, dat ik
Rijkaard bij de jeugd van DWS
in de C l zelf nog eenjaar heb
getraind.
Hij vaart zijn eigen richting,
houdt vast aan een eigen
standpunt. Het moet nog
blijken of hij daar goed
aandoet. Hij is onbewogen,
maar zou ook wel eens een
sneer mogen uitdelen aan al
die critici en mag iets minder
gespannen overkomen. Hij
zou toch een hoop van Van
Gaal geleerd moeten hebben.
Een mix tussen Van Gaal en
Cruijff zou hem niet misstaan.
Tegen Joegoslavië was
Nederland op alle fronten
sterker, dat was een
schitterende wedstrijd. Maar
in de halve finale tegen Italië
zou het wel eens moeilijker
kunnen worden. Dan krijgen
Bergkamp en Kluivert zeker
een constante mandekking.
De arbitrage was tot dit
weekeinde redelijk, maar in de
kwartfinales waren de arbiters
te bepalend. Natuurlijk
worden er fouten gemaakt,
maar bij Turkije en Spanje
waren ze beslissend. Er is geen
uniformiteit bij de
scheidsrechters. Dat heb je in
het amateurvoetbal ook.
Qua amusement, spanning
en afloop was SpanjeJoegoslavië het leukst. Naar
wedstrijden van Nederland
kijk je met wat meer
chauvinisme. Gelukkig ligt
Noorwegen er uit. Het is een
laffe ploeg. De strafschop van
Spanje (shirtje trekken) tegen
Joegoslavië was volgens de
regels. Wat meevalt is de
netheid in de duels. Er zijn
vrijwel geen grove
overtredingen geweest.
Mijn favoriet is Italië. Die
ploeg is een eenheid, heeft
routine en een goede
toernooimentaliteit. Frankrijk
is soms te frivool, Italië speelt
vooral verdedigend
gedisciplineerd. Die nummer
tien van Slovenië leek mij nog
niet geïndoctrineerd, die
beviel mij als speler het beste.
Henny Vredenbregt
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VIOLA OLEVIA ARNON
UIT OOST
leest Het Parool.
Het Parool schrijft voor de supporters van oranje en van alle andere kleuren.
Het EK-abonnement van 4 weken kost 16 gulden. Inclusief de unieke EK-special.
Bel gratis 0800-0664.
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Roeiwedstrijden op de Bosbaan
leveren spectaculaire plaatjes op
Foto Jaap Maars
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De vakantieperiode staat voor de deur. Vee!
Nederlanders hebben hun reis naar de diverse
Costa's al lang besproken en binnenkort zal de
, uittocht per auto of vliegtuig op gang komen.
Tôcfifzal een groot aantal landgenoten binnen de
landsgrenzen blijven. Strand, zee en duinen dan
wel de diyerjijE^eampingsJtóeden ook voldoende
4nogelijk£eden1zicb:te vermaken. Watersporters
kunnen zich uitleven op de binnenlandse meren
en plassen.

f/

Z

EER IN TREK zijn zeker de grote plassen
ten zuiden van de hoofdstad, waar niet
alleen langs de boorden van het water voldoende vertier is te vinden, maar ook op en m
het water zelf Vissers draaien met hun bootjes
het water op, zoals ook de roeiers en kanoers,
surfers hopen op een briesje wind, sportduikers
halen hun hart op onder water en sinds kort
kunnen ook waterskiers (soms op beperkte
schaal) de plassen benutten

Zeilers kunnen zich op de Westemderplassen tenvolle uitleven
Foto Jaap Maars

De aan de Westemderplassen gevestigde zeüschool Aalsmeer heeft voor de vakantieperiode
weer de bekende zeilweken op het programma
staan De door de Commissie Watersport
Opleidingen (CWO) van de Knwv, Anwb, Hiswa
en Recron erkende school heeft ruim dertig jaar
ervaring en staat borg voor kwalitatief goede
opleidingen, uniforme en erkende diplomering
Eigenaar en leider van het instructieteam is
Peter de Wit, die zeilsport omschrijft als 'een
gezonde vorm van recreatie, die door een toene
mend aantal mensen wordt beoefend Waarbij de
voortdurend verschillende omstandigheden op
het water voor steeds wisselende uitdagingen en
avontuurlijk plezier zorgen "
Zo'n tweeduizend mensen bezoeken tussen april
en november zijn school, maar vanaf 10 juli staat
gedurende acht weken de jeugd centraal „Je
kunt kinderen niet jong genoeg leren zeilen
Vanaf zeven jaar kunnen ze in een Optimist zeilbootje (kleine eenmansbootjes) de eerste ervaringen opdoen Een instructeur begeleidt zo'n zes
kinderen en op het water worden ze begeleid
vanuit een snelle volgboot De lessen worden
regelmatig afgewisseld met waterspelletjes,
waardoor ze eigenlijk spelenderwijs leren zeilen"
Het veiligheidsaspect wordt met vergeten „De
kinderen dragen een reddingsvest en we maken

ze zo snel mogelijk vertrouwd met het weer
oprichten van de Optimist na het omslaan," stelt
De Wit De zeilweek begint op maandag en ein
digt op vrijdag en dagelijks wordt van tien tot
vijf uur lesgegeven Op woensdagen wordt er een
zeilspeurtocht door de Westemdersloten gehouden, waarna er een gezelhge barbecue volgt De
week wordt vrijdags afgesloten met het uitreiken
van de vorderingsstaten en ventueel behaalde
diploma's
Is de Optimist voor kinderen tussen de zeven en
tien jaar, de iets meer ervaren zeilertjes kunnen
vanaf negen jaar terecht in de Laser Pico, die
iets langer is dan de Optimist, ook sneller en
wendbaarder en waarin je zelfs droog kunt blij
ven als hij omslaat Bovendien kan er door twee
man gebruik van worden gemaakt
„Er zijn nog veel meer mogelijkheden, want
vanaf dertien jaar kan ook in de Laser (eenmansboot) of m de kielboot (maximaal vier deelnemers) worden gevaren En altijd is er weer de
mogelijkheid om een diploma te behalen," aldus
De Wit, die het merendeel van zijn cursisten uit
de naaste omgeving krijgt „Onze grootste groep
woont in een straal van zo'n dertig kilometer
Daarom hebben wij zelf ook geen overnachtmgsmogehjkheid, de mensen gaan 's avonds gewoon
naar huis En andeis zijn er in de directe omgevmg voldoende mogelijkheden voor onderdak "
Maar de zeilschool biedt meer mogelijkheden
dan alleen het deelnemen aan zeilcursussen
Vier maal per jaar wordt een theone-opleidmg
voor het examen 'vaarbewijs l en 2' gegeven
Daarnaast geeft de school ook les m catamaranzeilen en windsurfen, organiseert watersportparty's en verhuurt naast zeil- en motorboten ook
surfplanken en kano's „Op 3 september (het
einde van de zeilweken) houden we een puzzeltocht op het water, waaraan iedereen die een
boot heeft kan deelnemen," besluit De Wit
De TJithoornse roei- en kanovereniging Michiel
de Ruyter begon onlangs met een introductiecur-

sus van zes weken, waarin de deelnemer de
basisbeginselen van het roeien onder de kmet
kon krijgen „We zijn daarmee begonnen opdat
de mensen pas na die cursus weten of ze het
leuk vinden en eventueel hd willen worden,"
stelt voorzitter Maarten Peters
Deze week nemen de roeiers deel aan een
'avondvierdaagse' waarbij elke dag in een andere
plaats m de omgeving wordt gestart en waarbij
ook de boten van de 'gastheer' zijnde vereniging
worden gebruikt
„In augustus mogen alle roeiveremgingen een
avond deelnemen aan een tocht door de grachten
naar het IJ, waar de schepen van Sail 2000
bezichtigd kunnen worden Bijzonder leuk om
de sfeer vanaf het water te proeven, want je kijkt
dan op een heel andere manier tegen die grote
waterreuzen aan "
Volgens Peters is het met verwonderlijk dat de
belangstelling voor het roeien en kanoen toeneemt „Roeien is een sport die je het hele jaar
door kan doen, zowel individueel als m groepen
Daar heb je kracht en techniek voor nodig Dat
geldt ook wel voor het kanoen, maar daarmee
heb je nog meer mogelijkheden Kanoen in de
branding, wildwatervaren m bijvoorbeeld de
Ardennen, dat oogt iets spectaculairder In ieder
geval moet een kanoer over een uitstekende
bootbeheersmg beschikken En wat voor beide
onderdelen geldt het is een fysieke dus gezonde
sport en je bent altijd buiten "
Henk Fokkink
Nadere informatie over de activiteiten op de
Westemderplassen is te vinden in het Aalsmeer maga
zin' dat gratis verkrijgbaar is bij alle VW kantoren en
jachthavens
Zeilschool Aalsmeer is gevestigd aan de
Kudelstaartscweg 64 in Aalsmeer, tel (0297) 32 01 22
Inlormatic over de Urk\ Michiel de Ruyter is te vcrkrij
gen bij \oor7itter Maarten Peters tel (0297) 56 27 23

Het Festival Moderne Clowns vindt van 29 juni tot 2 juli plaats op diverse loca
ties m de stad Mime opera toneel en muziekclowns (tragi)komischefiguren uit de hele wereld van het hoogste niveau bevolken Amsterdam
Op donderdag 29 juni vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli speelt m Theater
Bellevue om 20 uur

D

RIE MAANDEN lang, gelijktijdig met de Jacob Olie-tentoonstelling in het
Gemeentearchief Amsterdam, hield deze krant een fotowedstrijd met als
thema 'Straatleven' Ruim zeshonderd foto's werden hiervoor ingezonden
Deze en komende weken publiceren we op de Uit & Vrije Tijd-pagina enkele
foto's die een troostprijs hebben gewonnen

Rob van Reïjn
de afscheidsvoorstelling van een meesterclown

A Stuster, Amsteidam
Augustus 1999, obers KIasnapolsky serveren India en Taia lunch op de Dam

HIJ brengt als ode aan en ter afsluiting van zijn lange theaterloopbadn het pro
gramma Toen en Nu Een collage van solo s zoals hij deze van 1949 tot 2000 op
de Nederlandse en internationale podia gebracht heeft classics maar ook
nieuw solowerk Nog een keer de kans om deze oude meester aan het werk te
zien
Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een
korting van 7 50 gulden op de normale toegangsprijzen van 24,50 en 18
gulden U kunt kaarten reserveren bij de kassa van Theater Bellevue
(Leidsekade90) telefoon 020 5305301

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL

k Schulte, Pui mei end
'"O, Oosteipaik

Y van Seters, Amsterdam
Bilderdijkpai k

De bon is geldig voor maximaal
twee personen, met m combma
tie met andere korting en met
geldig op reeds eerder gekochte
kaartjes
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AUTOPOETSCENTRALE

HEMA

Koper T.C.C

E.K. AANBIEDIING
Het totaal reinigen van uw auto
en een gratis parkeerplaats voor de
hele dag incl. halen en brengen.

OPRUIMING

Welke club speelt
in Brussel?
(1) Standaard Luik
(2) Club Brugge
(3) Anderlecht

Voor Tl, 199," (ex. BTW.)
Onder het totaal reinigingen verstaan wij
Afspuiten van:
Motor
Velgen
Carrosserie
Shampowaxen met polishlaag en het totaal
reinigen van uw interieur.
Voor meer informatie

06-21

ZANDVOORT

Vraag 11:

LUXE BROOD EN
BANKETBAKKERIJ

Paap
Vraag 8:

2Oa 202

Koper T.C.C
Ampèrestraat 8 - 2041 cl Zandvoort

Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteurstraat 4

023- 572 00 66

736957
712865
731967

Hoe heet
het stadion
van Vitesse?
(DAalbers
droom
,
(2) Gelredrome
(3) De Kuip /

DIVERSE BH'S EN SLIPS BH: B/C/D/DD-CUPS. SLIPS MT 36/3844/46. Dl V. MATERIALEN EN KLEUREN BH'S 21.95-32.95 I1IJ 15,'

SLIPS 9.95-15.95 nü 2 voor 15,-

KAMPIOENSCHAP VAST VIEREN?

ALLEEN MAAR VAN
ÊÖËDlSlSAPEN?

Donderdag 29/6
gevulde koek 1,35

Kom voor een goed bed eens langs bij:

Vraag 7:

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

Hoe
vaak
speelde
België in een
finale van het EK?

van MEEUWEN

:'(D Nooit

De Slaapvoorïichter voor Kennemerïand //
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

1938

ORANJE KOORTS

(2) Een keer
(3) Twee keer

RIJKSSTRAATWEG 67 - 71, HAARLEM. TEL. 023-5254956

Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort - Tel. 023 5714638
dagelijks geopend van 11.00- 02.00 uur

komt weer tot leven

2000

bij

't wapen van Zandvoort
Alle wedstrijden LIVE op TV

Vraag 1:
Waar vond de
eindronde van
het EK in 1992
plaats?
(1) Zweden
(2) Denemarken
(3) Finland

't Lif of telers
„Amriwn Chutkeri'
foor Ie lekkerste kfyl!
Haltestraat 23 c, Zandvoort
tel. 023-5733003

1

.' Vraag 9:

Voor welke club speelt
Edgar Davids
,
, (DACMilan
„/
(2) Lazio Roma
' .
'" (3) Juventus

M.U5LC ôtore

op het grootste beeübsckerm

Kerkstraat 8. Zandvoort

Gasthuisplein 9 a

Vraag 2:
Hóe vaak speelde
de ex-bondscoach
Guus Hiddink voor
Oranje?
(1) Nooit
(2) Twee keer
(3) Vijf keer

EK-aanbiedina
KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

Van Stolbergweg, Zandvoort
Tel. 0235717093

Hoe speelt u het Weekmedia EK-Doelpuntenfestival
Toets uw voetbalkennis met het Weekmedia EK-Doelpuntenfestival
en win schitterende prijzen!
Gedurende vier weken moet u de elf voetbalvragen van het
Weekmedia EK-Doelpuntenfestival beantwoorden. Omcirkel het
getal van het juiste antwoord. In totaal doet u dit dus elf keer. Tel nu
de 11 omcirkelde getallen bij elkaar op. Nu vult u het eindgetal in op
de bon rechtsonderaan de pagina. Bewaar deze bon goed, want we
gaan dit spel in totaal vier weken spelen. Na de vierde en laatste keer
heeft u vier getallen. Deze vier telt u bij elkaar op en de uitkomst
hiervan is het getal waarmee u meedingt naar de schitterende
prijzen. Uit de goede inzendingen worden de prijswinnaars geloot.

39,95

WIKA AUTOGLAS
Euro-kentekenplaten in 1 dag gereed.
Alle merken autoruiten.

Wij vergoeden 150,- eigen
risico en de rest regelen wij
met uw verzekering.
Vraag vrijblijvend inlichtingen:

Lijsterstr. 18 2042 CJ Zandvoort

Vraag 3

Wil je echt
de oranje sfeer
meemaken.
Dan moet je
bij ons zijn

M: 023-5731613 Fax: 023-5736835
Eet-Café La Bastille
Haltestraat 58
2042 LP Zandvoort
Tel. 023-5715 11 l

^Hoeveel
keer werd België
Europees kampioen?
(1) Nooit
:(2) Een keer „
' (3) Twee
V
keer
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Deze schitterende prijzen kunt u winnen!!!
Hoofdprijs
,
Een 16-daagse reis voor twee personen door Brazilië, Uruguay en Argentinië
Vraag 10:

K-

,

(

f

Wie was aanvoerdervan Oranje tij;
dens het EK in
1988?
i_
(1) Ronald Koeman
(2) Erwin Koeman
(3) Ruud Gullit

;'

i4

1e prijs
Philips Kleuren TV, 28 PW 8504, inclusief afstandsbediening

'^

•;

2e prijs
JVC , XVD 701, DVD speler met ingebouwde AC-3/ MPEG decoder, geschikt voor DVD,
• Audio en Video CD, superieure studio beeldkwaliteit, perfect stilstaand

l^ TEIXIDER TO

SBB ÖLIH
TEL: 023.57192 99

4e prijs
Sony, MZR 70, minidisc walkman voor digital recording en playing, inclusief adapter en
oplaadbare batterijen.
. •
5e prijs
BCC waardebonnen 3 stuks van fl. 100,= en 4 van f l. 50,=

«*«4 VAvf, 4*

DORPSPLEIN 2

3e prijs
' JVC, HRS 7600, S- VHS Hifi stereo videorecorder, 6 videokoppen, showview en pdc,
inclusief afstandbediening.

q&aeren

20M.6RKMM
Haltestraat 13, Zandvoort

- - '

Bovenstaande prijzen zijn ter beschikking gesteld door Kras Reizen en BCC.

^,' •'

EK AANBIEDING
Heller SDS
borenset 5-delig
van 49,95

voor

29,95

VERSTEEGE's
IJZERHANDEL
Parkveldstraat 19 - ZANDVOORT

Tel. (023) 571 25 54

£

Tafels op maat voor u gemaakt.
In oud of nieuw grenen, kersen of Spaans eiken.
Vraag 5:
Wie speelde de meeste interlands voor
.Oranje?
(1) Johan Cruijff
(2) Sjaak Zwart
(3) Ruud Krol
Z

A

N

C' V

O

O

n

Rozenobel Antiek
(in en verkoop antiek - curiosa - decoraties)

T

Gasthuisplein 6 Zandvoort
023-5731787
Open van 12.30-17.30 uur
Ook zondag. Dinsdag gesloten.

$ti

Lampen precies op
maat gemaakt.

V INTERSPORT

Strandweg 1 , Zandvoort

MICHAEL LI J ES E N

T ^PSLAGER
SPECIALITEITEN

Vraag 6:

7 dagen per week

open

Wiens zoon deed
mee aan het EK in
1996?
\_
(1) Sjaak Zwart
s
(2) Piet Keizer
:(3) Johan Cruijff

Wij maken de

ORANJE BAL
500 gram half om half gehakt
+ busje EK kruiden
+ 4 zakjes EK saté saus
samen

Kerkstraat 16, Zandvoort
Tel. 5718655/fax 5718655

LukouTwecwtelers
De brom/fiete specialist

A A A A AA

't is van de

dus goed!

Slagerij Vreeburg
Haltestraat 54
tel. 5712451

SPAJM
R/VFi
ÜM0JV
Mff/
MMAffA

Weekmedia
EK-Doelpuntenfestival

invulbon:
\

MOSMff

Vraag 4:
v
Voor welke club
speelt de Engelsman
Michael Owen? l
(1) Everton
i
(2) Manchester
\
United
J
(3) Liverpool

VerkoopJteparatie^Accessoires.occaclons

Deze bon goed bewaren en na de vierde
prijsvraagweek insturen. Bon moet uiterlijk 3 juli
binnen zijn op onderstaand adres (vergeet de
postzegel niet):

LukonTweewielers

Het Parool/Weekmedia
T.a.v. Herti Stad T. 10.26
Postbus 507
1000 AM Amsterdam

Kochstrant 8 nieuw-noord Tel 5716504

Optelsom
Optelsom
Optelsom
Optelsom

week
week
week
week

Totaal optelsom
Ijzerhandel Zantvoort
• l

l

12 3 4-

07 juni
14 juni
21 juni
28 juni
'

'dit is uw prijswinnend getal
Uitslag prijswinnaars Weekmedia EK-Doelpuntenfestival:
05 juli in deze krant.Over de uitslag kan niet
gecorrespondeerd worden.
•^^

Deze bon uitknippen en vier weken bewaren.

14
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vrije Universiteit J!T55

Oproepen

LIBERTEL iZi TOTAAL +
LiBERTEL WIiU-1
Bellen zonder abonnement.
Kleine en compacte GSM.
Standbytijd 50 uur,
spreektijd 120 minuten,
jn uniek design.

Kennismaking

Reparatie en onderhoud

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAN

Op 19 augustus 2000 organiseren wij een HELMUT LOTTI
FANMEETING in Utrecht
onder genot van een hapje/
drankje (eigen kosten).
Trefpunt: Hoog Catharijne
(16.30-17.00). Daarna een
besproken restaurant.
Wil je hierbij zijn: e-mail
ejv@casema.net of bel 0703818889 of kijk op http://
www.helmutlottiofficial.com
Reageren kan tot uiterlijk 2 juli
a.s.

Gezocht voor marktonderzoek
in Amsterdam op 10 juli personen tussen de 41 en 75 jaar
oud die dagelijks hun
BLOEDSUIKERSPIEGEL
(moeten) meten. Doel: testen
van nieuw instrument.
Uw medewerking wordt beloond met ƒ100. Meedoen?
Bel PROBITAS 020-4622000.

amsterdam

medewerker
financiële zaken v/m

Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

De Faculteit der Biologie verzorgt onderwijs en onderzoek op
iet terrein van de biologie en de biomedische wetenschappen.
Er zijn circa 800 studenten en ongeveer 300 medewerkers aan
de faculteit verbonden. De totale omzet bedraagt ruim ƒ30
miljoen per jaar.

GESPECIALISEERD IN CARAVANBOOT- EN BANKSTEL-STOFFERINGEN.

:• r.'^ -g • ';MATRASSEN ïgf\m

De dienst Financiële Zaken van de faculteit voert in de breedte
en de diepte de taken uit die verbonden zijn aan het geprofessionaliseerde financiële management. Er zijn daardoor aanrekkelijke functies binnen deze dienst ontstaan. Het team bestaat, inclusief de leidinggevende, nu uit een vijftal medewer<ers. De werksfeer binnen de dienst en binnen de faculteit is
Felicitaties
uitstekend. Vanwege de doorgroei van één der medewerkers
naar een functie elders binnen de universiteit, wordt op korte
BIANCA EN JEROEN: een :ermijn een enthousiaste nieuwe medewerker gezocht.
Voor allerlei zomerse markt- prachtige dag toegewenst!
onderzoeken zijn wij op zoek Louis, Joke, Kim, Yang.
TAKEN: er is sprake van een rijk en gevarieerd takenpakket.
naar dames en heren van
De medewerker heeft een aandeel in de uitvoering van de
boven de 18. Uw mening telt
inanciëel-administratieve basisprocessen; tevens bewaakt hij
en is geld waard! Geïnteres- Over 2 dagen zeggen Jeroen voor het diensthoofd de voortgang van deze processen en
en Bianca JA.
seerd? Bel PROBITAS
adviseert over verbetering ervan.
Han, Corrie, Jeroen, Danny.
020-4622000.
De medewerker bewaakt daarnaast budgetten, stelt deelbegrotingen en rapportages op, en analyseert financiële informaBIANCA:
zeg
JA
Micro-advertentie versturen
ie ten behoeve van budgethouders en diensthoofd. Hij fungroetjes
Daan
en
Monique.
per post? Ons adres is:
geert daarbij namens de dienst als contactpersoon voor een
Micro's Weekmedia
aantal aan hem toegewezen facultaire afdelingen.
Nog 2 nachtjes slapen, dan is
Postbus 156
het
zover.
Oma
Rijnders.
1000 AD Amsterdam.
FUNCTIE-EISEN: bij voorkeur een middelbare schoolopleiding
op havo/vwo-niveau aangevuld met vakopleiding op MBAliveau of PDB-niveau en studerend voor MBA. Ervaring met
Personeel gevraagd
iet werken op de PC. Ervaring in een soortgelijke functie en
<ennis van het financieel systeem SAP strekt tot aanbeveling.
Goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schrifteAlgemeen
ijk.

Ken je Amsterdam op je duimpje en
zit je graag achter 't stuur?

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
Schilder heeft nog tijd voor 2. Bel rnet 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
binnen- en buitenwerk, vrijblijhet hoofdmenu een 4
vend
prijsopgave. Tel. 3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
5719800 na 19.00 uur.
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maal
SG
SG
SG
pocket combi latex L a l e x L a z y
:
25
40
45
dama^stlalex 16cm . 20cm Foam
'70x200
93,- ;16Ö,- 180,-"•275,v339,v390,-vi:509,- : 860,-^
80x200
-105,7. 165,-;: 190,-v280,- •359/:415,-" 559,- -'870,^
,90x190 , 110,-^175,- ..200,--285;- '389,^ 425,- V559,-. :96pX"
.'90x200, ^:l115,-:;,185l:••215,-k.290i-^:3é9;-:44pr;i•;569,-;i^97b,-:
120x190 ,-155,-:'225,-. 255,- 375,-'v539,-?545,-:x: 809,-^:: 1270,130x190••'•'. 165,- :245,:; 280,- ':395,- ;:549,- 6p5,^v!829,-v'1380,140x190. . 180,-:;265,- 300r '425r : 579;-; 645,^ ';.879,- >1480,140x20p:::^'l90,K: 270,-.;. 315,-; :450,-; 599,-. 665;-;,V'929,V-1500^
160x200:-. 200,- •:305,-j'345,-::':"49"5';iï •679r;'765.i'';:Vlp3?,-'::i6QO',180x200-. ; 230!-, 350,- .380,-: :-525r'.:'749;-ï%i'^-::'--'li79.i•.'1.700,,200x200;:-:; l1255;- :-390,r. 425,-, '540,-1 829,-';985,-\:-1319,-:;18ÖO,-

Man, 1.97, kort donkerblond Ik ben Marieke, groene ogen
haar, zwarte snor onder mijn en blonde haren, 19 jaar en
neus, stevig gebouwd, een 52 kg. Ik zoek via deze weg
echte Hollandse bink en hij contact met een leuke meid
houdt van gezelligheid, lekker om eens een avondje mee af
eten en een biertje op zijn tijd. te spreken. Durf jij me te
Wil jij hem leren kennen?
bellen?
Boxnummer 772923
Boxnummer 349442

SPECIALEMflTENIVlAX^ 5 VtfERkbAGEN LEVERTIJD

Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord tel. 020-6331329
Papaverweg.17;Amsterdani-Nobrd Tel. 020-6324959
Postjesweg87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088'
Insuiindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
yanWoustraat96:
x Amsterdam-Zuid ;Te|. 020^4703049;;
;-:;. •' ; ' -Van Woustiaatd6nderdag:koopavond^t0;f;::-:
' '

BIJZONDERHEDEN: bij gebleken geschiktheid volgt na 1 jaar
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mogelijkheden
om de functie in deeltijd te vervullen zijn bespreekbaar.

Amsterdam Thuiszorg biedt naast thuiszorg verschillende aan- SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring max. ƒ4.682,Opleidingen en cursussen
vullende diensten. Zo is de afdeling Maaltijdservice verant- bruto per maand (schaal 7 CAO Nederlandse universiteiten).
wqordelijk voor het bezorgen van kant-en-klare maaltijden aan
NFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door Scoor met een MBO-diploma!
nuis. We zoeken nu
de heer J. Roos, hoofd Financiële Zaken Biologie, tel. (020)
444 7234.
Kies voor een succesvolle
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer 2300.2000198 linksboven op brief en envelop, bin- dag- en /of avondstudie o.a.
nen 14 dagen te richten aan de Vrije Universiteit, de heer mr.
die tijdens de zomermaanden ons team van de afdeling J.G. van der Zee, directeur bedrijfsvoering Faculteit der Biolo- • Secretaresse (medisch, juridisch)
• Boekhoudkundig medewerker
Maaltijdservice willen versterken. Dat houdt onder andere in: gie, De Boelelaan 1087,1081 HV Amsterdam.
• ICT-medewerker
het ophalen van maaltijden en deze vervolgens bij onze
cliënten bezorgen. Vang je tijdens je ritjes en/of bezoeken bij De campus van de Vrije Universiteit is goed bereikbaar, gele- • Commercieel medewerker banken/verzekeringen
de cliënt bijzonderheden op, dan meld je die via de mobilofoon gen aan de Zuid-As van Amsterdam, De Boelelaan 1105, Am- n 1 of 2 jaar een wettelijk erkend diploma op zak.
Studeren met behoud van uitkering is mogelijk.
snel aan onze centrale.
sterdam-Buitenveldert.
Start maandag 11 september
PROFIEL:
Het beleid van de Vrije Universiteit is er op gericht om meer
Je rijdt graag auto, hebt een rijbewijs B en weet wat service- en vrouwen aan te stellen in functies of sectoren waarin zij onderklantgerichtheid betekent. Ken je Amsterdam op je duimpje, vertegenwoordigd zijn; zij worden met nadruk uitgenodigd om Voorlichting di. 4 juli 16.00-19.00 uur
20, AMSTERDAM
dan heb je een streepje voor.
te solliciteren. Van kandidaten verwachten wij betrokkenheid bij SCHIPLUIDENLAAN
de doelstelling van de Vrije Universiteit als christelijke instelling. (naast station Lelylaan, Ringlijn 50 en tram 1 en 17 stoppen
WIJ BIEDEN:
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op naast de deur). MEER WETEN? BEL 020-5161616
Een leuke functie in een enthousiast team. De werktijden Drijs gesteld.
Vakopleding Nagelstyling en
ASTROLOGIE Beroepsliggen, afhankelijk van je route, tussen 9.00 en 18.00 uur. Je
Permanente Make-up
opleiding. 020-6384148.
salaris in deze 36-urige baan bedraagt maximaal ƒ3.559,Vista Studio, 020-6201914
brutp per maand, afhankelijk van je ervaring. De overige Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit.
Verhuizingen
arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO-Thuiszorg.

chauffeurs m/v

WALRAVEN VAN HALL COLLEGE

BELANGSTELLING?
Voor meer informatie en/of sollicitatie kun je contact opnemen
met de afdeling Maaltijdservice, telefoon (020) 683 17 47. Een
van de medewerkers zal je graag te woord staan.

Amsterdam
Thuiszorg

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
*attentie * attentie * attentie* attentie *attentie * attentie *

PROMOTIETEAM
zoekt voor de zomermaanden, eventueel voor langere tijd,
nieuwe promotors / begeleiders voor landelijke
promotieactiviteiten. Bel hoofdkantoor: 020-6343702

Administratief/kantoorpersoneel

Medisch-administratief
medewerker m/v
(minimaal 32 uur per week)
Bij de afdeling spoedeisende hulp
LAAGSTE PRIJS GARANTIE

De afdeling spoedeisende hulp (SEH) is misschien wel de
meest levendige afdeling van het VU ziekenhuis, geen 'dag is
dezelfde. Want gedurende 24 uur per dag, zeven dagen per
week worden hier patiënten behandeld voor alle medische
specialismen; in totaal zo'n 40.000 per jaar. Al die patiënten
melden zich bij binnenkomst eerst bij de medisch-administratief
medewerkers. Een zeer afwisselende baan dus voor mensen
die van spanning en dynamiek houden.

Patiënten ontvangen,
LIBERTEL

registreren, vragen beantwoorden...

geen dag is dezelfde op de meest

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT K DAT:

Haarlem
Gedempte Oude Gracht 5-9

Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere.

VU

academisch

Vrouw 39 jr, afk. uit Utrecht Mijn hobby's zijn muziek,
z.k.m. vlotte man met een sporten en natuur! Ik ben een
gemeend gevoel voor humor. leuke meid van 25 jaar. Als jij
Ik ben 1.68, blond haar, blau- dezelfde hobby's of interesse
we ogen en ben gescheiden. hebt lijkt het me leuk om iets
Meer info over mij via mijn af te spreken!
Boxnummer 379289
box:
Boxnummer 218328
Mike, 22 zoekt leuke vriendin,
Het valt niet mee om een echt eerst gezellig iets doen en
maatje te vinden! Zijn er nog daarna iets meer als het klikt.
alleenstaande mannen die Ik heb een druk sociaal leven
naar een eerlijke vrouw zoe- en hou ondermeer van volleyken? Dan mag jij mij gaan bal! Meer info via de box:
bellen! Ik ben Astrid! BEL! Boxnummer 701795
Boxnummer 203007
Hou jij van blond en rond dan
Ik ben Alida, 40, zie er jong uit, zit je bij mij gebakken! Ik ben
ben 1.59 lang, heb grijs- een leuke vrouw en wil graag
blauwe ogen, blond haar en persoonlijk contact via de lijn
zoek een man die nooit cha- opbouwen!
grijnig is! Boxnummer 312771 Boxnummer 234875
Graag zou ik jou ontmoeten, jij
liefdevolle, aardige man, hu- (Brom)fietsen
mor, eerlijk, trouw, met serieuT.k:a. snorfiets Cita, moet
ze bedoelingen!
opgeknapt worden ƒ150.
Boxnummer 312728
Tel. 5715772 of 5739056.

Personenauto's
te koop
aangeboden
SAABservice Molenaar BV

Rep., onderhoud en APK
BedrijfsSAAB 9,3 - 9,5 - 900 - 9000
Eigen rev.afd. voor SAAB
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
huisvesting te
motoren/versn.bak
kamerverhuizingen/transport.
koop gevraagd Voll. verzekerd, 020-6424800 Div. SAAB occ. bj. '90/'94
Tel. 023-5614097
Gezocht winkel met woning of Bel Ben voor grote en kleine Particuliere Micro-advertenties
verhuizingen. Goedkoop en worden doorgeplaatst op ATS
ander beleggingspand.
vakkundig. Tel. 06-53208374. Text.
Tel. 020-6794726

Motoren
Honda CPX 6 cl, bj.1978,
1.9st
ƒ6400,- Info: 02357177020(5713510.
T.k. HONDA XL500 of the
. road/1500,-.Tel.
023-5720083 / 06-20173044
Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag naar John Gaarlandt
voor een vrijblijvend informatiepakket, of schrijf uw sollicitatie
met CV aan Spaar Select, La.v. John Gaarlandt,
Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijdag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29. 3512 LD UTRECHT.
U wilt wel eens wat anders? Maar u aarzelt omdat u geen 'dertiger' meer bent? Informeer dan nu bij Walra. Walra: de bekende leverancier van hoogwaardig huishoudtextiel zoekt assistentie. Walra biedt u gedurende de eerste twee jaar een leuke
opleiding. Zo leert u alles over het interieur, stoffen en kleuren.
En hoe u klanten moet adviseren. Kortom: u krijgt een complete opleiding tot interieuradviseuse! En wat extra leuk is: uw
klanten stellen uw komst bijzonder op prijs. Bel nu Walra voor
een leuke baan. Maar doe het alleen als u minstens 10 uur per
week beschikbaar bent en over een auto kunt beschikken.
Meer weten: bel 040 - 2282125 en vraag naar Mieke. -

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
Schoonmaakbedrijf
vraagt
voor projekt Schiphol-Oost
Schoonmaaksters / echtpaar
(avonduren): 0294-284272.

Schoonmaakbedrijf zoekt voor
diverse .projecten in Z.O. en
Abcoude: schoonmaakster /
echtpaar. Tel. 0294-284272.

Uitgaan

Evenementen

Sportcafé Zandyoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering. 0235715619:06-54616812.

GROTE OPENLUCHTMARKT AMSTERDAM

Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten en bezoekers 88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!
op de afdeling. Je verzorgt de 'registratie, beantwoordt eventuele vragen, controleert en verwerkt allerlei gegevens. Ook kunLichaamsnen mensen bij jou terecht voor PIN-betalingen. Verder houd je
verzorging
de verrichtingenadministratie bij, zorg je voor up-to-date dossiers en verzorg je de correspondentie met huisartsen. Wij
vragen een middelbaar opleidingsniveau (MBO/HAVO) aan- Kap-/Schoonheidsspecialiste.
gevuld met een medisch-administratieve opleiding. Je hebt Wil jij je haren laten invlechgevoel voor administratie en automatisering, bezit uitstekende ten, bel mij: 020-6994233.
contactuele eigenschappen en werkt accuraat. Natuurlijk vind
PERMANENTE MAKE-UP
je het leuk om met allerlei verschillende mensen en nationaliteiten om te gaan. Kennis van vreemde talen is daarom een professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.
duidelijke pre. Je hebt geen probleem met onregelmatige diensten (24 uur per zeven dagen). Wij bieden je een salaris van
maximaal ƒ4.029,- bruto per maand bij een 36-urige werk- Sportmassage, ontsp. masweek. Je krijgt in eerste instantie een dienstverband voor de sage Shiatsu, voetreflex, ook
duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Voor zonnebank. Tel. 023-5714092
meer informatie bel je met Hans Broekman, verpleegkundig
hoofd SEH, telefoon (020) 444 44 44 (vragen naar tracer
Muziek en
98960) of Annemiek Bredius, hoofd centrale administratiepos-instrumenten
ten, telefoon (020) 444 34 04. Je schriftelijke sollicitatie stuur je
binnen 14 dagen naar Carla Noom, VU ziekenhuis, Postbus
PIANO SPELEN
7057, 1007 MB Amsterdam. Of via c.noom@azvu.nl Graag
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,met vermelding van het vacaturenummer 2000.165 op brief en
voor het eerste half jaar
envelop of als onderwerp van je e-mail. Het VU ziekenhuis
een goede piano huren.
werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in grote aanVAN KERKWIJK
dacht voor de medische ethiek en een betrokken, menselijke
Amsterdamseweg 202
omgang met patiënten en collega's. Voor meer informatie:
AMSTELVEEN
www.azvu.nl
020-6413187
levendige afdeling van ons ziekenhuis.

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt
en tot 3 september 2000.

Commercieel personeel

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Blijf je liever niet thuis hangen Aantrekkelijke vrouw, 1.78,
voor de buis maar zoek je een 35, lang donker haar en drukleuk contact? Ik ben een leuke ke baan. Ik zoek een sportiemeid van 26 uit de randstad. ve, goed verzorgde man die
Ik zoek geen relatie maar wil met beide benen op de grond
wel graag een kindje. Welke staat en die weet wat hij wil.
donor maakt mij zielsgeluk- Meer info en reacties graag
kig? Serieuze reacties in mijn via de box:
Boxnummer 317083
box:
Boxnummer 296162
Ik ben een dierenliefhebster
Ik zoek via deze lijn een leuke en beslist geen wanhopig
meid om mee te daten! Jij geval! Ik ben eerlijk en actief
mag 100% gratis bellen op en z.k.m. dito man. Mijn leef0800-4140 dus het kan je de tijd is 31 en zoek een man die
kop niet kosten! Waag je een met beide benen op de grond
kans en wie weet hebben we is blijven staan. Ben jij 't die ik
een fantastische leuke avond! zoek?
Boxnummer 312867
Boxnummer 842166

liiiiois
G O-ËD;

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1 000 AD Amsterdam.

Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.
T.k. maltheser leeuwtjes en
mini yorkshire terriërs. Tel.:
0318-506150. (evt. bezorgd)

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.
Uniek in Nederland! Geen
BKR-toetsing, maar toch geld,
0900-20 20 720.

PIANO TE KOOP
Hoog klassiek model, zwart,
merk Krauss, prachtige klank,
geheel gereviseerd, prijs
Bel 020-5626271 voor het
ƒ4000,-. 020-4893261 of
snel opgeven van uw Micro055-3011255.
advertentie.

Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

Dans- en
balletles

Dieren en
-benodigdheden

Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zaterdag 1 en zondag 2 juli
10-17 uur, Jaap Edenbaan,
Radioweg. Snuffel, Curiosa,
Antiek, Verzamel,
Grootmoederstijd enz.
Inl. Midland bv, 033-4751167.

SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tol
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.

t/m 3 regels

f 6.06

t/m 4 regels

1

l/m 5 regels

f 10.11

8,03

l/m 6 regels

1 12.13

t/m 7 regels

1 14.15

l/m 8 regels

1 16.17

t/m 9 regels

f 18,19

t/m 10 regels

1 20,21

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

woensdag 28 juni 2000

Weekmedia 17
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant;
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Japans-Duitse mix

Toyota introduceert Toyota Polis
De Nederlandse Toyota-organisatie heeft in samenwerking
met dé verzekeraars verenigd
in, de Stichting Schadegarant
de Toyota Polis ontwikkeld.
Met deze verzekering heeft de
Toyota-rijder in het geval van
schade en diefstal recht op een
vervangende Toyota. Zo krijgt
deze bij een total loss gedurende de eerste vijftien maanden
de nieuwwaarde van zijn of
haar auto vergoed.

De Wagon R+
heeft ten
opzichte van
het vorige
model rondere

vormen
gekregen

Vive la France!
in Lelystad
Liefhebbers van Franse auto's
opgelet! Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt op
13 augustus het festival Vive la
Francel plaats. Van 10.00 tot
17.00 zijn bezoekers, tegen
betaling van 15 gulden per
persoon (kinderen tot 12 jaar
gratis), welkom op het. Circuit
van Lelystad. Het festival richt
zich op bezitters en liefhebbers
van Franse automobielen. Er is
genoeg te zien. Deajërs en,
importeurs brengen de nieuwste Franse modellen en diverse
merkenclubs geven • acte de
présence. Bedrijven zórgen
voor een ruim aanbod van
onderdelen, leuke hebbedingetjes en miniaturen. Daarnaast
kunnen autobezitters meedoen
,aan verschillende competities;
wel even van te voren opgeven
bij VDB Promotions, telefoonnummer. 0165 50 35 54.

De Suzuki
heeft een
grote
achterklep
waardoor het
inladen van
boodschappen
makkelijk is

B

ij de Suzuki Wagon R+ zijn de overeenkomsten met zijn
tweelingbroer, de Opel Agila, duidelijk zichtbaar. Net als bij
een eeneiige tweeling verschillen slechts de namen. In het
interieur wordt het gezamenlijke project helemaal duidelijk. De
schakelaars zijn typisch Opel, de tellers kennen we van andere
Suzuki's. Een mix van onderdelen die zeker niet storend overkomt. Integendeel, het voelt allemaal goed aan en is zeer overzichtelijk.
Het interieur heeft ronde vormen
die het dashboard een verfijnde
aanblik geven. De middenconsole

bestaat uit een soort bult met
bovenin een quartz-klokje. De
schakelaars voor de ventilatie zijn

draaiknoppen. Dit toont veel
moderner dan bijvoorbeeld de
schuifknoppen van de Jimny. Wat
dat betreft is Suzuki erop vooruitgegaan. Onderaan het dashboard
zitten handige bergvakken. Zelfs
bekerhouders ontbreken niet. De
stoelen hebben een vrolijk blauw
stippenmotief. Vier volwassen zitten lekker comfortabel in de auto.
Dat is natuurlijk een voordeel van
dergelijke relatief hoge mini-

MPV's. Wie veel laadruimte wil
klapt gemakkelijk de achterstoelen
naar voren waardoor er heel wat
boodschappen in kunnen.
De complete GL-versie die wij
reden was voorzien van verschillende lekkernijen als airconditioning,
lichtmetalen wielen en mistlampen
voor. Vooral deze twee laatste
onderdelen zorgen ervoor dat de
Wagon R-t- net even wat b'eter
smoelt. Zeker ten opzichte van het

vorige model heeft de auto met zijn
rondere lijnen een uiterlijk dat meer
mensen zal aanspreken. De wielen
staan op de uiterste hoeken van de
auto. Een krappe parkeerplaats in
de binnenstad vormt door de
ultrakorte overhang van de carrosserie dan ook geen probleem. Het
weggedrag van de Wagon R+
roept herinneringen op aan dat van
de Toyota Yaris Verso die overigens
een hoger koetswerk heeft. Je kan
de Suzuki lekker de bocht insturen
zonder dat hij overdreven veel
overhelt. Alleen is door het korte
onderstel en de wielen die op uiterste hoeken staan de vering bij het
nemen van hobbels wat stugger.
Suzuki heeft één motorvariant in de
brochure staan, een 1,3-liter
krachtbron met 76 pk. Hiermee
beschikt de Wagon R+ over een
ander innerlijk dan de Agila. Deze
doet zijn werk stiller dan in de
Jimny. Met de 885 kg die de auto
weegt heeft de viercilinder geen
moeite. De acceleratie van nul naar

honderd duurt 12,5 seconden en
dat is lekker vlot. Suzuki geeft een
topsnelheid van 160 km/u per uur
op. De motor produceert bij hard
optrekken nog wel vrij veel geluid.
Wanneer echter wat rustiger geaccelereerd wordt, en daarvoor is de
motor soepel zat, blijft het motorgebrom ruimschoots binnen de
perken.
De Suzuki Wagon R+ is voor een
gezin met twee jonge kinderen
natuurlijk een aantrekkelijk aanbod. Vanaf.21.000 gulden biedt
SPECIFICATIES:

viercilinder
Motortype:
Cilinderinhoud: 1.298cm3
Vermogen:
76 pk bij
5.500 t.p.m.
Max. koppel:
115 Nmbij
4.250 t.p.m.
Acceleratie:
12,5 sec. van
0-100 km/uur.
155 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 6,1 ltr/100km.
Prijs:
f 24.495,-

Suzuki een vrij ruime auto met aansprekende prestaties. Omdat hij
niet zo gek veel afwijkt van de
Opel Agila zal zich een spannende
strijd tussen beide merken ontwikkelen. De Agila is er echter voor
minder geld met een 1,O-liter
motor. De Opel-koper kan eveneens voor een 1.2 kiezen. Suzuki
daarentegen biedt drie jaar garantie en dat kan een interessante
wending aan het verhaal geven.
Stéphan Vermeulen
Waarvan
belastingen:

f7.353,72

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:
ABS

Airbags •
Centrale vergrendeling
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas
Lichtmetalen wielen
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging

Kompressorkracht voor CLK
Twee uitvoeringen
van de CLK en
CLK Cabriolet
hebben nu een
kompressormotor
onder de kap

M

ercedes' vierzitscoupé en - cabrio, de CLK, heeft de
beschikking over twee nieuwe motoren. Beide zijn voorzien van een kompressor. De 200 Kompressormotor
beleefde eerder dit jaar zijn debuut in de SLK en de nieuwe Cklasse. Ook de 230 Kompressor die al langer in de CLK leverbaar
is, is vernieuwd. Standaard beschikken de geblazen Benzen over
een zesversnellingsbak.
De CLK 200 Kompressor met 163
pk en een koppel van 230 Nm bij

2.500 toeren levert goede prestaties. Een acceleratie van O naar 100

km/u duurt 9,1 seconden en de
topsnelheid bedraagt 223 km/u.
Voor de cabriolet liggen deze waarden iets lager (9,9 seconden en 218
km/u) maar daar zal de gelukkige
eigenaar niet om malen. Ten eerste
is het een zeer mooie bplide en ten
tweede hoef je toch niet hard te rijden om jezelf te bewijzen. In ieder
geval is de 200 Kompressor een

stuk sneller dan de ongeblazen 2,0liter.
De CLK 230 Kompressor levert 30
pk meer dan de 200 K. De trekkracht bedraagt 280 Nm. De CLK
accelereert met deze krachtbron
een volle seconde sneller van O
naar 100 km/u en stopt pas met
versnellen bij 235 km/u. Voor de
CLK Cabriolet 230 Kompressor
duurt de sprint 0,7 seconde langer
en ligt de top 5 kilometer lager.
De CLK 200 K neemt iedere 100
kilometer 9,6 liter benzine tot zich
en de 230 K 9,4 liter. Beide motoren voldoen aan de EU-4 uitlaatgaseis, die vanaf 2005 verplicht
wordt.

11 Turbo vs 911 Turbo
rroeger keken we op
tegen de eigenaar van
een 911 Turbo. Een auto
met zoveel spierballen moest
wel een bijzondere eigenaar
met een groot autohart hebben. Tegenwoordig is dat wel
anders. De huidige 911 Turbo
blijft weliswaar zeldzaam en
daarom ook bijzonder. Maar
de auto heeft door de moderne
stand der techniek veel van
zijn glans verloren. Hard gaan
met de 996 (code die de
fabriek gebruikt voor het laatste model 911) Turbo vergt
stukken minder lef en stuurmanskunst van de bestuurder
dan met eerdere modellen.
Allerlei elektronische systemen zorgen er nu voor dat je je
in deze auto voelt als een psychiatrisch patiënt in een
dwangbuis. Wij zetten de
nieuwe, bijna vier ton kostende 996 Turbo tegenover een
911 Turbo uit 1992 en laten
zien dat (technische) vooruitgang niet altijd gewenst is.
Als je om beide auto's heen loopt
tekent het verschil in karakter zich
direct af. Aan r!e sterk verbrede
wielkasten en een supergrote vleugel (ook wel taartschep genoemd)
zie je bij het oudere model dat je
niet met een gewone 911 te maken
hebt. De brute kracht spat er vanaf.
Drie grote zwarte luchtinlaten
domineren de voorzijde van de
nieuwste 911 Turbo. Om beide
intercoolers van de twee (!) turbo's
v
an frisse lucht te voorzien zit er
een opvallende luchtinlaat voor de
, achterwielen. Ook met de forse

Tekst: Steffert Stienstra
Fotografie: Maarten van Leeuwen

achterspoiler en de prachtig vormgegeven uitlaatpijpen onderscheidt
de 996 Turbo zich van zijn ongeblazen broeders. Aan die neus a la
Boxter kunnen we echter maar niet
wennen. Die past goed bij die auto,
maar is gewoon te lief voor deze
Turbo. Hetzelfde geldt voor de
spoiler. Deze krijgt weliswaar een
extra etage vanaf 120 km/u, maar
hij is te klein voor de dikke kont van
de 996. De nieuwste 911 ziet er
zeker ook stoer uit, maar heeft niet
de uitstraling van de vorige Turbo's.

met het stuur in de 996 beter dankzij de verdikkingen voor de duimen.
Toch een minpuntje: we vinden dat
het interieur van de laatste 911 te
luxe is. Glimmende plastic knopjes
voor de klimaatcontrole en de veel
te uitgebreide geluidsinstallatie
horen niet in een supersportwagen.
Ach, misschien zijn we wel een
klein beetje jaloers op de 50 gefortuneerde Nederlanders die deze
auto hebben besteld. Zij geven
kennelijk wel om een constante
temperatuur van 21° C.

Vervlogen tijden

Bijna spiritueel

De ergonomie was -altijd al ver te
zoeken in een 911. Bij de laatste
versie is dat grotendeels verholpen.
De draaiknop voor de ruitenwisse"
rinterval herinnert nog aan vervlogen tijden, maar dat heeft ook z'n
charme. In de 25 jaar dat de 911
Turbo op de markt is veranderde
het instrumentenpaneel nauwelijks.
De toerenteller staart je recht in je
gezicht, zoals het -hoort in een
echte sportwagen. Een 911 koop je
om flink mee te sturen. Dat lukt

Rijden is met iedere willekeurige
Porsche een bijzondere ervaring. In
het geval van de 911 Turbo is het
een bijna spirituele. Start de motor
en de zes cilinders achter je komen
rochelend tot leven. Een prachtig
vol geluid dat in de luchtgekoelde
964 net wat rauwer klinkt, heerlijk.
De zware koppeling indrukken is
even wennen, maar de vijf verzetten van de handbak laten zich
gemakkelijk inleggen. De versnelling van.de 964 is enorm. Tot 4.000

D

e 3-liter Volkswagen Lupo is met een gemiddeld gebruik
van 2,99 liter per 100 kilometer de zuinigste productieauto ter wereld. Dat is al een record op zich. Volkswagen gaat
echter nog een stapje verder en waagt zich aan nog een recordpoging. Binnen 80 dagen rijdt de zuinige auto rond de wereld. De
3-liter Lupo mag bij deze marathonrit maximaal 1000 liter dieselolie verbruiken.
De reis is geïnspireerd op de bekende 19e eeuwse roman van Jules
Verne 'In 80 dagen de wereld
rond'. Hierin draait alles om de
ongewone weddenschap van de
Engelsman Phileas Fogg. Fogg
wedt dat hij in 80 dagen om de
wereld kan reizen. Samen met zijn
bediende beleeft de Engelsman tijdens zijn reis talloze avonturen en
speelt hij het daadwerkelijk klaar
om na 80 dagen weer in de Britse
hoofdstad te verschijnen.

De tocht met de Lupo is half mei in
Berlijn van start gegaan. Tijdens de
rit voert de Lupo in acht etappes
over de vijf continenten van de
wereldbol. Inmiddels is het achtman sterke team de steden
Johannesburg, Bangkok, Sydney,
San Francisco, Mexico City en New
York al gepasseerd. Londen, Parijs,
Madrid, Marrakesch, Barcelona,
Rome, Amsterdam en Oslo staan
nog op de planning. De marathonrit eindigt, na 33.333 kilometer te

auto giftig snel is, maar het komt
net iets minder heftig over.
Bovendien reden wij de versie met
Tiptronic S (automaat waarmee je
met knoppen op het stuur kari
schakelen) die 0,7 seconden langzamer is naar de 100 km/u (4,9
sec.) dan de versie met zesbak
(onze voorkeur). Hoewel de
geslaagde zakenman de vierwiel-

ceert 260 pk en bereikt daarmee
een top van 250 km/u. De sprint
naar 100 km/u duurt slechts 5,5
seconden. Voor die tijd ongekende
waarden. Toepassing van een relatief kleine turbocompressor zorgde
voor een minimaal 'turbogat' (de
tijd die het duurt voordat de auto
de neerwaartse beweging van je
rechtervoet omzet in een allesverpulverende acceleratie). Remmerij
afgeleid van de in de racerij succesvolle Porsche 917.

Technische gegevens

92er 911 Turbo

996 Turbo

Max. vermogen
Max. trekkracht
0-100 km/u
Top

320 pk bij 5.750 tpm
450 Nm bij 4.500 tpm
5,0 sec.
270 km/u

420 pk bij 6.000-tpm
560 Nm bij 2.700 tprn
4,2 sec.
305 km/u

toeren voel je de power achter je
opbouwen als water achter de
gesloten
sluizen
van
de
Deltawerken. Daarna ontketent
zich een vloedgolf van pk's op de
255 millimeter brede banden.
Tegelijkertijd verandert de omgeving in een waas. Het gevoel is fantastisch. Door naar drie. Even lijkt
de turbo er mee te kappen - het
bekende turbogat. Maar dan is er
weer voldoende overdruk opgebouwd en schopt de combinatie
van Newton meters en paardenkrachten de Porsche vooruit. De
sensatie in de 996 is van een andere orde. De twee turbo's zorgen
voor een veel gelijkmatiger verdeling van de trekkracht waardoor de
inzittenden de extra duw van de
turbo's nauwelijks voelen. Als
bestuurder merk je zeker wel dat de

aandrijving (bij doorslippen gaat tot
40% van de aandrijfkracht naar de
voorwielen) als een zegen ervaart,
maakt het de 996 Turbo wel een
stuk minder spannend. Met deze
auto kan je knetterhard bochten
doorboeken. De 964 helt over in
snelle bochten. Naarmate de
bestuurder de glijgrens dichter
nadert gaat de adrenaline wilder
stromen. Het besef dat je hem wel
eens kwijt zou kunnen raken activeert de zweetzones. Voor de
gevoelens die hier bij komen kijken
pakken we maar wat graag de
auto!
Turbohistorie

1977 (code 930)
De ingenieurs vergroten de motorinhoud naar 3,3-liter en monteren
een intercooler voor een nog betere cilindervulling. Resultaat: 300
pk, van O naar 100 km/u in 5,4
seconden en een top van 260
km/u. Ook verbeterde remmen. In
twaalf jaar tijd produceerde
Porsche 17.791 Turbo's met 3,3liter motor. In het laatste productiejaar (1989) monteerde Porsche er
voor het eerst een handgeschakelde vijfbak in. Tot die tijd hadden
alle Turbo's maar vier versnellingen
(!), omdat deze een stuk sterker
was dan de vijfbak. De grote, grove
tandwielen kunnen wel 600 pk
hebben en zijn eigenlijk onverwoestbaar.Handig aan deze bak is
dat je in de stad alles in.z'n 1 kan
doen, want in het eerste verzet
haalt de 911 Turbo 100 km/u.

1974 (code 930)
Porsche lanceert de 911 Turbo. De
3,O-liter zescilinder boxer produ-

1990 (code 964)
Een grotere intercooler en een for-

hebben afgelegd, op 3 augustus in
het Duitse Wolfsburg. in Autostadt.
Dit recent geopende presentatiepark is bestemd voor alle merken

sere turbo zorgen in deze versie
voor 320 pk vermogen (nog steeds
uit 3,3 liter). Naar 100 km/u kon in
5,0 seconden en de top steeg naar
270 km/u.

1993 (code 964)
In '93 kwam Porsche met een
opgewaardeerde versie van de 964
Turbo (de laatste evolutie van de
911 met één turbo). Met een vermogen van 360 pk uit 3,6 liter is dit
de meest brute 91 'l. Nog meer dan
bij de voorgaande modellen voelen
de inzittenden bij deze auto het
vermogen erin komen. De sprint
naar 100 km/u hoefde nog maar
4,8 seconden te duren en de top
was weer 10 km/u hoger: 280
km/u. Vanaf dit moment kregen de
Turbo's rode remklauwen.

1995 (code 993)
De vierde generatie van de 911
Turbo ademde voor het eerst met

die onder de Volkswagen Groep
vallen.
De standaard 3-liter Lupo wordt
aangedreven door een driecilinder
turbodieselmotor
met directe
brandstofinspuiting volgens het
pompverstuiverprincipe. De motor
levert met een cilinderinhoud van
1,2 liter een vermogen van 45 kW
(61 pk). De geautomatiseerde versnellingsbak met stop-start-functie
draagt er in belangrijke mate aan
bij dat met elk druppeltje dieselolie
zuinig wordt omgegaan. Daarnaast
is bij de constructie van de zuinige
Volkswagen gebruik gemaakt van
hoogwaardige materialen, zoals
aluminium en magnesium, om een
zo licht mogelijke auto te construeren. De carrosserie van de Lupo is
ook zo aërodynamisch mogelijk.

behulp van twee turbo's. Deze kieine turbo's geven de motor een
geciviliseerder karakter dan één
grote. Samen met de inhoud van
3,6 liter zorgden ze voor 408 pk
vermogen en een acceleratie van O
naar 100 km/u in slechts 4,5 seconden. De top van dit model bedroeg
290 '<m/u. De auto had een nieuw
remsysteem en voor het eerst voor
de turbo: vierwielaandrijving.
In 25 jaar tijd bouwde Porsche
32.223 versies van de 911 Turbo.
Van de 996 Turbo hoopt Porsche er
3.500 per jaar te bouwen. De 50
die Nederland voor dit jaar heeft
gekregen
zijn
al
verkocht.
Wereldwijd is de voorraad voor de
komende twee zelfs al verkocht. ZP
doen dus goede zaken bij Porsche.
De '92er 977 Turbo staat te koop
bij: Porsche service APP in Wees;'.
Tel. 0294-253047

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

.

Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel
heeft
H. Remans uit Dordrecht de
eerste prijs gewonnen en mag
nu gaan genieten van een Dell
Dimension L500 computer. De
winnaars van hetPrijzenpakket
tw.v. ƒ 150,- krijgen hun prijs zo
snel mogelijk toegezonden.

HAK Groente a la Carte

'

verrassende «.iepvrlesgroenten van HAK

De nieuwe

TUINTIP

OMROEP,
AMKKSFOOHT

Stappenplan voor een mooi gazon

Juni: maaien en
voeding geven
Wist u dat een grassprietje per
jaar gemiddeld meer dan één
meter groeit! En dat er veel verschillende soorten gras bestaan
en dat al die soorten in ieder gevaltweedingen gemeen hebben:
1. Ze moeten gemaaid worden.
2. Ze moeten gevoed worden.
Voeding met een hoog stikstof gehalte, want dan behoudt
gras zijn mooie groene kleur.
Vooral mensen die weinig tijd
hebben slaan dat voeden nogal
eens over. Tijdgebrek is nu echter geen excuus meer. Pokon
& Chrysal heeft namelijk ditjaar
een voeding geïntroduceerd
die slechts één keer per jaar gebruikt hoeft te worden.

HAK heeft iets nieuws
HAK Groente a la
Dauwvers .geplukte
groente, zoals alleen
HAK die selecteert,
vers los ingevroren
en voorzien van een
heerlijk sausje
Wiet HAK Groente a
la
carte
zet ueen
al binnen
6 minuten
lekkere gezondeenver-^

De juiste oplossing van De
BoodschappenPuzzel levert
J. Jobben uit Amsterdam
en C.C. Groen-Koopal uit
Rotterdam een schitterend
pakket van 4 badlakens in
trendy kleuren op.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

2.959.464

maa

Sd°tPe|fstukje

antwoorde
twee personen O

m

e

groente is
W ^ js

Wilt ook ü een
prijswinnaar zijn?
Zie de spelregels
elders op deze pagina.

KNORR SaSad Mix Franse Mosterd &
Croutinos Kaassmaak-Pijnboompitten
Met Salad Mix van KNORR maak je
in een handomdraai een heerlijke
vers gemaakte dressing voor salades. Naast de smaken KruidenSpek, Kruiden-Knoflook, Tuinkruiden, Ui-Bieslook en Italiaanse kruiden, is er nu ook KNORR Salad Mix
voor een Franse Mosterd Dressing. Helemaal af maakt u uw salade
met KNORR Croutinos. Deze knapperige, krokant gebakken dobbelsteentjes van brood geven uw salade extra smaak en kraak. Ze zijn
er in vier smaken: Ui & Knoflook,
Walnoot & Kruiden, Appel-Bacon
en de nieuwe smaak: KaassmaakPijnboompitten. Dit zijn speciale
salade croutons met een kaassmaak
in combinatie met pijnboompitten
en kruiden. KNORR Salad Mix en
KNORR Croutinos zijn verkrijgbaar
in de supermarkt. U vindt ze bij de
groenten of de dressings.

Nu met gratis Calumba Fun Shaker

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

Meer mixplezier met Calumba
Met de fruitlikeuren van Calumba kun je alle kanten op. Want
met de drie varianten Passion,
Sunset en Tropical biedt Calumba voor ieder wat wils.
Zo sprankelt Calumba Passion
van exotische ingrediënten als
mango en passievrucht. Net zo
verleidelijk is Calumba Tropical
met haar tropische smaak van
sinaasappel, limoen, banaan en
mango. Weer heel anders is
Calumba Sunset, die haar lekkere frisse smaak dankt aan de

wilde Key-limoen. Met de exotische smaken van Calumba maak
je de lekkerste mixen in een handomdraai.

rtv

Gratis Calumba Fun Shaker
Om het nog lekkerder te maken
geeft Calumba gratis de originele Calumba Fun Shaker weg. Om
heerlijke zomerse mixen mee te
maken. Dus snel naar de supermarkt of slijterij voor de actiefles. Dan kan jij het straks ook
shaken!

woensdag 16.00 uur
donderdag 11.00 en 16.00 uur
vrijdag 11.00 en 13.00 en 16.00 uur

Flensjes met spinazïe
en gehakt
in kruidencrémesaus

Ingrediënten
Ivoor 2 personen!:
• 1 zakje HAK Groente a la Carte
Bladspinazie met
kruidencrémesaus;
• 150 gr. rundergehakt;
• 4 grote of 8 kleine kant-enklare flensjes;
• 50 gr. geraspte belegen kaas;
• 1 teemje knoflook, fijngehakt;
• 1 kleine rode paprika, in stukjes;1 eetlepel olie.

Slechte adem wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door bacterievorming in de mond.
Colgate Fresh Confidence is een nieuwe tandpasta die dankzij een unieke formule het aantal'
mondbacteriën met maar liefst 88,2 % vermindert. Daardoor bestrijdt Colgate Fresh Confidence slechte adem langer dan een gewone
tandpasta. En dat merkt u aan uw frisse adem:
ruim vijf uur lang.

" * -• -. ^ '••*•'

MiKI'S RECEPT

Met de diepvriesgroenten van
HAK Groente a la Carte zet u snel
een lekker en makkelijk gerecht
op tafel. Deze knapperige, verse groenteporties met een
heerlijk sausje zijn ook een prima basis voor een verrassende
culinaire creatie. Wat dachtu van
Flensjes met spinazie en gehakt?
Met HAK Groente a la Carte Bladspinazie met kruidencrémesaus
zet u dit heerlijke gerecht binnen 30 minuten op tafel.

Geeft ruim
uur Pcfi
iü
frisse adem

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

woensdag en donderdag
17.50 en na 24.00 uur

Pokon Season Comfort voeding voor het gazon strooit u
over uw gazon uit en klaar bent
u, voor het hele jaar! De Pokon
Season comfort korrels geven
hun voeding namelijk geleidelijk
vrij, onder invloed van water en
warmte. Hoe warmer het is, hoe
meer voeding er vrij komt. Dat
is prima zo, want hoe warmer
het is, hoe meer voeding het
gras nodig heeft. Vraag en aanbod zijn zodoende perfect op
elkaar afgestemd. U kunt genieten van een prachtig groen
gazon dankzij Pokon Season
Comfort.
Pokon. Meer kun je niet doen
voor je groen.

Natuurlijk leest u De BoodschappenBeurs in uw huis-aan-huiskrant, op internet, of u kijkt naar uw regionale tv zender om van alle nieuws, de aanbiedingen, de acties, de spellen en de recepten op de hoogte te blijven. Speel per
telefoon of achter het beeldscherm van uw computer Het BoodschappenSpel
of los De BoodschappenPuzzel op en bel of e-mail uw antwoorden naar De
BoodschappenBeurs. Weet u de antwoorden op de twee vragen van Het
BoodschappenSpel? Doe mee. en maak kans op een van de tien BoodschappenPakketten t.w.v. ƒ150,- die elke keer verloot worden onder de bellers en
e-mailers met de juiste antwoorden. Bovendien maakt iedereen die meedoet
met Het BoodschappenSpel kans op de hoofdprijs, een prachtige Dell computer. De Dell computer wordt beurtelings verloot onder de bellers en de e-mailers met de juiste antwoorden. Weet u de uitslag van de puzzel? Onder de puzzelaars met de juiste oplossing worden twee pakketten van vier badlakens in
trendy kleuren verloot.

• donderdag 17.41
vrijdag 17.41 en 0.30 uur

Per huisadres dingt, per uitgave, één telefoongesprek of één e-mail
mee voor de prijzen!
U kunt uw antwoorden doorbellen naar:

TV RIJNMOND

De Boodschappenüjn 0909 - 300.10.10

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

I80ct/m)

Deze tips worden u
aangeboden door

POKON^fcHRYSAL

of surf op internet naar:

www.boodschappenbeurs.nl
en e-mail uw antwoorden.
Ds winnaars ontvangen schriftelijk of per e-mail bericht.

Bereiding: Verhit de olie in een
koekenpan en fruit hierin de
knoflook en paprika enkele minuten. Voeg het gehakt toe en
bak dit rul. Voeg de spinazie toe
en laat alles in ca. 15 minuten op
een middelmatig vuurgaarworden. Roer het gerecht af en toe
door. Verwarm intussen de
oven voor op 200 graden Celsius en vet een ovenschaaltje in.
Verdeel de vulling over de flensjes en rol ze op. Leg de flensjes
naast elkaar in de ingevette
ovenschaal en strooi de kaas
erover. Bak het gerecht i n ca. 10
minuten goudbruin.
Serveer het gerecht eventueel
met een salade!

Eneco infoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om
9.00 en 10.00 uur

Pizza

Natuurlijk zorgt Colgate Fresh Confidence niet
alleen voor een langdurige frisse adem, maar beschermt het ook tegen gaatjes en tandplak.
Colgate Fresh Confidence is verpakt in een opvallende transparante tube van 75 ml en voor
ƒ4,99 (adviesprijs) verkrijgbaar bij drogist en supermarkt.

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Flensjes met spinazie
en gehakt in kruidencrèntesaus bereidt, kijk dan naar
De Boodscttappen-Beurs.

Heerlijk als mousse of sorbet:

Verfrissende fruitmousses
van NestSé
Het lekkerste bewaar je altijd
voor het laatst. Dat geldt zeker
voor de Fruitmousses van
Nestlé. Luchtig geslagen fruitdesserts in de varianten kers en
perzik/passievrucht die dankzij
40% procent écht fruit, heerlijk fruitig en verfrissend prikkelend van smaak zijn.
Bovendien bevatten de Fruitmousses van Nestlé geen melk
en slechts 0,4 % vet. Kunt u

gerust nog een tweede toetje
nemen.
Behalve als mousse kunnen de
Fruitmousses van Nestlé ook
als sorbet worden opgediend.
Zet ze twee uur in het vriesvak
en laat ze voor het serveren 5
minuten op kamertemperatuur
staan.

Doe"1 mee met Het BoodschappenSpel en win schitterende prijzen! Want iedere beller of e-maller met de
j juiste antwoorden 'maakt kans op' een fantastische
, ' hoofdprijs: eert Dell Dimension L500 computer tw.v.
f Jtfl/262S.-. Deze computer voor kantopnen thuis brengt
»,' ' ü naar, een andere' dimensie waar u sneller beter' beeld>

(
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f^f en; geluid 'krijgt* DeiDell Dimension, LSpo computer^ | w w w . c s e l f . n l
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Een lekker ideetje voor een
heerlijk zomers fris dessert!
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De nieuwe
Dubbele verkoeling

DubbelCooIer Meloen & Sinaasappel
DubbelCooIer is een unieke combinatie van zuiver bronwater en puur fruit, waaraan geen suiker is toegevoegd. DubbelCooIer is de ultieme
dorstlesser met weinig calorieën.
Naast DubbelCooIer Appel&Citroen en Perzik&Druif
is er nu ook DubbelCooIer Meloen&Sinaasappel.
De frisse combinatie van watermeloen en sinaasNestlé desserts. Altijd een happy end.

appel maakt deze variant uniek van smaak en super
doordrinkbaar: lekker fruitig bronwater dat de
hele zomer lang een aangename dubbele verkoeling geeft.
DubbelCooIer Meloen&Sinaasappel is verpakt in
een groot 11/2 literpak en verkrijgbaar in de supermarkt voor ƒ 2,59 (adviesprijs).

Bent u op zoek naar dé Dubbele Verkoeling?
Zorg dan dat DubbelCooIer Meloen&Sinaasappel in uw koelkast staat.

Deelname aan Het BoodschappenSpel
is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. In hoeveel smaken zijn
de verfrissende fruitmousses
van Nestlé verkrijgbaar?
2. Welke nieuwe tandpasta
ruim 5 uur frisse adem?

Zie de spelregels
elders op deze pagina.

Gem. Zandvoori
Swnlucslraul 2
2042 KBZancIvoorl
TEKST : Alt!. Archief
hè/., wijk 2042/7
i .*»>>»

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 27, oplage 5.425 Editie 17

WOENSDAG 5 juli 2000
Datum
05 juli
06 juli
07 juli
08 juli
09 juli
10 juli
11 juli
12 juli

HW
06.46
07.32
08.29
09.24
10.36
11.40

00.10
01.16

LW
02.30

HW
19.19

03.16

20.12
21.06

16.49
17.26
16.45

06.17

21.59
23.06

18.10
19.06

07.06
08.06
08.54

12.45
13.56

04.05
04.55

Los nummer 2,10 gulden

Zandvoort staat een
zomer vol muziek en
sport te wachten. En.
als het een keer slecht
weer is, valt 'een'
bezoek aan de twee
musea aan te raden.
Alles over ' *
evenementen en
uitjes in
'

LW

19.56
20.50

21.44

Maanstand: EK za 08 juli 14.53 uur.
HW: do 06 juli 07.32 uur, + 118 cm NAP.
LW: vr 07 juli 04.05 uur, - 97 cm NAP.

de Zomerkranf

Akkoord over parkeren
ZANDVOORT - Na jaren
vergaderen heeft een ruime
meerderheid van de gemeenteraad gisteravond besloten
om betaald parkeren in te
voeren in drie extra wijken en
de vergunningen in de Zuidbuurt te handhaven. Alleen
GBZ is tegen.
Die partij vraagt zich onder
andere af of er wel voldoende
gebruik gemaakt wordt van de
parkeermeters als er elders
nog gratis geparkeerd kan
worden. Bovendien wil GBZ
dat toeristen beter de weg
naar de grote parkeerterreinen
gewezen wordt. De andere partijen hebben zich wel aan het
parkeerplan geconformeerd, al
hebben ze nog wel wat kritiek.
Zo vindt de WD het een 'geamputeerd plan' en missen
WD en CDA parkeermeters in
de Thorbeckestraat. Wethouder Hogendoorn voelt overigens voor dat laatste wel wat.
Het nieuwe parkeerregime
gaat volgens Hogendoorn rond
l augustus gelden. In de Stationsbuurt, de Noordbuurt en
de Parkbuurt kunnen bewoners, afhankelijk van de straat
ADVERTENTIE

waarin ze wonen, dan een vergunning of ontheffing kopen
voor respectievelijk 240 of 60
gulden per jaar. De Admiralenbuurt, Paulus Lootbuurt en
Fenemabuurt komen pas volgend jaar april aan de beurt.
Daar gaat het parkeerregime
maar zes maanden gelden.
Toeristen, werknemers van
bedrijven in deze wijken en
mensen uit de rest van Zandvoort kunnen alleen parkeren
bij meters of ze moeten in straten gaan staan die net buiten

Vier wijken
krijgen
parkeerregime
de wijken met betaald parkeren liggen.
Mogelijk verliezen bewoners
met een eigen inrit de mogelijkheid om een vergunning cq
ontheffing aan te vragen. Wéthouder Hogendoorn gaat dit
op aandringen van D66, PvdA
en SP onderzoeken. Op dit
moment wil Hogendoorn de
bewoners met eigen inrit nog
wel een kans geven, omdat hij

Kloink, plons

Amsterdamse
jeugd blijft weg
door slecht weer

nog niet weet om hoeveel inritten het gaat en omdat hij het
hen beloofd heeft. Bovendien
vraagt hij zich af of het wel eerlijk is.

ZANDVOORT - De politie
heeft nog geen gebruik hoeven maken van het recent
opgestelde draaiboek om de
overlast van Marokkaanse
jeugd uit Amsterdam te bestrijden. De jongeren hebben
zich niet meer vertoond in
Zandvoort sinds het twee
weken geleden tot hardhandig ingrijpen kwam.

Wie meerdere auto's heeft
hoeft niet bang te zijn. De gemeenteraad heeft het voorstel
laten varen om slechts één
auto een vergunning of ontheffing te geven. Vooral de PvdA,
D66 en SP wilden maar één
vergunning of ontheffing toestaan om meer plaatsen over
te houden. Hogendoorn heeft
dat de raad echter sterk ontraden.

Om te voorkomen dat
strandpachters, badgasten en
bewoners opnieuw slachtoffer
van de klierende jongeren worden, heeft de politie een
noodscenario klaar liggen.
„Zodra het warmer weer wordt
zijn we volop zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. Dit weekeinde was het rustig, omdat
het niet zulk mooi weer was,"
zegt Ron Oudhuis van de
Zandvoortse politie.

Het nieuwe parkeerregime is
een compromis. In eerste instantie kwam er veel kritiek
vanuit alle partijen behalve
CDA en AOV/Unie 55 plus. Het
parkeerplan dreigde zelfs bijna
te sneuvelen. Spoedoverleg
tussen de partijen die twee
jaar geleden het collegeprogramma hebben ondertekend,
kon dat voorkomen. Hogendoorn slikte voorlopig het invoeren van het parkeerregime
in zeven wijken in. Hij heeft het
nu bij vier gehouden. In de toekomst komen veel meer buurten aan de beurt.

Bovendien komt er een zogeheten 'buurtregisseur', een
wijkagent uit AmsterdamWest die de jongeren kent. Die
buurtregisseur zal proberen
met de jongeren in gesprek te
komen. „Wij staan op het
standpunt dat alle goede oplossingen vanuit de jongeren
zelf ook welkom zijn," zegt
Oudhuis in reactie op de uitlaMet een luide slag op zijn Zandvoortse klink heeft dorpsomroeper Klaas Koper maandagavond de Zwemvierdaagse geopend. Tot en met tingen van drie Amsterdamse
ZANDVOORT - GBZ en Gerard Versteege (CDA)
willen dat
Foto Karin Schut welzijnswerkers in het Haar7ems Dagblad. Zij willen dat er
er alleen bordelen buiten de bebouwde kom komen. Zjj vrezen vrijdag kunnen de zwemmers hun baantjes trekken bij Gran Dorado
voor de Amsterdamse jongevoor overlast. Dat bleek gisteravond tijdens de raadsvergaderen in Zandvoort bijvoorbeeld
ring. De meeste raadsleden vinden bordelen in het centrum geen
een soort buurthuis of opvangprobleem. De burgemeester heeft ze daar zelfs he.t liefste, vanplek komt. Oudhuis wil niet
wege de sociale controle. Hij mag vaststellen hoeveel er komen.
concreet ingaan op dit idee.
Hij heeft nog geen aantal of locatie genoemd.
Daarvoor is het nog te vroeg,
Er klinken ook voorzichtige vindt hij.
Over tien jaar zien de Louis plus het VW-kantoor en het het Zwarte Veldje steeds luigeluiden dat de Gertenbach
Welzijnscentrum, gebouw De der.
Dayidsstraat en de
De politie heeft vorige week
De Hannie Schaftschool en Mavo naar de oude MariaPrinsesseweg er heel anders Krocht en, net erbuiten, de bibliotheek en de oude Maria- de Mariaschool hebben er school wil verhuizen. Wat er buurtonderzoek verricht ronduit. Het zogeheten 'Louis
geen bezwaar tegen om in één met de kunstenaars gaat ge- om het Van Fenemaplein.
ZANDVOORT - Er is een
school (nu atelierruimte).
Davidscarré' moet een
Met de eigenaren van deze gebouw te komen. De scholen beuren en waarvoor het ruime Oudhuis: „We hebben vooral
nieuw boek uit over de Formuopknapbeurt krijgen.
le 1. Het boek, van Ed Heuvink
Althans, dat is de bedoeling gebouwen heeft de gemeente zien veel voordelen als de bi- schoolterrein tussen de Na- gehoord wat de omwonenden
inmiddels gesproken over hun bliotheek daar ook bij zit vol- wijnlaan en de Zandvoortse- gezien en ervaren hebben. Ze
en Jan Haakman, bevat veel
van de gemeente. Die is
foto's waarop het circuit van
wensen. Daaruit blijkt volgens gens Van Steveninck en Bloe- laan gebruikt gaat worden, is hadden veel klachten over
inmiddels druk bezig met
nog een vraagteken volgens wildplassen, acloholmisbruik
Zandvoort te herkennen is.
de ambtenaren Henk van Ste- me.
het inventariseren van de
Van Steveninck en Bloeme. en rondhangen." De maker
Ook coureurs die veel 'op
wensen van bedrijven en
Hetzelfde geldt voor een even- van de videobeelden, die het
Zandvoort' gereden hebben,
instellingen in het gebied.
tuele verplaatsing van de Zandvoorts Nieuwsblad vorige
zoals Stirling Moss, komen in
Wat er precies in het Louis
week exclusief mocht afdrukmarkt.
het boek voor.
Davidscarré gaat
Maar al is er nog niets con- ken, heeft zijn materiaal aan
veranderen, is dan ook nog
creets, toch houden diverse de politie overgedragen.
Het boek is uitgegeven naar
onbekend.
Inmiddels is er ook overleg
plannen al rekening met de
aanleiding van het 50-jarige
Dat past volgens hen ook ontwikkelingen in het Louis geweest tussen het Haarlemse
bestaan van de Formule 1. Het
ET LO.UIS DAVTDS- veninck en Folkert Bloeme dat
is een uitgave in de serie 'De
CARRÉ wordt grof- de belanghebbenden over het goed bij de afspraken die de Davidscarré. Zo staat in het en het Amsterdamse Openonschatbare klassieker' van de
weg omzoomd door algemeen zeer genegen zijn om coalitiepartijen twee jaar gele- jongste bestemmingsplan dat baar Ministerie, zodat de jonden hebben gemaakt na de de Louis Davidsstraat smaller geren voor al hun daden tegeNaardense uitgever Haakman.
de Louis Davids- .mee te denken.
Zo wil de Albert Heijn al ja- verkiezingen: er moest een on- mag worden. Bloeme: „Er zou- lijk berecht kunnen worden,
Het telt 320 pagina's en een
straat, het Raadhuisplein, de
paar honderd foto's.
Grote Krocht, Koninginneweg ren uitbreiden en liefst ook derzoek starten naar een mul- den misschien woningen of onafhankelijk van waar ze geen de Prinsesseweg. In dat ge- meer parkeergelegenheid in de tifunctioneel centrum. Een winkels tegen de nu zo geslo- pleegd zijn.
De schrijvers Haakman en
bied bevinden zich twee scho- omgeving realiseren. Voldoen- theater (bijvoorbeeld ter ver- ten wand van de Albert Heijn
Heuvink hebben er een jaar De cover van '50 jaar Formule l len (de Hannie Schaftschool de parkeergelegenheid is ech- vanging van het sterk verou- en het postkantoor kunnen koGrand Prix'
lang aan gewerkt.
en de Mariaschool), het post- ter ook een wens van de ge- derde en verwaarloosde ge- men. Daarmee wordt die plek Mishandeling
ZANDVOORT - Op het
Het boek kost 29,50 gulden.
kantoor, de Albert Heijn, het meente. In de gemeenteraad bouw De Krocht) zou mogelijk ook wat sociaal veiliger."
Kerkplein is vrijdagnacht een
Het is betaalbaar gehouden staan en het geen harde kaft busstation, het
Gemeen- wordt de roep om een parkeer- ook in dat multifunctionele
Vervolg op pagina 3 21-jarige Duitse toerist misdoordat er ook advertenties in heeft.
schapshuis met diverse zalen garage op de Prinsesseweg of centrum kunnen komen.
handeld door een onbekende
jongen. De jongeman heeft
ADVERTENTIE
ADVERTENTIE
hem met een kei in zijn gezicht
geslagen. Het slachtoffer raakte daardoor gewond aan zijn
De verdachte is een
www.weblens.nl gezicht.
ongeveer 20-jarige man van
1.75 meter lang, met een getin>"*•:: .•-•:••: ' . . • - : • • '"' ' '• " ' > ' V
ZACHTE CONTACTLENZEN
te huidskleur, lang zwart krulZANDVOORT - Het duurt nog een paar weken en dan
lend haar, mogelijk in een
VOOR SCHERPE PRIJZEN
hoeven de omwonenden van het Strandhotel niet meer naar
paardestaart.
de rotzooi achter het gebouw te kijken. Vier buren uit de
Thorbeckestraat ergeren zich al wekenlang aan de rommel
aan de achterkant van hun huis. Het Strandhotel, een instelling voor beschermd wonen, wordt gerenoveerd. Half juli is
de verbouwing zo goed als klaar.

GBZ en CDA tegenbordelen in centrum

Davidscarré krijgt opknapbeurt

7 DAGEN PER W E E K

WINKELEN
v a n 12.00 - 1 9 . 0 0 uu r

www.magnaplaza.nl

olgens mij dut Zandvoort
V
een klein beetje in. Al een
maand lang speelt het carillon

dezelfde melodietjes.
Kan ik een verzoeknurnmer
indienen voor het carillon?
Dan wil ik graag 'We gaan naar
Zandvoort al aan de zee' aanvragen. Want de 'de Donau, so
blau, so blau' heb ik lang genoeg gehoord.
Maar niet alleen de deuntjes
zijn aan vervanging toe. Ook
de website van de gemeente
moet nagekeken worden want
die kan ik niet meer vinden.
Buiten enkele gezellige activiteiten, georganiseerd door enthousiaste dorpsgenoten, is er
weinig te beleven in het dorp.
Op de kalender is de zomer
allang begonnen, maar hier is
het seizoen 2000 nog niet echt
van start. De oorzaak van deze
voorjaarsmoeheid? Geen idee.
Toen ik in februari (via de
website) de evenementenkalender bekeek, zag het er veelbelovend uit. Nieuwe ideeën
stonden erop zoals; een Schlagerfestival, een Smartlappenfestival en een Kleinkunstfestival.
Helaas zijn de plannen nooit
uitgevoerd. De ondernemers
praten alleen over het aantal
podia maar over de muziekkeus van de evenementen hoor
ik weinig. En een goede keuze
is juist belangrijk. Want op een
Tropicanafestival moet lekkere salsamuziek gespeeld wor:
den. En tijdens het Jazzfestival
wil ik alleen maar jazz en blues
horen en geen popmuziek.
Maar hoe langer men wacht
hoe dunner de muziekspoeling
wordt.
Waar zijn ze gebleven de geslaagde evenementen zoals;
het lekkerste weekend, vis
eten op het Gasthuisplein,
folklore shows met de Wurf,
zandbouwwedstrijd, vliegerfestivals? Wat was het niet gezellig in het dorp. Waarom lukt
het jaren geleden wel om iets
ongineels te organiseren en nu
niet? Geen idee.
Wat ik wel weet is, datje nog
actief deel kan nemen aan de
zwemyierdaagse of aan het 10e Potgieter straatfeest. Het activiteitencentrum Zandvoort
heeft ook nog leuke excursies.
t>us je hoeft je niet te vervelen.
Kom uit je winterslaap.
Nel Kerkman

Raceböék heeft veel circuitfoto's

Nog geen concrete plannen, wel
inventarisatie van wensen

H

Omwonenden ergeren zich
aan bouwtroep Strandhotel

Achterbuurman J. van Asselt heeft, ook namens de andere bewoners van de Thorbeckestraat, de milieuklachtenujn gebeld. Hij vreesde dat
bij harde wind de houten platen en andere rotzooi in het
rond zou gaan vliegen. Bovendien wilde hij niet langer zijn
uitzicht verpest zien.

Het is weer.zomeropruimin„
bij.Co.,Met'.kortingen tot.wél'
. 65%;óp topmerken als' Leoïux,
Gelderland,..Cassina, Hülsta,'
, Mdlteni, etc.etera. Maar ook
op verlichting, karpetten'en •
accessoires.';Dus, korn sper
eerrbiik:werpen imonswoon''centrum.;'..'.''•; •'•"••• \• : '.".'.-•' .•-•-•
1
Binderij 2, Amstelveen,
.
•020-6412505. www.vanderhorst.nl
'Maandag tot 13.00 uur gesloten. •.
Donderdag koopavorid.
'

co van der horst

de aannemer de containers zo
snel mogelijk wil afvoeren.
„Voor ons is nu de zaak afgedaan. Het gaat om spullen op
een particulier terrein. Daar
kunnen we als gemeente niet
zoveel aan doen, tenzij er gevaar dreigt. Het is bovendien
logisch dat een verbouwing
rommel veroorzaakt," aldus De containers waren vorige week
gemeentewoordvoerder T. van dezer dagen weggehaald
Inmiddels heeft de gemeen- Heemst.
te de aannemer gevraagd om
sproken en pas de vierde keer
de containers netter te vullen
Van Asselt vindt dat er nogal kreeg hij een ambtenaar aan
en ervoor te zorgen dat er niets laks op zijn melding bij de de lijn. Van Heemst: „De
kan wégwaaien. ' Daarnaast klachtentelefoon is gerea- klachtenprocedure en de
heeft de gemeente gevraagd of geerd. Hij heeft drie keer inge- klachtenlijn verkeren nog in de

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
nog overvol, maar worden een
Foto Karin Schut

introductiefase.
Overigens
wordt de voicemail wel degelijk afgeluisterd. Het is de bedoeling dat mensen inspreken."

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

ADVERTENTIES

Postcode/Plaats:

Speciale

Telefoon:

W i k a A ut o g l a s
Euro-kentekenplaten in 1 dag gereed.
Alle merken autoruiten.
Wij vergoeden 150,- eigen risico en de rest regelen
wij met uw verzekering.
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835

l

Giro/Banknr.:

l kilo mager rundergehdkt

9,95
Tevens zoeken wij enthousiaste

verkopersfsters
bij fulltime werken tot eind sept. 500,- bonus

l
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar/64,00

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

710371"017003"

woensdag 5 juli 2000

Weekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Na een moedige strijd is tot ons groot verdriet,
toch nog onverwacht snel van ons heengegaan
oiue

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

Tineke
Hillegom,
Zanclvoort,
27 septernbf i 19SG
3 juli 2000
Ben Brouwers
A. C. van Berkel-van Wijk
A. M. Brouwers-Cornclisse
en overige familieleden
Stationsplein 13app. 11
2041 AAZandvuüit
Liever geen bezoek aan huis.
'l ineke isopgeDaard in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te ,"ar;ijvoort, waar gelegenheid is tot afscheicl iis-i.iei. donderdag 6 juli van 19.00 uur tot
2U.OO u-a,
De cremaüeplechtigheid zal plaatsvinden zaterclag h juli in hei crematorium Velsen, Duin en
KruidbeivTwec; 2-4 te Driehuis. Tijd van samenkomst om U). lb uur aldaar.
Na afloop is- -. gelegenheid tot condoleren in één
der onlvsngkar-UT.-,
l ineke hield van roze bloemen.

ADVERTENTIES

"Hoera 9-ioe.ra
DORA
ziet 11 juli Sarah

Van harte.gefeliciteerd
Henk, Gabricllc, Sandra,
Edward, Dcnnis, Donny en Dino

Vanuit Blaemendaalwerk ik rit
tientallen jaren samen met
Uitvaartcentrum Haarlem aan de
Parklaan,

Dit reglement ligt vanaf de dag van publicatie
twee weken ter inzage bij de Centrale Balie
van het Raadhuis
EVENEMENTEN
De volgende vergunning(en) is/zijn door de
Burgemeester c q het college van Burgemeester en Wethouders verleend op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort
2000/4064 tijdelijk verplaatsen en exploiteren
van het zgn "luchtkussenpark" van het Burgemeester van Fenemaplein naar het Badhuisplein, van 31 augustus tot 4 september 2000

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

Uitvaartcentrum Haarlem is al
100jaar een oerdegelijke Nederlandse
onderneming voor uitvaartverzorging
en daardoor een begrip in Haarlem
en ver daarbuiten.
Wij staan garant voor een tot in de
puntjes verzorgde uitvaart,
met oog voor details en tradities.

Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretariaat.
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

Ik kan u verzekeren: voor een
begrafenis of crematie volgens
uw eigen wensen kunt u met een
gerust hart een beroep op ons doen.
Ons uitvaartcentrum is altijd
bereikbaar voor directe hulp bij een
sterfgeval. Tezamen met onze
medewerkers zijn wij daarom op
alle dagen van de week
24 uur per dag beschikbaar.

U kunt deze vergunning(en) inzien bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
binnen 6 weken na de verzenddatum van de
vergunning een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en tenminste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer

023 - 532 87 50
- Dag'eiïnaclit bereikbaar voor
het verzorgen Van een begrafenis
\• ;v ; • '
of crematie. - • ' : ; .V .: ; ; . .'
Directe hulp bij èèri sterfgeval.

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
- Brederodestraat41 - 1 boom
- Teunisbloemlaan 1 2 - 1 boom
- Flemmgstraat t h v nr 26/81 - 6 gemeentebomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derde
belanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen Het bezwaarschrift dient te zijn
ondertekend en moet tenminste bevatten'
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar
Indien men zich laat vertegenwoordigen door
een derde dient ook de naam, het volledige
adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voor-

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 27 juni vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 26 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 4 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Het is niet te geloven maar het is waar
11 juli wordt

Doortje Bos
50 jaar

MEDEDELINGEN
Privacyreglement bestuurlijk
opgehoudenen
In zijn vergadering van 6 juni 2000 heeft de
gemeenteraad van Zandvoort de noodverordenmg inzake het bestuurlijk ophouden tijdens
het EK vastgesteld Ook in de toekomst is bij
dringende noodzaak bestuurlijk ophouden
middels een nieuwe noodverordening nog
mogelijk De Burgemeester heeft daarom een
privacy-reglement voor de registratie van
bestuurlijk opgehoudenen opgesteld Deze
registratie is aangemeld bij de registratiekamer

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem
GEMEENTE

Uitvaartbureau

Hartelijke gefeliciteerd.
Rie, Edwin
Gerard en Angelina
Stefan en Michelle

Voor directe hulp bij sterfgeval
023 - 537 13 75
(persoonlijk, stijlvol, onafhankelijk)
Jan Gijzenkade 75 - 2025 BC Haarlem
Uitvaartverzorger: R. Kerkhoff
reeds 14 jaar ervaring in de regio.

Tafels op maat voor u gemaakt.
In oud of nieuw grenen, kersen of Spaans eiken.

Rozenobel Antiek

Hotel-, pension- e^

Gasthuisplein 6 Zandvoort
023-5731787
Open van 12.30-17.30 uur

Matrassen, box
tegeö^f^
Duizenden stuks uit y r r a d leverbaar
(tevens particiüier^ yërkqpp)

:

3l^

35 jaar

AfoOirm

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

Amsterdamse Vaart 28 Haarlem - O23-540681O

TEL. 023-5731729

www.unicef.nl

Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van aanvraag.
2000-1386(23-06-2000) Dr C A Gerkestraat
159 te Zandvoort het veranderen en vernieuwen van een berging/garage
2000-140B (26-06-2000) Thorbeckestraat 38
te Zandvoort brandbeveiliging
2000-141B (27-06-2000) Zandvoortselaan 54
te Zandvoort het plaatsen en veranderen van
een tuinhuis
2000-142B (27-06-2000) Matth Molenaarstraat 1 te Zandvoort het plaatsen van een
veranda aan de achtergevel
2000-143B (27-05-2000) Dumdoornlaan te
Bentveld het vergroten van twee algemeen
niet tot woning bestemde gebouwen
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publica,tie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
'•u'er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

03-07

Zwemvierdaagse in binnenbad van Gran Dorado Park Zandvoort
4-day's swimming e vent - 4-Tagen schwimmen - 4 jours de nager

08-09

Nationale autoraces op het circuit van Zandvoort
car races - Autorennen - courses automobiles

(023-5740740)

14-15

Tropicanafestival in het centrum van Zandvoort
open-air music festival - Freilicht Bühne Musikfestival Festival de musique en plein air

20

Korte Baan Draverij in het centrum van Zandvoort
Horse races - Trabrennen - course au trot

(023-5713738)

The Foot-locker-beach-Soccer op het strand van Zandvoort
at the beach - am Strand - sur la plage Paviljoen Seagull

(020-5840831)

Porsche Club Schwaben races op het circuit van Zandvoort
car races - Autorennen - courses automobiles

(023-5740740)

21-23
23

(020-6251560)

EVENEMENTEN IN augustus 2000

11-13

Jazz Behind The Beach
Life music in the centre on stages and on the beach - Bühne Musik im
Dorf und am Strand - Festival de musique dans Ie centre et sur la plage

(020- 6251560)

Zand voort s
Nieuwsblad

27

Liptonice Inline Festival
Skeeler happening op het Circuit van Zandvoort

Ook verkrijgbaar bij:

19

5e Strand Schaaktoernooi Strandpaviljoen Take Five
(023- 5717272)
To play chess at the beach -Schach spielen am Strand - Jouer aux échecs sur la plage

20

Zomermarkt centrum Zandvoort gratis toegang
Open-air market - Freilichtmarkt - Marché en plein air

(023- 5713738)

20

ADAC Noordzeecup op het circuit van Zandvoort
car races - Autorennen - courses automobiles

(023 5740740)

21 -26

Jeu de Boules toernooi op het Gasthuisplein vanaf 18.00 uur
Zaterdag 26 augustus finales vanaf 14.00 uur

(023 •5713738)

Omdat u niet zonder kunt!

CompCetc haarverzorging
voro liet hdegezin Bij u thuis.
'Dr. J. Q. Mezgerstraat 38
2041 }(C Zandvoort
Te(. 023-5714414

(023-5719532)

(023- 5740740)

Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn üssenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg

AKO

giro 121

Voormeld bouwplan ligt met ingang van
05-07-2000 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie

Marlboro Masters
car races - Autorennen - courses automobiles

Vomar

unicef

WRO art. 17
Het college van Burgemeester en Wethouders
is tevens voornemens om met toepassing van
artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor
- het oprichten van een tijdelijk gebouw (voor
de duur van 12 maanden) ten behoeve van
de Officials Club Automobielsport op het
terrein van het Circuit Park Zandvoort

04-06

Maria

Laat elk kind tot z'n recht komen

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 0506-2000 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie

EVENEMENTEN IN juli 2000

Vrijblijvende prijsopgave
v.a. /60,-p.mJ
incl. stenen

Deskundig advies.
Tel. 57U612 5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Het college van Burgemeester en Wethouders
is tevens voornemens om met toepassing van
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordenmg en artikel 50 5 van de Woningwet vrijstelImg te verlenen voor het vergroten van een
woonhuis c q wijzigen van de achtergevel op
het perceel Wilhelmmaweg 21 te Zandvoort

Stichting Zandvoort Promotie
Aktiviteiten 2000

HENK SEBREGTS

9-(airsty[iste

Voormeld bouwplan ligt met ingang van
05-07-2000 gedurende vier weken ter inzage
bij de Centrale Balie

OVZK INFO

Ook zondag. Dinsdag gesloten.

Alle merken
Gaspaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Innch'inq en renovatie bad en douche.
Tegeiwerk Vernieuwingen zinken goten,
enz.

VRIJSTELLINGEN
WRO art. 19
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het oprichten
van een garage op het erf bij een woning op
het perceel Haarlemmerstraat 29 te Zandvoort,
met bouwplannummer 2000-134B

Ondernemers Vereniging Zandvoort

(in en verkoop antiek - curiosa - decoraties)

Fa. Gansner & Co.

lopige voorziening indienen bij de president
van de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht gehev.en

Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

(023- 5740740)

ZANDVOORT Meer dan strand alleen
Voor info: 023 - 57 13 738

www.zandvoort.net
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Torn de Roode: 'Aan een drenkelingwen je nooit' Davidscarré

Drie miljoen nodig
ZANDVOORT - De gemeente wil drie miljoen gulden hebben van de provincie voor onder andere het opknappen van
het dorp, de Zandvoortselaan,
de Midden-Boulevard en bodemsanering. Dit geld valt onder het zogeheten ISV-programma. Of Zandvoort de subsidie ook krijgt, hangt af van de
provincie. Die weegt de belangen van de verschillende gemeentes af.

Vervolg van voorpagina

Zodra het water iets warmer dan 14 graden wordt, gaat
Torn de Roode elke dag in zee zwemmen met een vast
ploegje van de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB). Het
tekent de sfeer bij de ZRB. De Roode heeft dan ook niet
De 'harde kern'
voor niets dertig jaar lang in het bestuur van deze
vrijwilligersorganisatie gezeten. De ZRB en de Koninklijke van de
reddingsbrigade
Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen
proostte begin
hebben hem hiervoor geëerd met de titel 'Lid van
Verdienste'. Op 21 april van dit jaar heeft hij afscheid van dit jaar op de
Tien mille zoek
het bestuur van de ZRB genomen, maar hij is nog wel bijna opening van de
ZANDVOORT - Een 32-jari- elk weekeinde op Post Zuid te vinden. „De ZRB is erg leuk. nieuwe loods die
ge Heemsteedse is vrijdag een Je kunt er een vriendenkring opbouwen en ondertussen nog met vereende
krachten werd
enveloppe met 10 duizend gul- nuttig bezig zijn ook."
verfraaid. Van
den kwijtgeraakt terwijl ze van
links naar rechts:
de de Thorbeckestraat naar de
Ton van
Bakkerstraat liep. Mogelijk is
Soolingen, Gertze bestolen door een vrouw die
Jan de Roode,
haar onderweg heeft aangesproken.
M DE EEUWIGE ver- ten' te vinden om het strand en Kob Vos en Torn
warring over taken van de zwemmers in de gaten te de Roode
de Koninklijke Neder- houden. Vaak zijn ze als kind al
Brandend schip
landse Reddingmaat- bij de reddingsbrigade terecht Foto André
ZANDVOORT - Een Brits schappij (Knrm) en de Red- gekomen, omdat de ZRB 's Licbcrom
plezierjacht is vorige week dingsbrigade (ZRB) kan Torn winters les in zwemmend redmaandag op zee uitgebrand. de Roode alleen maar glimla- den geeft.
De ZRB en de Knrm uit Zand- chen. Badgasten houden de
Torn heeft dat pas later gevoort en Ijmuiden zijn hiervoor twee organisaties vaak niet uit leerd. Vanaf zijn veertiende
uitgevaren en hebben de elkaar, maar de echte Zand- was hij niet meer bij de redbrand geblust. Ook de marine voorter weet dat de Knrm uit- dingsposten weg te slaan. „Net
en de kustwacht deden mee rukt om mensen van boten te als toen plakken we nog steeds
aan de reddingsactie. Bij de redden en de ZRB om de pleisters en vangen we kindebrand vielen geen slachtoffers. zwemmers te helpen. Soms ko- ren op die hun ouders niet
Het jacht is naar de haven van men ze samen in actie.
meer kunnen terugvinden."
„Maar," zegt hij, „het
Ijmuiden gesleept.
„Ik heb diverse keren mee„Er is een gezonde concurrentie. Natuurlijk zijn wij er strandleven was heel anders gemaakt dat we er nog net op
trots op dat we met onze klei- dan nu. Om negen uur liep het tijd bij waren. We hadden net
ne bootjes veel sneller in het strand al vol in het weekeinde twee kinderen gezegd dat ze
Surfers in nood
water liggen dan de Annie en om zes uur gingen de bad- terug naar de kant moesten.
ZANDVOORT - De Zand- Poulisse, maar verder werken gasten naar huis. Nu wordt het Kun je wel zwemmen, vroegen
voortse Reddingsbrigade heeft we tegenwoordig heel erg goed later druk en blijven de men- we. Ja hoor, dat konden ze.
vorige week twee keer een sur- samen. De Knrm coördineert sen langer hangen."
Maar dat viel tegen. We hebfer gered. Op dinsdag dreef een de actie meestal. Veel KnrmMet een toeter werden de ben ze gelukkig uit het water
surfer op 500 meter afstand ers, zoals August van der Mije, baders gewaarschuwd als het kunnen vissen."
van de kust. Hij kon niet meer Dick Draijer, Marcel Sol en An- vloed werd. Tegenwoordig sjeToch heeft Torn ook vijf keer
op eigen kracht terugkomen. nemarie Kemp zijn trouwens zen de ZRB-ers er in hun snelle een drenkeling uit het water
Woensdag brak de mast van bij ons begonnen."
bootjes naar toe als mensen gehaald. „Daar wen je nooit
een Amsterdamse surfer tijDe ZRB is een grote vereni- dreigen te verdrinken. „De aan. Het is een naar gezicht. Ik
dens harde wind.
ging met ongeveer vijfhonderd meeste ongelukken gebeuren ga er nu wel nuchterder mee
leden. De actieve kern bestaat doordat mensen zo'n 30 of 40 om dan vroeger. Mijn eerste
uit circa zeventig mensen. Zij meter uit de kant onwel raken drenkeling zal ik nooit vergeten. Een groep met Duitse tiezijn 's zomers veel 'op de pos- of in een mui stappen."

Van Steveninck: „We gaan natuurlijk precies na wat beter is:
winkels of woningen."
Het gemeentelijk verkeersen vervoersplan dat na de zomer wordt vastgesteld gaat ervan uit dat de bussen voortaan
in twee richtingen over de busbaan (Pnnsesseweg) rijden.
Ook meldt dat plan dat het
tausstation verplaatst kan worden m de richting van de Koninginneweg.
Jaren geleden is er ook al
eens een plan gemaakt voor
het Zwarte Veldje Er zouden
woningen komen op het Zwarte Veldje, maar uiteindelijk is
het plan in een la verdwenen.
„Inmiddels kan het niet meer
uitgevoerd worden, omdat de
bufferkelder onder het Zwarte
Veldje gebouwd is en de fundamenten niet sterk genoeg zijn
om gebouwen te dragen," vertelt Bloeme.
„Het is voor veel eigenaren
en gebruikers van de panden
in het Louis Davidscarré belangrijk dat er nu op niet al te
lange termijn duidelijkheid
komt," vervolgt hij. „Neem het
Gemeenschapshuis en gebouw
De Krocht of de Albert Heijn
en het postkantoor. Je kunt
niet eeuwig wachten met onderhoud en het is logisch dat
bijvoorbeeld de eigenaren van
het Gemeenschapshuis willen
weten of het nog wel zin heeft
om geld in het gebouw te steken. Het bestuur van de bibliotheek, die onlangs gerenoveerd is, gaat ervan uit dat de
bibliotheek over zes jaar kan
verhuizen naar een nieuw gebouw."

O

Rustig weekend

ZANDVOORT - De Reddingsbrigade heeft een rustig
weekeinde achter de rug. De
ZRB hoefde niet in actie te komen voor ernstige zaken. Er
werden voornamelijk pleisters
geplakt.

Eerste steen

ZANDVOORT - Gedeputeerde Neef legt woensdag 12
juli om twee uur de eerste
steen van de nieuwbouw van
het Plantinghuis in de Kpstverlorenstraat. Het Plantinghuis krijgt een nieuwe vleugel
en het monumentale oude kindertehuis wordt gerenoveerd.

Anbo

ZANDVOORT - De Anbo organiseert op donderdag 13 juli
een bingo in het Gemeenschapshuis. De eerste trekking
is om twee uur. Op 25 juli maken de Anboleden een uitstapje naar Luttelgeest. Deelnemers kunnen hiervoor op dinsdag 11 juli inschrijven tussen
tien en half elf in het Gemeenschapshuis.

voor ze." Hij heeft Joop Bisenberger en August van der Mije
nog als voorzitters meegemaakt. Inmiddels behoort hij
zelf tot de oudere garde en
hebben zijn eigen kinderen
hun jeugd bij de ZRB doorgebracht.
Met een vast clubje ZRB-ers
(zoals Ton van Soolingen, Rob
Vos en zijn broer Gert-Jan)
gaat hij echter nog steeds in
zee zwemmen, liefst dagelijks.
„Er moeten wel golven staan
en het water moet iets warmer
dan nu zijn. Anders vind ik het
niet leuk." Bovendien verricht
hij samen met hen hand- en

'Sloop pompen aan rand duinen uiterst kwalijk'
De rubriek Meningen staat
open voor reacties op
artikelen die recentelijk in de
krant hebben gestaan. De
redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren
en te redigeren. Brieven die
langer zijn dan 300 woorden
kunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen we
niet. Stuur uw brief naar het
Zandvoorts Nieuwsblad, .
•postbus 26, 2040 AA
Zandvoort -ofJever-uw brief af
op de redactie aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort.

Muziekuitvoering

Volgens H. Kruijer is de slogan
'eerst maatregelen nemen in
de woongebieden en dan pas
de pompen in de duinen uit'
uiterst misleidend. Volgens
hem moeten de pompen in de
randgebieden juist zo snel mogelijk weer aan.
Op 21 juni is bestuurlijk
overleg gevoerd over de aan de
gang zijnde inundatie van
Zuid-Kennmerland, door de
meestbetrokken instanties: de
provincie Noord-Holland, het
PWN, het Hoogheemraadschap van Rijnland, en de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en
Zandvoort. Het resultaat bestond uit een bevestiging van
de slogan die gedeputeerde
Ada Wildekamp (socialist en

ex-lerares) begin mei had gelanceerd. „Eerst maatregelen
nemen in de woongebieden, en
dan pas de pompen de duinen
uit."
De slogan is uiterst misleidend. De provincie en het
PWN hebben zich immers in
de afgelopen jaren tégenovergesteld gedragen. De drinkwaterwinning in de Kennemerduinen is in razendsnel tempo
drastisch gereduceerd. De
maatregelen die daarbij getroffen zijn waren telkens te
laat en zijn volstrekt onvpldoende geweest om de omringende woongebieden van
grondwateroverlast te vrijwaren.
In het onlangs uitgelekte
Grontmij-rapport 'Beëindigen
PWN winningen Zuid-Kenne-

ZANDVOORT - Zeven jaar
hebben Rob en Bertha van
der Mije gewacht tot hun
yucca ging bloeien. „Juist
toen we hem boos hadden
toegesproken, zagen we de
eerste knoppen verschijnen
en nu bloeit 'ie prachtig,"
vertelt Bertha.

Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
("20) 562.6211
Abonnementsprijzen' ƒ 20,50 per kwartaal;
/ 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
l 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
9elden andere tarieven
Losse nummers ƒ 2,10.

water. Wat is daarmee gebeurd?
In de voornoemde brief van
de provincie wordt slechts
meegedeeld: De randwirmingen bij IJmuiden en Bentveld
zijn in de periode 1990-1994 gesloten, de randwinning bij
Heerenduinen is per l februari
1999 gesloten. Volgens 'vernattings' projectleider H. Vinken
van het PWN zouden naast de
centrale winning bij Overveen
thans de randwinningen bij
Koningshof, Bloemendaal en
Santpoort nog in bedrijf zijn.
Dit laatste nu is uiterst verbazingwekkend, gezien het feit
dat de PWN-infrastructuur bij
Santpoort al enjge tijd geleden
is afgebroken.
Deze sloop van de randwinningen nu is uiterst kwalijk - en

ZANDVOORT - De vereni- informatie van haar heeft geging van eigenaren van Schui- kregen. „Daarom gaan we nu
tengat l tot en met 109 twijfelt zeker nog niet meedoen aan
nog of ze wil meedoen aan de participatiesessies."
besprekingen over het masterVolgens Ton van Heemst,
plan voor de Midden-Boule- woordvoerder van de gemeenvard. Volgens woordvoerder te, heeft Van Elteren inmiddels
G. van Elteren zijn de bewo- wel contact gehad met de proners er nog niet van overtuigd jectleider van het masterplan
dat er echt naar hen geluisterd Midden-Boulevard. Die heeft
hem het een en ander uitgewordt.
„Het heeft niet zoveel zin om legd, stukken gegeven en hem
een klankbord te vormen als uitgenodigd voor een vergadealle opmerkingen terug kaat- ring drie weken geleden. Van
Rob en Bertha van der Mije zijn apetrots op hun bloeiende yucca
sen. Als we blijven schrijven Elteren is niet op die uitnodinaar de gemeente staat boven- ging ingegaan volgens Van
dien alles op papier." VanElte- Heemst. Er waren wel 25 anderen heeft al twee brieven naar re afgevaardigden van onderwethouder Herben gestuurd nemers en bewoners uit het
om meer te weten te komen Midden-Boulevardgebied.
over het zogeheten 'participaDe bewoners van het SchuiZANDVOORT - Vanwege geharrewar over de subsidie en tietraject'. Hij vindt dat hij tot tengat zijn erg bang dat hun
gebrek aan medewerking van de verenigingen heeft de vrijwüli- nog toe hierover onvoldoende uitzicht verloren gaat als er
gersorganisatie CMS besloten de Jeugdsportweek af te fluiten.
Volgend jaar wil CMS het evenement wel weer in de eerste
week van de vakantie organiseren. Ingrid Drommel van CMS
betreurt de gang van zaken, maar wil niemand de schuld geven.
„We nemen niemand iets kwalijk. Het is nu eenmaal zo gelopen."
ZANDVOORT - Dirigent David Angus is enthousiast over
de locatie van de opvoering van de Carmina Burana. Hij ziet
nu al voor zich hoe hij op 2 september op het Van Fenemaplein vijf koren en een groot orkest zal leiden.

Geen Jeugdsportweek dit jaar

Mr.ir.II.S.M. Knujer
Heemstede

woningen komen op het De Favaugeplein. Volgens hen wordt
dat gesuggereerd in de jongste
plannen. Ze vrezen ook voor
geluidsoverlast als er voet-,
snor- en fietspaden komen onder de flat door en als de weg
langs hun gebouw tegen hun
balkon aan komt vanwege een
parkeergarage.
Van Heemst herkent deze
angst. „Maar er is bij de mensen die wel in de participatiegroep zitten inmiddels een verandering gaande. Ze worden
steeds nieuwsgieriger en zijn
bereid meer informatie tot
zich te nemen, al blijven ze
wantrouwend. Binnenkort geven deskundigen ze bijvoorbeeld uitleg over planschade
en bestemmingsplanprocedures."

Dat het Van Fenemaplein nu
Angus was maandag en dinsnog erg kaal eruitziet, deert dag in Zandvoort om de locatie
hem niet. „Straks zit het vol te bekijken en met de koren te
mensen. Dan krijg je vanzelf oefenen.
genoeg sfeer."
Eigenlijk zouden de geza„Aan de koren zal het zeker menlijke repetities in de Agatniet liggen, want die zijn enorm ha Kerk plaatsvinden, maar
enthousiast. Het is ontzettend maandag week Angus liever
leuk om met ze te werken. Een uit naar Gebouw De Krocht.
professioneel koor zingt dan
wellicht wat beter, maar steekt
Volgens operazanger Simon
er lang niet zoveel energie in. Roberts, solist en één van de
Hier spat de gedrevenheid initiatiefnemers van het grootvanaf en dat past heel erg bij scheepse evenement, galmde
het stuk."
de kerk teveel.

Hans van Pelt
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Angus 'hoort' Carmina nu al op Fenemaplein

Het is maar voetbal:..

Advertentieverkoop: H. van Zanten
(hoofd), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel. (023) 571.7166
Fax (023) 573.0497. E-mail: wmcomm®Perscom.nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
'000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
Fax 5626283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
6656321.

merland' worden zestig gebieden en wijken aangegeven
waar inmiddels sprake is van
grondwateroverlast. Tezamen
bedekken deze reeds getroffen
gebieden een groot deel van de
regio, tot aan het Spaarne. In
Zandvoort is de overlast op enkele plekken zelfs al zo ernstig
dat daar benedenwoningen
van flats ontruimd moeten
worden.
Nu is er bij de berichtgeving
vooral aandacht geweest voor
de zogenaamde centrale winning, bij Overveen. Er zijn/waren echter ook zogeheten
randwinningen, bij: IJmuiden,
Heerenduinen, Santpoort en
Bloemendaal, Koningshof en
Bentveld. Die waren in 1989
nog goed voor een productie
van 5,5 miljoen kubieke meter

spandiensten. Zo hebben ze
vorig jaar de nieuwe loods op
de Tolweg opgeknapt.
„Maar het zou goed zijn als
er meer nieuw bloed komt, ook
in het bestuur. Ankie Joustra
wil ermee stoppen als voorzitter zodra ze een opvolger heeft
gevonden. Het is moeilijk om
mensen te vinden, want de
twintigers en dertigers van nu
hebben een drukke baan en de
tijden zijn veranderd. Gelukkig
hebben we wel een paar goede
Maar wanneer die duidelijkZRB-ers die we nu alvast laten heid komt, is ook voor Van Stewarmlopen."
veninck en Bloeme nu nog
moeilijk te zeggen. Zij verMonique van Hoogstraten wachten dat de concrete plannen over twee tot vier jaar op
tafel liggen. Volgend jaar gaan
ze er nog wat harder mee aan
de slag dan nu. „Dat betekent
dat het Louis Davidscarré er
dus beslist over tien jaar anniet alleen omdat die, getuige ders uitziet," aldus het tweehet voorgaande, voor de bur- tal.
gers én raadsleden verheimelijkt wordt. Juist aan de rand
Monique van Hoogstraten
van de Kennemerduinen moeten namelijk de voorzieningen
getroffen worden die moeten
voorkomen dat er nog langer Duif Peter Bol wint
water uit de duinen naai' de
- De lange
woongebieden rondom af- vlucht vanuit het Franse Bourvloeit. Dat is veel goedkoper, ges (6 1 0 kilometer) leverde een
effectiever én terechter dan overwinning op voor de duif
dat heel bewoond Zuid-Ken- van Peter Bol.
nemerland omwille van een
'ecologisch belangrijk' parDe overwinning van Peter
nasssiaplantje en een paar lief- Bol betekende eveneens een
hebbers daarvan gedurende zege in de afdeling Haarlem.
vele jaren op de schop zou Bij de jonge duiven won Paapmoeten gaan.
Paap de dubbele titel.
De richtlijn moet dus zijn:
Onmiddellijk weer pompen en
andere adequate voorzieninADVERTENTIE
gen langs de rand van de duinen aanbrengen - en dan kunnen wellicht de centrale pompen uit.

Schuitengatbewoners weten
niet of ze willen meepraten

Praatsessie laat
yucca bloeien

ZANDVOORT - Muziekschool New Wave laat op zaterdag 8 juli in het Gemeenschapshuis zien en horen wat
de leerlingen dit seizoen geleerd hebben. Zij spelen gitaar,
viool, piano, keyboard, blokfluit, dwarsfluit, saxofoon en
klarinet. De uitvoering begint
In hun prachtige achtertuin
om zeven uur. De toegang is in de Van Ostadestraat steekt
de plant zelfs boven de schutgratis.
ting uit, want hij is ruim twee
meter. Elke dag groeit hij twee
centimeter volgens Rob.
Zandvoorts
De yucca draagt in de top
Nieuwsblad
tientallen witte bloemen. „Het
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, is een ware explosie," vindt
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op Rob die elke dag een foto
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
maakt om bij te houden hoe de
Hoofdredacteur Dick Piet
plant zich tijdens zijn unieke
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen
bloei ontwikkelt. „We hopen
dat het lang duurt, want anRedactie: Robbert Wortel (chef), Frank ders moeten we weer zo lang
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoog- wachten. Of we iets bijzonders
straten, Jan Maarten Pekelharing, Joyce doen? Nee, we geven hem elke
Schreuder
dag water en in het voorjaar
Vormgeving/Systeemredactie:
Willem krijgt hij verse grond om zich
Bleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Fre- heen." „En," vult Bertha aan,
rejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden, „flink tegen hem praten. Dat
helpt blijkbaar ook."
Yvonne Mulder, André Stuyfersant

2andvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aanges
'°ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

ners dook ter hoogte van paviljoen 26 meteen vanuit de bus
de zee in. Een 14-jarig meisje
overleefde dat niet. Destijds
moesten we reanimeren door
de armen van de drenkeling te
bewegen. Nu passen we mondop-mondbeademing toe en is
de ambulance er meestal snel
bij. Dat het lastig is om Zandvoort daarna uit te komen, is
een ander verhaal."
Torn herinnert zich ook de
volwassenen van toen nog
goed. „Ze kwamen op zondag
in pak naar de post, omdat ze
rechtstreeks uit de kerk kwamen. We hadden veel ontzag
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MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Mijndcrs Meubelen, Oase, Van
Rceuwijk, SlaapkamerCcntrum, Stok Meubelccnter, Valhal.
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Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000
medewerkers en haar

Welke wijkverpleegkundige beweegt
zich graag door bruisend Amsterdam?

bemiddeling voor
3500 alfamedewerkers
Amsterdam Thuiszorg is op zoek
naar nieuwe collega's
Gemotiveerde verpleegkundigen
die het leuk vinden om te werken
met een chentengroep die de sfeer
en diversiteit van Amsterdam
%veerspiegek Behalve voor de
dagverpleging zoeken we momenteel \ooral mensen voor de avondteams Werk waarbij de hectiek
van de oproepdienst afgewisseld
wordt met de vertrouwensrelatie
die je met een vaste groep cliënten
hebt opgebouwd

een van de grootste
zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket
AmMuil uu Huns/om is
! UIL.l ^ 1)0(1 llKÜLUUkUS LLI1 \ .11) ik
moniMi. /om.i inbii.JL.is ,111 Nuki land \\c hiLilLii cui compleet p.ik
kc t ihuis/om \.m huishi idinii tol üespLLi.iliseeide \Lipletimti ui \.in
\iee I) i IIMU.L stellen \v<_ uikele liuidLii/Lii
ik 11 Amstuii nntiiLis in
KiI moüJijk thuis IL bli|\cn

Amsterdam
Thuiszorg

van thuiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in

Zelfstandig werk... volop afwisseling...
ruime mogelijkheden...

staat om zo goed
mogelijk thuis te
blijven wonen.

Je taken
Aan jou de taak mensen passende
zorg te bieden m hun eigen
omgeving en met respect voor
hun waarden en normen Als wijkverpleegkundige werk je wehswaar solistisch, maar je betrokkenheid niet het team is groot
Er vindt dan ook veel open overleg
plaats, ook niet andere hulpverleners
aan huis Want een goede interne
en externe samenwerking is een
voorwaarde \oor geslaagde zorg in
de thuissituatie De inhoudelijke
eindserantwoordehjkheid van het
zorgproces blijft natuurlijk bij jou
als wijkverpleegkundige liggen

Zorgverlening bij cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

verzorgenden C (m/v)
die zich herkennen in deze persoonsomschrijving. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken"? Ben je in staat te luisteren naar het verhaal
van je cliënt? Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat in je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.
Wat wij bieden?
Ben je herintreder en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar: avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken... ga zo maar door. Verder kun je rekenen op interne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.
Iets voor jou?
Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c.v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.

Je profiel
Je beschikt over het diploma
Verpleegkundige A en MGZ of
HBO-V Ervaring in de ps}chiatne
is een pre maar geen must Sociale
vaardigheden en het \erstaan van
de kunst van het samenwerken
zijn uiteraard \an groot belang
Je bent in staat goed evenwicht te
bewaren tussen persoonlijke
betrokkenheid en professionele

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.
Amsterdam
Thuiszorg

DEUDEKOM

afstand Ook moet je m dit werk
zo nodig kunnen improviseren en
belangstelling hebben voor andere
culturen We verwachten dat je
kritisch naar je eigen functioneren
kijkt en het een uitdaging vindt
daar steeds weer van te leren
Bovendien beschik je over
diagnostische en coachende vaardigheden en een 'helikopterview'
Ons aanbod
De CAO-Tlunszorg is van toepassing Je salaris bedraagt maximaal
ƒ 5 095.- bruto per maand op
basis van een 36-urige werkweek
De aanstelling is voor onbepaalde
tijd Verder bieden wij afwisselend
en uitdagend werk met veel vnjheid en buitenlucht m het kleurnjke Amsterdam Een allround
functie waarin je cliënten uu alle
leeftijdsgroepen en met uiteenlopende sociale omstandigheden
en culturele achtergronden verpleegt en begeleidt Het ontwikkelen van (specifieke) deskundigheid
binnen de functie stimuleren w i j
De samenwerking is gebaseerd op
verschillen en met op umformiteit Binnen het team is een open
sfeer v\ aann een positieve instelling, leergierigheid en onderlinge
ondersteuning belangrijk zijn
Belangstelling?
Bel voor nadere informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64
Je schriftelijke sollicitatie met c v
kun je binnen 14 dagen richten
aan Amsterdam Thuiszorg.
Antwoordnummer 47 120,
1070 WB Amsterdam (postzegel
niet nodig)

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandwjort. 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.
Door samenwerking
kunnen wi) zorg op rnaat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden m aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliènt. Daarbij vorrnt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk m
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Vraagt voor spoedige indiensttreding:

Wie wil ons komen helpen
met het ontbijt (buffet)
van maandag tot vrijdag

Chauffeur Binnenland
Vereisten: Groot rijbewijs, chauffeursdiploma,
bakwagen, trekker-oplegger.

Chauffeur / Verhuizer

PENSION HET QROTE HUIS
FAM. HENDRIKS

Vereisten groot rijbewijs, chauffeursdiploma

TEL. 57 186 83

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan:
A. J. van Deudekom B.V. Industrieweg 35
1115 AD Duivendrecht, tel. 020-698.19.81
www.deudekom.nl

ZorgBalans Thuiszorg biedt u een goed betaalde functie
(ƒ 3 813,- per maand, uitgroei tot ƒ 4.019,- per maand
behoort tot de mogelijkheden) met veel variatie en mogelijkheden om uzelf te ontplooien en prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vergoeding voor kinderopvang en werktijden op
maat.
Wij vragen ervaring m een verzorgende functie en een
opleiding als bejaardenhelpende, verzorgende dan wel ziekenverzorgende

Ook herintreders zijn van harte welkom!

ZorgBalans

Thuiszorg
Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: mfo@zorgbalansthuiszorg nl

II
\

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

'ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

De volgenden
starten m september

Verhuizers
Vereisten. Ervaring in bednjfs- en machine
verhuizingen

Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen? ZorgBalans Thuiszorg zoekt enthousiaste medewerkers, zowel mannen als vrouwen, die willen werken als verzorgende voor zowel de ochtend-, avond- als weekenddienst.

Bent u gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan bel dan
snel naar onze afdeling personeelszaken 023 - 521 34 21
(of e-mail info@zorgbalansthuiszorg.nl)

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Internationaal transport en verhuizingen

Ik werk als verzorgende bij ZorgBalans Thuiszorg. Het werk
geeft me energie en is een verrijking van mijn leven Samen met
mijn collega's zorg ik ervoor dat mensen zolang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen

TRIIIDO

MISMEER

Ondernemersdiploma - Middenstand meuwe'stijl

: armükiuii w, 0297323»}'

BKB

ZANDVOORT

-Basiskennis Boekhouden

ComputerBoekhouden (Exact)

Gevraagd

*Parttime medewerksters

PDB

-Praktijkdiploma Boekhouden

MBA

-Moderne Bedrijfsadministratie

PMM

-Praktijkdiploma Middenmanagement

Basiscursus PC-gebmik
Europees Digitaal Computer Rijbewijs

voor seizoen en doorlopend in de winter

Microsoft Office voor Windows
PD1.1W/2W-Praktijkdipl. Informatica l&2(o a.MN2en MC4)

Werktijden in overleg

Reiswereld -SEPR-IATA-UFTAA Standard en Advanced

- Galileo -Reistel

Gevraagd

zijn wij voor een aantal van onze filialen

FILIAALBEHEERDER

ZEEMAN textielSupers
staat voor een
\zersterke discount'
orrnule met betrouwbare
Icww/iteif tegen de laagste
m[s en i's onderdeel van
is Zeeman Groep.

en een
ASSISTENT FILIAALSMEERDER v/m

9 Meer dan 30 jaar ccf/ef
In de detailhandel.
9 Ruim 560 rdlalen
in Nederland, Duitsland,
België en Frankrijk.
9 630 miïpen gulden
consumenfenomzef,
9 45 miljoen kopende
klanten.
in Furopo,
Vi'i zijn sterk In textiel en
detfing voor het hele gezin
en bieifeiï elke week iets
nfewtf» C»ïe vfae
J
merókfvwnkelffltni
goeofeopef"4omf
jjklen/gin onze
comenoVJaren:
-x ,' •>£#
f >wlj0rd gt/Wen
consurriënfenomzef
en J 000 winkels in
Europa in 2007.

Kantoorpraktijk en kantoorautomatisering
Opleiding Assistent Secretariaat
MBO-InDelen voor medewerkers van bedrijven

Vraagt met spoed

v/m

Nederlands op het werk voor anderstaligen

*Vakantiehulp
voor 6 tot 8 weken

Detailhandel is mensenwerk en daarom
in deze regio op zoek naar een:

Basistaalvaardigheid l en II

parttime medewerk(st)ers

v.a. 18 jaar

- Boekhoudkundigmedewerker -Commercieel medewerker Bank
en Verzekeringen -Commercieel medewerker Binnendienst

Interesse?
Voor info J. v. Baaren
06-51293297

Trainingen op maat

Winkelcentrum Noord

Bel voor de Studiegids 020-5161666 of kom voor informatie en

tel. 023 - 5720109

inschrijving naar de Schipluidenlaan 20 te Amsterdam (naast
Station Lelylaan). E-mail: bedrijfsopleldingen.wvhcSroc-ams.nl

Als filiaalbeheerder bij Zeeman textielSupers
organiseert u zelfstandig de dagelijkse
activiteiten van uw eigen Filiaal, mede aan
de hand van de door de organisatie gegeven
instructies. Dit in samenwerking met uw
regiomanager en een enthousiast team
medewerkers. U zorgt ervoor dat de
presentatie in de winkels elke week weer
actueel is en u motiveert en begeleidt de
verkoopsters en caissières. U lost problemen
op en u bent gastvrouw/heer voor uw klanten.
Uw profiel:
• U heeft ervaring binnen de detailhandel.
• U bent ondernemend en werkt zelfstandig.
• U heeft leidinggevende kwaliteiten.
Wij bieden:
Naast een goed salaris, o.a.
20% personeelskorting, een goede
opleiding, de zekerheid van een gezond
bedrijf en een fijne werksfeer.
INDIEN U WHJ SOLLICITEREN NEEM DAN
CONTACT Of MSP,
Dhr. E J. Zijlema
Nieuwendijk 188 • Amsterdam

W\
ZEEMAN
ü_
l
textielSupers
W/e ttoopternou mét/

Tel.:020-4203301

maakt d«/ uit van ^
^ regionaat opleiding,] centrum amsterfom en omstreken
/*

GA KRANTEN
BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij
jou in de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je
zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al
genoeg zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld
verdienen voor jou al snel beginnen...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!

InterLanden sprelgroep

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

wuj. kranten bezorgen?
wiije 8,00 verdienen?
Wil je tijdens je vakantie wat EX • HA

W

Geef je dan op als BEZORGER/STER-

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!
van het

A d v e r t e r e n ? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804

Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel. 5717166.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Expositie verlengd

De toeristen brengen jeu en ergernis

ZANDVOORT - De schilderijen van Cees Visser blijven
nog een maand hangen in de
bibliotheek. Vier schilderijen
zijn inmiddels verkocht: 'De
pier van Ijmuiden', 'Bomschuiten', 'Spoorbuurtstraat' en
'Kerkplein'. De tentoonstelling
is te bezichtigen als de bibliotheek open is.

De Haltestraat is
tegenwoordig een straat met
veel winkels en
horecagelegenheden. Maar
er woonden van oudsher ook
veel mensen. Wie woont er
nu? Voor de zomerstop
wordt nog één keer de sfeer
geproefd in een Zandvoortse
straat: deze week een van de
Samen op zondag
bekendste straten in het
ZANDVOORT - Een zon- centrum.
dagmiddagje wegdromen bij
een humoristische en romantische film is veel leuker in gezelschap dan alleen. Daarom vertoont
Aktiviteitencentrum
Zandvoort 9 juli 'Notting Hul'
in gebouw 't Stekkie. De filmvertoning is speciaal voor ouEN DRUILERIGE zaterdagochtend
kan
deren en maakt deel uit van
een (zon-) dagprogramma.
niet verhinderen dat er
Om half elf is er koffie, 's
flink gewinkeld wordt
Morgens kunnen er spelletjes in de Haltestraat. Het nieuwgespeeld worden, zoals rum- gebouwde winkelcentrumpje
mikub en jeu-de-boules. Na dat aleen uit glazen wanden
een eenvoudige lunch begint lijkt te bestaan, doet nu uitstede film. 'Notting Hul' gaat over kend dienst. Maar buiten is het
een verlegen man (Hugh ook gezellig druk. Opwippende
Grant) met een boekwinkel in gekleurde paraplu's en slentede Londense wijk Notting Hill rende toeristen in regenpakdie op slag verliefd wordt op ken bepalen het straatbeeld.
een bekende Amerikaanse ster
Een klein meisje krijgt een
(Julia Roberts). Na afloop van standje in het Duits van haar
de film wordt er een drankje ouders en loopt bedremmeld
geserveerd. Alhoewel het een door. Twee Franse kindjes maromantische film is, valt er ook ken pret op een auto van Bert
erg veel te lachen. Een aanra- en Ernie uit Sesamstraat, waar
der voor liefhebbers van Engel- een gulden in moet voor wat
se humor.
rijbewegingen en een liedje.
Kosten: tien gulden. AanPaulien Keur zit echter met
melden tot en met vrijdag: een boterhammetje op de
bank. Zij woont al dertien jaar
5717113.
in de Haltestraat. Haar huisje
wordt aan het oog ontrokken
Oranjefoto
door een houten deur, waarZANDVOORT - De foto die achter een tuin en vervolgens
André Lieberom vanwege l de ingang tot de woning. Beapril gemaakt heeft van in zoekers worden enthousiast
oranje gestoken kinderen van blaffend begroet door Bo en
de Oranje Nassauschool krijgt Mozart.
Mozart is misschien een
een plekje in het raadhuis. Op
12 september mag een delega- beetje bijziend, want hij blijft
tie controleren of het een goe- het liefst venijnige pianoloopde plek is. Burgemeester Van jes uitoefenen op iemands beder Heijden zal hen tevens la- nen. Bp stopt het liefst zijn
ten zien wat hij zoal doet op snuitje in een tas en gaat er
dan vervolgens op zitten.
een dag.
„Ze zijn erg nieuwsgierig,"
lacht Paulien die behalve twee
Feest in Noord
honden ook nog twee katten
ZANDVOORT - Oud-Noord en een konijn verzorgt. De oveviert op 7 en 8 juli feest. Het rige gezinsleden bestaan uit
Potgieterstraatfeest beleeft op man Piet (niet te verwarren
de zevende zijn tiende verjaar- met de bekende voetballer) en
dag. Op die dag is er vanaf twee zonen: Boudewijn en Pietwaalf uur een zeskamp en zijn ter Paul.
„Ik heb wel eens nagedacht
er spelletjes voor kinderen
(opgeven vanaf half twaalf). over verhuizen, maar de jonOok is er een disco met play gens worden groter en wij worbackshow. Wie wil meehelpen den ouder en dan is het zo
kan zich opgeven bij Wim van prettig dat je overal dicht bij
Egdom (571.5842). Zondag
vindt er tussen tien en vier uur
een rommelmarkt plaats in de
Potgieterstraat, het Ten Kateplantsoen, De Genestetstraat
en de Da Costastraat. Meer informatie is verkrijgbaar bij Peter Verswïjveren 571.7293 of
Bart 571.7757.

Naar de trein
De Haltestraat is van
oudsher een zandpad om
een krocht van een duinboer. De vislopers en loopsters liepen via dit pad
richting Haarlem. Vanaf
1820 kwam er meer weivaart en werd de straat
volgebouwd met woningen.
Met de komst van de
spoorweg in 1881 werd het
pad verlengd naar de halte
van de trein ('ZandvoortDprp'). De straat kreeg
zijn huidige naam.
Doordat er veel bezoekers door de straat liepen,
kwamen er ook steeds
meer winkeltjes. De halte
'Zandvoort-Dorp' werd in
1908 opgeheven toen het
nieuwe station klaar was.
De Haltestraat is echter
gebleven.

E

„Mijn zoontje slaapt overal doorheen en hij heeft genoeg speelruimte," vertelt Sandra Buytenhek
Foto Karin Schut

zit. Wat dat betreft zijn we
enorm verwend. Ik zou, ondanks de vaak mooie ligging
van de huizen, niet in Noord
kunnen wonen. Dan heb ik het
gevoel niet meer in Zandvoort
te zijn. Aan het lawaai wen je
snel. Als het seizoen weer begint heb ik een paar slechte
nachten, maar nu slaap ik er
wel doorheen. Laatst hebben
ze de halve Haltestraat afge-

broken, maar ik heb niets gehoord."
Over de toeristen heeft ze
soms gemengde gevoelens.
„Ze brengen jeu in de straat.
Er gebeurt altijd wel wat. Maar
als ik boodschappen moet
doen en ik heb haast en ze lopen dan lekker breed en op
hun gemak te paraderen op de
stoep, dan wens ik ze wel eens
:

i sb»jïi&tK ,Ay$*,i*

'Tarzan' als Disneyfilm

Quincy in Shooters

ZANDVOORT - Zondag 9
juli treedt Quincy (bekend van
de hit 'Morgen weer een dag')
op bij Shooters (Haltestraat
56a). Het optreden begint om
10 uur. De toegang bedraagt
tien gulden. Het café is open
vanaf acht uur.

Periode 24 - 30 juni
Geboren: Chahir, zoon van Abdelilah El Bouzrute en Malika
Bohali; Dylan Michael, zoon
van Marcel Leuven en Patricia
Bijl; Danny Ricardo, zoon van
Ivar Steen en Wendy Jacqueline Njjkamp.
Ondertrouwd: Henry John
Kroos en Sona Pithartova;
Fred Willem Jubels en Johanna Wilhelrnina Josina Hatenboer.
Getrouwd: Kok Kuen Chan en
Chin Fong Chan; Gijsbert van
de Hee en Cunera Spierenburg; Johannes Wilhelmus Maria Poll en Johanna Jacoba
Wïllems; Jeroen Swart en Bianca Paap.
Overleden: Cornelis Kat (73).

VANJDE

Flappie
Flappie is een clown... Letterlijk misschien zelfs wel. Wel
de grote voeten, maar de rode
neus ontbreekt. Wanneer haar
voerbakje leeg is, pakt ze het
n\et haar bek op en rammelt ze
er mee. Als ze dan geen aandacht krijgt, slaat ze het bakje
tegen de tralies van haar kooitje. Soms trappen we er in, vaak
ook niet. Toch heeft dit gedrag
wel wat. Wat voor dier denkt u
dat Flappie is?
Een konijn! Spierwit met een
heel klein beetje lichtbruin op
haar neusje. Mooie hangoren
en lekker zacht. Hoe Flap bij
ons binnen is gekomen? Ze is
gevonden en de eigenaar heeft
zich tot op heden niet gemeld.
Hoe oud Flappie is, weten we
friet precies. Vast staat wel dat
2e nog vrij jong is. Heeft u nog
sen konijnenhokje leeg?
'Flappie is te gast bij het
Kennemer
Dierentehuis Zandv
oort en zoekt, net als alle andere loges, een nieuw thuis. Informatie krijgt u van het Kennemer
Dierentehuis Zandv
oort, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.

woensdag 5 juli 2000

Filmclub Simoii van Collem houdt vakantie, maar in het
Circus op het Gasthuisplein draaien toch elke dag vier
films: 'Tarzan' (half twee), 'Stuart Little' (half vier), 'Deuce
Bigalow: Male Gigoio' (zeven uur) en 'Three to tango' (half
tien).
AAR LIEFST DRIE van de vier films zijn deze week nieuw.
M
Speciaal voor kinderen draaien 'Stuart Little' en 'Tarzan'.
Beide zijn Nederlands gesproken en gezongen.

Maar of je nu acht of tachtig bent, het klassieke verhaal van
Edgar Rice Burroughs over Tarzan blijft toch altijd fascineren:
een weeskind groeit op bij de apen. Zijn vredige leventje in de
jungle wordt wreed verstoord als er een groep onderzoekers
doordringt tot de apenkplonie. Geconfronteerd met zijn echte
soortgenoten, begint hrj zich af te vragen tot welke familie hij nu
eigenlijk behoort.
Phil Collins heeft bij deze Disneyversie de met een Oscar
bekroonde muziek geschreven. Bert Heerink zingt de liedjes in
de Nederlandse versie.

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(CPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. 's
Avonds van 20-22 uur is alleen
de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht in Haarlem open. Voor woe 5 en don 6
juli geldt: avonddienst (18-20
uur) door de Zandvoortse
Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185. Voor vrij 7 tot en met
don 13 juli geldt: avonddienst

(18-20 uur) en weekenddienst
(zat. 11-12.30 en 17-18, zon.
11.30-12.30 en 17-18) Zeestraat
Apotheek, (tijdelijk gehuisvest
op) Engelbertsstraat 90a,
5713073. In het weekend is de
Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en zondag de
hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

Hervormde Kerk: zondag 9 juli 10 uur mr ds J.W. Verwijs.
Gereformeerde Kerk: zondag 9 juli 10 uur dhr J. Lasthuis.
Agatha Kerk: zaterdag 8 juli 19 uur pastor IJ Tuin, zondag 9 juli
10.30 uur pastor IJ Tuin met koor. NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 10.30 uur mw A. Romerjn uit Amsterdam.

naar de andere kant van het
land," lacht ze. „De winter is
dan ook een heerlijke adempauze. De straat is dan weer
van ons. Daarom zou ik nooit
in een grote stad kunnen wpnen, waar de drukte altijd
maar door gaat."
„Als je niet tegen drukte kan
dan moet je hier niet gaan wonen," vindt de 25-jarige studente medicijnen Sarah Terol.

Ze bewoont de verdieping boven het kinderkledingzaakje
van haar moeder. De hele verdieping is nog in originele staat
met een zwart marmeren
schouw en glas-in-lood-raampjes boven de vensters.
Zwarte bergschoenen onder
een stoel, een grote blauwe papieren vlinder boven een deur
en een reproductie van Dali

steken ludiek af tegen de gelig
behangen muren, waar vroeger
ongetwijfeld een secrétaire en
een penduleklok hebben gestaan.
„Het is alleen herrie als de
discotheken sluiten rond drie
uur 's nachts, maar daar ben ik
al zo aan gewend." Sarah studeert in Amsterdam, maar
moet er niet aan denken daar
te wonen.
„Het stinkt in de stad. En als
ik zie in wat voor een buitenwijken sommige jaargenoten
leven in een kamertje van 3 bij
4 voor 500 gulden in de maand,
dan zit ik liever hier in de Haltestraat. Bovendien is hun
reistijd net zolang als de mijne
naar de faculteit."
De vierdejaars Geneeskunde
denkt er dan voorlopig niet
over uit te kijken naar een andere woning. Bovendien heeft
ze een bijbaantje als croupier
in het Casino. „Voorlopig ben
ik nog niet afgestudeerd, dus
ik zal hier nog wel een tijd blijven."
Ook de 24-jarige Sandra
Buytenhek woont op de etage
boven de winkel van haar moeder. Samen met man Berry en
zoontje Boyd van negen maanden bevolken ze de verdieping
boven de drogisterij. Sandra
werkt in de kaaswinkel op de

Serene sfeer
bij Hairwave
ZANDVOORT - Een nieuw
pand, een schitterend interieur en het vakmanschap van
het enthousiaste kappersteam. De combinatie van al
deze ingrediënten is vanaf gisteren te vinden in kapsalon
Hairwave in de Haltestraat 39.
Eigenaresse Yvonne Witkop
is al jaren actiefin het kappersvak. Hairwave is een gevestigde naam in Zandvoort en de
enorme klantenkring die zij in
de loop der jaren op de Zeestraat heeft opgebouwd zal
ook aangenaam verrast zijn
met haar nieuwe aanpak. Samen met haar rechterhand
Evelyn ter Weer staat ze te popelen om haar klanten in haar
de nieuwe zaak te ontvangen.
„Eerlijk gezegd voel ik me nu
wel een beetje uitgewoond,"
lacht Yvonne. „Zo'n zaak verbouwen en inrichten hakt er
wel in hoor. Het is natuurlijk
ook allemaal best snel gegaan.
Dit pand beviel me gelijk en
binnen een half uur was het
huurcontract getekend."
„Maar gezien de langwerpige
ruimte was een uitgekiend interieur wel belangrijk. Ik heb
een specialist in kappersinterieuren in de arm genomen:
Guy Sarmelijn uit Purmerend."
Dat is een gelukkige keuze
gebleken want eenmaal binnen stap je in een wereld van
rust en een sobere serene
sfeer. Het overwegend in grijstinten uitgevoerde Italiaanse
interieur, in combinatie met de
geraffineerde details zorgen
voor een hele relaxte uitstraling.
Het enige wat de wanden
siert is een prominente muurschildering van een Japans karakter. De klanten zullen zich
tijdens het intrekken van hun
kleurspoeling of permanent
geheid af gaan vragen wat de
betekenis daarvan is. „Het betekent 'mooi'," verklapt Yvonne.
„Ook al zit ik 30 jaar in het

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
-U-11zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

e

kappersvak, ik ben nooit uitgeleerd. Evelyn en ik houden ons
geregeld op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen. Wij
werken met haarproducten
van het Italiaanse merk 'Davines'. Volgend jaar ga ik vier dagen op hun uitnodiging naar
Rome om daar een cursus bij
te wonen over de laatste
trends op ons vakgebied."
De tijd dat een kapper alleen
wassen knippen en föhnen op
het programma had staan is al
lang voorbij. Yvonne en Evelyn
zijn zeer geroutineerd in de folie coupe soleil en alle andere
vormen van haarkleuring en
knip- en snijtechnieken. Dames, heren en kinderen zijn
van harte welkom bij Hairwave.
„We werken nu met z'n tweetjes maar we verwachten binnenkort toch meer versterking
nodig te hebben. Wij hebben
hoge verwachtingen van onze
nieuwe zaak en hopen onze
klantenkring fors uit te breiden."

Wedden op
paarden
ZANDVOORT - „Voor mensen die van spannende pntspanning houden en affiniteit
hebben met sportwedden is
een bezoek aan ons amusementscentrum nu nog meer de
moeite waard," vertelt Jacob
Koning, manager van Casino
Royaal. Deze week gaat voor
amusementscentrum Casino

Bron: het toekomstige straatnamcnbock van het Genootschap
Oud-Zandvoort

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Duizend jutliefhebbers
Maudy Versteege is de duizendste bezoekster van het strand-,
zee- en juttersmu-ZEE-um. De zesjarige Zandvoortse bezocht
dit weekeinde het mu-ZEE-um in de zeereep met haar ouders.
Volgens Victor Bol, samen met Wim Kruiswijk de initiatiefnemer
van het mu-ZEE-um, kwam de familie Versteege nadat ze erover
in de krant hadden gelezen. „Maudy vond het aaien van de
krabben en de vissen het leukste. Ook de kijkdoos was erg bij
haar in trek.
De handschoenen die we opgehangen hebben, vond ze maar
gek." Bol is bUj dat het mu-ZEE-um zo goed aanslaat bij Zandvoorters en toeristen. „We hebben het soms hartstikke druk,
maar dat is erg leuk."

Peuters op reis

De 41 peuters van 't Stekkie hebben vorige week woensdag
volgens de hulpmoeders van de peuterspeelzaal ontzettend genoten van hun schoolreis. Ze gingen samen met de jubilerende
juf Marjolein Noltee en vijftien moeders naar de Linnaeushpf.
hoek, schuin tegenover haar Patat, sinas, een ijsje en veel speelplezier maakten het reisje
huis.
compleet.
„Mijn zoontje slaapt overal
doorheen en hij heeft genoeg
speelruimte. Bovendien hebben we het hele strand als
speeltuin," lacht ze vriendelijk.
„Ik ben opgegroeid in het cen- De kinderen van de Hannie Schaftschool hebben vorige week
trum. Ik zou het veel te stil woensdag kunnen kennismaken met biologische zuivel. Ze
vinden als ik ergens anders zou mochten onder andere een koe melken, omdat er een Eko-bus
wonen. Ik houd wel van een voor hun school stond. De Eko-bus heeft 's middags op het
beetje leven in de brouwerij. Badhuisplein gestaan.
En mijn moeder woont hier om
de hoek, dat vind ik natuurlijk
heel gezellig," zegt ze en dan
verdwijnt ze weer achter de
toonbank waar steeds meer
klanten aanschuiven.
In de sportzaak van Bob Dietrich is het niet zo druk. De
winkel met woonhuis kocht hjj
twaalf jaar geleden in een opwelling. Hij is tevreden met
zijn huis meer wil hij niet vertellen. Behalve dan over de
vreemdste klanten die hij over
de vloer krijgt en waar hij wel
een boek mee zou kunnen vullen, of over de parkeerbonnen.
ZANDVOORT - De Nike ook tijdens dit toernooi. Na de
„De controleurs zouden wat Premier World Cup 2000 vo9r voorronden en halve finales,
meer constellatie moeten heb- C-junioren is een geweldig werden de twee wedstrijden
ben voor de mensen die hier spektakel gewprden. SV om de plaatsen een tot en met
wonen," zegt hij gelaten. „Ik Zandvoort ontving in het vier in het Olympisch Stadion
vind trouwens altijd een par- weekeinde op haar velden in Amsterdam afgewerkt. In
keerplekje, ik heb altijd geluk. zestien clubs uit alle wereld- een spannende finale won InMaar mijn vrouw nooit, die delen. Uiteindelijk werd het ternacional met 1-0 van Verdy
blijft rondrijden.
Braziliaanse SC Internacio- Junior Youth uit Japan. Club
de Futbol Amenca uit Mexico
Nelleke van Koningsveld nal de winnaar.
legde beslag op de derde
plaats door het Poolse SMS
Royaal, Haltestraat 50 een Ajax Cape Town uit Zuid- Lodz met 1-0 te verslaan. De
lang gekoesterde wens in ver- Afrika kreeg de meeste sympa- favoriet voor de titel, Real Mavulling: het publiek de moge- thie. De zeer behendige en wa- drid, kwam niet verder dan een
lijkheid bieden om sportwed- tervlugge voetballertjes waren elfde plaats, terwijl AZ uit Alkdenschappen af te sluiten op een plezier om naar te kijken, maar slecht presteerde en als
paardenrennen en harddrave- maar ook de prachtige show zestiende eindigde.
rijen. De dagelijkse koersen op tijdens de opkomst en voorbealle grote Europese banen reiding op een wedstrijd waren De Zandvoortse organisatie
worden sinds vorige live ver- een lust voor het oog. Met rit- keek met voldoening terug op
toond in Casino Royaal.
mische bewegingen en gelijk- een uitstekend geslaagd tperVanwege een wijziging in de matig handgeklap trok Ajax nooi. ,Het liep als een trein,"
stelde Henk Kinneging. „Met
Wet op kansspelen is het nu Cape Town de aandacht.
mogelijk om naast speelautode vijftig vrijwilligers hebben
maten ook andere vormen van
In de strijd om de vijfde en we voor een vlekkeloze organiweddenschappen aan te bie- zesde plaats mocht de voorbe- satie gezorgd. Het goede weer
den. Op het grootbeeldscherm reiding niet baten. Tegen Aar- speelde bovendien mee. De
is het spektakel op de draf- en hus uit Denemarken was de publieke belangstelling was
renbanen goed te volgen.
strijd spannend maar ge- goed en sponsor Nike vond dat
In de comfortabele zithoek scoord werd er niet. De beslis- we het uitstekend hebben gedie daar omheen is gecreëerd sende
strafschoppenserie daan. Niet alleen organisatokunnen de mensen in een ge- werd door Aarhus met 5-4 ge- risch verliep het perfect, ook
moedelrjke sfeer de live sport- wonnen. Deze C-junioren lie- werd er heel goed gevoetbald.
beelden bekijken. Het publiek ten zien hoe de strafschoppen Fel spel, maar de scheidsrechters bleken het prima aan te
kan een keuze maken uit zeven genomen moesten worden.
typen spelen en daarin een eiDat in Brazilië het voetbal kunnen."
gen strategie bepalen.
een toonaangevende sport is,
Aan het eind van het jaar is algemeen bekend. Dat bleek
Aaldert Stobbelaar
wordt het bedrijf in een nieuw
jasje gestoken. Dan hoopt Casino Royaal ook weddenschappen op voetbalwedstrijden,
Wimbledon en Formule l aan
te kunnen bieden.

Koeien melken

Spelertjes uit Kaapstad
dansen voetbalveld op

Art on the beach

ZANDVOORT - Vanaf 10 juli
exposeert Aad van Koningshoven zijn werk in de grote speelzaal van Holland Casino Zandvoort. Aads grote passie is de
racewereld. Hy schildert dan
ook vooral racewagens en coureurs. De kunstenaar stelt zijn
schetsen op in inktaquarel en
brengt met airbrush de 'finishing touch' aan. Opvallend is
de fotografische precisie, hij
slaat geen detail over. Dat is
ook niet zo gek, want Aad heeft
een uitgebreide kennis van de
fotografie.
Een primeur in Holland Casino Zandvoort is een gloednieuwe speelautomaat, 'Rad
van Avontuur '. Op deze automaten 'begeleidt' tv-ster Hans
van der Togt de speler. Wie een
gokje waagt, herkent vast de
bekende jingle van zijn show.
Marleen Grotenhuis

Hairwave toost
op de nieuwe
zaak
Foto Anclie
Licbei om

Zanchi
Nieuwsblad

Weekmedia is de lokale nieuwsbladengroep van PCM
Uitgevers. Weekmedia geeft wekelijks 16 nieuwsbladen uit in
een totale oplage van meer dan een half miljoen exemplaren.
Zo'n dertig journalisten werken op de redacties in Amstelveen,
Amsterdam en Zandvoort.
Zandvoorts Nieuwsblad is één van de zestien nieuwsbladen
van Weekmedia. De redactie is gevestigd op het Gasthuisplein
in Zandvoort. Binnenkort is daar plaats voor een

redacteur/verslaggever
(v/m)
Het gaat om een fulltime betrekking van 08
uur
Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij:
- een journalistieke opleiding heeft gevolgd
- ervaring heeft m de lokale/regionale journalistiek
- onder tijdsdruk zeer zelfstandig kan werken
- woonachtig is m de regio Zandvoort
- in het bezit is van een rijbewijs
Vooralsnog gaat het om een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Honorering geschiedt
conform de CAO voor huis-aan-huisbladjournalisten.

Amsterdams
Stadsblad
Bultenveldertse
Courant
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam

De redactie in Zandvoort bestaat in feite uit
één vaste redacteur, die wordt bijgestaan van- Amstelweens
Weekblad
uit de in Amstelveen gevestigde redactie.
Voorts leveren correspondenten wekelijks bijdragen aan het Zandvoorts Nieuwsblad.
Aalsmeerder
Courant
Wie meer wil weten over de vacature kan contact opnemen met redactiechef Robbert
Utthoornse
Wortel, telefoon 020-347.3400.
Courant
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan
de Hoofdredactie van Weekmedia, postbus
de Ronde
2201, 1000 EK Amsterdam o.v.v. AS/00.05.
Vener
De sollicitatietermijn sluit op woensdag 19 juli
2000.
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AUTOPOETSCENTRALE

Koper T.C.C

E.K. AANBIEDING
Het totaal reinigen van uw auto
en een gratis parkeerplaats voor de
hele dag incl. halen en brengen.

"\

Voor T L l 9 9 j - (ex. BTW.)
Onder het totaal reinigingen verstaan wij
Af spuiten van:
Motor
Velgen
Carrosserie

Paap

Shampowaxen met polishlaag en het totaal
reinigen van uw interieur.
Voor meer informatie

O6-21

Tok o

LUXE BROOD EN
BANKETBAKKERIJ

2O2 2O2

Koper T.C.C
Ampèrestraat 8 - 2041 cl Zandvoort
023- 572 00 66

Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein 2
5712865
Pasteurstraat 4
5731967

HARD SLAPEN,
'IMPIJNLUKE
VERGISSING.

KV KV

Voor:
* Lunch
* Diner
* Snacks
* Vegetarische maaltijden
* Vismaaltijden
* Cateringservice
Haltestraat 34 - Zandvoort
Tel. 023-5712800

WEKELIJKSE RECLAME
Dinsdag-

Torn Pouce

p.st

Woensdag:

5 krentenbollen

1,55
3,10

Donderdag: gevulde koeken p.st 1,35

V INTERSPORT
MICHAEL LIJESEN

Kom voor een goed bed eens langs bij
SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

7 dagen per week

De Slaapvooriichter voor Kennemerfand
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM TEL 023-5254956

Geopend dinsdag t/m zaterdag

Donderdag koopavond

62 jaar

1938

open

2000

\& TEIXIDER

Kerkstraat 16, Zandvoort
Tel. 5718655/fax 5718655

Je vleugels
uitslaan bij!
tel. 023-5733003

TCD

SBH ÖLI
4+

ôtore
Kerkstraat 8. Zandvoort

Haltestraat 13, Zandvoort

Haltestraat 23c, Zandvoort

EK-aanbieding
KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

Van Stolbergweg, Zandvoort

• Glazenwasserij
»Specialiteit schoonmaak van gebouwen

Tel. 023 5717093
c

" Schoonmaak van
luxaflex

Tel. 57 14 764 of 06 203 616 76

2e prijs: JVC DVD speler:
A.H. Imamdi uit Diemen

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

3e prijs: JVC VHS Videorecorder.
ACA Zuivel uit Amsterdam
i;
'i

4e prijs: Sony Minidisc Walkman:
Fam. Tiekstra uit De Kwakel

v\»^

•Verhuur tapijtreinigers

De 1e, 2er 3e en 4e prijs is gewonnen door:
1e prijs: Philips kleuren TV, incl. afstandsbediening:
Niels Groeneveld uit Aalsmeer

°°'l'«««kbe*'^

(W)
üdONT
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WIKA AUTOGLAS
Euro-kentekenplaten in 1 dag gereed.
Alle merken autoruiten.

Wij vergoeden 150,- eigen
risico en de rest regelen wij
met uw verzekering.
Vraag vrijblijvend inlichtingen:

SINGEREN
LEWENSTEIN

Lijsterstr. 18 2042 CJ Zand voort

Zeestraat 48
l. 5720072

Karin Filius te Amsterdam

KÏAAlMACHINES
OVERLÖCKMACHINES

Tel.: 023*5731613 Fax: 023-5736835

^

FOURNiTUREN

Reparat V HANDWERKEN
alle merken
HOBBY-ARTIKELEN
naaimachines
Kledingreparaties

VERSTEEGE'S
IJZERHANDEL
Parkveldstraat 19 - ZANDVOORT
Tel. (023) 571 25 54

D E S

B O U V R I E

Verf Van Histor
nu reeds verkrijgbaar
in Zandvoort

Fa. Ganser & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie
bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen
zinken goten, enz.
Deskundig advies
Tel. 5713612-5715068
Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

PETER
Strandweg 1 - Zandvoort

T^PSLAGER
SPECIALITEITEN
SNACKS VAN UW TOPSLAGER

NEDERLAND OLé OLé
U scoort bij ons altijd
deze week
Electrische fiets bij ons verkrijgbaar

vanaf 2.3^Z/5Haltestraat 31

4 ribkarbonade halen

LukonTweewielcrs
De brom/fiets

specialist

3 BETALEN
A A

"/ dus goed!

't is van de

Slagerij Vreeburg
Haltestraat 54
tel. 5712451

K/m
VM00

Mff/

MOSt/ffff
De waardebonnen zijn gewonnen door:
Verkoop Jïeparatie^4.ccessoires.occacions

LukouTweewielers
Kochstraat 8 nieiw-noord Tel 5716504

Ijzerhandel Zantvoort

F
F
F
F
F
F
F

100,100,100,50,50,50,50,-

: dhr./mevr. H. Herder
: dhr./mevr. Proost
: dhr./mevr. Zondervan
dhr./mevr. Van der Meer
dhr./mevr. Filius
dhr./mevr. Van der Meer
: dhr./mevr. Alderden

De prijswinnaars krijgen z.s.m. bericht
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Medisch-administratief
medewerker m/v
(minimaal 32 uur per week)
Bij de afdeling spoedeisende hulp
Commercieel personeel

Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijdag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
of schnjf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
t.a v. Cecile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Administratief/kantoorpersoneel

vrije Universiteit

amsterdam

medewerker
financiële zaken v/m
De Faculteit der Biologie verzorgt onderwijs en onderzoek op
het terrein van de biologie en de biomedische wetenschappen.
Er zijn circa 800 studenten en ongeveer 300 medewerkers aan
de faculteit verbonden. De totale omzet bedraagt ruim ƒ30
miljoen per jaar.
De dienst Financiële Zaken van de faculteit voert in de breedte
en de diepte de taken uit die verbonden zijn aan het geprofessionahseerde financiële management. Er zijn daardoor aantrekkelijke functies binnen deze dienst ontstaan. Het team bestaat, inclusief de leidinggevende, nu uit een vijftal medewerkers. De werksfeer binnen de dienst en binnen de faculteit is
uitstekend. Vanwege de doorgroei van één der medewerkers
naar een functie elders binnen de universiteit, wordt op korte
termijn een enthousiaste nieuwe medewerker gezocht.
TAKEN, er is sprake van een rijk en gevarieerd takenpakket.
De medewerker heeft een aandeel in de uitvoering van de
fmancièel-administratieve basisprocessen; tevens bewaakt hij
voor het diensthoofd de voortgang van deze processen en
adviseert over verbetering ervan.
De medewerker bewaakt daarnaast budgetten, stelt deelbegrotingen en rapportages op, en analyseert financiële informatie ten behoeve van budgethouders en diensthoofd. Hij fungeert daarbij namens de dienst als contactpersoon voor een
aantal aan hem toegewezen facultaire afdelingen.
FUNCTIE-EISEN: bij voorkeur een middelbare schoolopleiding
op havo/vwo-niveau aangevuld met vakopleiding op MBAniveau of PDB-niveau en studerend voor MBA. Ervaring met
het werken op de PC. Ervaring in een soortgelijke functie en
kennis van het financieel systeem SAP strekt tot aanbeveling.
Goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk.

De afdeling spoedeisende hulp (SEH) is misschien wel de
meest levendige afdeling van het VU ziekenhuis, geen dag is
dezelfde. Want gedurende 24 uur per dag, zeven dagen per
week worden hier patiënten behandeld voor alle medische
specialismen; in totaal zo'n 40.000 per jaar. Al die patiënten
melden zich bij binnenkomst eerst bij de medisch-administratief
medewerkers. Een zeer afwisselende baan dus voor mensen
die van spanning en dynamiek houden.

Patiënten ontvangen,
registreren, vragen

geen dag is dezelfde op de meest
levendige afdeling van ons ziekenhuis.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten en bezoekers
op de afdeling. Je verzorgt de registratie, beantwoordt eventuele vragen, controleert en verwerkt allerlei gegevens. Ook kunnen mensen bij jou terecht voor PIN-betalingen. Verder houd je
de verrichtingenadministratie bij, zorg je voor up-to-date dossiers en verzorg je de correspondentie met huisartsen. Wij
vragen een middelbaar opleidingsniveau (MBO/HAVO) aangevuld met een medisch-administratieve opleiding. Je hebt
gevoel voor administratie en automatisering, bezit uitstekende
contactuele eigenschappen en werkt accuraat. Natuurlijk vind
je het leuk om met allerlei verschillende mensen en nationaliteiten om te gaan. Kennis van vreemde talen is daarom een
duidelijke pre. Je hebt geen probleem met onregelmatige diensten (24 uur per zeven dagen). Wij bieden je een salaris van
maximaal ƒ4.029,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Je krijgt in eerste instantie een dienstverband voor de
duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Voor
meer informatie bel je met Hans Broekman, verpleegkundig
hoofd SEH, telefoon (020) 444 44 44 (vragen naar tracer
98960) of Annemiek Bredius, hoofd centrale administratieposten, telefoon (020) 444 34 04. Je schriftelijke sollicitatie stuur je
binnen 14 dagen naar Caria Noom, VU ziekenhuis, Postbus
7057, 1007 MB Amsterdam. Of via c.noom@azvu.nl Graag
met vermelding van het vacaturenummer 2000.165 op brief en
envelop of als onderwerp van je e-mail. Het VU ziekenhuis
werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit zich in grote aandacht voor de medische ethiek en een betrokken, menselijke
omgang met patiënten en collega's. Voor meer informatie:
www.azvu.nl

Profiteer nu van waanzinnige kortingen bij Brugman

en accessoires. Van complete keukens en badkamers tot

Keukens & Badkamers. Tot maar liefst 70% korting op

apparatuur en meubelen. Alles moet weg. Wees er snel bij,

alk showroommodellen. Keuze uit tientallen modellen

want alles kan tot en met 31 augustus.

Badkamer Acapulco

Luxe badkamer in de kleur wit. Bestaande uit:
ligbad met douchevlak, badscheidingswand,
badmeubel (105 cm) met wastafel, wandclosetcombinatie en kranen.

Schitterende landhuiskeuken.
Leverbaar in de kleuren vanilla en wit essen.
Bijvoorbeeld afmeting 265 x 317 cm.
Compleet met inbouwapparatuur.

Badmeubel Darwin^'l ,"'

VU

academisch

Algemeen

Eigentijds meubel met spiegelpaneel en spotjes.
De beuken accenten bieden een boeiend contrast
met het hoogglanzend witte mineraalblad.

Schitterend kunststof keuken. Leverbaar in 4
kleuren. Compleet met inbouwapparatuur. Als
afgebeeld: afmeting 300 cm.

van

V E R P L E E G H U I S EN REACTIVERINCSCHNTRUM A.MSTELHOF

Teuco Relax 2060

Verpleeghuis en Reactiveringscentrum Amstelhof is één van
de grootste verpleeghuizen van Amsterdam en maakt deel uit
van de Verenigde Amstelhuizen. Gehuisvest in het centrum
van Amsterdam zorgen 450 medewerkers voor de circa 350
cliënten. Ter ondersteuning van de Voedingsdienst zijn wij op
zoek naar een gemotiveerde

BIJZONDERHEDEN: bij gebleken geschiktheid volgt na 1 jaar
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mogelijkheden
om de functie in deeltijd te vervullen zijn bespreekbaar.

INSTELLINGSKOK

SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring max. ƒ4.682,bruto per maand (schaal 7 CAO Nederlandse universiteiten).

In de functie van zelfstandig werkend instellingskok bestaan
uw werkzaamheden voornamelijk uit het bereiden van maaltijden voor de cliënten. Daarnaast verzorgt u diverse maaltijden
ten behoeve van speciale gelegenheden en het personeelsrestaurant. In deze verantwoordelijke functie verricht u controle
aan de voedselverdeelband en controleert u de voorraden op
kwaliteit en kwantiteit. Tot slot houdt u toezicht op de kwaliteit
van uitvoering van de werkzaamheden.

rï

36 uur per week

INFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door
de heer J. Roos, hoofd Financiële Zaken Biologie, tel. (020)
4447234.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer 2300.2000198 linksboven op brief en envelop, binnen 14 dagen te richten aan de Vrije Universiteit, de heer mr.
J.G. van der Zee, directeur bedrijfsvoering Faculteit der Biolo- Wij zoeken een kandidaat die relevante werkervaring heeft op
gie, De Boelelaan 1087,1081 HV Amsterdam.
het niveau van instellingskok. Daarnaast is hij/zij bij voorkeur in
het bezit van het diploma zelfstandig werkend instellingskok.
De campus van de Vrije Universiteit is goed bereikbaar, gele- Het betreft een dienstverband voor de duur van ziektevervangen aan de Zuid-As van Amsterdam, De Boelelaan 1105, Am- ging, maximaal voor een halfjaar.
sterdam-Buitenveldert.
INFORMATIE & SOLLICITATIE
Het beleid van de Vrije Universiteit is er op gericht om meer Voor meer informatie kunt u bellen met de heer T. van der
vrouwen aan te stellen in functies of sectoren waarin zij onder- Heijden, hoofd Voedingsdienst. Meteen solliciteren? Bel voor
vertegenwoordigd zijn; zij worden met nadruk uitgenodigd om een sollicitatieformulier met het secretariaat van de afdeling
te solliciteren. Van kandidaten verwachten wij betrokkenheid bij Personeel & Organisatie 020-5550799 of stuur een brief met
de doelstelling van de Vrije Universiteit als christelijke instelling. CV uiterlijk voor 19 juli a.s. naar: Mobiliteitsbureau, o.v.v. vaAcquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op caturenummer 89, Postbus 67004,1060 JA Amsterdam.
prijs gesteld.

Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit.

M
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Inspirerende keuken met strak lijnspel.
Functioneel en elegant. Leverbaar in 4 kleuren
(combinaties mogelijk). Zoals afgebeeld:
afmeting 302 cm. Inclusief apparatuur.

Compacte en zeer complete stoomcabine, met
thermostaatkraan, multifunctionele douchekop,
Turks stoombad, kruidenstoombad, hete luchtfunctie, verlichting en radio. Inclusief plaatsing.
Zoals afgebeeld ƒ 15.950,-. .„
«""•«ƒ JT ^©.950,™

. ZONDAG GEOPEND;!
van 12.00 -18.00 uur 'f~'\c\
'ERKEND

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S

MW. VERKEERSAFZETTINGEN gezocht!
Kans op vaste baan! Ben je flexibel, een aanpakker, bereid
op onregelm. tijden te werken en heb je eigen vervoer?
Bel dan D.I.T. Interim Techniek: 020-6817787.

K A N

M E T

B R U G M A N .

BESTE ADVIES ^^g? BESTE DEAI
BESTE MATERIAAL 100 70 BESTE GARANTIE
ALKMAAR* ALMERE* AMERSFOORT*, AMSTERDAM*, ARNHEM* ASSEN* BREDA* CAPELLE A/D IJSSEL*, DEN BOSCH, DEN HAAG*,
GOES*, GRONINGEN*, HEERLEN*, HENGELO* HOOFDDORP* HULST"*, LEEUWARDEN* MUIDEN, NUMANSDORP*, ROERMOND*
ROOSENDAAL* SON/EINDHOVEN*. SPIJKENISSE, TILBURG*, UTRECHT*, ZAANDAM* ZOETERWOUDE*. ZUTPHEN*. ZWOLLE*.
*Ook Badkamershowroom. Voor de openingstijden kijk op Internet, of bel ons f laai.

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl
'

Actie geldt van maandag 3 juli t/m donderdag 31 augustus 2000. Vraag naar de actievoorwaarden m de showroom. Druk-en zetfouten voorbehouden.

Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort - Tel. 023 5714638
dagelijks geopend van 12.00 - 02.00 uur

Wat gaan wij doen?
Het najaars/winterprogramma 2000
van „Het Wapen van Zandvoort"

Zin in bridgen / klaverjassen / dammen?
ledere 2e donderdag van de maand.
Voor info vragen naar Hanny of Mike

3e donderdag in september wijnproeverij
3e donderdag in oktober cognacproeverij
3e donderdag in november Beaujolais primeur
3e donderdag in december whiskyproeverij
Interesse en voor meer info
vragen naar Hanny of Mike

Ken je Amsterdam op je duimpje en
zit je graag achter 't stuur?
Amsterdam Thuiszorg biedt naast thuiszorg verschillende aanvullende diensten. Zo is de afdeling Maaltijdservice verantwoordelijk voor het bezorgen van kant-en-klare maaltijden aan
huis. We zoeken nu

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
* attentie * attentie * attentie * attentie * attentie * attentie *

chauffeurs m/v
die tijdens de zomermaanden ons team van de afdeling
Maaltijdservice willen versterken. Dat houdt onder andere in:
het ophalen van maaltijden en deze vervolgens bij onze
cliënten bezorgen. Vang je tijdens je ritjes en/of bezoeken bij
de cliënt bijzonderheden op, dan meld je die via de mobilofoon
snel aan onze centrale.
PROFIEL:
Je rijdt graag auto, hebt een rijbewijs B en weet wat service- en
klantgerichtheid betekent. Ken je Amsterdam op je duimpje,
dan heb je een streepje voor.
WIJ BIEDEN:
Een leuke functie in een enthousiast team. De werktijden
liggen, afhankelijk van je route, tussen 9.00 en 18.00 uur. Je
salaris in deze 36-urige baan bedraagt maximaal ƒ3.559,bruto per maand, afhankelijk van je ervaring. De overige
arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO-Thuiszorg.

PROMOTIETEAM

Aantrekkelijke
bijverdienste

Werken in een smakelijke
branche? Bakkerij van Muyden zoekt verkoopsters nw.
Tel. 0297-324640, Simon.

Gevraagd met spoed
HUISVROUWEN/MANNEN
voor telefonische interviews
van huis uit met uw eigen
telefoon. Goede honorering
op freelance basis.
Tel. 020-6954936 (24 uur)
IOG Marketing Research,
Koninginnepad 2,
1111 EEDiemen.

Horecapersoneel

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Technisch personeel

Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ225,- p./dag!
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)

(EiECTROFi)
BIJNA JE VBO OF MAVO DIPLOMA OP ZAK?
Wil je verder

Leren en werkervaring
opdoen in de Elektrotechniek

Gevraagd voor de bediening
in Restaurant te Zandvoort: Neem dan contact op met ELECTRON.
meisje of jongen met ervaring. ELECTRON is een elektrotechnisch installatiebedrijf waarin je
Tel. 5731456.
gedurende twee jaar, met alle facetten van het installatiewerk
te maken krijgt. Bij een in ons pand gevestigde RPOC, volg Je
een opleiding en doe je tevens werkervaring op in de praktijk.

BELANGSTELLING?
Voor meer informatie en/of sollicitatie kun je contact opnemen
met de afdeling Maaltijdservice, telefoon (020) 683 17 47. Een De vakslagers vragen voor haar vleeswaren- en kaasafdeling
van de medewerkers zal je graag te woord staan.
in de Edah supermarkt, Pijnackerstraat te Amsterdam-Zuid
een enthousiaste

Amsterdam
Thuiszorg

JONGE SLAGER
Met leidinggevende capaciteiten. Tevens vragen wij een
LEERLINGSLAGER. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Zaterdags vrij. Tel. tijdens kantooruren: 020-6719881, na 18.00
uur: 06-26560110, vragen naar hr. Koole.

zoekt voor de zomermaanden, eventueel voor langere tijd,
nieuwe promotors / begeleiders voor landelijke
promotieactiviteiten. Bel hoofdkantoor: 020-6343702

Winkelpersoneel

Elke 4e donderdag van de maand
een gezellige ruilbeurs van
antiek en curiosa

Slagerij in Amsterdam-Zuid zoekt een

MEDEWERKSTER

Wij bieden je:
• gratis opleiding
• een arbeidsovereenkomst
• opdoen van werkervaring
• salaris
Heb je interesse?
Bel dan: 020-611 25 55 en vraag naar de heer W.M.C. Doeven

voor ± 30 uur per week, zaterdags vrij.
Tevens vragen wij een

Wilt u meer weten over deze gezellige
thema-avonden?
Bel ons gerust. Telefoon 023-5714638

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Bel 020 - 562 62 71 voor het snel
opgeven van uw Micro-advertentie.

medewerkster voor de zaterdag
Naast prima arbeidsvoorwaarden bieden wij u een uitstekend
salaris, T/M 19 JAAR GELDT VOOR DEZE FUNCTIE EEN
SALARIS VAN 30% BOVEN HET MINIMUMLOON.
Sollicitaties na telefonische afspraak: 020-6701390. Na 20.30
uur: 075-6159971 (dhrCaDDel).

Of schrijf naar:
ELECTRON (Amsterdam) B.V.
t.a.v. dhr. W.M.C. Doeven
Postbus 8270
1005 AG Amsterdam
D.I.T. Interim Techniek biedt GRATIS (VERVOLG)
OPLEIDING voor elektrotechnici! Heb je relevante
werkervaring of opleiding dan maak je kans op vaste
baan en ooed salaris. Interesse? Bel dan 020-6817787.
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was
eerste prioriteit

Martin Planken, trainer van
Aalsmeer zaterdag Foto Jaap Maars

Tijdens het Euro 2000toernooi geven trainers, werkzaam in. de
Amsterdamse
regio,
hun visie op dit evenement. Martin Planken
begint in september
aan zijn derde jaar bij
de
zaterdagafdeling
van VV Aalsmeer, waar
hij twintig jaar geleden
in het zondagteam
speelde. Daarna werd
hij trainer bij SMS en
Rapiditas.

'We hebben een jaar lang moeten
vechten tegen berichten over
hooligans. Uit de, Tweede Kamer
kwamen zelfs geluiden om het leger
in te zetten. Maar al die aandacht
voor die hooligans bleek behporljk
overdreven. Het was gezellig ni
Amsterdam, maar ook het gewone
leven ging door." Amsterdams
burgemeester, Patijn kijkt tevreden
terug op Euro 2000. De samenwerking
met de burgemeesters van.de andere
drie Eurp-steden verliep perfect. „De
dagelijkse videoconferenties hebben
hun nut gehad."
N TOTAAL ZIJN in Amsterdam 154 arrestaties
verricht. „Voornamelijk
voor zwarte handel,
openbare dronkenschap
of vernieling," meldt politievoorlichter Klaas Wilting. „Opvallend is dat de criminaliteit
tijdens het EK lager was dan
normaal." Volgens Wilting
kwam dat vooral omdat er veel
)olitie op straat aanwezig was.
„Tijdens de Pinksterdagen
hebben we in totaal zo'n 1100
mensen ingezet, ook al omdat
er in dat weekeinde veel Engelsen aanwezig waren. Maar op
de wedstrijddagen waren tussen de 350 en 500 mensen van
ons korps in dienst. We hebben
;een beroep hoeven doen op
corpsen uit andere delen van
iet land. Bovendien hebben
we er voor gezorgd dat de wijkteams 24 uur bezet .waren."
De politie-inzet was" hief extreem. „Ook bij Ajax-Feyenoord hebben we zo'n inzet," aldus Wilting, die nadrukkelijk
stelt dat de wijze waarop de

politie heeft gewerkt, doelmatig is geweest. „Na afloop van
een wedstrijd gingen onze
mensen de stad in. We zouden
onmiddellijk ingrijpen als er
iets dreigde te gebeuren. Daarnaast waren onze mensen behulpzaam, maar streng. We
mogen best tevreden zijn na
een jaar voorbereiding."
Ook burgemeester Cees de
Groot van Ouder-Amstel kykt

'Hier hebben we
in ieder geval
niets van enige
frustratie gemerkt'
met een tevreden gevoel terug.
„Met Duivendrecht op vijftig
meter afstand van de Arena
waren we goed voorbereid.
Alle besluiten van Amsterdam

'Bij Oranje
ontbrak een te
voren gekozen
speelwijze'
E CIRKEL IS ROND. Het
begon dramatisch tegen
D
de Tsjechen en het eindigde

Een supporter op
het Amsterdamse
Rembrandtplein
verbergt haar
betraande
gezicht na de
uitschakeling van
Oranje
Foto Bram de
Hollander

hebben we overgenomen. Ik
had ook een noodverordening
achter de hand, maar gelukkig
hebben we dat allemaal niet
nodig gehad."
„Er hebben wat mensen gekampeerd bij de Ouderkerkerplas, maar verder zijn er geen
problemen geweest. Ik heb bewondering voor het gedrag van
de supporters, die hebben er
een schitterend feest van gemaakt. Hier hebben we in ieder geval niets van enige frus-

tratie gemerkt," aldus de burgervader, die zelf de eerste
wedstrijd van Nederland bywoonde. „Van dat shirtje trekken heb ik in het stadion niets
gezien. Later wel op de tv,
maar ik had toch een katterig
gevoel over die strafschop."
„Wij hebben onze APV niet
aangepast. Ik had wel een
eventuele noodverordening
achter de hand, maar die was
niet nodig," stelt Amstelveens
burgemeester Harry Kamphuis. „We hadden in het voortraject alles toegespitst op
noodzakelijke
maatregelen.
Daar hadden we een centimeters dik draaiboek voor. Met
name de politie was daar by
betrokken, maar hier is alles

naar tevredenheid verlopen."
Tevredenheid ook bij de vervoersmaatschappijen.
Connexxion leverde de speciale
bussen voor het vervoer van de
teams, maar ook voor de vrijwilligers, VIP's en bestuursleden. „Er lagen scenario's klaar
voor het ge- _
val er extra
grote groepen supporters
op
Schiphol zou- ~-~-~~-~~~1~
den komen, maar die hadden
we niet nodig," stelde voorlichter Herman Opmeer.
Ook het Amsterdamse GVB
'was op het ergste voorbereid',
zoals Hans van den Berg van
de afdeling communicatie

stelt. Extra metrotreinen,
soms verlengd, wat extra
trams en bussen zorgden voor
een snel transport. „Bovendien hadden we veel extra
schoonmakers, zodat elke
groep weer in een schone trein
of tram werd .vervoerd. We

WV-voorlichter Herman ten
Balk. „We hebben onze prognoses wat moeten bijstellen,
want de gewone toerist bleef
weg. We rekenden pp extra
omzet, maar dat is niet uitgekomen. We hebben wel veel
positieve publiciteit gehad en
dat zal zich
de komende
jaren moeten
vertalen.
Sommige cafes hadden
wel wat meer sfeer willen hebben, maar in Amsterdam
stond de veiligheid voorop. De
gemeente wilde het rustig nouden. En dat is gelukt."

'We rekenden op extra omzet,
maar dat is niet uitgekomen'
hebben daarnaast veel mensen ingezet om supporters te
begeleiden, iedereen werkte
mee, in de grootste gemoedelykheid."
„Het was in de hotels iets
rustiger dan anders," meldt

Henk Fokkink

verf speciaal gemaakt'
OEWEL GEEN voetbalfanaat sloeg toch
plotseling bij Aart Ottevanger het Oranje-virus
toe. De Aalsmeerder, die met
echtgenote Thea veel weekeinden op de camping in Otterloo doorbracht, kon niet
om een bezoek aan het 'oranjegekke' Hoenderloo heen. Al
was het alleen maar om zijn
echtgenote tevreden te stellen. Zo dicht bij de Oranjevesting wilde zij het dorp per
se bezoeken.

'e logistiekgroep van Arian Doeser was ook verantwoordelijk voor de drank-bevoorrading van de
diverse locaties
Foto Jaap Maars

Je ruimt vrolijker op als
Nederland de finale haalt'
E DAG NA de uitschakeling van het nationale elftal was ook de
stemming bij de vrijWlligers in mineur. „We wisten
dat het onze laatste dag hier
Jou zyn, omdat na die halve
taaie onze taak in Amsterdam
op zat. Maar je ruimt de
jjaak hier toch vrolijker op als
Nederland de finale wel had
Khaald."
Arian Doeser (29) kijkt terug
P een ontzettend leuke tijd.
°e sinds een week in Diemen
*oonachtige Veenendaler trad
|>P als assistent-manager logisl
'ek. Hij had de leiding over
e
en groep van dertien mannen
?ö twee vrouwen, die een zijn
*ziens 'fantastische taak' hadZijn groep zorgde ervoor
'het juiste doosje, op de
Wste plaats en tijd en in de
hoeveelheid' aanwezig
. „We bevoorraadden de dilocaties van drank, maar
ook verantwoordelijk
de versiering in het sta°n, de borden buiten en de
p
°sters."

„Bij het begin van een wedstryd stonden we aan de rand
van het veld en ruimden het
podium op dat de fotografen
gebruikten voor de elftalfoto's.
Voor
Frankrijk-Nederland
stonden we met André Hazes
te wachten, maakten wat lol en
we hebben foto's met hem gemaakt. Leuke ervaring om zo
met iemand te praten."
Tijdens de wedstrijd bleven
Arian en zijn groep niet in het
stadion, maar zagen de eerste
helft van de wedstrijd in een
eigen kantoor op het Arenadek. „Na de rust moesten we
de cadeautjes rondbrengen.
Die kregen de VIP's die een
duur arrangement hadden geboekt. Daardoor kwamen we
ook in het sponsor- en prestige-village en in de Sky-boxen."
Doeser, die als beroepsmilitair na zes maanden Cyprusdienst nog wat vrye tijd en vakantie te goed had, zag het
werk als vrijwilliger ook als een
mogelijkheid wat ervaring op
te doen. „Een soort stage,
want aan het eind van het jaar

zit mij n diensttijd er op en wil
ik het bedrijfsleven in, iets in
logistiek gaan doen."
Als stukscommandant bij de
pantserluchtdoelartillerie
heeft hij daar ook al mee te
maken. „Dan moet je ook veel
regelen, maar moetje ook kunnen improviseren. Dat moest
by dit toernooi ook, al had ik
het in het begin wel even moeilijk. In het leger ben je gewend
op een gegeven moment te
zeggen 'dat gebeurt niet'.
Maar hier kon dat niet. Ik
moest me wel even aanpassen.
Als ze echter zagen dat je iets
geregeld had, kwamen er
steeds meer verzoeken."
Doeser is uitermate te spreken over Adecco, de organisatie die alles regelde voor de
vrijwilligers. De actie van FNV
Bondgenoten, die betaling eiste, begreep hij niet. „We hebben er over gesproken, maar
alles was van te voren bekend.
Er was maar een klein groepje
ontevredenen. Ik ben uitermate tevreden, al is het even wennen, nu het afgelopen is."

Deze krant lag drie weken
geleden nauwelijks in de bus of
Thea belde al met de redactie.
Of er nog een vervolg kwam op
de Hoenderloo-reportage.
„Er zijn daar zoveel leuke
dingen gemaakt. Soms op de
daken van de huizen, maar ook
in het dorp zelf," stelde de enthousiaste Oranje-aanhangster. Bij een bezoek aan het
dorp zag het echtpaar ergens
een grote leeuw en dat sprak
Aart wel aan.
„Ik dacht ergens moet toch
een mal van dat beest te krygen zijn. En de mensen zijn
daar zo vriendelijk, je kon echt
iedereen aanspreken. Er stond
iemand een stoepje aan te vegen en daar vroeg ik aan hoe ik
aan zo'n leeuw kon komen.
Nou, hij wist iemand die een
tekening had. Die kon ik krijgen."
Terug in Aalsmeer kocht hij
een plaat triplex en tekende de
leeuw over. „Ach, het was gewoon voor de gein. Ik had vroeger wel gefiguurzaagd en dit
was weer eens wat anders."
„Hij kan toch niet stilzitten,"
vult Thea aan. Hoewel de 69jarige Aart iedere ochtend nog
wat werkt in de auto-business,
waren de middagen vanaf dat
moment goed gevuld. In de
tuin sloeg hij aan het figuurzagen van de leeuwen.
„In het begin was het een
ramp, want die zaagjes braken
elke keer af. Maar toen ik de
juiste (ronde) zaagjes had en

ook dramatisch met die
tweede helft tegen Italië. Daar
tussendoor heb ik genoten,
zeker van die wedstrijden
tegen Frankrijk en
Joegoslavië. De gedrevenheid
sprak my aan.
Een speler die mij opviel was
Mutu van Roemenië. Hij had
overzicht, uitstraling,
wilskracht, gedrevenheid. Dat
is wel te verklaren, want van
die spelers wordt evenals van
Slovenië niets verwacht, die
konden zich alleen maar in de
kijker spelen. Maar als je als
bondscoach twee jaar de tijd
krijgt om lijn te brengen in een
elftal, is het triest als je zo
begint als tegen Tsjechië.
Na Frankrijk en Joegoslavië
viel het kwartje weer goed,
kreeg Rijkaard weer aanzien.
Wat me wel tegenviel was dat
hij voor de strafschoppenserie
naar het toilet ging en niet die
peptalk hield met de spelers.
Hy had ook de volgorde van
de strafschopnemers moeten
bepalen. Dat deden de spelers
zelf.
Tegen Italië was hy ook niet
gelukkig met zijn wissels.
Waarom Van Hooidonk er
niet in kwam is onbegrijpelijk.
Ik zat te wachten op een
ommekeer. Westerveld staat
bekend als een penaltykiller,
Van der Sar niet.
Het was het toernooi van de
penalty's. Het trainen van de
mentale druk kun je wel
degelijk oefenen. Laat ze na
een training maar ieder een
strafschop nemen en zet er
maar tienduizend gulden per
dag op by het missen van een
strafschop. Doe dat in een pot
voor het goede doel en je
kweekt nog goodwill ook. Ik
weet zeker dat die mentale
druk tot succes leidt, want een
Hollandse prof verliest niet
graag geld.
Ik heb niet zo'n hoge pet op
van het trainingsniveau van
het voetbal. Ook wat ik van
Rijkaard heb gezien. Op tv zag
je alleen loopoefeningen en
wat voetspelletjes. Dan mis ik
specifieke zaken als een
vleugelaanval. Dat zou een
automatisme moeten zijn.
Toen ik bij de Ajax-jeugd
stage liep, werd een half uur
rondootje gespeeld en daarna
een halfuur een partijtje. Daar
zaten toen Kluivert, Seedorf
en Davids by. Een jaar later
zaten ze in het eerste van
Ajax. Dat kwam doordat die
spelers natuurlijke kwaliteiten
hadden. Bij Ajax speelden alle
elftallen op dezelfde manier.
Wat by Oranje ontbrak was
de van te voren gekozen
speelwijze. Je zag ty'dens een
training Rijkaard vaak aan de
kant staan, maar een coach
als Hiddink of Van Gaal zijn
dan nadrukkelijker aanwezig.
Dat ontbrak bij Rijkaard.

Tegen Italië had hij veel
meer pressie moeten spelen,
dan krijg je het publiek ook
achter je. Omdat er na rust
Thea en Aart Ottevanger met de door de Aalsmeerder vervaardigde leeuwen. 'Straks gebruiken we ze niets gebeurde, liet het
weer als Alexander gaat trouwen'
Foto Jaap Maars publiek zich ook nauwelijks
nog horen. Bij het spelen van
de slag eenmaal te pakken gooide. De andere kant spoot het paar tenminste niet naar de volksliederen stonden we al
had, was het leuk werk. Je bent ik goudkleurig, voor als ze Hoenderloo ging. Daar konden met 1-0 achter. De beleving
ze de leeuwen wel 'huis-aan- zoals die Italianen daar
er wel een dagje aan kwy t. Niet kampioen zouden worden."
stonden, geweldig.
Na de eerste leeuw had hij de huis' vinden.
alleen aan het zagen, hè, want
er kwam natuurlijk nog veel smaak te pakken. De tweede
kreeg de rood-wit-talauwe
„Als het klaar is, lijkt het
Waar ik voor op het puntje
meer by kijken."
kleuren. „Dat was niet zo heel makkelijk. Maar vergis je van mijn stoel zat was Zidane,
Na het zagen moest er langs moeilijk, want om de kleuren niet. Voor elke leeuw had ik wel het brein/architect in het
de kopse kant nog geschuurd te scheiden gebruikte ik plak- twee kilo grondverf nodig, Franse elftal. Het mooiste
band," vertelt want die moest wel zes keer moment vond ik dat hij toen
worden
en
Aart, die het worden aangebracht." Niet Figo (Portugal) gevloerd was
soms moesoverigens niet verwonderlijk want de leeuw is en hij min of meer vrij naar het
ten de splinby twee leeu- zo'n 95 centimeter hoog en 79 Portugese doel kon lopen,
ters nog worwen liet. Hij centimeter breed.
bewust de bal dertig meter
den
geplaNa de uitschakeling van Ne- naast het doel schoot. Want
maakte nog
muurd.
twee paar.
derland zijn de Aalsmeerse hij wou op een echte manier
„Daarna
kwam het ver- "~•~~~~•~~"~~• ------ Naar de leeuwen niet verdwenen. Ze winnen. Frankrijk wint de
ven. Ik wilde eerst een Oranje camping nam hij de leeuwen staan de komende dagen weer Europese titel omdat ze
leeuw, maar die kleur moest ik mee. Goed ingepakt in plastic, voor de ramen ter gelegenheid Zidane en tien Obelixen
wel speciaal laten maken, want om beschadiging te voorko- van het huwelijk van Bernhard hebben, stuk voor stuk
die was er niet. Voor een leeuw men. Ook de figuurzaag ging jr. „En als later Willem-Alexan- krachtpatsers.
had ik wel een blik verf nodig, mee, want ook daar wilde hij der gaat trouwen natuurlijk
Martin Planken
die ik dan in de verfspuit over- zijn vrije tijd wel benutten. Als ook," besluit Thea.

van een
leeuw vergde wel
een dag werk'

woensdag 5 juli 2000
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WUHAUTO VEENEMp&VROEGO
UAAR UITGESTELDE BETALING VAN
MAX. ƒ 10.000,-RENTEVRIJ OF
CLARION Radio/Cass. CD-wisselaar KADO!
*Vraag naarde voorwaarden:
auto i/eeneman
AMSTERDAM ZUID OOST:
Schepenbergweg 43
telefoon 020 - 691 02 01

Micra 1.3 LX 3drs, LGreen m., 02-'94,
68.000 km. . .. f. 72.995,Micra 1.0 GL Sdrs, BI.Green m.,
09-'95, 35.000 km
_ f. 74.995,Micra 1.0 Airco Sdrs, Rood, 09-'97,
23 000 km. _ _
f17.995,Micra 1.3 SE Airco Sdrs, D Green,
05-'99, 20.000 km
f. 24.995Micra 1.3 SE Airco Autom. Sdrs,
Silver, 06-'99, 3.500 km
f. 28 995,Almera 1.4 4-drs GX Airco, Silver,
06-'97, 30 000 km. .
f. 24.995,Almera 1.4 Sdrs Pulsar Airco,
M.Red, 08-'97, 33.000 km. _ f. 25.995,7x Almera 3/4/5 drs, 1999, Zeer
compleet
f.29995,Primera 1.6 LX 4drs Airco, M. Red,
09/'94,102.000 km.
f. 76.995,Primera 2.0 Invitation Sdrs, M Red,
09/'96, 80.000 km
f. 23.995,Primera 1.6 Si 4drs, Rood, 04/'97,
37099 km.
_ .. _ f. 27.995,Primera 1.6 SLX Sdrs, BI.Green,
06-'98, 21.500 km
f. 31.995,Sunny 1.4 LX+, Sdrs, Rood, 01-'93,

Je zult maar niet
doorhebben dat-ie stuk is.
En toch is-ie stuk

Hoe dat kan? In iedere

Volkswagen-motor zitten twee sensoren

En daar kunnen wi|, als geen ander, voor zorgen
Hoe8 Met de Zomermspectie Voor slechts
fl

die het 'motor-management' regelen
Deze sensoren werken volgens
een fall back-systeem. Valt de ene
uit, dan neemt de andere het over

brede strandmat
^:t|Kbij;-ae;e->:;w:
Zomërinspëcfië*

Zonder dat u het merkt Voor een echt
zorgeloze vakantie wilt u natuurlek dat
uw Volkswagen op alle fronten helemaal in orde is

35,- controleren we uw auto op
15 vitale punten Bi| een grote beurt

v

l
l
l

90.000 km.

doen we dat zelfs gratis

f.11.995,-

Sunny 1.4 4drs, Clair, BI.Green,
01-'95, 37.000 km.
f. 75.995,Sunny 1.4 Sdrs, Clair, Rood, 01-'95,
62 000 km.
_
.. f. 15.995,Maxima 2.0 V6 SLX, M.Red, 12-'96,
54.000 km.
f. 33.995,Maxima 2.0 V6 SE, M.Red, 09-'98,
40.000 km
f. 45.995,Maxima 3.0 V6 SE Autom, Silver,
05-'98, 55.000 km
f. 54.995,Serena 2.0 SE 4drs, Twotone Blauw,
'97, 60.000 km
f. 36.995,100 NX 1.6 SLX+ T-Bar, Wit, 08-'96,
72.000 km
. f. 26.995,-

Maak voor u op vakantie gaat
een afspraak met ons, dan kan uw

akantie echt niet meer stuk

De Zomerinspectie van Volkswagen.

•ACTIE LOOP! IOI l OKTOBER 2000 EN ZOIANG DE VOORRAAD ST5tKI

Burg van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

Win die miljoenen in de Nationale Postcode Loterij

l Nissan 100 NX 1.6 16V, Bordeaux
Rood, dec 1992
f. 15.995,Nissan Micra 1.0 16V Sdrs Jive,
Micra 1.3 SLX Sdrs, Groen, 10-'93, | Rood, 1994, . . .
f. 73.995,68.837 km. ..
.
f. J 7.995,-1 Nissan Micra 1.3 16V Sdrs TC,
Zwart,
1995,
f. 14.995,-'
Micra 1.3 GX Sdrs, Groen, 04-'96
74.016 km. _ . _ ..
. f.76250,-1 Nissan Micra 1.3 16V Sdrs GL
Yellow, 1996, _..
f. 75.995,i Sunny 1.4 Clair 4drs, Groen, 05-94, l Nissan Almera 1.4 16V Sdrs S,
Yellow,
1995,
„
f.
78995,-'
119428km
. . f. 17.995,-'
Nissan Almera 1.4 16V Sdrs GX,
Sunny 1.4 Clair Sdrs, Silver, O6-'94, j Wit, 1995,
f. J7.995.-l
85.011 km
f. Ï2.995.-J Fiat Punto 55 SX FORTUNA,
l Blauw, 1998, .
f. 78995,-!
Almera 1.6 GX 3drs, Zwart, 10-'98,
Ford Escort 1.8 16V Sdrs, Zilver,
29.497 km
f. 27.495,-1 1995,... _
f 76995,-!
Nissan Vanette 2.3 diesel, airco,
l Almera 1.6 GX 4drs, D.Rood, 03-'99,1
f.78750,-|
_..
f. 37.995,-! | B. Rood, 1997,ex BTW.
Nissan Sunny 1.6 16V 4drs LX,
Grijs,
1994,
f.
14.995,- \
Primera 2.0 Inv. 4drs, D.Rood, 05-'931
84.284 km.
f. 14.995,-| Nissan Primera 1.6 16V Station
Blauw/Groen, 1995,
f.22.995,-|
! Primera 2.0 LX 4drs, D.Rood, 11-'94 ' Nissan
Almera 1.6 16V Automaat,
i 63.373 km
_ .. f. 77.995,-, Rood, 1997,
f. 25.S95.-i
l Nissan Almera 1.6 16V GX, Sdrs,
Primera 2.0 SLX 4drs, aut D Rood,
l Zilver, 1998.
f. 27.995,-|
02-'98, 29.164 km
f. 36995.-I Nissan Primera 2.0 16V SLX Automaat, Zilver. 1996
_ f. 27.995,-.
Terrano 2.4 SGX Sdrs, Silver, 03-'95,
83.898. .. _
- f. 32.500,-] Nissan Micra 1.0 16V Sdrs, wit,
1994
.
f. J2.995.-l
Nissan Almëra 1.6 16V Sdrs Florida, l
Maxima QX 2.0 SLX 4drs, Beige,
Bor.
Rood,
1997
f.
24.995,09-'95,165.441 km
f. 78 995,- .
| Nissan Primera 2.0 SRi 4drs,
Mazda 323F 1,6 GLX Rood, 06-'95,
Purp Blauw, 1996 __
f. 24.995,-!
76.045 km
_..
f. 74.995,-| Nissan 1OO NX 1.6 16V, Sport-1,
Blauw, 1994.
f27.995,-"
Mazda 323 1.5p Sdrs, airco, Blauw, i Ford Mondeo 1.6 16V Sdrs C Lx,
05-'97, 77.324 km
f. 77995,-! Rood, 1996,
f. )6.995,-|
Nissan Almera 1.6 GX Automaat,
Mazda 626 1,8 Capella Sdrs, Rood, E
Rood, 1997,45.000 km
f. 25.995"
06-'96, 42.598 km
f. 23.995,i Nissan Almera 1.4 16V GX 4drs,
Rood,1996,
f.27.995,-|
Ford Fiesta 1.2S CTX aut Rood, 05-'96, E
30.663 km
f.16 500,-|

I

l!i
II
I
l

ZW

7000,70,-

1019
1021
1024

24-Uurs Nissan Alarm Service
• Gratis Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel!

AX
PG
TP

25,50,25,-

2871 PG

50,-

2914 PD

2930
2973
2992

25,-

5,10,25,-

AR

5,10,5,70,70,100,70,700,-

4416

4524
4542
4700
4704

BR

4800
4812
4819
4901
5018

SAIL In op Tall Ship
Kruzenshtern
Diner + overnachting
+ ontbijt in Golden .
Tulip Zandvoort
HN
1064 PN
1064 VK
1068 KA
1071 W
1093 SN
1112
HP
1115
GS
1063

1130
1165
1191
1261

De KIENI-getallen

K I E N !
15
33
54

22
38
68

*79„,

ffi&

25
39
76

SAIL Out
ARRANGEMENT

31
45
78

m „-*

Postcode

1012 EC

8 t/m

16 juli

Megafestatie

Jaarbeurs Utrecht

in Amsterdam

met
1 winnend lot
ƒ 25.000,- PER LOT
en voor
1O12 ECOO1
extra: een BMW!

IMeer informatie
www. postcod el oterij. n l
Ledenservice:
0900-300 1500 (35 cpm)

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

I

I

I

I

Quality-Line Occasions
NISSAN

Met 1jaar of 20.000 K//omefer|
Official Dealer-Garantie!

4751

In de Postcode Loterij kunt u vele miljoenen
guldens aan prijzen winnen. Elke trekking
zijn er weer duizenden gelukkige winnaars.
Kijk snel of uw postcode er deze maand
ook bij zit. Is op uw lot de Postcode
Jackpot van 3 miljoen gevallen?
Of pakt u de Postcode-Straatprijs van
25.000 gulden per lot plus de BMW?
Winnen kan elke week. Als u meedoet.
Stuur daarom vandaag nog de bon in
uit deze advertentie. Dan maakt u gelijk
kans op de Postcode-Kanjer van minimaal
30,8 miljoen en de vele belprijzen in het
wekelijkse spelprogramma. Dus laat uw
kans niet voorbij gaan!

| Almera 1.4 Sdrs, Pulsar, 09-'99,
6.500 km _
f.37995,Almera 1.6 4drs GX, 05-'97,
42.000 km.. .
... f. 24.995,Almera 1.4 3drs Pulsar, 05-'97,
60.000 km. i .
.
..f.24 995,, Almera 1.6 4drs GX+, 01-'98,
25.000 km.
f. 27.995,Almera 1.6 Sdrs Sport, 09-'98,
l 48.000 km.
f. 28.995,Almera 1.6 3drs SLX, 11-'98,
18 000 km
f.28995,Maxima 2.0 SE 4drs, 09-98,
33.000 km
f. 46.995,Micra 1.3 Sdrs LX aut., 06-94,
I 23000 km...f. 17.995,Micra 1.3 Sdrs LX aut., 06-94,
22.000 km.
f. 17.995,Micra 1.0 Sdrs S, 03-'95,
50.000 km.
f. 15.995,Micra 1.0 Sdrs, Airco, 06-'97,
17.800 km
f. 18.995,Micra 1.3 3drs GL, 06-'98,
25 000 km
_ f. 20.995,Micra 1.3 Sdrs LX, 10-'95,
38 000 km. __
__. f. 14.995,Primera 1.6 LX 4drs, 03-94,
83.000 km.
_ _
f. 15.995,. Primera 1.6 4drs SRi, 10-'95,
75.000 km.
f. 20 995,Primera 2.0 Sdrs Invit, 05-'°6,
l 60.000 km
f. 23.995,Primera 2.0 Sdrs SE, 01-'97,
85.000 km.
f. 31.995,Primera 2.0 TD SLX 4drs, 01 -'98,
44.000 km
f.36995,Sunny 1.4 Sdrs, LX, 06-'93,
. 113000 km.__
f. 13.995,Sunny 1.6 Sdrs, Sail, 03-'95,
40.000 km
f. 7 7.995,1 Sunny 1.4 Sdrs, Sail, 03-'95,
30.500 km
f. 76.995,

Notaris mr PJ N van Os in Amsterdam heeft de trekking van juni 2000 verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer m dezelfde postcode wint -tot 1 000 gulden- dezelfde prijs BIJ prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij die prijzen ook de letters weggelaten Prijzen boven 1.000 gulden worden belas
met 25% kansspelbelasting Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden

1017

Kijk zondag 9 juli:
22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055
(99 cpm) om kans te
maken op een:

E

Uitslagen trekking juni 2000
1013

POSTCODE
JACKPOT
4MILJOEN

AMSTERDAM OOST:
Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51

AMSTERDAM WEESP:
Hogeweyselaan 207
telefoon 0294-480041

Micra 1.3 LX Sdrs, Rood, 12-'92,
39.737 km
.
f. 10.500,-

B
lI
I
I
l
BI
l

• Alle Q-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd
• Gratis Mobiliteitspas

Staat u hier na de volgende trekking als winnaar van de Postcode Jackpot?

\

l
Met 1 jaar of 20.000 km official dealer garantie!

Auto Strijder B.V.

Zó wordt u miljonair!

auto i/GGneman auto i/eeneman
AMSTELVEEN:
Bovenkerkerweg 5-9
telefoon 020 - 641 0818

1273
1273
1326
1359
1391

1411

RN
HZ
RA
JK
JS
SZ

1423
1427
1441

1472
1486
1511

50,-

25,25,-

50,25,700,-

3023

70,-

JM

3031 AD

3035
3036
3045

XH

25,-

3103
700,- 3112
70,- 3119
5,- 3142 PD
5,- 3145
50,- 3214 TB

25,- 3245
700,- 3252
50,- 3252 BM
5,- 3311 XW
700,- 3371 RA
50,- 3372
70,70,-

ED

3012

3381

3417 AL
5,- 3421
70,- 3434 AM
70,- 3448 CC
7000,- 3471 EE

25,50,-

10,70,500,5,70,10,50,-

5,25,-

5,5,50,25,-

500,10,70,-

700,70,-

25,50,50,-

5025
5042
5043
5074

LJ

WD
RG
TJ
GJ
GJ
AM
CW
LA
ZK

V

50,70,70,70,25,25,70,25,70,25,50,25,70,700,25 700,70,70,-

3628
NB
3648 AA
3712 AN
3721 BC
3761 EN
3816 NC
3824 HR
3849 NG
3851 JK
3852
3882
3901
3904
3904 LS
3945
3969
3971 ED
3981 ZJ

in G! s: i%&
2546
2584
2586
2595
2641
2665
2801
2803
2806
2810
2861

PB

TE
RN
JB
CT
AP
TA
VA
XB
CT
TB

g: $1 ê?
25,- 4033 ES
25,- 4124 BC
25,- 4142 CW
500,- 4211
25,- 4254 AT
700,- 4260
25,- 4301 PB
50,- 4323
50,- 4352
70,- 4363
50,- 4401 HJ

25,50,50,700,25,7000,700,50,50,70,70,70,70,25,70,70,700,50,-

&

*8:
25,500,25,70,50,70,25,70,70,70,25,-

JD

~5,-

6433
6451
6521
6532
6537
6538

500,-

6571

10,-

HJ
WN

5121
5152
5231

WX
RP

5235

TA

25,50 70,70,25,50,70,70,-

5328
5404
5427
5446
5447
5490

5,70,700,700,25,5,500,-

5501
5571

5664
5666

VG
PJ
AV

DM
CK

50,-

5,25,-

TR

5691

5923
5987
5987
6003
6021

6023
6082
6085
6095

AJ
HC
BR
KX
CR
LT
CC

6721

6823
6826
6827
6833

AA
EL
PG

70,50,-

7051 XG
7106
7157

50,- 7203 DN
500,- 7223
50,- 7270
25,- 7310
50,- 7314 CP
100,- 7415 XS
5,- 7431 CS
70,- 7443
70,- 7503
50- 7514 BX
25,- 7545 GW
700,- 7559 KN
70,- 7609 LH
70,- 7622 GZ

7000,-

7891

10,70,-

7904

25,10,5,5,700,25,25,-

10,70,25,-

7000,25,25,25,-

JT

50,-

70,-

7916

7927
7942
7943
7951
7991
8012
8016

8028
8064
8084
8096
8096
8121
8167

70,-

70,25,70,-

VJ

AT

25,-

EV
CV

50,25,-

5,70,25,50,70,25,-

XM
AT
XE
RT

50,70,-

Postcode Jackpot juni

3 miljoen

CR

6101
6102
6166

^mt ^^

m

700,^

mltm

8625
8627
8734
8742

6961
6971
6971

6987
7006
7036

AX
GH
BE
WE

25,-

7681 ER

500,50,-

7707'
7739
25,- 7741 NN
70,- 7741 TM
70,- 7776
70,- 7890

"^*

50,-

5,70,700,25,5,70,-

8862
8874
8892
8935
9022
9087

LR
BL
821 1 AJ
8233 BK
841 1 VR
8471
XG
8491
ER

50,-

700,-

AJ

KT
SC

9743
9784
9862
9902

25,-

9913

25,-

9943
9963
9986
9998

25,50,50,-

N»o

"

PW

AS

9711
9741

8167
8191

GK

8816

9502
9545
9645
9646
9703

4 miljoen
6901

BC
TE

MZ

9430

50,-

70,50,50,-

VN
ES
6287 BJ

8621

9351

Stand Postcode Jackpot juli

25,70,5,500,25,70,25,70,-

8603

9451

25,-

BE
JP
BW

BD

8601

9255
9257
9287
9298

9602 BS 332 in Hoogezand
(dit is een niet-verkocht lotnummer)

70,5,-

HT
CE

8537
8556
8573

9105
9109
9114
9146
9151
9201
9218

10,-

5804
5850
5921

70,-

6675
6716

25,-

5318

lilBHIiiHU
1733
1742
1744
1756
1788
1814
1901
1901
1992
2013
2015
2102
2181
2202
2202
2231
2250
2295

BH

6291
6351
6411

"' *0 "W"

GD
AZ
TW
NL

ND
KT
NM

•""• •"

BON VOOR MILJOENEN

,__
[ÖMa, ik wil kar s maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Postcode Jackp ot, de PostcodeStraatprijzen en de wake lijkse Kienprijzen.
Hiermee steun ik :>8 goede doelen.

[~\•** f V) W drie lotnummers)
LJJX/i^OU
U 2x ƒ 12,50 twee lotnummers)
n 1 Y f 12 50 één lotnummer)
UlX/l^bU
A.u.b. uw keuze aan
in blokletters. Deelmims houdt m aanvaarding
van het reglement, o p aanvraag verkrijgbaar blf
Ledenservice, tel. 0900 -3001500 (35 cpm).
|k machtig u hierbij tot wederopzegging
orn eenmaal per n naand de inleg voor de

&>&«»•*

dng en eenmaal per jaar
king van nevenstaande
rijven.

EU de heer

ö mevrouw

70
70
5
50
70
100
25
10
25
10
10
50
10
10
10
25
10
50
5
10
10
25
25
10
10
10
25
5
10
5
100
25
50
100
5
5
5
50
25
5
10
100
10
10
10
5
10,

m

Naarrv
Adres:

..

Postcode:

-|

|

(Post)bank

nummer:
. .. ....
Do
Bel m bl e0n

'J '
f njsi
boven f 10.000,

.

^
Datum:
**«
Handtekening:
1500007
_«.«_._.,
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Nissan Pathfinder

2000 Euro

Ruwe bolster, blanke

dankzij Daewoo
Alles staat de komende tijd m
teken van voetbal Euro 2000.
Daewoo sponsort dit evenement niet, maar komt wel met
een zeer slimme stunt. Het
merk sponsort mensen die hun
auto inruilen met 2.000 Euro
oftewel 4.407,42 gulden.
De actie is alleen geldig als de
auto wordt ingeruild op een
Daewoo Lanos, Nubira of
Leganza, maar niet in combinatie met actieuitvoeringen op
deze modellen. De hele maand
juli doet de Daewoo-dealer
2000 Euro bovenop de
ANWB/BOVAG Koerslijst.

De Pathfinder oogt als
een dijkwerker maar gedraagt
zich als beeldhouwer

het werk Naar onze maatstaven
levert die een bescheiden vermogen van 150 pk De krachtbron
moet het hebben van zijn 'bottompower', zoals de Amerikanen het
zo mooi kunnen uitdrukken De
zespitter levert veel trekkracht bij
een laag toerental en dat levert een
souplesse op Daardoor komt de
Pathfinder verrassend vlot uit de
startblokken en kun je mede dankzij de snel schakelende viertraps
automaat bij een op groen spnngend verkeerslicht nagenoeg altijd
als eerst weg zijn Dat is best knap
voor een auto met een gewicht van
1 950 kg

BMW kiest voor
waterstof
Op de EXPO 2000 heeft BMW
een wel heel bijzondere 7-serie
ingezet. De 750 hl is de eerste
in serie gebouwde waterstofauto ter wereld. Passagiers
kunnen kennismaken met het
hoge comfort, dynamiek en
gebruiksvriendelijkheid van
deze milieuvriendelijke auto.
De twaalfcilinder, motor levert
204 pk en daarmee is de BMW
226 kilometer per uur snel.
Met de speciale tank van 140
liter is een actieradius van 350
kilometer mogelijk. Met de
komst van de 750 hl wit BMW
dat er rond 2010 een speciaal
netwerk van waterstoftankstations is.

D

e Nissan Pathfinder straalt lef uit. Achter dat gespierde
uiterlijk schuilt echter een soepel rijdende en opvallend
comfortabele 4WD-auto. Eentje waarmee je moeiteloos
door druk stadsverkeer laveert en waarvan het onderstel opgewassen is tegen sportief sturen. In dat opzicht onderscheidt deze
4x4 zich van de doorsnee terreinauto. De Pathfinder doet aan als
een ruime stationwagen met een hoge zitpositie en een zeer
complete uitrusting.
De Amerikanen
kennen
de
Pathfinder van Nissan al veel langer Eigenlijk heeft de Japanse producent deze auto ook voor die
markt ontworpen Dat merk je bij-

voorbeeld aan de hoge graad van
comfort,
waaraan
NoordAmerikanen zo hechten De automatische transmissie is standaard
bij de Pathfinder Je zit op leren

zetels en een chmate control waakt
helemaal automatisch over de temperatuur van het interieur Zaken
die in The States zo vanzelfsprekend zijn als bij ons van binnenuit
verstelbare buitenspiegels Ook het
elektronische kompas m de dakconsole is typisch iets voor
Amerika We kennen hem van
4WD's van bijvoorbeeld Ford en
CM
Achter de chroom omrande grille
doet een 3,3-hter zescilmdermotor

De Pathfinder heeft een vrij traditioneel onderstel met een starre as
achter Opvallend genoeg voelt
deze Nissan veel comfortabeler en
strakker sturend aan dan andere
4x4's met zo'n constructie Met
een draaischakelaar valt moeiteloos
van twee- naar vierwielaandrijvmg
over te schakelen Elektronica doet
het eigenlijke werk In de -Autopositie schakelt het systeem de
voorwielaandrijving traploos bij,
zodra de achterwielen grip veriiezen en door beginnen te slippen In

De achterdeur heeft
een afzonderlijk open
te klappen ruit

de positie -4H- is er een 50/50
krachtsverdeling tussen voor/achter en m 4LO schakelt de
Pathfinder over naar de lage
gearing voor het serieuze terreinwerk
Maar op de een of andere manier
lonkt het zware werk niet Dat zit
hem toch m de luxe van het mteneur met leer, elektrisch verstelbare
stoelen, airco en strips met houtmotief op portieren en dashboard
De Pathfinder is meer de ideale
auto voor lange reizen voor trektochten met veel bagage, waarbij je
een doorwading van een beekje
niet hoeft te schuwen De achterbank is m twee delen neerklapbaar
en er zijn talrijke opbergvakken
voor allerlei spullen Deze Nissan is
de ideale doe-auto voor werk,
hobby en vrije tijd Terwijl de Patrol
serie van dit merk vooral is geschapen voor de grote kracht Eigenlijk
kun je de Pathfinder een alles in
een auto noemen die daardoor zijn
ogenschijnlijk flinke prijs van
115 000 gulden waarmaakt
Wim Otten
Foto's: Maarten van Leeuwen

SPECIFICATIES Nissan Pathfinder:
Motortype
Cilinderinhoud
Vermogen.

V6

Acceleratie
Topsnelheid
Gem verbruik

3 274 cm3
110 kW/150 pk
bij 4 800 t p m"
266 Nm bij
2 800 t p m
no
166 km/uur
13,9 ltr/100km

Prijs

f115000,-

Max koppel

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:
ABS
Airbags

Centrale vergrendeling
met afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten
voor en achter
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtigmg
Stuur verstelbaar
Leren bekleding
Elektrische verstelbare
stoelen voorin
Stoelverwarmmg
Automatische transmissie
Chmate control

Mercedes S 400 CDI

Sterkste diesel ter wereld

U
De Almera Sedan
ziet er volwassen uit

In het geval van de S 400 CDI
kun je echt niet meer spreken
van een bescheiden diesel.
Dit is een superauto,
die zelfs menige sportauto^
de baas is.

A

lsof een reusachtige
hand de S 400 CDI van
Mercedes-Benz
beetpakt en wegslingert. Zo ongeiooflijk snel trekt deze auto
van louter superlatieven op.
Onverstelbaar dat dit een diesel is. Hij accelereert zelfs nog
feller dan de benzineversie S
430. Eigenlijk is dat logisch,
want de trekkracht van de 400
CDI motor, het zogenaamde
koppel, is met 560 Nm even
hoog als dat van bijvoorbeeld
een Porsche 911 Turbo.
Mercedes-Benz stelt onomwonden
nu de sterkste dieselmotor m een
Personenauto gemonteerde dieselffiotor ter wereld te leveren De
40-hter achtcilinder levert 250 pk,
die de gewichtige carrosserie van
de S-klasse moeiteloos naar een
top van 250 km/uur jaagt Of op

spaarzaamheid beluste dieselrijders
daarop zitten te wachten, is de
vraag Maar van Mercedes mag je
zo'n superieure diesel verwachten
Het is per slot van rekening de
maker van de allereerste personenauto met dieselmotor de 260 D die
m 1936 op de autoshow m Berlijn
zijn debuut beleefde
Rijden is een genot met de S 400
CDI, zo blijkt bij een presentatie m
het Zuid-Duitse Stuttgart Dat
begint al bij het starten van de
motor De aan ons ter beschikking
gestelde versie heeft een 'sleutel' m
de vorm van een creditcard Op
afstand wisselt deze gegevens uit
met het beveiligingssysteem van de
Benz De drager van deze zogenaamde keycard hoeft slechts een
toets op de portiergreep in te drukken om de auto te ontgrendelen en
starten gaat met een druk op de

knop van de keuzehendel van de
automaat Een uiterst bescheiden
gemurmel klinkt onder de motorkap vandaan De V8 loopt dankzij
een balansas nagenoeg trillmgvrij
Zelfs bij vol gas optrekken is niet
meer dan een hele lichte roffel te
horen Even inhalen gaat supersnel
Van 60 naar 120 km/uur vergt 7,7
seconden en dat is 1,4 seconden
sneller dan met een S 430
Van een doorsnee diesel is dan ook
geen sprake meer De V8 heeft de
beschikking over vier kleppen per
cilinder en twee turbo's met een
watergekoelde mtercooler De
(common rail) directe brandstofmspuitmg onder zeer hoge druk
zorgt voor schone uitlaatgassen en
levert een hoog rendement op
Daardoor komt het verbruik best
laag uit Gemiddeld neemt de 400
CDI genoegen met 9,3 liter op 100

kilometer en dat is voor een auto
van 1 970 kg gewicht een hele
nette waarde
De S-klasse is de toplijn van
Mercedes-Benz Dat zie je aan het
formaat Het is een kloeke en zeer
ruime auto, ook al is dat aan het
uiterlijk nauwelijks te zien Het is
een en al luxe m deze auto
Luchtvering en een volledig automatische klimaatcontrole zijn standaard, evenals een vijftraps automaat Dat geldt ook voor zaken als
geheugenposities op de voorstoelen, parkeersensoren, leren bekledmg en het COMAND systeem
met satellietnavigatie Het is slechts
een greep uit de omvangrijke uitrusting De auto waarmee we
reden in Duitsland had ook stoelventilatie voorin en achterin en een
systeem dat o"nder alle omstandigheden de stabiliteit van de carrossene waarborgt
Dankzij een batterij aan elektromsche systemen voor de wegliggmg
heb je nagenoeg niet door dat je
met bijna twee ton staal aan het rijden bent D'ê S 400 CDI gedraagt
zich even soepel als een veel compactere, sportieve auto En er zijn zat
situaties denkbaar dat je door simpel het gaspedaal te vloeren veel
sportauto's het nakijken geeft In
het najaar komt deze superdiesel
naar Nederland HIJ kost 249 500
gulden en de lange versie komt op
262 500 gulden Dat zijn komnklijke prijzen voor een keizerlijke auto
Wim Otten

Toekomst in beeld

Ferrari Pininfarina Rossa
D

e rust op de autotentoonstelling van Turijn
is wreed verstoord.
Pininfarina toont daar namelijk
k Rossa. Een open tweezitter
die de al niet misselijke Ferarri
5
50 Maranello als basis heeft.
Het lijnenspel van deze Rossa doet
denken aan de Testa Rossa van
^959 Toch is het geen exacte
tapie, want de auto ziet er totaal
n
'et ouderwets uit De auto is ontlv
°rpen ter ere van de zeventigste
Ve
rjaardag van de Italiaanse grootfeester De Rossa heeft een vloeipd lijnenspel en bijzondere kopar
npen Het is duidelijk een auto
v
°or de toekomst Alleen de grille
|jn luchtinlaten op de zijflanken zijn
dadelijk gerelateerd aan het oude
"eestje
Motorisch is er ook niets mis met
"e Rossa Een dikke V12-motor

De grille geeft
de Rossa iets
traditioneels,
maar de auto
is vooral erg
modern
met een inhoud van bijna 5,5 liter is
goed voor 485 pk Daarmee is de
550 Maranello al razendsnel, de
Rossa is een stuk lichter en daardoor nog een stuk sneller Een top
van boven de 300 kilometer per
uur is vanzelfsprekend voor een

auto van dit kaliber De voorruit is
vrij klem gehouden om een zo laag
mogelijke
luchtweerstand
te
behouden
De Rossa is zo ontworpen dat deze
ook daadwerkelijk rijdt Vaak zijn

conceptcars niet van hun plaats te
krijgen Helaas wil dat niet zeggen
dat de Rossa ook daadwerkelijk m
productie gaat Jammer, want niets
lijkt mooier dan een wedstrijd op
Het Circuitpark Zandvoort met allemaal Rossa's

N

issan breidt het gamma van de Almera uit met een sedanvariant. Deze vormt een aanvulling op de reeds leverbare
drie en vijfdeurs uitvoering. Het gamma wordt in augustus
verder gecompleteerd met de Almera Tino, een compacte MPV.
De sedan ziet er sportief uit Met
zijn lengte van 4,425 meter is de
auto ruim 24 centimeter langer dan

de hatchback Daarmee haalt de
Almera sedan een kofferbakmhoud
van maar liefst 460 liter Door de

achterbank neer te klappen kan
deze ruimte nog verder toenemen
Ook m de sedan is aandacht
besteed aan allerlei handige
opbergmogehjkheden m het mterieur
In tegenstelling tot de m Engeland
gebouwde Almera hatchback komt

de sedan uit Japan Er is keus uit
drie motoren Een 1.5-liter en 1,8-!
liter benzinemotor of de 2,2-hter
direct ingespoten turbodieselmotor
Qua uitrusting is er keuze uil een
Comfort of Luxury-uitvoering De
Comfort is standaard al uitgerust
met airconditioning, elektrisch
bedienbare zijruiten en centrale
deurvergrendeling
De Almera
Sedan is leverbaar vanaf 37 445
eulden

Beschaaf
W

e rijden door een kuil
waarin het water zo'n
70 centimeter hoog
staat. De wielen rollen over
grote keien. Geen probleem
voor de Volvo Cross Country
stationwagon. Het betreft
namelijk
een
bijzondere
variant van de V70. De vierwielaangedreven
Cross
Country dient als alternatief
voor luxe terreinwagens als de
BMW X5 en de Mercedes Mklasse.
De Cross Country volgt het vorige
model op, dat m 1997 gemtroduceerd werd Mensen die een dergelijke auto kopen willen volgens
Volvo een comfortabele reisauto
die hen ook op moeilijk begaanbare plaatsen brengt "Bijzonder
geschikt dus voor de laatste kilometers naar het huisje m het wintersportoord", aldus Pieter van der
Velden, algemeen directeur van
Volvo
Nederland
De Cross
Country kent weinig echte concurrenten Onlangs heeft Audi de
Allroad Quattro geïntroduceerd en
van Subaru kennen we de Forester
"De Cross Country heeft een lager
brandstofverbruik dan een SUV,
toch biedt hij dezelfde kwahteiten", zegt Van der Velden De
bodemvrijheid, de ruimte tussen
het laagste punt van het chassis en
de onderkant van de banden, van
de auto komt met 209 mm dan ook
overeen met terreinwagens als de
Jeep Grand Cherokee en de
Landrover Discovery
De V70 XC, zoals de typeaanduiding op de achterkant aanduidt,
staat wat hoger op zijn poten Met
grote zilveren letters prijkt de naam
Cross Country op de achterklep De
bumpers en landen op de wielkast
zijn van zwart kunststof en dat is

even wennen Het geeft hem m
ieder geval een veel ruigei uiterlijk
dan de V70 Van voien ziet de
Cross Country er zeer breed, bijna
agressief uit In de grote wielkasten
prijken wielen met een doorsnede
van 16 inch deze zijn voorzien van
banden met hoge wangen en een
vrij grof profiel
Het is natuurlijk prettig dat de
Cross Country m het teirein goed
uit de voeten komt De Volvo-njdei
zal het weggedrag echter belangrijker vinden Tijdens het giootste
deel van zijn leven rijdt de auto
toch op het asfalt BIJ de kennismaking ligt de snelheid van de Volvo
op de bochtige wegen m Zweden
geweldig hoog De auto helt daarbij niet veel over de vierwielaandrijving komt m het natte Zweden
goed van pas op het asfalt De
Cross Country blijkt zelfs een entertamer en tovert een glimlach op het
gezicht van de inzittenden
Verbazingwekkend dat een auto

die bedoeld is vooi zowel weg- als
terremgebiuik zo veel njplezier
biedt Het geluid van de banden
oveiheerst wel bij hogere snelheden, het gaat echter niet imteren
De vijfcilindei motor met een Low
Piessuic Turbo (LPT) klinkt fraai
Low Piessure betekent dat de
krachtbron bij lage loeien veel
tiekkiacht paiaat heeft Vanaf
2 000 toeien biedl hij een koppel
van 285 Nm en dat blijft hij doen
tot de toeientellei 4 800 aangeeft
We leden de veisie met vijftraps
automaat deze veisnellmgsbak
voimt een piettige combinatie met
de 2,4-liter motor De 200 pk zorgen vooi de nodige dynamiek Eind
volgend jaar wordt do Cross
Countiy ook leverbaai met een
dooi Volvo zelf ontwikkelde vijfciImder turbodiesel
Uitstappen bij een rit door de moddei bezoigt baggeivoeten Volvo
heeft claai bij het inteneuiontweip
tekening mee gehouden Op de

De Volvo Cross Country
is zowel op de weg
als m het terrein een bijzonder
prettige auto
vloei liggen matten met een giof
profiel die makkelijk zijn schoon te
maken Als de auto schuin tegen '
een helling oprijdt biedt de speciale .
steun naast de veisnellmgspook l
extra houvast vooi de bijrijder Het
donkerbruine leer van de stoelen
en de poitierbekleding is afgezet
met een grof stiksel Duidelijk een
Volvo dus die bedoeld is voor ruiger werk dan een standaaid V70
De Volvo Cross Countiy staat voor
een prijs van 95 861 gulden eind
september bij de dealei Volvo
Nedeiland veiwacht dit jaai nog i
250 exemplaren te verkopen Vooi
2001 ligt de prognose tussen de
300 en 400 XC's
Stephan Vermeulen
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DAT IS PAS
PROFITEREN

(20-24 uur per week)
Bij het metabool laboratorium van
de afdeling klinische chemie
Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!
(Voor meer informatie zie de elders afgedrukte bon)
Micro advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet
Pla.itsmg is mogelijk in de volgende editiecombinaties

De afdeling klinische chemie verzorgt een breed pakket aan
kwalitatieve en kwantitatieve analyses ten behoeve van patientenzprg en onderzoeksprojecten. De afdeling is in 1999
gecertificeerd door CCKLtest, een kwaliteitssysteem voor de
gezondheidszorg.
Dp het metabool laboratorium wordt onderzoek verricht naar
erfelijke stofwisselingsziekten die zich voornamelijk bij jonge
kinderen presenteren. Naast de diagnostische activiteiten
wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar stofwissemgsdefecten, veelal in samenwerking met buitenlandse onderzoeksgroepen. Op het laboratorium werken ongeveer 30
mensen.

0,7 LITER

ANTINORI
In 1385 heeft Giovanni dl Piero Antinon
zich als eerste telg uit hel geslacht
Antinon als wijnbouwer gevestigd m
Florence Sinds die tijd heelt dit wijnhuis
een grote reputatie opgebouwd Deze
ROOSVICEE MULTIVIT
Santa Cnstina is één van de boegBOSVRUCHTEN OF PERZIK
beelden van Antinon De wijn is voor
90% gevinrïieerd uil de drur.-ensoort
3-PACK-ELDERS5t39"
Sangiovese Deze volle, even
wichtige wijn kunt u serveren
RAPIDICE
bi| roodvlees en kazen
COOI.ER

In hel gebied van de Chablis
vonden wij deze schitterende
wille wijn, gevmilieerd uit de
Chaidonnay druif De wijn
heelt een gouden kleur mei
een mooie groene glans In het
bouquet heelt deze wijn aroma's
van amandelen, acacia en abrikoos.i
Met zijn prellige, evenwichtige
smaak past deze wijn uitstekend
bij vlsgerechten of zomerse salades

ELDERS 32 49

SANTA CRISTINA

ELDERS 14£5

We zoeken een enthousiaste

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad -f Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitenveldertse Courant
F 4 29 per millimeter Sluitingstijd maandag 1500 uur.

collega met een klantvriendelijke

Ed. 11 t/m 15:

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, en de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6,60 per millimeter Sluitingstijd maandag 1500 uur

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F 0,57 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 10 00 uur
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten
" Op verzoek wordl aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een bewijsnummer verstuurd
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht
Alle prijzen excl 17,5 °/o BTW
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel 0900-8998200)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij
Balie Amsterdams Stadsblad,
Het Parool gebouw,
Wibautstraat 131, Amsterdam
Geopend maandag t/m vrijdag van
0900-1700 uur
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week

Technisch personeel
D.I.T. Interim Techniek, een technisch servicebureau,
zoekt (HULP)LOODGIETERS / (HULP) CV-MONTEURS /
DIK- EN DUNWANDIG MONTEURS voor div. projecten.
DIT biedt vaste baan en gratis vervolg opleidingen.
Bel met: 020-6817787.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
Glazenwassen) en dienstverlening M. van Leeuwen vraagt
voor werkzaamheden in A'dam en omstreken ERVAREN ALLROUND GLAZENWASSERS en tevens gevraagd HALFWAS
GLAZENWASSERS en LEERLING GLAZENWASSERS.
Geboden wordt een goed salaris, bij gebleken geschiktheid
een vast dienstverband. Inl. 020-4480976/036-5373722.
Gevraagd schoonmaakster of Schoonmaakbedrijf
vraagt
echtpaar voor een object te voor project Schiphol-Oost
Hoofddorp op woe.- en vrij- schoonmaaksters / echtpaar
dagavond. Per avond 3% uur. (avonduren): 0294-284272.
Tevens schoonmakers/sters
gevraagd voor een object te Schoonmaakbedrijf zoekt voor
A'dam Z O van ma. t/m vnjd. diverse projecten in Z.O. en
van 18.00 t/m 20.30 uur.Abcoude: schoonmaakster /
Schoonmaakwerkzaamheden echtpaar. Tel. 0294-284272.
tijdens de maanden juli/aug.
op verschillende objecten te Gevr. vriendelijke, nette, ervaA'dam Z.O. en A'dam Nrd. ren hulp i.d. huishouding bij
ouder echtpaar, om de week.
Tel 020-6971515/6976617.
Tel. 5716049.

(Para)medisch personeel

Medisch administratief
medewerkers m/v
Bij de afdeling radiologie

en onder alle omstandigheden
niet uit het oog verliest.

verschillende werkplekken, KJ6Z6n

tussen fuiitime of parttime. Zo aantrekkelijk
kan medisch-administratief werk zijn'
Samen met je collega's zorg je voor de administratieve verwerking en afhandeling van alle röntgenonderzoeken Je gaat
werken met het nieuwe computersysteem, houdt medische
dossiers bij en werkt verslagen uit. Daarnaast doe je bahewerk,
waarbij je contact hebt met patiënten, artsen en andere zorgverleners. Omdat je rouleert over diverse werkplekken is je job
extra gevarieerd. Meestal werk je overdag, maar af en toe ook
's avonds en m het weekend. Dat laatste past als het goed is bij
jouw voorkeur voor variatie en levert je bovendien een onregelmatigheidstoeslag op. Je kunt fulltime werken maar ook
parttime (minimaal 24 uur) als dat je beter uitkomt. Je salans is
maximaal ƒ3.833,- bruto per maand bij een 36-unge werkweek, exclusief de onregelmatigheidstoeslag Maar natuurlijk9
inclusief de variatie en prettige werksfeer. Is dit iets voor jou
Neem dan contact op met Mirjam Borg, hoofd administratie,
telefoon (020) 444 28 69 of met Frank Westdorp of Herman
Posthuma, teamleiders administratie, telefoon (020) 444 44 44,
tracer98315 Je schriftelijke sollicitatie met c.v stuur je binnen
twee weken naar Carla Noom, VU ziekenhuis, Postbus 7057,
1007 MB Amsterdam. Of via c.noom@azvu.nl Graag met
vermelding van het vacaturenummer 2000.195 op brief en
envelop of als onderwerp van je e-mail
Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie Dit uit
zich in grote aandacht voor de medische ethiek en een betrokken, menselijke omgang met patiënten en collega's. Voor meer
informatie www.azvu.nl

vu

De zogenaamde 'Cépagewijnen', wijnen van een enkel
druivenras, zijnde laatste jaren razend populair geworden
De druivensoorl wordt op hel enkel vermeld lezamen met
de streek waarde wijn vandaan komt In het warme zuiden
van Franknjk selecteerden wij bij de zeer bekende wijnboer
Edmond Bemard zijn zes mooiste 'Cépagewijnen' van
uitmuntende kwaliteit

JONGE JENEVER

HAARLEM: Californiéplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21
(Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer dan 50 sltferqon, bel voor onze overige
vestigingen tijdens kantooruren. 0172 • 447300

heeft alle dranken!
Alle aanbied ngen zijn geldig t/m 16 jult, zolang de voorraad strekt Druk- en zelloulen voorbehouden

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER'
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

NEDERLANDSE

ziekenhuis

Een zorgzame VERPLEEGKUNDIGE gezocht voor onze
bedlegerige moeder, parttime.
Inl.: 020-6445232.

LOTERIJ

Personeel
aangeboden
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Bouwkundig ingenieur heeft
Mededelingen
tijd over voor tekenwerk!
De peuters en juf Marjolein Tel. 0297-532895.
van peuterspeelzaal 't Stekkie
bedanken
KROON VIS
Oproepen
voor de sponsoring van hun
schoolreisje ter gelegenheid
GEZOCHT i.v.m. Reünie:
van het 25-jarig jubileum.
Stefan Verdonkschot en
Edwin Hagen. Wie kent ze?
CONFLICT? Mediation helpt.
Info. is welkom bij
Bureau Van Wezel, erkend
M. van Leeuwen- de Boer,
mediator. Info: 020-6999004,
tel. 023-5720010.
e-mail: rvanwezel@chello.nl

041 05 111 f 31 U6 K
.. , ....... „.

Opleidingen en
cursussen
Vakopledmg Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!

13J23p26|17I*

08

[>;, "' Heeft u met deze getallen
l*" een volle kaart, dan wint u de
| ThnisBingo van ƒ 25.000,-;
"

-••••'•-"

SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

L ichaamsverzorging
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

Woninginrich ting
DEPI WONING & PROJECT
STOFFERING.
Tel. 06-24593599.
Laat uw tapijt onze zorg zijn.

Financieringen
Autoverzekering
V.A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu-023-5714534.
Uniek m Nederland! Geen
BKR-toetsing, maar toch geld
0900-20 20 720.

Te koop roestvrijstale 4-pits
gaskookplaat ƒ50,-.
Tel. 023-5717753.

Reparatie en
onderhoud
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Vraag en aanbod

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave. Tel.
5719800 na 19.00 uur.

Te koop nieuw badpak.
Maat 48-50, kleur lila/zwart.
Tel 5730133.

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Woonruimte te koop aangeboden
Te koop volledig gemoderniseerde dubbele bovenwoning.
Dr. C.A. Gerkestraat 42 rood
ƒ385.000,- k.k.
Tel. 06-28677303.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en Bel 020-5626271 voor het
kamerverhuizingen/transport. snel opgeven van uw MicroVoll. verzekerd. 020-6424800 advertentie.
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. BINGO SURPRISE;,,
www.sponsorloterij.nl ;: :S
Ledenservice:
0900-3001400 (35 cpm)

Dans- en
balletles

20

J i 07 ï 03 21 1 39 1 44 1 22 $*> 30
.
-3 42 1 28 1 40

Uitgaan
Sportcafé Zandyoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering. 0235715619:06-54616812.

MARTINI FIERO
0,75 LITER
ELDERS
GUSBBECHTV AEMSTEL

DOOSPFUJS
6 FLESSEN

academisch

Verhuizingen

ziekenhuis

CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, SYRAH,
CHARDONNAY, SAUVIGNON BLANC OF CINSAULT

Je verzorgt de administratie van patiënt- en monstergegevens,
controleert gegevens in laboratoriumaanvragen op fouten en
onvolledigheden en corrigeert deze. Ook voer je aanvragen in
de computer in, verwerk je uitslagbrieven en declaraties en
completeer en archiveer je patiëntendossiers. Naast deze patientgebonden taken verricht je verschillende andere werkzaamheden zoals agendabeheer, distributie van de post, verzorgen van bestellingen, voorbereiden van bijeenkomsten e.d.
Je hebt een MAVÓ/HAVO-opleiding, bij voorkeur aangevuld
met een opleiding voor medisch secretaresse (NAMS). Naast
een goede typevaardigheid heb je ervaring met verschillende
softwarepakketten zoals WordPerfect, Word, QuattroPro, Excel en ZIS. Je kunt aanvragers van onderzoek of gastmedewerkers in goed Engels te woord staan; kennis van meerdere
talen strekt tot aanbeveling. Verder ben je enthousiast, zelfstandig, accuraat en klantvriendelijk. Je werkt nauw samen met
een collega-administratief medewerker, stemt werktijden op
elkaar af en vervangt elkaar tijdens vakanties. Het is een part:ime functie van 20 tot 24 uur per week voor de duur van een
aar, met de mogelijkheid tot verlenging.
Voor meer informatie bel je met mevrouw M. Rondao, administratief medewerker, telefoon (020) 444 28 80, mevrouw dr. D.
Neele, biochemicus, telefoon (020) 444 29 14 of met dr. ir. C.
Jakobs, hoofd metabool laboratorium, telefoon (020) 444 24
16. Je schriftelijke sollicitatie met c.v. stuur je binnen twee weken naar Carla Nopm, VU ziekenhuis, Postbus 7057, 1007 MB
Amsterdam. Of via c.noom@azvu.nl Graag met vermelding
van het vacaturenummer 2000.145 op brief en envelop of als
onderwerp van je e-mail.
Het VU ziekenhuis werkt vanuit een christelijke inspiratie. Dit uit
zich in grote aandacht voor de medische ethiek en een betrok<en, menselijke omgang met patiënten en collega's. Voor meer
"nformatie: www.azvu.nl

Ben je medisch-administratief geschoold en heb je belangstelBeeld en geluid
ling voor automatisering? Lever je graag kwaliteit, hou je van
uitdagingen en wil je werken m een collegiaal en dynamisch
team? En zoek je yanatie? Dan ben je geknipt voor een baan ZOMER-LEEGVERKOOP TOP HIFI
als medisch-administratief medewerker bij de afdeling radiolo- & sur: MOET WEG! Harm/Kardon; Teac; SonyEQS; Rotel;
gie Deze afdeling voert jaarlijks zo'n 130.000 onderzoeken uit Technics; Infinity/JBL; JMLab; Final esl; ARION buizenverst.
ten behoeve van poliklinische en klinische patiënten en voor CARIDAX Hifi, Adm. de Ruyterweg 131 Asd-w 020 6837362.
externe aanvragers als specialisten en huisartsen We zijn
bezig over te stappen van conventionele technieken (het afDieren en -benodigdheden
drukken van rontgenfoto's) naar een meer geavanceerde
techniek (het volledig digitaal verwerken van alle verrichtingen).
LAPJESPOES 3 j. zoekt een
Dit betekent dat we met nieuwe geautomatiseerde systemen
huis waar ze zelf uit kan. Tel.
Ellen Cats Hondenkapsalon, na 20 u. 020-6204000.
gaan werken. En daar hebben we jou hard bij nodig!
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
ANITA'S DOGCARE
werken in een dynamisch team,
023-5730068.
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.
een nieUW computersysteem, COntact met
patiënten en zorgverleners, fOUlGrGn over

KRONENBOURG
BIER - 10-PACK
ELDERS 123f

instelling, die Zelfstandig kan werken

Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1,98 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 10 00 uur
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Ze l fou t en voorbehouden

Mag-lite 2-cell
zaklantaarn i

BON VOOR EEN AHIX)
MET l JVflLJOEN
[S'Ja, ik wil een auto met daarin 225.000 gulden of zelfs l miljoen
winnen. En maak dan naast de prijzen in de maandelijkse trekkingen
kans op tienduizenden Bmgopnjzen!
Met deze lotnummers wil ik winnen:
dag maand jaar

Op dit nummer kun je anoniem blijven zolang je wilt!
Hetty, 25 jr, 1.71, donkerblond
en bruine ogen. Wie heeft
interesse in zo'n jong bloempje als ik? Ik verwacht nette
en serieus bedoelde spontane
reacties
op:
boxnummer
345336

Ongebonden man met docf
tertje van 4 zoekt via dit nurr
mer contact met een fijn*
vrouw. Mijn naam is Rob, 3i
jaar en wil graag eens met f
babbelen. Durf jij, pak de te
lefoon en bel 100% voor mei
0800-4140 ! BoxnummE
770167

Alleenstaande
Antilliaanse
vrouw, 42 jaar, 1.74 lang, met
een MBO opleiding wil graag
in contact komen met een
hele gezellige, lieve man.
Trefwoorden: veel lachen,
uitgaan, thuis en gevoel voor
humor. Boxnummer 218352

Thuiskomen en een arm oc
je heen krijgen daar verlang
weer naar! Ik ben een vlotte
jeugdige, blonde vrouw va11
52 met bruine ogen. Hou va
terras, aerobics, theater etc
Boxnummer 238718

Vlotte receptioniste/telefoniste
van 52 zoekt man die gek is
op zon, zee, strand en een
glas wijn met een fijn gesprek.
Ben je groter dan 1.80 spreek
dan in op mijn box. Boxnummer 223863
Wie wil er me mij een nieuw
avontuur beginnen? Je mag
bellen op 0800-4140 dus pak
snel te telefoon! Ik ben Dennis, 26 jr. Meer info hoor je op
mijn boxnummer! Boxnummer
770185
Jonge vrouw 24 jr, slank, met
mooi postuur, donkerbruin
lang haar en groene ogen. Ik
hou van een terrasje en een
bioscoopje.
Boxnummer
289199

Lot l

Voor elk lot worden dne cijfers toegevoegd aan de ingevulde geluksdag. Ik machtig
u hierbij tot wedcropzeggmg voor elke maandelijkse trekking en de jaarlijkse Extra
Trekking ƒ 10,- per lot van nevenstaande rekening af te schrijven.
Deelname houdt in aanvacirding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel 0900-300 MOO (35 cpm)

-r,

NEDERLANDSE

D mevrouw

Ik ben Albert een betrouwbare
jongeman van 37. Wat ik
zoek, is een leuke, lieve en
eerlijke vrouw voor relatie.
Boxnummer 733241

MONIEK, 31, gescheider
woonachtig in de randstat
donker haar. Ik hou van d
sauna, ga jij eens met m
mee? Je moet wel aardi
serieus en netjes zijn! Mee
info via: Boxnummer 218395
Spontane vrouw van 56 jaar
het alleenzijn zat en zoekt ee
gezellige, leuke man rond
60 jaar. Ik heb zwart haï
rook en hou van dansei
wandelen, enz. Bel je mj
Boxnummer 302890
Ben jij net als ik de ware ge
woori nog niet tegen gekt
men? Hou je ook van lache
en ber: je aantrekkelijk, eerl]
en tot ca. 40 jr? Ik ben ee
slanke, aantrekkelijke vrou»
Boxnummer 313135
Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam

Personenauto's
te koop aangeboden

LOTERIJ
D de heer

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u beller
met 0906-50.50.232.
Spontane meid van 34 met Niet onaantrekkelijke vroui
lang bruin haar, bruine ogen, die jij schat op 35, slan
1.70 lang, 75 kg is op zoek vrouwelijk, donkerbruin haar
naar een eerlijke, betrouwbare bruine ogen, moeder van
jongeman, ouder dan 37 die kinderen, is op zoek naar es
weet wat hij wil in het leven. maatje voor een serieuz
Eerst voor een leuke date en LAT-relatie. Ik ben geen dooi
als het klikt iets serieus. Box- sneetype!
Boxnumme
nummer 332638
302878

150.00.06

Naam:
Adres:

Postcode:
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- tel:
Geboortedatum: (dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

SAABservice Molenaar BV
Rep., onderhoud en APK
SAAB 9,3 - 9,5 - 900 - 9000
Eigen rev.afd. voor SAAB
motoren/versn.bak
Div. SAAB occ. bj. '90/94
Tel. 023-5614097

Pontiac Viero, b.j. 1988
cilinderautom. Vr.pr. ƒ5500
APK tot april 2001, targada
en airco. 020-6834901.

(Bromfietsen
Dames- en herenrijwiel. Tron
melremmen, 3 versnel!., a
nw, ƒ200,- p. st. 020-610031'

Clubs en privéhuizen
BACCARA ZAANDAM, Privé
Club onder vrouwelijke leiding.
Wij zoeken meisjes en dames
die willen bijverdienen. Ervaring is niet noodzakelijk. Je
kunt zelf bepalen wanneer je
wilt werken. Bel dan van ma.
t/m vrij. tussen 13.00 t/m
01.00 uur, tel. 075-6164558.

Cynthia, Ind. meisje 20 jr ^
went heren/echtp.
bi|
thuis/hotel. 0625-293125.

Katja, jong, lief, meisje ktf
bij u thuis/hotel. 0627-5063J
Met spoed ass. gevraagd

0906-lijnen
Bon opsturen (londcr postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer
L.O. 730/0002/829 d d 19/12/1997.

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Geen 0906 op je rekening! Bel
nu de datinglijn 0800-4901
(b.g.g. 010-2946151)
Nu 60cpm! Gay direct apart!
Binnen 3 sec. live op
0906-0888
Vrouwen, 18-55, geven telnr.
voor contact!
Bel: 0906-18.22 (1qpm).

Nieuw! leder uur leuke
wen op SBS-6 text pagj
745. Kijk en bel 0906-1-n
(99cpm).

Geen wachttijden, geen
saaie intro's. Direct apaf
0906-1721 (100 cpm)
Postcode dating: vrouwe^1!
Uit jouw postcodegebieo F
0906-50.230.85 (SOcP™

Festival 2000
14-15 juti, Zandvoott

15 juli On the Beach by Venice Beach 2a
Come and Dance on the beach of Zandvoort, and enjoy this summer
the Salsa Lounge with the hot sand under your feet,
the sun in your face and the latin music in your ears.

Welcome to the latin village
Salsa Workshop from 16.00 till 17.00 by Ivan.
Samba workshop from 17.00 till 18.00 by Claudio Gomes
Strictiv Saisa from 18.00 till 00.00 with host „MO"

ieuwsblad
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OPLAGE: 7972 EX.

Z merkrant

S

wingende salsa in het centrum en wie het rustiger
aan wil doen kan op het
strand gaan liggen.
Sportievelingen kunnen hun
hart ophalen bij het Beach
Soccer en snelle jongens kunnen zich vergapen aan snelle
Porches op het Circuit Park.
Ook snel zijn de paarden bij de
korte baan draverij in de
Zeestraat. Voor de cultuurliefhebber is deze zomer voor het
eerst het JuttersmuZEEum op
het strand geopend en het cultureel Zandvoorts Museum aan
het Gasthuisplein heeft een
restyling ondergaan. Kortom: er
is weer voor ieder wat wils deze
zomer. We geven in deze
Zomerkrant een overzicht.

8 en 9 juli

20 juli

22 en 23 juli

Nationale autoraces
Circuit Park
Zandvoort
gehele dag

Korte baan draverij
Zeestraat
donderdag

Porsche Club
Circuit Park Zandvoort
zaterdag en zondag

15 en 16 juli

21 t/m 23 juli

21 t/m 30 juli

Tropicana Festival
diverse podia in centrum
zaterdag en zondag

Beach Soccer
strand bij Seagull
vrijdag tot en mét zondag

Kermis
Prinsesseweg
en Zwarte Veld

Zanduoorts
Nieuwsblad
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HAIRWAVE
Per l juli zijn wij verhuisd van Zeestraat 36

NIEUW ADRES: HALTESTRAAT 39

gegarandeerd de mooiste foto's
i"1

Tel. 023-5730838
Geopend di. t/m vrij.
9.00-18.00 uur
zat. 9.00-17.00 uur

r-

VAKANTIEAANBIEDING

WAARDEBON

Liefst op afspraak

WAARDEBON

/^SOkbrtirig

Tevens /.ijn wij op /oek naai

op pasfoto's
".-.- ' - ' :• : e n . ' / - . . ; - ; ; ; / : .
djrectklaar
;

gratis ontwikkelen
' '••\!':•'-.' -' : -;t x-"'-^ -'- : -''
gratis index

i\

2e foto
kado

Evehjn ter Weer en Yvonne Witkop

EEN LEERLING M/V

Wij zijn gespecialiseerd in f olie coupe soleils
en werken metprodukten van Davines

ook
APS films
. - • . • '•
".'..""

1 uur

OPENINGSAANBIEDINGEN

klaar

Gehele maand juli folie coupe soleil

•:..•'

in

';;::

l

Foto Focus

Haltestraat 37a
Zandvoort

NU100,-i.P.v.i3o,bij inlevering van deze bon

023-5715810

Bruna Balkende
grote krocht 18 zandvoort

geheel mmK

NIEUW IN ZANDVOORT
Gelateria Italiana

Meer dan 40 verschillende smaken ijs
en iedere dag vers gemaakt

Speciaal om mee te nemen

IJSTAARTEN IN 4 VERSCHILLENDE SMAKEN
door onszelf bereid

* BOEKEN

* CD ROMS

*TIJDSCHRIFTEN

* ROOKWAREN

* WENSKAARTEN

* STAATSLOTEN, LOTTO

* KANTOORARTIKELEN

* TELEFOONKAARTEN,
STRIPPENKAARTEN,
ENZ.

geopend 7 dagen per week
ma. t/mvr.
9.00 -18.00 uur
za.
9.00-17.00 uur
zo.
13.00-17.00 uur

Bij ons proeft u de echte Italiaanse sfeer
ledere dag geopend van 11.00-24.00 uur
Schoolstraat l, Zandvoort, tel. 023-5718720

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Het stokoude houten mannetje is
te populair, dat gaat achter glas
„De route die je loopt, eindigt in een gang met stukken
over het Zandvoort van nu. Wat we daar gaan exposeren
kan vanalles zijn. Te denken valt aan hedendaagse
kunst."
De kijkrouie start in de ruimte waar het ontstaan van
Zandvoort te zien is. Etsen en tekeningen geven een
beeld van een stuk kust dat is verworden tot een waar
dorp. Op de grond staat een houten beeld van een oud
mannetje. Zijn pijpje is gebroken. Het beeld is oud,
ongeveer vijhonderd jaar.
„Dit is het orginele mannetje dat vanaf 1500 op het
mannen- en vrouwengasthuis stond. Het is gerestaureerd, maar het pijpje is nog steeds kapot. Hij gaat ook
de vitrine in, anders blijven mensen er maar aan zitten."

Door de renovatie die het
Zandvoorts Museum momenteel
ondergaat, heeft het meer weg
van een timmerwerkplaats dan
een museum. Voor het gebouw
liggen planken in laagje zaagsel
naast decoupeerzagen en
schuurmachines. Maar het komt
volgens directeur Bram Krol
allemaal goed. „We hopen half
juli proef te draaien met
publiek."

B

INNEN STAAN ALLE stukken door elkaar en op
de grond. Krol loopt naar een omgevallen spinnewiel en ziet dat het kapot is. „Dat moeten we
maar even maken. We, de vrijwilligers en ik, doen zo
veel mogelijk zelf. Zonder hen had de verbouwing nooit
kunnen plaatsvinden."
Samen met het team van vrijwilligers heeft Krol de
schilderijen en beelden schoongemaakt, opgeslagen en
gerubriceerd. „Lastig om te doen, maar het loont wel
om straks alles m een keer schoon in het museum te
kunnen zetten."
Het vernieuwde museum laat het ontstaan van
Zandvoort zien en het verdere verloop tot aan nu.
Voorheen stopte de expositie in de zeventiger jaren.
Volgens Krol zijn er toeristen en andere gemteresseerden die ook over het heden meer willen weten.

Bram Krol controleert of het nieuwe pijpje op zijn plaats
zit

j

Foto Karin Schut

Na deze ruimte komen de bezoekers in een stijlkamer
die is ingericht als een rederskamer. Hiernaast is een
oud vissershuisje te zien. Ruim hadden de arme vissers
het niet. In een kamer die niet groter is dan vier bij vijf
meter, woonde een heel gezin. Het museum stuitte op
een klein probleem met de lichte vloer.
Krol: „Vroeger gebruikte men zogenaamde biezenmatten als een tapijt op de grond. Dit zijn in elkaar geweven
grasmatten. We konden geen leveranacier meer vinden
die ons de matten kon leveren. Om de lichte grenen
vloer wat donkerder te maken, wilden we de vloer beitsen. Alleen pakte de beits niet goed. Nu zit er niets
anders op dan een nieuw parket te leggen."
In de zaaltjes die volgen, zijn allerlei kledingstukken,
maquettes en foto's te zien die te maken hebben met de
geschiedenis van Zandvoort. Zoals de oude watertoren
die in 1943 door de Duitsers werd neergehaald, de oude
ABN-bank en de passage die Zandvoort ooit had. Ook
maquettes en een sloep van de reddingsmatschappij zijn
aanwezig.
„Boven is een zaaltje waar we films, dia's kunnen laten
zien. Nieuw is de gehandicaptenlift die naar het zaaltje
leidt. De expositieruimtes beneden zijn allemaal op
gelijk niveau gemaakt. Geen opstapjes en trapjes meer,
zodat rolstoelen vrije doorgang hebben."
Fabio Davies

V INTERSPORT
MICHAEL LIJESEN

HEMA
ZANDVOORT

Kerkstraat 16, 2O42 JE Zandvoort

7 DAGEN GEOPEND

Auto Strijder Carwash
wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT

(A/ 0A/2Ê LUNCHROOM
Appelkruimeltaart
met een lekker
kopje koffie
normaal 5,75

Nu ook op zondag
geopend

NU

4,50

tegen inlevering van deze advertentie

Zandi/oorts
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/American Chicken Menu * /American Chicken Menu
KEUZE UIT DE
VOLGENDE MENU'S:

SMALL

1.MILD-WING menu, mild gekruid
2. HOT & SP1CE-WING menu, heet gekruid
3. AK'.-WING menu, met kerrie kruiden,
dus pittig!
4. BIG-WING menu, medium gekruid
5. FRIED-CHICKEN menu, mild gekruide
kip karbonades drumsticks
6. HOT &SPICE FRIED-CHICKEN menu,
heet gekruid!
7. KIPPEN BOUTEN menu, mild gekruid
8. FINGERS (zonder botjes)

MEDIUM

LARGE

6 stuks
6 stuks
6 stuks

9 stuks
9 stuks
9 stuks

12 stuks
12 stuks
12 stuks

3 stuks
2 stuks

4 stuks
3 stuks

5 stuks
4 stuks

2 stuks

3 stuks

4 stuks

1 stuks
5 stuks

6 stuks

2 stuks
7 stuks

Kerkstraat 8

Zandvoort

VOOR
CD, MC, VIDEO, MD, DVD,
CD-RoM, BLANCS, NINTENDO 64,
PLAYSTATION, DREAMCAST,

Bovenstaande menu's zijn inclusief saus, salade en wedges

ACCESSOIRES, PRE-PAID,

SAUZEN
* Cocktail
* Knoflook
* Me/rose
* Smoked BBQ
* Sambal
Mosterd

SALADE'S
* Oor/da
* Kool
* ^exi
* Fruit
* Aardappel

TEL. KAARTEN VAN LlBERTEL,
KPN,ÏELFORT, BEN,DUTCHTONE

Speciaal BIG-CHICKEN menu
Van alle kipsoorten één MILD-WING
HOT&SPICE-WING
AKI-WING
BIG-WING
FRIED-CHICKEN
HOT & SPICE FRIED-CHICKEN
KIPPEN BOUT

Café

öHOOTEDö

inclusief wijn, salades en frites

Zandvoort

BUDGET family menu voor 2 personen

"-v •-••-:'.~••-~ ~-:~-•~:- \'.-::-" •-•'•".-•• -•? A. -^:---J:.r. :-V. >•"":•'" : • • " • : '-,-": -'•- ''-•."V"i.. •.-'-•::' •.•.-•':-••-.,•.'.- •:'-.:->::-:-;^ >-.-. -:-«• •;;;

2 Bouten
2 Fried
2 HotWings
2MildWings

2 Salades
2 Sauzen
en frites

voor

Zondag 9 juli:

Zaterdag en
15 en l6 juli:
2 Fried Chicken
2 HotSpice
2 BigWings
2 Kip Fingers
2 Wings
2 HotWings
2AkiWings
en frites

1
1
1
1

Florida Salade
Kool Salade
Cocktail saus
Knoflook Saus

voor

Zondas l6 iüli:

[ Quincy Live ]
l met live muziek op
l groot buitenpodium!

(Clubavond
met: Erick E

Kortebaandraverij
met na afloop live muziek in Shootersü

Deze menu's zijn ook voor 4 personen verkrijgbaar

Zondag 23 juli:
* American Chicken Menu * American Chicken Menu
Haltestraat 23c, Zandvoort
tel. 023-5733003
Geopend van 16.00 t/m
22.00 uur
Ook frisdranken verkrijgbaar

Zondag 30 Juli:

fCkibavond
-(_mer: Marco V (Soutside spinners)^

Clubavond
met: Natsjascha (ex-Roxy)^

o p e n : d o n d e r d a g t / m z o n d a g v a n a f 20.00 u u r !
Haltestraat 56A-Zandvoort www.shooters.nl

nieuwstext pag.335

Zanduoorts
Nieuwsblad

Editie 17

ZOMERKRANT

woensdag 5 juli 2000

Salsa, merengue,
kaseko en reggae; het
is slechts een greep
uit het repertoire dat
tijdens het
Tropicanafestival op
14 en 15 juli te horen
is. Het centrum van
Zandvoort ondergaat
dan weer een tropische metamorfose
met swingende bands,
waarbij niemand stil
kan blijven zitten.
Wie het echt te warm
krijgt, kan op het
strand op zijn
Amerikaans gaan
'loungen'.

an van
nkoorts
Sonny's Inc.
speelt vrijdag
vrijdag 14 juli
swingmuziek
op het podium
bij café Neuf
en Chin Chin

E NAMEN VAN de bands
die op het Gasthuisplein
op het podium bij Het
Wapen van Zandvoort, Sesto
Senso en het Circus spelen,
Fruta Bomba en Tropic Sound,
zijn al genoeg om de bezoeker
in tropische stemming te brengen.
Bij Yanks Saloon op het
Dorpsplein treden twee
allround bands op, Yamento en
TMT (The Music Translators).
Laatstgenoemde band brengt
een aangename mix van merengue, reggae en kaseko, vrolijke
Surinaamse muziek, ten gehore.
In het midden van de
Haltestraat bijt vrijdag op het
podium bij café Neuf en Chin
Chin party-band Sonny's Inc.
het spits af. De groep spoelt
bekende soulnummers en eigen
werk, variërend van ballads tot
swingmuziek waarvan iedereen
uit zijn dak gaat.
Op zaterdag is het feesten met
Cumbanero, een twaalfkoppige
salsaband met vier blazers en
Sonia Perez, een van
Nederlands beste salsazangeressen. De band wordt bijgestaan door een echte 'papa
salsa', die met zijn trommel het
ritme voor de band aangeeft.
De cafés aan het einde van de
Haltestraat (La Baslille. De
Meter, Shooters, De Lamslrael,
Prietpraat, De Meerpaal) hebben vrijdagavond geen concert
gepland, maar binnen kan men
zich wel in de Caribbean wanen
met Zuid-Amerikaanse interieurs, salsamuziek en tropische
cocktails. Op het podium aan
het einde van de Haltestraat
staat zaterdag de band
Caribbean Wave. Deze vijfmansformatie speelt Caribische
muziek, pop en r&b.
Tussen de optredens door is
het zaterdag lekker onderuitzakken in de 'salsa lounge' van
Beach Club Venice. Wie de salsa
nog niet onder de knie heeft,
kan 's middags meedoen aan
Ivan's Salsa Workshop. Tot middernacht kan er gedanst en
gelounged worden met dj Mauiï
en diverse dansoptredens.
Workshop en concerten zijn gratis toegankelijk.

D

\-

Programma vanaf 20.00 uur:

Vrijdag 14 juli
Dorpsplein Yamento
Gasthuisplein Fruta Bomba
Midden Haltestraat Sonny's
Inc.
Einde Haltestraat tropische
avond in cafés
Op het
podium
aan het
einde van
de
Haltetsrraat
staat zaterdag
de band
Caribbean Wave.
Deze vijfmansformatie speelt Caribische
muziek, pop en r&b

Zaterdag 15 juli

Wie de safëa nog niet onder de knie heeft, kan
zaterdagmiddag oefenen in de Haltestraat

Dorpsplein TMT
Gasthuisplein The Tropics
Sound
Midden Halteslraal Cumbanero
Einde Haltestraat: Caribbean
Wave
Strandpaviljoen Venice Beach
(Boulevard Paulus Loot 2a)
16-17 uur salsa workshop, 17-18
uur Claudia Gomez, 18-24 salsa
dj Mauri, Jorge Suarez en Duo
Pimenta.

K£

l pond
KIBBELING

Ei
si

Gezondheid bij u op de markt.
Deze zomer voor de doorbloeding

f 9.00,-

Venal 90 capsules
F3O,-

alle soorten verse en gerookte vis bij
onze kraam
TOT ZIENS OP WOENSDAG

4^

Woensdag - visdag ^
bij Biokhuis op de markt

KOOP UW PLANTJE

inde benen

markten:
Schalkwijk
Lindengracht
Krommenie
Amstelveen

iedere woensdag op de markt

Zandvoort

•*i

Edward van de Pol
E f=J U

ENTRECOTE

2 voor

samen 300 gram

033-2985602

N
p
l" i
^ ^

De Jong's Drop

CORDON BLEU

Elke week volop aanbiedingen.
Groot assortiment drop en snoep.
Prachtige Belgische roombonbons plm. 25 soorten.
Vele soorten
chocolade en volop kinderzakjes

VARKENSHAAS

van

1,-, 1,50 en 2,50
Kom. Kijk en Profiteer!

4 voor

"samen 400 gram
2 voor

samen 400 gram
BIEFSTUK

10.°°
10.°°
10.°°
10.°°

3 voor
samen 300 gram
Zomerspecialiteiten:
kant en klare spare-ribs

ikilo

13.98

;

voor verse bloemen
tegen een lage prijs
kunt u terecht bij

ARIE KLUFT's
u vindt ons aan de
centrumkant
van de weekmarkt

Sent a dit

B ij u op
de markt
altijd VERS

10 soorten
gegrilde
kipprodukten
110 soorten
verse
kipprodukten

POELJERSBEDRUF

Gefeliciteerd! U kunt bij het kantoor
van Zandvoorts Nieuwsblad een marktwaardebon ad f 25.- in ontvangst nemen.
Deze Bon kunt u besteden bij de op deze
pagina adverterende marktkramen.

Kees bakt het zelf
alles dagelijks m s
Goede kwaliteit
en niet duur!

Iedere week
op de
woensdagmarkt

GOUDSE STROOPWAFELS
Iedere woensdag op de wcckiiiarkl van Zandvoort
verse Goudse stroopwafels.

Groente en fruit
bij u op de markt

Mini stroopwafels
Appel stroopwafels
Kancel stroopwafels
Super stroopwafels
Zakjes snippers

Fa. C. Tuinenburg
Goudse stroopwafels
2805 J L Gouda
Tel: 01825-20838

SERVAAS
3 kilo perssinaasappelen

stroopwafels

Tip voor een heerlijke stroopwafel
's winters op kamertemperatuur
's zomers koel bewaren

f5.Volop zomerfruit

Zandvoorts
Nieuwsblad

Editie 17

ZOMERKRANT

13

woensdag 5 juli 2000

Overvol raceweekeinde
op circuit
De Nederlandse
Autorensport Vereniging
en de Historische Auto
Ren Club organiseren op
8 en 9 juli op het Circuit
Park Zandvoort de
NAV/Harc clubraces. Een
overvol raceweekeinde
met naar verwachting
boeiende autosport.

aast de Nederlandse deelnemers in de Super Car Cup, de
Vege Series, de Compact
Cars/Merwede Springs Cup, de MGCompetitions, de Historische
Monoposto's en de Historische
Toerwagens en GT's komt er een
groot contingent van buitenlandse
deelnemers naar Zandvoort. Onder
de titel 'Procar Sea Trophy' verschijnen de toerwagens uit de
International Special Car Serie, het
Procar-kampioenschap en de Mazda
MX5-Trophy aan de start.
De Iscs is een internationaal kampioenschap volgens de reglementen
van de FIA Groep N, met coureurs
uit Engeland, Duitsland, Italië,
Frankrijk en Oostenrijk. Het
Belgische toerwagenkampioenschap
en de Mazda MX5 merkenklasse zijn
gebundeld onder de naam 'Belgacom
Trophy' en bestaat in hoofdzaak uit
Belgische deelnemers.

N

De Iscs rijdt zaterdag 8 juli een race
over twee uur en sluit zich zondag 9
juli aan bij de Procar en Mazda's
voor een gecombineerde race over
tweemaal dertig minuten, onderbroken door een verplichte pitstop van •
vijftien minuten. Het geboden programma waarborgt ook dit jaar weer
veel spektakel op de Zandvoortse
racepiste.
De toegangsprijs op zaterdag 8 juli
bedraagt twaalf gulden en vijftig
cent voor de duinen, tribune en rennerskwartier. Zondag 9 juli is de toegangsprijs 25 gulden voor tribune en
duinen, terwijl voor het rennerskwartier 20 gulden extra dient te
worden voldaan. Kinderen tot twaalf
jaar, onder begeleiding van een volwassene, betalen de helft van
genoemde bedragen. Kaarten zijn op
8 en 9 juli verkrijgbaar aan de kassa's van Circuit Park Zandvoort.

Op het circuit van Zandvoort zijn op 8 en 9 juli spectaculaire races te zien
Foto Chris Schotanus

Porsche Clubs
ET CIRCUIT PARK
Zandvoort heeft in de
overvolle racekalender
altijd plaats voor clubraces
uit andere Europese landen.
Niet alleen Zandvoort als
badplaats trekt veel belangstelling, maar ook het circuit
heeft Zandvoort internationale bekendheid gebracht.
Zo organiseert de Porsche

H

Club Schwaben op zondag 23
juli haar clubraces op Circuit
Park Zandvoort. Porsche
Club Schwaben zorgt ervoor
dat zondag 23 juli Zandvoort
zich hult in een Duits jasje.
Niet alleen zondag nemen de
Duitse Porsche Clubs het circuit in beslag, maar reeds
vanaf donderdag 20 juli zijn

de Porsches actief. Veel actie
op de baan met onder andere
een ruim drie uur durende
Porsche race.
Op zaterdag en zondag wordt
er getraind en geracet vanaf
10 uur tot 18 uur. Liefhebbers
van de Porsches zijn welkom
en mogen het circuit gratis
betreden.

PARK ZANDVOORT
CRAN DORADO GROUP \\

HARTELIJK WELKOM BIJ
Park Zandvoort - Gran Dorado Group
Ook u als inwoner en bezoeker van Zandvoort heten wij graag van harte welkom in ons bungalowpark of hotel.
Gran Dorado beschikt over diverse restaurants en bars in verschillende stijlen. U kunt
365 dagen per jaar bij ons terecht voor een
fijne vakantie, een gezellige avond uit of een
heerlijk diner.
fn.

Diverse
foto- en video c«
(uit voorraad fev

Ook voor een partijtje tennis, squash, kinderpartijtjes, bowlen of kegelen kunt u bij ons prima terecht.
Verse broodjes, leuke winkeltjes, een goede supermarkt, we hebben het allemaal.

Kom eens lang of bel

«ÖMBIlENNOlGÖirEMïIIlllii

Park Zandvoort Grao Dorado Group
telefoonnummer 023-5720000

p
te

Parsley
•Bloemenshop
H altestraat 10
2042 LM Zandvoort

tel. 023-5719775

TENNIS 2OOO
ASICS GEL CAPTURE

Zeer aparte bloemstukjes
lieve en leuke boeketjes

Comfortabele herenschoen mei Cel-unit

ESPRIT - RAGS - SALTYDOG - LAPAGAYO BODEAN

SHIWIZOMERAKTIE

alle zwembroekjes

Vanaf F 10,Ook verzorgen wij uw
bruids- en grafwerk

NIKECOURTSENSE
Dames tennisschoen. Air-unit in de hak

15,-tot25,25,-tot 35,25,-tot 35,25,-

alle shorts

m BARBARA F A R B E R - B F - BIRD DOG -ARTWORKS

Wij bezorgen tegen kleine vergoeding

KOM SNEL KIJKEN NAAR ONZE NIEUWE COLLECTIE

DECADEWA

Op een steenworp afstand
van het Raadhuis

GrarrKSfé - RistoranCe Italiaro

Ü

vindt u een grootse sortering
mineralen, edelstenen & kristallen,
óók verwerkt in zilveren sieraden.

Holtestroot l O
2042 LM Zondvoort
Tel: 023 - 573 09 29

Kies de steen die bij u past of zoek een wonderlijk altematief tegen uw lichamelijke klachten. Beleefde
wonderlijke kleurenpracht ook in zoutkristallen.
Wist u, dat wij naast onze collectie hand- en schoudertassen ook een ruim assortiment klein lederwaren
verkopen!

Buiten onze menukaart
dagelijks diverse specialiteiten

TRI DO

NEW AGE EN KADOW1NKEL

Haltestraat 10B - Zandvoort
Telefoon 023-5713703
dagelijks open tot 20.00 uur

Openingstijden: Grand-Cofé 09.00 -17.00 uur
Risloionle lloliono 18.00- 23.00 uui

l!

kinderschoenen

...^
Bij Disc 2000 nu
Bon Jovi

Crush of

TQ 35,the second coming

Disc 2000 Altijd Voordelig

mef o.a.
B.U.C.K.LE.My.Shoe.
Naturino
Moschino
Andrea Montelpare
Pom d'api
D&G
Mod 8Haltestraat lOa • 2042 LM e Zandvoort
fel/fax+31 (0)235719919«mob+31 (0)626170521

elke 6 weken
andere reklame
en leuke traktatie
pakketten

Beleef de wondere wereld van

exclusieve design shirts
keuze uit ruim 250 dessins
ook grote maten, tot 6x =XL
MAAK EEN RONDJE ZANDVOORT
voor uw woonsfeer
* MEUBELEN -fr VERLICHTING *
T!T DECORATIES *

WINKELUNIT2 B

Winkelcentrum Jupiter
Haltestraai 2 A
2042 LM Zandvoort

Tel. 023-5719519

GROTE SORTERING

wmmm

m
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Zandvoort als soort Monaco
voor paarden
De vergelijking gaat niet
helemaal op, maar zoals
de coureurs van de
Formule l met een noodgang door de straten van
Monaco rijden, zo doen de
pikeurs dat op hun sulky's
door straten van
Zandvoort. De Korte
Baandraverij Amsterdam
Beach gaat donderdag ZO
juli weer van start.

Op 20 juli draven de paarden
weer door de Zeestraat
acrhieffoto Weekmedia

IEK BIJ D EZ races
6 TB T^
. ?
J is dat de finish in de

\^J Zeestraat iets omhoog
loopt. Daar merken de paarden
weinig van, want het blijft hard
gaan," zegt Adrie van Lent van
de organisatie. 28 paarden staan
ingeschreven om een gooi te
doen naar de hoofdprijs van
vierduizend gulden. In totaal is
er een prijzengeld van tienduizend gulden.
Het is voor de 26-e keer dat de
paarden door straten zullen draven. De wedstrijden zijn een
overblijfsel van de Week van het
Paard, die door Arie Bos, Piet
Drommel en de familie Van Dam

heid van vijftig kilometer per
uur gepasseerd. De tijden die
worden gereden, liggen rond de
22 seconden.

werd georganiseerd.
„In die week stond het paard
centraal en waren er activiteiten.
Je kon ponyrijden, ringsteken
en natuurlijk had je de races.
Deze vonden de eerste drie keer
plaats op het rechte stuk van het
circuit. De belangstelling was

daar laag. Ze zijn toen dichter
naar het strand verhuisd, maar
daar kregen de paarden last van
het stuivende zand. Uiteindelijk
zijn ze beland in de
Kostverlorenstraat en de
Zeestraat."
Om deze straten geschikt te

maken voor de paarden is er een
laag van vier centimeter zand
nodig. Maximale afmeting van
de baan is 325 meter. Op zijn
minst moet deze 270 meter zijn
en voor de uitloop van de paarden is tenminste 75 meter nodig.
De finish wordt met een snel-

De races trekken zo'n duizend
bezoekers. Maar afhankelijk van
het weer kunnen dat er ook
meer zijn. Naast de toeristen en
paardenliefhebbers komen ook
de gokkers naar Zandvoort.
„Gokken verloopt via de
Autotote. Dit is een officieel
orgaan van de totalisator. Een
deel van de opbrengst, 21 "procent, is bestemd voor Korte
Baandraverij Amsterdam Beach.
Onder meer om de begroting
sluitend te maken."

STRANDHOTEL ZANDVOORT
CRAN DORADO GROUP \\
UNDERWEAR for MEN and WOMAN

ZOMERMENU

Aubade
Lou
Marie Jo
Prima Donna
La Perla
Malizia
Marvel
Millesia
Undressed
by Marlies Dekkers
JOOP
panty's
Wolford en
Oroblu

Speciaal voor de zonnige stranddagen heeft onze chef-kok een zomers menu
samengesteld voor maar f 37,50 per persoon

Normandische uiensoep

Malse runder entrecôte met béarnaise saus
geserveerd met witlof en aardappel wedges

Peach melba
(open van 18.00 tot 22.00 uur)

Kerkstraat 38a Zandvoort
Bel voor reservering:

phone

(31 023) 5732650
tax
Strandhotei Zandvoort - Trompstraat 2 - 2041 j B Zandvoort

(31

X.Y^51-^

;^y«Sx^^^ëèi

NIEUW!

strandpaviljoen 5

Boom

Zandvoort- Boulevard Paulus Loot - telefoon 023-5716119

Strandpaviljoen
II

Het enige paviljoen met twee officiële
beach-voet volleybalvelden
Hagel, regen of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.00 uur gewoon door.
Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.
Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.
Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.
Een barbecue of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.
Groot overdekt terras 60 zitplaatsen

mooi ofstecht
wij staan voor u
enieten van uw diner m de. zee..
Qokj)oar ontbijt ofuityeèreide Cuncft,
futen wij u van harte, wdkgm.
Tot ziens
fam. 'Boom

Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.
Tot ziens in Take Five
Sheila, Dimfie en Gert Toonen

Voor reserveringen tel: 023-5717580.

Voorheen de Wurf
Avondkeuken dagelijks geopend

vanaf '17.30 uur met
heerlijke specialiteiten
Voor reserveringen tel. 023-5714558
Boul. de Favauge 12, Zandvoort

STRANDPAVILJOEN 10 - ZANDVOORT

Ook voor uw:
*
ir
ir
ir
ir

Bruiloften
Recepties
Feesten
Barbecue
Partijen

BEACH CLUB 7 ZANDVOORT
Clücken grill restaurant

tel. O23-571 32 OO

Ph : 023 - C57) 17170
FAR-ÓUT GESCHIKT VOOR
FEESTEN EN PARTYEN
LIGGEND ACHTER CASINO
HAVEFUNAT FAR - OUT

nieuw in Zandvoort
STRANDTENTiy
u

r

r-

h'
fe
fc

grill, vlees en visspecialiteiten
voor zowel relaxen als feesten!
Voelt u zich nog kind?
Wij hebben een speeltuin.
Honger?
Probeer onze weekspecialiteiten.
Kom zonnen, relaxen en lachen
Strandtent Atlantis
Alles wat u altijd al zocht en meer1.!!

aviljoen

i DAT MOET JE ZELF KOMEN ZIEN !
Telefoon 023-5715286
Zandvoort

Visspecialiteitenrestaurant

Strandpaviljoen
*Trefpunt 9{p. 8

BAD-ZUID
Altijd verse kreeft
uit ons homarium

Zandvoort
Tel. 023-5712883

Tef. 023-5716406
De gezelligste strandtent met de
lekkerste vis, vlees en
vegetarische menu's.

Poffertjes en 25 verschillende
overheerlijke Pannekoeken

lir Elke dag geopend

Wij verzorgen graag uw receptie, feest of
barbecue in en om ons strandpaviljoen

tot

w Dagelijks wisselende menukaart
Strandpaviljoen 4, Zandvoort.
Reserveringen: tel. 023-5713431

/r

STRANDTENT

w

Bi\rbecuefeesten

ook voor vleesspecialiteiten

Paviljoen Jeroen 20
Tel: 023-5716994
Zandvoort
Naast onze veelgeroemde avondkeuken
serveren wij ook uitgebreide lunches van
vers gebakken broodjes tot diverse salades
warm, koud (bijna) alles is mogelijk.

proefwerkjes,
zon, zee, strand
Feesten, Loungen,
Breezers, Piri-Piri,
Stringen, BBQ,
^Kabbelen, Relaxen, Pitchers*
* NL, Party, Ciabata's, eigenzinnig

Laat u verrassen bij Paviljoen Jeroen
gewoon doen!

WWW.SUNSET 14.NL/023 5715203
Elke avond open

Jt.. JI
STRANDPAVILJOEN 21

D
JAC. DR1EHU1ZEN"

T—J —r

club rnnritime
rir.9
STRANDPAVILJOEN 9 -ZANDVOORT
TELEFOON: 023 - 5718888
FAX: 023-5718108

Telefoon 023-5715524
Zandvoort.

Wij wensen u een
gezellig seizoen bij
paviljoen Driehuizen

-r -?

T>- -_r

"**" Zonnig terras
"^ JVLvizielc
"^ Lelckere Saiagri
"**• Sxxper Saté
Ook. versïoi^ffe'n
feesten, en-

*wij

l
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Gezellig uit
in Zandvoort en omstreken
Top 1 0 VAN

- ôcwdwictisliop

RoMy's Ns- EN
T*T 26 SMftkEN ITAÜAANS schtpijs
~k SuikERVRij ITAÜAANS schEpijs
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GRIEKS RESTAURANT
onbetwist ds beste

koffie

in Zandvaart

Centrum Zandvoort Kerkplein 7
Nieuw Management
Nieuw Assoi timent
Evenals in on/c \estigmg in Lcidsthcndani kunt u naast het vaste assortiment vanal nu
ook in Colti.e Club Zandvoort genieten van onder meer
Provcnccttcs

Ei_n uniek Irans broodconccpt met proven^ lalse kruiden /uiverc
ohjtolic mo//arclla k las en tomaat Vers bereid door middel van ccn
combinatie van grillen en bakken Als u m ccn provcnccttc O soorten)
bijt denkt u lan het heerlijke piwcn^aalsc lc\cn
LAATUVERLEIDCV'H

Pamni s

GcMildc sinduichcs uit Bellaltilia m de oven bereid \\armgcscr
\ccrd en warm aanbc\olcn Bij \oorbcckl üc Mcditcrraneo met /on
gedroogde toni iten en np made (olijvcnpasta)

Clubsandwichcs

Ondermeerde Calilonna met reepjes gegrilde steak en chimpig
nons

Continental Brcakfist bestaande uit croiss int conliturc bigucttc hun k HS en scramblcd
cgg ccn glas vers geperste jus d oringe en kollic oi thee Tot 1200
uur
PlateseiMce

Wij bieden diverse scholcis /oals Kipsile Jumbo Buntto s Gyros
Kabeljiuwlilet Schmt/cls etc Gcscr\ccrd ni(.t Intcs cnctn gemcng
de s iladc

Dagschotel

Er /ijn steeds wisselende dagsthotcls

Maaltijdsalades

U kunt bij ons o m gemeten \an S iladc NICOISC ol \ in ccn
Griekse >aladc met echt Frans Stokbrood en kruidcnboter

From the grill

Wat dacht u \an een omcrvalste Holl mdsc kogclbictstuk ol ccn /ind
Amerikaanse Ribe)c ol grote garnalcn (G \rnba s) met frites roer
bakgroentcn en een gemengde s il ide

GRAAG NODIGCN \YIJ U UIT

Originele Griekse menu's
100 verschillende vlees en
visspecialiteiten
Elke dag geopend van
11.00 tot 24.00 uur
Reserveringen tel. 023-5734920
Haltestraat 49 - 2042 LK Zandvoort

CAFÉ PELGRIM
Presenteert op haar p o d i u m gevarieerd L I V E M U Z I E K .
Regelmatig zijn er ook J A M S E S S I E S , toegankelijk voor iedereen!
(de eerste jamsessie is op ma 10 j u l l i a s )
Onze deuren staan ook open voor het geven van eventuele borrels of
recepties tot 60 personen

Voor meer informatie, kom dan langs!
Wij bevinden ons op de Stationsstraat 20 te Zandvoort
(nabij station).
Of bel ons na 15.00 uur op n u m m e r 023 - 5718637

Tegen inlc\crmg \an deze bon kunt u genieten \an ctn gratis kopje koltic
^~£>

Wij hopen u een keer te mogen begroeten als tijdelijke pelgrim

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Scoreverwachting: 2080 doelpunten
Na de Arena, de
Kuip en het
Gelredome is ook

het strand van
Zandvoort het
strijdperk voor een
voetbalprijs deze
zomer. Van 21 tot en
met 23 juli vinden
bij Seagull de Foot
Locker Beach
Soccer Series
plaats. „Een voetbalfeest waar van
alles te doen is,"
zegt Dave
Offenbach, van het
organiserende Go!

marketing.

De organisatie van de Foot Locker Beach Soccer Series deden vorig jaar
Zandvoort nog niet aan, maar ze is erg blij dat ze nu een plekje op het
Zandvoortse strand hebben weten te bemachtigen

'ET BEACHSOCCER KOMT van
de Biazhaanse sti ancien en het
JLJ_f-feest is in deze sfeei opgetiok
ken De diskjockey gaat vooi lekkeie
stiandmuziek zoigen, ei zijn optiedens
van aitiesten en Biazihaanse dansei essen
maken het compleet"

Het echte strandvoetbal stamt uit Brazilië, vandaar dat er ook tropische
muziek en dans rondom het toernooi zal zijn

naai 'Costa del Seagull te komen Ei zul
len niet alleen wedsti yden te zien zijn
„Vnjdag is de kidsday Vooi kindei en van
zes tot en met zeventien jaai zijn ei vei
schillende soccei games te doen '

'H'

, Zo zijn ei wedstujden bal hooghouden,
penalties nemen en omhalen Als prijzen
hebben we alleilei audioappaiatuui Een
i eis vooi twee peisonen naai Zuid
Amenka is de hoofdpujs bij de omhaal
contest vooi het oudeie publiek "
Zateidag 22 juli vinden 's ochtends de
vooi i ondes plaats m de leeftijd van twaalf
tot en met zeventien jaai In de middag
komen de deelnemeis van achtien jaai en
oudei in actie, de zogenoemde icciean
tencompetitie De winnaai s van deze

Een plek veioveien vooi de finalei ondes
m Scheveningen is de pnjs waai het om
gaat Op 30 juli vindt hiei de emdstiijd
plaats Zo'n vijftig teams staan ingeschie
ven vooi de wedstujden „Momenteel is
inschnjven niet meei mogelijk," zegt
Offenbach
Ondanks dat het deelnemeisveld vol zit,
is ei volgens de oigamsatoi alle leden om

wedstujden kunnen zondag in de eredivi
sie meedingen naai een plek vooi de fina
ledagen
, De hoogste divisie begint zondag om 14
uui De zes teams hebben hienn hun plek
veidiend dankzij de lesultaten van voiig
jaar SBS6 komt van deze dag opnames
maken ' zegt Offenbach

Wie denkt dat beach soccei is te vergehj
ken met veldvoetbal, heeft het mis Een
team bestaat inclusief de keepei uit zes
speleis Het speelveld is dertig bij veeitig
metei gi oot en er wordt op blote voeten
gespeeld Elke dei tig seconden is ei een
schot op doel en hiei dooi valt ei gemid
deld elke twee minuten een doelpunt
Voiig jaai is ei 2080 keei gescooid

Het is de eeiste keei dat de Beach
Socceiwedsnjden Zandvooit aandoen De
oigamsatie is blij met deze locatie
Zandvooit is volgens Offenbach een top
plek om beachsoccei te spelen „We heb
ben in Seagull een geschikte financiële
pai tnei gevonden en de gemeente steunt
ons goed '

Het toernooi ondersteunt de organisatie Kids for
Kids Deze stichting zet zich m voor kansarme en
zieke kinderen Wie het laatse nieuws wil weten over
de beachsoccer-wedstrijden kan kijken op dèwebsi
te www beachsoccer nl Hier kan onder andere wor
den gekeken of teams zijn uitgevallen Ook kan worden gebeld naar 0900 BEACHINFO

Boul. Barnaart12a tel. 5714525
STRANDPAVILJOEN

TIM KLIJN
WATERSPORTCENTRUM
verzorgt:

SKYLINE

Ook voor alle gezellige feesten, sportieve evenementen
De lekkerste BBQ en voor de rest gewoon, gewoon

CLUB

Nautiqué

---»-
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Strandpaviljoen 23
Tel. 023-5715707

Mediterraan

aan de Noordzee

Verhuur van diverse watersportmatenalen
• l nstructiebij watersporten
• Catamaran zeilen
• Windsurfen
• Stalling
• Watersportdagen
• Groepsactiviteiten
Voor meer informatie
TIM KLIJN WATERSPORTCENTRUM
Vragen naar
Nancy Wesselsz Noordstrand 23 a Zandvoort
Tel 023-571 76 00
b g g 023-572 00 56
Fax 023-573 50 50
E-mail nancywesselsz@planet nl
wwwtimklijn nl
Correspondentieadres
TIM KLIJN WATERSPORTCENTRUM
Witte Veld 66
2041 GB Zandvoort
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organiseert voor
CockfcaU
Zomeravond cursus in de beachbar
Zondagmiddag 30 juli 2000
'kosten/25,00 p.p. of
. ƒ 70,00 p.p. incl. uitgebreide BBQ
Locatie: Het gezellige en zonnige terras van
GOLDEN TULIP ZANDVOORT. "
• Leer de beste combinaties voor de lekkerste cocktails,
• Natuurlijk kun je je eigen creaties zelf proeven
• Lekkere hapjes tussendoor
• Gezellige zomerse muziek

,
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17.00 uur ontvangst met welkomstcocktail
17.30?uur aanvang cursus
19.00 üüf einde cursus
^ *
19.30Tuur lekkere BBQ
C.'
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Bij minder mooi weer wordt de cursus in onze
gezellige bar chicane gegeven en kunt u eventueel
genieten van een heerlijk 3-gangen diner.
De cursus gaat dus altijd door!
Deze zomer ook in restaurant Tethys
heerlijke themabuffetten:
• Zuid-Amerikaans buffet
• Indisch rijsttafel buffet
• Tropisch buffet
• Italiaans Buffet
• Amerikaans grill buffet
(Barbecue) ƒ 49,50 p.p.

WORLDWIDE HOSPITALITY

ZANDVOORTBurgemeester van Alphenstraat 63, 2041 KG Zandvoort
Tel: 023 5760 760 Fax: 023 5719 094 E-mail: reservations@gtzandvoort.goldentulip.nl
www.goldentuliphotels.nl/gtzandvoort

B-oO

7>.a.a Q.N

a a > >'

'£ -0 :

'•Ö .0 ~.

CD t!Q 5H> H.M

Zandvoorts
Nieuwsblad

Editie 17

Ö T! J3 N > -O > MJÜ .0 03 -C ,0

H .0 .M > d > N .£2 b H U -Ö

ZOMERKRANT

Monique van Hoogstraten

Het imi-ZKK-um is gratis ïoeitankelijk. Het is #eopentï op \voeasda<.; van
luili'twee tot vijfeiï in het weckend van ell lol vijf', Huiten de'/.e Uj(*(^n
7,ijn de jutters vaak y.eli op het strand tr vituh'u. Dan is Jict vcrstasulii;
om ecu al'spraak te maken via telefoonnummer iHj-ifJ; : J.'h'K).4;). Er ^;i,iu
ook arran^enienten voor groepen mogelijk.

M' ö M C.^ötJ > N-Sr
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Doe eens wat anders,
aai een krab
-^EN EIGEN RUIMTE waar ze
f alles wat ze vinden kunnen laten
•Jzien aan jong en oud. Een plek
waar ook kinderen zich niet vervelen.
Dat was al een lang gekoesterde wens
van de Zandvoortse jutters Wim
Kruiswijk en Victor Bol. Op 30 mei
ging hun wens in vervulling: sindsdien
is hun eigen mu-Zee-um geopend in
gebouw De Rotonde.
Het is niet moeilijk te vinden. Wie via
het grote plein bij het casino (het
Badhuisplein) de linkertrap afloopt ziet
vanzelf een enorme boei tussen het
helmgras liggen. Een mooi beschilderd
bord wijst naar rechts, naar het
gebouw dat in de zeereep zit.
Al bestaat het mu-ZEE-um slechts uit
één kamer, er is ontzettend veel te
zien. Eigenlijk teveel om op te noemen. Je kunt er ook gluren door een
patrijspoort, raden welke platvis je ziet
of luisteren naar het krijsen van de
meeuwen en het ruisen van de zee.
Verreweg de meeste objecten zijn echter aangespoeld op het strand en verzameld door jutters. Wie in de winter na
een fikse storm over het strand loopt,
zal constateren dat het mu-ZEE-um
eigenlijk te klein is.
De Hollandse kust zit namelijk precies op de goede plek voor jutters. Aan
twee kanten stroomt het water de
Noordzee in, bij de eilanden boven
Schotland en bij het Kanaal. Rond
Nederland ontmoeten de twee stromingen elkaar en veroorzaken enorme
draaikolken. De stroming vanuit het
zuiden wint, het water stroomt naar
het noorden en verdwijnt via de
Noorse Geul tussen Denemarken en
Noorwegen.
Soms werpt een inwoner van
Engeland iets in zee, zoals in de millenniumnacht gebeurde. Dat spoelt
dan een paar weken of een paar eeuwen later weer aan bij Zandvoort. Maar
ook matrozen gooien spullen overboord die ze niet meer nodig hebben.
Zandvoortse jutters vinden regelmatig
scherven van oude kruikjes. Zo heeft
Wim er een paar uit de vijftiende eeuw
opgeraapt. Tegenwoordig willen de zeelieden vaker van olievaten en stookolie
af. Victor heeft zelfs een beeldscherm
gevonden. Het ding lag al een jaartje
in zee, want er groeiden al mosselen
aan. Dat is goed op een mooie foto te
zien.
Viskisten (deze winter spoelden er 82
aan), oranje plastic werkhandschoenen, stootwillen en regenjassen waaien
meestal per ongeluk overboord. De
tankerkapitein die containers vol
speelgoed verloor, weet vast niet dat
een deel van zijn lading in een vitrine
in Zandvoort ligt.
De muur met borden trekt al snel de
aandacht. Ze komen uit het buitenland, want 'Two hours fishing' en
'Treibsand! Lebensgefahr' zul je niet zo
snel in Nederland op een bord zien
staan.
Als het je allemaal te veel wordt, kun
je even uitrusten op de 'vuilboom'.
Maar het is ook de moeite waard om
die stellage eens goed te bekijken. Er
hangt van alles in, van kreeftenkooien
tot en met een krat met waterflessen.
De jutters hebben namelijk maar liefst
vijftig kratten met waterflessen gevonden.
Dat water is niet geschikt voor de
levende krabben, kreeften en anemonen. Wim en Victor sjouwen een paar
keer per week jerrycans naar boven,
want de dieren overleven alleen in
echt zeewater. De krabben zijn trouwens erg vriendelijk, al zien ze er heel
gevaarlijk uit. Je mag ze zelfs aaien.
Het mu-ZEE-um is namelijk vooral
een 'doe- en ontdekmuseum'. Er staat
bijvoorbeeld ook een schatkist met
aangespoeld kinderspeelgoed, waar
iedereen mee mag spelen. Wie Wim en
Victor blij wil maken, stelt veel vragen,
want bij elk voorwerp uit het museum
hoort een apart verhaal. En thuis kun
je nog eens terugdenken aan het
bezoek aan het mu-ZEE-um, want elke
bezoeker mag een mooie schelp uitzoeken uit de schelpenkast.

dj N & bo ba O.-O d > > t£

Onweerstaanbaar is c!e zee. Heerlijk is hei
zonnen op het strand. Maai' soms valt het
weer ook weieens tegen, en kun je beter je
zwembroek thuislaten. Dan is het zee-,
strand- en jutters mu-ZEE-um een goed
alternatief. Je kunt er zien wat de zee aehterlaat voor de mens en wat de mens aehterlaat voor de zee. Je kunt er bovendien
voelen wat er in de zee leet't, want je mag
levende krabben aaien.

Victor Bol en Wim Kruiswijk vinden de gekste dingen op het strand
Foto Karin Schut

Gem Zandvoort
Swaluestraat 2
2042 KB Zandvoort
TEKST: afd. Archief
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Datum
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli

HW

01.16
02.16
03.10
03.56
04.28
05.05
05.39
06.16

LW
08.54
10.20
11.36
12.26
00.15
00.55
01.25
01.56

HW

LW

13.56
14.55
15.35
16.25
17.00
17.29
18.06
18.40

21.44
22.56
23.46
.....
13.06
13.15
13.25
13.55

Los nummer 2,10 gulden

'Ik wist
niet eens wat
file was'

Zingen,
zwijjmelen
en zeskamp

Maanstand: VM zo 16 juli 15.55 uur.
HW: wo 19 juli 06 16 uur, + 108 cm NAP.
LW: wo 19 juli 01 .56 uur, - 87 cm NAP.

Pagina 3

'Provincie
moet betalen
voor overlast'

Pagina 5

Voorproefje

Het is het hoogst haalbare,
meenden zij maandag tijdens
de commissie Ruimtelijke
Ontwikkeling en Milieu.
Gert Toonen (PvdA) en Michel Demmers (GBZ) willen
bovendien dat wethouder Herben een stevige brief naar de
provincie stuurt om die te wijzen op haar verantwoordelijkheid. Gerard Versteege (CDA)
pleit ervoor dat Zandvoortse
politici meer bij hun landelijke
vertegenwoordigers lobbyen.
Volgens wethouder Herben
sluit het een en ander niet uit.
Haar partijgenoot Toonen
vindt het daarnaast „flauw dat
de provincie de afspraken uit
1990 erby haalt. "
Volgens die oude afspraken

;ens

hoorde Michel Demmers
(GBZ) nog net zeggen 'Weikom in dit theater'. 'Zou de
raad een voorstelling geven?
Gezellig', dacht ik nog. Maar
met het theater bedoelde
Demmers, het oeverloos gediscussieer over het parkeerplan.
Een komedie in drie bedrijven.
Voordat het doek in de raadzaal viel, was het einde al bekend. Het parkeerverhaal
wordt volgend jaar vervolgd.
Maar de voorstelling was nog
niet afgelopen. Omdat het landelijk bordeelverbod per oktober wordt opgeheven moet ook
Zandvoort een beleid gaan
voeren. Het theater veranderde m een poppenkast toen het
voorstel over de seksinrichtingen aan de beurt was. Niet alleen op feestjes veroorzaakt
het woord 'seks' een lacherige
sfeer. Ook in het raadhuis was
het agendapunt over seks een
bron van vermaak.
Een kort geknipte Gert
Toonen (PvdA) vroeg aan de
burgemeester of de gemeentekas gespekt wordt met baat en
vermakehjkheidsbelasting en
een heffing op recht van uitzicht. De burgemeester keek
hem verbaasd aan want daarover was nog niet na gedacht.
Een brede grijns verscheen op
Gert z'n gezicht. Het was duideljjk een 'grapje!'.
Pieter Joustra (WD) vond
een huis van plezier 'best gezellig' en wilde weten wie op
werkbezoek gaat. Hij is in elk
geval een ervaringsdeskundige. De slotscène van de poppenkast liep uiteindelijk voor
de inwoners van Zandvoort
niet goed af. De meerderheid
van de raad stemde in met het
voorstel om bordelen in woonw\jken toe te laten.
Bij thuiskomst kon ik de
slaap niet vatten want ik
öioest steeds denken in welke
straat een versierhuis kan kotnen. Stel je voor dat het naast
J e deur komt. Opeens schoot
me een leuke locatie te binnen.
De watertoren zou als 'toren
van plezier' een goede plek
zijn. Het gebouw staat leeg. Alleen de kleuren geel/blauw van
de verlichting moeten veranflerd worden in rood. Zandvoort heeft meteen een twaalf
Waanden rond attractie erbij.
Doodmoe viel ik eindelijk in
slaap. Geen zin meer in seks.
Nel Kerkman

DEZE WEEK
14 PAGINA'S
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ZANDVOORT - De drie bovenste verdiepingen van het
Gran Dorado Hotel zijn gisteravond ontruimd wegens
brand. Tientallen mensen niesten hun kamer uit. Twee
mensen met ademhalingsmoeilijkheden moesten in het ziekenhuis behandeld worden.
De brand brak rond zes uur
uit in een linnenkast. De brand
sloeg over naar de hal. De oorzaak was gisteravond nog niet
bekend.
De hotelgasten die niet meer
in hun kamer konden of wilden
slapen hebben in het Golden
Tulip Hotel en het Palace Hotel onderdak gekregen volgens
Gran Doradodirecteur Michael Dorst. Op de drie bovenste etages zijn in totaal 84 kamers. Hoeveel gasten er op het
moment van de brand aanwezig waren kon Dorst gister-

had de gemeente Zandvoort 54
procent en het hoogheemraadschap 46 procent moeten betalen. Bovendien had Zandvoort
folie onder de overstortvijvers
bij het circuit moeten leggen
om te voorkomen dat de
duingrond onder de vijvers
vervuild zou raken. Zandvoort
mocht ook vier vijvers dichtgooien. Er is begin jaren negentig hierover met de provincie een convenant gesloten
volgens Herben.
Wegens meningsverschillen
tussen de gemeente, Rijnland
en de provincie is het folie echter nooit aangelegd. Herben is
blij dat de provincie inmiddels
deze voorwaarde heeft laten
varen. Ze is bovendien „behoorujk tevreden met de kostenverdeling voor de noodmaatregelen."
Zie ook pagina 3

ZANDVOORT - De gemeente gaat kijken of de tijdelijke
winkel van de Vomar in Noord op een andere plek kan komen
te staan. De noodwinkel zou op de skatebaan naast de Arie
Koperüat neergezet worden, maar daartegen bestaat veel
protest vanuit de skaters en de politiek. De Vomar wordt de
komende jaren verbouwd.

Uit volle borst gaven de Zandvoortse koren vorige week samen met dirigent David Angus (rood shirt) voor het raadhuis alvast een korte
impressie van de Carmina Burana die op 2 september opgevoerd wordt
Foto André Lieberom

ADVERTENTIES

.Speciale'- •aanble'dïrïg'
MEXICAANSE BIEFSTÜK

3 stuks 10,°°

www.weblens.nl
•-*.••: - - • • . •
. ' • • . ' • • \••*»
ZACHTE CONTACTLENZEN
VOOR SCHERPE PRIJZEN

ZANDVOORT - De vervanging van het riool in de
Haarlemmerstraat
begint
volgens wethouder Herben
in februari volgend jaar. De
werkzaamheden
moeten minent VVD-lid, is blij met de
vernieuwing van het riool.
voor Pasen klaar zijn.
„Plezierig dat er uitvoering gegeven wordt aan een deel van
Een andere indeling van de onze wensen. Maar het is jamstraat en nieuw plaveisel staan mer dat de herinrichting niet
vooralsnog niet gepland. Her- gelijktijdig wordt uitgevoerd.
ben wil wel proberen om de In het collegeprogramma, dat
herinrichting tegelijkertijd te ik nog heb mogen samenstellaten plaatsvinden, maar zij len, staat het niet voor niets in
kan dat niet beloven. Dat is een zin genoemd."
Ook CDA-er Gerard Versteemaandagavond gebleken tijdens de commissievergadering ge had dat graag gewild. InRuimtelijke Ontwikkeling en klinken van de grond is volgens
hem niet nodig en daardoor
Milieu.
Ton Lommers, bewoner van zou tijd gewonnen kunnen
de Haarlemmerstraat en pro- worden. Toonen wil eveneens

Nieuw riool
voor invalsweg

7 DAGEN PER WEEK

WINKELEN
www.magnaplaza.nl

Zat. 15 iuli
Tropicana

in de manege

TRAFAS5I
Uitsl. vaar singles,
carr. gekleed
Vaar infa
OB3-571EHB3

voorkomen dat de Haarlemmerstraat net als de Sophiaweg twee keer opgebroken
wordt.
Bewoner Ronald Zuurendonk vindt dat hij nog niet te
vroeg moet juichen. „Per l januari 2000 zou het vervangen
van het riool al beginnen. Dat
is in 1998 al beloofd. Er is altijd
gezegd dat het geen zin heeft
om de straat verkeersveiliger
te maken als het riool nog vervangen moest worden. De discussie over het gemeentelijk
verkeers- en vervoersplan
moest afgerond worden. Dat
plan is al klaar. Er zijn dus
geen argumenten meer om de
herinrichting tegen te houden.
Ik hoop dat de gemeente daar
dan ook nu snel mee begint."

Coureurs van tachtig laten zich rijden
„Dat weet je toch nog wel
Charles," roept Truus de
Muinck haar 83-jarige man
hard in zijn oor. „Hier
hebben wij vroeger nog
gefietst en bramen geplukt."
Charles kan zich dat niet zo
goed meer herinneren, maar
hij vindt deze rit over het
circuit grandioos.

van 1 2 . 0 0 - l 9.00 u u r

avond nog niet zeggen. Een gezin raakte overstuur.
De Zandvoortse brandweer
rukte met dertig vrijwilligers
uit. Tien Haarlemse brandweerlieden hielpen eveneens
mee. Er waren bovendien drie
ambulances en circa tien agenten bij de brand aanwezig. De
brand was in ongeveer een half
uur geblust. Met linten werd
het parkeerterrein afgezet.
Gran Dorado gaat volgens
Dorst zo snel mogelijk de schade laten vaststellen en de schade herstellen.

Skaters willen pleintje niet
afstaan voor noodwinkel

Heerlijk gemarineerde malse runderbiefstuk
olgens mij kwam ik iets te
Vdering
laat binnen. De raadsvergawas al begonnen. Ik

Een laat ontbijt
regelen, klussen en
gasten helpen. Een
dag uit het leven van
hotelier Ronald
Weilers

Zandvoorts
gevecht tegen
wateroverlast
Pagina 3

Gran Dorado Hotel
deels ontruimd na brand

ZANDVOORT - PvdA, CDA, SP en GBZ vinden dat de
provincie meer moet bijdragen aan de kosten om de wateroverlast op te lossen. De provincie is eigenaar van het waterleidingbedrijf PWN en daarom verantwoordelijk voor het
gestegen grondwater. Die wordt veroorzaakt doordat PWN
bezig is met het verminderen van de waterwinning in de
Kennemerduinen.
De provincie betaalt een
kwart van de noodmaatregelen die nog voor de herfst genomen worden. Dat vinden vier
partijen van de gemeenteraad
eigenlijk niet genoeg. De gemeente Zandvoort moet 36
procent ophoesten en het
hoogheemraadschap Rijnland
neemt 39 procent van de 1,6
miljoen gulden voor zijn rekening. PvdA, CDA, SP en GBZ
gaan niettemin toch akkoord.

En verder:

INSDAGMORGEN 4
JULI razen twee bussen
over het circuit van
Zandvoort, speciaal voor mensen die slecht ter been zijn. De
rit maakt deel uit van het zpmerprogramma van AktMteitencentrum Zandvoort.
Na afloop zitten de veertig
'coureurs' op het terras van
restaurant Paddock Inn. Onder het genot van een kopje
koffie babbelen zij gezellig na
over hun belevenissen van
daarnet. De ouderen vinden
het prachtig dat ook TV
Noord-Holland ze interviewt
over hun herinneringen.

D

De ouderen vinden het prachtig dat TV Noord-Holland hen
intcrvieuwt over hun herinneringen aan de Grand Prix
Foto Andi é Liebei om

Dick Doornekamp. „Het was
in 1947, misschien 1948. Een
prins uit Siam heeft toen gewonnen, Prins Bira. In die tijd
moest je ook minstens een
prins zijn om die dure sport te
„Ik zal mijn eerste Grand beoefenen."
Prix nooit vergeten," lacht
Will van Duivenvoorden (83)

draaide altijd topdagen als er
wat te doen was op het circuit.
Ze vertelt: „mijn man en ik
hadden een haringstal, pal tegenover de ingang van het circuit. Dus geen lelijk woord
over het circuit, het heeft ons
een hoop nering gebracht."

„Ik ben opgegroeid met het
circuit," vertelt Janny Kreuger(82). „Zandvoort was ééeen
en al puin vlak na de oorlog.
Van de afgebikte stenen werden de tribunes gebouwd. Ik
als getogen Zandvoortse ben
trots op het circuit. Ja, het
brengt een hoop reuring, nou
en. Trouwens die mensen die
tegen het circuit zijn, zijn volgens mij allemaal import."
In de Tarzanbocht halen de
twee bussen elkaar in. Er
wordt vrolijk gezwaaid en gelachen naar elkaar. „Ik moet wel
goed opletten hoor," zegt Trudy Eleveld. Zij is normaalgesproken de chauffeur van de
belbus. „Dit is wel even ,wat
anders dan op de Zandvoortselaan rijden. Het is wel lekker
dat ik geen tegenliggers heb,"
roept
Trudy.
Elizabeth
Schmitz (76) geniet van deze
ochtend vol actie. „Toen mijn
man overleed wist ik me geen
raad," bekent ze. „Twee jaar
heb ik binnengezeten. Door de
medebewoners van het 'Huis
in de Duinen' ben ik enthousiast gemaakt voor de activiteiten voor ouderen. Ik heb nu
de smaak te pakken en wil
niets meer missen. Ik verheug
me nu alweer op de rondrit
door de duinen die we ook riog
krijgen."

Wethouder Herben heeft
maandagavond CDA, GBZ en
initiatiefnemer Remco van Hemert beloofd dat er naar een
oplossing gezocht wordt. Van
Hemert heeft 200 handtekeningen verzameld van omwonenden en jongeren.
De 23-jarige is al 2,5 jaar bezig met het opbouwen van de
baan. Er bevinden zich al een
bank, grindbar, een quarterpipe en een handrail.

er gemiddeld dertig jongeren
tussen de zes en zeventien jaar
skaten. „Sinds ze het plein
ontdekt hebben, is er ook minder vandalisme in Noord," vertelt hij.
Het liefst wü Van Hemert,
die bij Rollerwave ervaring
met skatetoestellen opgedaan
heeft, dat het plein geasfalteerd wordt. „Dat is veiliger
voor de skaters en beter voor
de toestellen. Bovendien kunnen we dan skatehockeyen,
Volgens Van Hemert komen want we hebben al doeltjes."

m

Podium
einde Haltestraat
Vrijdag 14 juli
TVopicana sfeer bij:
La Bastillc, Café Shootcrs, de Mcerpaal, Café
de Meter, Prietpraat en Café de Lamstrael

Zaterdag 15 juli,
vanaf 20.00 uur
optreden van 5-imms formatie Curibbcan Wave

Podium
midden Haltestraat

Podium
DORPSPLEIN

Gesponsord door Café Neuf, Chin Chin
a.uiViing 20.00 uur.

Gesponsord door Yanks Saloon

Vrijdag 14 juli
SONNY's Inc.

Zaterdag 15 juli
Cumbancro 12-koppigc Salsa band

Vrijdag 14 juli

Yamento, allround band

Zaterdag 15 juli
T.M.T.
The Music Translators

Podium
GASTHUISPLEIN
Gesponsord door:
Scsto Scnso, 't Wapen v. Zandvoort en 't Circus

Vrijdag 14 juli

CENSE&

NVM

\LlNGEN

.MAKELAAR

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8
Rectificatie

Wika
Euro-kentekenplaten
30,- per set. <exci. BTW>
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

TROPICANA FESTIVAL 2000 - 14-15 JULI ZANDVOORT

ADVERTENTIES
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TYopic Sound

15 juli on the Beach by Venice Beach 2a, vanaf 16.00 uur
Comc und Dancc on the Beach of Zandvoort, and cnjoy this summer the Salsa Lounge with the hot sand undcr your fcet, the sun in your face and the latin music in your ears.

l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 20,50 D halfjaar/37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Fruta Bomba

Zaterdag 15 juli

l

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

K

woensdag 12 juli 2000

Weekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN
Hoort burgers, hoort
Een ieder mag het horen,
onze 3e klein/oon is geboren.

O.V.Z.

Brendan Paulus Klaas
lüen gelukkige
Oma Ix'icla en
Opa Klaas

Je wilde nog zoveel
Maar je had niet meer de kracht
Je ziekte had je volkomen in zijn macht
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden
Al je zorgen en verdriet
Behoren nu tot het verleden
Na een langzaam afnemende gezondheid is zacht
en kalm van ons heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa en opa-opa

Jan Zwemmer
(Poetje)
27 december 1925

6 juli 2000

L Zwemmer-Oskam
Joke en Dick
Marianne en Ton
Cock en Hellen
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

-

Van maandag 21 t/m zaterdag 26 augustus 2000
vindt het jaarlijkse Jeu de Boules (Pétanque)
toernooi plaats op het sfeervolle Gasthuisplein.
Inschrijvingen vanaf heden via inschrijfformulier
te verkrijgen bij Toos Bergen, secretariaat O.V.Z.
Kosterstraat l
Telefoon: 023 5713738
Kosten: Fl. 15,00 per team van twee spelers
(doubletten)
Sluiting inschrijvingen: l augustus 2000

Treubstraat 12
2041 VG Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

15 augustus 1932

JEU DE BOULES TOERNOOI 2000

12 juli 1993

Meldt u aan en geniet van de
franse sferen tijdens
dit sportieve
evenement.

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

COMMISSIES
Vergaderingen commissies
De navolgende commissies zullen m de
komende dagen vergaderen
- commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden van woensdag 12 juli vervallen,
- commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer
donderdag 13 juli,
- commissie Financien maandag 17 juli
Voor al deze commissievergaderingen geldt
het volgende de plaats van vergaderen is de
commissievergaderruimte m het Raadhuis,
Swaluèstraat 2, Zandvoort De aanvangstijd is
20 00 uur Voor nadere informatie Runt u
terecht bij Bureau Gemeentesecretarie, telefoon(023)57401 00

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretanaat Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via net centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluèstraat bij de
receptie 1melden
Let wel Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken
AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Wim v. d. Zeijs
Lieverd, je bent geen dag uit onze gedachten.

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme Si verkeer

Zegt het voort! Zegt het voort!
dat ROBBIE PAAP 13 juli

VERKEERSBESLUIT
Op grond van het op 1 november 1999 in werkmg getreden Algemeen Delegatiebesluit
1999, nr 1, waarbij de bevoegdheid tot het
nemen van diverse verkeersbesluiten als
bedoeld m artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, door
de gemeenteraad is gedelegeerd aan het college van Burgemeester en Wethouders, hebben
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
op 4 juli 2000 besloten tot
- het aanleggen van twee gereserveerde
invalidenparkeerplaatsen aan het Kromboomsveld, ter hoogte van de huisnrs. 10
en 12;
- het aanleggen van twee gereserveerde
invalidenparkeerplaatsen op het parkeerterrein aan het De Favaugeplein, ter
hoogte van de ingang van de flat De
Rotonde;
- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats op de Burg. Engelbertsstraat, hoek het De Favaugeplein.
Tegen deze besluiten kan door belanghebbenden tot uiterlijk 6 weken na datum van publicatie schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het bezwaarschrrft moet ondertekend zijn en ten minste
bevatten naam, adres, dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van
het bezwaar

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

50 wordt!!
Van harte, Henk en Door

VERHUIZEN?

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht

Verhuizen is vakwerk!

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 4 juli vergaderd De besluitenlijst van deze vergadering en van de verdere
m week 27 door B&W genomen besluiten zijn
op dinsdag 11 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

(Awb)

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

DOKTERSBERICHTEN

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Dr C. A. Jagtenberg
afwezig i.v.m. vakantie van 15 juli t/m 13 augustus

QG Wit Verhuizingen

voor waarneming 8.00-17.00 uur
H.C.Z. Beatrixplantsoen Ib
tel. 57 320 23
Voor waarneming in de avonduren en in het weekend
tel. 5730500

ADVERTENTIES

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

GEMEENTE

KAPVERGUNNING
Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen
- Hogeweg 46 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
Verleende kapvergunning
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Pakveldstraat 30 - 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derde
belanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen Het bezwaarschrift dient te zijn
ondertekend en moet ten minste bevatten.;
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar

Ook uitvaartzorg
is maatwerk
Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
voor een éénmalige afkoopsom
van slechts ƒ 3^855,^

Perzische kater,
roepnaam NOURI,
kleur beige (rossig).

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

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

"Voor die f 3.855,- wilje toch niet
van j e kinderen afhankelijk zijn.
Een natura-uitvaartverzekering
moetje hebben. Een vergelijkbare
uitvaart kost tegenwoordig al
minstens f 6.000, -."

Nouri gebruikt medicijnen.

HENK SEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRATING
Vrijblijvende prijsopgave
v.a. ƒ 60,- p.mincl. stenen

100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wi]al uw graf werk naai
ons of uw eigen ontwerp, beschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
aües waf ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen l O 00 en 11 00
tel en lax023-5714168
Kostverlorenstraat 8 7 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf enig /sept 1999
Kamerimgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Laverfu,

tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuideimolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

Nouri is weggelopen op vrijdag 7 juni
jl. vanuit deTollenstraat 15.

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending.
99-230B (03-07-2000) Kostverlorenstraat 94B
te Zandvoort vernieuwen tuinhuis
99-21 IB (03-07-2000) van Lennepweg 2-12,
2-13 en 2-14 te Zandvoort vergroten van de
woningen
1999-031B (03-07-2000) Patrijzenstraat 2 te
Zandvoort vergroten van de woning
1999-020B (03-07-2000) Dr C A Gerkestraat
53 rd te Zandvoort vergroten van een balkon
2000-005B (03-07-2000) van Lennepweg 215, 2-16 en 2-18 te Zandvoort vergroten van
de woningen
2000-01OB (03-07-2000) van Lennepweg 219, 2-20, 2-21 en 2-22 te Zandvoort vergroten
van de woningen
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Zandvoorts
INiïeuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn Lissenberg

Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P Klein
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Heeft u Nouri gezien, of verzorgt u

hem op dit moment, neemt u dan alstubliett contact met ons op.
Ons telefoonnummer is

023-5717992
Wij missen hem heel erg, en willen er
graag een beloning tegenover stellen.
Bij voorbaat dank.

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

LAVERTU steenhouwers

2000-145B (30-06-2000) Van Ostadestraat 18
te Zandvoort het vergroten van de woning
2000-146B (30-06-2000) Thomsonstraat te
Zandvoort plaatsen van damwandkuipen met
loopbrug
2000-148B (26-06-2000) Pieter Paapstraat 14
te Zandvoort het plaatsen van een pergola op
het terras Ie etage
2000-149B (04-07-2000) Celsiusstraat 204 te
Zandvoort het veranderen van de woning
2000-1 BOB (04-07-2000) Zandvoortselaan
177 te Zandvoort het veranderen en vergroten
van de woning
2000-1 51M (05-07-2000) Westerparkstraat
27 te Zandvoort Het maken van een aanbouw
aan de achtergevel
2000-1536(06-07-2000) Burg v Alphenstraat
61 fl 26 het maken van een doorbreking in de
woonkamer naar de keuken en het aanbrengen van een stalen balk

Omdat u niet zonder kunt'

TEL. 023-5731729

Fa. Gansner & Co.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van aanvraag.

ERKENDE
VERHUIZERS
WEGGELOPEN

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

Indien men zich laat vertegenwoordigen door
een derde dient ook de naam, het volledige
adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

DE BESTE 1-UUR SERVICE
OÓkïOO[ft,r\$.!

I N F O R M I X I E B O N

VERKOCHT

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

man

vrouw

straat:

postcode/plaats:
telefoon:

leeftyd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

CTO

Altijd directe hulp bij een s t e r f g e v a l

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

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

COMBI MENNO 60RTER

FANTASTISCH M FOTO EN VIDE*
Grote Krocht 26 • Zandvoort •Tel. 023-5730600
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Schakerssucces

Straatfeest begon ooit met sloop van schuur

ZANDVOORT - Bij het
Haarlemse AKN-toernooi hebben Leo Keesman, Boudewjjn
Eijsvogel en Olaf Cliteur van
Chess Society 70 zogeheten
„Handje drukken," vraagt de 7-jarige Floris aan zijn
ELO-punten binnengehaald. vriendje Moshin. Ze hangen over een houten sjoeltafel. Ze
Zij pakten diverse overwinnin- doden even de tijd die nodig: is om de ploegen in te delen
gen. Leo Keesman nam maar voor de zeskamp. Zaterdag was er een buurtfeest in de
liefst 31 punten voor zijn rekePotgieterstraat met veel activiteiten: van playback tot
ning. Jerpen Loos verging het
linedance en van sjoelen tot ballonnen oplaten.
wat moeizamer in zijn tweede
officiële toernooi. Aan het toerOIT BEGON HET van de Potgieterstraat. De
nooi deden 120 mensen mee.
straatfeest in de Pot- wethouders Hans Hogendoorn
gieterstraat met het en Marijke Herben waren ook
afbreken van het aanwezig.
Intussen zijn de zeskampers
schuurtje van Rik Barmentlo.
ZANDVOORT - De jonge „Met wat mannen uit de straat onder begeleiding van hun eiduiven van Paap-Paap hebben hadden we die klus geklaard," gen coach bezig met paardje
de vlucht vanuit Srombeek vertelt Wim van Egdom, mede- rijden, hobbelig fietsen met
(België) dit weekend gewon- organisator en presentator van een bakje water op het hoofd,
nen. Bij de oude duiven vanuit het feest. „Rik, die slager is, stieren melken, skelteren en
pont st. Maxenence (Frank- wilde ons hiervoor bedanken nog veel meer. Op de dag die
rijk) werd Koper-Koper win- met een barbecue."
zo somber begon en waarvoor
naar.
Algauw kreeg die barbecue de voorspelling van Erwin Krol
De jonge duiven vlogen 257 M- een officieel tintje. De gemeen- niet veel goeds in petto had,
lometer, de jonge 369.
te werd gevraagd om de straat breekt nu zelfs voorzichtig de
te mogen afzetten en de animo zon te door.
De allerkleinsten zijn beonder de andere bewoners was
groot om ook mee te mogen schuitjes aan het versieren en
ZANDVOORT - De woonwa- doen. Het eerste straatfeest aan het verven. Joeri vindt het
genbewoners yan het Keesom- werd daarmee een feit. „Over- maar niks dat hij nog te jong is
plein mogen individueel aan- dag deden we spelletjes met de voor de zeskamp. De kegelgeven of ze naar een van de vier kinderen, zoals zakdoekje leg- baan vindt hij reuze interesstandplaatsen in Park Duijn- gen en Jan Huygen in de ton, sant. Met een zwaai gooit hij
wijk willen. Ook is een bureau een jaar later werden er al at- de houten bal met een zwiep
over de baan, zo hard dat hij
uit Utrecht bezig met het op- tributen gehuurd."
stellen van een rapport over de
Er werd een bestuur ge- eruit vliegt en een moeder met
reeds lang aangekondigde sa- vormd en ook dit jaar kwamen een gilletje nog net het houten
nering van het terrein.
de leden veelvuldig bij elkaar projectiel kan ontwijken.
om het jubileumfeest tot een
De vijf-jarige Guido wil ook
succes te maken. Dit keer werd
het straatspektakel in samen- een spelletje van de grote kinZANDVOORT - Bij een ruzie werking met de bewoners- deren uitproberen. Vrolijk
m de Spporbuurtstraat zjjn groep van het1 Project Oud hupst hij op een skippybal,
een 29-jarige Zandvoorter en Noord georganiseerd. „Ik heb maar een ouder jongetje pakt
een 24-jarige Amsterdammer net de spelletjes terugge- hem af. Huilend kruipt hij met
zaterdagnacht gewond ge- bracht naar het verhuurbedrijf z'n krullenbol achter de benen
raakt. De aanleiding was een en nu al hebben we een verga- van zijn moeder. En net als er
scheldpartij. Een van de vech- dering gepland voor het vol- een stortbui losbarst begint de
tersbazen ging na de vechtpar- gende feest," aldus de onver- playbackshow in de grote tent.
tij een honkbalknuppel halen moeibare van Egdom.
Met hier en daar een drupje in
die hij weggooide toen de poli- Vrijdagavond werd er een re- de nek, houdt de bomvolle tent
tie erbij kwam.
ceptie georganiseerd voor de het publiek vrij van het neersponsors, de organisatoren en stortende hemelwater. Behalde straatbewoners. Er werden ve de winares Wendy, die in
videofilms van tien jaar gele- een kanten trouwjurk met de
ZANDVOORT - Een 33-jari- den getoond en er was een klei- vertolking van Elizabeth de
ge man uit Heemskerk is don- ne expositie van oude foto's wisselbeker in de wacht sleepderdagnacht
aangehouden
omdat hij zich agressief gedroeg. De man bleek te veel Anderhalf jaar geleden
alcohol en xtc gebruikt te heb- twijfelde PWN nog of de
ben. Hij gooide in de Kerk- Zandvoortse wateroverlast
straat een fiets in een planten- wel door de stijging van het
bak en werd even later op het grondwater kwam. De
Raadhuisplein aangehouden. tuintjes stonden door de
het Duintjesveld. Dankzij
Hij heeft een nacht in een cel regen onder water, meende nieuwe pompen stroomt er
voortaan 600 duizend liter in
doorgebracht nadat hij in het PWN. Inmiddels gaan de
ziekenhuis was onderzocht.
onderhandelingen over hoe plaats van 250 duizend liter
door de persleiding naar Haargroot het effect van het
lem.
stoppen met de
waterwinning in de
Door het water sneller naar
ZANDVOORT - De politie Kennemerduinen is.
heeft een 52-jarige man uit Eg- Binnenkort komt zelfs een Haarlem te sturen zakt het peil
mond aan Zee aangehouden, derde onderzoeksrapport
in de overstortvijvers van 1,80
naar 1,40 meter. Dat heeft twee
omdat hij zich uitgaf voor rij- uit.
instructeur. De man was gevoordelen: als het heel hard rezakt voor zijn examen. Hij liep
E WATEROVERLAST gent kan water van elders in
tegen de lamp doordat zijn
staat momenteel na- het dorp beter naar de vijvers
auto niet de bekende L droeg.
drukkelrjk op de agenda stromen.
Daardoor is de kans kleiner
bij diverse overheden. Dat is in
elk geval een groot winstpunt, dat bijvoorbeeld net als vorig
vindt wethouder Marijke Her- jaar de woningen in de Jacob
ZANDVOORT - Een 27-jari- ben. Bovendien worden er al in Catsstraat blank komen te
ge Oostenrijkse heeft een dure september maatregelen geno- staan. Herben: „9ok de sportvakantie in Zandvoort gekre- men om een deel van de over- velden van Duintjesveld zullen
gen. De vrouw verloor op het last te beperken. Maar de pro- er profijt van hebben, maar ik
strand even haar jas met tas blemen zijn daarmee nog niet vrees dat de maatregelen voor
uit het oog. Toen ze terug- van de baan, waarschuwt de de volkstuintjes, TZB en camping Sandevoerde niet volkwam was de tas van Gucci wethouder.
verdwenen. Daarin zaten haar
De gemeenteraad heeft vori- doende zijn. Daar moeten we
vliegticket naar Wenen, vakan- ge week een voorstel aangeno- wat anders aan doen. Mistiegeld ter waarde van 2600 men om ruim twee keer zoveel schien moeten we wel op meergulden, rijbewijs, paspoort en water naar Haarlem af te voe- dere plaatsen in het dorp pomtelefoon.
ren uit de overstortvijvers op pen of vijvers en slootjes aan-

Duiven

woensdag 12 juli 2000

ZANDVOORT - „Het prettige is dat de podia, bands en de
vergunningen voor Tropicana
rond zijn," zegt Ben Tap, organisator van het festival, vier
dagen van te voren. „Nu maar
bidden voor mooi weer en
dranghekken."
Tap is erg te spreken over de
samenwerking met de politie
en met een deel van de gemeente. Hij is echter niet enthousiast over de in zijn ogen
onverzettelijke houding van
twee gemeente-ambtenaren
met betrekking tot de dranghekken.

O

Keesomplein

Vechtpartij

Drank en xtc

Bidden voor
mooi weer
en hekken

„Vanuit de traditie worden
de hekken opgehaald door de
organisator, maar dat betekent dat ik een aanhangwagen
en een auto moet gaan huren
terwijl het voor de gemeente
betrekkelijk eenvoudig is om
ze even te brengen. De gemeente wil graag festivals, dan
moet ze ook een beetje meewerken," zegt hij.
„Bovendien is het ook onlogisch dat we ze zelf moeten halen en een borg moeten betalen. Dat zou betekenen dat
burgers verantwoordelijk zijn
voor veiligheidszaken. Zelfs de
politie vindt dat vreemd. Overigens moet ik nu ook nog de
bordjes met 'hier niet parkeren
op zaterdag' gaan betalen. Het
wordt steeds gekker."
Gemeentewoordvoerder
Zelfs de jongste bewoners van de Potgieterstraat dansen mee met de linedancers tijdens het buurtfeest van Oud-Noord
Ton van Heemst wilde dinsdag
Folo Karin Schut geen commentaar geven. „Laten Tap en de betreffende
te, trok het jongenstrio Bas, mance en toj blijkt ook de mo- sein voor het oplaten van tien- 'Pinokkio' van de jeugdthea- ambtenaren het eerst met elTim en Marijn veel aandacht tor achter het drietal te zijn. tallen oranje ballonnen.
terschool in Haarlem, zal het kaar uitpraten."
met een ingestudeerde act van
Wat later op de dag is er een
draaien even moeten ondermaar liefst een kwartier.
optreden van een inline dansMaar Bas is ondertussen al- breken.
groep in zwart-witte cowboy- weer achter de draaitafel van
„Hij moet straks nog klarinet
Vooral de 12-jarige Bas de kostuums. De Potgieterstraat de disco in de tent aagenscho- spelen in het gemeenschapsJong valt op door zich als een krijgt even een westernsfeer- ven. Zijn moeder kijkt zorgelijk huis," vertelt ze over haar creaprofessional te manifesteren tje, want de bewoners mogen op haar horloge. Haar pupil, tieve duizendpoot.
ZANDVOORT - Drie cafés in
op het podium. Hij lijkt volle- ook meedansen. Na afloop die afgelopen week nog schithet centrum zijn vrijdagnacht
dig op te gaan in zijn perfor- geeft Opa Vermaat het start- terde als de hoodrolspeler in
Nelleke van Koningsveld om een uur op last yan de gemeente door de politie gesloten. Het publiek werd de zaak
Gedeputeerde Staten in ant- uitgestuurd. De cafés moesten
woord op vragen van de WD- dicht omdat ze hun vergunstatenfractie. Herben vindt de ning om langer open te blijven
gevolgen inderdaad onevenre- niet voor l juli hadden opgedig groot.
haald. Het gaat onder andere
leggen." Het tweede voordeel
Op dit moment wordt er nog dekamp (de provincie is eigeStaatssecretaris De Vries om Sesto Senso en de Williams
is meer van belang voor de lan- vijf miljoen kubieke meter naar van PWN) heeft onlangs voegt er echter aan toe dat Pub.
gere ternüjn. Onder de vijvers (5000 miljoen liter) water ge- bezworen dat alle pompen pas burgers pok een eigen verantZaterdag mochten ze na bezit een bel met water. Die is in wonnen, eenderde van de oude uitgezet worden als er vol- woordelijkheid hebben. En, middeling van de Zandvoortse
de loop van de jaren steeds hoeveelheid. PWN wil er héle- dpende maatregelen genomen zegt ze, „door het stopzetten afdeling van het bestuur van
groter geworden doordat er maal mee stoppen, maar onder zijn om de gevolgen te bestrij- yan de grondwaterwinningen Koninklijke Horeca Nederland
den.
is er in zekere zin sprake van toch langer open blijven.
een terugkeer naar een meer Voorzitter Tap van Horeca
Nederland is woest. Zijn beOnduidelijk is wie die maat- natuurlijke situatie."
regelen gaat betalen. Moeten
„Klinkklare onzin," laat de stuur stuurt binnenkort een
Zandvoortse huizenbezitters wethouder zich ondubbelzin- boze brief naar de gemeente
zelf hun kelder waterdicht la- nig ontvallen. „Er is zoveel ver- over de kwestie.
water uit de vijvers door de druk van diverse gemeenten ten maken? 'Wanneer de ge- anderd sinds honderd jaar ge„Waarom krijgen de drie onsliblaag pp de bodem naar be- rondom de Kennemerduinen vqlgen van het provinciaal be- leden. De beekjes die toen het dernemers niet even een belleneden sijpelde, het grondwa- heeft PWN dat plan nog maar leid ter bestrijding van de ver- water uit de duinen afvoerden tje of briefje om ze te helpen
ter steeg en er hemelwater even in de ijskast gezet. PWN droging onevenredig groot zijn er niet meer. Bovendien herinneren? Dat is toch een
naar toe kwam. Deze bel drukt wil de duinen vernatten en zijn, acht de provincie zich me- zijn er veel meer huizen gekp- kleine moeite?"
het water in de vijvers omhoog. vindt de waterwinning in Zuid- deverantwoordelijk voor het men en bij de bouw daarvan is
Tap vindt dat er een gevaarHet is dan ook de bedoeling Kennemerland eigenlijk te nemen van maatregelen. Dit rekening gehouden met het lijke situatie is ontstaan doorom met een pomp tevens het duur.
geldt ook voor maatregelen op NAP van dat moment."
dat plotseling 150 aangeschowater uit de bel de persleiding
Maar gedeputeerde Ada Wil- particulier terrein,' schrijven
ten Engelsen op straat werden
naar Haarlem in te sturen.
Monique van Hoogstraten gezet bij de Williams Pub.
Zodra de bel tot normale
„Voor hetzelfde geld hadden
ZANDVOORT - De Paulus
proporties teruggebracht is,
Stationsbuurt. Drie straten in ze zich tegen de twee agenten
kunnen PWN, de provincie en Lootbuurt krijgt waarschijnlijk
de Paulus Lootbuurt zouden gekeerd die ze eruit stuurden."
de gemeente zien wat er ge- toch parkeermeters. Op de
gratis blijven. Omdat deze
Gemeentewoordvoerder
beurt met het grondwater. En Seinpostweg en in de Thorbecstraten mogelijk vol gezet zul- Ton van Heemst vindt het
dat is weer van belang tijdens kestraat plus Vuurboetstraat
len worden met auto's van toe- „een rare zaak. We gaan ervan
de onderhandelingen over de wil wethouder Hogendoorn
risten en werknemers van be- uit dat de vergunning voor
waterwinning.
twee
meters
neerzetten. tegemoet aan de wensen van drijven in de buurt, wil Hogen- deze ondernemers zo belangBuurtbewoners kunnen hier diverse politieke partijen. In doorn daar nu ook meters rijk is dat ze dat in hun agenda
met een ontheffing van de de raadsvergadering van 4 juli neerzetten.
noteren. Gevaarlijk? Dat is een
Parkbuurt parkeren.
besloot de gemeenteraad om
kwestie van handhaving. De sibetaald parkeren in te voeren
De politiek vergadert hier- tuatie die na het sluiten ontHogendoorn komt daarmee in de Noordbuurt, Parkbuurt, over op 13 juli.
staan is, is geen excuus."

Politie sluit
drie cafés

Noodverband ook voor lange termijn

Nep-instructeur

D

Ticket weg

Branden

ZANDVOORT - De brandweer heeft vorige week woensdag twee keer een brand geblust in de Keesomstraat. 's
Middags stond een kelderbox
m de brand en 's avonds een
badkuip. Bij de tweede brand
liep het appartement er boven
roetschade op en kregen twee
andere kelderboxen water- en
rookschade. De politie gaat uit
van brandstichting.
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Nieuwe school zoekt gebouw
ZANDVOORT - De Regenboogbrugschool zoekt een
gebouw in Zandvoort en omgeving. De school, die nu nog
maar één lokaal in de Adventskerk in Aerdenhout
heeft, wil graag uitbreiden.
Met twee lokalen en een kleine aparte ruimte is de school
volgens
initiatiemeemster
Alexandra Dingemans erg
blij.
Ze heeft al geïnformeerd of
de Gereformeerde Kerk te
koop of te huur was, maar dat
bleek nog niet het geval. Daarom is ze nu van plan om bij de
gemeente Zandvoort haar
licht op te steken. Als de Duinroos en de Nicolaasschool naar
hun nieuwe gebouw op de
Thijsseweg verhuizen, zou de
Regenboogbrugschool volgens
Dingemans eventueel in één
van beide scholen kunnen
trekken.

„We hebben erg hard een
nieuwe locatie nodig, omdat er
al veel aanmeldingen voor het
nieuwe jaar zijn," legt Dingemans uit.

'Wij gaan

uit van
het kind'
De school is anders dan de
gebruikelijke scholen. „Onze
school is opgezet voor kinderen die binnen het normale onderwijs en het speciaal onderwijs buiten de boot vallen,"
vertelt Dingemans. „Sommige
kinderen hebben rust en een
andere manier van lesgeven
nodig." De klassen zijn dan
ook klein: maximaal twaalf
kinderen.
Volgens de brochure van de

school is de school bedoeld
voor gevoelige of overgevoelige
kinderen die zich erg naar buiten of juist naar binnen richten
door middel van hyperactief of
autistisch gedrag. Zij denken
vanuit beelden, kleuren en
geuren in plaats vanuit de logica (a volgt op b).
De kinderen krijgen dan ook
niet klassikaal les, maar met
de Davismethode. Beeldhouwer Davis kwam tot de conclusie dat een kind eerst moet leren herkennen hoe zijn leefwereld in elkaar zit, voordat het
over kan stappen naar rekenen
en taal.
Concreet betekent dat volgens Dingemans dat een kind
bijvoorbeeld gaat fietsen met
een kilometerteller om het metrisch stelsel te kunnen begrijpen. „We werken steeds vanuit
de interesse van de kinderen."
Er wordt ook veel aan handvaardigheid en expressie gedaan.

Genieten Van Tropicana
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Herben: beter invloed van
grondwaterstijging te zien

Hans van Pelt

ADVERTENTIE

Participatie
G. van Elteren reageert op
'Schuitengatbewoners weten
niet of ze willen meepraten'
(Zandvoorts Nieuwsblad 5
juli). Dat artikel ging over de
huiver van het Belangencomité Eigenaren Schuitengat l tot
en met 109, waarvan Van Elteren lid is, om mee te doen met
de besprekingen over het masterplan voor de Midden-Boulevard.
Ik zou volgens de gemeentewoordvoerder contact hebben
gehad met de projectleider van
het masterplan Midden-Boulevard, waarbij ik uitleg en
stukken zou hebben gekregen
in reactie op mijn brieven aan
de gemeentelijke projectgroep.
Dat contact heeft echter niet
plaatsgevonden voordat het
artikel in de krant stond en de
stukken heb ik ook niet gekregen. Pas na het artikel heb ik
contact gehad. Naar de reden
voor deze onjuiste bewering
kan ik slechts gissen. In ieder
geval bevordert het niet het
schenken van het vertrouwen
waar de wethouder Marijke
Herben in het participatiecomité zo op aandringt.
In de brieven vraag ik om
projectstukken die waarborging tonen dat serieus/professioneel en onafhankelijk op
alle eisen en onafhankelijk op
alle eisen en inbreng door of
namens woningeigenaren zal
worden ingegaan en teruggekoppeld.
Bij de totstandkoming van
het programma van eisen heeft
het schromelijk ontbroken aan
serieuze inventarisatie en omgang met bewonerseisen. Een
ISO gecertificeerd proces bij
de gemeente, afgestemd op eisen van belanghebbenden
voor de omgang met hun inbreng is dringend gewenst.
Belangrijke bewonerseisen
zijn in onze brief expliciet aangegeven. Er wordt ook aangedrongen op een onafhankelijke
en professionele evaluatie van

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

Circuis
13 f/m 19 juli

van milieuzaken ben teruggebeld.
Voor alle duidelijkheid: ik
vind het disfunctioneren van
de klachtenlijn heel kwalijk.
Daarbij is de ergernis van mijn
buren en mij over de bouwtroep onbelangrijk. Laat de gemeentewoordvoerder dus niet
proberen het gebrekkig functioneren van de klachtenlijn te
verdoezelen door de schuld bij
de klagers te leggen. Dat zal
G. van Elteren wel tot het takenpakket van
Zandvoort een woordvoerder behoren,
maar het werkt misleidend en
dat kan toch niet de bedoeling
J. van Asselt komt terug op zijn.
het artikel over het bouwafval
J. van Asselt
van het Strandhotel dat vorige
Zandvoort
week in het Zandvoorts
Nieuwsblad stond.
het participatie en inspraakproces voordat de gemeenteraad het masterplan gaat vaststellen. De bevindingen kunnen dan worden meegewogen
in de besluitvorming.
Het Schuitengat weet één
ding zeker: zij willen met een
participerende gemeentelijke
projectgroep samenwerken en
niet alleen maar voor de vorm
mee mogen praten.

Klachtenlijn

Aan het einde van het artikel
komt gemeentewoordvoerder
Van Heemst nog even aan het
woord. Hij probeert de indruk
te wekken dat de pnbereikbaarheid van de milieudienst
is te wijten aan het feit dat
mensen, die een klacht willen
deponeren via de klachtenlijn,
niet inspreken. Hij gaat er aan
voorbij dat ik vanaf maandag
19 juni tot en met donderdag
22 juni dagelijks de milieuklachtenljjn heb gebeld, soms
meerdere keren per dag.
In die tijd heb ik tenminste
drie keer mijn naam en telefoonnummer ingesproken met
het verzoek mij terug te bellen.
Daarop kwam geen enkele reactie. Op vrijdag 23 juni heb ik
dat meegedeeld aan Hilly Jansen van de Centrale Balie. Alle
lof voor haar, want zij heeft ervoor gezorgd dat ik nog dezelfde dag door een medewerker

Museum

J. Loos yan het Gasthuisplein is blij met de renovatie
van het museum op hetzelfde
plein. Loos hoopt alleen wel
dat de elektriciteiteskast verdwijnt.
Nu de voltooiing van het gerenoveerde Zandvoorts Museum nadert willen de bewoners rondom het museum hun
bewondering uitspreken over
het doorzettingsvermogen van
beheerder Bram Krol.
Samen met diverse vrijwilligers heeft hij deze klus geklaard. De nieuwe entree ziet
er geweldig uit.
Alleen vragen we ons nog af
wat de bedoeling is van de lelijke elektriciteitskast die er nog
staat. Blijft die staan? Wellicht
kan de heer Krol hier ook nog
wat aan doen?
J. Loos
Zandvoort
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Oase is de trendsetter m slaapkamers en slaapcomfort met
vestigingen op bijna iedere grote woonboulevard m Nederland
Dankzij onze succesformule stijgt het aantal verkopen en heeft
ons filiaal Diemen op de meubelboulevard het erg druk. Ter versterking
van ons team zij wij op zoek naar een enthousiaste

Parttime Verkoopster m/v
ZANDVOORT

SEINPOSTWEG 4/29
Wij bieden u
- een verantwoordelijke, afwisselende baan in onze formule
- een gespecialiseerde opleiding, indien u geen branche-ervaring heeft
Wij zoeken
- Een zelfbewuste, representatieve, sympathieke vrouw van 30-40 jaar
met enige verkoopervaring die minimaal twee dagen per week ons
team wil komen versterken en die er geen probleem van maakt om op
zaterdag en eventueel op koopavond, zon- en feestdagen te werken.

Bent u de collega die wij zoeken, schrijf dan een brief met c v. naar:

3-Kamerappartement hoek zeezijde gelegen op 8'
en tevens hoogste etage, met een groot balkon op
het zuiden met FANTASTISCH UITZICHT OVER
ZEE EN DUINEN en een klein balkon op het westen
INDELING
Entree gang, modern toilet, garderobekast met boiler, moderne keuken met toegang tot terras, slaapkamer met moderne badkamer met douche en wastafel, L-vormige woonkamer met toegang tot 2 balkons
* Gehele appartement voorzien van dubbele beglazing
" Fantastisch uitzicht
" Er liggen plannen voor de renovatie van het gebouw, de kosten voor deze renovatie zijn nog niet
bekend
Vraagprijs ƒ 395.000,-

DE FAVAUGEPLEIN 33 HS
Fraai verbouwd begane grond appartement met fantastisch terras op het westen aan de wandelboulevard gelegen met schitterend uitzicht over strand en
zee Met een inpandige GARAGE'
INDELING
Entree/gang, ruime slaapkamer met parketvloer en
kastenwand, moderne badkamer met douche, toilet,
wastafel, klein balkon (oosten) royale living (voorheen 3 kamers) met fraaie brede vloerdelen en een
gezellige eethoek, open haard met mooie zandstenen schouw, schuifpui naar ruim terras, moderne
open keuken met inbouwapparatuur
" In 1996 geheel inwendig
gerenoveerd
,
• Inpandige GARAGE1
* Prachtig gelegen1
' Servicekosten ƒ 375,-mcl voorschot c v en water
' Gehele appartement voorzien van dubbelglas
Vraagprijs: ƒ 598.000,- incl. garage

ZANDVOORT
VAN GALENSTRAAT 184
Een zonnig 3-kamerappartemént op de 2' verdieping met zeezicht
VOLTASTRAAT 7
In Zandvoort Noord gelegen loods/opslagruimte van
circa 220 m' met betonvloer, toilet, kantoor en achtergelegen opslagruimte van 90 m* en voorterrein
(parkeren) van 90 m'
3 Maanden borg
* Huurpenode m overleg
" Oplevering per direct
' Wordt NIET aan een garagebedrijf verhuurd

INDELING
Entree, vestibule met garderobe, gang met ruim toilet L-vormige woonkamer (vh 2 kamers) met toegang tot balkon op het zuidwesten en UITZICHT OP
ZEE, keuken, royale slaapkamer met vaste kasten
en wastafel, badkamer met bad en wastafel
Berging op de begane grond
* Gedeeltelijk dubbel glas
• Servicekosten ƒ 400,- per maand mcl voorschot
stookkosten
Vraagprijs ƒ 279 000,-

Huurprijs ƒ 36.000,- per jaar

Oase Slaapkamer Speciaalzaken t.a v. Angela Bergervoet
Postbus 122 - 2665 ZJ Bleiswijk

Cense & van Lingen wil altijd
de eerste de beste zijn
Slaapkamer Speciaalzaken
"Offs<?"het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

ZANDVOORT

OOSTERPARKSTRAAT 59

Halfvrijstaand woonhuis (hoek van 3 onder 1 kap)
met voor- en achtertuin en stenen schuur Vlakbij het
centrum en strand gelegen

MAX PLANCKSTRAAT3
Bedrijfsruimte met opslagcapaciteit op de begane
grond (ca 375 mz) en kantoorruimte op de 1'" verdieping (ca 375 m') Oprit aan de voor- en achterzijde van het pand

INDELING
Beg grond entree, hal, toilet, L-vormige woonkamer
met erker voorzijde, schuifpui naar zonnige achtertuin op het zuidoosten, open keuken
1 "• verd badkamer met ligbad, toilet en aparte doucheruimte, royale voorslaapkamer met dakkapel en
vaste kast, achterslaapkamer met vaste kast en balkon op het zuidoosten
2™ verd grote zolderkamer met dakkapel en uitzicht
op de duinen en watertoren
Vliering
" Rondom dubbel glas
" Grondopp 142 m!
Vraagprijs: ƒ 625.000,-

Verwarming middels eigen CV ketel
Lichtornamenten aanwezig
Bankgarantie ƒ 17500
Contractduur 5 + 5jaren
Contractkosten ƒ 450,- plus BTW
Huursom is excl kosten nutsbedrijven
Huurprijs per jaar ƒ 81.723,- btw belast

Wil je ƒ 250,00 verdienen \\\\\
Dat kan door je vriendin / vriend, buurvrouw / buurman te vertellen dat ze bij ons P\ayIn Zandvoort / Cssmo Royaal kunnen werken en als dat dan werkelijkheid wordt, \s bet

KASSA \\\\\

PLAY -IN ZANDVOORT / CASINO ROYAAL
Zoekt een
SCHOONMAKER v/m

\e looking for a
CLEANERf/m

Werktijden:
Het aantal te werken uren per week bedraagt gemiddeld 14 uur De werktijden per
dienst zijn 3,5 uur van 700 tot 10.30 uur 4, 5 of 6 dagen per week in een rooster
van 10 weken waarvan 4 weekenden
Workinghours:
fnis 10 a part-time position for 3,5 nours per day, f mm 07nOO until 10H30 You will
work in shifts on a 4,5 or 6 day week basis, constituting a timetable of 10 weeks
with 4 weekends included
Salaris:
Het sa\ans bedraagt bij aanvang gemiddeld ƒ 20,00 bruto per uur (afhankelijk van
ervaring), reiskostenvergoeding

Starting salaryfl

Salary:
20- perhourqross (commensuratewith expenence) and travel
reimbursement

KARELDOORMANSTRAAT10/4

ZANDVOORT

Dus als u snel (ver)koopresultaten wilt,
is dit ons telefoonnummer: 023 - 5 715 715

4-Kamerappartement op de 2" verdieping met ZEEZICHT, gelegen nabi] het centrum van het dorp
INDELING
Entree, ruime woonkamer met houten vloer en open
haard en toegang tot het balkon op het zuidwesten,
nette keuken met balkon, 3 slaapkamers waarvan 1
met een schuifpui naar het balkon nette witte badkamer met bad, toilet en wastafel Berging op de begane grond
• Eigen C V ketel
• Fantastisch uitzicht
• Geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas
• Servicekosten ƒ 242,- per maand
Vraagprijs: ƒ 425.000,-

CENSE&
v
LINGEN
A
N

HALTESTRAAT 28
In winkelstraat gelegen bedrijfsruimte op de begane
grond
Was in gebruik als visrestaurant
Totaal begane grond 70 m!
Frontbreedte 4 60 m
Inventaris ter overname ƒ 250 000 - ex BTW

Huurprijs ƒ 5.500,- per maand

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

Nadere informatie:
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt u op werkdagen contact
opnemen met ons secretariaat 023 - 5719535 voor net maken van een afspraak.
In verband met de voortgang van de procedure, ontvangen wij uw sollicitatie binnen
één week na net verschijnen van dit blad.
Further Information:
If you are mtereeted, you can contact our office on O23 - 5719535 to make an
appomtment 'You are kmdly requested to apply within a week after publication of
tnis magazine

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

wil je kranten bezorgen?
wn je 8,00 verdienen?
Wil je tijdens je vakantie wat E^vTKJ* **
Geef je dan op als BEZORGER/STER-

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!
van het

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 57^71 66.

06 Software
06 Solutions
06 Computers
06 Software is onderdeel van de Amerikaanse multinational Systemax, één van
's werelds grootste leveranciers van computers en computerbenodigdheden. De
Nederlandse vestiging, waar zo'n 70 personen werkzaam zijn, is sinds 1985
een marktleider op het gebied van software en hardware verkoop.

Wil jij de woensdagmiddag vrij?
Leuk team zoekt twee serieuze collega's op MBO-nvieau met een flinke dosis gezond verstand, Financieel inzicht en een goede telefoonstem om ons „cash management" te ondersteunen
Wij bieden een prettige werkomgeving, gekenmerkt door een collegiale werksfeer en teamgeest. Flexibele werktijden zijn bespreekbaar voor 30 a 40 uur per
week.
Ben je geïnteresseerd, bel even naar Aletta van Vliet 020-5470661
of stuur je CV naar Global Computer Products B.V., t.a.v. Aletta van Vliet,
Alpen Rondweg 102, 1186 EA Amstelveen of E-mail: aletta@zerosix.nl
Voor meer info: Hans Meerbeek 06-20135643

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed gelezen worden.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Lachspektakelshow

'Ik wist niet eens wat een file
Au pair Linda kreeg geen
cultuurschok toen ze in
Zandvoort kwam. Zweden is
immers ook een WestEuropees land. Toch zijn er
wel verschillen. De drukte,
het familiaire en het vele
vertier zijn haar het meest
opgevallen. Deel 3 in de
sene Retour Zandvoort.

Boekenmarkt

ZANDVOORT - De Mariaschool organiseert woensdag
19 juli een boekenbeurs. Tussen half tien en een uur worden
de boeken uitgestald bij de
hoofdingang van de school.
Wie boeken wil inleveren kan
terecht bij Laura van de Storm
(5717441) of Marion Theunissen (5717165).

Rommelmarkt

ZANDVOORT - Per abuis
heeft vorige week in het Zandvoorts Nieuwsblad gestaan dat
er zondag een rommelmarkt
was in de Potgieterstraat en op
het Ten Kateplantsoen. Deze
rommelmarkt is echter aanstaande zondag van tien tot
vier.

ErickE

ZANDVOORT - De bekende
discjockey Erick E is zondag 16
juli te bewonderen in Café
Shooters (Haltestraat 56a).

Swingen

ZANDVOORT - Club Chateau nodigt liefhebbers van
groovy dance op vrijdag 14 juli
uit om de discotheek te bezoeken. Dj Radikal Roy, Dj Bas en
Dj Yani draaien op die avond.
Zaterdag staat Club House
centraal met Dj Raymond en
Dj Georgio.

Jeu de boules

ZANDVOORT - De organisatie van het jeu de boules
toernooi draait op volle toeren.
Deelnemers voor de jeu de
boulesweek (21 tot en met 27
augustus) kunnen zich echter
nog opgeven bij Toos Bergen
(5713737).

IEN UUR DUURDE
de autorit van het
Zweedse
dorpje
•m. Markaryd
naar
Zandvoort. Maar mijn vader
wilde rruj per se persoonlijk bij
de familie Pront afleveren. Hij
heeft kennisgemaakt met de
familie, gezien waar mijn bed
staat. Pas na zich ervan overtuigd te hebben dat alles 'snor'
zat, kon hij mrj met een gerust
hart achterlaten," lacht Linda.
Dit is tekenend voor de taeschermde opvoeding van Linda Nilsson. „Ik ben au pair
gaan werken om zelfstandig te
worden. Maar wel beschermd
door een gastgezin en niet te
ver van huis. Zodat ik als ik
heimwee mocht krijgen snel
weer thuis kan zyn."
Maar ze kreeg geen heimwee, want het jaar werd twee
keer onderbroken. Kerst vierde ze thuis en in april zijn haar
ouders een weekje naar Nederland gekomen. Zij noemt het
echtpaar Pront ook consequent haar 'housefather and
housemother'. Ze voelt zich
echt een deel van het gezin.
„Wat een drukte, wat een
hoop mensen op een kluitje."
Dat was haar eerste gedachte
toen ze kennismaakte met
Zandvoort. „Ongelooflijk dat
met mooi weer duizenden
mensen allemaal naar hetzelfde strand willen. En dan allemaal in de file, eerlijk gezegd
wist ik niet eens wat een file
was voordat ik hier kwam."
Het is niet zo gek dat Linda
dit opvalt, Zweden is het dunbevolktste land van Europa.
„Sinds mijn komst hier ben ik
nog nooit ergens alleen geweest. Dat is bij ons ondenkbaar. In het dorp waar ik woon
staan tien huizen, omgeven
door enorme wouden en uitgestrekte vlaktes. Je kunt dagen
rondreizen zonder iemand tegen te komen."
Geen cultuurshock, want
daarvoor lijken Zweden en Nederland teveel op elkaar. Maar
er zijn natuurlijk wel verschü-

oog

Beiden hebben een druk
bezet leven. Hans als textielfabrikant en Simone als
universitair docent en adyocaat. Het is het zesde
jaar dat de familie Pront
een au pair in huis heeft.
„Omdat wij in het verleden wel eens zijn teleurgesteld in een au pair, nemen
wij nu geen enkel risico
meer," vertelt Hans.
„Ons vorige huis was
kleiner, waardoor wij soms
wel wat privacy moesten
inleveren. Nu leent ons
huis zich perfect voor een
extra huisgenoot.m
„Wij zijn nu alweer druk
bezig om de opvolgster
van Linda uit te zoeken.
Het wordt weer een meisje
uit West Europa. Wij hebben ondervonden dat die
cultuur toch het beste bij
de onze past."
Linda speelt met Alexander en Michael en de honden

len die haar opvallen. „Onze
hele maatschappij is ingesteld
op tweeverdieners. Als baby
word je al by een 'dagmamma'
gebracht. Vanaf je zevende
jaar volg je continuroosters op
school en zie je pappa en mamma pas 's avonds weer voordat

je naar bed gaat," vertelt ze.
„Bij ons is het ieder voor zich,
werken en nog eens werken.
Het leven is duur dus je moet
ook wel, maar het gaat ten koste van het sociale leven."
„Je moet minstens familie
zijn wil een Zweed je open en
hartelijk tegemoet treden,"
verduidelijkt de 19-jarige haar
stelling van daarnet „er is altijd een bepaalde gereser-

Hetero wordt geëerd als hoirux

Midzomeravond

ZANDVOORT - Wie laat
zich niet graag verwennen
door kooklustige raadsleden
op een mooie zomeravond? Op
woensdag 19 juli maken Marijke Herben, Peter Boeve en Andries van Marie onder aanvoering van chefkok Michel Demmers een maaltijd voor ouderen. Tijdens het diner spelen
ook de broers Zaadnpordijk op
de piano en zijn er diverse andere optredens. Aanmelden bij
het Aktiviteitencentrum tel.
5717113.
'Three to tango'

De Filmclub houdt vakantie, maar er draaien toch elke dag vier
films in het Circus op het Gasthuisplein: 'Tarzan' (half twee),
'Stuart Little' (half vier), 'Deuce Bigalow: Male Gigoio' (zeven
Geboren: Lucas Paulus, zoon uur) en 'Three to tango' (half tien).
van Paulus Silvester Maria
HREE TO TANGO' is een romantische Amerikaanse komeEichhorn en Helena Maria
die met Matthew Perry, Oliver Platt en Neve CampbeE. Het
Peeters.
verhaal gaat over een rijke zakenman die gelooft dat zijn vriend
Getrouwd: Thomas Johannes homoseksueel is. Terwijl hy de stad in moet, vraagt hij zijn
Terstal en Elisabeth Clara Ma- vriend of hrj zijn maitresse in de gaten wil houden. Maar is hij wel
homo? De veronderstelling dat hij dat is leidt tot Kafkaeske
ria Engelbregt.
Overleden: Maartje SaraBenit taferelen als hij zelfs tot Chicago's succesvolste homo wordt
(91); Catharina Maria Brou- uitgeroepen.
Ook 'Deuce Bigalow: Male Gigoio' is grappig en gaat eveneens
wers-Van Berkel (43); WiUem
van Wageningen (76); Jacoba over seks en liefde. Deuce Bigalow maakt vistanks schoon om
Voerman-Wetaer (78); Jan geld te verdienen, maar echt gelukkig is hij daar niet mee. Als hij
Zwemmer (74).
op een gegeven dag op een ziek visje van een sexy gigoio moet
passen, neemt hij per ongeluk een zakelijk telefoontje aan. En
dat had hij misschien beter niet kunnen doen. Vanaf dat moment wordt hij meegezogen in een ander leven. In de film spelen
Rob Schneider, Arija BareiMs, Wüliam Forsythe, Eddie Griffin
en Oded Fehr. De regie is van Mike Mitchell.
In het vertederende verhaal van 'Stuart Little' komt een klein
Mastino Napoletano's muisje
terecht in een gezin dat in eerste instantie erg aan hem
Drie stuks maar liefst: Pan- moet wennen. 'Tarzan' is een Walt Disneyyersie van het gelijknater, Zorra en Scarlett. Drie reu- mige beroemde boek over een jongen die in de jungle door apen
zen van honden met lekker opgevoed wordt.
veel vel en een zalig karakter.
Panter is een mannelijke pup
van tien maanden, zwart van
kleur. Zorra is een donker gestroomd teefje van tweeenhalf
Jaar en Scarlett een zwart teef- Alarmnummer: 112.
dienst (18-20 uur) enweekendJe yan vierenhalf jaar. Waarom Politie: 112, of bureau Hoge- dienst (zat. 11-12.30 en 17-18,
drie Mastino's tegelijk in het weg 5745111.
zon. 11.30-12.30 en 17-18) door
asiel? Door omstandigheden, Brandweer: 112, of kazerne de Zandvoortse Apotheek,
het lag in ieder geval niet aan 5740260.
Raadhuisplein 10, 5713185. In
öe honden.
Ambulance: 112, of 5319191 het weekend is de Centraal
Het gedrag van alle drie de (OPA).
Apotheek op de Gedempte
Mastino's is min of meer het- Apotheek: Er is een nieuwe re- Oudegracht in Haarlem zaterzelfde. Ze kunnen bij kinderen, geling sinds l mei 2000. 's dag en zondag de hele dag
katten en - afhankelijk van de Avonds van 20-22 uur is alleen open.
andere hond - ook bij honden. de Centraal Apotheek op Ge- Huisartsen: In het weekend en
2e zijn speels, zeker Panter! dempte Oudegracht in Haar- 's avonds 5730500 of 112.
Voor wat het luisteren betreft, lem open. Voor 12 en 13 juli Dierenambulance: 5246899.
dat gaat redelijk. Panter zal geldt: avonddienst (18-20 uur) Kennemer Dierentehuis: Keelog wat opvoeding mogen ge- Zeestraat Apotheek, (tijdelijk somstraat 5, 5713888.
lieten. Houdt u er wel reke- gehuisvest op) Engelberts- Vermiste/gevonden
dieren:
Wng mee dat deze reuzen geen straat 90a, 5713073. Voor 14 tot 5383361 (Amivedi) en 5343440
^appen mogen lopen! Qua be- en met 19 juli geldt: avond- (Dierenbescherming).
Weging
zijn ze makkelijk en
s
nel tevreden. Viermaal daags
fi
en wandeling is prima!
De Mastino-clan is te gast bij
het Kennemer Dierentehuis
Zandvoort en zoekt, net als Hervormde Kerk: zondag 16 juli 10 uur mr ds J.W. Verwijs met
jüle andere loges, een nieuw Hervormd Kerkkoor. Gereformeerde Kerk: zondag 16 juli 10 uur
thuis. Informatie krijgt u van dhr J. Lasthuis.Agatha Kerk: zaterdag 16 juli 19 uur mevr. M.
het Kennemer Dierentehuis Wassenaar, zondag 16 juli 10 30 uur mevr. M. Wassenaar. NPB
2andvoort, Keesomstraat 5, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 16 juli 10.30 uur geen
H 571.3888.
dienst.
Periode: 1 - 7 juli

Met

'Wij nemen
geen risico'

4 rjT1
B
•
ZANDVOORT - Op 2 augustus zijn Bassie en Adriaan met
hun Lachspektakelshow te
gast in de Korverhal. De twee
clowns treden om twee uur op.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij
sigarenmagazijn Veldwijk in de
Haltestraat.

woensdag 12 juli 2000

veerdheid, zelfs onder mijn
leeftijdgenoten."
Dat het hier anders toegaat
heeft Linda inmiddels wel ondervpnden. „In het kleine
dorpje waar ik vandaan kom is
niet zoveel variëteit in vertier.
Thuis lees ik veel, geniet van

de natuur en schrijf graag gedichtjes. Toen ik hier net was
had ik het gevoel dat ik iets in
te halen had. Nu betrap ik mezelf erop dat ik weer behoefte
krijg aan de ruimte en de rust
van Zweden," bekent ze.
Nederlanders in den vreemde gaan ook ineens van Delfts
blauwe borden houden en een
foto van de koningin aan de
muur hangen. Het vaderlands-

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Russische liefde
Een succesje voor Thys Ockersen. Hij kan in november een
Russisch filmfestival organiseren bij de Filmclub. Ockersen
heeft subsidie gekregen voor het festival. Hij heeft het gepland in
de week van l tot en met 8 november. Elke ayond zullen er
nieuwe Russische films te zien zijn en hij nodigt acteurs en
regisseurs uit. Ockersens liefde voor Rusland is overigens niet
geheel toevallig. Hij is inmiddels verloofd met een lieftallige
Russin.

Zwemvierdaagse (1)

Amlre Licborom

gevoel is bij de Zweedse Linda
al niet anders.
„Jullie hebben koninginnedag, wij hebben het midzomernachtfeest," lacht ze, „daar Mjken we het heie jaar naar uit. 21
juni vieren wij het begin van de
zomer, in het hele land vieren
we feest. Helaas was ik dus niet
thuis, maar met een paar
Zweedse au pairs uit Amstelveen en Amsterdam hebben
wij dat gevierd, traditiegetrouw met aardbeien en gehaktballen en de nodige drank.
Het wordt thuis ook altijd op
een vrijdag gevierd want dan
kan heel Zweden in het weekend zijn roes uitslapen," schatert de au pair.
Alexander van tien en zijn
zesjarige broer Michael zijn
ondernemende jongens die
Linda in het begin aardig op de
proef hebben gesteld. „Maar
wij zijn vrienden geworden en
dat vind ik een overwinning,"
zegt ze tevreden.
„Pff, wat een druk schema
hebben die kinderen hier. Het
ligt er vast aan dat ik uit een
gehucht kom, maar wat een
keuze. Naar hockey, tennis,
zwemmen, judo, ik heb een
hele agenda alleen al voor de

activiteiten van die twee knulletjes." Als de kinderen naar
school zijn doet Linda wat
licht huishoudelijke taken,
maar zij is dan vooral druk met
de twee grote Schotse Collies.
„Die zorg moet je niet onderschatten hoor, ze hebben veel
beweging en verzorging nodig.
Maar dat doe ik graag want ik
ben tenslotte een natuurmens."
In juli zit haar jaar erop en
gaat ze weer naar huis terug.
„Ik ben in ieder geval een stuk
zelfstandiger geworden. En
jullie Nederlanders hebben
van mij een socialer mens gemaakt, dat zal nüj zeker van
pas komen." Linda denkt na
en voegt hier dan lachend aan
toe: „In Zweden drinkt men
om dronken te worden, hier is
het al gezellig en dan komt er
een borrel op tafel. Misschien
is dat wel het wezenlijke verschil tussen de 'koele' Zweden
en de 'warme' Nederlanders."
Marleen Grotenhuis
pit is de derde aflevering in deze serie over au pairs in Zandvoort. Vorige
afleveringen verschenen op 21 en 28
juni.

ken," en lachend voegt Antpnio er aan toe: „Ik mis mijn
familie, in de winter ga ik die
schade ook even inhalen."

Antonio maakt
ijs met liefde
. ZANDVOORT - Stracciatella, Malaga en zo zijn er nog 38
verschillende smaken ijs te
verkrijgen bij Gelateria San
Remo (voorheen Pisa). Sinds
november is Antonio Stillitano
de nieuwe eigenaar yan de ijssalon. Antonio bereidt het ijs
op ambachtelijke wijze in zijn
nieuwe winkel in de Schoolstraat (pp nummer 1).
Twintig jaar geleden verliet
Antonio het kleine Italiaanse
dorpje Ventimiglia. „Ik ben
gaan werken in een ijssalon in
Scheveningen. Had het daar
erg naar mijn zin, maar mijn
grote droom was altijd een eigen ijssalon beginnen," vertelt
Antonio met een charmant
Italiaans accent.
„Eigenlijk kun je nüjn werk
het beste vergelijken met dat
van een chef-kok. ledere dag, 's
morgens heel vroeg, ben ik al
het verse ijs aan het bereiden.
Steeds ben ik bezig om mijn
recepten aan te passen en te
verfijnen. Natuurlijk maak ik
alles van verse producten, verse melk en vers fruit," vertelt
Antonio.
„Ik vind het zo jammer dat
veel Italiaanse zaken zich hélemaal aanpassen aan de Nederlandse eet- en smaakcultuur.
Ik ben juist zo trots op mijn
Italiaanse afkomst en wil mijn
klanten daar van mee laten genieten. Dit betekent dat al
mijn grondstoffen van Italiaanse herkomst zijn."
Inmiddels heeft hu al een
hele klantenkring opgebouwd.
„Er is zelis een familie uit
Utrecht die in het weekeinde
speciaal naar Zandvoort komt
om bij mij een kopje cappuccino te drinken. Mijn koffie komt
dan ook rechtstreeks uit Napoli en dat proefje," lacht Antonio.
Sinds kort kunnen ook diabetici bij de ijssalon terecht.
„Ik heb maar liefst vier smaken
diabetes ijs gemaakt. Vooral
de wat oudere Zandvoorters
kampen met het probleem dat

en

m

Berichten
en tips voor
- ^_ _
deze rubnek met
B- <&
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

e

ze geen suiker mogen hebben.
Ik heb mij gelijk verdiept in dit
bijzondere ijs en voorzie hiermee duidelijk in een behoefte."
Zo zijn er ook veel kinderen
allergisch voor melkproducten. „Antonio is, zoals een
goed Italiaan betaamt, dol op
bambini," lacht zijn levenspartner Daniela. Zij is ook dagelijks in de zaak te vinden.
„Hij is met allerlei ingrèdienten aan het stoeien geweest.
Het resultaat hiervan is dat hij
nu een heel assortiment vruchtenijs heeft ontwikkeld zonder
melk. Zodat ook deze kleintjes
zonder problemen van een ijsje
kunnen genieten."
San Remo is met recht een
speciaalzaak te noemen. Antonio legt uit dat het uit den boze
is om behalve een cappuccino
of gebak andere gerechten te
bereiden dan ijs. „IJs is heel
sensibele
(gevoelig). Het
neemt gelijk de smaak aan van
een warm gerecht wat in de
buurt ervan wordt bereid. Ja,
ik ben een Pietje Precies hoor.
Mijn zaak is ook altijd brandschopn want hygiëne is bij het
bereiden van ijs een vereiste."
De vier kinderen van Antonio helpen na school ook regelmatig in de zaak van pappa.
De zaak is vernoemd naar de
geboorteplaats van de twee
oudsten. „Deze winter ga ik
enkele weken naar mijn geboortedorp. Daar vlakbij, in
Lungarone ga ik naar grote
vakbeurs met alle nieuwe snufjes op het gebied van ijs ma-

High Tide Party

ZANDVOORT - „In het dorp
is de laatste tijd zo weinig te
doen voor jongelui. Daar ga ik
nou eens verandering in brengen," vertelt Robert Kamerbeek enthousiast. Robert is de
eigenaar van Far Out, strandtent nummer 7. Daar vindt 22
juli een beachparty plaats.
Vanaf een uur of vijf is iedereen
van harte welkom.
Dit jaar is er een nieuwe regeling van kracht wat betreft
de vergunningen voor strandfeesten. Het strand en de
strandtenten zijn in regio's
verdeeld. Volgens Robert
wordt er onderling goed overlegd wie er wanneer een feest
geeft.
„Ik ben de eerste die zo'n
megafeest organiseert. Aankondigingen in landelijke
weekbladen, een grote reclamecampagne, ik heb het professioneel aangepakt. Maar
dat moet ook wel, want het
wordt echt een happening zoals nog nooit eerder vertoont.
Ik verwacht dan ook zo'n duizend man."
Een belangrijke factor bij
zo'n feest is natuurlijk de muziek. In de vooravond warmt
de twee mans formatie Azucar
met een Spaans repertoire het
publiek op. Dan neemt DJ Peter het over. De twaalf mans
Band Stand verzorgt de muziek de rest van de avond met
een swingend repertoire dat
varieert van soul tot funk.

Foto Karin Schut
Maar liefst vierhonderd Zandvoorters hebben vier avonden lang
een kilometer gezwommen. Voor vier mensen was dat een wel
heel bijzondere ervaring. Voor het eerst deden vier generaties
van de familie Elfrink-Daane aan de Zwemvierdaagse mee: Veronica Daane (30), Hanneke Elfrink (79), Richard Daane (10) en
Jolien Elfrink (53). „Erg gezellig," vertelt Jolien. „We moesten
wel tien baantjes per avond zwemmen, maar we hebben genoeg
kunnen geiten. Wie de meest enthousiaste zwemmer van ons
allemaal is? Mijn moeder. Ze zwemt vier keer per week met de
groep van Dick Spaan. Zij heeft ons allemaal enthousiast gemaakt."

Zwemvierdaagse (2)
Ook AnMe Miezenbeek van CMS krjkt tevreden terug op de
Zwemvierdaagse. Ze is blij met de hulp van alle vrijwilligers en
sponsors. Voor sommige mensen heeft ze bovendien nog een
verrassing in petto. Zo zijn er nog vijf prijzen te vergeven Wie
deelnemerskaart 947, 965 of 966 had, mag zich gelukkig prijzen.
Ook de loten 444 en 548 geven nog recht op een prijs. Verder
beschikt Ankie over een zak met gevonden voorwerpen, varierend van de gebruikelijke zaken als onderbroeken en handdoeken tot en met een blauw colbertje en een bril. Alles is gratis op
te halen bij haar thuis: Haarlemmerstraat 12.

Grieks temperament
Terwijl in Griekenland de temperaturen tot boven de 40 graden
stijgen, merkte correspondente Nelleke van Koningsveld donderdag hoe warmbloedig het eraan toegaat in het Griekse restaurant Filoxenia in de Haltestraat. De Griekse componist en
pianist Nikps Ignatiadis („Waarom fluister ik je naam nog") gaf
een romantisch concert bij zijn vriend Pavlos. Zijn fans, die van
Noordwijk tot Hengelo naar Zandvoort waren gekomen, dansten zelfs buiten de sirtaM. De in Zandvoort woonachtige zangeres/schilderes Ria Valk zorgde voor een serieuze noot door plotseling op te staan van haar souvlaki en ook een nummer van
Nikos ten gehore te brengen. Op 24 augustus is Nikos overigens
opnieuw in Filoxenia. Maar of Ria er dan ook is, dat is niet
bekend.

Ander perspectief
„Het was reuze gezellig," vertelt mevrouw Nieuwenburg. Deze
pittige dame, al enige tijd woordvoerder van mensen die wat
slechter ter been zijn, is samen met ambtenaar Hans Koning op
stap geweest. Koning reed net als mevrouw Nieuwenburg in een
scootmpbiel om persoonlijk te ondervinden waarom ouderen en
gehandicapten pok inspraak zouden moeten hebben bij het
inrichten van pleinen en straten. Hij is zelf hier namelijk vaak bij
betrokken als coördinator. Mevrouw Nieuwenburg heeft hem
het hele dorp laten zien. „Op sommige plaatsen, zoals in de
Haltestraat, kan ik er in rrujn karretje niet langs als er terrassen
uitstaan. Of ik krijg een klap in mijn rug als ik een slecht
aangelegde invalidenoprit afduikel." De bereidwillige arnbtenaar werd pok 'ontvoerd' naar de boulevard. Hij moest van
mevrouw Nieuwenburg ontdekken hoe slecht de strandrolstoel
bij paviljoen 20 aangegeven is. „Er hangt hoog in een lantaarnpaal een heel klein bordje. Dat ziet toch niemand. Enfin," zegt de
montere dame, „we hebben een leuke morgen gehad en hij heeft
er volgens mij veel van geleerd."
(met foto)

Sportief

Reischeque

ZANDVOORT - KVSA heeft
onlangs een cheque van honderd gulden onverhandigd aan
de familie Van der Mije. Deze
Zandyoortse familie is namelijk winnaar geworden van de
prijsvraag die tijdens de voorDe medewerkers van Huis in de Duinen zien dagelijks hoe
jaarsmarkt gehouden is.
belangrijk beweging is. Zelf blijven ze dan ook erg actief in hun
Marleen Grotenhuis vrije tijd. Monique Bakker, Hanneke van de Bos, Anke Koning,
Liesbeth Versteege, Ingrid Schrader, Bert van Boxtel, Janny
Hoppe en Irene van Haselen zijn namelijk al sinds september
aan het oefenen voor de Nijmeegse Vierdaage. Volgende week
dinsdag gaan ze van start. Vanaf die dag gaat hun wekker elke
ochtend om half vier. Het vooruitzicht: vier dagen blaren, spierpijn, veel plezier en een warm welkom van collega's die op de
laatste avond bij de finish staan.

Nouri is weg

Mevrouw C. van
der Mije en haar
kinderen Jerka en
Duko zijn blij met
hun prijs van Kvsa

Meneer Van der Ploeg is wanhopig. Zijn Perzische kater Nouri is
vrijdag 7 juli vanuit de Tollenstraat 15 aan de wandel gegaan en
niet meer teruggezien. Nouri is rossig van kleur. Wie hem gezien
heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de familie Van
der Ploeg, tel. 5717992.

Feest zonder cadeau
Voor Pippeloentje betekende het tienjarig bestaan onlangs
groot feest. Pippeloentje hoopte dat de gemeente daar ook van
overtuigd zou zijn en het kinderdagverblijf rekende dan ook
alvast op een leuke subsidie. Maar dat gaat niet door. De gemeente trekt volgens gemeentewoordvoerder Ton van Heemst
pas bij 12,5 jaar, 25 jaar, 50 jaar of 75 jaar de portemonnee. „We
willen ze wel bij deze van harte feliciteren en we hopen dat ze
over 2,5 jaar nog eens langs komen."

woensdag 12 juli 2000
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K TOURS
ONDERSTEUNT EN ADVISEERT IN DEZORG
Facit

Facit is een nieuw bureau dat organisatie-advies en beleidsondersteuning biedt aan
organisaties en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg in Noord-Holland.
Facit is gevestigd in Zandvoort en Heerhugowaard. In totaal zijn op beide locaties
circa 24 personen werkzaam.

hes

Voor onze vestiging in Zandvoort (12 medewerkers) zijn wij, per 1 september
aanstaande, op zoek naar een:

HKAO OI'I.ICIDINOHN
VOLTIJD, l)KICi;n.|[) HN DIIAAI.

H o c; K s c 11 o o i. V O O R

POST-HBO CHKSUSSKN
MASTKK'S I'KOCKAMMA'S

KCONOM ISCIl K SrUniKS

& CONSULTANCY

A

M S T K K I> A M

administratief medewerker (MA/)
(in de leeftijd van 18 - 65 jaar)
voor circa 12,5 uur per week
(5 dagen van 15.00 uur -17.30 uur)

I)i- Hogeschool voor ICcononiisclu- Studies (IIKS) Amsterdam verzorgt als specialist
in Hojtir Kcononiisdi Onderwijs HKAO-oplt'idinjjen in voltijd, deeltijd en duale vorm.
Hij de HKS staan momenteel ca. 1)800 studenten ingeschreven en er zijn 410 medewerkers.

De nieuwe collega zal in een team van 5 medewerkers het secretariaat verder
vormgeven en bijdragen aan optimale ondersteuning van onze beleidsmedewerkers.
De administratief medewerker draagt zorg voor de postverzendingen en verricht licht
administratieve werkzaamheden waarbij een grote mate van zorgvuldigheid een
eerste vereiste is.

Hel computercentrum draagt zorg voor het aanwezig zijn en functioneren van passende automatiseringshulpmiddelen (hardware en software). Hel computercentrum
bestaat uit twee functionele eenheden, te weten een eenheid Operationele Zaken en
een eenheid Onderzoek en Implementatie. De eenheid Operationele Zaken heeft als
taak het beheren van de operationele systemen en de eerstelijns ondersteuning van
gebruikers daarvan. De eenheid Onderzoek en Implementatie heeft als taak het
implementeren van nieuwe hard- en software, het technisch beheren van systemen en
infrastructuren en de tweedelijns ondersteuning van de gebruikers daarvan. De eenheid Onderzoek en Implementatie bestaat uit drie taakgroepen, te weten
Helpdesk. Applicatiebeheer en Netwcrkbeheer.

Wij bieden
Een hoge mate van zelfstandigheid
Een plezierige werksfeer en
Een afwisselende baan binnen een enthousiaste jonge organisatie.
Het betreft in eerste instantie een contract voor de duur van een jaar met
mogelijkheden tot verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOziekenhuiswezen.

O]) korte termijn is de HES op zoek naar een:

SENIOR SYSTEEMBEHEERDER/
APPLICATIEBEHEERDER M/V

Geïnteresseerd?
Stuur vóór maandag 24 juli a.s. een brief aan Facit, t.a.v. de heer H.P. van Goor
(directeur), postbus 531, 2040 EA Zandvoort. Voor nadere informatie kun je contact
opnemen met Yvonne Brakel of Sandra Kluyskens, telefoonnummer 023-5740888.

32-36 UUR PER WEEK
FUNCTIE-INHOUD
Uw werkzaamheden beslaan een breed en afwisselend terrein in een snel veranderende onderwijsorganisatie. U draagt zorg voor de installatie en het onderhoud van de
software met belrekking tol de toegewezen pakketten en systemen. Tevens beantwoord u vragen van gebruikers over hard en software van deze pakketten, en u maakt
systeemhandleidingen hiervoor. U geeft adviezen over vakinhoudelijke aangelegenheden, en u adviseert hel hoofd Computercentrum ten aanzien van het beveiligingsbeleid.
FUNCTIE-EISEN
U heeft een informatica-opleiding op HBO-niveau of vergelijkbaar denk- en werkniveau. U heeft ervaring met Windows NT 4.0, kennis van Melaframe is een pré. U heeft
minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Tevens beschikt u over goede
contactuele vaardigheden en bent in staal zelfslandig Ie werken.

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw sollicitatie binnen 10 dagen sturen
naar: HES Amsterdam, Postbus 295, 1000 AG te Amsterdam, t.a. v. de heer J. van DonItelaar (hoofd Personeelszaken) of penoneelszakenQhesasd.nl. Voor eventuele inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Verhoef, 020-5236939.

IATA-medewerker
Minimaal HAVO + toeristische IATA opleiding. Liefst bekend metGalileoen enkele jaren ervaring.
Deze functie kan na een inwerkperiode gecombineerd worden met het verzorgen van
groepsreizen en incentives.

Medewerker Reser veringen/Tour op er ating
Afgeronde toeristische opleiding, klantgerichte instelling.
Herintreders die een parttime functie verkiezen, bieden wij de mogelijkheid van een
combibaan.

Medewerker Internet

Voor het opzetten en uitbreiden van onze intemetactiviteiten zoeken wij een jonge dynamische medewerker, die geboeid is door de mogelijkheden van interneten reizen.
Opzetten, beheer en productie van websites. Mogelijkheden om als parttimer of freelancer deze werkzaamheden deels thuis te verrichten.
Uw sollicitatie met CV zien wij gaarne tegemoet.
K-Tours, Kastelenstraat 268, 1082 EJ Amsterdam
t.a.v. R. D. den Hartog
E-mail: rob@k-tours.nl
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Amsterdam
Thuiszorg

Zelfstandig werk... volop afwisseling...
ruime mogelijkheden...
Zorgverlening bij cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

verzorgenden C (m/v)

AIRAVEN VAN HALL COLLEGE
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

DEUDEKOM
Internationaal transport en verhuizingen

De volgende cursussen
starten in september
B Ondernemersdiploma - Middenstand nieuwe stijl

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal fl. 5990,bruto per maand (schaal 9 cao-hbo) bij een volledige betrekking. In eerste instantie
betreft het een aanstelling voor een jaar. waarna een aanstelling voor onbepaalde tijd
tot de mogelijkheden behoort. Tevens is deelname aan de spaarloonregeling en
premiespaarregeling mogelijk. De HES kent een kinderopvangregeling.

is een gespecialiseerde touroperator voor het Midden-Oosten. Belangrijke bestemmingen zijn o.a. Israël en Egypte, Per openbaar vervoer zijn wij goed bereikbaar in Amsterdam-Buitenveldert. Wij verzorgen vluchten, hotels, rondreizen, groepsreizen en reizenop-maat.
Wij bieden een afwisselende, dynamische werkomgeving binnen een enthousiast team.
Wij zijn op zoek naar 3 nieuwe collega's.

B BKB

-Basiskennis Boekhouden

9R ComputerBoekhouden (Exact)
B PDB

-Praktijkdiploma Boekhouden

•

MBA -Moderne Bedrijfsadministratie

•

PMM

-Praktijkdiploma Middenmanagement

B Basiscursus PC-gebruik

Vraagt voor spoedige indiensttreding:

Verhuizers
Vereisten: Ervaring in bedrijfs- en machine
verhuizingen

Chauffeur Binnenland

Vereisten: Groot rijbewijs, chauffeursdiploma,
bakwagen, trekker-oplegger.

B Europees Digitaal Computer Rijbewijs

m PDI.1W/2W'- Praktijkdipl. Informatica l & 2 (o.a.MN2en MC4)
m Reiswereld -SEPR-IATA-UFTAA Standard en Advanced

Wat wij bieden?
Ben je herintreder en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar: avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken... ga zo maar door. Verder kun je rekenen op interne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.
Iets voor jou?
'Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c.v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.

Chauffeur / Verhuizer
Vereisten: groot rijbewijs, chauffeursdiploma

B Microsoft Office voor Windows

die zich herkennen in deze persoonsomschrijving. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken? Ben je in staat te luisteren naar het verhaal
van je cliënt? Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat in je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan:
A. J. van Deudekom B.V. industrieweg 35
1115 AD Duivendrecht, tel. 020-698.19.81
www.deudekom.nl

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

- Galileo -Reistel
B Basistaalvaardigheid l en II

Jij heq

B Nederlands op het werk voor anderstaligen
9 Kantoorpraktijk en kantoorautomatisering
•
HEAO OPLEIDINGEN
VOLTIJD, DEELTIJD EN DUAAL

A M s T i; R n A M
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POST-HBO CURSUSSEN

M ASTICK'S PROGRAM MA'S
& CONSULTANCY

Opleiding Assistent Secretariaat

B MBO-InDelen voor medewerkers van bedrijven
- Boekhoudkundigmedewerker -Commercieel medewerker Bank
en Verzekeringen -Commercieel medewerker Binnendienst
B Trainingen op maat
Bel voorde Studiegids 020-5161666 of kom voor informatie en

De Hogeschool voor Economische Studies (HES) Amsterdam verzorgt als specialist
in Hoger Economisch Onderwijs HEAO-opleidingen in voltijd, deeltijd en duale vorm.
Bij de HES staan momenteel ca. 5800 studenten ingeschreven en er zijn 410 medewerkers. De afdeling personeelszaken bestaai uit een hoofd personeelszaken, 2 personeelsadviseurs en een medewerker personeelszaken.

inschrijving naar de Schipluidenlaan 20 te Amsterdam (naast
Station Lelylaan). E-mail: bedrijfsopleidingen.wvhc@roc-ams.nl

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit geen origineele getuigschriften bij uw
sollicitatie. Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopieeren.

iPZSii centrum amsterdjm en omstreken

voor een bev
Seceurop Nederland is
een van de grootste
beveiligingsorganisaties
in Nederland. Wij weten

Wegens het vertrek van de medewerker personeelszaken, zijn wij op korte termijn
op zoek naar een

MEDEWERKER PERSONEELSZAKEN (M/V)
32-36 UUR PER WEEK
De medewerker personeelszaken
» verzorg! de werving van onderwijsondersteunend personeel;
- draagt zorg voor een goede uitvoer van de sollicitatieprocedure;
- draagt zorg voor de ziekteregislratieprocedure:
<• verzorgt de basis personeels- en salarisadministratie;
> verricht algemeen adminislratief-organisatorische werkzaamheden voor de afdeling;
i. is eerste aanspreekpunt voor de afdeling.
De medewerker personeelszaken
>
>•
>•
>

heeft een MBO werk- en denkniveau;
heeft een accurate en dienstverlenende instelling:
heeft goede communicatieve vaardigheden;
heeft affiniteit met automatisering:
respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens waarmee wordt omgegaan.

Hel salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal f 4245,(schaal (> cao-hbo) bruto per maand bij een volledige aanstelling. In eerste instantie
betreft het een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbcpaalde lijd. Tevens is deelname aan de spaarloonregeling en prcmiespaarregeling
mogelijk. De MES kent een kinderopvangregeling.
Indien n geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw sollicitatie binnen 10 dagen sturen
naar: HES Amsterdam, Postbus 295, 1000 AG te Amsterdam, t.a.v. de lieer J. van Donhelnar (hoofd Personeelszaken) of ticrsoneelszaken&hcsasd.nl. Voor inlichtingen kunt u
contact opnemen met de heer J. van Donkelaar op telefoonnummer 020-5236912.

door jarenlange erva-

GA KRANTEN
BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij
jou in de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je
zit er ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al
genoeg zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld
verdienen voor jou al snel beginnen...

ring exact wat er komt
kijken bij het bewaken
en het beveiligen van
personen, goederen en

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!

meerlanden sprelgroep

voor het uitvoeren van specialistische veiligheidscontroles op de luchthaven Schiphol bij vluchten
met een zogenaamd "verhoogd veiligheidsrisico"
Tot de werkzaamheden van de High Risk Fiight
Agent behoren o.a. het afnemen van veiligheidsinterviews bij passagiers, het fouilleren van passagiers en de controle van handbagage. Deze
functie kan zowel fulltime als op afroepbasis
worden uitgevoerd.

gebouwen. Seceurop is
bovendien toonaangevend in de beveiliging
van de burgerluchtvaart
in Nederland. Een professioneel bedrijf

dat

staat voor heldere en
creatieve

oplossingen

voor beveiligingsvraag-

'T LOOPT GEWOON BETER
f
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

High Risk Fiight
Agents m/v

Functie-eisen:
- HAVO/MBO niveau
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse
en de Engelse taal
- Onbesproken gedrag i.v.m. antecedentenonderzoek
- Goede contactuele eigenschappen, representatief uiterlijk
- Bereid zijn onregelmatige diensten te werken
volgens rooster
- Woonachtig zijn binnen een straal van 60 km
vanaf Schiphol
- Te allen tijde bereid zijn en in staat zijn de
luchthaven te bereiken.
Ervaring is niet vereist! Seceurop investeert in
nieuwe medewerkers door het verzorgen van
opleidingen, waaronder de Basisopleiding
Luchtvaart Security en de opleiding Algemeen
Beveiligings Medewerker.

stukken.

SECEUROP
NEDERLAND
the

Sollicitatie:
Interesse in deze uitdagende baan in een
dynamische werkomgeving? Wij zien uw brief
met c.v. graag tegemoet!
Seceurop Nederland Security Check B.V.
T.a.v. Kim Peters (W27)
Postbus 75589
1118 ZP Amsterdam Airport Schiphol

yVeekmedia 17

woensdag 12 juli 2000
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H o c; ie s c n 0 o i. v o o K
E C O N O M I S C H K S'rumics

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,

HEAO OI'I.I'IDINC.HN
VOLTIJ», DKICI.'ITJD KN IHIAAI.
POST-HBO CUKSIJSSKN
MASTEK'S PROGRAMMA'S
& CONSULTANCY

HEAO O I ' I . K I D I N G K N

Tl
ffc'OO

VOLTIJD, I I K K I . T I J I ) HN DUAAL

A M S T IC R I) A M

H o c; ie s c H O o i. v o o K'
Eco N o M i sc H ic STU D i ie s

POST-HBO n-KSHSSIvN

MASTKK'S PKOCKAMMA'S

& CONSULTANCY

De Hogeschool voor Economische Studies (HES) Amsterdam verzorgt als specialist
in Hoger Economisch Onderwijs HEAO-opleidingen in voltijd, deeltijd en duale vorm.
Bij de HES staan momenteel ca. 5800 studenten ingeschreven en er zijn 410 medewerkers. Momenteel bevindt de HES zich in een reorganisatieproces. Doel van deze
reorganisatie is de dienstverlening aan de student verder te verbeteren. Door deze
reorganisatie zijn er drie nieuwe afdelingen ontstaan, waaronder een aantal opleidingen/afstudeerriehtingen ressorteren.

De Hogeschool voor Economische Studies (MES) Amsterdam verzorgt als specialist
in Hoger Economisch Onderwijs HEAO-opleidingen in vollijd. deeltijd en duale vorm.
Bij de HES staan momenteel ca. 580(1 studenten ingeschreven en er zijn ongeveer 410
medewerkers. Momenteel bevindt de HES zich in een reorganisatieproces. Doel van
deze reorganisatie is de dienstverlening aan de student verder te verbeteren. Door
deze reorganisatie zijn er drie nieuwe afdelingen ontslaan, waaronder een aantal opleidingen/afstudeerrichtingen ressorteren.

Voor het afdelingsbureau van een van de 3 afdelingen zoekt de HES per direct een

Op korte termijn is de HES ten behoeve van de afdelingsdirecleur
en de opleidingsmanagers op zoek naar een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
STAGES EN AFSTUDEEROPDRACHTEN (V/M)

SECRETARESSE V/M

Bloemendaal, Heemstede

32 - 36 UUR PER WEEK

28 UUR EN 48 MINUTEN PER WEEK

en Zandvoort. 800 Mede-

De secretaresse

werkers werken wekelijks
bi) ongeveer 1500

De administratief medewerk stages en afstudeeropdrachten

• verzorgt de correspondentie en het versturen van mailings;

* verstrekt studenten en werkgevers over stages;

> assisleert bij en bereidt diploma-uitreikingen, terugkomdagen, reünies etc voor;

>• verricht administratief-organisatorische werkzaamheden ten behoeve van afstudeer-

» notuleert vergaderingen;

cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.
Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen

Ik werk als alphahulp bij ZorgBalans Thuiszorg en doe dat met .
veel plezier.
Ik zorg ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen.
Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te •
garanderen?
Wij zoeken - ook voor de komende vakantieperiode enthousiaste alphamedewerkers, zowel mannen als vrouwen,
die willen werken bij (oudere) mensen thuis.

leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in

Als alphamedewerker bent u in dienst van de cliënt. U werkt
minimaal 3 uur per 14 dagen of maximaal 12 uur per week.

.

Het salaris is netto ƒ 16,52 per uur voor 23 jarigen en ouder. •

de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Bent u ook gemotiveerd om dit werk te doen bel dan snel
naar onze alpha-afdeling telefoonnummer 023 - 521 34 21
(of e-mail: info@zorgbalans.nl)
Het enige dat ZorgBalans Thuiszorg van u vraagt is ervaring in
huishoudelijk werk en een dienstverlenende instelling.

\
.

ZorgBalans

Thuiszorg

» behandelt de post en beheert de adressenbestanden;

i- coördineert de activiteiten met betrekking tot de afstudeeropdrachten en de stages

> verzorgt dossiervorming en archivering.

in de afdeling;
•• verricht algemeen administratief-organisatorische werkzaamheden bij het afdelings-

De secretaresse

bureau ten behoeve van de opleidingen.

. heeft HAVO/VWO of MBO niveau;
De administratief medewerk stages en afstudeeropdrachten

>• heeft een secretariële opleiding en/of secretariële werkervaring:

> heeft een MBO werk- en denkniveau;

•• heeft een goede beheersing van Word en Excel:

> heeft een praktische, flexibele en dienstverlenende werkhouding;

» heeft goede communicatieve vaardigheden.

> is accuraat en communicatief vaardig;
>• Heeft affiniteit met automatisering.

Hel salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal f 4052,(schaal 5 cao-hbo) bruto per maand bij een volledige aanstelling. In eerste instantie
belreft het een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Tevens is deelname aan de spaarloonregeling en premiespaarregeling
mogelijk. De HES kent een kinderopvangregeling.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal f 4052,(schaal 5 cao-hbo) bruto per maand bij een volledige aanstelling. In eerste instantie
betreft het een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Tevens is deelname aan de spaarloonregeling en premiespaarregeling
mogelijk. De HES kent een kinderopvangregeling.

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw sollicitatie binnen 10 dagen sturen
naar: HES Amsterdam, Postbus 295, 1000 AG te Amsterdam, t.a. v. de heer J. van Donkelaar (hoofd Personeelszaken) ofpersoncelszaken@hcsasd.nl. Voor Inlichtingen kunt H
contact opnemen niet de lieer A.J.F. Hoogeveen op telefoonnummer 020-5236923.

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw sollicitatie binnen 10 dagen sturen
naar: HES Amsterdam, Postbus 295, 1000 AG te Amsterdam, t.a.v. de heer J. van Donkelaar (hoofd Personeelszaken) of personeelszaken@hesasd.nl. Voor inlichtingen kunt u
contact opnemen met de heer J.J.M. Evers op telefoonnummer 020-5236073.

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl

\"

>• beheert de agenda;

opdrachten, stages en stageplaatsen;

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Hallo!
Ben jij die gedreven nieuwe
MEDEWERKER

NE?

DIXTONE is de nieuwe naam in
(tele)communicatie. DIXTONE
benadert de markt met een
bijzonder breed assortiment.
Ten eerste kan de klant kiezen
uit de netwerken van Ben, Dutchtone, KPN Telecom en
übertel. Daarnaast bestaat het aanbod uit notebooks,
organisers en andere communicatie-apparatuur.
Vanuit die brede optiek wil DIXTONE doorstoten naar de
top met een expansief filiaalbeleid, dat ruimte biedt aan
tientallen vestigingen in heel Nederland en vele gedreven
medewerkers die mee willen groeien met'een jong en
ambitieus bedrijf.
Voor onze DIXTONE-filialen in Amsterdam, moderne, op
de klant afgestemde winkels, met een open sfeer en een
optimale keuzevrijheid, zoeken wij

COMMUNICATIEVERKOPERS (fulltime)
Ook de COMMUNICATIEVERKOPERS vormen een sterke
schakel in het slagen van onze nieuwe winkelformule. Je
behoort immers tot onze belangrijkste klantenbinders.
Jij hebt direct en adviserend contact met onze klanten.
De klantvriendelijke wijze waarop je dat doet. is bepalend
voor ons succes.
Als COMMUNICATIEVERKOPER bij DIXTONE heb je
enige ervaring in de verkoop, liefst in de detailhandel.
(Tele)communicatie heeft je interesse en je bent een
geboren verkoper. Wat krijg je daarvoor terug? Een leuke
FULLTIME baan bij een bedrijf dat net als jij wil groeien
in een markt die altijd in beweging is. Het salaris mag
goed genoemd worden en kan nog verbeterd worden
door het bonussysteem.

COMMUNICATIEVERKOPERS (parttime)

SHOPMANAGERS
De SHOPMANAGER speelt bij DIXTONE vanzelfsprekend
een hoofdrol. Je geeft immers stimulerend leiding aan
4 tot 6 medewerkers. Behalve de verantwoordelijkheid
voor het resultaat, zijn perfecte verzorging van het filiaal
en de controle op de klantvriendelijkheid jouw primaire
taken.
Een succesvolle SHOPMANAGER bij DIXTONf heeft de
noodzakelijke ervaring in een soortgelijke functie, bij
voorkeur in de detailhandel. Affiniteit met (tele)communicatie, commerciële vaardigheden en een opleiding op
MBO-niveati vormen voorts basisvoorwaarden voor
goed functioneren. En daar krijg je alle financiële en
functionele voordelen van een groeiende organisatie in
een dynamische bedrijfstak voor terug. Zo werkt
DIXTONE ook met een aantrekkelijk bonussysteem.

De PARTTIMERS die DIXTONE graag in dienst neemt,
zijn flexibel zodat altijd de juiste personele bezetting aanwezig is. Goed ingewerkt en doordrongen van onze
klantvriendelijke werkwijze.
Ook PARTTIMERS dienen te beschikken over enige
winkel- en verkoopervaring. Je weet van jezelf dat je kunt
verkopen en de markt voor (tele)commiinicatie vind je
boeiend. Wat heeft DIXTONE te bieden? Een leuke baan.
variërend van 13 tot 30 uur (waarbij tevens de mogelijkheid bestaat alleen op koopavond en zaterdag te werken),
een passend salaris, de mogelijkheid om verkooppremies
te verdienen en een werkomgeving die steeds in beweging is.
Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande functies?
Bel of schrijf een brief onder vermelding van 'Amsterdam'
naar DIXTONE, t.a.v. Digna Wonink, Postbus 3480. 5203
DL 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer 073 - 6460802.

DIXTONE
D E

C O M M U N I C A T I E S H O P
DIXTONE is een onderdeel van liet Vendex/KBB-concern

Adverteren? Bel met Ri na Verkaa i k 020-562 2804

DE PRIJZEN mN JUNI 2000

Dit wint u:

Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Sponsor Loterij van juni 2000 verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien of u tot de winnaars behoort. Alle prijzen worden automatisch op uw rekening gestort. De loto
rij is goedgekeurd door de Staatsecretaris van justitie onder nr. L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997. Zctfouten voorbehouden.

WINNAAR
VWBEE11EVOL
MET l MILJOEN

Meespelen voor en met
uw eigen club betekent
dubbele winst! Want u
helpt niet alleen de eigen
sportclub of vereniging
met vijf gulden per lot
elke maand, maar u
maakt ook kans op een
auto met l miljoen gulden, alle trekkingsprijzen en duizenden bingoprijzen!
Zo'n bal mag je gewoon
niet voor open doel laten
liggen.

,«,

14.02.74-210

om te zien of ü hem
gewonnen heeft!

;"' * ;; 32 ; oe 32 lh
Meld u aan als sponsor van uw club! Dan maakt u kans op zo'n gloednieuwe
auto met 225.000 gulden erin of zelfs l miljoen. Elke trekking gaat er één
de deur uit, plus fantastische geldprijzen, reizen, toegangskaarten en veel
meer. Aarzel niet, grijp uw kans en doe mee! Voor maar een tientje per lot
bent u sponsor van uw vereniging en maakt u kans op alle prijzen.

De sponsorbijdrage loopt snel op
Bijvoorbeeld Voetbalclub Excelsior uit Maassluis
Deze club met 1500 leden, heeft 190 loten in de Sponsor Loterij
op haar naam staan. Voor dat aantal loten ontvangt de club meer
an 11.000 gulden per jaar als extra inkomsten! De werving
ij Excelsior verloopt uitstekend vertelt bestuurslid Peter Hofman:
'Wij stuurden een persoonlijke brief aan onze leden. Een week later
gingen de jeugdleden langs
de deur om de ingevulde bonnen bij de mensen op te halen.'
Die direkte benadering loont! Daarom ontvangt u in uw huisaan-huisblad de bon gewoon thuis. Invullen en opsturen.
Lekker makkelijk!

Voor meer informatie:
www.sponsorloterij.nl
0900 - 300 1400 (35 cpm)
beneficienten @sponsorloterij.nl
020 - 677 68 80

Kies hier de club van uw hart!
De Nederlandse Sponsor Loterij is de loterij voor Sport, Welzijn en Cultuur. Dat betekent dat ook uw club en
vereniging in aanmerking kan komen voor een geregelde uitkering. D/e bedraagt al 3000 gulden per jaar bij
minimaal 50 loten. Al meer dan 700 clubs maken daar gebruik van. Steun de club van uw hart en wordt sponsor!
Want hoe meer loten, hoe groter de clubkas.

clubcode, naam en woonplaats

clubcode, naam en woonplaats

clubcode, naam en woonplaats

2001 Humanitas Amsterdam
2160 Childright Amsterdam
5223 Nat. Stg. De Nieuwe Kerk Amsterdam
3293 Stg Koryo Amsterdam
5176 Stichting Kwakoe Events Amsterdam
3487 P En T Expres Amsterdam
2883 Mixt Amsterdam
9036 Amsterdams Oamgenootschap Amsterdam
5195 V.V.A./Spartaan Amsterdam
3013 Dierenambulance A'Dam Amsterdam
2712 Stg. Herbouw Theater Carré Amsterdam
3712 Bowlingver. Noordam Amsterdam
3462 A.S.V. Schellingwoude Amsterdam
2052 IMivon Centraal Bureau Amsterdam
3164 Sporting Noord Amsterdam
5171 Volewyckers Afd. Handbal Amsterdam
5230 Stg. Hart Voor Je Stad A'Dam Amsterdam
5312 O.S.V. Amsterdam
5122 C.K.V. Vlug En Vaardig Amsterdam
2880 Nationaal Reuma Fonds Amsterdam
3264 Stg I.H.T.A. Amsterdam
3810 Amsterdam Huskies Amsterdam
3133 Stg Hondenschool Lupus Amsterdam
5296 St. Dierentehuis Groot-A'Dam Amsterdam
5321 C.K.V. Mik Amsterdam
5158 Sportclub Neerlandia/Slto Amsterdam
5177 Stichting Mediacommunicatie Amsterdam
2630 St Amsterdamse Balletakademie Amsterdam
2280 Unesco Centr. Ned. Amsterdam
5107 Th & C Hurlev Amsterdam
5272 Ver. Rijdend Élec.Tram Museum Amsterdam
2047 Bont Voor Dieren Amsterdam
3209 Dierenopvangcentrum Polderweg Amsterdam
5003 A.V.V. Fit Amsterdam Zuidoost

3322 A.H.C. '31 Amsterdam
5245 Asv Wartburgia Amsterdam
9011 S.C. Oriënt Amsterdam
5294 Stg. Hot Shot Events Amsterdam
3482 De Stem Des Volks Amsterdam
3648 R.K. Parochie St Petrus Banden Diomen

3369 Cv De Leeghwatertjes Purmerend

9009 Asv N.E.C.'75 A'Dam Purmerend
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Stichting Dierentehuis
Groot-Amsterdam
Dit asiel voor honden en katten is
sinds de Actie Heb Hart Voor Jë'istad
beneficient geworden van de
Sponsor Loterij. Het asiel is gevestigd in Ouderkerk, heeft 1154 donateurs en 684 leden. Inmiddels heeft
zij 98 loten actief in de Sponsor
Loterij.

heeft er 2 gekregen om weg te geven.
Ook hebben we een advertentieoproep in ons krantje geplaatst. Dat
werkt!' Met het geld dat o.a. van de
Sponsor Loterij binnen komt wil het
dierentehuis zekerheid van bestaan
opbouwen en professioneler worden.
Laat uw dierenlliefde spreken en vul

De Gouden Wervingstip van de
Dierenvrienden: 'Wij hebben zelf
bonnen van de Sponsor Loterij aan
onze leden uitgedeeld. Ieder lid

Stichting Dierentehuis Groot-A'dani,
code 5296 in op de bon. Namens alle
dieren hartelijk dank! •

Het 25e Kwakoe Zomerfestival wordt
van 15 juli t/m 20 augustus, 6 weken
achtereen gehouden. Kwakoe is een
multicultureel festival dat iedere zomer
in het Bijlmerpark in Amsterdam
Zuidoost wordt gehouden.
Centraal staan sport, muziek, kunst, cultuur en educatie. De jaarlijkse 600.000
bezoekers zijn van allerlei nationaliteiten en komen uit het hele land, zelfs uit
de hele wereld. Het is gratis toegankelijk, maar het Kwakoe Zomer Festival
krijgt geen subsidie van de overheid.
Daarom zoekt Kwakoe Events op allerlei
manieren financiële steun. Zoals bij de
Sponsor Loterij, waar zij 85 actieve loten
heeft. De Gouden Wervingstip van
Kwakoe Events: een link van onze eigen
website naar de site van Sponsor Loterij!
Want van elk lot dat mee doet, gaat 60%
naar Kwakoe. Het motto van het festival
is dit jaar: Je basis... link naar de toekomst!!! Want er is geen toekomst zonder een goed begrip van het verleden.
Investeer in uw toekomst: vul Kwakoe
Events, code 5176 in op de bon. Tot ziens
op het Kwakoe Zomerfestival! •

BON VOORIEDEREEN RIJK
, ik sponsor:

CD de heer

150.00.28

U mevrouw

Club:

Naam:

2990 T.T.V. T.S.O. Purmerend
3174 Pv De Purmer Boules Purmerend

Clubcode:

3790 S.V. De Rijp De Ryp
3129 Toneelver. Nieuw Leven Oost Graftdyk
3475 Toneelgroep Eglentier Haarlem
3161 Hfc D.C.O. Haarlem
5226 Bowlingver. Haarlem Haarlem
5161 Zv De Watervrienden Haarlem
3722 Rkvv Dss Haarlem
3924 R.C.H. Haarlem
5236 S.V. De Bunkert Haarlem
5329 C.S.V. Rapid Haarlem
3074 St Reg Dierenamb Haarlem Eo Haarlem
5254 Stg. T.C.N. Animal Resque Haarlem
3481 H.M.H.C. Saxenburg Haarlem
3866 Hfc Edo Bloemendaal
5146 O.S. College Hageveld Heemstede
3929 Sc Haarlem Softball Heemstede
3216 S.V. Overbos Hoofddorp
3007 Nederlandse Poedelclub Hoofddorp
3668 The Flags Lisse Hillegom
5229 Sv Concordia Hillegom
5027 V.V. Maarssen Maarssen
3125 Csv Vitesse Breukelen Breukelen Ut
3813 B.V. Breukelen Breukelen Ut
5260 Stg. Peuterspeelzaal Loenen Loenen A/D
Vecht
3365 Amsterdamse Korfbalvereniging AKV
AW/DTV Zaandam
3489 S.C. Buitenveldert, Muiderberg

Ik maak clan als deelnemer aan de Nederlandse Sponsor Loterij kans op een auto met
l miljoen gulden, alle maandelijkse Trekkingsprijzcn en alle wekelijkse Bingoprijzcn.

3509 Stg. Bim Bam Kwadyk

Dit zijn de clubs uit uw regio die nu meedoen.

''•;39 ƒ
;

voorbeeld 3

Kwaköé
Events

Zo werkt het:
Kies hier uw favoriete club. Vul de naam en de clubcode in op de bon. Geef aan met hoeveel loten u uw club wilt
sponsoren. Stel uw eigen lotnummers samen. Vul uw verdere gegevens in en stuur de bon vandaag nog op. Dat
is winst voor uw vereniging. Plus uw kans op fantastische prijzen!
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voorbeeld 2

3551 Jos Watergraafsmeer Diemen
3503 S.V. Zeeburg Diemen
5035 C.T.Ö.70 Voetbal Duivendrecht
3488 K.V. Waterland Landsmeer
3865 Turnver. St Mauritius Volendam
3841 Rkav Volendam Volendam
3753 Jbv Boule Lef Volendam
9007 Sv 2000 Monnickendam
3398 Ijsclub Marken Marken
3004 Muzver Juliana Marken Marken
5007 A.S.C. S.D.W. Zwanenburg
3158 J.B.V. Bulderbaan Amstelveen
5163 T.V. Tie Breakers Amstelveen
9026 V.V. N.F.C. Amstelveen
5234 Stg. Fonds Amstelbad Oudekerk Amstel
5246 Sporting Flevoland Almere
3473 Avvn Almere Almere
3943 Sv Don Bosco Weesp
5039 Fe Abcoude Abcoude
3489 S.C, Buitenvcldert Muiderberg
3361 K.V. D.O.C. Naarden
3839 Ltc Amstelland Uithoorn
3699 Hsv '69 De Hoef
3118 Wiol & Willem Barendsz Aalsmeer
5346 Stg. Vr. Vh Ned. Kindertheater Purnierend
3223 Muz Ver Kna Purmerend Purmerend
•3207 Purmor Rollie-Dansers Purmerend

250,-
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voorbeeld 1

3095 Stg Scouting Diemen Diemen

www.sponsorloterij.nl
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uw club:

Bezoek onze website:
Ledenservice:
Clubs en Verenigingen:
telefonisch:

10.07.S l
26.03.26
02.02.70
30.11M
03.07.32
12.04.90
22.01.77
04.08.47

Kijk op

^• 'LOTERIJ'

Dit is een
niet-verkocht lot.

s; 16

Johan Cruijff

NEDERLANDSE
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'i 27'; 26 t il"; 04'

Johan Cruijff
Ambassadeur Nederlandse Sponsor Loterij

GOUDEN
. DE WINNENDE
BINGOREIS
LOTNUMMERS
ƒ 500,20.05.03
VAN ƒ 25.000

Ik wil dat mijn lotnummers beginnen met de geluksdagen:
dag maand jaar

l II

Lot 2

i IL

l xjxjx

Lot 3

! II

X i X i 'X

Lot l

xjxjx

Bij elk lot
voegt de
Sponsor
Loterij de

drie laatste

cijfers toe.

Ik machtig » hierbij lol wcdcropzegeing voor elke maandelijkse trekking en de
jaarlijkse Extra Trekking/, l O,- perïol van ncvcnsiaande rekening al ie schrijven.
Als er geen cluhcoüc is ingevuld, gaat de bijdrage naar de algemene goede doelen
van de Sponsor Loterij.
DivliKiliu' lioiult in ijdiivtumline; vun Ik'! rcijlniK'Mf, 0|' cicuivrcitiij vn'l:i i
ui 0900-300 HOO (35 cjjin). '

NEDERLANDSE
T ifl&'T'IK "R 1" T

jLi\Jf

J. B~t JV&J

Adres:
Postcode:
Plaats1

(Post)bank
Bel mij bij een prijs •
boven f 10 000,- iel'
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

-

-

Datum:
Handtekening:

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Aiuwoordnunimcr 875, 1100 VG Amsterdam^

De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 clxL 19/12/199'-
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Ronald Weilers helpt gast met koffer

Hotel Zuiderbad: geestig en spitsvondig

Van boven naar beneden: Jasmijn doet na het ontbijt de kamers;
Het ontbijt wordt'gebruikt tussen acht uur en half elf; Weilers
schept kvvark op, geliefd ontbijthapjc van 'Duitsers; Ook honden
zijn welkom in Zuiderbad

/ "•* •»• ET SCHIET
m B B NIET op vandaag," merkt
hotelmanager
Ronald WeiIers op als de gasten hun bed
niet uit willen komen. „Misschien komt het door het
weer." Het is een druilerige
zaterdagmorgen in hotel
Zuiderbad, een driesterren
hotel aan de boulevard. „Gutenmittag," zegt hvj nadrukkelijk tegen een paar Duitsers die ruim na half elf, tot
wanneer er ontbeten wordt,
binnendruppelen.
„Een
geintje van me, maar het
helpt vaak wel." Weilers
heeft voor elke gast wel een
vriendelijk woord of een
grapje terwijl hij heen en
weer draaft met koffie, brood
en vleeswaren. Vanochtend
is hij zoals gewoonlijk al om
zes uur opgestaan om op tijd
te zijn voor het ontbijt.
In de keuken bereiden zijn
broer Bert en medewerkster
Jasmijn het ontbijt. Op de
planken staan ontbijtsetjes
opgesteld, klaar om geserveerd te worden. „Want horeca is voorbereiden," zegt
Weilers. Hij kan het weten
want hij komt uit een echte
horecafamilie. Zijn grootvader en vader runden een
aantal gelegenheden in Amsterdam voordat Weüers sr.
in 1962 hotel Zuiderbad begon.
Hotel Zuiderbad verhuurt
26 kamers, waarvan 22 tweepersoonskamers en vier eenpersoons. De meeste gasten
die aan de koffie zitten zijn
Duitsers, vaak oudere echtparen, keurig gekleed en gekapt en flink gebruind. „Vandaag hebben we ook wat Noren en er zijn net een héleboel Amerikanen geweest."
De laatste tijd ziet Weilers
een grotere variëteit in de
gasten. „Dat komt door de
internetboekingen. Je krijgt
nu mensen die eigenlijk een
ander soort hotel zoeken of
liever in de stad zitten. Als ze
op het net zien dat Arnsterdam bijvoorbeeld vol zit, komen ze hier uit."
Het strand is uiteraard de
voornaamste attractie. Spazieren is voor veel Duitsers
een geliefde bezigheid. Anderen gebruiken Zandvoort
als uitvalsbasis voor tochtjes
naar de grote steden en de
Keukenhof. Een uitzondering is een oud dametje dat
wat zit te knikkebollen achter haar koffie. „Zij heeft gevraagd of ze hier de hele zomer mag blijven, want ze
schijnt hier een woning te
zoeken. Een vreemd vrouwtje, maar heel vriendelijk."
Een andere gast is de 75jarige heer Buszello uit
Mannheim, die al 30 jaar
komt. Vanwege de zee en het
hotel. 'Witzig und geistreich', vindt mj de sfeer in
Zuiderbad. Hij vindt het leuk
dat de familiaire sfeer in het
hotel gebleven is. Op Zandvoort is hij nog lang niet uitgekeken. Zo heeft hij giste-

Hotel Zuiderbad
aan de boulevard
wordt al bijna
dertig jaar
gedreven door de
horecafamilie
Weilers. In 1962
betrok Weilers sr
het familiehotel en
nu staan zijn drie
zonen aan het roer.
Zuiderbad kent een
groot aantal vaste
gasten dat er al
jaren komt, maar
boort sinds kort een
grotere
bezoekersvariëteit
aan via internet.
„Vandaag hebben
we ook wat Noren
en er zijn net een
heleboel
Amerikanen
geweest."
Het Zandvoorts
Nieuwsblad liep een
dag mee in hotel
Zuiderbad.

ren een hem nog onbekende
buurt ontdekt. „Als je vroeger door Zandvoort liep, kon
je goed zien hoe de mensen
hier leefden omdat je door
de ramen naar binnen kon
kijken. Omdat er teveel mensen stonden te gluren, gingen de bewoners allemaal
gordijnen ophangen. Maar in
de wijk waar ik nu was, was
het genau wie damals," vertelt hij tevreden.
Omdat er veel oudere
mensen in het hotel komen,
is het weieens gebeurd dat
een gast overleed. „In de afgelopen dertig jaar is dat
zo'n drie keer gebeurd," zegt
Weilers. „Zo was er eens een
dame die haar dode echtgenoot eerst netjes had aangekleed voordat ze ons waarschuwde, zodat hij er tenminste mooi bij lag." Dergelijke voorvallen worden
angstvallig verzwegen voor
de anderen gasten. „Want
als iemand hoort dat zoiets
in zijn kamer gebeurd is,
komt-ie daar niet meer."
Tegen half elf zijn de meeste ontbijtklanten -vertrokken. Tijd voor het personeel
om ever, uit te blazen met
een bakje koffie. Ook Weilers
sr is present. Deze 79-jarige
man komt zelfs nog eenmaal
per week koken als Bert vrijaf heeft. „Je moet toch bezig
blijven." Weilers zelf kruipt

daarna weer in zijn kleine
kantoortje annex receptie.
Rond half twee belt de VW.
„Daar ging onze laatste kamer." In tegenstelling tot
vroeger, toen Zuiderbad wekenlang'" volgeboekt was,
heeft Weilers nog regelmatig
kamers vrij. „Dat komt omdat mensen steeds zapperiger door het leven gaan. Ze
komen voor kortere perioden, veranderen vaker hun
plannen en zeggen makkelijker af. Het hotelwerk is daardoor veel rommeliger en arbeidsintensiever geworden.
Je hebt veel meer correspondentie."

W

EILERS
IS
VOORZITTER
van het Hpoz,
Hotel- en Pensionplatform
Zandvoort. „Het toerisme in
Zandvoort neemt voorzichtig toe, meer Nederlanders
en meer toeristen uit OostEuropa." Het Hpoz bekijkt
nu hoe de nog wat slappe
winterperiode opgekrikt kan
worden. „We zitten te denken aan arrangementen,
maar het is nog moeilijk iets
te verzinnen." Zuiderbad is
behalve de dagen rond
Kerstmis het gehele jaar
open, ook met Oud en
Nieuw. „Dan gaan we lekker
naar het vuurwerk kijken
hier op het strand."
Even later komt broer Robert binnen die de receptie
overneemt. Hij controleert
ook de boekingen en doet de
correspondentie. Een ouder
echtpaar en een man met
koffers komen binnen. „Ah,
Herr und Frau Strobel aus
Stuttgart," begroet Robert
zijn gasten. „Und das Kind
ist auch mit," zegt hij met
een knikje naar de man. Zo'n
ironische opmerking kan hij
zich wel veroorloven, want
ook de Strobels zijn oude bekenden.
De middaguren zijn altijd
het rustigst. Het zonnetje
breekt door, de gasten waaien uit. Weilers gaat verder
met het terras dat hij voor
het hotel aan het aanleggen
is. Tussen vijf en zes strijken
de broers neer met een biefstukje en een glaasje. Een gezamenlijk moment van rust
voordat de drukte rond het
diner begint. Weilers gaat
meestal tussen zes en acht
uur 's avonds weer naar zijn
huis in Haarlem. Hoe is het
om zo nauw samen te werken in een familie? „Het gaat
over het algemeen wel goed.
Soms is het wat minder en
soms wat meer. We hebben
de werkzaamheden goed
verdeeld." Weilers' eigen
kinderen hebben geen interesse in het hotelwerk, maar
daar maakt hij zich geen zorgen over. „Bij mij is het ook
pas later gekomen. Ik zat
eerst op de HTS totdat ik
hierin ben gerold."
Vera Ros

Van boven naar beneden: Het hotel ligt pal aan de boulevard;
Robert Weilers met een vaste klant; Het sleutelkastje: Herr
Buszello: 'Witzig und geistreich'
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Oproepen
Gevraagd voor marktonderzoek in Amsterdam dames/heren
20 tot 30 jaar die likeur drinken Tevens dames en heren gevraagd 20 tot 45 jaar die Malt bier drinken U krijgt hier een
vergoeding voor Inlichtingen 020 6654447

Verloren/ge vonden
NOODKREET'
Verloren 4 juli j l een goudkleurig schakelarmbandje Wil
degene die het gevonden
heeft het mij a u b terugbe
zorgen ik ben er zeer aan
gehecht Tel 5712413

Uitgaan
Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
15-16 Juli Orq v Aerle SBStext650
Midzomerparty
Tropicana/ Sportcafe Zandvoort voor
Caribbean dansen/ontmoeten bruiloften recepties persov alleengaanden v a 30 jr neelsfeesten
verjaardagsDonderdag 13 juli De Os- feestjes
catering 023sestal Nieuwelaan 34 bij Os- 5715619 06-54616812
dorperban 88 Osdorp 20 uur

Administratief/kantoorpersoneel

mm leeft 18jr 0204284482
VcnrUEOiuis FN R t A r r u r R l N C srtNrxuki A M S T E L H O F
Aanspreekpunt zijn van de organisatie' Bijdrage leveren aan
de veiligheid' Verpleeghuis en Reactivenngscentrum Amstelhof is op zoek naar een

Kunsthistorisch Centrum

Lichaamsverzorging

PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v a ƒ 270 voor het eerste halfjaar
een goede piano huren
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Personeel voor
kinderopvang

PROFITEER NU!

F 2 3 4 1 5 CONSUMENTENADVIESPRUS INCL

ÜTW

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus bellen dus
Tel 023-5713780

Winkelpersoneel

F ina n c leringen
Autoverzekering

V A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023-5714534
Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk vrijblijUniek in Nederland1 Geen
vend
prijsopgave
Tel BKR-toetsmg maar toch geld
5719800 na 19 00 uur
0900-20 20 720

EXCL

VERWIJDERINGS

Wie tussen l juli en 31

UITGESTELDE
BETALING OF
CLARION
CAR AUDIO
CADEAU!

augustus 2000 een Nissan
M i c ra aanschaft profiteert
van 12

maanden

uitge-

stelde betaling over een
bedrag

van

F 10.000,-

tegen 0% rente!
Of U kiest voor een gratis

Gezocht goede/serieuze hulp
m de huishouding 1 x 3 uur
iedere 2 wkn met ingang vanaf september in Zandvoort
Interesse' Bel 023-5713359

Clarion

radio-

speler

compleet

CD-wisselaar

ter

cassette
met
waarde

van F. 799,Dus kom nu snel langs

Technisch
personeel

bij
N I S S A N . D E S I G N E D TO l M P R O V E Y O U R P E R F O R M A N C E .

Auto Veeneman
Tel 0294480041

Bovenkerkerweg 5-9
Amstelveen
Tel 020641 0818

Vakantie

loodgieters, dakdekkers en
cv-monteurs

0906-lijnen
Nieuw' leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745 Kijk en bel 0906-1588
(99cpm)
Vrouwen 18-55, geven telnr
voor contacti
Bel 0906-18 22(1 gpm)
Postcode daling vrouwen
Uit jouw postcódegebiedi
0906-50 230 85 (SOcpm)
Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text

Verhuizingen
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport
Voll verzekerd 020-6424800

Particulieren
ontvangen
50% korting'

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet 24 uur per dag 7 dagen per week
Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 50 270 (1 gpm) en toets m
het hoofdmenu een 4
Knaakland is de succesformule die Nederland m een snel 3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
tempo veroverd In onze vestigingen wordt een ruim assorti4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
ment aangeboden voor een knaak

Voor onze nieuwste aanwinst m Amsterdam zijn wij op zoek Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50 50 232
naar
Er wordt wel eens gezegd Goedendag hereni Ik ben een
• een bedrijfsleider
liefde is blind' Zou daarom die dame van 53 niet piepjong
liefde mij niet vinden' Ik ben meer maar ik sta nog volop m
• een assistent bedrijfsleider
;
GESPECIALISEERD IN CARAVANeen gescheiden vrouw van 28 het leven Ik hou van dansen
•• BOOT- EN BANKSTEL-STOFFERINGEN
met een dochtertje van 3 Ik terrasjes en veel meer Heb jij
• winkelbedienden full/parttime
hoop dat jij mij de liefde kan interesse' Bel op Boxnumbrengen Bel je me7 Box- mer296163
• hulpkrachten (max. 12 uur/wk)
nummer 273023
Koffie koffie lekker bakkie
pocket combi Latex Latex lazy
SG
SG
SG
Zit
jij een beetje breed in de koffie' Ja ik ben een koffieleut
Ben
je
ondernemend
werklustig
enthousiast
en
bereid
om
25
40
45 ' damast latex Item 20 cm Fosra
de nieuw te openen winkel een succes te maken sollici- schouders' Dan is de kans en hou van dansen en uit•99,- 160,-.. 1*0,-: 275,- '339,-'390,- 509,- 860,-. van
dat ik op je val zeer aanwezig' gaani JIJ OOK' Ik ben Mia
teer
dan
schriftelijk of telefonisch bij
.105,- 165,--: 190,- 280,- 359,- 415,- . .559,-.. 870,Ik ben Debbie 20 jaar 1 70 51 en zoek een gezellige NeOctagon BV t a v Sonja Krosman Postbus 965
110,- 175,- 200,- 285,- 3S9.-425,- 559,- 960,70 kg Veel liefs groetjes en derlandse man Boxnummer
7301 BE Apeldoorn Telefoonnummer 055-5339794
115,- 185,- .215,-'. 290,- 399,- 440,- 569,-" 970,alvast een kus Boxnummer 349443
E-mail trade@octagonto (Job-)mfo www knaakland nl
.155,- '225,- 255,- 375,- 539,- 545,- 809,- '1270,317138
Ik heb een vrij flink postuur
•165,-; 245,- :280,-' 395,- 549,-. 605,-- 829,-. ,1380,Ik ben een nette dame 32 en woon en werk m Den Haag en
.180,-;:- 265,- 300,- 425,- 579,- 645,- '879,- -1480,zie er leuk en jong uit met een zoek niet kalende man met
Horecapersoneel
ï9tt- 270,-. ''.315;- 450;- 599,- 665,- 929,-' 1500,licht tintje Ben je geen bartype humor tot circa 1 90 Ik ben
200,V 305,- 345,-. 4.95,: .679,-:-765,-. 1039,- 1600,en geen roker en kun je je een jonge vrouw van 39 met
•'230A 350,- 380,-.. 525,- . 749,- 875.- ,1179,^ 1700,goed uiten' Aarzel niet en groene ogen en halflang haar
"255.-i.390,-'. 425,-;: 540,- 829,- 985,- ' 1319,- 1800,kom met een reactie Box INFO Boxnummer 266925
nummer 313134
SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD
Goeduitziende
avonturier
Hou jij net als ik van afwisse 1 72 begin 30 zoekt nette
l
POUYETHER li/VTRAS
Img' Ik ben een jonge vrouw slanke vrouw tot ca 35 jaar
(20 uur per week)
van 31 en zou graag een leuk voor o a avontuurlijke en ra
In het VU ziekenhuis kunnen onze patiënten rekenen op de contact of avondje hebben mantische zeiltochten Voel jij
beste
medische verzorging Daarnaast proberen we hen - met jongeman tot circa 35 je aangesproken' Boxnum
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
tijdens
die toch al vaak onplezierige opname - een zo aange Meer info en details hoor je mer 770099
• Papaverweg 17
, Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
naam
mogelijk
verblijf te bieden We besteden dan ook veel op Boxnummer 364819
iPostiéswèB87
Amsterdam-West Tel. 020-6186058
Ik ben een 38-jange leeuwin
aandacht aan het eten Voor de uitvoering hiervan zoeken we Jonge spontane blonde meid en zoek een leuke man voor
-Insuiindeweq 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
: Van Wqustraat 96
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049 een medewerker voedingshygiëne
met een slank figuur van bijna vriendschapsrelatie
waaruit
tl
Van Woustraat donderdag koopavond ;;
20 is op zoek naar een leuke meer kan voortkomen Ben jij
jongen
om
spannende
dingen
in de leeftijd tot 40 jr' Box%£';•••.*''•
l
,www.pmk.nl •[•' • • : {.',.'.' '•.;.'.
zoekie een gezellige, afwisselende
mee te doen Boxnummer nummer 223891
baan'? Dan kun je terecht in onze keuken:
296115
Elly is 42 heeft 3 kinderen en
Personeel gevraagd
Opscheppen van maaltijden
Wie heeft er zin om met deze is gescheiden en zij zoekt een
26-jange jongen een nieuw leuke jongeman tussen de 40
schoonmaken en zorgen voor de hygiëne
avontuur te gaan beginnen' Ik - 50 Zij woont m de omg
Algemeen
hoop dat je snel reageert op Breda Boxnummer 379325
Je werkt tamelijk zelfstandig en helpt mee met het opscheppen boxnummer 770185
van het eten afwassen en schoonmaken Dat doe je m saUw bedrijfslogo/vignet
menwerkmg met 12 andere collega s We zoeken een enthouPersonenauto 's
siaste teamgenoot die graag initiatief neemt en goed Nederin uw MICRO-advertentie?
lands spreekt Een schoonmaakopleiding is mooi meegenote koop aangeboden
men maar niet verplicht Wij leiden je op m de praktijk Je werkt
Informeer naar de mogelijkheden.
20 uur per week van maandag tot en met vrijdag en/of m de
SAABservice Molenaar BV
weekenden van 13 00 tot 17 30 uur Op basis van je ervaring
zullen
we
een
passend
salansaanbod
doen
Als
deze
baan
je
RIMEC UITZENDBUREAU
Koeriersdienst A dam zoekt
Rep onderhoud en APK
iets lijkt bel dan voor meer informatie met Henk Grevelt
zoekt voor diverse objecten m
chauff met eigen auto
SAAB 9 3 - 9 5 - 900 - 9000
teamleider keuken telefoon (020) 444 46 33 Je brief stuur je
A dam en op Schiphol
op diesel/lpg of motor
Eigen rev afd voor SAAB
binnen twee weken naar Carla Noom VU ziekenhuis Postbus
CATERINGMEDEWERKERS
Tel 020-6136553
motoren/versn bak
7057 1007 MB Amsterdam Of via cnoom@azvunl Graag
m/v Ben je flexibel enthousiDiv SAABocc bj 90/94
Test nieuwe PRODUCTEN met vermelding van het vacaturenummer 2000 204 op brief en
ast en heb je een goede beTel 023-5614097
heersmg van de Nederlandse en verdien tot ƒ225 p /dag' envelop of als onderwerp van je e-mail Het VU ziekenhuis
Bel 0900 203 2030 (1 5 gpm) werkt vanuit een christelijke inspiratie Dit uit zich m grote aantaal Bel dan voor een af
spraak met Marcel Scheep- Bel 020-5626271 voor het dacht voor de medische ethiek en een betrokken menselijke
Motoren
omgang met patiënten en collega s Voor meer informatie
stra Tel 0203051 188
snel opgeven van uw Micro- www azvu nl
YAMAHA Thunderace YZF
Ceintuurbaan 163 Amster- advertentie
1000 R bwjr 96 met alarm
dam iedere zaterdag geo
Snel een Micro-advertentie
laser K1 racedemper 22000
pend van 11 00 t/m 14 00 uur
opgeven'
km nog 2 mnd garantie reMicro advertenties opgegeven
Bel 0205626271
Micro advertenties opgegeven voor maandag 1500 uur
cent grote beurt nieuwe achof fax uw tekst
voor maandag 1500 uur worden al m dezelfde week op
terband zo goed als nieuw
academisch
naar 020 6656321
worden al in dezelfde week op woensdag geplaatst
vrpr ƒ15500- 06-27063036
woensdag geplaatst

ï;fy'^.MATRASSEN-.::V-v.;','" '

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Medewerker
voedingshygiëne m/v

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

vu

Voor de particulier
Uw Micro advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5 425 exemplaren
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven.
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam

Gebruik onderstaande coupon voor het mvullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra m rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16 00 uur)
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12, Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f

t/m 4 regels
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8 08

t/m 5 regels
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t/m 7 regels
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1415

t/m 8 regels
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1617

t/m 9 regels

F 1816

t/m 10 regels
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Prijzen zijn incl 1 7,5 % BTW Verstuur of fax deze bon naar Micro's Weekmedia Postbus 1 56
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321
Naam
Adres
Postcode/Plaats
Plaatsingsdatum/data

of

Hogeweyselaan 207
Wees p

Polderweg 104
Amsterdam Oost
Tel 020 665 05 51

Gevraagd bij loodgietersbedrijf BEMI te Diemen

Veeneman

AUTOMOBIELBEDRIJF

Schepenbergweg 43
Amsterdam Zuidoost
Tel 020 691 02 01

auro

Auto

Automobielbedrijf Vroegop

fJVlISSAM j

POSTCODE DATINGI
Toerisme algemeen
Vrouwen zoeken snel contact
Uitstekende arbeidsvoorwaarden w o inkomen ƒ 125 000-++,
Sportmassage ontsp masBel 0906-18 44 (80 cpm)
auto v d zaak etc U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
Luxe 4/6-p stacaravan met 2
sage Shiatsu voetreflex ook
020-6901075
commerciële ervaring Een interne opleiding zorgt voor de
Micro-advertenties opgegeven SBS-6 text pagina 745
si
k
s
toilet,
douche
keuken
zonnebank Tel 023-5714092
020-6992535
juiste kennis Tel 030-236 76 46 Vraag op woensdag of vnjZeer compl mger kavel 100 voor maandag 1500 uur, Geen 0906 op je rekening' Bel
0651-342586
dag naar Cecile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket
m2 op kmdvr camping met worden al m dezelfde week op
PERMANENTE MAKE-UP
nu de datinglijn 0800 4901
Dieren
en
of
schnjf
uw
sollicitatie
met
CV
aan
Spaar
Select
zwemb
m Z-ümburg Prijs woensdag geplaatst
professioneel en betaalbaar'
(b g g 010-2946151)
Woonruimte
te
huur
gevraagd
t
a
v
Cecile
Bijleveld
Nieuwegracht
29
3512
LD
UTRECHT
ƒ15950Tel
0206096335
Vista Studio 0206201914
-benodigdheden
Nu
60cprrii
Gay direct apart'
RIMEC UITZENDBUREAU
Studente Econometrie zkt Rechtenstudente (22) zkt
Snel een Micro-advertentie
Binnen 3 sec live op
Ellen Cats Hondenkapsalon
zoekt
voor
een
nieuw
project
kamer
m
A'dam
of
Amstelz
s
m
kamer
in/nabij
Adam
Micro-advertentie
versturen
opgeven' Bel 020-5626271
0906-0888
Micro-advertenties opgegeven
Achterweg 1 Zandvoort
van een groot telecombednjf
veen Tel 0513-632727
0592 541401/020 6196135
per post' Ons adres is
of fax uw tekst naar 020voor maandag 1500 uu.
VOLGENS AFSPRAAK
m
Amsterdam
Geen
wachttijden
geen
Micro
s
Weekmedia
6656321
worden al in dezelfde week op
023-5730068
MEDEWERKERS
Postbus 156
saaie intro's Direct apart'
Woonruimte
te
koop
aangeboden
woensdag
geplaatst
CUSTOMER CARE (pt/ft)
0906 1721 (100 cpm)
1000 AD Amsterdam
Verzamelingen
Jij weet technisch van alles en
Tk 1ste etage 4-kamerflat Bel 020-5626271 voor het
nog wat van PC s en internet
aan zee Mag tot 3 kamers snel opgeven van uw MicroTREIN-/MODELAUTOBEURS HUIZEN
en wilt met jouw kennis graag
advertentie
verbouwd Tel" 072-5716557
Zondag16juh 10 15 uur De Meent Graaf Wichman 177
mensen op weg helpen Jij
krijgt een training over dit
Bedrijfshuis ves tin g
Woninginrichting
nieuwe concept en kun je
daarna
meteen
aan
de
slag
te koop gevraagd
Particuliere Micro-advertenties
Te koop OUD-GRENEN
Intentie vast contract InteresBUFFETKAST Vrpr ƒ950- worden doorgeplaatst op ATS
se'
Bel
meteen
en
maak
een
Gezocht
winkel
met woning of Uw rubrieksadvertentie kunt u
Text
Tel 0235719815
telefonisch opgeven
afspraak met Ramona Roetander beleggingspand
Tel 020-5626271
hof of Monique Koning (020
Tel 020-6794726
Reparatie en onderhoud
3051 188)
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice onder
houd beveiliging timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis
Tel 023-5712418

EN BPM

BIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

RIMEC UITZENDBUREAU
zoekt voor diverse bedrijven m
Amsterdam
MONTAGEMEDEWERKERS
(ft) Heb jij affiniteit met mon
tage en wil je werken van ma
t/m vr van 0730 tot 1600
uur' Bel voor een afspraak
met Marcel Scheepstra tel
020-3051 188
Ceintuurbaan 163 Amsterdam
ledere zaterdag geopend van
11 00 t/m 1400 uur

EFN NISSAN MIC D A V A N A F

PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

K D V HAP zkt voor haar
baby-/dreumesgroep
een
LEIDSTER voor 4 dgn of 5
ZELFSTANDIGE & AFWISSELENDE FUNCTIEi
dgn p w Wij hebben 3 groeVoor 16 uur per week in wisselende diensten Als receptionist pen met een knusse huiselijke
heeft u een spilfunctie m de organisatie Uw takenpakket sfeer en werken samen m
bestaat o a uit het ontvangen te woord staan en doorwijzen nauw
teamverband
Ons
van klanten tot het bedienen van de telefooncentrale
K D V is gelegen aan een
Daarnaast zorgt u voor de postafhandelmg en verricht u licht kantorencomplex m A'dam
administratief werk Bovendien heeft u een belangrijke taak in met een groot metro- / bus- /
de beveiliging van het gebouw en bewaakt u het terrein door treinstation Salaris is conform
middel van monitoren
de CAO-Welzijnswerk Uw
schrift sollicitatie kunt u richWij zoeken een kandidaat met minimaal een MAVO diploma ten t a v Mevr Schuiten
aangevuld met een relevante opleiding Ervaring als receptio- Postbus 12716 1100 AS
nist is een pre en bij voorkeur heeft u ervaring in de beveiliging Amsterdam
U bent stressbestendig en flexibel van aard en beschikt daarnaast over goede sociale vaardigheden

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer H van de
Linden hoofd Facilitaire Dienst Meteen solliciteren' Bel voor
een sollicitatieformulier met het secretariaat van de afdeling
OPENLUCHTVLOMARKT
& Organisatie 020-5550799
Vraag en aanbod Personeel
AMSTELVEEN CENTRUM
Bezoekadres Amstel51 1018 EJ Amsterdam
zo 16juh1000 1700 uur
Gevraagd inboedels gehele e-mail p&o@amstelhof nl website www amstelhof nl
Terrein Burgemeester
huis- en wmkelopruimingen
Haspelslaan t o V&D
RIMEC UITZENDBUREAU
020 6917794 of 06-26120209 RIMEC UITZENDBUREAU
Inl Midland BV 033 4751167
zoekt voor diverse import- en zoekt voor diverse grote relaexportbednjven m en rondom ties m en rondom Amsterdam
Amsterdam
RECEPTIONISTES/
Opleidingen en cursussen
MEDEWERKERS
TELEFONISTES (pt/ft)
IMPORT/EXPORT
Regio Amsterdam
Indien
met of zonder ervaring
geen werkervaring dan wel
Heb jij interesse in admmistra- opleiding vereist
Functietie een goede beheersing van eisen MBO-niveau serviceHET JAARPROGRAMMA 2000/2001 IS UIP
de Nederlandse- en Engelse gericht ABN-sprekend com120 cursussen themadagen en dagexcursies
taal in woord en geschrift municatief en sociaal vaardig
op kunst en cultuurhistorisch gebied
ervaring met computers en en stevig in de schoenen
HOGE KWALITEIT - TOEGANKELIJK GEPRESENTEERD
heb je interesse m een vaste staan
Voor gratis toezending tel 020 626 54 90! khc@planetnl
baan' Bel dan snel voor een Bel voor meer informatie naar
Particulieren
afspraak met Monique Koning Monique Koning of Ramona
Vakopledmg Nagelstyling en
ontvangen
of Ramona Roethof (020-30 Roethof (020-3051188)
Permanente Make-up
50% kortmgi
51 188) Ceintuurbaan 163
Vista Studio 0206201914
iedere zaterdag geopend van
11 00 t/m 14 00 uur
Dans- en balletles

Muziek en
-instrumenten

reacties bij John of Lilly
Ervaring niet vereist

U RIIDI AL

RECEPTIONIST

Evenementen

SALSA WORKSHOP Elke
zondagmiddag van 1600 tot
1900 uur Borgerstraat 112
tel 020 6737269

LA CANNA Cafe-coffeeshophotel zoekt barkeepers en
serveersters fulltime/parttime

Telefoon
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Supercharged
Lotus
Voor de Lotus Eiise is sinds kort
een mechanische supercharger
leverbaar Voorzien van deze
turbo stijgt het vermogen van
de 1,8-hter motor van 120 tot
190 pk, die van de WC K-sene
motor neemt toe tot maar liefst
215 pk Niet alleen op de Lotus
past de compressor, maar ook
op de MCF en Rover 75
De supercharger is eenvoudig
te onderhouden en heeft geen
speciale service nodig De
compressor wordt uitsluitend
door Lotus Import Van der
Kooi geïnstalleerd De kosten
inclusief montage zijn 23 420
gulden

Diik van een Demio
In snel
genomen
bochten neigt
de Mazda
wat naar
onderstuur

Interieur 147
Vol trots toont Alfa Romeo het
interieur van de 147 Het ziet
er ook zeer indrukwekkend uit
De hier getoonde uitvoenng is
een van de meest luxe
Airconditioning met gescheiden temparatuurregeimg voor
bestuurder en voorpassagier en
een multifunctioneel stuur
Wat verder opvalt is de bijzondere versnellingspook Deze is
gekoppeld aan een sequentiële
versneld ngsbak, zoals deze
geleverd wordt in de 156
Bijzonder zijn de klokken die in
elkaar overlopen Links zit de
snelheidsmeter en rechts de
toerenteller In het midden zitten de meters voor motorternperatuur en is een display voor
de gekozen radiozender en in
welke versnelling de auto
staat Alles is om de bestuurder
heen gebouwd

E

en frisse neus en nieuwe motor De Mazda Demio 1 5 kan
zeker bekoren De mmi-MPV zit m een nieuwe levensfase,
voelt volwassener aan en zal in deze verschijning het succes
van het vorige model continueren. Deze gedachte komt reeds na
een halve dag Demio rijden naar boven. BIJ de instap valt meteen
op dat het hoekige dashboard van de eerste Demio rondere vormen heeft gekregen. De belangrijkste bedieningsfuncties zitten
nu op een 'bult' midden m het dashboard.
De Mazda Demio is een bekende
verschijning op de weg, miniMPVs zijn sowieso erg populair
Steeds meer merken komen met
een variant op dit thema Mede
daarom heeft Mazda een facelift

aangebracht op de Demio Het
vorige model kwam in 1998 naar
Nederland daarvoor reed de auto
al twee jaar m Japan rond De
Demio model was dus vier jaar oud
BIJ de nieuweling springt de gewij-

zigde voorpartij het meest m het
oog de koplampen zijn hoger en
voorzien van helder glas De vijfpuntsgrille kennen we van andere
Mazda s In de nieuwe Demio is
zeker een vleugje Premacy de grotere MPV van Mazda te herkennen De grootste wijzigingen vinden we echter m het interieur Het
dashboard toont veel moderner
dan m het vorige model Mazda
heeft zorgvuldig aandacht besteed
aan het design van de tellers deze
laten grote cijfers zien Dit komt
toch verfijnder over dan voorheen

Groter is ook het in hoogte verstelbare stuur De stoelen m de luxe
Tourmg versie bieden bovendien
meer steun en ook langere mensen
kunnen nu hun ideale zitpositie
instellen doordat de sleden van de
voorstoelen 20 mm langer zijn De
achterbank is eveneens naar voren
of achteren verschuifbaar Tellen
we bovenstaande feiten op con
cluderen we dat het m de nieuwe

De 1,5-hter krachtbron
is nieuw en staat
naast de bekende
1 3 m prijslijst

Demio op de lange afstand beter
uit te houden is
De 1 5-liter krachtbron is nieuw en
staat naast de bekende 1 3 m prijs
lijst HIJ levert 75 pk en dat zijn er
12 meer dan de lichtere variant
Het verschil merk je duidelijk Niet
dat de krachtbron van de Demio
een sportwagen maakt maar
inhaalmanoeuvres en haastige ritjes
van A naar B verlopen nu net even
wat makkelijker voor de Demio rij
der De 1 5 doet zijn werk boven
dien stiller en soepeler Denkt u
overigens niet dat we de 1 3 liter
afkraken Integendeel voor het
jonge gezin is de Demio met deze
motor een prima vervoermiddel
Maar er zijn veel automobilisten die
net even wat meer vermogen wen
sen En voor hen biedt Mazda een
passende oplossing met de 1 5 We
hebben trouwens de indruk met
een wel heel los exemplaar gere
den te hebben De tellernaald bleef
op een leeg stuk snelweg steken bij
180 km/u terwijl Mazda 160 als
topsnelheid opgeeft '
In snel genomen bochten neigt de
Mazda wat naar onderstuur Dat
betekent dat de voorkant naar de
buitenkant van de bocht wil Door
licht gas te geven trekt de Demio
weer naar binnen Deze situatie
doet zich overigens alleen voor bij
hard bochtenwerk waarin de door
snee automobilist nooit verzeild zal
raken Voor een mini MPV veert de

Demio comfortabel Dergelijke
lutos met de wielen op de hoek
willen de inzittenden nog wel eens
iets te nadrukkelijk op de hoogte
stellen van drempels en kuilen m de
weg BIJ de Demio is dit niet het
geval Mazda heeft dus wat onder
stel betreft de zaken dik voor
elkaar
De al snel gemaakte conclusie is
blijven hangen gedurende de tes
tweek Door de 1 5 liter aan het
gamma te voegen en het uiterlijk te
verfrissen heeft Mazda een goede

zet gemaakt Bovendien kan de
Demio nu ook met automaat
besteld worden Deze transmissie is
alleen aan de 1 5-liter gekoppeld
De Demio-koper kan verder kiezen
uit een Comfort een Exdusive en
een Tourmg uitvoering De laatste
is alleen als 1 5 leverbaar De prij
zen beginnen bij 27 995 gulden
voor de 1 3 Comfort en 30 995
gulden voor de 1 5 Exdusive
Stephan Vermeulen
Foto s Maarten van Leeuwen

SPECIFICATIES

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

Motortype

ABS

viercilmder
benzine
Cilinderinhoud 1 498 cm3
Vermogen
75 pk bij
5 500 t p m
Max koppel
116Nm bij
2 500 t p m
Acceleratie
13,0 sec van
O 100 km/uur
Topsnelheid
160 km/uur
Gem verbruik 7,3 ltr/100 km
Prijs
Waarvan
belastingen

Airbags
'
Centrale vergrendeling
met afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten
voor en achter
Getint glas
Hoofdsteunen achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtigmg
Stuur m hoogte/lengte
verstelbaar

f 33 495 -

f10822 —

Qua prestaties doet de 2.2 dCi
16V met onder voor de Espace
2 O 16V benzine

Almera Tino aanwinst voor Nissan
De ruime
gezinsauto
Almera Tino
valt op door
een lekker
strakke
wegliggmg

torvan136pk De 2 O-liter is leverbaar m combinatie met de eerder
op de Pnmera gepresenteerde
Hypertromc continu variabele
transmissie Om het gevoel van
stabiliteit te versterken heeft Nissan
gekozen voor een zo laag mogelij
ke zitpositie met behoud van het bij
dit type auto zo gewaardeerde
Almera Tino zeer sterk terug BIJ de goede zicht rondom
ontwikkeling is sterk gekeken naar
de wensen van gezinnen met jonge Onder supervisie van Nissan tech
kinderen en naar mensen met een nologisch centrum (NETC) m
Groot Bnttannie is drie jaar onderactieve levensstijl zoals de beoefe
naars van outdoor-activiteiten De zoek verricht onder gebruikers van
Almera Tino wordt gebouwd in ruimteauto s Daarbij zijn ook des
Spanje In het opzetten van de kundigen van buiten de autowereld
moderne productielijn is 450 mil- betrokken om er zeker van te zijn
dat het interieur van de Almera
joen gulden geïnvesteerd
Nissan levert de Tino met zestien- Tino zo goed mogelijk beantwoordt
kleppenmotoren een 1 8-liter ben
aan de eisen van een grote doelzinemotor van 114 pk een iets groep
krachtiger gemaakte 2 2 liter direct
ingespoten turbodieselmotor van Het resultaat mag er wezen De
114 pk en een 2 O-liter benzmemo- Almera Tino >s een bijzonder ruime

e Nissan Almera Tino kleeft aan het asfalt alsof het een
sportauto is. En hij biedt de ruimte van een flinke stationwagen. In deze compacte zogenaamde MPV voel je je
onmiddellijk thuis. De opvallend strakke wegliggmg zit hem in
het prima Almera-onderstel en het lage zwaartepunt. Daarbij ziet
deze Tino er lekker vlot uit. Wat je noemt echt een aanwinst voor
Nissan. Dit model verschijnt m augustus bij de dealers en is te
koop vanaf 41 495 gulden.
Ooit was Nissan een van de eerste
met een compacte ruimte auto
Ver voor alle anderen uit kwamen
de Japanners al in de jaren tachtig
met hun Prairie In feite behoort
het merk tot de grondleggers voor
een segment dat pas de afgelopen
laren tot volle bloei is gekomen
Maar juist op dat moment was het
doek voor de Prairie al gevallen
Nissan stond met lege handen terwijl veel andere merken met compacte MPV's uitkwamen
Nissan laat dit duidelijk niet op zich
zitten De Japanners komen met de

auto mede dankzij talrijke slimmigheden Aan de andere kant is hij
met een lengte van 4 270 mm
compacter dan menige concurrent
De vijf afzonderlijke stoelen twee
voorin en drie achterin zijn op 24
manieren op te stellen De auto
heeft meer dan twintig verschillende opbergmogelijkheden waaron
der talrijke bekerhouders en uitneembare opbergboxen onder de
vloer
De veiligheidsuitrusting is behoorlijk De Almera Tino heeft de rem
hulp Nissan Brake Assist Het grijpt
in bij een noodstop reduceert de
benodigde remkracht en levert een
zo kort mogelijk remafstand op
Nissan behoort tot de eerste autofabrikanten die nekletsel (whiplash)
voorkomende actieve hoofdsteunen monteren
Active Head
Restramt (AHR) Het systeem zit in
de voorstoelen van de Almera Tino
Voorzieningen voor de montage
van ISOFIX kinderzitjes zijn standaard bij de buitenste zetels achterEr zijn drie uitrustingniveaus
Comfort Ambience en Luxury
Centrale vergrendeling airbags
voorin zijairbags elektrisch te
bedienen ramen (voorin) en buitenspiegels en ABS/EBD zijn standaard De Ambience heeft opklap
bare tafeltjes m de rugleuningen
van de stoelen voorin De Luxury
voegt zeer luxe zaken toe als een
radio/cd speler met afstandsbedienmg op het stuurwiel en chique
bekleding

ia stoomt op met nieuwe Rïo
ia krijgt de wind in de
zeilen Ten opzichte van
1999 heeft het merk een
verkoopgroei van meer dan
300 procent geboekt. Het
einde is nog lang niet m zicht,
want met de nieuwe Rïo heeft
het Koreaanse merk wilde
plannen. Dit sportief gelijnde
model blinkt uit door zijn bij*onder scherpe prijs. HIJ is te
koop vanaf 22.990 gulden,
een prijs die door de bank
genomen bungelt aan veel
compactere auto's
De Rïo is verkrijgbaar als vijfdeurs
hatchback en als vierdeurs sedan
Ronde en ovale vormen kenmerken
het design Daarbij vallen vooral de
scherp uitgesneden koplampen en
a
chterhchten op Ze hebben de
v
orm van een driehoek en accentueren door hun plaats de wigvorm in
de carrosserie
Door de korte neus biedt de Rïo
?el binnenruimte waaraan de m
verhouding lange wielbasis ook
s
'erk aan bijdraagt De ronde vor^en van het exterieur zijn doorgev
°erd m het interieur Het dash°°ard heeft alle knoppen en hen^els daar waar je ze verwacht Inde
v

royaler bemeten En m plaats van
de uitvoenngen RTE RXE en RXT
komen er Authentique Expression
en Privilege Initiale was als de
meest luxe variant
De prijzen zijn nog niet vastgesteld
Renault zal zeker niet geen stun
ten want de Espace en de grotere
Grand Espace zijn in het segment
van grote ruimtewagens marktlei
der Er worden dagelijks tussen de
280 en 400 exemplaren gebouwd
Vorig jaar zijn er in Europa 67 753
verkocht Ook m de eerste maan
den van dit jaar houdt de auto zijn
koppositie vast Met de komst van
de 2 2 dCi motor heeft Renault
tevens de tot dusver krachtigste
direct ingespoten diesel m een
ruimtewagen

D

e behoorlijk gewichtige Renault Espace verdient een zware
dieselmotor Die komt eraan Het is de nagenoeg geheel
nieuw ontwikkelde 2.2 dCi 16V van 130 pk BIJ de eerste
kennismaking onlangs m de omgeving van het Franse Lyon valt
direct op hoe stil deze viercilmder loopt Bovendien sjort hij de
kloeke Grand Espace met overtuigende souplesse over een heuvelachtig, bochtig traject.
De 2 2 dCi 16V is een moderne
diesel HIJ heeft directe inspuiting
onder hoge druk dankzij het door
veel fabrikanten inmiddels gebruik
te Common Rail systeem Dit
garandeert een laag verbruik een
geringe uitstoot en werkelijk een
ultiem hoge trekkracht Deze
motor komt maar liefst aan 290
Nm een waarde die mede te dan
ken is aan vier kleppen per cilinder

technologie en een turbo met een
variabele druk
Met deze krachtbron treedt
Renault toe tot de hoge school van
dieseltechniek En heel belangrijk
de Franse autoproducent heeft
theorie perfect m de praktijk ver
taalt BIJ gas geven komt de kiacht
heel soepel vrij BIJ hoge toeren
treedt nauwelijks verslapping op
De 2 2 dCi 16V spant de spieren

over een breed bereik en zonder
het oergebrul dat je bij een diesel
zou verwachten Want deze directe
inspuiter loopt zijdezacht en stil en
hert de Espace naar een top van
meer dan 180 km/uur Het gemid
deld verbruik komt op zo n 7 liter
per 100 kilometer en dat is voor
een auto van deze omvang best
zuinig
In september voegt Renault de 2 2
dCi toe aan het gamma m
Nederland Dat is dus bij de start
van het modeljaar 2001 De Espace
krijgt tevens iets gewijzigde kop
lampen achter helder glas BIJ de
luxe uitvoenngen Privilege en
Initiale zijn die voorzien van Xenon
lampen Tevens is het remsysteem

pers (ze kosten ongeveei 13 000
gulden) voorbehouden aan de CL
55 AMG Formule l Edition wiar
van er slechts 55 woiden
gebouwd Bernie Ecclestone (de
baas van het Formule l circus) heeft
de eerste gekocht De overige 54

hebben ook allemaal al een eige
naai Zij hadden grif de 330 000
Duitse mirk (circa 375 000 gulden)
voor deze krachtige en exclusieve
CL over
Daatvooi knjgen ze dan ook fraaie
e x t i a s als een veilicht Formule l

En voor 2001 introduceert Renault
voor de Espace met 2 O liter benzinemotor een automatische vier
traps transmissie Het is dezelfde
als die beschikbaar is voor de
Laguna en Safrane en Espace V6
HIJ gaat door het leven onder de
noemer pro actieve automaat Dat
wil zeggen dat een elektronisch
brein het schakelpatroon aanpast
aan de rijstijl en de njomstandighe
den Dat merk je bijvoorbeeld aan
het terugschakelen bij remmen
voor een bocht en aan het feit dat
deze automaat niet direct opscha
kelt bij een afdaling Op die manier
benut hij het remmend vermogen
van de motor veel beter
Wim Otten

lengterichting meet de Rïo 4215
mm HIJ is 1 675 mm breed en
1 440 mm hoog

D

e Mercedes-Benz CL 55
AMG is een superauto
met een motorvermogen
van maar liefst 360 pk Maar
het kan altijd nog beter. Er is
nu een Formule l Edition uitgebracht met allerlei smaakvolle
exotische accessoires.

De motoren zijn compleet nieuw
De krachtbronnen 7ijn de eerste
van een generatie die Kia aanduidt
met MI-Tech
(Millennium
Innovation Technology) De 1 3liter versie levert maar liefst 75 pk
bij 5 500 toeren De 1 5-liter heeft
96 pk bij 5 800 krukasomwentelmgen per minuut De 1 3-versie
heeft acht kleppen en een enkele
nokkenas en de 1 5 heeft er twee
die in totaal zestien kleppen bedienen
Door het hoge motorvermogen en
het lage gewicht van de Rïo (hij
weegt minder dan 1 000 kilo)
levert hij uitstekende prestaties
Het gemiddeld verbruik bedraagt
5 6 liter per 100 kilometer voor de
1 3 en 6 2 liter per 100 kilometer
voor de 1 5 Dat zijn vandaag de
dag mooie waarden Standaard
beschikt de Rïo over een handgeschakelde vijfversnellmgsbak Een
automaat met vier versnellingen is
leverbaar op de LS versie met 1 5
motor
Op het vlak van veiligheid heeft Kia
de lat hoog gelegd Dat blijkt m de

eerste plaats uit de zeer stijve en
crashtest waardige carrosserie 45
procent hiervan is gemaakt van
extra sterk staal met een hoge
weerstand tegen vervorming Met
behulp van moderne computerontwerptechnologie zijn de delen
van de carrosserie samengesmeed
lot een geheel dat Kia aanduidt
onder de noemer CIAS (Crash
Impact Absorbing Structure) De
Rïo beantwoordt zodoende aan de
meest uiteenlopende en strenge
normen die wereldwijd op het vlak
van veiligheid worden gesteld

Nog dit jaar wil Kia m Nederland
zo n 1 500 Rïo s slijten Dat zal zeer
zeker lukken Met de komst van
nog meer nieuwe modellen zoals
later dit jaar de Carens beoogt de
importeur een stijging naar een
verkooptotaal van z o n 12000 in
2002
PrijzenKia Rïo
RS
13Sedan
22990
15 Sedan
23990
1 3 Hatehback 23 990
15Hatehback 24990

LS
24990
25990
25 990
26-990

Het meest opmerkelijk zijn de kera
mische remschijven Dat is vertra
gen met een bite
Volgens
Mercedes bedraagt het remvermo
gen 2000 pk BIJ een auto die een
begrensde topsnelheid van 250
km/uur bereikt is dat een prettige
gedachte De remschijven stam
men uit de wereld van de auto
sport Coureurs winnen er races
mee Niet de motor is zahgma
kend maar de remmen zijn dat
beweert regerend wereldkampioen
Mika Hakkmen die met een
MacLaren/Mercedes Benz Formule
l bolide rijdt De remschijven van
keramiek zijn 6 5 kilo lichter dan
stalen exemplaren en gaan
300 000 km mee
Voorlopig zijn deze kostbare stop-

logo m de dorpelplaat kuipstoelen
met wit en zwart leer een met car
bon bekleed dashboard en zeer
brede S-O2 Pole Position banden
van
Formule
l leverancier
Bridgestone lond supeigrote 19
inch wielen
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Opruiming bij Oase

'^ S -..J

iseltegoédf
DUTCHTOME
ALLIIti PREPAY
U kunt nu kiezen uft
dufchtones j
diverse toestellen met een bijzonder lage- \',':
prijs. Bijvoorbeeld de Nokia 3210 óf de-/',' "','-'
Sagem MC912 in een compleet belpakket' ;>'•'
zonder abonnement! Ideaal wanneer u '•,'"• "l-.
vooral bereikbaar wilt zijn en-tegelijk de;
kosten maximaal wilt beheersen. . , • \f ~'',
U kunt sinds 1 juli ook met Dutchtoné'*^"'','"'
'prepay SMS-berichten verzenden^en- "
-";,'
ontvangen. Bovendien krijgt u bij Expert;?./
tijdelijk maar liefst 90,- beltegoed,"', .",'." ~;-.

5O% KORTING
Hulsta
Zevenslaper
Auping
Treco

AUGUSTUS

Slaapkamer Speciaalzaken
"Oase"het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort
Vestigingen op de Woonboulevards: Apeldoorn - Amersfoort - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch
Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam/Alexandrium III - Sliedrecht - Son/Eindhoven
Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk en Bleiswijk, Hoefweg 137

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

Het

leven

har

Nationale Postcode Loterij nodigt u uit voor SAIL

Stuur in en
SAIL mee!

De Postcode Loterij is
één van de hoof d-sponsors van SAIL. Speciaal
voor u hebben wij een fantastisch SAIL Arrangement
samengesteld. Dat kunt u
winnen als u snel de bon
hieronder instuurt! Dan
kunt u één van de gelukkige
winnaars zij'n die samen
met een introducé een

geheel verzorgde rondvaart
maakt langs prachtige klassieke zeilschepen in de
SAIL-haven en een bezoek
brengt aan het adembenemend mooie Tall Ship de
Kruzenshtern. Het op één
na grootste zeilschip van de
wereld. Het zal u aan niets
ontbreken. Zo staat er een
geweldig buffet voor u klaar

op het speciale te rein van
de Postcode Loterij op de
kop van het Java-eiland in
Amster-dam. Dus wees er
snel bij. Stuur de bon in
vóór 21 juli, dan zie ik u
straks misschien op SAIL!
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

00

06

26 32

10
35

18
57
...zorg er goed voor: stoppen met roken
geeft meer lucht.
Meer tips vindt u in de brochure: 'Opsteker voor rokers'.
Bel: 0800 300 O 300.
NederlandseM/Hartstichting

1775 BN
in Middenmeer
met
2 winnende loten

ƒ 25.000,- PER LOT
en voor
1775BN022
extra: een BMW!

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

ALLES OP EERI RIJ:
•
•
•
•
•

GSM-toestel naar keuze
Tijdelijk 90,- beltegoed
Geen aansluitkosten t.w.v. 90,Geen abonnementskosten
SMS-en in juli en augustus voor
maar 0,25 per bericht
• Bellen vanaf 0,35 per minuut

Kijk zondag 16 juli:

22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055
(99cpm) om kans te
maken opeen:

GAMEBOY

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

ER ZIJN RUIM ZOO EXPERT-WIIUKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:
ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
SAIL 2000, de Postcode Jackpot, de PostcodeStraatprijzen en de wekelijkse Kienprijzen. Hiermsa steun ik 28 goede doelen.

Haarlem
Gedempte Oude Gracht 5-9

D 3 x ƒ 12,50 (drie lotnummers)
D 2 x ƒ 12,50 (twee lotnummers)
G 1 x ƒ 12,50 (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in
blok/otters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel, 0900 • 30015QO(35cpm),
Ik machtig u hierbij totwederopzegging
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jaar
voor de Extra Trekking van nevenstaande
rekening ef te schrijven.

D de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:.

t/m 16 juli

Megafestatie
Jaarbeurs

Postcode:

Utrecht

Plaats:.
{Postibank
nummer:

18 juli

Camping
De Bosgraaf

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-

Lieren

Datum:
Handtekening:

150.00.28

www.postcodeloterij.nl
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
^rNationato Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
l
l DB loleri) is goedgekeurd door dé Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.
l

Ledenservice:
0900-300 1500 (35 cpm)
Zetfouton voorbehouden

N A T I O N A A L FONDS
SPORT
G E H A N D I C A P T E N

Hun passie om te presteren is niet anders. Hun wil om te winnen is
niet anders. Hun inzet verschilt niet van cie allerbeste topsporter.
Alleen... gehandicapte sporters hebben een extra handicap. Hun sport is
alles, maar kost meer geld. Help ze een beetje. Geef extra sportief
voor mindervalide sporters. Stort uw bijdrage op giro 5855.

GIRO 5855

STIJLVOL
CONCEPT:
4 Rolf Benz 2700
Voor dit zitmeubel ontwikkelde Rol Benz
een nieuw draagconcept. De zachte
kussens lijken daardoor te zweven.

Designcentrum Van Til heeft een
complete afdeling ingeruimd voor
de collectie van Rolf Benz.

Bijna alle bekende én nieuwe
modellen van dit topmerk worden
hier groots gepresenteerd.
Zitprogramma's in variabele
T Rolf Benz 7700
Licht geconstrueerde eetfauteuil met taps
toelopende rugleuning en smalle pootjes.

opstellingen. Fauteuils, salontafels
en eetkamers vormen de perfecte
aanvulling op het Benz-concept.
Met de collectie 2000 geeft
Rolf Benz het wonen opnieuw
een andere dimensie. Wie zijn
individuele grenzen op dit punt wil
verleggen bezoekt de Rolf Benzpresentatie bij Van Til.
rf

*• Rolf Benz 7000
Met de tweestandenstoel van
deze eetkamerset bewijst Rolf Benz
opnieuw zijn klasse. Na de maaltijd
zet u 'm met het verstelmechanisme
in een meer relaxte stand!

Rolf Benz 520
Tijdelijke aanbieding bij Van Til.
In diverse kleuren leer.
2-zits (178 cm) van 4.675,00 nu 3.595,00
3-zits (220 cm) van 5.262,00 nu 3.995,00

f Rolf Benz 4300
"ijdelijk bij Van Til deze traploos
'ersteibare draaifauteuil in diverse kleuren
;er van 5.475,00 aanbieding 3.995,00.

T Rolf Benz 390
Tijdloze bijzetfauteuil met volwaardig
zitcomfort. Tijdelijk in diverse leerkleuren
van 2.577,00 aanbieding 1.885,00.

T Rolf Benz 7100
Comfortabele eetfauteuil op zwenkwiefen
of metalen pootjes. Tijdelijk in diverse teerkleuren van 2.731,00 aanbieding 2.195,00.

T Rolf Benz 7400
De nieuwste eetkamerfauteuil heeft
een hoge rugleuning en een stabiel
aluminium frame.

A Rolf Benz 7200
Ergonomisch gevormde eetfauteuil.
Leverbaar in kantelbare, vaste en
draaibare uitvoering.

-i

vU^ife

R

A Rolf Benz 370
Duitse perfectie in tropisch jasje. Fijn rotan
vlechtwerk over een stabiel metalen frame.
De kussens zijn dik en comfortabel.

Rolf Benz 322 A
Bekroonde 'klassieker' van Rolf Benz
op handgegoten pootjes van massief
aluminium. Arm- en rugleuning bieden
comfort bij verschillende zitposities.

INTERNATIONALHOPMERKEN Bü VAN TIL
Alessi. Arco. Arflex. Artifort. Auping. Arx.
Banz Bord. Baxter. Behr. Belgo Chrom.
Bellato. Rolf Benz. Besouw. Bielefelder
Werkstatte. Brand en van Egmond.
Bree's. Cascade. Castelijn. Cecotti.
Classicon.

Cor.

Danca.

Danskina.

OeSede. Dimico. Ouresta. Durlet. Dutch
Originals. Eilsrsen. Fontane Arte. Felice

IVflJl

Rossi. Fendi. Fischbacher. Flexform.

•sul

Galotti. Gasparucci. Geka. Gelderland.
Ghyczy. Grange. Harvink. Heidense. HF

•4 Rolf Benz 200
Geometrische vormen in harmonieuze
symmetrie. Een programma voor
individualisten: talloze opstellingen
en opties zijn leverbaar.

, 's :'''•'"<"" ~' '/ 'V- ~'~ - ';VjRo1f'Benz"260ö>
v/',";" -; '»-\Eén-faute,u'rf utt éen-stul< ôte
'','''•••••-. , 'ergonomisch^cômfort'combineert
"_
/ "
'
,,,?>,/>$',
„*,
~•<
''"•'•' ••' ïf
J
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.', 'met een uiterst elegante tijrivoering:

Style. Hülsta. Indoor. Interstar. Jab.
Hennie de Jong. Jori. Kartell. Kendix.
Koekoek.

Kvadrat.

Label.

Leolux.

Lourens Fisher. Van Maanen. Metaform.
Minotti, Minty. Mol & Geurts. Molinari.

Rolf Benz 3500 A
Eigentijds zitconcept op chique
metalen pootjes. Als losse bank of
in geschakelde opstelling leverbaar.

* Rolf Benz 4100
Lounge chair met unieke vrijdragende
constructie. De voetsteun zit onder
de zitting verstopt.

Möller

Design.

Montis.

Moroso.

Muileman. Musterring. Muylaert. Nelo.
Norma. Noteborn. Omnia. Pastoe.
Ploeg. Poliform. Pullman. RAC. Rohé.
Room by Wellis. Saporiti. SDB Design.
Spectrum. Stelten. Superba. Swissflex.
Tecta. Team by Wellis. Terzani. Thörmer.
Treca de Paris. Tonon. Walraven.
Wittmann. WK. Young International.

Ons adres:
Noorderkade 1038
1823 CJ Alkmaar
Telefoon (072) 5112760
Volg de borden
Q Eigen parkeerterrein

Openingstijden:
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten
www.vantil.nl

van

DESIGNCENTRUM

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

Alles wat u wilt weten'om goed en voordelig boodschappen te doen;; Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

A
•*-yn.uwtt.iw

• PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

2.959.464

u*imoj<nB-.jr

Boodschappen
/Spel
•
~

TUINTIP
Season Comfort,
gemakkelijker kan
het niet

l

Boodschappen

Puzzel

INecmiiw-

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

Van planten in bakken of potten
wordt verwacht dat ze de hele
zomer doorbloeien. Dat kan ook
wel, maar dan hebben ze natuurlijk wel wat extra voeding
nodig. Want het beetje voeding
dat in de potgrond zit is zo op.
Als u echt geen tijd of zin hebt
om uw potplanten wekelijks bij
te mesten, dan biedt Pokon
met Season comfort wel een
zeer aantrekkelijk alternatief:
voedingstabletten.

mag nu gaan genieten van
een Dell Dimension L500 computer. De winnaars van het Prij
zenpakket tw.v. ƒ 150,- krij- ,
gen hun prijs zo snel mogelijk i
toegezonden. ,
A
.»t
;J

OMROEP.
AMBR5FOOHT

«Ha nanrka speitieuui re-"i

Dit jaar is het 25 jaar geleden
dat de allereerste Bouquet in de
winkel verscheen.
Docnicc
Sedertdien is Harlequin - die
en win! j
aan de wieg stond van deze
populaire reeks - uitgegroeid tot 's werelds
grootste en succesvolste uitgever van
romantische verhalen.
Reden genoeg om dit jubileum uitbundig te
vieren: met een fonkelnieuw uiterlijk voor
alle series, vijf bijzondere jubileumuitgaven
en... een spetterend prijzenfestival voor
alle lezers.
Kijk achter in de boeken en doe mee!

In week 26 was er geen BoodschappenPuzzel, dus deze keer
ook geen winnaars. Na de vakantie kunt u weer meedoen
en klans maken op een mooie
prijs.

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rtv

woensdag 16.00 uur
donderdag 11.00 en 16.00 uur
vrijdag 11.00 en 13.00 en 16.00 uur

permarkt.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Zie de spelregels
elders op deze pagina.

HARLEQUIN"Tijd voor jezelf

Intiem:
opwindende romances
voor gestolen momenten

MIKI'S RECEPT

.«*E

..*'"

SUGGESTIE

Kip-kerrie met
groenten en pittige
rode rust

Geen salade
zonder dressing
Een zomerse salade brengt u
op smaak met een frisse dressing. Zo'n sausje kunt u op twee
manieren maken: als klassieke
vinaigrette of op roombasis.
Een klassieke vinaigrette
maakt u door (voor 4 personen) 2 eetl. (wijn)azijn, 1 theel.
Mosterd, zout, peper, en een
mespuntje suiker door elkaar
te kloppen tot de suiker is opgelost. Daarna klopt u er 6 eetl.
olie naar smaak door.
Een roomdressing maakt u
door (voor 4 personen) 2 eetl.
citroen- sap met zout, peper,
en een snufje suiker door elkaar te roeren tot de suiker is
opgelost. Daarna klopt u er 1/8
liter zure room door. Beide
dressings kunt u verder op
smaak brengen door er naar
wens verse tuinkruiden, specerijen en/of een fijngesnipperd uitje aan toe te voegen.

-•*••'•'"~ - •~ "• -•~

Bouquet:
even wegdromen in een
andere wereld

Ingrediënten
(voor 2 a 3 personen!:

Nieuwe Page Plus Toiletpapier

• 1 pot HAK Groenteschotel
voor Kip-kerrie,• 1 ui, füngesnipperd;
• 1 rode peper zonder zaadjes,
in stukjes;
• 3 eetlepels olie;
• 250 g (pandan)rijst;
• 1 klein blikje tomatenpuree;
• 1 groente- of
kippenbouillontablet;
• 300 g kipblokies; peper; zout.

De kracht van zacht

Handige ijsemmer voor een cool prijsje

Toppits MsblokjeszaKjes nu
2e pak halve prijs
Wanneer de temperatuur stijgt, staan Toppits Usblokzakjes natuurlijk hoog op uw boodschappenlijstje. Want met Toppits IJsblokzakjes maakt
u in een handomdraai perfecte ijsblokjes,
waarmee ieder drankje heerlijk koel geserveerd kan worden.
Wat Toppits betreft, mag de temperatuur de komende weken flink stijgen.
Want tijdelijk betaalt u voor iedere
tweede verpakking ijsblokzakjes de
halve prijs. Naast deze 'coole' korting kunt u
ook nog een handige ijsblokjesemmer mét
ijsblokjestang thuisgestuurd krijgen. Voor
maar twee streepjescodes plus fl. 9,95 bijbetaling. Of slechts fl. 6,95 bijbetaling met drie
streepjescodes. Let in de winkel op de speciale
display met actieverpakkingen en bestelkaart.

Geeft ruim
vijf uur
frisse adem
Slechte adem wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door bacterievorming in de mond.
Colgate Fresh confidence is
een nieuwe tandpasta die dankzij een unieke formule het aantal mondbacteriën met maar
liefst 88.2 % vermindert. Daardoor bestrijdt Colgate Fresh
Confidence slechte adem langer dan een gewone tandpasta.
En dat merkt u aan uw frisse
adem: ruim vijf uur lang. Natuurlijk zorgt Colgate Fresh Confidence niet alleen voor een langdurig frisse adem, maar beschermt het
ook tegen gaatjes en tandplak.
Colgate Fresh confidence is verpakt in een opvallende transparante tube van 75 ml en voor ƒ4,99 (adviesprijs) verkrijgbaar bij drogist en supermarkt.

Planten hebben ook meer voeding nodig als het warm is, dus
dat komt prima uit. Zij krijgen
door dit slimme voedingstablet
precies de juiste hoeveelheid voeding op het moment dat ze het
nodig hebben.
Pokon. Meer kun je niet doen
voor je groen.

Page Plus, het grootste merk toiletpapier in Nederland, is verbeterd. Dankzij een dikkere papierkwaliteit en een unieke golvende
structuur in het papier, voelt Page Plus toiletpapier nu nog sterker
én zachter aan dan voorheen.
U herkent de verbeterde Page Plus in de winkel aan de moderne,
nieuwe verpakking, waarop de Pagepup een nog prominenter
plaats heeft gekregen.

Nieuwe Page Plus.
De kracht van zacht.

woensdag en donderdag
17.50 en na 24.00 uur

Simpelweg een voedingstablet
in de potgrond drukken en klaar
bent u voor de rest van het seizoen.
De voedingstabletten geven
hun voeding namelijk geleidelijk
af, onder invloed van water en
warmte. Hoe warmer het is, hoe
meer voeding er vrij komt.

Deze tips worden u
aangeboden door

Bak de ui en de rode peper
zachtjes 5 minuten in de helft
van de olie. Bak de rijst mee tot
de korrels glanzen.
Bak de tomatenpuree ook heel
even mee. Voeg 4 dl water en
het bouillontablet toe, breng
alles aan de kook en kook vervolgens de rijst, afgedekt, in
ca. 15 minuten zachtjes gaar.
Bestrooi de kip met peper en
zout en bak ze in de rest van
de olie bruin en gaar. Voeg de
Groenteschotel voor Kip-Kerrie
toe en laat alles onder af en
toe omscheppen goed warm
worden.
Serveer de kip-kerrie-groenteschotel met de rijst. Lekker
met een groene salade.

Kwaliteit i, het bat,,

.-*.

donderdag 17.41
vrijdag 17.41 en 0.30 uur

TV RIJNMOND

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

Eneco InfoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 eik heel uur '
zaterdagmorgen om
9.00 en 10.00 uur
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Wilt u zelf zien hoe onze kok
Mik! Kip-Kerrie met groenten en pittige rode rijst bereidt, kijk dan naar De Booclschappen-Beurs.
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Natuurlijk leest u De BoodschappenBeurs in uw huis-aanhuiskrant, op internet, of u kijkt naar uw regionale tv zender om van alle nieuws, de aanbiedingen, de acties, de
spellen en de recepten op de hoogte te blijven. Speel per
telefoon of achter het beeldscherm van uw computer Het
BoodschappenSpel of los De BoodschappenPuzzel op en
bel of e-mail uw antwoorden naar De BoodschappenBeurs. Weet u de antwoorden op de twee vragen van Het
BoodschappenSpel? Doe mee, en maak kans op een van
de tien BoodschappenPakketten tw.v. ƒ 150,- die elke keer
verloot worden onder de bellers en e-mailers met de juiste antwoorden. Bovendien maakt iedereen die meedoet
met Het BoodschappenSpel kans op de hoofdprijs, een
prachtige Dell computer. De Dell computer wordt beurte-

[tl

lings verloot onder de bellers en de e-mailers met de juiste antwoorden. Weet u de uitslag van de puzzel? Onder de
puzzelaars met de juiste oplossing worden twee pakketten
van vier badlakens in trendy kleuren verloot.
Per huisadres dingt, per uitgave, één telefoongesprek of één e-mail mee voor de prijzen!
U kunt uw antwoorden doorbellen naar:

De BoodschappenLijn 0909 - 300.10.10
(80et/m
of surf op internet naar:

www.boodschappenbeurs.nl
en e-mail uw antwoorden.
De winnaars ontvangen schriftelijk of per e-mail bericht.

spaamTet Brinta voor gratis
inline Skate CD-Rom

'

Doe mee met Het BoodschappenSpel en wm-schitterende prijzen' Want iedere beller of e-mailer, met de
juiste antwoorden maakt kans op een fantastische
hoofdprus een Dell Dimension L500 computer tw.v.
fl. 2625,-. Deze computer voor kantoor en thuis brengt
„ u naar een andere dimensie waar u sneller béter beeld
M»v en^geluidViigUDe Dell Dimension L500 computer
t ,/heeft'rrtaarillefst 64MB Intern *geheugen,aeen, Intel'
p
VSOOMHz processor,* een harddisk; van 10 GB,"een 20-48x « V

^„^.. 1JJfl.iA«*„.^i.i»_v_>wDimeris,óVL5oof;
Rl-.Jjf'A _l,V,,rJft. . .^_W._ \ V _ l l V

Deelname aan Het BoodschappenSpel
is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:

Altijd en overal een schoon gebit
Colgate introduceert een nieuwe generatie tandenborstels:
Colgate Actibrush. Actibrush is
een tandenborstel op batterijen. Dus niet alleen thuis gemakkelijk in gebruik, maar ook
ideaal om mee te nemen op vakantie.
Bovendien is uit klinisch onderzoek gebleken dat de Actibrush
het gebit effectiever reinigt

dan een handtandenborstel. Dit
dankzij de compacte borstelkop,
die met maar liefst 8.800 oscillerende bewegingen per minuut,
ook de moeilijk bereikbare
plaatsen optimaal reinigt. Vervangingsborstels maken een
duurzaam gebruik compleet.
De Colgate Actibrush Is voor
ƒ43,95 (adviesprijs) verkrijgbaar
bij drogist en supermarkt.

ngissff^-f

1. Welk toiletpapier voelt nu nog
sterker en zachter aan?
2. Wat is de naam van een nieuwe
generatie tandenborstels?

Zie de spelregels
elders op deze pagina.

BE D I R E C T

Gein. Zundvoort
Swalucstraai ?
2042 KBZandvoort
TEKST : A/il. Archief
bex. wijk 2042/7

l

Nieuwsblad
Woensdag 19 juli 2000
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Datum
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli

i
aUIi

HW

06.16
06.45
07.19
07.56
08.35
09.22
10.26
11.40

LW
01.56

02.25
03.06
03.46
04.25
05.16
05.54
07.05

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 29, oplage 5.425 Editie 17

HW
18.40
19.09

LW
13.55
14.34

19.46
20.15
20.59
21.56
23.06

15.20
15.54
16.40
17.36
18.25
19.25

Skaters
staan op
springen

Maanstand: LK ma 24 juli 13.02 uur.
HW: do 20 juli 06.45 uur, + 107 cm NAP.
LW: vr 21 juli 03.06 uur, - 91 cm NAP.

ZANDVOORT - Het overleg tussen het Bewonersplatform Midden-Boulevard en
de gemeente over het 'masterplan' voor hun wijk is
voorlopig opgeschort. Het
Bewonersplatform, dat zes
flats vertegenwoordigt, voelt
zich niet serieus genomen.
Maandagavond heeft wéthouder Marijke Herben al bijna direct na het begin een gezamenlijke vergadering geschorst nadat het Bewonersplatform Midden-Boulevard
een uitgebreide brief met drie
eisen op tafel had gelegd.
Het Bewonersplatform wil
pas weer verder praten als er
gericht onderzoek is gedaan
naar de nog benodigde informatie, als de architecten ook
een alternatief plan maken
voor het Van Fenemaplein en
het Palaceplein en als de einddatum van de particpatie niet
vastligt.
Herben gaat deze eisen de
komende weken bekijken. Ze
verwacht in september te weten „hoe en of we verder gaan
met participatie. Misschien

moeten we wel met de achterban van deelgebieden praten
in plaats van in zo'n groot verband."
In het participatiecomité zaten naast ook ondernemers en
bewoners van andere flats en
straten. Herben zegt dat met
hen wel verder gepraat wordt.
„Ik ben eigenlyk wel blij met
de situatie," zegt de wethou-

Bewoners
stellen
eisen
der, „tot nog toe werd er nauwelijks over de inhoud en alleen maar over procedures gepraat. Tussen twee vergaderingen door kregen we daar
dan weer allerlei brieven over.
We deden een stapje vooruit
en weer twee achteruit."
Volgens het Bewonersplatform „laat de kwaliteit van het
beoogde
participatieproces
zeer veel te wensen over. Alles
wat het Bewonersplatform inbrengt, wordt omzeild of met
vage en soms pertinent onjuis-

Martijn
verslaafd
aan ZRB
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Overleg boulevardbuurt
en gemeente loopt vast
te stellingen of interpretaties
geneutraliseerd."
De druppel die de emmer
deed overlopen volgens B.
Bouberg Wilson, waren de notulen van een vergadering over
technische punten. Daarin
stelde de gemeente volgens
hem dat het Bewonersplatform het eens zou zijn met
driehonderd woningen op het
Van Fenemaplein. Daartegen
bestaan echter grote bezwaren
b;j de bewoners. „Het wordt
een woongetto," zegt Bouberg
Wilson.
Liever willen de bewoners
dat er bijvoorbeeld een theater
met een glazen dak op het Van
Fenemaplein komt. „Maar
onze ideeën worden met alle
mogelijke mitsen en maren
van tafel geveegd," vult N. Serry aan. „Dan wordt er gezegd
dat dit niet past binnen de lijn
die de architecten hebben uitgezet." Anderzijds krijgen we
te horen dat er alleen nog maar
discussieschetsen zijn."
Volgens Herben is er wel degelijk ruimte voor voorstellen
van bewoners. „Die zouden we
maandag juist gaan bespreken."

Los nummer 2,10 gulden

pagina 5

En verder:
Nieuw leven
voor bewoners
Strandhotel
Pagina 3

Flirten vanonder de
paraplu. Zelfs met
slecht weer blijft het
Tropicanafestival
swingen.
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Hopen
op mooi
weer
ZANDVOORT - „Als het aan
het eind van de week weer
mooi wordt en drie weken
warm blijft, hoor je niemand
meer klagen," zegt Paul Olieslagers van drogisterij De Gaper uit de Kerkstraat. „Maar
nu is het wel vervelend."
Olieslagers wordt er zelfs
wat triest van. „Vooral als ik de
toeristen in een windjack met
hun ziel onder hun arm zie
rondlopen. Bovendien werkt
het langer door. Hebben ze
nog wel vertrouwen in het Nederlandse weer en komen ze
volgend jaar nog terug?"
Zijn omzet ligt 40 procent lager dan vorig jaar in juli. Wel
heeft mei wat kunnen goed
maken door de hittegolf, maar
niet genoeg om de klap van juli
op te vangen. „Gelukkig hebben we veel Zandvoortse klanten. Daar kunnen we goed van
bestaan. Ik leef wel met de
strandpachters en horeca mee,
die meer van toeristen afhankelijk zijn."
Janny Paap (paviljoen Willy)
is inderdaad bepaald niet opgewekt. „Af en toe komt er een
wandelaar langs. Maar dat zet
geen zoden aan de dijk. We kijMet haar vriendinnen heeft toeriste Anita Knoll uit Heidelberg ondanks het slechte weer toch een leuke vakantie. De meiden zijn naar ken maar naar de Tour de
Amsterdam en het Tropicanafestival geweest. Bovendien vinden ze het heerlijk om uit te waaien
France."
Foto Karin Schut

Kogel uit windbuks doodt Jip Tegen autoverkoop
'H

oJUseras

olgens mij was het afgeloVechte,
pen festival meer voor de
doorgewinterde stap-

per. Een herfstfestival met
'Tropicanische' klanken. Verpakt in drie truien over elkaar
en dikke winterjassen hadden
m'n vriendin en ik toch besloten om het eerste festival van
het seizoen mee te maken.
Voordat we ons in het ritmische gebeuren zouden storten
wilden we eerst nog een hapje
eten. Vanwege de vrieskou
aten we niet op het strand
maar in het dorp. We hadden
een uitgebreid menu besteld
en zaten gezellig met ons tafeltje bij het raam. Zo konden
we alles goed bekijken. De
meeste mensen liepen diep
weg gedoken in hun warme
jas. Soms viel er een tropische
regenbui naar beneden maar
dat kon de pret niet drukken.

Veel
verdriet
om kat

Het Van Fenemaplein wordt volgebouwd met huizen als de plannen doorgaan

Veel nieuwbouw op Midden-Boulevard

ZANDVOORT - Het Van Fenemaplein wordt mogelijk als
eerste in de toekomst volgebouwd met huizen. De Van
Heemskerckstraat krijgt een
Er was veel blauw op straat duin met daarin een parkeerte zien. Een groot blik met po- garage.
litie was opengetrokken.
De loopbrug van het Palace
Agenten met en zonder snor, Hotel wordt gesloopt en de
dik en dun, groot en klein, op voet van het gebouw 'ingepakt'
met circa 50 winkels en restaupaarden, marcheerden langs
ons raam. Het gaf me een veilig gevoel. Drie mannen met
een tv-camera liepen niet met
de muziek maar met een paar
politieagenten mee. Ze maakten een reportage over donker
Zandvoort.
Als afsluiting van de avond
zyn we nog even het tropische
toetje in het dorp gaan proeven. Dat bestond dit keer uit
echte salsa, merengue en reggae. Het swingde de pan uit.
Je voeten gingen vanzelf met
het ritme mee of je wilde of
niet. En had je het koud? Dan
waren de straatstenen een
perfecte dansvloer om je warm
te dansen.

ZANDVOORT - De politie
gaat vanaf 26 juli bonnen van
ET VERDRIET is nu hevig ongerust. „Tot nog toe aanrichten. Ik kan alleen zeg- zestig gulden uitdelen aan
gen tegen mensen die van
mensen die hun auto op de
erger dan de woede," kwam het altijd wel goed,
maar nu was ik er niet gerust schieten houden: word lid van openbare weg te koop aanbiezegt Mia Draijer.
den. Tot die tijd waarschuwt
op."
een schietvereniging."
„Maar ik moet de dader nu
Jips pootje werd door de kode politie alleen.
niet tegenkomen, want dan
Daar is Mia op dit moment
Bedrijven mogen helemaal
komt de woede wel los." Vrij- gel verbrijzeld. „Omdat hij een
geen auto's op op de openbare
dag moest ze haar kat Jip la- buitenkat is en zijn voorpoot nog niet mee geholpen. Ze
heeft echter de publiciteit ge- weg verkopen. Particulieren
ten inslapen omdat hij neerge- veel te hard nodig heeft,
moest ik hem laten inslapen. zocht om nieuwe slachtoffers kunnen voor bepaalde straten
schoten werd.
een ontheffing aanvragen bij
te voorkomen.
Jip liep altijd van de Van
„Het enige waar ik op hoop de gemeente.
Lennepweg naar de duinen in
is dat de dader niet opnieuw
Nieuw-Noord. De duinen bij
toeslaat. Er lopen namelijk
het fietstunneltje, waar hij een
Uitstel verhuizing
niet alleen heel veel katten,
wandelaar hem vond, waren
OVERVEEN - PWN heeft de
maar ook kleine kinderen in
zijn favoriete speelplek.
het duin. De dader beseft mis- kampeerders van camping La„We hebben jarenlang in de
scliien niet waar hij mee bezig kens en Liguster aan de ZeeVoltastraat gewoond en het
is. Hij weet niet wat voor pijn weg een jaar uitstel gegeven.
was heel erg wennen toen we Dat was een verschrikkelijk
De caravans hoeven pas volnaar de Van Lennepweg ver- moeilijke beslissing. Gelukkig en leed hij heeft aangericht.
was dierenarts Baljet ontzet- Bij mij gaat de pijn nooit meer gend jaar verhuisd te worden.
huisden," vertelt Mia.
Daarmee is het kort geding
„Jip en mijn andere kat kón- tend aardig. Ik heb zelfs van weg. Een nieuwe kat? Misvan de baan dat de kampeerschien over een paar maanden de duinen niet vergeten. hem een handgeschreven
den."
ders wilden aanspannen.
Die andere kat is op weg naar kaartje gekregen waarin hij
Nieuw-Noord een paar maan- me sterkte wenst."
Mia heeft inmiddels aarigifte
den geleden aangereden. En
ADVERTENTIE
nu ben ik ook Jip nog kwijt." bij de politie gedaan, maar die
• Een wandelaar zag het hevig kan weinig doen. Volgens de
politie gaat het om een kogel
bloedende dier vorige week
uit een windbuks, die vrij verwoensdag. Waarschijnlijk
heeft hij daar vanaf zondag in krijgbaar is.
Volgens dierenarts Dekker
de stromende regen gelegen.
uit Zandvoort komt het regelZe had zondag al een
-vreemd voorgevoel toen Jip 's matig voor dat dieren hiermee
morgens op pad ging. Dagen- beschoten worden. „We kunlang maakte ze zich dan ook nen er nauwelijks iets tegen

rants. Daarna volgen het De
Favaugeplein met een nieuwbouwwjjk en een parkeergarage.
In de derde fase komen er
mogelijk nieuwe huizen in de
Engelbertsstraat en bij de
Vuurboetstraat. De bestaande
huizen en de supermarkt moeten dan weg. Een alternatief is
het vervangen van de flats op

het De Favaugeplein voor lage
rijtjeshuizen.
Dat blijkt uit geheime plannen. Volgens wethouder Herben zijn de plannen nog niet
openbaar omdat het discussieschetsen zijn. „Het is een
maximumvariant. De minimumvariant is alles laten zoals
het is. We zijn aan het praten
over de juiste invulling."

Ierse "Rander
T. "Bcme steofes

Tuinders willen aarde
in plaats van duinzand

500 grom.

Grote Krocht 7 - 023 571 90 07

ZANDVOORT - De volkstuinvereniging wil zo snel mogelijk aarde elders uit Nederland hebben in plaats van duinzand van PWN. Bovendien willen de tuinders de zwarte
grond zelf met kruiwagens dragen naar de tuintjes die het
nodig hebben. Het bestuur van de volkstuinvereniging heeft
daarover op 15 juni een brief naar de gemeente, het college
en de raadsleden gestuurd.

Als het aan de gemeente ligt,
wordt het volkstuincomplex,
dat al twee winters geplaagd
wordt door wateroverlast, in
Door het koude bier werd de één keer met 50 centimeter
grond opgehoogd. PWN heeft
blaas extra geprikkeld. Een
grote wc-container stond uit- aangeboden duinzand af te leveren bij het complex. Volgens
nodigend op het Gasthuisplein. Dus wildpiassen was er volkstuinyoorzitter H. Verbeek
hebben zijn leden niets aan
niet bij. Jammer voor de tvduinzand omdat daar nauweploeg.
Irjks voedingsstoffen inzitten.
De ondernemers hebben
hun beste beentje voor gezet. „We zijn ooit op het zand beZandvoort is eindelijk uit z'n gonnen en hebben in de loop
der jaren steeds meer bemest.
winterslaap gekomen.
Vroeger zochten de aardappelNel Kerkman telers een ander plekje in het
duin als de grond uitgeput
was. Dat kunnen wij niet doen.
ADVERTENTIE
Daarom willen we zwarte
grond."
Verbeek heeft nog een ander
bezwaar tegen het zand van
PWN. Hij vreest dat dit pas in
november vrijkomt, omdat het
uit de duinen gehaald wordt.
Daar geldt nu nog een verbod
' ' ,-P L A 2 A
om grond te verplaatsen vanwege het broedseizoen. „Je
kunt toch niet tegen een tuin7 DAGEN PER W E E K
der zeggen, wacht maar even
W I N K E L E N met poten. Dan gaat er straks
weer een seizoen voorbij voorvan 1 0 . 0 0 -l 9.00 uur
dat we onze tuintjes kunnen
gebruiken."
www.magnaplaza.nl
Een derde bezwaar, dat tot

nog toe als argument werd
aangedragen, is dat de volkstuinders niet willen dat ze alle
huisjes van de tuinen moeten
halen als het complex in één
keer verhoogd wordt. De
meeste leden zijn te oud om
met al die spullen te sjouwen
volgens het bestuur van de
yolkstuinders. Sommige huisjes overleven zo'n verhuizing
bovendien niet. Het volkstuinbestuur heeft keer op keer herhaald dat dit betekent dat veel
oudere leden moeten stoppen
met hun geliefde hobby.
Wethouder Herben was tot
vorige week maandag niet op
de hoogte van de brief van de
volkstuinvereniging. In de
commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu kwam de
briefeven aan de orde. Herben
liet zich eerder al ontvallen dat
zij hoopt dat de tuinders toch
overstag gaan en de grond van
PWN accepteren. De volkstuinvereniging krijgt volgens
haar 250 duizend gulden (gemiddeld 2500 gulden per tuinder) als pleister op de wonde
en de gemeente heeft aangeboden om de paden opnieuw
te betegelen. Dat aanbod is
voldoende, zei ze onlangs.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
® iMieuwsbBad
Naam: (m/v)
Kirsten is trots op de eerste steen die zij samen met gedeputeerde Enno Neef heeft gelegd voor de
nieuwbouw van het Plantinghuis
Foto Andrc Licberom

ZANDVOORT - In het bijzijn van gedeputeerde Enno
Neef en de wethouders Marijke
Herben en Andries van Marie
is vorige week woensdag symbolisch de eerste steen gelegd
van de nieuwbouw van het dr.
Plantinghuis, het medisch kindertehuis van Het Spalier op
de hoek van de Kostverlorenstraat en de Max Euwestraat.
Bij het monumentale witte
gebouw, dat gerenoveerd
wordt, komen zes twee-onderéén-kapwoningen. Daar wonen straks 48 kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen blij-

Eerste steen
nieuwbouw
Plantinghuis
ven. Zij krijgen intensieve begeleiding. Bovendien komt er
een crisisopvangdienst voor
kinderen tussen de O en 13 jaar.
Het bijzondere aan de nieuwe
opzet is dat er geen centrale
keuken meer is. In de huizen
wordt door begeleiders en kinderen gekookt en afgewassen,

net als in een gewoon gezin.
Bij de eerste steenlegging
meldde Spalierdirecteur Hubert Bijkerk dat zijn organisatie zes miljoen van de provincie
gekregen heeft voor onderhoud en nieuwbouw van haar
instellingen. Maar hij deed
niettemin een oproep aan de
gemeente en andere geldschieters om nog wat subsidie te
verstrekken om het vroegere
Amsterdamse Vakantiekoloniehuis te kunnen renoveren.
De financiering is volgens Bijkerk namelijk nog niet hélemaal rond.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA a
Amsterdam. U hoeft geen postóegel te plakken. ö

woensdag 19 juli 2000

Weekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN

HENK SEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

"Moe
Tukker"

Vrijblijvende prijsopgave
v.a. ƒ 60,- p.m'
incl. stenen
TEL. 023-5731729

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Jopie Tukker - van der Ploeg
hoopt op 27 juli a.s. haar 80""
verjaardag te vieren.
Wilt u haar feliciteren,
dan bent u van harte welkom tussen

TWEEWEKELIJKS

SPREEKUUR COLLEGE

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond vin 18 00 - 20 00 uur

15.00 en 16.30 uur in de

Van Ostadestraat 4 te Zandvoort.
Graag tot ziens namens de kinderen.

Ritst nu maar uit.
je lichtje strijd gestreden
Je hebt hel met veel moed gedaan
IK/c' kan begrijpen, watje hebt geleden.
En wie kan voelen, watje hebt doorstaan.
Bedroefd, maai' dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, Reven wij u kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve man, mijn vader
en gabber, schoonvader, onze zoon, onze lieve
broer, /wager en schoonzoon

Jacob van Duivenboden
Jaap
t Haarlem,
•fr Zandvoort,
14 juli 2000
10 mei 1946
Reina van Duivcnboden-Kamstra
John en Tanja
E van Duivenboden
M A van Duivenboclen-Visser
Bep en Albert
Alie en Henk
Suze en Ko
Mieke
M J. Boersma-Kamstra
Correspondentieadres:
J R van Duivenboden
Fleiningstraat 282
2041 VR Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

"Hè, hè, effe zitten."
Wij zullen je verzuchting nooit meer horen.
Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare
herinneringen aan de liefde die zij ons geschonken
heeft, geven wij U kennis van het overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

An Berkhout-Schoorl
weduwe van Paulus Berkhout
fZandvoorl,
•A- Haarlem,
14 juli 2000
24 november 1926
Dirk en Jannie
Edwin en Mandy
Paulus en Tineke
Joost en Jori
Henneke en Goof
Joep, Nora t en Simone
Correspondentieadres
II Berkhout
Slachthuisstraat 55
2033 HC Haarlem
Moeder is opgebaard in haar kamer B 213 in Huis
in de Duinen, Herman Heijermansweg 73 te
Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen maandag 17 juli
van 16 00 uur tot 19 00 uur.
De Uitvaartdienst zal gehouden worden dinsdag
18 juli om 13 45 uur in de herdenkingsruimte van
liet bovengenoemde Zorgcentrum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort om 15.00
uur
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
samenkomst in de ontvangkamer van de begraafplaats
Moeder hield van bloemen

DOKTERSBERICHTEN
Huisarts B. van Bergen
afwezig van 21/7 t/m 11/8
Waarneming

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023)57401 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

MijriiwamisMessieaKreleger,
Ik ben werkzaam als mtvaartleiasier
bij Uitvaartcentrum Saarlem,
Omdat wij al 100 jaar aan de Parklaan
gevestigd zijn, kennen wij als geen
ander de specifieke wensen van
de Haarlemse bevolking.
Wij weten dat zij veel waarde
hechten aan persoonlijke begeleiding.
Daar nemen wij dan ook alle tijd voor.
Met al uw wensen wordt rekening
gehouden. De overledene kan
bijvoorbeeld worden overgebracht van
het woon- of ziekenhuis naar het
uitvaartcentrum, maar thuis
opbaren kan natuurlijk ook. Ons team
van professionele medewerkers regelt
dat allemaal. Ons uitvaartcentrum is
daarom 7 dagen per week bereikbaar
- zowel overdag als 's nachts - om bij
een sterfgeval direct hulp te bieden.
Ook vooreen voordelige uitvaartverzekering kunt u bij ons terecht.

023 - 532 87 50

Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretanaat Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 57401 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel i Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu,
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs,
- de heer A van Marie financiën,
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 11 juli vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 28 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 18 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie
MEDEDELINGEN
De vangnetregeling huursubsidie
Sinds de invoering van de nieuwe Huursubsidiewet bestaat ook de vangnetregeling
huursubsidie Deze regeling kan uitkomst
bieden aan mensen die achteruit gaan in inkomen zonder dat daar rekening mee wordt
gehouden bij de huursubsidie

l -Dag en nacht bereikbaar voor
het .verzorgen van een begrafenis
V .:.;\;;:,';.'': ;rbf creirnatié. .\"/;. • . •,•;' •. .:;•';;: -..'
^Directe Hulp bij eert sterfgeval.

Per 1 juli 2000 kunt u de bijzondere bijdrage in
de huurlasten aanvragen bij de afdeling Maatschappelijke Zaken, die ook de huursubsidie
behandelt
De bijdrage wordt telkens voor maximaal drie
maanden toegekend Na deze periode kunt u
een vervolgaanvraag indienen bij de gemeente
voor de volgende dne maanden

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, door
de gemeenteraad is gedelegeerd aan het college van Burgemeester en Wethouders, hebben
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
op 4 juli 2000 besloten tot
- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats in de Heimerstraat, ter hoogte van huisnr. 21.

Voor het aanvragen van de bijzondere bijdrage
m de huurlasten en voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke Zaken, sectie balie/burgerzaken
Deze afdeling is telefonisch bereikbaar onder
nummer (023) 574 01 00

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
tot uiterlijk 6 weken na datum van publicatie
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste
bevatten naam, adres, dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van
het bezwaar

BOUW- EN WONINGTOEZICHTANDERE TIJDEN
Met ingang van 1 augustus aanstaande zijn de
tijden gewijzigd waarop de afdeling Bouw- en
woningtoezicht bereikbaar is
- telefonisch elke werkdag van 09.00 tot
10.00 uur;
- persoonlijk dinsdag- en donderdagochtend
tussen 09 00 en 12 00 uur,
- alle middagen is de afdeling voor het
publiek gesloten.
Algemene informatie over aanvragen van een
bouw-, sloop-, reclame- of splitsvergunning,
meldingen en bestemmingsplannen kunt u
dagelijks gedurende de openingstijden krijgen
bil de Centrale Balie Specifieke informatie kan
alleen worden verkregen op het telefonisch
spreekuur (elke werkdag van 09 00 - 1000
uur) of op het persoonlijk spreekuur dinsdagen donderdagochtend tussen 09 00 - 12 00
uur Hiervoor maakt u een afspraak bij de
Centrale Balie

EVENEMENTEN
Marlboro Masters
De volgende vergunning en ontheffing is door
de Burgemeester c q het college van Burgemeester en Wethouders verleend op grond
van de Algemene Plaatselijke Verordening
Zandvoort
2000/4513 plaatsen porto-cabm, Rode Kruis
tent, dranghekken, Niet-Parkeren
borden en omroepinstallatie, verkoop van frisdrank door ondernemer stationsrestauratie op het
Stationsplein op zondag 6 augustus a s ten behoeve van de
opvang van treinreizigers tijdens
de Marlboro Masters
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen, binnen
6 weken na de verzenddatum van de vergunning een bezwaarschrift indienen »bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en tenminste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven

VERKEERSBESLUIT
Op grond van het op 1 november 1999 m werking getreden Algemeen Delegatiebesluit
Als uw inkomen in 1999 tenminste 20% 1999, nr 1, waarbij de bevoegdheid tot het
nemen van diverse verkeersbesluiten als
hoger was dan uw huidige inkomen (door
bedoeld m artikel 18 van de Wegenverkeersbijvoorbeeld werkloosheid of door een
wet 1995 en het bepaalde in de Wegenverwijziging in de samenstelling van het huishoukeerswet, het Besluit Administratieve Bepahnden), dan komt u misschien in aanmerking
gen inzake het Wegverkeer en het Reglement
voor een bijzondere bijdrage in de huurlasten

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

GEMEENTE

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
L^_l Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak van gebouwen

van der Kuijl

• Schoonmaak van
luxaflex

• Buureweg 1 -3 Tel. 5715736

•Verhuur tapijtreinigers

Wegens vakantie gesloten van
26 juli t/m 8 augustus

Tel. (O23) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

UdONT

Tel. 57 14 764 of 06 203 616 76

Dr. H. A. Scipio-Blüme
tel 5712058 (niet op dinsdag)

Dr. F. B. Weenink

VRIJSTELLINGEN
WROart. 15
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel Ebbingeweg 5 te Bentveld in verband met het bouwen van een woning
WROart. 19
Het college van Burgemeester en Wethouders
is tevens voornemens om met toepassing van
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel Zandvoortselaan 140 te Zandvoort in verband met het vergroten van het
woonhuis
Voormelde bouwplannen liggen met .ingang
van 20 juli 2000 gedurende 14 dagen ter mzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van aanvraag.
2000-157M (10-07-2000) Patrijzenstraat 18a
te Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
2000-156B (11-07-2000) Fahrenheitstraat 50
te Zandvoort het vergroten van de woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending.
2000-078B (12-07-2000) Mansstraat 2 te
Zandvoort maken van een doorgang tussen de
keuken en de bijkeuken
2000-080B (12-07-2000) H Heijermansweg
73 te Zandvoort het vergroten/veranderen van
kantoor/werkplaats
2000-124M (12-07-2000) Brederodestraat 71
te Zandvoort het plaatsen van dakkapellen
U kunt deze vergunningen inzien bij de Cen- 1
trale Balie van het Raadhuis gedurende dé"
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen
bij het college van Burgemeesteren Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de President van de arrondisementsrechtbank Haarlem sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift

Potgieterstraat 54
In kindvriendehjke woonomgeving en op loopafstand van station, strand en centrum gelegen
goed onderhouden eengezinswoning. Ind hal;
woonkamer met lammaatvloer en schuifpui; open
keuken met inbouwapparatuur; badkamer met
toilet en ligbad; achterplaats met schuur en achterom; 1 e etage: overloop met vaste kast; 2 ruime
slaapkamers met wastafel en vaste kast; ruime
bergzolder bereikbaar via vlizotrap. C.v.
Vr.pr. ƒ 425.000,- k.k.
Koninginneweg 4
Midden in het centrum gelegen halfvnjstaand herenhuis met achtertuin op het oosten. Ind. vestibule; hal; toilet; kelder; woonkamer met open
haard, glas in loodramen en schuifpui naar achtertuin; keuken; 1e etage: ruime overloop met
bergkast; 3 slaapkamers waarvan 2 met balkon
en 1 met kastenwand; badkamer met douche,
wastafel, ligbad en toilet. C.v.
Vr.pr. ƒ 598.000,- k.k.

(tel 5712499 (niet op woensdag)
Avonduren en in het weekend
tel 5730500

Overname Zeestraat Apotheek
M.i.v. l juli is de Zeestraat Apotheek
overgenomen door

Mevr. drs. C. A. Abels
Via de/e weg willen wij u allen hartelijk
bedanken voot de piettige samenwerking
geduiende de laatste 13 jaar.

VAN

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

VAKANTIE!
Wij gaan er even tussen uit.

wil je kranten bezorgen?

Van maandag 24 juli t/m
maandag 14 augustus

wil je 8,00 verdienen?
Wil je tijdens je vakantie wat EXTRA Wd
Geef je dan op als BEZORGER/STER-

J W. Neutel
C' H Neutel-Hoeve
Email: netitcl39@7onnet n l
Zeestraat Apotheek
Buig. Engelhertsstiaat 90A
2041 J B Zand voort
tel. 5713073

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

BLOEMSIERKUNST

JölujJS

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/

Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
-'
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag

10.00-13.00 uur

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!
Personeelsadvertenties worden gelezen in de Nieuwsbladen van Weekmedia.

van het

Bel voor meer-informatie over succesvolle personeelswerving met
1

Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel. 57 7166.

Rina Verkaaik 020 - 562 2804

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Zonder te betalen

*Dikke bullshit dat er geen asfalt ligt op skateplein'

ZANDVOORT - De politie
heeft donderdag een 32-jarige
Zandvoorter aangehouden
die ervan wordt verdacht bij
vijf tankstations getankt te
hebben met zijn invalidenwagen zonder te betalen. De
man kwam daarbij telkens
met een smoes weg. Hy zou
bij zes andere tankstations
ook rekeningen hebben openstaan.

Ollies, ollic impossibles, kickflips, grinden en boardsliden:
voor skaters zijn het bekende termen, maar leken staan
met hun oren te klapperen. Eigenlijk zouden ze het beste
even een kijkje kunnen nemen op het skateplein naast de
Ai-ie Koperflat. Bijna zou dat onmogelijk worden, want de
Vomar wilde een noodwinkel op het plein zetten. Na
protesten van de skaters en de politiek lijkt dat gevaar
afgewend. Nu nog asfalt, dan zijn de skaters helemaal
tevreden.

Politiecontroles

/T K BEN zelf iemand van iets hoort, dan vliegt hij naar

ZANDVOORT/OVERVEEN - De politie heeft donderdagmorgen bij een controle op de Dr. C.A. Gerkestraat
elf mensen bekeurd omdat zij
geen autogordel droegen. Op
de Boulevard Barnaart werden tien mensen bekeurd. Zaterdagavond kregen zes personen op de Julianalaan in
Overveen een bon. Zondag
werden zeven mensen op de
Zandvoortselaan in Bentveld
op de bon geslingerd. Bij een
alcoholcontrole zijn zaterdag
op de Boulevard Barnaart in
Overveen twee bestuurders
bekeurd en op de Zandvoortselaan één.

Te hard

BENTVELD/OVERVEEN Bij een snelheidscontrole op
de Zandvoortselaan in Bentveld zijn donderdagavond 87
bestuurders bekeurd. Op de
Julianalaan in Overveen werden zaterdagmorgen 41 voertuigen gefotografeerd. In beide gevallen was de hpogstgemeten snelheid 80 kilometer
per uur, terwijl slechts 50 kilometer per uur is toegestaan.

Revolver

ZANDVOORT - Bij een verkeerscontrole zondagmorgen
heeft de politie een 16-jarige
Hoofddorper aangehouden
die in de buddyseat van zijn
bromfiets een alarmrevolver
had verborgen. Het wapen is
in beslag genomen.

Fietser gewond

ZANDVOORT - Een 19-jarige fietser uit Zandvoort is
donderdagavond gewond geraakt nadat hij op de kruising
Koninginneweg/Prinsesseweg
werd aangereden door een 51jarige automobiliste uit Bentveld. De vrouw had hem geen
voorrang gegeven. De man is
overgebracht naar het ziekenhuis in Heemstede.

Boulevardplannen

ZANDVOORT - Vrrjdagavond besteedt ZPM een uur
aandacht aan de geheime
plannen voor de Midden-Boulevard in het programma Generaties. Dat programma is
tussen zeven en acht uur te
beluisteren.

Kermis groter

ZANDVOORT - Om te vieren dat de kermis weer terug
is op het Zwarte Veld en de
Prinsesseweg staan er van 21
tot en met 30 juli meer attracties dan anders. De kermis is
elke dag open van een uur 's
middags tot twaalf uur 's
nachts. Nieuw zijn onder andere de familie-achtbaan en
het Kingcircus, een nieuw
soort cakewalk.

Kortebaandraverij

ZANDVOORT - Donderdag
draven 28 paarden door de
Zeestraat. De Kortebaandraverij duurt van half twee tot
half zes. Rond zes uur is de
prijsuitreiking in Café Shooters.
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'the old school trics',"
vertelt de 23-jarige
Remco van Hemert. Hij
is de initiatiefnemer en maker
van de skatebaan, waarvan hij
eigenhandig de verschillende
hindernissen in elkaar timmerde. Florian Riegeltaauer, Olivier Annema, Kevin Miezenbeek en Brian Lefferts zijn
vaak op de baan te vinden.
„Het is hier vet gaaf om op
deze relaxte plaats te skaten,"
laat Kevin weten.
„Na het huiswerk maken ga
ik zoveel mogelijk skaten,"
zegt Olivier. „Het is gezellig
om met z'n allen ook naar anderen te kijken. Soms huren
we een skatevideo om samen
te bekijken."
„Je kan hier goed oefenen al
is het wel dikke bullshit dat er
geen asfalt ligt," zegt Florian
met pet en zijn skateboard onder de arm. „ Je kan dan niet
zoveel vaart maken."
Het viertal wijkt daarom
nogal eens uit naar een skatepark in Haarlem, maar ook in
Heemstede is een goede baan.
Rollerwave in Zandvoort is ook
een alternatief, maar voor de
jongens een beetje te duur om
daar vaak heen te gaan.
Ook het skateparcours heeft
te lijden van de stoeptegels.
„Het hout slijt daardoor eerder
weg, daar kan geen staal tegenop," zegt Remco terwijl hij
met de punt van zijn schoen
een sleetplek aanwijst." Remco heeft zijn ziel en zaligheid in
de skatebaan gelegd. De bank,
grindbar, de quarteipipe, de
handrail en de doeltjes heeft
hij met veel inventiviteit in elkaar gezet. Zo zyn de doeltjes
gemaakt met behulp van ijzer
uit een oude keuken.
Vanaf zijn balkon aan zijn
woning in de Celciusstraat
waakt hij dan ook dag en nacht
over de baan. „Als hij ook maar

buiten, ook al is het midden in
de nacht," vertelt zijn vrouw
Bibi.
Op houten bordjes aan de
bank staan verschillende gedragcodes voor de gebruikers
van de toestellen te lezen. Er
wordt bijvoorbeeld op gewezen niet voor te dringen, omdat er anders ruzie ontstaat,
'make peace no waf, en zo is
het 'ten strengste verboden
om met brommers te rijden of
grafflties te zetten'. Maar moeders met kinderwagens en
kleuters op fietsjes worden wel
gedoogd bekent Remco.
Dan demonstreren Remco
en Florian een aantal ollies
(sprongen) en kickflips (bord
draait tijdens een sprong om
zijn as), nadat Van Hemert de
baan heeft drooggemaakt met
een trekker, vanwege de regenbuien. De techniek is met de
komst van de nieuwe skateboards een stuk ingewikkelder
geworden. „De boards lijken
tegenwoordig wel vliegtuigen
in vergelijking met de strijkplank op wielen waar ik het op
geleerd heb," lacht Remco.
„Als zo'n plank per ongeluk tegen je been aanschoot, dan
liep je nog weken met een blauwe plek."
Remco zag zijn skatebaan
bijna verdwijnen toen bekend
werd waar de Vomar zijn noodwinkel wilde neerzetten. Hij
heeft er hard voor gewerkt om
de skatebaan op zijn plek te
houden. Hij heeft diverse politici gesproken en zijn actie
heeft geholpen: wethouder
Marijke Herben heeft vorige
week beloofd naar een alternatieve locatie voor de noodwinkel te zoeken. Dat alternatiefis
nog niet bekend. Volgens een
woordvoerster van de gemeente wordt eraan gewerkt.

D

E VERHUISDOZEN
zijn gisteren van Hotel
Friesland op de Hogeweg naar Het Strandhotel naast het casino verhuisd. Hemelsbreed nog geen
vijfhonderd meter, maar psychologisch gezien een hele
stap. De twintig bewoners van
het vernieuwde Strandhotel
gaan nameüjk een heel ander
leven leiden. Zij hebben een
psychiatrische achtergrond en
hebben in mindere of meerdere mate hulp nodig. Daarom
wonen ze tijdelijk of permanent in een huis van de Ribw
(Regionale Instelling voor Beschermd Wonen).
Het Strandhotel was 27 jaar
geleden een bijzonder project
voor mensen die uit een psychiatrische instelling kwamen.
Voor het eerst sliepen ze niet
meer op een slaapzaal, maar
met twee of drie mensen in een

Barbecue

Remco demonstreert een sprong op de door hem zelf aangelegde skatebaan

Willem Pijper
roeit naar
fraaie zege

ZANDVOORT - Tijdens de
World Fire Games in Parijs
heeft Willem Püper prachtige
eerste plaatsen veroverd bij
het ergo-roeien. De sterke
Zandvoorter bleef 47 concurrenten de baas.
Nelleke van Koningsveld Om het aantrekkelijker te

kamer. „Dat was erg luxe en tement is overigens op den
modern,!' vertelt.Fer Haak, di- duur bedoeld voor tijdelijke
recteur van de Ribw.
opvang. De nadruk op zelfstandigheid en kleinschaligEen enkeling heeft mogeUjk heid past volgens Haak in de
zelfs nog meegemaakt dat er veranderde filosofie binnen de
gegeten werd met zilveren be- psychiatrie. „Tegenwoordig
stek, een overblijfsel van de accentueren we vooral wat
tijd dat Het Strandhotel nog mensen wel kunnen in plaats
een echt toeristenhotel van van ervan uit te gaan dat ze
Caransa was. Inmiddels eten niets zouden kunnen en alles
de bewoners echter met ge- voor hen te regelen."
woon bestek.
Het is zelfs de bedoeling dat
De nieuwste ontwikkeling is er beneden een horecaproject
dat er ook niet langer meer komt met onder andere een
voor hen gekookt wordt in de grand café en een conferentiecentrale keuken. Ze stellen centrum waar bewoners werkmet elkaar voor een week vast ervaring kunnen opdoen. De financiering is nog niet helemaal
rond hiervoor, maar Haak
hoopt dat de begane grond en
het souterrain toch zo snel mogelijk verbouwd kunnen worden.
Hij wil in elk geval de opbrengst van de verkoop van de
volledig lege derde verdieping
wat ze gaan maken, eventueel van Het Strandhotel aan een
met hulp van een begeleider. projectontwikkelaar ervoor geZe doen zelfde boodschappen, bruiken. Volgend jaar hoopt hij
koken samen en moeten de af- de deuren van het horecacomwasmachine in- en uitruimen. plex te kunnen openen.
Deze noviteit is ingevoerd is
om de zelfstandigheid van de
„Het leuke is dat het ook
bewoners te vergroten en hos- past in de ideeën van de gepitalisering te voorkomen vol- meente Zandvoort om de Midgens Haak. Er is wel een vang- den-Boulevard aantrekkelijker
net. „Als het niet lukt, kunnen te maken," zegt Haak langs
bewoners eventueel een be- zijn neus weg. „Hoe de beworoep doen op Tafeltje Dekje." ners tegen al deze vernieuwingen aankijken? Dat kun je ze
Opvallend is ook dat de het beste over een paar maanslaapkamers in het vernieuw- den tot eenjaar vragen. Nu is
de Strandhotel in groepjes van dat misschien nog wat te
twee tot zes rondom een huis- vroeg," aldus de Ribw-direckamer met keuken gesitueerd teur.
zijn, net als in een studentenhuis. Het tweepersoonsapparMonique van Hoogstraten

Hotel klaar
na grote
verbouwing

Wisselend bewolkt
H
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(hoofd), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax (023) 573 0497. E-mail: wmcomm®perscom nl
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1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562 6278
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maken voor het publiek had de
organisatie besloten acht heats van zes roeiers te formeren.
Voor Pijper was dit niet fijn
aangezien hij niet wist tegen
wie hij roeide. De zes snelste
roeiers plaatsten zich uiteindelijk voor de superfinale. Pijper startte in de vijfde heat zodat hij de tot dan toe snelste
gemaakt tijd van 2.57.7 probeerde te breken.
Daarbij nam hij enig risico
want na de Zandvoorter kwamen nog achttien roeiers aan
de start. Pijper had zijn schema's in zijn hoofd en ging daar
op af. Halverwege de koers lag
hij op de derde plaats, maar de
koplopers bleken te veel te
hebben gegeven. In de laatste
300 meter had Pyper het lastig
doch hij wist er een tijd van
2.57.6 uit te persen, hetgeen de
snelste tijd bleek te zijn.
Met deze tijd plaatste Willem Pijper zich voor de finale
en tevens was hij al winnaar
van de 40+klasse boven de 75
kilogram. Tijd voor herstel had
Pijper niet want een half uur
later klonk het startschot voor
de finale. Hij paste zijn beproefde tactiek van een vlak
schema toe. De organisatie
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Foto Kaï in Schut

vond het blijkbaar zeer spannend en ontnam Willem Pijper
het zicht op het beeldscherm
waardoor enig overzicht over
het verloop van de race ontbrak. Pijper hoorde echter zijn
naam door de sporthal galmen
en ging er van uit er redelijk
goed voor te liggen.
In de spannende slotfase
kreeg de Zandvoorter weer
zicht op de situatie en gaf de in
zijn bezit zijnde eerste plaats
niet meer uit handen. Met een
half bootje voor de concurrentie en een knappe tijd van
2.56.7 bleek Willem Pijper twee
seconden sneller dan Tomas
Zeman uit Tsjechië en Michael
Mahony uit Engeland.

Schaken met Chess
op Raadhuisplein

ZANDVOORT - Olaf Cliteur
heeft het strandschaaktoernooi van de Chess Society
Zandvoort op zijn naam geschreven. De snelschaakkampioen van Chess toonde zich
ook in het paviljoen van Wilma
en Krijn Kerkman de sterkste.

Vrijdagavond
aanstaande
wordt er geschaakt op het
Raadhuisplein.
Met een score van 16 uit 19
eindigde Cliteur boven aan de
lijst met elf deelnemers, waarvan opvallend was dat deze
maar liefst drie gastspelers telde. Oud-lid Ben de Vries was
een van de gastspelers en eiste
het zilver op met slechts een
half puntje minder dan de winnaar. Chris van Bockel, verzamelde 13,5 punt en kwam daarmee als derde over de streep
op deze wederom zeer gezellige schaakmiddag.
Hans Drost eindigde knap
op de vierde plaats met dertien punten, terwijl Boudewijn
Eijsvogels de top vijf afsloot
met twaalf punten. Henk
Drost eindigde verdienstelijk
zesde met tien punten met direct daarachter Hans van Brakel met acht.
Als de weergoden het toe laten, zullen de schakers van de
Chess Society Zandvoort vrijdagavond te vinden zijn op het
Raadhuisplein bij het alom bekende openluchtschaak. Dit
zal zijn van half acht tot een
uurtje of tien, waarbij iedereen
vrij kan aanschuiven.

CHDR
Vrijwilligers gezocht
Bent u geïnteresseerd in deelname?
Of wilt u eerst meer informatie?

Voor een geneesmiddelenstudie zoeken wij

Bel 071-5246435

Migrainepatiënten

ZANDVOORT - Zowel de
oude als de jonge duiven van
Postduiven Vereniging Pleines
kwamen in actie. De ouden
moesten een afstand van 620
kilometer overbruggen en de
jongen moesten het doen met
210 kilometer.
Vanuit Tours in Frankrijk
werden 104 oude duiven gelost
om 07.15 uur. Onder zware
weersomstandigheden, noord/westen wind kracht 5/6 en regen, hadden de duiven het
moeilijk. Om 16.42.13 uur klokte de combinatie Paap-Paap
de winnende duif.
Uit het Belgische Houdeng
vertrokken 259 jonge duiven.
Ook hier zware weersomstandigheden waardoor de lossing
pas om 15.10 uur plaats vond.
Met grote vertragingen kwamen de duiven terug om het
hok. Rook Driehuizen begroette de winnende duif.
Uitslag Tours: Combinatie PaapPaap l, 9,17. Peter Bol 2,5,8,13. Hans
Heiligers 3, 6, 7,11,12,15,16,19. Hans
Gans 4, 10, 14. Combinatie KoperTwins 18 Uitslag Iloudeng: Rook
Dnehuizen, l, 8, 11, 13 Peter Bol 2.
Hans Heiligers 3,7 Combinatie PaapPaap 4, 9, 14, 15, 17 Combinatie
Koopman-Knegt 5, 10, 12, Combinatie Koper-Koper 6

(18-65 jaar)
die zichzelf inspuiten met IMIGRAN (sumatriptan).
De studie bestaat uit 2 studiedagen van 9 uur
op het CHDR. Voor deelname aan de studie
ontvangt u een vergoeding, reis en/of verblijfskosten worden ook vergoed.

Cinema
20 juli t/m 26 juli

lussen 9.00 en 17.00 uur.
Buiten kantooruren kunt u uw belangstelling
kenbaar maken door uw naam en telefoonnummer m te spreken op de voice mail.
U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
U kunt ons ook e-mailen recruit@chdr.nl
Nadere informatie over dit onderzoek is ook te
vinden op onze internetsite' www.chdr.nl

STÜflRT
UÏTLE

Buurt redt bomen in Flemingstraat
ZANDVOORT - Dankzij
Herman Sikkens en 25 buurtgenoten blijven de zes bomen in de Flemingstraat
voor de geknikte flat gespaard. Sikkens schrok toen
hij in de wekelijkse advertentie van de gemeente in het
Zandvoorts Nieuwsblad zag
staan dat er een kapvergunning voor de bomen verleend
was. „We willen die bomen
niet kwijt."

en masse achter Sikkens. Wéthouder Marijke Herben beloofde de raadsleden vorige week
dat ze zou wachten met kappen. Ze liet de zaak uitzoeken.
De afdeling groen wilde de
bomen kappen omdat ze algengroei op de tegels veroorzaakten. Bovendien zouden de
wortels ervoor zorgen dat de
tegels omhoog gedrukt werden.
„Er was een klacht van een
bewoner binnengekomen en
de gemeente wilde voortvarend te werk gaan. Het bleek
echter op een misverstand te
berusten by de gemeente. De
bewoners die geklaagd hadden
wilden alleen dat de gemeente
de stoep een keer zou spuiten.

Dat is overigens voor het eerst
in zeventien jaar ook gebeurd," vertelt Sikkens.
Inmiddels is de zaak opgehelderd. „Ik heb een telefoontje van de afdeling Groen gekregen en ik ben heel tevreden," zegt de oud-voorzitter
van de WD. „De bomen blijven staan en de gemeente zal
regelmatig schoonmaken. De
wortelgroei valt verder reuze
mee. Overigens ben ik ook blij
dat het nu allemaal zo opgelost is, want ik vind dat de
groenvoorziening in Zandvoort juist zo goed is en het zou
jammer zijn als er door dit
voorval een andere indruk zou
ontstaan."

'.' ' ' l• t ' i'

OPRUIMING!
Hans van Pelt

Zwaar weer voor
duiven Pleines

ADVERTENTIES

Het CHDR -Centre tor Human Drug Researchhoudt zich bezig met onderzoek naar en
ontwikkeling van geneesmiddelen.

MAG HET
IETS MINDER?

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.

ZANDVOORT - Bewoners
van de Fahrenheitstraat houden zaterdag een grote
buurtbarbecue in hun straat.
Aanleiding is het 75-jarig bestaan van sausfabrikant Remia, ter gelegenheid waarvan
buurtbewoners barbecuepakketten voor de buurt kónden aanvragen.

CENTRE FOR HU MAN DRUG RESEARCH

Hvj verzamelde in een paar
dagen tijd twee lijsten met
handtekeningen en stuurde
een bezwaarschrift naar zowel
de gemeente als de raadsleden. De politiek schaarde zich

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 5626211
Abonnementeprijzpn: ƒ 20,50 po' kwartaal,
ƒ 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
f 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 2,10.

ZANDVOORT - Jeroen en
Jasper Ketting uit Haarlem
zijn zondag bij het Beachvolleybaltoernooi als winnaars
uit de bus gekomen. De jongens van AZ en Rijnsburgse
Boys versloegen in de finale
het team van Delon. In totaal
worden er drie toernooien gespeeld. Zondag wordt bij
strandpaviljoen Take Pive
tussen 12 en 17 uur het tweede gespeeld.

ZANDVOORT - De VW
Zuid Kennemerland is op
zoek naar Zandvoorters die
tegen een vergoeding nieuw
op te zetten stadswandelingen willen leiden. Op dit moment bestaan er al basisroutes maar suggesties van bewoners zijn welkom. Voor degene die de leukste naam
voor de wandelingen verzint,
is er bovendien een cadeau.
Meer informatie bij de VW,
tel. 571.2262.

Bewoners Strandhotel
hebben nu eigen keuken
Slaapzalen met rijen
bedden, eten aan lange
tafels en een strenge zuster
die keek of je je pillen wel
innam: jarenlang was dat de
normaalste zaak van de
wereld binnen de
psychiatrie. Inmiddels is er
veel veranderd. Dat begon al
met de opening van het
destijds hypermoderne
Strandhotel 27 jaar geleden.
Nu is Het Strandhotel
opnieuw aangepast na een
vertwuwing van ruim een
halfjaar: twee tot zes
bewoners delen samen een
huiskamer met open keuken
en iedereen heeft een eigen
slaapkamer.

Beachvolleybal

Gidsen gezocht

uur.
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PTT Post rayon Amsterdam zoekt voor haar vestigingen in

Amsterdam Zuid,
Centrum en Zuid Oost:

MICRO'S

iiiinmi

hogeschool Holland
Op de Academie voor Communicatie en de Academie voor
Vrijetijdskunde van de Hogeschool Holland (HBO-onderwijs) te
Diemen leiden wij studenten op voor management-, staf- en
adviesfuncties in het ruime beroepenveld van zowel het communicatie- als vrijetijdsmanagement.

KineticS Human Resources
zet talent in beweging
nspiratie
Wat is er mooier dan een boeiende en inspirerende werkomgeving? Een omgeving waar je inzet wordt gewaardeerd en
waar je jouw kwaliteiten verder kunt ontwikkelen?

<ansen
RECEPTIE SERVICE bv biedt je de mogelijkheid om je te
ontwikkelen. Je komt als RECEPTIONISTE te werken bij top
500 bedrijven in Nederland zoals banken, ministeries, telecommunicatie- en IT bedrijven en andere bedrijven in jouw
Succesvolle advertenties
pp ons Bureau verzorgen wij de administratieve en organisato- omgeving. Organisaties die hoge eisen aan je stellen.
rische
ondersteuning
van
zowel
studenten
als
docenzakelijk en particulier.
':en/management.
Carrière
minimum leeftijd 18 jaar
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 koDankzij een persoonlijk ontwikkeltraject met diverse cursussen
In verband met uitbreiding van de werkzaamheden en interne biedt Receptie Service bv je de mogelijkheid je te ontwikkelen
lommen breedte m diverse lettergrootten, eventueel met
De
baan
doorstroom
zoeken
wij
voor
ons
Bureau
per
direct
meerdere:
bedrijfslogo/vignet.
voor de functies van: Regio-receptioniste, Servicedeskmedewerker en Management-assistent. Je basissalaris is aantrekkeJe durft het aan om met een auto van de zaak post op te halen
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:
lijk en groeit mee met jouw ontwikkeling.
bij onze contractklanten. In contact met de klant ben jij hét ge- Fulltime Administratief
zicht van PTT Post.
Ed. 17:
Solliciteren
Medewerkers Onderwijs (M/V)
Zandvoorts Nieuwsblad.
Als je een mbo werk- en denkniveau hebt, ABN spreekt, een
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.
Wij bieden
die op zoek zijn naar een aantrekkelijke baan in een informele leuke en representatieve uitstraling hebt en goed met mensen
• prima salaris en arbeidsvoorwaarden, zoals vakantie- werksfeer met afwisselende werkzaamheden en veel contac- overweg kunt, nodigen wij je uit te informeren naar jouw kanEd. 1 t/m 10:
sen op een parttime of fulltime baan als receptioniste bij Reuitkering, vakantiedagenregeling, eindejaarsuitkering, winst- ten met studenten en medewerkers.
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Couceptie Service bv.
deling, ongevallen verzekering, ziekenfondsverzekering en
rant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en BuiFUNCTIE-INHOUD
De werving & eerste selectie is in handen van KineticS Human
spaarloonregeling
tenveldertse Courant.
Informatieverstrekking aan studenten en docenten in het Resources. Één van onze consultants helpt je graag bij. het
• een vast dienstverband
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur,
kader van de organisatie van het onderwijs via balie- en te- uitstippelen van jouw persoonlijke loopbaan.
• werktijden zijn, voor de vestiging Centrum van 15.45 tot
lefoonwerkzaamheden
Ed. 11 t/m 15:
20.30 uur en voor de vestigingen in Zuid en Zuid Oost van
Administratie van studieresultaten door middel van een ge- Bel op woensdag of donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, Aalsmeerder
16.00 tot 18.30 uur
automatiseerd systeem
Courant en de Ronde Vener.
gratis: 0800-5463842
• aantal dagen in overleg
Bijdrage leveren aan de totstandkoming van het studentenF 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 1 0.00 uur.
statuut
Technisch personeel
Ed. 1 t/m 17:
Geïnteresseerd?
Afhandelen van aanvragen propedeuse- en eindgetuigEdilie 1 t/m 10 -f- Amstelveens Weekblad, Uithoornse
schriften en bijdragen aan de organisatie van de uitreikingen
Bel voor meer informatie én een sollicitatieformulier naar de
D.I.T. Interim Techniek, een technisch servicebureau,
Courant, fle Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
hiervan
afdeling Personeelszaken: (020) 527 98 13 of (020) 527 98 21.
zoekt (HULP)LOODGIETERS / CV-MONTEURS / DIK- EN
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
Administratieve ondersteuning t.b.v. onderwijs; onderwijsOf e.mail naar l.vanderWijk@ptt-post.nl
DUNWANDIG MONTEURS voor div. projecten.
voorzieningen, studiemateriaal, notuleren, brieven schrijven
DIT biedt vaste baan en gratis vervolg opleidingen.
' Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekeetc.
Bel met: 020-6817787.
ning gebracht, alsmede f 8.50 administratiekosten.
WIJ ZORGEN ERVOOR
Studentenarchief bijhouden
' Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreiD.I.T. Interim Techniek biedt mooi werk voor ELEKTROdingsgebied .één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
WIJ BIEDEN:
TECHNICI en gratis (vervolg) opleiding! Heb je relevante
Uw bedrijfslogo/vignet
f 6.50 in rekening gebracht.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform
werkervaring of opleiding dan maak je kans op vaste
de CAO-H Bp. Het salaris voor deze functie bedraagt op basis
baan en goed salaris. Interesse? Bel dan 020-6817787.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
in uw MICRO-advertentie?
van een fulltime dienstverband afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal schaal 4 (/2.728,=) en maximaal schaal 5
Personeel aangeboden
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:
Informeer naar de mogelijkheden.
(ƒ4.052,=), bruto per maand.
Eng.sprekende vrouw zkt
TeS: 020-562 62 71
Parttime werken is bij ons geen probleem. Wij hebben een huishoudelijk en oppaswerk Lady is looking for housecleauitstekende werktijden- en vakantieregeling, een loonspaarre- 020-4020384 of 06-27290123 ning job. Tel.: 020-6991072
Fax: 020-665 63 21
MW.
VERKEERSAFZETTINGEN
gezocht!
geling en bedrijfsfitness.
(Bozorgklachten tel. 023-571 71 66)
Kans op vaste baan! Ben je flexibel, een aanpakken, bereid
Huishoudelijk/
Horecaop onregelm. tijden te werken en heb je eigen vervoer?
U kunt LW advertentietekst ook zenden aan:
De duur van de arbeidsovereenkomst is minimaal één jaar. Bij
Bel
dan
D.I.T.
Interim
Techniek:
020-6817787.
Micro's Weekmedia
goed functioneren kan het contract omgezet worden voor onschoonmaakpersoneel
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
bepaalde tijd.
personeel
Test
nieuwe
PRODUCTEN
(Ook voor reacties met briefnummer)
Gezocht beginnend student
Particulieren
en verdien tot ƒ225,- p./dag!
WIJ VRAGEN:
met affectie voor de Hollandse Schoonmaker/ster
ontvangen
gezocht
Bel 0900-203 2030 (1 ,5 gpm)
of afgeven bij:
Minimaal een opleiding op MAVO-niveau en affiniteit met ge- keuken en enige kookvaar- voor ons bedrijfspand .
50% korting!
Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 12, Zandvoort.
automatiseerde systemen (MS-Office). Verder vinden we gqe- digheid voor langere tijd. Wij Memobe, Flemingstr. 100,
de communicatieve vaardigheden, servicegerichtheid en initia- leiden je op in 'n leuke ploeg 3 uur per week 023-5720212,
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.
tief evenals accuratesse en flexibiliteit erg belangrijk. Ervaring werktijden 1 a 2 av. p.w.
Commercieel personeel
Zandvoort.
in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.
± 15 uur - 23 uur. Tel. (na
10.00 uur) 075-6357104 of
Uitgaan
INFORMATIE EN SOLLICITATIE
06-50222885.
Financieel adviseur/
Meer informatie over deze functie kun je krijgen bij Sandra
Spprtcafé
Zandvoort voor
Management Trainee bij
Kaper, manager Bureau, tel. 020-4951767.
Evenementen
bruiloften, recepties, persoJe
schriftelijke
sollicitatie
met
curriculum
vitae
kun
je
binnen
Personeel gevraagd
Spaar Select V9qr onze nieuw te twee weken na het verschijnen van deze advertentie zenden
neelsf eesten,
verjaardagsVlooienmarkt: Jaap Edenhal feestjes,
catering. 023openen vestiging in Almere
aan de Hogeschool Holland, Academie voor Communicatie,
Amsterdam 19-20aug. en
5715619;06-54616812.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++, t.a.v. Sandra Kaper, Postbus 261, 1110 AG Diemen. Haar e23-24 sept. 0481-422564.
Algemeen
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur) mail is s.kaper@hsholland.nl.
Don.dag/dansontmoetingsav.
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
ZANDVOORT; zo. 23 juli voor singles 30+ De Ossestal
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijWij zijn op zoek naar SCHOLIEREN / STUDENTEN
Nieuweln 34 bij Osdorperban
vlopien/antiek/kunstmarkt
dag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!
om op zaterdag en zondag radio- en tv-programma's
plein
bij
Boulevard
Favauge
Makelaarskantoor
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
in te voeren in de computer. Meer weten?
11.00-18.00 u. 023-5363078.
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
Bel dan: 020-6815815. REPORTERSERVICE B.V.
Van
Eijsden,
ter
Borg
&
Roos
B.V.
Dans- en
RIMEC UITZENDBUREAU
Opleidingen en
Y j NEDERLANDSE
zoekt voor een nieuw project
balletles
van een groot telecombedrijf
cursussen
in Amsterdam:
MEDEWERKERS
SALSA WORKSHOP. Elke
Vakopleding Nagelstyling en zondagmiddag van 16.00 tot
CUSTOMER CARE (pt/ft)
Permanente Make-up
19.00 uur. Borgerstraat 112,
Jij weet technisch van alles en Voor ons middelgrote kantoor (17 medewerkers) zoeken wij
Vista Studio, 020-6201914
tel. 020-6737269.
nog wat van PC's en internet met spoed
getal 23 t/m 36
en wilt met jouw kennis graag
mensen op weg helpen. Jij
L ichaams ver zo r g in g
27/10.000,- 30
ƒ20,Telefoniste / receptioniste
krijgt een training over dit
nieuwe
concept
en
kun
je
24 ƒ1.000,- 10
ƒ10,PERMANENTE MAKE-UP
Sportmassage, ontsp. masm/v (37,5 uur)
daarna meteen aan de slag.
sage Shiatsu, voetreflex, ook professioneel én betaalbaar!
26 ƒ 100,- 25
Intentie:
vast
contract.
Interesƒ9,Vista Studio. 020-6201914.
zonnebank. Tel. 023-5714092
se? Bel meteen en maak een UW WERKZAAMHEDEN ZIJN O.A.:
* 04 43 15 02 21
ƒ50,- 23
07
ƒ«,afspraak met Ramona Roet- - aannemen en doorverbinden van inkomende gesprekken
Vraag en aanbod
hof of Monique Koning
- receptie-activiteiten, zoals het ontvangen van gasten e.d.
18 06 33 29 31 35
ƒ40,- 44
42
ƒ7,(020-3051 188).
- eventuele lichte administratieve werkzaamheden
Te koop nieuw badpak.
Gevraagd: inboedels, gehele
"12 28 34 05 Ï6 20
ƒ30,- 39
40
ƒ6,huis- en winkelopruimingen. Maat 48-50, kleur lila/zwart,
RIMEC UITZENDBUREAU
UW PROFIEL
020-6917794 of 06-26120209.
ƒ50,-. Tel. 023-5730133.
03 36 38 45 01 *
19 ' ƒ",- 09
ƒ5,zoekt voor een groothandel in - enthousiast, vlot, representatief, zelfstandig en accuraat
Amsterdam:
- goede telefoonstem en goede contactuele eigenschappen
Dieren en -benodigdheden
Heeft n met dez« getallen
VERKOPERS VAN
«en volle kaart, dan wint u de
COMPUTERS/ MOBIELE
BIJ VOORKEUR:
Ellen Cats Hondenkapsalon,
Van particulier: schitterend
- woonachtig in Amsterdam of omstreken
TjbuisBingovan f 25.000,TELEFONIE/KANTOORAchterweg 1 , Zandvoort.
nest Mastino Napolitano pups,
BENODIGDHEDEN(fl)/
- ervaring als telefoniste
03.02.20-007
VOLGENS AFSPRAAK
11 weken. Inl. 0229-573910.
MEDEWERKERS KASSA/
023-5730068.
KLANTENBALIE (ft/pt)
WIJ BIEDEN:
Min. 18 jr, baan voor lange tijd,
een leuke, informele werksfeer
Reparatie en onderhoud
BINGO SURPRISE
ervaring is niet vereist maar - goede secundaire arbeidsvoorwaarden
22
JULI
2000
wel de bereidheid om gere- - een moderne, frisse werkomgeving, goed bereikbaar met
DE KLUSSENBUS
Ijzerhandel
Zantvoort
www.sponsorloterij.nl
openbaar vervoer en nabij winkels
geld op donderdagavond of
Voor iedere klus, bellen dus.
Swaluestr. 7 Zandvoort
op zaterdag te werken.
Ledenservice:
Tel.:023-5713780.
Nu ook slotenservice, onderBel voor meer informatie met Parttimers en herintreders worden ook van harte uitgenodigd te houd beveiliging, timmerwerk
0900-300 1400 (35 cpm)
Monique Koning of Ramona reageren!
met eigen buitendienst
Financieringen
Roethof (020-30 51 188).
bij u aan huis.
Zelfouten voorbehouden
Uw schriftelijke reactie met C.V. kunt u richten aan:
Tel. 023-5712418
Van Eijsden, ter Borg & Roos B.V., Sloterkade 84
Autoverzekering
Schilder heeft nog tijd voor
Micro-advertentie versturen 1058 HJ AMSTERDAM. Tel.: 020-6178858.
VA ƒ 75 - DORSMAN
binnen- en buitenwerk, vrijblijT.a.v. de heer P.S. ter Borgh
per post? Ons adres is:
blijft toch goedkoper!
vend
prijsopgave.
Tel.
Micro's Weekmedia
Bel nu: 023-5714534.
5719800 na 19.00 uur.
Postbus 156
Uniek in Nederland! Geen
1000 AD Amsterdam.
l
BKR-toetsing, maar toch geld.
Woonruimte
te
0900-20 20 720.
l
koop gevraagd
l tP'Jil, ik wil een auto met daarin 225.000 gulden of zelfs l miljoen
Administratief/
i winnen. En maak clan naast de prijzen in de maandelijkse trekkingen
Verhuizingen
T.k. gevr. 1e étage 4-kamérflat
• kuns op tienduizenden Bingoprijzcn!
AMSTELHOF
kantooraan zee. Mag tot 3 kamers X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
personeel
l Ik wil dat mijn lotnummers beginnen niet de geluksdagen:
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velop met in de linkerbovenDe inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
Bon opsturen (ronder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
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Barbecook
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GESPECIALISEERD IN CARAVANBOOT- EN BANKSTELSTOFFERINOEN

Opruiming
Matrassen, bedden en bedbodems
10 tot 50% Korting OP=OP
Matras 90x200x16 sg35 ...
van t85,-voor 98,Matras 90x200x16 latex 5 zones damast
van 595,- voor 440,:
Matras 140x200x18 sg25 ;.
van. 289,-voor 225,Matras 140x200x18 pokketverlng 5 zones
van 550,-voor 450,Matras 140x200x20 bonell binnenvering
van 389,-voor 279,Stapelbed 90x200 superkwalitelt Op=0p
van 995,-voor 495,Dubbeldivanbed spiraalbodem zwart of wit
van 895,- voor 495,Div. ledikanten 140x200 incl. spiraalbodem
van 899,-voor 579,Dwarsgespannen spiraalbodem 70-80-90x200 . van 279,-voor 198,Electrlsche lattenbodem•" .
: van 579,-voor398,70-80-90x200 3 jaar garantie superkwaliteit
'
.
.
Lattenbodem Rublri 28 late
.
van 125,vvoor 98,;
70.80-90x200 kwaliteitsbodem
v
•..'..'"•
:•
:
Kapokkussen
V
van 85,-voor 49,95
Boxpillow kwaliteitskussen
van 59,- voor 39,95
Latexvlokkussen .
van 49,-voor 24,95
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959 .
Insulindeweg 511
Amsterdam-Oost
Tel. 020-6937355
Postesweg 87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Van Woüstraat 96
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
Filiaal Van Woüstraat donderdag koopavond
' • •:' . ;
"
www.pmk.nl
'
Eerlijkheid en genegenheid is
wat ik zoek in een vrouw. Ik
ben een man van 29 jaar en
heb onregelmatige werktijden.
Wil je een keer gezellig uitgaan of eventueel een serieuze relatie bel me dan. Meer
Ik ben een hele spontane informatie op: boxnummer
meid van 21 jaar en zou heel 812846.
graag een afspraakje met
iemand willen maken. Hoor ik Ik, vrouw, 64 jaar, zoek een
snel iets van je?
man om samen nog iets van
Boxnummer 296287
het leven te maken. Ik ben
schuldloos gescheiden en
Ben jij toe aan iets leuks? Ik mijn hobby's zijn handwerken
ben een meisje van 21 en en de tuin bijhouden. Ik ben
zoek een jongeman tot circa goed verzorgd, eerlijk en op30. Ik ben lief, spontaan, eer- recht.
Boxnummer 238986
lijk en oprecht en weet precies
hoe ik met mannen moet om- Nederlandse zakenman, 45
gaan. Ik ben van Surinaamse jaar, 70 kg en 1.75 lang is op
afkomst. Boxnummer 320388 zoek naar een lange, charmante, volslanke, NederlandIk ben Carmen, 30, 1.83 lang, se vrouw met donker haar en
78 kg, blauwe ogen en mijn donkere ogen. Ben jij dat, bel
haarkleur is elke maand een me dan. Luister anoniem
verrassing. Mijn leven deel ik Boxnummer 849374
met 3 heerlijke, fantastische Ben jij een lieve, grote man
kinderen, maar een leuke man tussen
de 40-50 jaar die van
erbij zou mijn geluk compleet een goed
gesprek houdt, dan
maken. Boxnummer 312776
zoek ik jou. Ik ben Sita, 52, en
heb 2 kinderen die al uit huis
De zon schijnt volop en wij zijn. Op deze manier hoop ik
gaan lekker wandelen langs het geluk weer te vinden,
het strand en de zee. Als jij Meer informatie op:
ook nog van uitgaan houdt, Boxnummer 200965.
dan ben je bij mij aan het
juiste adres. Lijkt het je wat?
Vakantie
Bel mij. Mijn naam is Dennis.
Boxnummer 770185
Ik zou graag in contact willen
komen met een spannende,
gespierde jongeman in de
randstad. Ik ben een vrouw
afkomstig uit Haarlem.
Boxnummer 320363

Toerisme
algemeen

Personenauto's
te koop
aangeboden
SAABservice Molenaar BV
wegens vakantie

Caravans
Te koop
ADRIA CARAVAN
440 TD, 1 e eigenaar,
bouwjaar 1992, met vast toilet,
Alko stabilisator, ƒ12.500,-.

Tel. 020-5622618

GESLOTEN

of 06-55860773.

0906-lijnen
Vrouwen, 18-55, geven telnr.
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact. voor contact!
Bel: 0906-18.22 (1gpm).
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Nu 60cpm! Gay direct apart!
Binnen 3 sec. live op
Nieuw! De kennismakingslijn!
0906-0888
Bel nu gratis voor de leukste
contacten 0800-4901
(b.g.g. 010-2946164)
Nieuw! leder uur leuke vrouGeen 0906 op je rekening! Bel wen op SBS-6 text pagina
745.
Kijk en bel 0906-1588
nu gratis de datinglijn 0800(99cpm).
4901 (b.g.g. 010-2946151)
Geen wachttijden, geen
saaie intro's. Direct apart!
0906-1721 (100 cpm)

Postcode dating: vrouwen
uit jouw postcodegebied!
0906-17.17 (60cpm)

MAMMA!

BQN VOOR EEN AUTO

EXOTISCHE

DIEREN
HOREN

HIEP
NATUURLIJK
NIET!

BOEKHOUDER

SOS-Kiiiderdorpen
...waiit ieder kiiid
verdient een thuis...
Bij oorlogen en (natuur)rampen betalen de kinderen de hoogste prijs. Vooral degenen die
hun ouders hebben verloren. SOS-Kinderdorpen
geeft ze een nieuwe moeder, een huis, broertjes
en zusjes en een opleiding. Overal ter wereld.
Steunt u ons werk als Huisvriend voor f 10,per maand? Bel (020) 408 01 90 of stuur de
bon in voor meer informatie!

SOS-Kinderdurpen

GIKO 22«0

JA, stuur niij meer informatie
over hel werk van SOS-Kiiulerdorpeu
en hoe ik HuisVrié'ml kan worden
Naam:

M LM V i

Adres:

Postcode/plaats:
Telefoon:
Deze bon kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen aan:
SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001, 1060 VB AMSTERDAM

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Met de schoolboeken aan zee

High Tide Party

ZANDVOORT - Beachclub 7
par Out organiseert zaterdagavond een High Tide Party
met live muziek. De Bandstand en het Duo Azucar zulleh daarbij hun opwachting Elk vrij uurtje is Martijn van
maken. Het feest begint om 18 der Drift te vinden bij de
reddingsbrigade. Hij is 18,
uur en de entree is gratis.
maar sinds zijn 6-e zit hij al
bij de brigade. Hij neemt
Bassie en Adriaan
zelfs zijn leerboeken mee
ZANDVOORT - Bassie en naar de post, niet altijd tot
Adriaan treden woensdagmid- genoegen van zijn ouders
dag met hun Lachspektakel- overigens. Maar het ze_gt wel
show op in de Korver Sporthal. wat over zijn enthousiasme.
De show begint om 14 uur. Hij is niet de enige
Kaarten zijn reeds verkrijg- vrijwilliger van de
baar bij Sigarenmagazijn Veld- reddingsbrigade die het
wijk, Haltestraat 22.
liefst de hele dag in de gaten
houdt of er geen zwemmers
of surfers dreigen te
Kunst- en antiekmarkt
verdrinken. Deze zomer
ZANDVOORT - Op het plein vertellen de jonge redders in
bij de Boulevard Favauge en het Zansvoorts Nieuwsblad
het Burgemeester Fenema- over hun belevenissen.
plein wordt zondag tussen 11 Aflevering 1: studeren op de
en 18 uur een vlooienmarkt post.
met kunst en antiek gehouden.
Bij slecht weer wordt de markt
een week later gehouden.

Npordzeesluizen

IJMUIDEN - De directie
Noord-Holland van Rijkswaterstaat houdt 6 augustus een
informatiemiddag over de renpvatie van de Noordzeesluizen in IJmuiden. Om 13.30 uur
is.een korte film te zien, gevojgd door een lezing. Daarna
is er een rondleiding over de
sluizen. Op het buitenterras
zijn gratis hapjes en drankjes
verkrijgbaar. Bezoekers moeten zich melden bij het inforraatiecentrum aan de Noordersluisweg 20 in IJmuiden,
tel. 0255-519.112.

Voorronde Beach Soccer

ZANDVOORT - Bij Strandpaviljoen Seagull wordt zaterdag en zondag de eerste voorronde gehouden voor het Nederlands Kampioenschap Beach Soccer Eredivisie. Op beidé'dagen zullen tussen 14 en 16
uur verschillende wedstrijden
worden gespeeld. Buiten de
eredivisie om zijn er zaterdag
ook wedstrijden voor jongens
van twaalf tot en met zeventien jaar en op zondag voor
mannen van achttien jaar en
ouder. Oud-internationals als
Simon Tahamata zullen uitkomen tegen teams uit andere
landen in de voorronde van de
European Golden League.
Voor toeschouwers zijn er alleriei spelactiviteiten en prijsvragen. De tweede ronde is een
week later in Scheveningen,
waar op 30 juli ook het NK zal
worden gespeeld.

oor
de badplaats door
Bloemenzee(l)
„We vinden de bloembakken zo mooi, maar het is zo jammer dat
ze ook niet voor onze winkels staan," zegt René Altdorf van
René Boetiek. Volgens hem komt het bovenste deel van de
Kerkstraat er wel vaker bekaaid af. Hij heeft dan ook de gemeente gebeld. Volgens gemeentewoordvoerder Ton van Heemst is er
geen kwade opzet. „We hopen dat deze meneer nog een keer
contact opneemt met ons en naar de afdeling Reiniging en
Groen vraagt. We proberen namelijk juist de toerist te begeleiden met een lint van bloemen door het dorp," zegt Van Heemst.

Bloemenzee (2)
De geraniums hangen er prachtig bij in het dorp. Nu er genoeg
regen de laatste tijd gevallen is, hoeven ze niet apart water
gegeven worden. „Maar als het wel warm is, hebben we daar ook
een oplossing voor," vertelt groenambtenaar Rob Boekelman.
„Een extern bedrijf komt ze water geven met een speciaal
wagentje dat ook in de hoogte water kan gieten."

Jongeren helpen asiel
„Elke vrije minuut ben ik op de post te vinden, ook als ik toetsen of examens heb," zegt Martijn van der Drift
Foto Karin Schut

-59, de 60-21 over."
„60-21, hier de 59
over." „Wilt u een
slagje richting Bloemendaal
maken? Over." „Dat gaan wij
doen, over." „60-59 bedankt en
uit."
Ja hoor, het was weer zover.
Laatste boot op het water, bijna etenstijd en het strand begint leeg te lopen. Dit is het
moment waarop ouders erachter komen dat ze wat missen.
Net nu pa en ma naar huis willen, blijkt dat hun kind, dat de
hele dag rustig aan het spelen
was, weg is.
Waarom zit ik nu net weer in
deze boot? Aan de andere kant
is er natuurlijk niets lekkerder
dan om op een voorzomerse
namiddag rustig rond te varen
over een bijna spiegelglad
zeetje. Het is maar goed dat de
reddingsbrigade een hobby
van me is, anders had ik het
vast niet leuk gevonden. Een
hobby, daar begon het alle-

'60

maal mee. Zoals sommigen
gaan voetballen en anderen lid
worden van een schaakvereniging, zo heb ik ooit voor de
reddingsbrigade gekozen. Gewoon 's zomers af en toe een
middagje meedraaien op de
post, een cursus volgen op
donderdagavond en soms
meevaren in de boot. Ik vond
het prachtig.
Maar nu, een aantal jaren later, is de brigade niet uit mijn
leven weg te denken. Ik besteed er nagenoeg elke vrije
minuut aan, elk uur dat ik niet
naar school hoef of moet werken. Als ik aan het einde van
het schooljaar toetsweken heb
of, zoals afgelopen jaar examens, zit ik niet thuis achter
mijn bureau. Dan ben ik op de
post te vinden. Met mijn
schoolboeken opengeslagen
naast me en door een verrekijker turend naar mogelijk gevaar op zee.
Tot ergernis van mijn ou-

'Klokkenluider' in problemen

KEE
Hervormde Kerk: zondag 10
uur mr ds J.W. Verwijs. Gereformeerde Kerk: zondag 10
uur ds H. Appers uit Castricum. Agatha Kerk: (niet ontvangen). NPB Vrijzinnige Geloófsgemeenschap:
zondag
10!30 uur W.N.G. van den Bos
uit Haarlem.

VARDE

Missy

Het muisje Stuart krijgt een nachtzoen van zijn nieuwe moeder in
'Stuart Little'
Foto Sony Pictures Imageworks

Filmclub Simon van Collem houdt vakantie, maar in het
Circus (Gasthuisplein 5) zijn toch elke dag: drie films te
zien deze week: 'Stuart Little' (half twee), 'Air Bud' (half
vier) en 'The Insider' (acht uur).
A ctueler kan het bijna niet. De inkt van het vonnis tegen
jt\ sigarettenfabrikant Philip Morris is nog maar net droog en
het Circus brengt deze week al een film die over een rechtszaak
tegen de tabaksindustrie gaat. 'The Insider' is zelfs gebaseerd
op een waar verhaal. Niet bekend is of dat het verhaal van Philip
Morris is.
De klokkenluider wordt vervolgd, zijn naam wordt door het slijk
gehaald, zijn vrouw wil van hem scheiden en ondertussen wordt
zijn verhaal ook nog eens achtergehouden. Hij krijgt echter
hulp van de tv-journalist.
Voor kinderen draaien er twee films die beide in het Nederlands ingesproken zijn: 'Stuart Little' en 'Air Bud'. 'Stuart
Little' is de reeds veel geprezen komedie over een muisje dat
het moet zien te redden in een mensen gezin. 'Air Bud' gaat
over Buddy, een golden retriever die basketbalster wordt.

KUEGERLiJ&E SIAMEX
Alweer? Nee, nog steeds! Het
is gewoon triest dat Missy nog
steeds in het dierentehuis
zit;.. Waarom is niet duidelijk.
Misschiien niet moeders mooiste qua uiterlijk, maar dat is
?en kwestie van smaak. Missy
is een Mechelaartje - een teefje
- van rond de vier jaar en al
vanaf september 1999 te gast.
pat is dus al tien maanden. Ze
's redelijk sociaal met andere
honden. Andere teven willen
oog wel eens problemen geven,
maar reuen zijn geen enkel
Probleem. Over haar gedrag
liet katten zijn de verzorgers
niet helemaal zeker, dus kat'en als toekomstige huisgenoten wordt afgeraden.
Dol op balletjes? Mooi, MisS
X rent er wel achteraan! Wandelen? Prima, Missy is niet
inoe te krijgen! Lekker luie[en? Fijn, Missy ook! Missy is
'e gast bij het Kennemer Dier
cntehuis Zandvoort en zoekt,
Met als alle_ andere loges, een
nieuw thuis. Informatie: het
Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel.
571.3888.

oog
en

Zondag Samen

ZANDVOORT - In het Aktiviteitencentrum
Zandvoort
wordt zondag de laatste Zondag Samen voor 55+'ers gehouden. Na koffie, spelletjes en
lunch zal de klassieke film 'Singing in the Rain' worden vertdond. De koffie staat klaar
vanaf half elf en de toegang is
tien gulden. Aanmelden kan
uiterlijk vrijdagochtend bij het
centrum, tel. 571.7113.

Met

Periode 8-14 juli
Geboren: Brendan Paulus
Klaas, zoon van Peter Koper
en Josephina Antonia Maria
Mpntanus; Samantha Donna
Michelle, dochter van Leendert Willemjan Klaas Paap en
Bianca Michelle Hofstra; Zai-

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg
5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of
(CPA).

5319191

Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. 's
Avonds van 20-22 uur is alleen
de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht in Haarlem open. Voor woe 19 en don
20 juli geldt: avonddienst (18-20
uur) door de Zandvoortse Apotheek,
Raadhuisplein
10,
5713185. Voor vrij 21 tot en met
don 27 juli geldt: avonddienst

nab, zoon van Ahmed Belhadj
en Hanan Oulad Ben Messaoüd.
Ondertrouwd: Hendrik Koning en Joyce Hoezee.
Overleden: Jan Schol (98);
Theodorus Cornelis Janssen
(56); Johanna Twijsel-Pieters
(93).
.IJ
(18-20 uur) en weekenddienst
(zat. 11-12.30 en 17-18, zon.
11.30-12.30 en 17-18) Zeestraat
Apotheek, (tijdelijk gehuisvest
op) Engelbertsstraat 90a,
5713073. In het weekend is de
Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en zondag de hele
dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

ders. Dezelfde ouders die een
tijdje terug nog zo aan het pushen waren om mij meer naar
de brigade te krijgen. Het enige dat ze nu nog zeggen, is: „Je
bent nooit thuis. Wanneer eet
je weer eens- gezellig met ons
mee?" En natuurlijk als ze vonden dat het weer eens uit de
klauwen liep: „Het is hier geen
hotel!".
„Nu mag van mij de zomer
beginnen," zei ik opgelucht
toen ik geslaagd was voor mijn
vwo. Zomer, dat betekent hele
dagen op het strand, veel varen, looppatrouilles, Ehbo en
natuurlijk zoekgeraakte kinderen.
Deze melding kwam ook van
ongeruste ouders. Ze waren
hun kind een kwartier geleden
uit het oog verloren en hij was
toen met zijn bodyboard aan
de rand van het water aan het
spelen. Reden genoeg dus om
ongerust te zijn. Het kan natuurlijk zomaar gebeuren dat

CpffeeClub'
serveert ook
avondeten
ZANDVOORT - Zowel een
Continental Breakfast, een
uitgebreide lunch als een malse Hollandse kogelbiefstuk
staan op de kaart van Melitta
Coffee Club op het Kerkplein
nummer 7. Anders dan hun
naam doet vermoeden biedt
deze horecagelegenheid meer
dan alleen een kopje koffie.
De zaak bestaat al enige tijd
maar sinds l juni is Bram Simon de nieuwe eigenaar.
De Coffee Clubs zijn een onderdeel van de Melitta Groep,
specialisten op het gebied van
allerlei koffiezetapparatuur.
Het is een franchise-concept,
de Simons zijn zelf eigenaar
van de zaak. Ze maken gebruik van de naam Melitta en
de formule die daar bij hoort.
Deze opzet is al succesvol in
Duitsland en Amerika. In Nederland zijn inmiddels zeventien van deze zaken en het interieur is overal hetzelfde.
Bram Simon en zijn vrouw
Anneke runnen al geruime
tijd een Melitta Coffee Club in
Leidschendam. Zij zyn horecamensen in hart en nieren en
hebben inmiddels van diverse
zaken in Hoofddorp en Leiden
een succes gemaakt. Maar het
zijn echte ondernemers. Ze
zijn steeds op zoek naar een
nieuwe uitdaging.
Behalve pa en ma werken
ook hun twee zoons Fernando
en Robin in de zaak. Coen
Vredeveldt maakt het team
compleet. „Na nujn Middelbare Hotelschool heb ik veel
ervaring opgedaan bij andere
bedrijven. En ik heb het nu
hier erg naar mijn zin," vertelt
hij enthousiast. Als het echtpaar Simon een dagje weg is,
neemt hij de zaken waar.
„De aanpak van Bram en
Anneke is vooral zo uniek omdat zij, binnen de vastgestel-

hij iets te ver het water in gegaan is en door de zachte,
maar niet minder gevaarlijke
zuidoostenwind steeds verder
zee op geblazen is.
Meestal is het kind in dit
soort gevallen gewoon op het
strand aan het spelen of het is
meegelopen met zijn nieuw
ontmoete vriendjes. Maar wat
als het de uitzondering is die
de regel bevestigt? Wat als dit
jongetje wel ergens in zee ligt
te verdrinken? Dat risico kun
je je als reddingsbrigade niet
veroorloven en dus moet er
een boot heen.
En maar zoeken. Je honger
wordt steeds erger, de benzinetank raakt steeds leger, je
verbrandt steeds meer en nog
geen teruggevonden kind. Je
zoekt parallel aan de kust,
haaks op de kust, je wordt geroepen door een catamaran.
Misschien hebben zij wel iets
gezien, schiet er als eerste door
je hoofd. Maar dan zie je dat

F
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuispleinl 2. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

e
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de lijnen van Melitta, toch hun
eigen stempel op het geheel
drukken," vertelt Coen. „De
standaardmenukaart is bijvoorbeeld bij ons uitgebreid
met onze eigen unieke 'creaties'." Zij bereiden alles zelf en
gebruiken uitsluitend verse
producten.
„Ons toppertje is het broodgerecht 'Provencettes' en is
nergens anders te krijgen,"
zegt Coen trots. „Wij bakken
zelf het brood met een speciale
mix van eigeel. Inmiddels hebben de Zandvoorters ons ook
ontdekt als lunchgelegenheid.
Wij vinden het grandioos om te
zien, dat wij tussen de middag
al een vaste klantenkring hebben opgebouwd."
De zaak is heel modern ingericht. De aluminium stoeltjes
glimmen en het personeel ook.
De medewerkers zijn allen gekleed in dezelfde outfit, wat
een zeer verzorgde indruk
maakt. Achter in de zaak biedt
de grote leestafel de mogelijkheid om even rustig de krant te
lezen onder het genot van een
kopje koffie.
's Avonds is er keuze uit een
uitgebreid menu dat varieert
van gamba's tot een Zuid-Amerikaanse ribeye. „Daarna een
heerlijke longdrink op het royale terras. Nou wat willen de
klanten nog meer," lacht Coen.
Zij werken met een snelbuffet,
maar als de klant er prijs op
stelt wordt er ook aan de tafels
geserveerd. „Kwaliteit staat bij

het zeil slap hangt en nu merk
je zelf ook op dat er geen wind
meer is. „Hé, mannuh. Kunnuh
jullie ons effe een sleepie gevuh," vraagt een van de opvarenden beleefd. Vooruit dan
maar, denk je, dat kan er ook
nog wel bij.
Onderhand is het een grote
drukte op het strand. Voertuigen van de Zandvoortse- en
van de Bloemendaalse reddingsbrigade en de terreinwagen van de politie zijn ook aan
het zoeken. Nog steeds geen
teken van 'ons' kind. Dan komen de verlossende woorden
door de ether: „Attentie alle
luisterenden. Het kind dat wij
zochten, is gevonden. U kunt
retour post komen." Hij is gevonden, rustig spelend met
leeftijdgenootjes
op
het
strand. Gelukkig was dit niet
de uitzondering. We kunnen
met een gerust hart aan tafel.

Marcel Carels (links) van het dierenasiel in de Keesomstraat
heeft een cadeau gekregen. Hij ontving vorige week van de
Rotoract Club Heemstede een cheque van duizend gulden voor
de bouw van nieuwe katten- en hondenhokken. Hoewel het asiel
nu nog voldoet aan de wettelijke eisen moeten er in de toekomst
nieuwe hokken komen. Dat kan het Kennemer Dierentehuis niet
zelf betalen. Daarom probeert het asiel geld in te zamelen door
hokken te laten adopteren. Rotoract, een jongerenafdeling van
de Rotary, vindt dat een goed idee. De jongeren hebben het geld
bij elkaar gekregen door een paar maanden geleden paaseitjes
te verkopen bij tuincentra.

Goed yuccajaar

Zandvoort is een vruchtbaar dorp voor yucca's. Ondanks de
zeewind doen ze het dit jaar erg goed. Niet alleen de familie Van
der Mije in de Van Ostadestraat is trots op de yucca in de
Martijn van der Drift achtertuin, die overigens de afgelopen weken wel veel te lijden
heeft gehad ondanks de bemoedigende woorden van mevrouw
Van der Mije. Ook in de Schoutenstraat staan op nummer 14
twee prachtige yucca's van de familie Van Marsbergen in bloei.
ons hoog in het vaandel en we Mevrouw T. de Leeuw-Hoogerbrugge meldt dat zij eveneens
doen er alles aan om het de bloemen in haar yucca heeft. Ze woont op de Wilhelminaweg
klant naar de zin te maken." nummer 7. „Bij mij heeft het tien jaar geduurd. Zou dat komen
omdat ik er nooit tegen gepraat heb," vraagt ze zich af. Volgens
mevrouw De Leeuw zijn er ook yucca's die elk jaar bloeien.
„Maar dit is een wilde yucca en die hebben veel meer bloemen.
Wel jammer dat hij na het bloeien doodgaat. Gelukkig staat er al
een nieuwe naast."
ZANDVOORT - 'Een eigen
café'. Dat is altijd een droom
geweest van Adriaan de Quilettes en zijn partner Tanja de
Bruin. Zij hebben die droom De uitgelekte plannen voor de Midden-Boulevard zijn gemaakt
verwezenlijkt. Zij zijn nu de door twee goedbetaalde architectenbureaus. Opvallend is wel
trotse eigenaar van hun eigen dat deze bureaus, Soeters & Van Eldonk en West 8 Landscape
zaak. Per l juli prijkt de nieuw Architects, erg veel moeite hebben met bijna alle in het plan
naam op de gevel van Sta- genoemde straatnamen. Zou het echt zo lastig zijn om even na
tionsstraat 20: Café Pelgrim.
te vragen hoe je het Van Fenemaplein, het De Favaugeplein, de
Engelbertsstraat en de Van Heemskerckstraat spelt?
„Wij komen beiden uit Middelburg maar wonen al een
paar jaar in Zandvoort," vertelt Tanja. „Wij hebben altijd
de bar gerund van een kunste- Er is opnieuw commotie ontstaan over het nieuwe woonwagennaarssociëteit in Amsterdam. kamp in Park Duijnwijk. De bewoners van het grote kamp op het
Daar werden gedichten voor- Keesomplein zijn niet blij met het externe bureau dat de gegedragen en muziek gemaakt. meente in de arm heeft genomen om te inventariseren wie er
Dat sfeertje willen wij nu ook naar de nieuwe plaatsen wil en hoeveel bewoners het Keesomzo graag in onze eigen zaak plein heeft. Ze voelen zich niet serieus genomen. Volgens gecreëren."
meentewoordvoerder Ton van Heemst moeten ze juist blij zijn
Bij Café Pelgrim komen dat ze zoveel aandacht krijgen. Op de achtergrond speelt ook
klanten van 18 tot 80 jaar. In nog het gedoe over de muur rondom de vier nieuwe standplaatde eerste plaats om een gezel- sen bij de Vondellaan. Die ligt inmiddels aan de buitenkant
lig drankje te drinken maar onder het duinzand om de muur wat minder te laten opvallen.
ook de muzikale klanten zijn Wethouder Oderkerk heeft op ZFM zaterdag nog eens benahier op hun plaats. „Adriaan drukt dat hij de muur lager wil laten maken. „Het grappige is dat
is van huis uit drummer en hij zich inmiddels drie woonwagenbewoners van buiten Zandvoort
kent veel muzikanten. Het is hebben gemeld voor de plaatsen. Zo vervelend is die muur dus
heel moeilijk om oefenruimte blijkbaar niet," aldus gemeentewoordvoerder Van Heemst.
te vinden. Daarom organiseren wij iedere tv/ee weken een
'jamsessie'.

Jamsessies bij
Café Pelgrim

Moeilijke straatnamen

Woonwagenbewoners niet blij

„Iedereen die een rnuziekinstrument bespeelt of zingt, is
welkom. Dan kan iedereen
lekker 'jammen' (gezamenlijk
improviseren, red.). Dit onder
de professionele leiding van
onze vriend Geert van Enckevort, winnaar van het Akoestische Festival Zeeland. 10 juli
hebben wij de eerste 'jamsessie' georganiseerd," vertelt de
eigenaresse enthousiast. „En
het was een groot succes."
Marleen Grotenhuis

vo&r de lezers van
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Heerlijke zomerse buffetten voor de hele familie
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elke maandag:
elke woensdag:
elke donderdag:
elke vrijdag:
elke zaterdag:

Tropisch buffet
Italiaans buffet
Zuid Amerikaans buffet
Indonesisch buffet
Amerikaans grill buffet (BBQ)

vo&r f4d.SO pw volwassene
(kind O-3 jaar gratis)
(Kind 4-12jaaf 5O% korting)
Fernando Simon, zoon
van de eigenaren van de
Melitta Coffee Club,
staat ook regelmatig in
de zaak

voor reserveringen
O23S7&O760
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College vooi zorgverzekeringen

Dto DEUDEKOM

de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

V/r VCrplaO^kuiUitriCn/CUrsiStttn. Op de dialyse-afdeling sternmen we de zorg nauwkeurig af op de wensen van de chronische

Internationaal transport en verhuizingen

patiënt. Het is een dynamische afdeling. We werken met de
Vraagt voor spoedige indiensttreding
Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is
de opvolger van de Ziekenfondsraad. Het CVZ kent
twee bestuursorganen. Het bestuur van het CVZ en
de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie (CTU).
Het bestuur van het College coördineert en financiert
de uitvoering van de belangrijkste verzekeringswetten
op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland:
de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Het College beheert de overheidsgelden voor deze wetten en wijst die gelden toe aan
zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het CTU ziet
erop toe dat de gelden goed besteed worden.
Ue afdeling Facilitaire Ondersteuning (FO) is belast
met de zorg voor de onroerende en roerende goederen
en verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals posten archiefzaken, vormgeving van publicaties, reproductie,
bedrijfsrestauratie, technische zaken en huishoudelijke
zaken. In de ondersteuning van deze primaire processen
staat zowel de interne als de externe klant centraal en is
een scherp oog voor kostenbeheersing en markconformiteit
een vereiste. De afdeling streeft ernaar iedere medewerker
flexibel in te zetten en zo goede doorstroommogelijkheden
te bieden in het facilitaire werkveld.
L/e onderafdeling Documentverwerking is een
afdeling in verandering. In dit traject staan efficiency,
bedrijfsmatig werken en klantvriendelijkheid centraal.
Voor post- en archiefzaken betekent dit dat er de komende
twee jaar hard gewerkt zal worden aan digitalisering en
elektronische dossiervorming.
Bij post- en archiefzaken is er plaats voor een:

Medewerker Documentaire
informatievoorziening M/V
Ue nieuwe collega:
• verzorgt primair de postbehandeling en postregistratie;
• verzorgt tevens de dossiervorming en informatieverstrekking;
• draagt bij aan het beheer en onderhoud van het
semi-statisch en kabinetsarchief.
Ue medewerker die wij zoeken: u beschikt over de diploma's SOD l en bij voorkeur ook
• SOD II module A en B;
• heeft enkele jaren relevante werkervaring;
• heeft accuratesse, goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden;
• heeft kennis en ervaring in het werken met moderne
postregistratie- en archiefsystemen;
• heeft een flexibele en dynamische instelling met
gevoel voor dienstverlening;
Het salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring en
leeftijd en bedraagt maximaal f 4344.- (schaal 6) bruto
per maand.
Verder biedt het College flexibele werktijden, 23 vakantiedagen, 26 ATV dagen, een 13e maand, ABP pensioenvoorziening en goede studiemogelijkheden.
Voor meer informatie over de beide functies kunt u
contact opnemen met de heer R. van Wijk, hoofd Documentverwerking, telefoon 020-3475410 of met mevrouw'
drs. K. ten Hove, personeelsadviseur, telefoon 020-3475419.
U kunt uw schriftelijke reactie binnen twee weken na
verschijning van deze advertentie sturen aan het College
voor zorgverzekeringen, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen
onder vermelding van vacaturenummer 27.
U kunt ook reageren per e-mail:khove@cvz.nl

Wij vragen voor een bouwwerk in Zandvoort

een

kantinemedewerker m/v
voor 6 uur per dag.
Werktijden van 8.30 tot 14.30 uur.
Tot de werkzaamheden behoren het
schoonhouden van de kantine en tijdens
de pauze het verstrekken van koffie, fris
en snacks.
Betaling volgens CAO.
Inlichtingen Blom Schoonmaakorganisatie
tel. 0172-571755.

modernste apparatuur, volgens de nieuwste ontwikkelingen op

Verhuizers

technisch, medisch en verpleegkundig gebied. Op de hemodialyse

Vereisten: Ervaring in bedrijfs- en machine verhuizingen

begeleid en ondersteun je patiënten en bied je instrumenteel-

Chauffeur Binnenland

technische zorg. Op de peritoneaal-dialyse train je patiënten zodat

Vereisten:grooc rijbewijs, chauffeursdiploma,
bakwagen, trekker-oplegger.

zij de behandeling zelf thuis kunnen uitvoeren. Hiervoor vragen
we verpleegkunde-A of HBO-V en de dialyse-aantekening. En

Chauffeur /Verhuizer

bieden we een salaris van maximaal f 5.268,- bruto per maand

Vereisten: groot rijbewijs, chauffeursdiploma
bij een fulltime dienstverband (schaal 8).

Chauffeur Buitenland

De opleiding tot dialyse-verpleegkundige start in november 2000

Vereisten: groot rijbewijs.ADR, chauffeursdiploma,
motorwagen-aanhanger, trekker-oplegger.

en duurt 15 maanden. Tijdens de opleiding werk je op de hemodialyse en loop je verschillende stages, onder meer bij de transplan-

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan:
A.J.van Deudekom B.V. Industrieweg 35
1 1 15 AD Duivendrecht.tel.020-6981981
www.deudekom.nl

tatieafdeling van het AMC. Je hebt het diploma verpleegkunde-A
of HBO-V en bij voorkeur een jaar ervaring op een interne afdeling.
Ook als je de dialyse-aantekening al hebt, ben je natuurlijk van
harte welkom op deze afdeling.

cvz

Voor informatie: mevr. E.Y. Barkema, verpleegkundig hoofd dialyse,

College voor zorgverzekeringen

tel. (020) 444 26 65/444 26 66. Je schriftelijke sollicitatie met c.v.
stuur of mail je binnen twee weken naar Carla
Noom. Graag o.v.v. vacaturenummer 2000.209 op

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is
de opvolger van de Ziekenfondsraad. Het CVZ kent
twee bestuursorganen. Het bestuur van het CVZ en
de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie (CTU).
Het bestuur van het College coördineert en financiert
de uitvoering van de belangrijkste verzekeringswetten
op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland:
de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Het College beheert de overheidsgelden voor deze wetten en wijst die gelden toe aan
zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De CTU ziet
erop toe dat de gelden goed besteed worden.

brief en envelop of als onderwerp van je e-mail.

Voor meer informatie: www.vumc.nl

Het CVZ zoekt voor de afdeling FA/BTL een:

Medewerker
Zaakbehandeling 2
M/V fulltime

De financiële afdeling Buitenland (FA/BTL) zorgt
voor aan- en afmelding van personen die volgens internationale verdragen aanspraak hebben op medische
zorg in Nederland en verdragslanden. Van die aan- en
afmeldingen worden persoonsgegevens en verzekeringstijdvakken vastgelegd. Op basis van die gegevens vindt
de afrekening van de kosten van medische zorg met de
verdragslanden plaats. Verder beoordeelt de afdeling
Buitenland verzoeken om afgifte van AWBZ-verklaringen.
De gegevens worden in een geautomatiseerd informatiesysteem verwerkt binnen een zelfontwikkelde applicatie.
De afdeling Buitenland is opgebouwd uit de bureaus
Werkvoorbereiding, Zaakbehandeling en Afrekeningen.
In deze brede fulltime functie bent u verantwoordelijk
voor de beoordeling en aanvragen voor verklaringen AWBZ.
Tevens legt u verzekerdengegevens vast in een geautomatiseerd systeem en beoordeelt u verzekeringsplicht en
vrijstellingsmogelijkheid. U doet opgave van de nominale
premie en beoordeelt de afdracht en u verzendt en contraleert de controlelijsten. Met het geautomatiseerde systeem
beoordeelt en rappelleert u de verdragsformulieren en
voert u mutaties door. Over bovengenoemde onderwerpen
vraagt en verstrekt u informatie en handelt u de correspondentie af. Met uw coördinator communiceert u over
probleemgevallen en geeft daarin adviezen.
De man of vrouw die wij zoeken heeft een opleidings/
ervaringsniveau MEAO. U heeft een goed inzicht in administratieve processen en u kunt accuraat werken. U bent
een echte teamplayer met gevoel voor verhoudingen.
Tevens heeft u door werkervaring en studie aantoonbare
kennis van de ziektekostenverzekering en bent u vaardig
met automatiseringspakketten. Ten slotte bent u flexibel
en pakt u zaken op een energieke en creatieve manier op.
Het CVZ biedt een salaris afhankelijk van leeftijd en
ervaring van maximaal f4149,- bruto per maand, flexibele
werktijden, 23 vakantiedagen en 25,5 ATV-dagen, een
13e maand, een ABP-pensioenvoorziening en goede
studiemogelijkheden.

Omdat u niet zonder kunt!

Zandvoorts
ÏXIieuwsblad

Personeelsadvertenties
worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.

Ook verkrijgbaar bij:

Met een bereik van ruim een half miljoen
minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed gelezen worden.

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik
020 - 562 2804

vuV^medisch centrum

VU medisch centrum. Postbus 7087, 1007 MB Amsterdam. E-mail: c.noom@azvu.nl

Amsterdam Thuis/.org is met circa 4.0(H1 medewerkers een van de
izroolste zorgaanbieders van Nederland. \Ve bieden een compleet pakket thuis/on:: van huishouding tot gespecialiseerde verplegingen van
kraam/.org lol maallijdservice. Daarmee slellen we enkele liendui/enden Amsterdammers in slaal om /.o goed mogelijk thuis Ie blijven
wonen.

Amsterdam
, Thuiszorg

Zelfstandig werk... volop afwisseling...
ruime mogelijkheden...
Zorgverlening bij cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling

AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

CEE).
De Stichting AGO
Dagverblijven zoekt voor
het Centraal Bureau een
medewerker financiële
administratie

(m/v)
voor 36 uur per week

verzorgenden C (m/v)
die zich herkennen in deze persoonsomschrijving. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken? Ben je in staat te luisteren naar het verhaal
van je cliënt? Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat in je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.
Wat wij bieden?
Ben je herintreder -en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar: avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken... ga zo maar door. Verder kun je rekenen op interne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.
Iets voor jou?
Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c.v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Voor meer informatie over deze functie kunt U contact
opnemen met de heer Th. Daamen, Hoofd Financiële
afdeling Buitenland, telefoon 020 - 3475495. U kunt uw
schriftelijke sollicitatie binnen twee weken na verschijning
van deze advertentie sturen aan het CVZ, Postbus 396,
1180 BD Amstelveen, onder vermelding van vacaturenummer 24. U kunt ook reageren per e-mailjleeda@cvz.nl.

lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n 21

M!' jdijlf

is een gespecialiseerde touroperator voor het Midden-Oosten. Belangrijke bestemmingen zijn o.a. Israël en Egypte. Per openbaar vervoer zijn wij goed bereikbaar in Amsterdam-Buitenveldert. Wij verzorgen vluchten, hotels, rondreizen, groepsreizen en reizenop-muat.
Wij bieden een afwisselende, dynamische werkomgeving binnen een enthousiast team.
Wij zijn op zoek naar 3 nieuwe collega's.

IATA-medewerker
Minimaal HAVO + toeristische I ATA opleiding. Liefst bekend met Galilco en enkele jaren ervaring.
Deze functie kan na een inwerkperiodc gecombineerd worden met het verzorgen van
groepsreizen en incentives.

Medewerker Reserveringen/Touroperating
Afgeronde toeristische opleiding, klantgerichte instelling.
Herintreders die een parttime functie verkiezen, bieden wij de mogelijkheid van een
combibaan.

Medewerker Internet
Voor het opzetten en uitbreiden van onze internetactivileiten zoeken wij een jonge dynamische medewerker, die geboeid is door de mogelijkheden van internel en reizen.
Opzetten, beheer en productie van websites. Mogelijkheden om als parttimer of freelancer deze werkzaamheden deels thuis te verrichten.

Uiteraard heeft u een flexibele (werk-)
instelling. U heeft na uw opleiding op mboniveau uw vaardigheden geoptimaliseerd
met enkele jaren werkervaring in het
financieel-administratieve werkterrein,
bij voorkeur in de gezondheidszorg.
U heen kennis van en affiniteit met de
loonadministratie.

Opleidingseisen:
Minimaal een relevante MBO-opleiding.

De Stichting AGO Dagverblijven verzorgt
dagbesteding voor circa 900 volwassen
mensen meteen verstandelijke handicap in
de regio Amsterdam/Diemen.
Om onze afdeling financiële administratie
op het hoofdkantoor in Diemen te
versterken zoeken wij een fulltime
medewerker. Wij bieden u een uitdagende
functie in een organisatie die volop in
ontwikkeling is.

Functie-inhoud:
Uw hoofdtaak bestaat uit de loon- en
ziekteadministratie en daarnaast verzorgt u
overige voorkomende administratieve
werkzaamheden. Naast vermelde
medewerkers heeft de afdeling nog 6
collega's.
Functie-eisen:
Wij verwachten veel van u:
U bent zakelijk en accuraat maar u heeft
tevens affiniteit met de non-profitsector.
Ook schoolverlaters adviseren wij te
solliciteren.
U wordt begeleid en ingewerkt door de
administrateur en het hoofd financiën en
beheer.
U heeft een afgeronde opleiding op
m.e.a.o.-niveau en bij voorkeur ervaring
met loonadministratie (Prigem/Beaufort).
Affiniteit met automatisering is een must.

Informatie:
Informatie over deze functie kunt u krijgen
bij mevrouw J. M. Visser-Bos,
administrateur of de heer A. W. M.
Ostendorf, hoofd Financiën en Beheer,
telefoonnummer 020-690 94 91.
Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de
CAO Gehandicaptenzorg. Het salaris is
overeenkomstig de zwaarte van de functie
en wordt in overleg met u vastgesteld. Er is
sprake van goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals deelname aan PGGM
pensioenfonds, 8% vakantietoeslag,
eindejaarsuitkering, opleidings-.
mogelijkheden en mogelijkheden voor
kinderopvang.
Uw schriftelijke reactie dient u binnen 8
dagen na verschijningsdatum te zenden
aan de Stichting AGO Dagverblijven,
afdeling Personeelszaken, Centraal Bureau,
Postbus 39,1110 AA te Diemen onder
vermelding van vacaturenummer 26.

GA KRANTEN
BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wi! je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.
Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!

Uw sollicitatie met CV zien wij gaarne tegemoet.
K-Tours, Kastelenstraat 268, 1082 EJ Amsterdam
t.a.v. R. D. den Hartog
E-mail: rob@k-tours.nl
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Tropische klanken overstemden vrijdag
en zaterdag het gekletter van de regen.
Ondanks het barre weer was het
redelijk druk. Tieners met mobieltjes,
een pas de deux met een lantaarnpaal
en flirten onder een grote parasol.
Tekst: Nelleke van Koningsveld
Foto's: André Lieberom

De saxofonisten van Yamento gaan vrijdagavond uit hun dak op het podium op het Dorpsplein

Tropicana 2000: swingen met een
Ze ploft neer en
kan nog net
aan een nieuwe
hoosbui ontkomen

Er wordt met

ontbloot bovenlijf
erotisch gedanst
met een lantaarnpaal

HE COOLEST place
to be' laat de Venice
Beach Club weten
op een bordje aan de
deur. Dat 'cool' wordt wel heel .
erg waar door de schuimkoppen op de zee en de temperatuur die blijft steken op 13,5
graden. In winterjassen en
dassen maakt het publiek zijn
entree bij de strandtent die
deze twee dagen is omgetoverd in een salsapaleisje. De
wind giert om het paviljoen,
maar binnen heerst een zonnig
klimaatje.
Op de pittige klanken van dj
Mauri brengt Claudio Gomes
met zijn assistente een groep
Hollandse bleekneusjes de eerste passen van de salsa bij.
Deze openbare workshop,
waar de vrouwen aanzienlijk in
de meerderheid zyn, wordt pp
de voet gevolgd door de driejarige Roos Stuurman en haar
nog jongere zusje Stella. Veilig
op schoot van papa en mama
volgen ze vanonder hun blauwe hoedjes de wankele schreden van de volwassenen op de
dansvloer.
Even later nodigen de heren,
aangemoedigd door Gomes,
wat onwennig een dame uit om
samen het geleerde uit te proberen. „Jullie zijn nu de baas,"
roept de kleine salsameester
met zijn extravagante haardos
door zijn headset. „ Jullie hebben een uur de tijd om te doen
wat jullie willen," laat hij weten
tot hilariteit van het publiek.

T

De kleine meisjes zijn nu ook
opgesprongen en swingen met
hun ouders, Grace en Rob,
mee aan de kant. Zelf blijken
ze fervente beoefenaars van
deze tropische dans. „Straks
gaan we even eten en dan hebben we het geluk dat we voor
vanavond een oppas konden
regelen," vertelt Rob. Het
tweetal is van plan - of het nu
binnen of buiten is - het festival dansend door te brengen.
„Als het regent, dan blijven we
hier en anders gaan we ook nog

Caribbean Wave maakt er zaterdag aan het einde van de Haltestraat een swingende boel van

het dorp in."
Als de zon onder is, jagen de
wolken nog altijd met grote
snelheid langs de hemel. Met
regelmaat van de klok valt de
regen met bakken uit de lucht.
Beelden van stille, natte,
troosteloze straten, waar doorweekte bands voor een handjevol mensen onder een paraplu
staat te spelen, dringen zich
als angstbeelden op. Maar

niets van dit alles. Wandelend
in de . Verlengde Haltestraat
wordt het steeds drukker. Het
strakke geluid van de Caribbean Wave met 'No women no
cry' van Bob Marley klinkt je
tegemoet.
De sexy achtergondzangeres
in hotpaiits staat voor op het
podium en doet de Siberische
temperaturen vergeten. Het
enthousiasme van de bandle-

Bij paviljoen Venice Beach breekt zaterdag de zon heel even door tijdens de salsavvorkshop. Een paar dansers
maken daar meteen gebruik van

den spat van het toneel en
mensen laten de heupen wiegen, zelfs vanonder de paraplu's.
Verderop in de straat is een
speedboot gestrand. Voor de
gelegenheid is er een bar in geinstalleerd, er worden exotische cocktails uitgedeeld om
de sfeer 'hot' te houden. Twee
meisjes omhelzen elkaar en
verontschuldigen zich beiden

naar degene die in hun por
spreekt door hun mobieltjes:
„Sorry, moest even zoenen."
Laurel en Hardy verkopen
satés en hamburgers in slapstickstijl voor het gelijknamige
eetcafé. Een clubje tieners met
natte haren roept melig naar
iedere passant: lekker kontje,
lekker kontje. Een bos glimmende ballonnen sliert -aan
een koordje door de straatjes.

De verkoper is niet te zien. Het
figuurtje van Winnie the Pooh
bovenaan de tros helt op in het
donker en lijkt met starre ogen
het festival te kunnen overzien.
Bij de Yanks is het even pauze. Een cd met gropvy funknummers vult het pleintje. Ondanks de nattigheid wordt er
heftig geflirt onder grote blauwe parasols. Een jongen voert
een erotische dans uit met een
lantaarnpaal. Hij trekt zijn Tshirt uit en zwaait die boven
zijn hoofd. Een vriend kijkt bezorgd naar zijn ontbloot bovenlijf en trekt hem het kledingstuk weer aan.
Rob en Grace worden weer
gesignaleerd op het Gasthuisplein, bij dit soort evenementen ook wel het Salsaplein,
waar The Tropics Sound onafgebroken caraïbische noten
ten gehore brengt. De kindertjes liggen op één oor en papa
en mama zetten hun beste
beentje voor. Grace heeft haar
hoge hakken en korte rokje ingewisseld voor'een lange broek
en platte schoenen. Haar lange
zwarte haren zwieren wild in
het rond bij het dansen.
„In Venice Beach heb ik in
vol ornaat gedanst," lacht ze.
„Maar hier is geen houten
vloer en het is te koud voor
blote benen. De salsa is een
tropische dans en sexy kleding
hoort daar echt bij." Om 12 uur
zal de betovering verbroken
worden, want dan moet de oppas naar huis, dus mengt het
echtpaar zich haastig weer onder de dansers.
Winnie the Pooh duikt opnieuw op uit het donker. Zijn
gummende vriendjes deinen in
een bol om hem heen. Dan
neemt hij een spurt om onder
de luifel van de viswinkel te
worden gewurmd. De eigenaresse van de ballonnen ploft op
een stoel en kan nog net aan
een nieuwe hoosbui ontkomen.

Halverwege de Haltestraat is het zaterdagavond tijdens Cumbanero behoorlijk druk
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NU BIJ AUTO VEENEMAN & VROEGOP
1 JAAR UITGESTELDE BETALING VAN
CLARION Radio/Cass. CD-wisselaar KADO!
*Vraag naar de voorwaarden.
fc1- Sf

VROEGOP

auto i/eeneman
AMSTERDAM ZUID OOST
Schepenbergweg 43
telefoon 0 2 0 - 6 9 1 0201
Micra 1 3 LX 3drs, L Green m 02 94
68 000 km
f 12 995
Micra 1 O GL Sdrs, BI Green m
09 95 35 000 km
f 74995
Micra 1 3 SE Airco 3drs D Green
05 99 20 000 km
f 24995
Micra 1 3 Sdrs Aztek, Mist Yellow
1999 5 000 km
f 25995
Almera 1 4 4 drs GX Airco, Silver
06 97 30 000 km
f 24995
Almera 1 4 Sdrs Pulsar Airco,
M Red 08 97 33 000 km
f25995
7x Almera 3/4/5 drs, 1999, Zeer
compleet
f 29 995
Pnmera 1 6 LX 4drs Airco, M Red
0 9 / 9 4 102 000 km
f 76995
Pnmera 2 O Invitation Sdrs, M Red
09/96 80 000 km
f 23995
Pnmera 1 6 Si 4drs, Rood 04/97
37099 km
f27995Pnmera 1 6 SLX Sdrs, BI Green
06 98 21 500 km
f 31 995
Sunny 1 4 LX+, Sdrs, Rood 01 93
90000 km
f 7 7 995
Sunny 1 4 4drs, Clair, BI Green
01 95 37000 km
f 75995Sunny 1 4 Sdrs, Clair, Rood 01 95
62 000 km
f 75995Maxima 2 O V6 SLX, M Red 12 96
54 000 km
f 33 995
Maxima 2 O V6 SE, M Red 09 98
40 000 km
f 45 995
Maxima 3 O V6 SE Autom, Silver
05 98 55 000 km
f 54995Serena 2 O SE 4drs, Twotone Blauw
97 60 000 km
f36995
100 NX 1 6 SLX+ T Bar, Wit 08 96
72 000 km
f 26 995
100 NX 1 6 SLX T Bar A u t , Wit
1991 74 000 km
' f 75995-

AMSTELVEEN
Bovenkerkerweg 5-9
telefoon 0 2 0 - 6 4 1 0818

s u f-o i/eeneman D u l-G i/eenemsn
£
i

AMSTERDAM WEESP
Hogeweyselaan 207
telefoon 0294-480041

AMSTERDAM OOST
Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51

Micra 1 3 LX Sdrs, Rood 1 2 9 2
E | Nissan 100 NX 1 6 16V, Bordeaux
39 737 km
f 70 500
Rood dec 1992
f 75995[ Nissan Micra 1 O 16V 3drs Jive,
Micra 1 3 SLX Sdrs, Groen 10 93 K
Rood
1994
f 7399568837 km
f 11 995 i
| Nissan Micra 1 3 16V Sdrs TC,
Zwart 1995
f 14995Micra 1 3 GX Sdrs, Groen 04 96
[ 74016km
f 76250-Jj | Nissan Micra 1 3 16V Sdrs GL
Yellow 1996
f 75995Micra 1 3 Aztek Sdrs, 1 2 9 9
i Nissan Almera 1 4 16V Sdrs S,
' 1 040 km
f26495 ' Yellow 1995
f 78995
i Nissan Almera 1 4 16V 3drs GX,
l Sunny 1 4 Clair 4drs, Groen 05 94 I Wit 1995
f 77995119 428 km
f 77995 B
Fiat Punto 55 SX FORTUNA,
l
i ' Blauw 1998
f 78995Sunny 1 4 Clair Sdrs Silver 06 94
l 85011 km
f 72 995-i I Ford Escort 1 8 16V Sdrs, Zilver
1995
f 76995Almera 1 6 GX Sdrs, Zwart 10 98 E Nissan Vanette 2 3 diesel, airco
l 29 497 km
f 27495 8 1 B Rood 1 997 ex BTW
f 78 750
, Nissan Sunny 1 6 16V 4drs LX,
! Almera 1 6 SR Sdrs, Zwart 01 99 l Grijs 1994
f 74995
28 900 km
f 29495 l
Nissan Pnmera 1 6 16V Station
f 22995' Almera 1 6 GX 4drs, D Rood 03 99 ' l Blauw/Groen 1995
•
131995 . Nissan Almera 1 6 16V Automaat,
Rood 1997
f 25995Pnmera 2 O Inv 4drs, D Rood 05 93 E Nissan Almera 1 6 16V GX, 3drs,
l 84 284 km
f 74 995 Ë l Zilver 1998
f 27995
Nissan Pnmera 2 O 16V SLX Autol Pnmera 2 O LX 4drs, D Rood 11 94 B l maat, Zilver 1996
f 27995
63 373 km
f 77995 | Nissan Micra 1 O 16V Sdrs, wit
l
1
f 72995Pnmera 2 O SLX 4drs, aut D Rood '| 1994
Nissan Almera 1 6 16V Sdrs Flonda,
02 98 29 164 km
f 36995
l Bor Rood 1997
f 24995Maxima QX 2 O SLX 4drs, Beige
B Nissan Pnmera 2 O SRi 4drs,
| 09 95 165441 km
f 78995 | Purp Blauw 1996
f 24 995 Nissan 100 NX 1 6 16V, Sport 1,
, Mazda 323F 1,6 GLX Rood 06 95 .l Blauw 1994
f 27 995
76 045 km
f 74995 | Ford Mondeo 1 6 16V Sdrs CLx,
| Rood 1996
f 76995
l Mazda 323 1 5p Sdrs, airco Blauw E
Nissan Almera 1 6 GX Automaat,
05 97 77324 km
f 77995l Rood 1997 45 000 km
f 25 995
Mazda 626 1,8 Capella Sdrs, Rood \ Nissan Almera 1 4 16V GX 4drs,
f 2799506 96 42598 km
f 23995 E Rood 1996

Almera 1 4 Sdrs, Pulsar, Zilver
09 99 6 500 km
f 31 995 Almera 1 4 Sdrs, GX, Gold 11 95
1 526 km
f 19995Almera 1 4 Sdrs GX, Groen 01 96
44 000 km
f 21995 Almera 1 6 4drs GX, Lichtblauw
05 97 42 000 km
f 24995
Almera 1 4 3drs GX, Blauw 04 98
27500 km
f28995
Almera 2 OD 3drs GX, Groen 11 98
24 000 km
f28995
Maxima 2 O V6 4drs SE, Groen
09 98 38 000 km
t 46995Micra 1 3 3drs LX aut, Rood
06 94 23 000 km
f 17995Micra 1 O Sdrs GX, Groen 03 96
32 000 km
f 18995Micra 1 O 3drs Airco, Rood 06 97
17800 km
f 18995
Micra 1 O 3drs GL, Rood 09 98
22 000 km
/ 20 995
Pnmera 1 6 LX 4drs, Rood 11 94
125 000 km
f 17995Pnmera 2 O Sdrs Invit, Groen
05 96 60 000 km
f 23995Pnmera 1 6 Sdrs GX, Blauw 01 96
49 000 km
f22995Pnmera 1 6 Sdrs Si, Bronze 04 98
30 000 km
f32995Pnmera 2 OTD 4drs SLX, Blauw
01 96 44 000 km _
f37995Primera 1 6 4drs GX, Rood 01 98
19 000 km
f32995
Pnmera 2 O Estate SLX, Blauw
01 98 56 500 km
f 34995
Sunny 1 4 3drs Xi, Zilver 01 94
79 000 km
f 15995
Sunny 1 6 Sdrs Sail, Grijs 03 95
4 000 km
f 77995-

Voor alle buitensporters.
Van sporl gen et |e het meest als |e dat bu ten

centrale portiervergrendelmg en schi|fremmen rond

kunt doen Hetzelfde geldt voor outori|den Vandaar
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comfortabel zitten
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de

mooiste

kunststof kap en donkere achterlichten
Volkswagen is overigens official sup

staat ve ligheid voorop

Daarom zi|n een aantal zaken bi| de Cabno ge

pher van het NOONSF

plaatsvinden bij uw Volkswagen dealer Maar

woon standaard airbags voor bestuurder en voor

dat ontdekt u vanzelf als u bi| ons langskomt voor

passagier gordelspanners een derde remlicht een

een proefrit

n hoogte verstelbare stuurkolom stuurbekrachtging

De Golf Cabriolet van Volkswagen.
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Auto Strijder B.V.

Met 1 jaar of 20.000 km official dealer garantie!
l

• 24-Uurs Nissan Alarm Service
*Gratis Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel'

Quality-Line Occasions
Metljaar of 20.000 K//ometer|
Off;c;a/ Dealer-Garantie!
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Nieuwe prijzen Nationale Postcode Loterij

K ï

N!

03 11 14 17
20 37 40 44
52 58 67 70
81

BIJ de Postcode Loterij zijn de komende
maanden nog meer miljoenenprijzen te winnen U kunt uw kans op deze
miljoenen vergroten door nu (extra)
loten te bestellen Want de miljoenen
zijner dusga meeopjachti Win de
vernieuwde Postcode Jackpot die kan
oplopen tot maar liefst 14 miljoen
gulden Of de Postcode-Kanjer die dit
jaar minstens 32,8 miljoen bedraagt
Binnenkort verklap ik u nog meer nieu
wemiljoenenprijzen En ook alle ande
re prijzen blijven, zoals elke week de
Postcode Straatprijs van 25.000 gulden voor ieder lot m de winnende
postcode plus kans op een BMW
extra!

in Bergen NH

met

ƒ 25.000rvoor elk lot

en voor
1861 SBO1O
extra: een BMW!

Iedereen winst...

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5 425 exemplaren
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam

En u weet, u wint nooit alleen i Want
van elk lot waarmee u uw kans op al
die miljoenen pakt, gaat zes gulden
naar de Goede Doelen Zo betekent
uw deelname winst voor ons allemaal'
Dus vul snel de bon op deze pagina
in en doe mee

Kijk zondag 23 juli:

22 00 uur TROS TV2
en bel tot maandag

Gebruik onderstaande coupon voor het mvullen van uw tekst Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (mcl BTW)
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week la
ter

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
1 6 00 uur)
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gast
huisplein 12, Zandvoort

2200uur0909O055

09cpm) om kans te
maken op een

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Caroline Tensen Kijk elke zondag 22 00 uur bij de
TROS naar Postcode Loterij Zomerfestival en maak
kans op fantastische prijzen'

Voor de particulier

1861 SB
13 winnende loten

Benvenuto
herenkostuum

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

BON VOOR MILJOENEN
[ir Ü3, ik wil kans maken op alle prijzen
in de Nationale Postcode Loterij, inclusief
de Postcode Kanjer, de Jackpot, de Straat
prijzen en de wekelijke Kien prijzen
Hiermee steun ik 28 goede doelen
D 3 loten ( 3 x / 12,50}
O 2 loten ( 2 x / 12,50)
(1 x ƒ 12,5O)
Dl lot
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m
bloklelters. Deelname houdt in aanvaarding van
het reglement op aanvraag verkrijgbaar bij
Ledenservice, tel 0900 300 1500 (35 cpm)

Ik machtig u hierbij tot wederopzeggma
om eenmaal per maand de inleg voor de
maandelijkse trekking en eenmaal per jsar
voor de Extra Trekking van nevenstsande
rekening af te schrijven

D de heer

D mevrouw

Naam
Adres

22 juli
Simmer2000
Uitzwaaidag
Leeuwarden

Postcode
Plaats
(Post)bank

23 juli
Camping
Mooi Bemelen
Bemelen

Bal mij bij een prijs
boven ƒ 10000,Datum
Handtekening

t/tn 3 rt-gcls

f

606

t/m A regels

f

8 08

t/m 5 egels

f 1011

t/m 6 regels

f 1? 13

t/m 7 egels

1 1415

t/m 8 regels

f 1617

t/ n 9 regels

f 1819

l/n 10 egels

1 2021

Prijzen zijn mcl 1 7 5 % BTW Verstuur of fax deze bon naar Micro s Weekmedia Postbus 156
1000 AD Amsterdam fax 020 665 6321
Naam
Adres

1500007

Postcode/Plaats

NATIONALE
HH l Q T F p? l J H
Bon uitknippen en m een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
»w i_ v-» i i_
w mm Nationa|ePostcodeLotenjfAntvvoorc)nutTlmBr 19503,1100VM Amsterdam
l DB loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justilie onder nummer L O 890/0098/831 5 d d 19/12/1997

www postcodeloterij nl
'-'Jl
g

Ledenservice
0900-300 1500135 cpm)
"ZctfouMn voorb*h»ud*n

Dat is ook

de reden dat er diverse speciale acties

Burg van Alphenstraat 102 2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 5714565

• Alle Q-Lme Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd
* Gratis Mobiliteitspas

routes

lederen sportstuur een snel opklapbare

' . 1,195,-

Omdat de Golf Cabriolet een echte
Volkswagen

langs

oantol sportieve items Zoals een 3 spaaks

Lichtmétalen
Velgen
al vanaf

uiterst

cru sen

Daarnaast beschikt de Golf Cobno over een

Maar natuurlijk ook van

ku pstoelen die er niet alleen sportief
uitzen

is

Plaatsingsdatum/data

Telefoon
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
Oplage 80 600 exemplaren

Nissan creëert 300

DaimlerChrysler

Fiat Punto Speedgear

en
Hyundai Motor

Voor ieder wat wils

Company

nieuwe banen
De vraag naar nieuwe Nissans
die m de Spaanse fabriek
(NMISA) van de band rollen
neemt sterk toe ?o sterk dal
Nissan genoodzaakt is een
derde shift aan de drie ploe
gendienst toe te voegen
Hiermee creëert het Japanse
merk 300 nieuwe banen waamee de capaciteit van de
fabriek optimaal benut wordt
In Spanje bouwt Nissan onder
meer de nieuwe Almera Tino
(in augustus op de markt) en
de zeer succesvolle Terrano II

vormen alliantie
DaimlerChrysler heeft 10 procent van de aandelen van de
Hyundai Motor Company verworven Jurgen Schrempp,
voorzitter van de Raad van
Bestuur van DaimlerChrysler
AG, legt uit waarom "Hyundai
Motor Company is een ideale
partner om de groeiende rol
van DaimlerChrysler m Azië
verder uit te bouwen Hyundai
is zeer succesvol, winstgevend
en verreweg de sterkste speler
op de Koreaanse automobielmarkt '

Actie Daewoo
Het chromen
pookje valt
lekker op in het
interieur

British Classic Car

&
Bike Festival
Het TT-circuit in Assen staat tijdens het British Classic Car &
Bike Festival m het teken van
Engelse auto- en motormerken Op 5 en 6 augustus, tegelijk met de Marlboro Masters,
worden bijvoorbeeld een
sprmtcompetitie gereden en
een slalomcompetitie gehouden voor Britse bohdes en
motoren Het circuit is geopend van 10 tot 18 uur De
entreeprijs bedraagt 22,50 gulden per persoon, kinderen tot
en met 12 jaar mogen gratis
het terrein op

De Fiat
Punto 1 2 16 V
ELX heeft m de
carrossenekleur
meegespoten
bumpers en
fraaie
wieldoppen

F

iat biedt met de Punto Speedgear de ideale auto aan voor
mensen die houden van veel schakelen maar ook af en toe
lekker willen relaxen De continu variabele transmissie kan
zelf bediend worden door de pook naar voren of achteren te
duwen Ben je dat beu, laat dan de CVT zelf zijn werk doen De
Punto ELX speedgear telt zes versnellingen Wie dezelfde versnelhngsbak bestelt m de Sporting uitvoering krijgt zelfs de
beschikking over zeven versnellingen

De ELX uitvoering van de Punto is
compleet met het comfort van de
versnellmgsbak en de stilte van 1 2
liter motor blijkt deze Punto een
luxe vervoermiddel Het is verras
send dat een krachtbron met zo n
bescheiden inhoud zo weinig
geluid produceert De pook van de

Seat's sportieve familiewagen
De nieuwe Alhambra
heeft van voren
een duidelijk
famihegezicht
gekregen

M

et de facelift van de Alhambra wil Seat zijn sportieve
imago versterken De dubbele koplampen met heldere
glazen en met chroom afgezette logo moeten dit famiegezicht nog verder benadrukken Ook de bumpers met brede
leschermstnps zijn nieuw Alhoewel het verschil slechts enkele
entimeters is, oogt de nieuwe Alhambra een stuk groter dan zijn
voorganger
n het interieur valt het totaal vermeuwde dashboard op De meters
zijn duidelijk zichtbaar gegroepeerd
en ook alle schakelaars zitten binnpn handbereik Opvallend ruime
dashboardkastjes maken de auto
deaal als reisauto Spullen kunnen
onzichtbaar worden opgeborgen
Nieuw m de auto zijn ook de optionele kinderzitjes Deze stoel die
'ikt op een normaal exemplaar kan

m een handomdraai worden omge
toverd tot een veilige kinderstoel
Zowel de leuning als de zitting zijn
zo ontwikkeld dat kinderen van 9
tot 32 kilo er moeiteloos m kunnen
zitten
De motoren zijn nieuw voor Seat
Beide
zijn
afkomstig
van
Volkswagen waar ze al een tijdje
dienst doen De 2 8 liter V6 benzi

nemotor is goed voor 204 pk Dat
maakt de Alhambra tot de sterkste
productieauto
die Seat ooit
gemaakt heeft In combinatie met
de zescilmder krachtbron is de auto
in staat om sportwagenprestaties te
leveren De top van bijna 220 kilo
meter klinkt goed maar dient
slechts ter illustratie van de kracht
van deze nieuwe motor Gelukkig
weet de auto zijn verbruik te
beperken tot iets meer dan 10 liter
op 100 kilometer Voor een auto
van deze afmetingen is dat zeer
netjes te noemen
Op dieselgebied veranderde er
meer De 1 9 liter TDI met 90 pk
krijgt nu ook pompverstuivers In

tegenstelling tot de oude motor
stijgt het koppel met 30 Nm tot
240 Nm Volledig nieuw voor Seat
is de 115 pk sterke TDI variant
Met een koppel van 310 Nm is het
mogelijk om al bij lage toeren vlot
te prestaties te kunnen leveren De
auto laat zich heerlijk licht sturen
en is dankzij zijn hoge koppel ook
nog eens extra aantrekkelijk m het
verbruik Alle nieuwe Alhambra s
zijn voortaan uitgerust met een
zesversnellmgsbak De overbren
gmgsverhoudmgen zijn zo gekozen
dat de auto een extra sportief
karakter krijgt Naast de zesbak is
nu ook een automatische transmis
sie met tnptronic systeem lever
baar Op de meeste uitvoeringen is
deze voorzien van vijf versnellm

:r
is veel te bezichtigen tijdens de
'Urlboro Masters Zo staat de
e
'ran Formule l bohde op
^ndvoort ma=ir ook de Mitsubishi
a
ncer Evo VI van viervoudig rallyereldkampioen Tommi Makmen
r
de Yamaha 500 cc motorfiets
an
Max Biaggi De racesimulator
a
' een grote publiekstrekker zijn
R
dit geavanceerde apparaat
'ordt een snelle ronde over een
Jr
and Prix circuit natuurgetrouw

Nederlandse uitvinding

Fiat is overigens niet de enige auto
fabrikant die auto s met een conti
nu variabele transmissie levert
versnellmgsbak is m glimmend
Nissan gaat bijvoorbeeld de Almera
chroom uitgevoerd De bediening Tino met een zelfde bak leveren En
werkt hetzelfde als bij andere auto
daar mogen we als Nederlanders
maten BIJ stand D wat staat voor best trots op zijn Het betreft
drive trekken we de pook naar namelijk een uitvinding van Huub
links Een indicator op het dash
van Doorne die het systeem m de
board geeft de versnelling aan Een Daf Vanomatic introduceerde
duw naar voren betekent een ver
snelling hoger een beweging naar Tipisch Italiaans
achteren het omgekeerde Dit
gebeurt schokvnj en snel een ken
Verder is de Punto ELX gelijk aan
merk voor een auto met continu andere Punto s Dat betekent dat
variabele transmissie
hij ook de stuurbekrachtiging heeft
met de lichte City stand Het
De naam Speedgear wordt meteen stuur van de Punto is dan met de
duidelijk In de normale stand doet pink te bedienen en mparkeren
de bak alles zelf Geef vol gas en wordt een fluitje van een cent
het toerental blijft constant op Eenmaal buiten de stad is het raad
5 000 toeren Een CVT past zich in zaam deze lichte besturing uit te
feite aan het gewenste motorver
schakelen
mogen aan Wie echter alle 80 pk s
De ELX uitvoering heeft comforta
uit de Punto wil ontlokken moet de bele stoelen met een blauwe stof
zaak zelf m de hand nemen Toch Dat ziet er fraai en typisch Italiaans
legt de CVT dan ook de bestuurder uit De knoppen voor de elektrische

ruitbediening zitten op de midden
console van het dashboard Het is
logischer deze op de portieren te
plaatsen maar ja logica is vaak ver
te zoeken in een Italiaans interieur
En dat is nu juist de charme waar
velen voor vallen De Blaupunkt
radio heeft Fiat bijzonder mooi m
de bovenkant van de middencon
sole geïntegreerd De speciaal voor
Fiat vormgegeven installatie is
onbruikbaar voor andere auto s en
dus ongevoelig voor diefstal
Fiat heeft met de Punto ELX
Speedgear weer een aantrekkelijke
variant binnen het gamma Het lijkt
alsof er voor een ieder die een
compacte auto wil een geschikte
Punto is Wie zijn wilde haren nog
niet verloren heeft en van sportief
houdt kan een Sporting (ook als
Speedgear) of HGT bestellen
Mensen die van comfort houden
kiezen voor de ELX Speedgear

Op 5 en 6
augustus
vindt op
Zandvoort
het grootste
autosportspektakel van
Nederland
plaats

hebben acte de presence gegeven
op Zandvoort Rubens Banchello
David Coulthard Pedro Dmiz
Giancarlo
Fisichella
Ralf
Schumacher en natuurlijk Jos
Verstappen zijn er geweest

succesvol
De controversiële redamecam
pagne van Daewoo 'Daewoo
sponsort 2000 Euro' heeft zijn
vruchten afgeworpen
De
campagne heeft geleid tot veel
bezoekjes aan de showroom
Een flink aantal Lanossen
Nubira's en Leganzas is, met
een inruilkorting van 2000
Euro (4 407,42 gulden) bovenop de officiële ANWB/BOVAG
koershjst
direct
verkocht
Overigens heeft Daewoo de
rechtszaak die tegen de reclamecampagne was aangespannen door de UEFA gewonnen
Volgens de voetbalorganisatie
was bij de campagne sprake
van merkmbreuk misleiding en
onrechtmatigheid maar de
rechter oordeelde anders

Stephan Vermeulen
Waarvan
belastingen ƒ

SPECIFICATIESviercihnder
benzine met
zestien kleppen
Cilinderinhoud 1 242 cm3
Vermogen
80 pk bij
5 500 t p m
Max koppel 114 Nm bij
4 000 t p m
Acceleratie
126 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
165 km/uur
Gem verbruik 6,7 ltr/100 km

9 389,-

Motortype

Prijs

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS
Airbags
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte/lengte
verstelbaar

f 30 495 -

nder de aanduiding RAV4 (Recreational Activity Vehicle)
'lanceerde Toyota een opmerkelijke 4x4-auto m 1994
Nederland was een van de weinige markten waar hij met
de meer tot de verbeelding sprekende naam Funcruiser zijn
entree maakte Dit model zette in veel opzichten een trend Het
was toen de eerste vierwielaangedreven auto met het onderstel
en een carrosserieconstructie (chassis en carrosserie vormden
een geheel) van een normale personenwagen Toch oogde hij
door zijn grote wielen en hoge zitpositie als een serieuze terreinauto

is het middendeel op het d?sh
board Door de metaaltmten en de
imbusbouten op de hoeken lijkt het
een groot uitgevoerd C shock hor
loge En m het instrumentenpaneel
steekt de kleine centiaal geplaats
te toerentellei iets boven de ande
re meters uit lekker stoei en eigen

Williams couieur Jenson Button
werd vorig jaar nog vijfde Dit jaar
verdedigt Jeroen Bleekemolen de
Nederlandse
kleuren
Jos
Verstappen won de race m 1993
Torn Coronel m 97

De Funcruiser moest het stellen
zonder de voor dit type auto ken
merkende lage gearing en dat
maakte hem ongeschikt voor het
echt zware offroad rijden Toyota
mikte duidelijk op mensen die de
stoere uitstraling zoeken van een
4x4 zonder daarvooi diiect een
flinke som geld voor neer te hoe
ven tellen en zonder ook maai iets
op comfort te willen inleveren Van
een verkoophit kun je niet spieken
tenminste m Nederland Het beste
jair was 1999 Toen zijn er mede
dankzi] een prijsverlaging 281 ver
kocht Met de komst van de miger
gestileeide RAV4 en de keuze uit
meei uitvoeringen moet daarin
verandeim^
komen
Fred

Hagendoorn
van
importeui
Louwman & Paiqui verwacht dat
er dit jaai nog (de levering stirt
eind augustus) 470 worden vei
kocht en volgend jaai een totaal
van duizend
Dat optimisme lijkt gerechtvar
digd Ovei smaak valt natuuilijk
niet te twisten maai de RAV4 ziet
ei veel frisser en vlotter uit Vooral
de vyfdeurs komt vooi de dag als
een strak gelijnde en hoog op de
wielen staande stationwagen die
ook nog eens veel ruimte biedt
Bovendien kan de m twee delen
gescheiden achterbank m zijn
geheel wolden verwijderd Dat is
haitstikke handig Ook heel ipait

Kopla-npen achter helder glas en
een dynamisch naar achter
oplopend lijnenspel geven
de RAV4 een veel sportievere
uitstraling dan zijn voorganger
de Funcruiser

WIJS

4WD of 2WD

nagebootst
De toeschouwer
waant zichzelf achter het stuur van
de Ferrari Formule
Een van de hoogtepunten van de
Masters is altijd de komst van een
giote vedette Bekende namen

Euro 2000

Ook de uitrustingniveaus zijn onder
handen genomen Dat worden er
nu drie de Stella de Signo en de
Sport Deze laatste krijgt extra
grote wielen en speciale bekleding
De luxe Signo heeft houtdecoraties
en een chique bekleding en een cli
mate control Dat laatste moet de
Stella missen maar die heeft wel
een gewone handbediende airco
standaard Eind juli zal de nieuwe
Alhambra m de showroom staan
De goedkoopste uitvoering de
Stella 2 O Stella gaat 58 995 gul
den kosten Daarmee is hij een
fractie duurder geworden

AAarlboro Masters weer hoog;
venement
e voorbereidingen voor
de tiende editie van de
Marlboro Masters zijn
volle gang Op 5 en 6
ugustus zal het Circuit park
andvoort
weer
roodwit
ekleurd zijn Vorig jaar trok
et grootste autosportspektael nog 150 000 bezoekers In
egenstellmg tot de vrije toeiang in voorgaande jaren
dit jaar echter een toeangspnjs van 35 gulden
ievraagd

een beperking op BIJ 6 000
omwentelingen schakelt hij name
lijk alsnog zelf om de motor tegen
al te hoge toerentallen te bescher
men Het is dus een eigenwijze en
intelligente versnellmgsbak Om
brandstof te besparen heel ver
standig n deze tijden van extreem
hoge benzmepnjzen kent de auto
maat ook een E stand Door een
druk op de knop schakelt de Punto
eerder op en reageert hij bij gasge
ven niet meteen als een krolse
kater

Dankzij de permanente vierwiel
aandrijving kleeft de RAV4 aan het
asfalt Een viscokoppelmg zorgt
ervoor dat de aandnjfkrachten
geleid worden naar de wielen met
de meeste grip De duedeurs uit
voering stuurt het meest spoitief
terwijl de vijfdeurs met zijn langere
wielbasis een fiactie mcci comfort
biedt Dit model vormt een primi
altermtief voor een doorsnee sta
tionwagen Het is wellicht ook
daarom dat Toyota de RAV4 vooi
taan ook met tweewielaandrijvmg
(vooiwielen) aanbiedt De vijfdeurs
komt dan op een pnjs van 54 990
gulden en de driedeurs op 49 490
gulden De auto heeft m dit gpvil

een 125 pk sterke 1 8 liteimotor
met variabele kleptimmg (VVT i)
De vierwielaangedreven RAV4
heeft een 2 O liter VVT i motor van
150 pk Voor deze krachtiger
motoi en de twee extra aangedre
ven wielen vraagt Toyota exact vijf
mille meer Standaard in de Linea
Luna zijn ABS twee anbags elck
tusch te bedienen ramen centiale
deuiveigrendelmg met ifstandsbe
diening en elektnsche veistelbite
buitenspiegels De luxere veibie
Linea Sol heeft aluminium wielen
met brede banden spatboidver
bieders en airconditioning Deze
uitrusting is er alleen m combinatie
met de tweehtermotor en 4WD
W/m Ottcn

STIJLVOL
CONCEPT:
•4 Rolf Benz 2700
Voor dit zitmeubel ontwikkelde Rol Benz
een nieuw draagconcept. De zachte
kussens lijken daardoor te zweven.

Designcentrum Van Til heeft een
complete afdeling ingeruimd voor
de collectie van Rolf Benz.

Bijna alle bekende én nieuwe
modellen van dit topmerk worden
hier groots gepresenteerd.
Zitprogramma's in variabele
T Rolf Benz 7700
Licht geconstrueerde eetfauteuil met taps
toelopende rugleuning en smalle pootjes

opstellingen. Fauteuils, salontafels
en eetkamers vormen de perfecte

1OLF
ENZ

aanvulling op het Benz-concept.
Met de collectie 2000 geeft
Rolf Benz het wonen opnieuw
een andere dimensie. Wie zijn
individuele grenzen op dit punt wil
verleggen bezoekt de Rolf Benzpresentatie bij Van Til.

*• Rolf Benz 7000
Met de tweestandenstoel van
deze eetkamerset bewijst Rolf Benz
opnieuw zijn klasse. Na de maaltijd
zet u 'm met het verstelmechanisme
in een meer relaxte stand!

•4 Rolf Benz 520
Tijdelijke aanbieding bij Van Til.
In diverse kleuren leer.
2-zits (178 cm) van 4.675,00 nu 3.595,00
3-zits (220 cm) van 5.262,00 nu 3.995,00

T Rolf Benz 4300
Tijdelijk bij Van Til deze traploos
verstelbare draaifauteuil in diverse kleuren
leer van 5.475,00 aanbieding 3.995,00.

T Rolf Benz 390
Tijdloze bijzetfauteuil met volwaardig
zitcomfort. Tijdelijk in diverse leerkleuren
van 2.577,00 aanbieding 1.885,00.

T Rolf Benz 7100
Comfortabele eetfauteuil op zwenkwielen
of metalen pootjes. Tijdelijk in diverse leerkleuren van 2.731,00 aanbieding 2.195,00.

T Rolf Benz 7400
De nieuwste eetkamerfauteuil heeft
een hoge rugleuning en een stabiel
aluminium frame.

\ i

I~;r7~.

A Rolf Benz 7200
Ergonomisch gevormde eetfauteuil.
Leverbaar in kantelbare, vaste en
draaibare uitvoering.

'•

-

•H-Ui !

A Rolf Benz 370
Duitse perfectie in tropisch jasje. Fijn rotan
vlechtwerk over een stabiel metalen frame.
De kussens zijn dik en comfortabel.

Rolf Benz 322 A
Bekroonde 'klassieker' van Rolf Benz
op handgegoten pootjes van massief
aluminium. Arm- en rugleuning bieden
comfort bij verschillende zitposities.

INTERNATIONALE TOPMERKEN Bü VAN TIL
Alessi. Arco. Arflex. Artifort. Auping. Arx.
Banz Bord. Baxter/Behr. Belgo Chrom.
Bellato. Rolf Benz. Besouw. Bielefelder
Werkstatte. Brarïd en van Egmond.
Bree's. Cascade. Castelijn. Cecotti.
Classicon. Gor. Danca. Danskina.
DeSede. Dimico. Duresta. Duriet. Dutch
Originals. Eilersen, Fontane Arte. Felice
Rossi. Fendl. Fischbacher. Flexforrn.
Galotti, Gasparucci, Geka. Gelderland.

« Rolf Benz 200
Geometrische vormen in harmonieuze
symmetrie. Een programma voor
individualisten: talloze opstellingen
en opties zijn leverbaar.
Rotf Benz 2600 >
Een fauteuil uit één stuk dfe
ergonomisch comfort combineert
met een uiterst elegante lijnvoering.

Rolf Benz 3500 A
Eigentijds zitconcept op chique
metalen pootjes. Als losse bank of
in geschakelde opstelling leverbaar.

* Rolf Benz 4100
Lounge chair met unieke vrijdragende
constructie. De voetsteun zit onder
de zitting verstopt.

,-'<.

Ghyczy. Grange, Harvink. Heidense. HF
Style. Hülsta. Indoor. Interstar. Jab.
Hennie de Jong. Jori. Kartell. Kendix.
Koekoek. Kvadrat. Label. Leolux.
Lourens Fisher. Van Maanen. Metaform.
Minotti, Minty. Mol & Geurts. Molinari.
Möller Design. Montis. Moroso.
Muileman. Musterring. Muylaert. Nelo. •
Norma. Noteborn. Omnia. Pastoe.
Ploeg. Poliform. Pullman. RAG. Rohé.
Room by Wellis. Saporiti. SDB Design.
Spectrum. Stelton. Superba. Swissflex.
Tecta. Team by Wellis. Terzani. Thörmer.
Treca de Paris. Tonon. Walraven.
Wittmann. WK. Young International.

Ons adres:
Noorderkade 1038
1823 CJ Alkmaar
Telefoon (072) 5112760
Volg de borden
B Eigen parkeerterrein

Openingstijden:
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten
www.vantil.nl

van
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INNOVATIEF
CONCEPT:

zitmeubel Tango
In stof Aberdeen fauteuil (111 cm)
(div. kleuren)
2 zits
(172 cm)
3 zits
(203 cm)

fauteuil Panta Rhei
design 1999 Hugo de Ruiter

van 4080,van 5240,van 5595,-

Nu 3795,Nu 4845,Nu 5150,-

fauteuil Sentia
design 1998 Gerard Vol Ie n broek

bank Danaïde
design 1997 Stefan Heiliger

i bijzettafel Volare
design 1998 Jan Armgardt

zitmeubel Mincio
In Alcantara
2 zits
(158 cm)
(div. kleuren)
, 2,5 zits (178 cm)

van 4119,
van 4415,

Nu 3545,Nu 3795,-

tv meubel Horizon
design 1998 Willem Sterken

^-

~\

zitmeubel Bora-Bora
In stof Albano
fauteuil ( 88 cm)
(div. kleuren)
2 zits
(147 cm)
2,5 zits (176 cm)
3 zits
(194 cm)

van 2705,
van 3720,
van 4305,
van 4515,

Nu
Nu
Nu
Nu

2450,
2995,
3495,
3895,
fauteuil Pallone
Met zit in leder Wapiti en
rug in leder Topaz (86 cm)
van 2530,- Nu 2195,-

fauteuil Papageno
design 1993 Jan Armgardt
INTERNATIONALE TOPMERKEN BU VAN TIL
Adele C. Aleph. Alessi. Arco. Arflex.
Artifort. Auping. Arx. Banz Bord.
Baxter. Berm Belgo Chrom. Bellato.
Brand en van Egmond. Rolf Benz.
Besouw.

Bielefelder

Werkstatte.

Bree's. Brühl & Sippold. Cascade.
Castelijn. Cecotti. Classicon. Cor.
Danca. Danskina. déSede. Dimico.
Duresta. Durlet. Dutch . Originals.
Eüersen.

Felice

Fischbacher.

fauteuil Dolcinea
In leer Topaz (kleur zwart)
van 3280,- Nu 2850,In Alcantara (div. kleuren)
van 2885,- Nu 2690,-

zitmeubel Bora-Beta
Model met hoge rug en zit.
In stof Albano
(div. kleuren)

fauteuil
2 zits
2,5 zits
3 zits

( 88 cm)
(147 cm)
(176 cm)
(194 cm)

Rbssi.

Fendi.

Flexform.

Flou.

Fontane Arte. Galotti. Gasparucci.
Geka. Gelderland. Ghyczy. Grange.

van 2940,
van 4240,
van 4800,
van 5160,

Harvink. Heidense!. HF Style. Hülsta.

Nu 2695,
Nu 3750,
Nu 4245,
Nu 4575,

Indoor. Interstar. Jab. Hennie de
Jong. Jori. Kartell. Kendix. Kill.
Koekoek. Kvadrat. Label. Lazyboy.
Leolux. Lourens Fisher. Van Maanen.
Metaform. Minotti. Minty. Mol &
Geurts. Molinari. Möller Design.
Montis. Moroso. Moser. Mulleman.
Musterring, Muylaert. Neb. Norma.
Noteborn. Omnia. Pastoe. Ploeg.
Poliform. Pullman. RAC. Rohé.
Room by Wellis. Saporiti. Schutz.

stoelen Antipode
design 1995 Clemens Briels
zitmeubel Parma
Tijdloos, luchtig gevormd zitprogramma met
afritsbare kussens en prima comfort.

'auteuil Amphora
7996 Frans Schrofer

In stof Cybelle
(div. kleuren)
In leer Wapiti
(enkele kleuren)

2 zits
2,5 zits
2 zits
2,5 zits

(149
(179
(149
(179

cm)
cm)
cm)
cm)

van
van
van
van

31 65,3390,4585,5050,-

Nu 2575,
Nu 2950,
Nu 4140,
Nu 4655,

SDB Design. Spectrum. Stelton.
Superba. Swissflex. Tecta. Team by
Wellis. Terzani. Thonet. Thörmer.
Treca de Paris. Tonon. Walraven.

Ons adres:
Noorderkade 1038
1823 CJ Alkmaar
Telefoon (072) 5112760
Volg de borden
Q Eigen parkeerterrein

Openingstijden:
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten
www.vantil.nl

Wittmann. WK. Young International.

van

DESIGNCENTRUM
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O Ik wil graag een proefabonnement op Het Parool van
3 weken voor 10 gulden, tevens maak ik kans op 2 gratis
kaarten voor Sail 2000.
Ik beslis daarna of ik abonnee word
O Ik wil direct een abonnement op Het Parool en ontvang
Het Parool de eerste 2 weken gratis, tevens maak ik kans
op 2 gratis kaarten voor Sail 2000.

Handtekening:

(o.a voor controle bezorging) K02500C/V

Het abonnement van mijn keuze is:

Betaling per
acceptgiro

Automatische
betaling

Kwartaalabonnement

n ƒ 112,75

a ƒ 110,25

Halfjaarabonnement

n ƒ 211,00

n ƒ 208,50

Genoemde prijzen zijn geldig in Nederland
Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:

Bi

' automatische betaling is mijn bank/gironummer:

Het Parool
Antwoordnummer 2470
1000 PA AMSTERDAM
Bestaande lezers van Het Parool kunnen ook meedoen, stuur een briefkaart naar Het Parool, postbus 507,1000 AM Amsterdam,
onder vermelding van "Abonnee-actie Sail"

Gein. Zuiidvoori
Swalucsiraul2
2042 KBZancIvoorl
TEKST : AM. Archief
hè/., wijk 2042/7

tel: 5733003

g/ NIEUW! SPARE-RIBS MENU ®
g>
voor slechts 19,50
; 'O
Woensdag 26 juli 2000
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Datum
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli
01 aug

02 aug

HW
11.40

00.18
01.26
02.28
03.18
04.09
04.56
05.40

LW
07.05
08.16
09.10
10.25

11.35
12.30
00.35
01.26

Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 30, oplage 5.425 Editie 17

HW

LW

19.25
12.50
14.00
14.59
15.51
16.41
17.27
18.12

20.30
21.45
23.16
23.55

Los nummer 2,10 gulden

Gabija heeft
geen bontjas
nodig

Pret
pils en
paardenpoep

15.06
15.53
Maan-

stand: N M ma 31 juli 04.25 uur.
H W: wo 02 aug 05.40 uur, + 128 cm NAP.
LW: wo 02 aug 01.26 uur, - 82 cm NAP.
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Nieuw plan
Boulevard
Barnaart

T"olgens
olgens nüj staan de laatse
week van juli en de eerste
twee weken van augustus in
het teken van: inpakken en
weg wezen. Heerlijk op vakantie naar onbekende bestemming. Dat
kan ver weg of
dichtbij ztin. Als echte Hollanders nemen we van alles op
vakantie mee. Aardappelen,
koffie, pindakaas, drop, want
stel je voor dat je misgrijpt en
je de dag moet beginnen zonder je Hollandse kopje koffie.
Ook ik ben zo'n oer-Hollandse. Wanneer ik op vakantie ga, neem ik steevast een
groot stuk kaas mee. Het liefst
vacuüm verpakt om zeker te
weten dat 't goed blijft. En wat
dacht je van die handige melkcupjes die zo makkelijk opengaan? Ook die gaan mee. Net
zoals de suikerklontjes en de
lucifers. Op de terugreis neem
ik altijd een plastic potje met
zout retour. Waarom ik dat
doe? Een snufje zout over de
aardappelen is een snufje herinnering aan een fijne vakantie.
Gaat u met het vliegtuig dan
zou ik de vakantiekleding over
twee koffers of tassen verdelen. Ik spreek uit ervaring
Want ooit hebben wij lang op
een zoekgeraakte rugzak moeten wachten. Onze kleding
had ik apart verpakt. Ik had
zoiets van: ieder sjouwt z'n eigen troep maar. Niet doen,
écht niet doen! Want als er
een rugzak of koffer zoek raakt
(zoals bij ons) zit er één persoon zonder spullen. En het is
echt vervelend om vier dagen
zonder badpak, onderbroek
en aanverwante artikelen te
zitten.
Hopelijk komt mijn tip niet
te laat want anders is er maar
één oplossing voor het probleem. Zoeken naar een naturistenstrand. Ik wens u fijne
vakantiedagen met veel zon
want dan heb ik het ook.

V

disch ook kan, wordt in augustus uitgezocht door de provincie," vertelt Van Bommel.
Een lastig punt is volgens
Van Bommel eveneens de aansluiting van de busbaan aan
het begin en aan het einde van
de boulevard. Bij Zandvoort
zou een stoplicht moeten komen. „Maar dat is een dure oplossing."
Over de kosten, totaal 25
miljoen, is evenmin overeenstemming. De gemeente Zandvoort zou vijf miljoen moeten
bijdragen. De
gemeente
probeert echter nog te onderhandelen
met de provincie, die ei~^~~""^^~~ genaar is van
de weg, en de gemeente Bloemendaal.
Ook voor de hulpdiensten
moet nog een oplossing gevonden worden. Als de busbaan
met een bussluis wordt afgesloten, kunnen ambulances en
politiewagens er niet overheen. Van Bommel: „Een elektronisch systeem is ook een
mogelijkheid, maar dat is wel
duurder."
In september komen de
ambtenaren en de ontwerpers
weer bij elkaar.
De gemeente Zandvoort is
redelijk enthousiast over de
plannen. Verkeerswethouder
Hogendoorn heeft zich wel al
een paar keer laten ontvallen
dat hij de parkeerplaatsen van
meters wil voorzien. Dat betekent dat de parkeerterreinen
niet meer verpacht worden zoals nu.
Als de plannen van Palmboom en Van den Bout doorgaan, komt de weg er (gezien
vanaf de duinen) als volgt uit
te zien: schelpenpad voor voetgangers, berm, busbaan, berm,
twee rijbanen met smalle verhoogde middenberm, verhard
talud, parkeerplaatsen, fietsstrook en wandelpad, brede
muur, duinen.
De muur, die vijftig centimter breed is, wordt volgens Van
Bommel van beton. „Voor de
kleur willen we er misschien
natuursteen door laten mengen. Verven heeft geen zin,
want dat verkleurt heel snel."
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Schaatsen met
uitzicht op zee

Serieus balletje trappen

ZANDVOORT - Schaatsen is bepaald niet het eerste waarvoor badgasten naar Zandvoort komen. Toch bouwt de firma Hoeks Ice and Waterworld deze week een schaatsbaan
op het Badhuisplein. In de halfopen tent is het net zo warm
als buiten, dus de wanten en mutsen kunnen thuisblijven.
Alleen het ijs zelf is koud.

Een balletje trappen op het strand heeft tegenwoordig een wat serieuzer karakter. Bij Take Five werdeen dit weekend de voorronden
gespeeld van de Nederlands Kampioenschappen The Foot Locker Beach Soccer Series
Foto Karin Schut

ZANDVOORT - De kans
dat er een lift voor ouderen
en ouders met kinderwagens
op het station komt, wordt
steeds groter. Wethouder
Oderkerk denkt -er hard over
om er tijdelijk een bouwlift
neer te zetten. Ook een vaste
lift bij het stationsgebouw
ligt in het verschiet. Nu is er
alleen een geleidelijke afrit
aan het eind van het perron
bij de Vondellaan.
Oderkerk heeft afgesproken
met het ministerie van Verkeer
en Waterstaat dat de gemeente Zandvoort alvast een vaste
lift gaat betalen in afwachting
van een subsidie van het Rijk.
Voor dit rond is, kan het echter
volgens Oderkerk nog wel een
paar maanden duren.

Beweging in stationslift
„We willen een deugdelijke
lift en dus moet er een goed
plan komen. Het station is immers een monument. De ambteljjke molens malen ook niet
zo snel. Daarom verwacht ik
dat het enige tijd in beslag
neemt voordat uitgezocht is of
wij de lift kunnen voorfinancieren."
Mevrouw Nieuwenburg, die
al twee jaar vecht voor de stationslift, wil daar niet op wachten. Ze heeft de wethouders
Oderkerk en Hogendoorn dan
ook een ander voorstel gedaan.
Nieuwenburg, die in een scootmobiel rijdt, heeft uitgezocht
waar Zandvoort een bouwlift

kan huren. De lift kan volgens
haar aangebracht worden bij
de trap links van het station,
die uitkomt op het parkeerplaatsje.
Oderkerk voelt daar wel wat
voor, al is hij tamelijk voorzichtig. Hij heeft vrijdag een gesprek met de Zandvoortse gehad. „Ik ga kijken of het kan.
Het moet natuurlijk wel veilig
zijn. Bovendien geldt vaak dat
hoe beter een tijdelijke oplossing is, hoe langer het duurt
voordat er een permanente oplossing komt."
Ook de wethouder strijdt al
twee jaar voor de stationslift.
„Waarom het zo lang duurt?

We zijn naar de spoorwegen
geweest, naar Verkeer en Waterstaat, maar overal krijgen
we te horen dat er geen geld is.
Verkeer en Waterstaat heb ik
nu gelukkig voor het blok kunnen zetten door voor te stellen
dat wij de kosten voorschieten."
Een lift in de vorm van een
kunstwerk, zoals raadslid Gerard Versteege, heeft voorgesteld, ziet de wethouder niet
zitten. „Hij roept dat wel, maar
zo werkt het niet. We moeten
een fatsoenlijke lift straks hebben, niet eentje met allerlei
tierlantijnen. Elders in Park
Duijnwijk krijgen we wel een
kunstwerk. Daar ben ik druk
mee bezig. Half augustus komt
de kunstcommissie weer bij elkaar."

Runder hamburgers
4 stuks 5,-

Kipsaté
500 gram 9,95
Grote Krocht 7 - 023 571 90 67

ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddingsbrigade heeft
dit weekend drie keer een reddingsactie uitgevoerd om zeilers te redden. Ook een surfer werd geholpen.
Het grootste probleem deed zich zaterdagavond rond negen
uur voor. De ZRB hielp de bemanning van een catamaran waarvan de mast gebroken was toen de boot omsloeg. De reddingsbrigade sleepte de boot naar de wal.
Bovendien sloeg zowel zaterdagmiddag om half vijf als zondagmiddag om drie uur een catamaran om. De zeilers konden
hun boot niet meer overeind krijgen. Dat lukte wel met hulp van
de ZRB.
Een kite-surfer verloor zaterdagmiddag om twee uur zijn kite.
De ZRB viste de surfer op uit zee en vond ook de kite.

ROEF JIJ nog even of de pindasaus zo goed is," vraagt
Linda van 'de Koekelt aan Cora Lemstra. Cpra proeft,
doet even haar ogen dicht en roept: „Heerlijk, niets
meer aan doen." In de Fahrenheitstraat kreeg de jaarlijkse
buurtbarbecue zaterdagavond een speciaal tintje, want de
straat heeft een barbecuepakket van sauzenfabrikant Remia
gewonnen.
Alie Slagman. „Mijn tauurkinderen noemen me tante Alie,
want ik pas vaak op die schatten. Heerlijk al die jonge mensen om me heen. Mary van
Laar mengt zich in het gesprek
en vertelt dat zowel zij als Alie
weduwen zijn. „Maar wij gaan
sindsdien ieder jaar samen
twee weken naar Spanje. Dan
hebben wij het hartstikke gezellig, hè Alie."
Opa Cor en Oma Loes, zoals
zij door de kinderen in de
buurt worden genoemd, zijn
net terug uit de Dordogne. Zij
laten de buurtjes die bij hen
aan het tafeltje zitten de vakantiekiekjes zien.
„Applausje voor de kok,"
roept het hele gezelschap. Rota
Kiebert woont niet in de straat
maar heeft aangeboden voor
kok te spelen. „Leuk hè, van
mijn vriend," zegt Michiel
Lemstra. „Nu kan ik ook gezellig bij het gezelschap gaan zitten."
Evert 'rode roos' van Unen
(71) is in zijn element, hij is
weer een van zijn oorlogsverhalen aan het vertellen en de
jongere buurtbewoners han-

Eigenaar Wtm Hoeks is ervan overtuigd dat de toeristen
en Zandvoorters massaal in
hun badpak de schaatsen zullen onderbinden.
„Toevallig was ik zaterdag in
Zandvoort en zag daar een vader verveeld achter zijn kinderwagen lopen. Kijk, dacht ik
toen, die hoeft zich straks niet
meer te vervelen."
Technisch hoeft het volgens
Hoeks geen probleem te zijn
om het ijs hard te houden bij 25
graden. „Het werkt net als een
koelkast. Er lopen buisjes met
vloeistof onder de ijsvloer." De
tent, gemaakt door firma De
Boer uit Alkmaar, reflecteert
het zonlicht. Hij kwam op het
idee toen hij tijdens een vergadering zijn medewerkers weer
eens hoorde mopperen over
het eeuwige probleem van het
verhuren van schaatsbanen.
Rond oud en nieuw kan Hoeks
de vraag bijna niet aan. De mobiele ijsbanen liggen dan van
Parijs tot Kiel en van Oostende
tot Den Haag.
„Maar buiten de wintermaanden liggen de schaatsbanen verdomd lang in het maga-

zijn en dat kost veel geld.
Waarom kunnen we het seizoen niet uitbreiden, vroeg ik
me af. Ik heb gewoon de landkaart gepakt en mijn oog viel
meteen op Zandvoort. Dat is
een vriendelijk plaatsje aan
zee."
Hoeks vindt het vooral leuk
dat de schaatsers tijdens hun
rondjes op de 15 bij 30 meter
grote baan naar zee kunnen
kijken. De tent, die op het
schelpenvlak staat, is namelijk
open aan de zeekant. Aan de
kant van het plein komt een
glazen wand.
De bouw van de schaatsbanen is deze week gestart. Wanneer de eerste schaatser zijn
dubbele Rietberger kan maken, is nog niet bekend. „Voor
ons is dit pok nieuw," legt
Hoeks uit. Hij hoopt dat hij dit
weekend open kan.
Op de baan, die zeven dagen
per week van tien tot tien open
zal zijn, kunnen toeristen ook
schaatsen huren. Bovendien is
er niet alleen de mogelijkheid
om vrij te schaatsen. Hoeks wil
ook acts, shows en discpfeesten organiseren op het ijs.

ADVERTENTIE

CENSE&
NVM
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MAKELAAR

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12

Reddingsbrigade redt zeilers
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'Proef jij nog even of de pindasaus zo goed is'

Cora en Linda zijn samen
met Nicolette Bosman en Bettina Burgert de initiatiefheemsters van de derde buurtbarbecue van de Fahrenheitstraat. Het plantsoen is door
hun mannen met partytenten,
vlaggetjes en feestverlichting
getransformeerd tot een gezellig barbecue-eiland.
Scottie (3) en zijn vriendinnetje Jonna skelteren en fietsen midden op straat. Net als
de andere buurtMnderen genieten ze ervan dat de straat
voor een avondje autovrij is.
„Een geinige bijkomstigheid
is dat ik aan Remia gemeld heb
dat wij een straatbarbecue van
plan waren. We maakten daardoor kans op een yerrassingspakket. En we zijn in de prijzen
gevallen," lacht Cora. Ze wijst
naar hun schorten, de bordjes
en het complete sauzenassortiment dat op het buffet staat
uitgestald.
De dertig in warme fleecetruien gehulde buurtgenoten
zijn in opperbeste stemming
als de zelf meegebrachte flessen wijn worden ontkurkt. „Ik
NelKerkman woon hier al 32 jaar," vertelt

De VW moet
concurreren met gsm
en internet, want de
klant wordt
mondiger en
zelfstandiger.

DEZE WEEK
12 PAGINA'S

ZANDVOORT - Er zijn nieuwe plannen voor de Boulevard
Barnaart. Stedenbouwkundigbureau Palmboom en Van den
Bout heeft de plannen voor de weg tussen het Golden Tulip
Hotel en Bloemendaal aan Zee aangepast.
Bij een presentatie een half
jaar geleden in restaurant Les
Pyramides liet het bureau een
ontwerp zien waarop van diverse kanten kritiek kwam. Zo
vreesden viskareigenaren dat
er files zouden ontstaan als ze
's morgens en 's avonds over de
weg zouden rijden met hun
langzame wagens.
Palmboom en Van den Bout
hebben bedacht dat dit op te
lossen valt door een licht verhoogde verharde middenberm, waarop auto's de viskarren kunnen
inhalen.
„De
middenberm is
ook bedoeld
om de verkeersveiligheid te ver- -~~""~~^^~
groten, want bij de inritten van
de parkeerplaatsen komt een
plateau en kan het verkeer uitvoegen via de middenberm,"
legt Hans van Bommel van het
bureau uit.
De plateaus lopen geleidelijk
op. „Want," zegt Van Bommel,
„anders wordt het verkeer te
veel afgeremd. Het is geen dertig-kilometerzone."
Toch moet de snelheid omlaag. Het verkeer mag op de
Boulevard Barnaart nog maar
zestig rijden, twintig kilometer
minder dan nu.
Een andere verandering is de
busbaan die ook bedoeld is,
voor skeelers en racefleters. In
eerste instantie zou er een
apart asfaltpad voor de sportieve weggebruikers komen.
„Maar het zou zonde zijn om
de busbaan alleen voor de bus
te gebruiken, want de busfrequentie is erg laag. Of dit juri-

En verder:
Elke gulden
subsidie moet
er 11 trekken
Pagina 3

Monteur Franssen overleden
ZANDVOORT - Formule 1-monteur Frans Franssen is zaterdagavond onverwacht overleden op 39-jarige leeftijd. Hij wordt
donderdag begraven. De mis begint om half elf. Daarna wordt hij
over het circuit gereden. Om kwart over twaalf is de uitvaart op
de Algemene Begraafplaats in de ToUensstraat.
Franssen raakte op zijn twaalfde bij Rob Slotemaker verslaafd
aan auto's. Hij ging op zijn 15-e met Jan Lammers mee naar
Engeland. Daar werkte hij in een fabriek met race-auto's. Tot l
januari, toen Lammers zijn team ontbond en Franssen overstapte naar Van Kalmthout Racing, was Franssen de vaste monteur
van de bekende coureur. Ook werkte Franssen een paar jaar
voor Ronald Heiligers.
„Frans was helemaal gek van de autosport," vertelt Heiligers.
„Hij werd door iedereen zeer gewaardeerd. Dat kwam ook door
zijn onverwachte humor." Voor Els Franssen en haar zoon Jur is
het overlijden zeer plotseling gekomen. Frans kreeg vrijdag een
hersenbloeding. „Hij was stapel op auto's en op Jur," aldus zijn
vrouw.

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00
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* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

gen aan zijn lippen. Henny
Deul legt uit hoe Evert aan die
bijnaam komt: „Hij legt ieder
jaar trouw veertig rozen bij het
Zandvoortse porlogsmonument. Maar dit jaar waren ze

Foto Karin Schut

dezelfde dag al gestolen door
een of andere onverlaat."
„Zoals die jongelui nu die
barbecue organiseren, dat is
toch geweldig," zegt Gerda
Kop. „Ik zou ze zo graag in een

toespraakje willen bedanken."
En terwijl ze een flinke slok van
haar wijn neemt vervolgt ze:
„Eerst mezelf even moed indrinken, want anders durf ik
het niet."

l

l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halljaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00

,,Zijn de kippenpootjes al klaar?"

l

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA g
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

l
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woensdag 26 juli 2000
Mijn vriendenkring wil ik hartelijk danken voor de steun,
na het overlijden van mijn vader

FAMILIEBERICHTEN

Mare van der Mije
/ Waardin het liep zoals liet liep
*& de stopwatch gaat zijn eigen gang
x
'" tlc>l^c!1 van sec°>iden
/ l!r
'
voor jon is de vlag gevallen, lieve Frans
Zaterdagavond is Frans heel onverwacht overlcden op de te jonge leeftijd van 39 jaar

Franciscus Adrianus Robertus
Maria Franssen
t Zandvoort, 22 juli 2000

Els-Jtirre
Fred en Cat la
Willy-Luzy
Monique en Mike - Kelly - Robbie
Els - Dimitri
Robbie en Mareth
Corrie en Jaap t
Mike en Rens - Jaimy - Bntt
HennyenJoyce-Sammy-Dylan-Jeremy
Cr zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 26 juli van 19 00 tot 20 00 uur
in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort
De gezongen Mis zal worden opgedragen op donderclag 27 juli om 10 30 uur in de parochiekerk St
Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort
Frans zal begraven worden op de Algemene
Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
We komen daar om 12 15 uur samen
Op het door hem zo geliefde Paddock van Circuitpark Zandvoort is er gelegenheid tot condoleren
Correspondentie en bloemen.
Brederodestraat 15-25
2042 BA Zandvoort

Brian

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

Daar hel niet mogelijk is u allen pei soonlijk te bedanken, betuigen wij u langs deze weg
onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze lieve mama en oma An

Anna Elisabeth Gansner-Gebe
Hel heeft ons bijzonder gesterkt en gelroosl dat u /ich allen zo betrokken voelde bij dit
grote verlies
Uil allci naam
II Gansncr

Zandvoort, juli 2000
29 juli 1996

29 juli 2000

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE

Kathleen Keur
Iedere dag is weer een dag zonder jouw lach
Mama en Oma
Wij houden van jou
Appie Kathleen
Demelza Kenny

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond vsn 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretanaat Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel 1 Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

ADVERTENTIES

26 juli 2000
WORCJT MiJN MAN EN ONZE

FRANS CAST! EN
Wij zijn intens verdrietig dat op 21 juli veel te jong
is overleden onze lieve neef

Jack Boskamp

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

50 JAAR
VAN IIARTE
AliE, DANNV, LAURA

Hij zal op zijn geliefde Bonaire begraven worden
Nan
Hans en Anja
Michael, Bianca
Patricia en Michel
Isabelle

HENK SEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
- liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Vrijblijvende prijsopgave
v.a. ƒ 60,-p.nV
incl stenen
TEL. 023-5731729

De portefeu.lleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu,
- d e heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs,
- d e heer A van Marie financiën,
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

Footcare
LA v ERTU steenhouwers

Op 19 juli 2000 is op 60-jarige leeftijd van ons heengegaan

Ellie Bluijs-van der Meij
"Dag Ellie"

Wim

"Dag lieve mam"

Jeannette en Bert

"Ik zal je nooit teleurstellen"

Marco

"Dag hele lieve Oma"

Marielle

"Dag lief vrouwtje"

Humphrey

In onze harten zal je altijd bij ons blijven
Adres. Celsiusstraat 71, 2041TD Zandvoort
De begrafenis heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden op de Alg Begraafplaats Zandvoort.

J 00 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uw graïwerk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschnjving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt

van Campen
Wegens vakantie
gesloten van
13 aug. tot28 aug.
Com. Slegersstraat 2
Zandvoort tel. 023 5715449

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 18 juli vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 29 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 25 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen W 00 en 11 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug/sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

nLclsadM-rtLniics u orden
/Ln in di. NILUUslibden
\.in \V(.tkmt.di.i

MEDEDELINGEN

Amsterdam
Dag, lieve tante El
Dikke Zoen
Henk

Lief zusje van me
Het strand wordt nooit meer zoals vroeger.
Wat zullen wij je missen.
Ada.Joop
Jefen Immy

Lieve Marco, Jeanette en meneer Bluijs,
heel veel sterkte toegewenst
Kus Hanneke

Tijdens kantooruren Steenhouwers Laverfu,
tel 020-6103086 iax 020-6103356
ZuidermoJenweg 28-1009 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

tentje van "deBokkum"
weduwnaar van C L H Molenaar-Veltman
Zanvert, 22 september 1907 Zanvert, 21 juli 2000
L van Lingen-Molenaar
M van Lmgen
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadres
L van Lingen-Molenaar
Burg van Alphenstraat 61-14
2041 KG Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden

Het gemeentebestuur van Zandvoort geeft kennis
van het ovei lijden van de heer

Algemene informatie over aanvragen van een
bouw-, sloop-, reclame- of splitsvergunning,
meldingen en bestemmingsplannen kunt u
dagelijks gedurende de openingstijden krijgen
bi de Centrale Balie Specifieke informatie kan
al een worden verkregen op het telefonisch
spreekuur (elke werkdag van 09 00-10 00 uur)
of op het persoonlijk spreekuur (dinsdag- en
donderdagochtend tussen 0900-1200 uur)
Hiervoor maakt u een afspraak bij de Centrale
Balie

WIJZIGING OPHAALROUTE
HUISVUIL PER 31 JULI 2000

Vanwege de uitbreiding van het woningbestand is het noodzakelijk om de huisvuilroute gedeeltelijk aan te passen In een aantal
straten zal dat op een andere dag plaatsvinden Voor heel Zandvoort geldt dat er in het
tijdstip van ophalen een wijziging plaatsvindt
In de maandagwijk is de wijziging:
Tolweg
wordt dinsdag
Piet Leffertsstraat
wordt dinsdag
Zuster Dma Brondersstraat wordt dinsdag
wordt dinsdag
Willem Draijerstraat
Matthys Molenaarstraat
wordt dinsdag
Cornelis van de Werffstraat wordt dinsdag
Frans Zwaanstraat
wordt dinsdag
wordt dinsdag
Vmkenstraat
wordt dinsdag
Leeuwerikenstraat
Patrijzenstraat
wordt dinsdag
wordt dinsdag
Fazantenstraat
In de dinsdagwijk is de wijziging:
Hogeweg
wordt maandag
Koninginneweg gedeelte
tussen Haarlemmerstraat
en Prinsesseweg
wordt maandag
In de donderdagwijk is de wijziging:
A J van der Moolenstraat wordt dinsdag
Burgemeester Beeckmanstraat
wordt dinsdag
De Genestetstraat
wordt dinsdag
Ten Kateplantsoen
wordt dinsdag
Tollensstraat
wordt dinsdag
J P Heijeplantsoen
wordt dinsdag
Potgieterstraat
wordt dinsdag
Helmersstraat
wordt dinsdag
Da Costastraat
„wordt dinsdag
Vondellaan
wordt dinsdag
Bilderdijkstraat
wordt dinsdag
Constantijn Huijgensstraat wordt dinsdag
Nicolaas Beetslaan
wordt dinsdag
Van Lennepweg, tussen
Tollensstraat en BP
wordt dinsdag
Van Lennepweg, tussen
A J v d Moolenstraat en
Vondellaan
wordt dinsdag
Hasebroekstraat
wordt dinsdag
Hofdijkstraat
wordt dinsdag
Let op: het tijdstip van ophalen zal in veel
gevallen eveneens veranderen. De bak
moet daarom dan ook om 07.30 uur aan
de weg staan.
Voor grofvuil geldt het volgende:
Maandagwijk wordt opgehaald
1e woensdag van de maand,
Dinsdagwijk wordt opgehaald
2e woensdag van de maand,
Donderdagwijk wordt opgehaald
3e woensdag van de maand,
Vnjdagwijk wordt opgehaald
4e woensdag van de maand

GEMEENTE

Casino Royaal Champions
Gemeente Zandvoort
Ondernemersvereniging
Zandvoort
Politie Zandvoort
Café Shooters
en verder
alle sponsors
die de 26e editie
van de Kortebaandraverij
mogelijk hebben gemaakt

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Centrale Balie
telefoonnummer (023) 574 01 00
KAPVERGUNNING

Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen
- Zandvoortselaan 5 4 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Deze
reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van aanvraag.
2000-159B (14-07-2000) Zandvoortselaan 26
te Zandvoort het plaatsen van een aanbouw
2000-160B (14-07-2000>Q v Uffordlaan 9 te
Zandvoort het vergroten van de garage
2000-161B (14-07-2000) Zeestraat 39 te
Zandvoort het plaatsen van een aanbouw
2000-162S (17-07-2000) Brederodestraat 162
te Zandvoort het slopen van de woning
2000-163B (18-07-2000) Van Galenstraat 11
te Zandvoort het vergroten van het balkon
2000-164B (18-07-2000) Marisstraat 15 en 17
te Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
2000-165M (12-07-2000) Savornm Lohmanstraat 16 te Zandvoort het vergroten van de
keuken
2000-166B (12-07-2000) Lorentzstraat 2 t/m
148 te Zandvoort het vergroten van een zonnecollector
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na pubhcatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending.
2000-094R (19-07-2000) Hogeweg mast nr
15 en 20 te Zandvoort het plaatsen van
(licht)reclame
2000-087B (19-07-2000) Gasthuisstraat 15 te
Zandvoort het vervangen van de garagedeur
voor een pui en verlagen vlienngvloer
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het^ indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onver-'
wijlde spoed kan een verzoek om ^voorlopige
'voorziening worden ingedfendTDij de president"
van de rechtbank Haarlem sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift

met

Rina Verk.uik 020 - S62 2S04

Omdat: u niet zonder kunt!
Zandvoorts
Nieuwsblad

STICHTING KORTEBAANDRAVERIJ
AMSTERDAM BEACH ZANDVOORT
BEDANKT

Let op de vierde woensdag van de maand is
niet altijd
de laatste woensdag van de
maand 111

Bel voor meer informatie OM.P
SULeesvolle personeelswemn};

Op de leeftijd yan bijna 93 jaar is uit ons midden
heengegaan mijn vader, schoonvader, onze grootvader en overgrootvader

Georg Frederik Molenaar

Bouw- en woningtoezicht - andere tijden
Met ingang van 1 augustus aanstaande zijn de

Met ctn herijk \ jn ruim ttn
half
miljoen k'zcrs in <.cn
jicmidtkldt. leesduur \.m
zo n 21 minuten ligt
het voor de h.ind dat de
personeels- en
opleidm^sjdvertenties uoed
gelezen worden

tijden gewijzigd waarop de afdeling Bouw- en
woningtoezicht bereikbaar is
- telefonisch elke werkdag van 09.00 tot
10.00 uur;
- persoonlnk dinsdag- en donderdagochtend
tussen 09 00 en 12 00 uur,
- alle middagen is de afdeling voor het
publiek gesloten.

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P Klem

BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplein 12

Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
voor een éénmalige afkoopsom
van slechts ƒ 3.855,-

Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60

"Deze natum-uitvaartverzekering
kan ik u van harte aanbevelen.
Een verzekering van f 3.855, is bepaald niet duur als je bedenkt
dat een vergelijkbare uitvaart

Vondellaan 1A

minstens f 6.000,- kost."

N. J. Janssens
Gedui ende de periode van juni 1972 tot september
1974 was de heer Janssens wethouder in onze gemeente Wij /ijn hem dankbaar voor zijn loewijcling en in/el als wethouder en zullen hem blijven
herinneren als een goed bestuurder
Ons medeleven gaat uit naar de familie
Het gemeentebestuur van Zandvoort
M. R van der Heijden, burgemeester
A H Koop-Wilpshaar, loco-secretaris

Buureweg 1 -3 Tel. 5715736

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Samen . uit elkaai

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Lieve Mare

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wegens vakantie gesloten van
26 juli t/m 8 augustus

Duizend dingen willen wij doen
om het heden te veranderen m toen
Ingnd
en
Brian
ümgs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
warme belangstelling tijdens Mai c zijn ziekte en de enorme blijken van medeleven die geloond zijn na het overlijden van mijn man en vader

Mare van der Mije
Deze steun zullen wij nooit vergeten

Werkplaats Schelpenplein

Ingrid en Brian

WJf Verhuizingen

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair
Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,
Deskundig advies
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60

I N F O R M A T I E B O N
Ja, ik wit vrijblijvend meer informatie over de
natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

man

vrouw

straat:

Fa. Gansner & Co,

enz

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00

Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

postcode/plaats:
telefoon:

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

d"b

A l t i j d d i r e c t e hulp b i j e e n s t e r f g e v a l

Zand voort s
Nieuwsblad
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Editie 17

Klachtenregeling
ZANDVOORT - De gemeente heeft sinds kort een nieuwe
Idachtenregeling ingevoerd
waarover nog enige onduidelijkheid bestaat. Per l september moeten de knelpunten bij
het indienen van klachten
voorbij zijn.
Zandvoorters kunnen hun
klachten kwijt via telefoonnummer 574.0200. Voorheen
was dit nummer bestemd voor
milieumeldingen. Tegenwoprdig luistert een klachtencoördinatpr de boodschappen op
de lijn af. Deze ambtenaar
moet er daarna voor zorgen
dat de klachten op de juiste
afdeling terecht komen.
Loszittende tegels, niet-werkende lantaarnpalen vallen
niet onder klachten maar zijn
volgens de gemeente meldingen. Die kunnen Zandvoorters
beter melden bij de Centrale
Balie.
Wie vindt dat hij onvoldoende gehoor op zijn melding
heeft gekregen, kan een klacht
indienen. Ook klachten over
ambtenaren of collegeleden
kunnen ingediend worden.

Kort en klein

ZANDVOORT - Bij een café
in de Haltestraat is zondagnacht ruzie ontstaan tussen de
37-jarige beheerder van het
café en een 29-jarige Zandvoorter. De beheerder zette de
Zandvoprter hardhandig uit
het café. Zij sloegen elkaar
daarbij. De Zandvoorter vernielde vervolgens de ramen
van het café met een tafelpoot
nadat een 29-jarige Haarlemmer een tafel kapot had geslagen. Beiden liepen wonden aan
hun armen op.

Klap

ZANDVOORT - Een 23-jarige Zandvoorter is zondagnacht op zijn neus geslagen
door een 30-jarige Amsterdammer. De politie heeft de
Amsterdammer aangehouden.

Files door Beachpop

BLOEMENDAAL - Het
Beachpopfestival heeft zondag
aan het begin van de avond
files veroorzaakt pp de Zeeweg. Naar schatting 15 duizend mensen bezochten het
festival. De politie bekeurde
vijftig mensen die hun auto
niet goed parkeerden. Eén
auto werd weggesleept. Na afloop ontstonden er nauwelijks
opstoppingen.

Twee branches

ZANDVOORT - Op één dag
zijn twee brandjes gesticht. In
de FAmistraat werd vrijdagmiddag rond tien voor half vier
een stapel folders in een grijze
container in de brand gestoken. Tien voor zes ontstond er
brand in een prullenbak op het
schoolplein van de Hannie
Schaftschool. De eerste brand
doofde vanzelf, de tweede is
door een agent gedoofd.

Te veel op

ZANDVOORT - Een 39-jarige Zandvoorter is met 1,84 promille alcohol zaterdagavond
aangehouden op de Boulevard
Barnaart. Zondag hield de politie een 32-jarige Amsterdammer met 1,65 promille aan. Zijn
rijbewijs was al ongeldig wegens rijden onder invloed.

Autodiefstal

ZANDVOORT - In de nacht
van donderdag op vrijdag is
een zwarte Volkswagen Colofado gestolen. De auto stond
op de Vondellaan.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
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Het nieuwe pact met burgers en bedrijven
Maar liefst 2,4 miljoen
gulden mag Zandvoort tot
2005 uitgeven. Deze bijdrage
komt van het Rijk, dat de
vroegere subsidies voor
milieu en stads- en
dorpsvernieuwing heeft
gebundeld tot een
Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing
(ISV). Er staan inmiddels 24
projecten op de rol. Het Rijk
geeft het geld echter niet
zomaar. Voor elke ISVgulden moeten bedrijven en
burgers er 11 investeren.
ETHOUDER MARIJKE Herben is
een tevreden mens,
in elk geval wat het
ISV-prpgramma betreft. „Het
goede is dat we nu eens maatschappelijk breed hebben uitgezocht wat we willen de komende jaren."

W

Er is gepraat met zeer uiteenlopende mensen, van Ger
Cense (Genootschap Oud
Zandvoort) tot en met Daniël
Koper (jeugdpanel) en van
Ype Brune (wijkraad Nieuw
Noord) tot en met Torn Maintz
(Ondernemers Platform Zandvoort).
Voor deze projecten is dan
ook niet alleen de gemeente
verantwoordelijk, maar ook
het bedrijfsleven, andere over-

heden en bewoners. De bijdrage van anderen dan de gemeente is zelfs een van de
voorwaarden van het Rijk voor
het ISV.
Het Ruk wil niet alleen maar
geld uitdelen, maar verwacht
ook wat van anderen. Voor de
24 projecten die nu in het ISVprogramma zijn opgenomen
samen geldt dat er een zogeheten multiplier van twaalf moei
zijn. „Voor elke gulden ISV-

ningen en een parkeergarage
moeten komen. EMM, projectontwikkelaars, ondernemers
en de Stichting Zorg aan Zee
(die een huis wil voor verstandelijk gehandicapte kinderen)
moeten samen de benodigde
40 miljoen ophoesten. Voorlopig verwacht de gemeente dat
zij zelf de komende vijf jaar
voor dit project 4 miljoen investeert en de andere partners
slaat ze aan voor zes müjoen.
Met de opknapbeurt van

Voor elke gulden subsidie moeten er
elf door anderen geïnvesteerd worden
geld moet elf gulden door anderen geïnvesteerd worden,"
legt Johan Sandbergen uit,
ISV-deskundige van de gemeente.
Hoe werkt dat in de praktyk? Neem de Haltestraat. Die
wordt opnieuw aangekleed.
Dat gebeurt deels op kosten
van de overheid en deels op
kosten van de ondernemers
die er zitten, al gaat dat overigens niet zonder slag of stoot.
Ook voor de Midden-Boulevard zijn particuliere investeerders van groot belang.
Een ander voorbeeld is het
Louis Davidscarré waar een
multifunctioneel gebouw, wo-

Oud Noord, die al in de vporbereidende fase verkeert, ligt het
anders. Burgers betalen immers alleen indirect mee, via
gemeentelijke
belastingen.
Toch kon dit project meeliften,
omdat het voldoet aan andere
voorwaarden: het moet bijvoorbeeld de kwaliteit van de
openbare ruimte verbeteren.
Herben: „Een nieuwe lantaarnpaal kun je zien als een
ding dat licht geeft, maar je
kunt er ook de sfeer van een
buurt mee bepalen. Zo kun je
de leefbaarheid verbeteren.
Het mooie is bovendien dat de
mensen uit Oud Noord zelf
meepraten. We zien nu al dat

ze daarvoor de deur uit komen."
„Het geeft ook een sneeuwbaleffect," vult Sandbergen
aan, „bewoners gaan sneller
hun eigen huis opknappen als
ze zien dat hun wijk er mooier
uit gaat zien."
Het voordeel van de ISV-pot
is volgens hem ook dat het
meeste geld niet geoormerkt is
zoals vroeger bij de subsidies
voor stads- en dorpsvernieuwing. De gemeente kan naar
hartelust schuiven.
Drie miljoen is echter niet
genoeg om alle projecten mee
te financieren, zelfs niet met
hulp van het bedrijfsleven en
geld uit de eigen reserves van
de gemeente. Bovendien is het
maar de vraag of de ambtenaren op het gemeentehuis al die
projecten tegelijk kunnen begeleiden.
Ook wethouder Herben beseft dat. „Het ambitieniveau
van ons college moet gelijk opgaan met de capaciteit op het
gemeentehuis." Ze geeft aan
dat er daarom prioriteiten gesteld moeten worden. In de bijlage bij het ISV-programma
worden al wat projecten genoemd die hoog op het wensenlijstje staan: het Stationsplein opknappen, Nieuw
Noord verbeteren (bedrijventerrein herschikken, waterzuiveringsinstallatie saneren en

Pret, pils en
paardenpoep

Poltie rolt
bende op

ZANDVOORT - De politie
heeft vorige week een dievenbende uit Haarlem en Velserbroek opgerold die ook ZandISV
voort teisterde. De groep, drie
Het Rijk wil meer decentraliseren. Dat betekent dat rechtHaarlemmers van 15 tot en
streekse subsidies voor stads- en dorpsvernieuwing nu via
met 17 jaar en een Velserbroehet ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) via de
ker van 16, werd aangehouden
provincie aan kleine gemeenten wordt gegeven. Daarnaast
dankzij een tip van een getuiis er een pot voor gezamenlijke projecten. Gemeenten kunge. Ze hebben vier dagen vastnen bovendien aanspraak maken op een bonus als ze aan
gezeten.
bepaalde onderdelen extra aandacht besteden, zoals oudeEen getuige zag dat de jonren.
gens een inbraak pleegden op
Zandvoort heeft in februari 2000 2,4 miljoen gulden voor 24
de Ter Hoffsteedeweg in Overprojecten gekregen die in het ISV-programma staan ppgeveen. Aan de hand van de signoemd. De 24 projecten zijn verdeeld over zeven wijken:
nalementen konden de joncentrum, stationsgebied, kust en boulevards, Oud Noord,
gens op de Zandvoorterweg in
Nieuw Noord, Duintjesveld en overig Zandvoort. Sommige
Aerdenhout worden aangeprojecten zijn al in gang gezet en daardoor erg bekend
houden op hun bromfiets.
geworden, zoals het ontwikkelen van een masterplan voor
De Velserbroeker had een
de Midden-Boulevard en de verbouwing van het wmkelcenbetonschaar en een schroeventrum Nieuw Noord.
draaier bij zich. Die moest hij
Minder voor de hand liggende projecten zijn echter: het
inleveren van de politie.
bevoorradingsverkeer stroomlijnen, de galerijflats in Nieuw
De jongens hebben vijf keer
Noord aantrekkelijker maken en een kinderboerderij bij
een auto gekraakt, een bromGran Dorado stichten.
fiets gestolen, een diefstal uit
een telefoonwinkel gepleegd,
ingebroken in een vrachtwahet winkelcentrum verbou- hoeft er niet lang over na te gen en in Zandvoort spullen
wen), een plan ontwikkelen denken. „De Midden-Boule- weggehaald uit een elektronivoor het Louis Davidscarré, de vard."
cawmkel.
garages langs de PrinsesseOndanks de strubbelingen
weg, een golfbaan op het met de bewoners? „Ja, onDuintjesveld en het bouwen danks dat, maar ik wil er wel Brokkenpiloot
van een schoolgebouw voor de aan toevoegen dat ik in het alDuinroos, Nicolaas- en Beat- gemeen de herstructurering toch gesnapt
rixschool.
van Zandvoort en het verbeteZANDVOORT - De bewoHerben wil echter nog niet ren van de kwaliteit en de ners van de Kostverlorenvooruitlopen op de definitieve woonomgeving van erg groot straat hoorden woensdagprioriteitenlijst die de gemeen- belang vind."
avond een flinke klap, omdat
teraad vaststelt, al heeft ze er
een dronken automobilist een
wel een persoonlijke mening
Monique van Hoogstraten geparkeerde auto van een toeover. „Waar mijn hart ligt?" Ze
rist ramde. De automobilist
ging er in zijn beschadigde
Mercedes slingerend vandoor,
maar kwam er toch niet zo
makkelijk vanaf.
In de Tollensstraat herkenden agenten zijn auto aan de
beschadigingen. Bovendien
vonden de agenten sierstrips
van de Mercedes terug op de
Kostverlorenstraat bij de aangereden auto. De automobilist
was gevlogen, maar de 3p-jarige Haarlemmer meldde zich de
volgende morgen op het politiebureau.

„Het §ing heel makkelijk. Dit is een heel goed paard en het
is altijd leuk voor mij om te winnen in Zandvoort, want ik
heb er vroeger gewoond en ken nog heel veel mensen,"
vertelt pikeur Huib van den Heuvel met een pilsje en
sigaretje losjes in de hand. Hij staat donderdagmiddag
naast het terras van Hotel Keur nog even na te praten over
zijn overwinning met de jonge hengst Apache. De een na de
ander schiet hem aan. „Gefeliciteerd, Huib. Dat heb je mooi
gedaan jongen." Het tekent de sfeer bij de 26-e
Kortebaandraverij van Zandvoort: pret, pils en
paardenpoep.

Belediging

IJNA WAS de Korte- er twee paarden met een pibaandraverij dit jaar keur op een klein karretje in
niet doorgegaan, want een noodgang langs.
„Wat er zo leuk aan is? De
organisator Van Zanten had er na twaalf jaar geen sport en de spanning," vertelt
zin meer in. Adrie van Lent, de 69-jarige Willem KranenHenk Kinnegin en Leo Heino donk uit Heemskerk. Hij gaat
vonden dat zó jammer dat ze naar bijna alle Kortebaandraverijen in de buurt. Zijn vader
de organisatie overnamen.
Van Zanten heeft ze nog wel had vroeger een gemengde
flink geholpen, zegt hij donder- boerderij met koeien en een
dagmiddag na afloop van de paard, maar een ontzettende
paardenraces. „Ik heb het hekel aan wedstrijden met
draaiboek voor ze gemaakt en paarden. Willem ziet dat ande laatste we- —
— ders.
„Ze moeten
ken hadden
Apache
we heel erg
net als sporters gewoon
veel
telefodraaft het
nisch contact
trainen
en
met elkaar.
dan maar hoHet is heel
pen dat het
goed gegaan." ~~"~~"~""~"~""~"~
~~ goed gaat. De
Hij glimt van trots. „Ze hebben ene dag vliegen ze, de volgende
de hoogste omzet ooit ge- dag komen ze niet vooruit. Je
haald, ruim 35 duizend gul- weet het bijna nooit van tevoren." Hij wedt naar eigen zegden."
De bezoekers, die tijdens de gen meestal op het verkeerde
races samendrommen bij de fi- paard. „Als ik aan het eind van
nish en het boekingskantoor, het seizoen quitte heb gegenieten in het zonnetje. De speeld, heb ik een hoop gewondoorgewinterde fans haal je er nen."
zo tussenuit: mannen op leefOok Theo van Loon uit
tijd, vaak met sigaar in de Baarn zet geld in. Hij was ooit
mondhoek en altijd met een eigenaar van een drafpaard.
pen en programmaboekje in de „Meestal heb ik wel prijs, maar
hand. Ze veren op als uit de vandaag heb ik verkeerd geluidspreker een blikkerig gokt." Zijn vrouw Hannie en
„Klaarmaken, l, 2,3, af' klinkt. dochters Ghirza (4) en AmanNog geen minuut later vliegen da (8) zien het als een dagje

Val van balkon

ZANDVOORT - Een 33-jarige snorfietser heeft donderdag
een politie-agent uitgescholden voor 'kankerracist'. Een
agent vroeg de Marokkaanse
man om zijn bromfietscertificaat. Dat kon de man niet tonen. Hij had wel een aanvraag
voor een bromfietscertificaat.
De man begon te schelden
toen de politie zijn brommer in
een busje laadde. Hij is aangehouden.

B

hardst

ZANDVOORT - De vuilnisophaalroute gaat vanaf 31 juli
drastisch wijzigen, omdat er
veel huizen bijgekomen zijn.
Zo wordt het vuil in Zuid niet
meer op maandag maar op
dinsdag opgehaald. Op de Hogeweg, Koninginneweg (tussen Haarlemmerstraat
en
Prinsesseweg) komt de vuilnisauto op maandag langs in

Vuilnis ophalen
op andere dagen
plaats van dinsdag. OudNoord is voortaan dinsdag in
plaats van donderdag aan de
beurt.
Ook het tijdstip waarop de
vuilnismannen in bepaalde
wijken werken is veranderd.

ZANDVOORT - Een 47-jarige bewoner van de Frans
Zwaanstraat is woensdagmiddag van zijn balkon gevallen.
Bij het repareren van zijn balkon stond hij op twee plankjes,
waarvan er een wegschoof.
Daardoor viel hij naar beneden. Hij liep een gekneusde rug
op.

l j
Martijn Olieslagers volgt gespannen de races

uit. Hannie zit met een tijdschrift op een plaid met haar
rug tegen de dranghekken. De
dochters spelen in een klein
tentje. Ze interesseren zich
meer voor stoepkrijten dan
voor gokken.
De 11-jarige Zandvoorter
Martijn Olieslagers volgt de races wel, al houdt hij zijn zakgeld liever in zijn zak. Paarden
fascineren hem mateloos,
want hu rijdt bij manege Naaldenhof in Bentveld.
„Ik zit liever in de zon dan
dat ik me druk maak om het
wedden," bekent Lidia Paap.
Samen met de buren van haar
zus, die in de Kostverlorenstraat woont, geniet ze van het
schouwspel.
De buurman, Dirk van der
Spek, heeft wel een klacht.
De containers moeten dan ook
om half acht aan de weg staan.
Voor grof vuil geldt het volgende: in de maandagwijken
moet het grofvuil op de eerste
woensdag van de maand klaar
liggen, in de dinsdagwijken op
de tweede woensdag, in de
donderdagwijken op de derde
woensdag en in de vrijdagwijken op de vierde woensdag.

Draven dóór de Kostverlorenstraat

H
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Hans van Pelt

ZANDVOORT - Twee Marokkanen zijn vorige week
dinsdag in een Zandvoorts hotel aangehouden omdat ze
geen geldige verblijfsvergunning hadden. De twee werkten
in het hotel en maakten gebruik van een vals sofinummer.

„Mijn vuilcontainer is vanmorgen om zes uur al opgehaald en
twee straten verderop neergezet. Ik heb me rot moeten zoeken."
Toch vindt hij de Kortebaandraverij een mooie aanvulling
op zijn woongenot. „Toen ik
hier twee jaar geleden kwam
wonen en de volgende dag
opeens paarden door mijn
straat zag rennen, vroeg ik me
af waar ik terecht gekomen
was. Maar nu heb ik er zelfs
een dagje vrij voor genomen."

Dronken

ZANDVOORT - Een 35-jarige Amstelveense automobilist
is vorige week dinsdagnacht
aangehouden met 1,15 promille alcohol in zijn bloed. De man
rende weg toen de politie hem
zag in de Pakveldstraat.

Monique van Hoogstraten
Uitslag 26-e Zandvoortse Kortebaandraverij: 1. Apache (Huib van den
Heuvel), 2. My Lady A (Guus Knynenburg), 3. Jollification (Aad Pools)
en 4. Zaphiro (Ruud Pools). Huib van
den Heuvel en Ruud Pools voeren ook
het algemeen klassement aan.

Opnieuw plaats
op podium voor
Danny van Dongen
ZANDVOORT - De Zandvoortse autocoureur zonder
rijbewijs Danny van Dongen
heeft op het TT-circuit van Assen zijn derde podiumplaats
op rij behaald in de Radio 538
Citroen Saxo Cup. De 17-jarige
Zandvoorter finishte als derde
en is slechts enkele punten
verwijderd van de tweede
plaats in het algemeen klassement.
Tijdens de training ging het
al goed. Lang vertoefde Van
Dongen op een derde plaats,
maar uiteindelijk was hij dik
tevreden met de vijfde startpositie. Bij de start van de race
nam de Zandvoprter al snel de
vierde plaats in. Vervolgens
begon hij jacht te maken op de
derde plaats en ging in achtervolging op Erik Struijlaart. „Ik
heb alles uit mijn wagen gehaald wat erin zat om hem te
passeren," aldus Danny van
Dongen. „Uiteindelijk slaagde
ik daarin, al ging het niet makkelijk. Erik en ik reden een
paar honderd meter deurkruk
aan deurkruk voordat ik hem
kon passeren."
Van Dongen kreeg toen de
koplopers Bas Plugge en Michel Schaap in het vizier en
liep wat in. Schaap en Plugge
hielden de jonge Zandvoorter
echter keurig achter zich. „In
de eindfase van de race koos ik

Geen vergunning

ADVERTENTIE
Huib van den Heuvel wint met Apache

voor mijn derde plaats, mijn
derde podiumplek op rij."
Van Dongen staat nu op de
vierde plaats in het tussenklassement met slechts zes punten
achterstand op de nummer
twee. „In de eerste race'werd
ik van de baan geramd en behaalde dus geen punten. Dat
kost mij nu een toppositie,
maar het seizoen is nog lang."
De volgende race van de Radio 538 Citroen Saxo Cup
wordt verreden tijdens de
Marlboro Masters op 6 augustus op het Circuit Park Zandvoort. Danny van Dongen wil
dan graag goed scoren.

waar Paap/Paap de winnaar
om 14.32.04 klokte.
Uitslag Chantilly: Combinatie Paap-Paap l, 6, 7, 9, 14.
Hans Heiligers 2, 3, 15, 16, 17,
22,23. Rook Driehuizen 4, 5,13,
25. Combinatie KoopmanKnegt 8, 12. Combinatie Koper-Twins 11,19, 24. Combinatie Koper-Koper 18,20,21. Uitslag Chimay: Combinatie
Paap-Paap l, 2,3,4,9,13, Hans
Heiligers 5, 8,10, 11. Combinatie Koper-Koper 6, 18. Peter
Bol 7. Combinatie KoopmanKnegt 12, 15. Combinatie Koper-Twms 14, 19. Rook Driehuizen 16, 17, 20.

Duiven Paap-Paap
zeer goed op dreef

TZB viert
jubileum

ZANDVOORT - De laatste
midfondvlucht van de duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines is wederom voorbij.
Vanuit het Franse Chantilly
klokte de combinatie PaapPaap de winnende duif.
Om 08.30 uur vertrokken 122
oude duiven voor deze 383 kilometer lange vlucht. De snelste
duif werd geklokt om 14.33.11
uur. De combinatie Paap-Paap
was dit weekend zeer succesvol want ook de vlucht van de
jonge duiven leverde PaapPaap een overwinning op. De
afstand voor de jonge duiven
bedroeg 261 kilometer. Vanuit
startplaats Chimay (Belgi*)
kozen 229 duiven het luchtruim. Met een goede snelheid
werd Zandvoort opgezocht, al-

Canema Circus
28 juli t/m 02 aug.

STUflRT
LITTIE

ZANDVOORT - Voetbal- en
softbalyereniging TZB bestaat
vijftig jaar. De club viert dit
jubileum 19 en 20 augustus.
Op zaterdag 19 augustus
vindt er van drie tot vijf een
receptie in een feesttent bij
TZB plaats en 's avonds is er
vanaf acht uur een disco. Bovendien wordt de uitslag van
de jubileumloterij bekend gemaakt. Zondag 20 augustus
wordt van tien tot een uur een
spelinstuif gehouden voor alle
Zandvoortse kinderen. Ook
zijn er diverse straatartiesten
aanwezig. Om twee uur begint
een softbalwedstrijd. Oudvoetballers van TZB en Zandvoortmeeuwen komen om drie
uur in actie.

SCARY

MOVIE
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Weekmedia 17
Wanneer je werken
met mensen,
flexibiliteit en
afwisseling
belangrijk vindt,
is dit je baan

WE G R O E I E N , DUS Z O E K E N WE ENTHOUSIASTE MENSEN

Assistent Manager
CustomerContactCenter ± 24 uur p/w
We zoeken iemand, die m staat is leiding te geven aan de teleconsultants en alle daarbij behorende werkzaamheden Dit betekent datje
natuurlijk weet wat er speelt binnen bepaalde projecten, je bent de
vraagbaak, je stuurt en begeleidt Je maakt planningen en zorgt dat
alles vlekkeloos verloopt Ook in de communicatie met de opdrachtgever Een leuke en zeker geen saaie baan

We onderhouden in opdracht
van bedrijven en charitatieve
instellingen telefonisch en
e-mailcontact met hun relaties

Arbo Groep Gak B.V. is
een landelijk gevestigde
arbodienst (19 vestigingen en 23 spreekuurlokaties) upysriLht door
mensen uit het bednjfsleven.
Arbo Groep Gak is vernieuwend in haar aanpak,
sterk servicvgencht en
wordt meer als partner
dan als uitvoerder erva-

ren.
Samen met werkgever en
werknemer bepvlen we
de strategie om tot een
optimaal, gezond
bednjfsklimaat te
komen.
Ons uitgangspunt is, dat
het bedrijf zelf het verzuimbeleid uitvoert.
Wij reiken daarbij de
middelen aan en leveren
uiteraard aanvullende
begeleiding en adviesdiensten.
Alle daarvoor ncodzakelijke disciplines zijn aanwezig: van gedegen
medische kennis tot
arbeidshygiëne, van
veiligheidskunde tot
ergonomie, van opleiding
en training tot
organisatie-advies

Arbo Groep Gak is een landelijk gevestigde arbodienst Dit
is niet toevallig We willen dicht in de buurt van onze klanten zitten Hun markt en werkgebied kennen. Daarnaast
vinden wij het belangrijk om goede en intensieve contacten te onderhouden met onze (ook toekomstige) klanten
om op die manier steeds beter en gerichter produkten te
kunnen aanbieden.
Voor onze vestiging aan de Overschiestraat 55 te
Amsterdam zijn wij op zoek naar een

Hogere Veiiigheidskundige/
De Arbo Groep Gak maakt een snelle groei door. Om de
toenemende vraag naar advies bij onze klanten in de
regio Amsterdam het hoofd te kunnen blijven bieden wil
Arbo Groep Gak de adviserende activiteiten op de vestigmg Amsterdam verder uitbouwen.
De adviseurs verrichten onderzoek op het terrein van arbeidsomstandigheden, veiligheid, ergonomie en zijn betrokken bij risico-inventarisatie en -evaluatie. Zij stellen
adviezen op ter voorkoming of beheersing van risico's,
zowel ten aanzien van de huidige situatie als voorafgaand aan verbouwingen en bij aanschaf van machines
en gereedschap. Hiernaast verlenen de adviseurs bijstand aan klanten bij het aanpakken van hun arbo-uitdagmgen.
In uw functie van hogere veiligheidskundige houdt u zich
bezig met de uitvoering van risico-inventarisaties en
-evaluaties en andere arboprojecten op uw vakgebied. BIJ
een aantal grote opdrachtgevers maakt u deel uit van het
klantteam, waarbij u afspraken maakt met de bedrijfsarts
en de senior accountmanager. BIJ grote adviesopdrachten
bent u eindverantwoordelijke voor de projectleiding
Als coördinerend adviseur houdt u zich integraal bezig
met de aansturing en planning van de advieswerkzaamheden
U rapporteert aan de regiomanager en neemt zitting m
het managementteam van de regio Amsterdam

We zijn een jons,
CustomerContactCenter'
Geen 'bel fabriek', maar
bemenst door meer dan 60
mannen en vrouwen die een
goed gesprek kunnen voeren
en uitstekend kunnen
luisteren Kwaliteit staat
boven kwantiteit Mensen van

RLC-

Geïnteresseerd? Mail of stuur ons dan je CV en vertel ook even
waarom je denkt geschikt te zijn voor deze baan Kijk voor meer info
even op onze site en bel gerust even directeur Esther Gabnel voor een
oriënterend gesprek egabnelOrlc nl 020 400 19 16

CRM & Drrect Mjrlcetfflg

verzorgenden C (m/v)
die zich herkennen in deze persoonsomschrijving. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken? Ben je in staat te luisteren naar het verhaal
van je cliënt? Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat in je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.

FLEXIBELE BAAN VOOR'

HBO/MBO-Moeders en
oriënterende academici

Wat wij bieden?
Ben je herintreder en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar: avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken... ga zo maar door. Verder kun je rekenen op interne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.

Een aantrekkelijke baan, waarin je zelf je tijden
bepaalt Je werkt in een leuke, informele sfeer,
met interessante collegae m leeftijd vanerend
tussen 21 en 63 jaar En, ook belangrijk, je verdient goed
Via de telefoon houd je interviews, geeft informatie over producten en diensten, je werkt
mee aan fondsenwerving voor goede doelen
en noteert soms bestellingen Kortom, afwisselend werk voor veel verschillende klanten

Iets voor jou?
Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c.v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.

Eisen: Een MBO/HBO opleiding, een ABN tongval en ervaring met
de computer Leeftijd en ervaring zijn onbelangrijk
Uiteraard wordt je opgeleid en wordt je ondersteund door ervaren
mensen en een geavanceerd computersysteem

l' i K < l> t t i l! ,i n ,i ,;, m i n i /n
R E L A T I E B Ë H E E R

Zorgverlening bij cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

Als teleconsultant bepaal /e zelf welke en hoeveel dagdelen /e wilt werken

resultaatgenclu Voor zeer uiteenlopende werkzaamheden
van het afhandelen van
bestellingen tot het maken
van afspraken Van enquêtes
tot fondsen werven
We zitten ongeveer naast
IKEA in Amsterdam ZO

Amsterdam
Thuiszorg

Zelfstandig werk... volop afwisseling...
ruime mogelijkheden...

Eisen: Je bent stressbestendig, hebt een goed humeur en \e vindt
werken op flexibele tijden tussen 9 00 uur en 27 00 uur interessant
Je kunt leiding geven en omgaan met cijfers en de computer Je hebt
een goede spreek-, schn/f- en sociale vaardigheid en de mentaliteit
die er voor zorgt dat zaken geregeld zijn en mensen graag met ;e
werken Je opleiding is van minimaal HBO-niveau, /e leert graag bij
en je hebt een aantal jaren werkervaring Natuurlijk het liefst in onze
branche, maar dat is geen voorwaarde Je bent tussen de 22 - 33 jaar

't OCHTENDS, 's MIDDAGS, 's AVONDS of OP Z A T E R D A G

MBO/HBO of academisch
niveau Zo worden door onze
teleconsultants' dagelijks
vele contacten gelegd en
onderhouden Zorgvuldig en

Dus gemakkelijk te bereiken
met de auto trein en metro
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Bel vandaag nog 020 563 2318
Connie Ho-Sam-Sooi of Henk Jonker
kunnen je meer vertellen

40.000 Amsterdammer s kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Hullenbergweg 367 1101 CP Amsterdam ZO
Tel 0204001916 www rlc nl e-mail iob@rlc nl

Advies & Uitvoering

Prognms &Creativity «Specialeed software «Techmcal support • CallCenter & E mul services'Database & Internet services

Van de juiste kandidaat voor deze functie verwachten
wij dat hij of zij aan de volgende criteria voldoetAantoonbare leidinggevende kwaliteiten, Post-HBO opleiding hogere veiligheidskunde (waarbij de voorkeur uitgaat naar een gecertificeerde hogere veiligheidskundige},
gerede werkervaring op het terrein van veiligheidskunde
en kennis en ervaring van projectmanagement en arboonderzoeksmethoden
Bent u pro-actief, resultaat- en toekomstgericht en een
stimulerende commerciële coach. Heeft u no-nonsense
kwaliteiten en goede communicatieve en sociale vaardigheden, dan komen wij graag met u in gesprek.
Uw kennis en inzet beloond
Wij bieden voor bovengenoemde functie een afwisselende baan in een moderne, groeiende en enthousiaste
organisatie met informele sfeer, uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals ATV-dagen, kinderopvangregeling,
een vaste eindejaarsuitkering, een uitstekende pensioenvoorziening en spaarloon op basis van een CAO.
Het menselijk kapitaal binnen Arbo Groep Gak wordt hoog
ingeschat Dit betekent voor u als nieuwe collega mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Salansmdicatie
ƒ 6.100,00 tot ƒ 7.892,00, uiteraard afhankelijk van ervanng. Een auto van de zaak wordt ter beschikking gesteld.
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact
opnemen met de heer H. de Boer, regiomanager, telefoon
020 - 3468566
Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae gaarne richten
aan: Arbo Groep Gak B.V., t.a.v. Hans Rozier, Postbus 130,
1180 AC Amstelveen.

rbo groep gak

GA KRANTEN
BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.

Medewerker Helpdesk m/v
STANDPLAATS A M S T E R D A M
Als medewerker Helpdesk gaat u werken bij de Helpdesk van de afdeling Beheer, sector ICT.
Functie-inhoud
De medewerker Helpdesk verzorgt de noodzakelijke ICT-ondersteunmg binnen de onderneming op de Amsterdamse locatie.
Middels het signaleren, analyseren en afhandelen, indien nodig met inschakeling van interne of
externe deskundigen, van storingen en problemen op ICT-gebied Ondersteunend hieraan voert de
medewerker een registratie m b.t. storingen en worden documenten met installaties e.d. bijgehouden.
Functie-eisen
- MBO-opleiding (bijvoorbeeld MTS) of niveau door ervaring verkregen.
- basisopleidingen Windows NT en Novell.
- ervaring vergelijkbare functie.
- goede contactuele eigenschappen.
- accuratesse
- stressbestendig.
De medewerker moet bereid zijn in de toekomst ook buiten kantoortijden te willen werken
Ons a a n b o d
Wij bieden een interessant pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Meer informatie over deze functie verstrekt de heer R. van der Valk, teamleider Helpdesk,
telefoon 020 562 3400.
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u binnen 74 dagen richten aan
PCM Facilitaire Bedrijven, tav, mevrouw E L J.M. van den Berg, afdeling Personeel & Organisatie,
Postbus 8751, 3009 AT Rotterdam.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen ...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een ,
premie van 30 gulden!!!
17

Interlanden spreigroep

Heb je op woensdagmïddag een uurtje tijd?
wil je kranten bezorgen?
wil je 8,00 verdienen?

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van

Weekmedia.

Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de
personeels- en opleidingsadvertenties
goed gelezen worden.

Wil je tijdens je vakantie wat EXTRA GE»-U •
Geef je dan op als BEZORGER/STER-

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!

van het !affid^©©fft8 INI5(uuwsb3nd
Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel. 57i7166.

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
Adverteren? Bel met Rina Verkaaik 020-562 2804

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Antiekmarkt
elke week
'ZANDVOORT - De eerste
vlooien-, antiek en creatieve
markt op het Van Fenemaplein is zondag zó'n succes geworden dat organisator Alice
de'Nijs van plan is om tot en
met 10 september bijna elke
zondag een dergelijke markt te
houden. Zondag 20 augustus
valt uit vanwege de zomermarkt op de Prinsesseweg. Op
27,„'augustus tovert De Nijs de
markt op het Van Fenemapléin waarschijnlijk om tot
braderie.
tDe markten duren van elf tot
zes uur. Op de eerste markt
stonden 58 kramen. De Nijs wil
voor zondag tachtig kramen
hebben. Liefhebbers kunnen
zich nog bij haar opgeven (tel.
536.3078).

Kihderactiviteiten

ZANDVOORT - De Rekreade begint 30 juli weer. Deze
kinderactiviteiten hebben als
thuisbasis het jeugdhuis bij de
Hervormde Kerk en gebouw 't
Stekkie. 's Morgens en 's middags zijn er activiteiten waarvoor de kinderen zich niet hoeyen opgeven. Op zondagavond
is "er volksdansen en poppenkast.

Schaken

^ZANDVOORT - De Zandvo'ortse Schaakclub organiseërt op zaterdag 19 augustus
het vijfde strandschaaktoerripoi bij Take Five (paviljoen
5). Deelnemers kunnen zich
to't en met 18 augustus opgeve'n bij Ruud Schiltmeijer
(571.7272) of Edward Geerts
(571.7978). Emailen kan ook:
ruïïdzandvoort@zonnet.nl.
Vermeld naam, woonplaats,
club, (Knsb) ELO-rating,
jeugd- of thuisschaker. De inschrijfkosten bedragen tien
gulden.

Hans van der Togt

ZANDVOORT - Televisiepresentator Hans van der Togt
geeft op 3 augustus de eerste
zwaai aan speelautomaat 'Rad
van Avontuur' in het casino.
De automaat laat het muziekje
van zijn tv-prograrnma horen.
Om negen uur begint de feestelijke opening.

'Ik heb mijn bontjas maar thuisgelaten'
Gabija wist na haar studie
een ding zeker: ik word au
pair in Nederland. Ze
beschikt in Zandvoort over
een eigen etage, maar als ze
het even niet meer ziet
zitten kan ze altijd naar
haar zus in Nieuwegein. Ze
verheugt zich op zomerse
dagen op het strand en
gruwelt van de Litouwse
winters. Deel 4: Gabija
Oleknaviciute uit Litouwen.

'Per fax
blijven we
op de hoogte'

H

ELP, ALWEER een
dochter naar het
buitenland," riepen
vader en moeder
Oleknaviciute uit toen hun
dochter Gabija vertelde dat ze
als au pair naar Nederland wilde. Hun oudste dochter had
tien jaar geleden hetzelfde
plan. Ze is inmiddels hier getrpuwd en woont sindsdien in
Nieuwegein.
Gabija zorgt sinds kort bij de
familie Cevat voor Laurens van
anderhalf en Sander van ruim
drie. „Ik speel overdag met ze
of ga lekker met ze wandelen
en als de ouders weg zijn, neem
ik hun taken gewoon over. In
principe is óf de moeder óf de
vader thuis en zy brengen dan
ook de kinderen naar bed.
Maar volgende week zijn ze er
allebei niet. Ik ben nu heftig
aan het oefenen op' Jip en Janneke' want dan moet ik ze toch
ook een verhaaltje voorlezen
voor het slapen gaan," grinnikt
ze.
In het begin moesten de jongetjes even aan haar wennen.
„Logisch, want ze hebben inmiddels al aardig wat meisjes
de revue zien passeren. Maar
het scheelt een heel stuk dat ik
een beetje Nederlands spreek,
ik denk dat ik daardoor sneller
hun vertrouwen win."
Bij de familie Cevat voelt Gabija zich erg pp haar gemak.
„Ik heb een eigen etage met
televisie en een cd-speler op
mijn kamer, kortom volledige
privacy." Zij is hier nog maar
net en heeft dan ook nog geen
favoriete plekjes in Zandvoort.
Ze heeft natuurlijk wel haar
zusje vlakbij, ieder vrij weekend brengt ze bij haar door.
Van heimwee zal bij haar daarom niet zo gauw sprake zijn.
„Wat ik zeker niet zal missen, zijn de strenge Litouwse
winters. Het vriest er al gauw

Gabija let op Laurens (links) en Sander (rechts)
Foto Andrc Licbcrom

30 graden. Ik draag dan, net als
iedereen bij ons trouwens, een
grote bontjas tegen die extreme kou." Gabija voegt er snel
aan toe: „Maar die Russische
zilvervos heb ik thuis gelaten
hoor, want ik geloof dat het
dragen van bont in Nederland
niet zo gewaardeerd wordt."
De Litouwse
is verrast dat
het strand hier
zo gezellig is.
In haar vaderland is er ook
strand aan de
Oostzee, maar
er is geen enkele bebouwing aan de
kust en er is
een
kaal
strand. „Wij
hebben maar
vier miljoen inwoners en ons
land is twee keer zo groot als
Nederland. Dus ik snap wel dat
al het land bij jullie helemaal
vol gebouwd moet worden."
Door haar eerdere au pairervaring en haar veelvuldige
bezoeken aan haar zusje is Nederland voor Gabija inmiddels
haar tweede thuis geworden.
Het is in haar thuisland een

Ferrari

ZANDVOORT - Wie in augustus en september op een
speelautomaat van het casino
speelt, maakt kans op een
we'ekendje rijden in drie soorten Ferrari, een bezoek aan
een importeur en een lang
weekend in België met een
st'adstour door Brussel. Deze
prijs vertegenwoordigt een
waarde van 20 duizend gulden.

Parodie op horrorfilms

KVS-feest

ZANDVOORT - Kampeervèreniging Strandgenoegen
bestaat dit jaar 65 jaar. Dat
viert KVS met een feestweek
van 19 tot en met 24 augustus.
Op zaterdag 19 augustus zajn
Zandvoorters welkom bij de
receptie (van elf tot twee). De
overige activiteiten variëren
van Halloweenparty tot en met
sport en spel.

Fietsen in het Duits

ZANDVOORT - Speciaal
voor Duitse toeristen is het
succesvolle fietsboekje 'Negen
fietsroutes vanuit Zandvoort'
van de Stichting Recreatief
óók vertaald in het Duits. De
boekjes kosten slechts 9,95
gulden en zijn binnenkort te
koop bij het VW-kantoor. De
Nederlandse versie ligt daar al.
Er zijn ook fietsboekjes van andere kustplaatsen.

'Scary Movie' steekt de draak met Halloweenfilms

Filmclub Simon van Collem heeft vakantie, maar er draaien
toch vier films in het Circus (Gasthuisplein 5). 'Stuart
Little' (half twee) en 'Air Bud' (half vier) zijn
geprolongeerd. Tot en met donderdag 27 juli is 'The
Insider' (zeven uur en half tien) te zien. Vanaf vrijdag wordt
deze film vervangen door 'Scary Movie'.
cary Movie' heette oorspronkelijk 'Scream if you know what
I did last halloween' en dat maakt volgens filmrecensente
Mariska Graveland meteen duidelijk dat 'Scary Movie' de draak
steekt met gemaskerde psychopaten en gillende meisjes die de
laatste tijd het witte doek teisterden. Wie oplet ziet verwijzingen
naar 'The sixth sense', 'American pie', 'The usual suspects' en
'The Matrix'.
Voor kinderen is ongetwijfeld 'Stuart Little' of 'Air Bud' een
stuk leuker. 'Stuart Little' gaat over een muisje dat door een
mensengezin wordt geadopteerd en in 'Air Bud' speelt een
basketballende hond de hoofdrol.

Bassie en Adriaan

ZANDVOORT - Voor de
lachspektakelshow van de
twee clowns Bassie en Adriaan
zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar bü sigarenmagazijn
Veldwijk. Bassie en Adriaan
treden pp woensdag 2 augustus op in de Korversporthal.

Stijlkamer

ZANDVOORT - In Galerie
De Stijlkamer exposeert Elvira
Oyermars tot en met 31 augustus. De galerie bevindt zich op
het Kerkplein. De kunstenares
is'sinds 1992 gevestigd als beeldend kunstenaar. Ze schildert
vrouwelijk naakt in ironisch
realisme.

Dementie

ZANDVOORT - De Alzheitner Vereniging houdt op vrijdag 4 augustus van tien tot
twaalf uur een maandelijkse
gespreks- en ontmoetingsbijkéenkomst voor verzorgers
voor dementerenden. De Alzheimer Vereniging is regionaal,
ftiaar beslaat ook Zandvoort.
De bijeenkomst vindt plaats in
het Centrum Welzijn Ouderen,
Lieven de Keylaan 24 in HeemStede. Belangstellenden hoeVen geen lid te zijn van de Alzheimer Verenging Zuid-Kennernerland. Meer informatie is
Verkrijgbaar op telefoonnumtner 528.9221.

woensdag 26 juli 2000

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(CPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Na 20
uur heeft de Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor 26 en 27 juli geldt: avonddienst (18-20 uur) Zeestraat
Apotheek, (tijdelijk gehuisvest
op) Engelbertsstraat 90a,
5713073. Voor 28 juli tot en met
3 augustus geldt: avonddienst

(18-20 uur) en weekenddienst
(zat. 11-12.30 en 17-18, zon.
11.30-12.30 en 17-18) door de
Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185. In het
weekend is de Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem zaterdag en zondag de hele dag
open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

Periode 15-22 juli
Getrouwd: Dennis Kerkman
en Clair van den Boogaard;
Hendrikus Wilhelmus Jacobus
Maria van den Berg en Hendrika Catharina Maria van den
Ark; Richard van der Hoek en

Hendrika Sophia Arendse.
Overleden: Anna Maria Berkhout-Schoorl (73); Dirk Molenaar (70); Ernst Udo Salz (56);
Jantje Johanna Pieterson (70);
Elizataeth Anna Catharina
Bluijs-Van der Meij (60).

Hervormde Kerk: zondag 10 uur dhr J. Lasthuis. Gereformeerde
Kerk: zondag 10 uur ds H. Appers uit Castricum. Agatha Kerk:
zaterdag 19 uur pastor D. Duijves, zondag 10.30 uur pastor C van
Polvliet, met samenzang. NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 10.30 uur geen dienst van 30 juli tot en met 3
september.

trend dat jonge mensen na hun
studie naar het buitenland
gaan. „Iedereen mag van de
staat gratis studeren, mits je
goede cijfers haalt. Maar met
een diploma op zak wil 50 procent van de jongeren weg om
een betere toekomst op bouwen. Het liefst naar Amerika,

daar wonen inmiddels al meer
dan een miljoen Litouwers."
„Alle touwtjes zijn bij ons in
handen van 1een hele kleine
'upper class , zjj bekleden
meestal hoge functies bij de
overheid. Daarnaast hebben
ze dan nog allerlei privézaken.
En ze spelen elkaar allemaal
het balletje toe. Daar kom je
als eerlijk hard werkend mens

Berkhout
krijgt
oorkonde
ZANDVOORT - Vier generaties Berkhout hebben hun sporen nagelaten aan de Kerkstraat nummer 17. Na de oorlog, 16 april 1946 om precies te
zijn, veranderde Annie 'appeltje' Berkhout de melkwinkel in
een lunchroom. Zij werd 50
jaar geleden lid van de belangenorganisatie
Koninklijke
Horeca Nederland. Reden voor
de vereniging om woensdag 19
juli de familie Berkhout te verrassen met een officiële oorkonde.
„Deze oorkonde wordt nog
maar sporadisch uitgereikt,"
vertelt Ivo Berkhoff, rayonmanager van de vereniging. „Wij
koesteren mensen zoals de familie Berkhout. Families die
een bedrijf door opvolging van
ouders op kinderen zo lang
voortzetten kom je nog maar
zelden tegen." Op de officiële
oorkonde, die directeur Jeu
Claes aan hen overhandigt,
staat geschreven: 'De vereniging waardeert Lunchroom
Berkhout om hun grote vakmanschap in de horeca.'
„Jammer dat moeder dit
niet meer mee kan maken,"
verzucht Martha Berkhout.
Haar moeder overleed drie
maanden geleden op 87-jarige
leeftijd. Tot haar 84-e was zij
actief in de zaak. „Na haar
overlijden vragen heel veel
mensen aan ons of we nog wel
doorgaan met de zaak. Terwijl
mijn broer Theo en ik al sinds
1972 officieel de zaak hebben
overgenomen. Tja, ze was altijd duidelijk aanwezig, dat
unieke moedertje van ons. We
missen haar dan ook heel erg."
Overal in de zaak prijken foto's aan de muur: Annie gedecoreerd met een zilveren medaille in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Annie bij de
burgemeester. „Gelukkig heeft
ze dat allemaal nog wel meegemaakt. Ze was een enorme
doorzetter. Want kort nadat ze

gewoon niet tussen. En dat
ontmoedigt jonge mensen heel
erg, het is niet zo gek dat ze
weggaan," legt de 21-jarigeuit.
De jeugd kampt met nog wel
meer problemen in Litouwen.
„Je moet het maar zelf een
beetje uitzoeken. Er wordt
door de overheid bijvoorbeeld
geen
goede seksuele voorlichting
gegeven. Het
gebeurt dan
ook om de haverklap
dat
een meisje van
onze school
van nog geen
15 jaar oud
zwanger
raakt,
van
school gaat en dan een abortus
moet laten plegen in een een of
ander obscuur ziekenhuisje
zonder verdoving. Of het kindje bij haar ouders op laat groeien, maar ze krijgt dan geenuitkering of wat voor een hulp
dan ook. Als ik dat allemaal
vergelijk met Nederland, dan
is het bij ons nog een beetje
Middeleeuws af en toe. Geluk-

m

Berichten
en tips voor
deze rubnek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

de lunchroom startte, overleed
mijn vader. Ze bleef achter met
vier kleine kinderen. Het feit
dat zij zich aanmeldde bij de
Horecavereniging zegt al genoeg over haar voprtvarendheid en zakelijk inzicht."
Annie kreeg van haar vader
het koosnaampje 'appeltje' en
zo zou zij de rest van haar leven genoemd worden. Karakteristiek voor haar was, dat zij
altijd keurig gekapt was en gekleed was in een hagelwit
kraakhelder gesteven schort.
Zo heette zij de klanten weikom in de deuropening van de
zaak. „Ja, moeder was een felle
tante hoor, het liefst sleurde ze
de klanten eigenhandig naar
binnen," lacht dochter Martha.
Broer Theo kan heerlijk koken en Martha houdt zich behalve met de klanten ook bezig
met het zakelijke gedeelte.
„Ons interieur veranderen?
Nee hoor, geen denken aan,"
antwoordt Martha beslist.
„Dit huiskamertje hoort bij
ons. Onze vaste klanten waren
al in de war van onze nieuwe
toonbank. Ook op onze menukaart verandert niet veel. Wü
blijven trouw aan de stevige
Hollandse maaltijden. Sukadelapjes, jus, gebakken aardappeltjes en als iemand een extra portie sperzieboontjes wil,
dan kan dat hoor."
Broer en zus zijn helemaal
verknocht aan de zaak. De andere twee broers van Martha
en Theo hebben geen affiniteit
met de zaak. Zij hebben een
'gewone baan' en in tegenstelling tot hen, een gezin. „Soms

Caroline en Emile Gevat
hebben sinds de geboorte
van hun eerste kind een au
pair. Beiden werken bü de
KLM. Emile als piloot en
Caroline is deeltijd-purser
op
Intercontinentale
vluchten.
„Er worden dus heel wat
koffers in en uit gepakt in
huize Gevat," lacht Caroline. „Een au pair is in ons
geval de beste oplossing,
wij hebben onregelmatige
werktijden of worden plotseling opgeroepen voor
een vlucht. Het kan ook
zijn dat onze vlucht vertraagd is, dan hoeven wij
geen stress te hebben of
het met de kinderen wel
goed gaat."
„Daarom zoeken wij ook
altijd een au pair met ervaring, die iets ouder is, het is
uiteindelijk ons kpstbaarste bezit wat we bij ze achterlaten. En niet ieder
meisje kan die verantwoording aan."
„Maar wij zijn altijd per
dag op de hoogte van alle
ditjes en datjes. Want als ik
bijvoorbeeld naar New
York vlieg, dan ligt er in
het hotel al een faxbericht
op mü te wachten waarin
Gabija vertelt wat de jongens die dag allemaal hebben meegemaakt."
kig is mij dat soort narigheid
gespaard gebleven."
Gabija is zich erg bewust van
wat ze wil met haar leven. „Ik
wil zo veel mogelijk ervaringen
opdoen. Het liefst in het buitenland. Als au pair leer je de
cultuur van een land helemaal
goed kennen. Na deze periode
in Nederland wil ik naar Italiëals au pair en dan Italiaans leren. En wie weet over tig jaar
mijn eigen pensionnetje beginnen," fantaseert ze.
Marleen Grotenhuis
Dit is de vierde aflevering; in een vijfdelig serie over au pairs in Zandvoort. Vorige afleveringen verschenen op 21 juni, 28 juni en 12 juli.

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Een rustige dag met heftig einde (1)
Bep en Truus, laten we ze zo even noemen, hadden zondag een
heerlijke dag in Noordwijk. Maar ze wilden liever in hun eigen
dorp een hapje eten bij een strandpaviljoen. Dat pakte echter
heel anders uit dan ze verwachtten. De twee vriendinnen waren
er getuige van hoe drie dronken jongemannen zich zeer onbeschoft gedroegen. Ze aten met hun handen, riepen naar andere
gasten en renden weg zonder te betalen. Een van hen kon nog
net op tijd gegrepen worden. Het personeel ging om hem heen
staan totdat er twee agenten arriveerden. Dat duurde volgens
'Bep' en 'Truus' twintig minuten. De agenten konden nog net
voorkomen dat de woesteling het personeel aanvloog. Uiteindelijk betaalde een bevriende afwashulp de rekening. De flessentrekker zwaaide provocerend met zijn rekening toen hij wegging.

Een rustige dag met heftig einde (2)

'Bep' en 'Truus', die niet met hun echte naam in de krant willen
uit angst voor represailles, besloten een drankje bij Kopertje op
het Kerkplein te drinken om van de schrik te bekomen. Ze
hadden nog maar net wat van hun drankje genipt toen ze
plotseling te pletter schrokken. Het leek alsof er een vuurgevecht losbarstte in de Kosterstraat. Iemand had echter een
duizendklapper aangestoken. Tot overmaat van ramp zat er
toevallig net een echtpaar uit Enschede op het terras. „Ik
schaamde me rot. Zo vreselijk voor die mensen, ze raakten
helemaal overstuur," aldus 'Bep'. Ook nu weer duurde het lang
voordat de politie kwam. Die kon niets meer doen, want de
dader was gevlogen. 'Bep' en 'Truus' hebben nu besloten voorlopig hun eigen woonplaats even te mijden als ze uitgaan.

Wat doet politie aan heftige einde?

„Ik kan me voorstellen dat het vuurwerk veel onrust veroorzaakt
heeft," zegt Michel Rijnbeek, teamchef van de Zandvoortse
politie. „En het is natuurlijk een ontzettend vervelende samenloop van omstandigheden dat er net een gezin uit Enschede op
het terras zat. Toch waren we vrij snel ter plaatse, in negen
minuten. Vuurwerk heeft bij ons echter geen categorie l status,
want meestal is de dader toch niet aan te houden. Het is geen
noodsituatie waarvoor we alles uit de kast trekken. Dat geeft
misschien een vertekend beeld. Wat het andere betreft, volgens
mijn overzicht vonden de melding en de afhandeling ter plaatse
allebei om 21.23 plaats. Hoe dat kan, is me niet helemaal duidelijk. Ik kan niet achterhalen of het twintig minuten heeft geduurd. We hebben wel een heleboel extra mensen, maar zondag
was er ook Beach Pop in Bloemendaal. Met festivals hebben we
heel veel mensen op de been. Maar helaas kunnen we mensen
niet pp elk moment een veilig gevoel geven door overal aanwezig
te zijn. Het enige dat ik in dit geval kan aanraden is dat mensen
sneller de politie bellen voordat het uit de hand loopt."

Smakelijk eten

heb ik wel een beetje het gevoel dat zowel mijn broer als
ikzelf ons privé-leven hebben
opgeofferd voor de zaak," mijmert ze. „Maar ja, zo gaan die
dingen."
„Moeder was geloof ik wel
trots op ons, maar uitte dat
nooit. Twee jaar geleden zei ze
iets wat toch op een compliment leek: Jullie hebben een
goed seizoen gedraaid als ik
het wel heb, en dat zonder
mij."

Arabische
Specialiteiten
bij Modi

ZANDVOORT - Een dagje
uit in Zandvoort resulteerde in
het beginnen van zijn eigen
zaak. Mohammed Zahran (36)
is sinds september de eigenaar
van Steakhouse Modi in de
Haltestraat nummer 7.
„Ik woon en werk ruim tien
jaar in Nederland," vertelt de
Egyptenaar. „In Amsterdam
pachtte ik een shoarmazaak.
Maar toen ik dit pand te huur
zag staan, ben ik gelijk aan het
rekenen geslagen. Want een eigen zaak dat is wat ik altijd
wilde." Mohammed heeft in
Alexandria (Egypte) een gedegen horecaopleiding voltooid.
Hij is specialist op het gebied
van grilleren en alles wat met
de Arabische keuken te maken
heeft.
Steakhouse Modi is, zoals de
naam al aangeeft, meer dan
een shoarmazaak. Shaslik, kebab maar ook T-bone steaks
staan op het menu. In de keurige zaak kunnen de klanten rustig aan een tafeltje van -hun
maaltijd genieten. Voor de
klanten die de maaltijden mee
willen nemen, pakt Mohammed alles vakkundig in.
„Mijn specialiteit is het gerecht 'Modi Combination',"
glundert hij. „Als klanten dat
eenmaal geproefd hebben, zie
ik ze gegarandeerd terug."

Tachtig ouderen hebben vorige week woensdag gesmuld van het
driegangendiner dat door raadsleden werd gekookt bij het Aktiviteitencentrum. Chefkok Michel Demmers, burgemeester Van
der Heijden, wethouder Marijke Herben, wethouder Andries van
Marie en raadslid Peter Boevé dienden trots het toetje op (foto
boven). Ook de optredens van de fiuittistes Maaike van den
Broek en Kitty van der Staak, de Wurf en de pianobroertjes
Frank en Mark Zaadnoordijk vielen in de smaak. Frank en Mark
moesten overigens hun spel staken omdat de piano van 't Stekkie het definitief begeven heeft. Don de Grebber greep de toespraak van de burgemeester aan om (zo te zien) zijn zonden te
overdenken

Stoel reserveren bij toneel
kost maar liefst 10 cent
„In Haarlems Zandwoestijnen
Bespeeld door 't Noorderzout

Waar bloem en plant verkwij-

nen
Geen boom schier wordt aanschouwd
Ligt Zandvoort, waar 'k mijn
snaren
Voor span met edel vmir
Nu 'k op 't voorheen moet staMarleen Grotenhuis ren
En ins de toekomst tuur"

O LUIDT het eerste couplet van ene David in het
Verzenboek van de Democriet uit 1826. Het gedicht
kent in elk geval zeven coupletten, want die staan afgedrukt in de nieuwste 'Klink',
het verenigingsorgaan van het
Genootschap Oud Zandvoort.
Het tijdschrift, dat door ruim
1300 mensen met veel enthousiasme wordt gelezen, bevat
zoals altijd veel foto's en verhalen over Zandvoort uit vroeger
tijden.
Jb. Kerkman A.zn. neemt de
De familie
affiche van toneelvereniging
Berkhout
'Op hoop van zegen' onder de
(rechts) ontloep. Het valt hem bijvoorvangt een oorbeeld op dat het bespreken
kondc van twee van een plaats maar liefst een
medewerkers
dubbeltje kost. Dat was niet
van Koninklijke goedkoop in 1942.
Horeca
Triest is dat nog geen twee
Nederland
maanden nadat Wim Gertenbach het affiche had gedrukt

Z

de Duitsers hem en zijn medewerkers arresteerden. Gertenbach werd een jaar later gefusilleerd.
Oudere Zandvoorters herinneren zich ongetwijfeld nog
het V.A.M.I-ijs dat in de oorlogsjaren voor een paar centen
te koop was. De Klink publiceert vier leuke foto's en is op
zoek naar de personen die erop
staan afgebeeld. Een ijsverkoper lijkt overigens sprekend op
Donald Jones, maar dat is erg
onwaarschijnlijk want die was
toen nog jong.
Ook de foto van het Zandvoorts Gemengd Koor van 18
mei 1950, genomen in Waspik
bij een zangconcours, is een
zoekplaatje. Dat geldt eveneens voor de foto uit 1930 van
de vaste bezoekers van Café
Bluijs op de Buureweg. Het
café bestaat trouwens nog
steeds.
Maarten Weber is in de geschiedenis van de aardappelteelt gedoken. Opmerkelijk genoeg kwam die pas goed op
gang toen elders in het land de
aardappelziekte in 1845 uitbrak. Zandvoort lag zó geisoleerd, dat de telers hier geen
last van de ziekte hadden. Bovendien waren de duinpiepers
minder vatbaar voor de plaag,
want ze werden met weinig of
geen bemesting geteeld.
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ofrustiekeuitvoerin^
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Bij Santana, Europa's grootste
specialist in parket, laminaat en
kurk, heeft u altijd de beste kans
van slagen. Kies uit meer dan
500 vloeren van alle topmerken.
Doe het nu met veel voordeel.
Kom dus snel langs en profiteer van onze hartverwarmende
Zomeropruiming.

Heel veel voordeel op heel veel vloeren.
BEUKEN PARKET
Junckers Tastrup. 100% verhuisbaar massief beukenhout.
Per m2.
Van 142^- voor

FINEER PARKET
Uniclic Parky. 100% verhuisbaar. £5^
Eiken, kersen, beuken of esdoorn.
iyl
Per m2.
Vanaf tl

BEUKEN LAMELPARKET
Kopenhagen. 3-strooks beukenhout. Gelakt of geolied.
Per m2.
Van 109^ voor

ROMA
WAX

LUXFLOOR ,.
CLASSIC
,y
PRO/VIO'S /f

Kurklamel

8mm,
was

JATOBA MASSIF WOOD
17 cm brede lichtrode hard,
houten planken.
•' Perm 2 .
Van-1-59^voor

geïmpregneerd
Perm 2

f

f

MAPLE MASSIEF PARKET
| Neska. 100% verhuisbaar
1-strook parket.
$
Geolied of gelakt.
Perm 2 _
Van 447^ voor i

{

f&

,95- i ) ^

EIKEN LAMELLEN
Bretagne. Honingkleurig getinte ,
brede eiken lamellen. Gelakt.
Per m2.
Van 449.-voor

LAMELPARKET
Bali. Gelakt of geolied in hevea,
kempas of beukenhout.
pf^ ^||
Per m2.
Vanaf

v?/f/

Kunststof
$g 'LA
J^minaat met
HDF-kern.
Beuken, berken
°f eiken.
s~~~* "
Perm2
<,\ f / s ,

KURKPARKET
Pinto white. Kurklamel 8 mm met
groef en mes. Kanten klaar gelakt. |
Ferm 2 .
Van.79.-9S'voor

LUXFLOOR CLASSIC'S
Kunststof laminaat met
^^ M @^
HDF-kern. Ahorn of kersen.
Jr* ^p,^ e^sj
Perm2.
. Van-39^5"voor Él^^a ©
SERENADE KLIK IT
100 % verhuisbaar laminaat in diverse moderne
of klassieke dessins.
^ /^ ©E
Walnoot of beuken.
/tüfl^u L ssr <s&
Per m2.
Van 54795"voor s2i "^IJ ©

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020-669 58 23.
(tussen Carpetland en Praxis)
OPENINGSTIJDEN
maandag van 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-18.00
donderdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

Ike week de
Straatprijs!

Van 24 t/m 28 augustus is het weer zover

NATIONALE l
I L Ö T E R I J!

K I E N !
07

16 23
30 50
66

3O35 XR
in Rotterdam
met
1O winnende loten

Het Parool biedt u dé mogelijkheid orn een geheel verzorgd

ƒ 25.000,voor elk lot

arrangement te winnen voor twee personen en zo het SAIL

en voor
3035 XR 011
extra: een BMW!

evenement vanaf het water mee te maken.
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evenement ais geen ander kunt beleven. Aan boord zorgt de
bemanning voor een hapje en een drankje.
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Handtekening:

(m/V)

(o.a. voor controle bezorging) K02500C/V

Elke week valt ergens in Nederland de
Postcode-Straatprijs. Dat is 25.000
gulden voor élk lot in de winnende
postcode. Plus voor één winnaar een
BMW! Deze keer is de Straatprijs
gevallen in Rotterdam, waar Gaston
Starreveld werd overladen metzoe-

nen van de dolgelukkige winnares. Zij
heeft met 9 loten 225.000 gulden
plus een BMW gewonnen! Ookwinnen met uw postcode? Speel mee!

«
'

, ik wil kans maken op alle prijzen in de Nationale Postcode 'Loterij, inclusief de Postcode Kanjer, de Jackpot, de Straatprijzerï en '
de wekelijkse Kten-prijzen. Hiermee steun ik 28 goede doelen.

O 3 loten (3 x f 12,50)
D 2 toten (Zxf 12,50}
D Hot
(1 K f 12,50»

O Ik wil graag een procfabonnemcnt op Hel Parool van
3 waken voor 10 gulden, tevens maak ik kans op 2 gratis
kaarten voor Sail 2000.
Ik beslis daarna o[ ik abonnee word.
O Ik wil direct een abonnement op Het Parool en ontvang
Hot Parool de eerste 2 weken gratis, tevens maak ik kans
op 2 gratis kaarten vonr Sail 2000.
Het abonnement van mijn keure Is:

Betaling per
acceptgiro

Automatische
betaling

Kwartaalabonnement

o ƒ112,75

Haltjaarabonnement

ü/211.00

D/110.25
a ƒ 208.50

^PAROOL

Zetfouten voorbehouden

D de heer-,- P meyrèuw;";^ ,/".'":»,
;Naam:
;^

'i Adres:

Au.ib. uw keuze aankruisen en verder invullen in bióMatters. Deelname houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bil Ledenservice, töl.
0900- 3001500 (35 cpm).
'
•

Ik machtig u hierbij tot wederop/egging om eenmaal per maandde inleg voorde maandelijkse'trekkmg en eenmaal per jaar voor
de Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven,

Postcode:
'Plaats:.
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven f 10,000,Datum:
Handtekening:

B|

J automatische botallng Is mijn bank/gironummer:

• ..................... -

www.postcodeloterij.nli
Ledenservice:
i 0900-300 1500 (35 cpm)

BON VOOR ALLE POSTCODE-MILJOENEN

Genoemde prijzen zijn geldig in Nederland

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Het Parool
Antwoordnummer 2470
,
1000 PA AMSTERDAM

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

V

^ _ - / '.;• ^V^f^N^f::^'^ A 5;f5|>^Naam
V Straat
Postcode
Plaats
Telefpqn

Kijk zondag 30 juli:
22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055
09cpm) om kans te
maken op:

2 toegangskaarten
musical Elisabeth

U.Ydtabltjfbóp één van dé zeilschepen vanwaar u het Sail
ï

77

150.00.07

; ; i
- ....... •

Bestaande lozers van Het Parool kunnon ook meedoen, stuur enn briefkaart naar Het Parool, postbus 507. 1 000 AM Amsterdom,
onder vermelding van "Abonnee-actie Sail"

Hoofdsponsor van SAIL 2000
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie
onder nummer LO. 890/0098/B31.5 d.d. 19/12/1997.

Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Bron van héél
veel informatie

VW bindt strijd aan
met gsm en internet

'Op zoek naar een idee? Ga
naar de VW!' De slogan is niet
overdreven want het aanbod is
indrukwekkend. Naast voor logies en excursies kan men bij
het WV terecht voor: telefoonen strippenkaarten, cadeau-,
idee- en theaterbonnen, bonnen voor de bios en goede doelen, allerhande gidsen, routekaarten en stadsplattegronden, (groeps-)arrangementen,
regiofolders, etcetera.
Directeur P. Sips: „Er wordt
hier elke dag een gigantische
hoeveelheid informatie verstrekt." Hoewel informatie op
de eerste plaats komt, gaan de
VW's steeds meer op reisbureaus lijken met arrangementen op maat en fraaie producten. „Zo'n uitwinkel als je in de
nieuwere kantoren ziet, dat is
mijn grootste wens," aldus office-manager Jeannet Harder.

De medewerkers van de VW ZuidKennemerland in Zandvoort werken in
een
bedrijf
dat
nauwelijks
geautomatiseerd is maar tegelijk naarstig
op zoek is naar nieuwe wegen om de
veranderingen in het toerisme het hoofd
te bieden. Want internat, meer vrije tijd
en de gsm maken de toerist steeds
zelfstandiger en onvoorspélbaardèr.

De meeste medewerkers
spreken minstens drie vreemde talen. Een paar spreken ook
nog een aardig mondje Spaans
of Italiaans. Stagiaire Ilknur
heeft als bijkomend voordeel
dat zij Turks spreekt. „Onder
de Duitsers die bellen zijn best
veel Turken. Als ze merken dat
ze hun eigen taal kunnen spreken, kunnen ze soms duidelijker maken wat ze willen."

Tekst en foto's: Vera Ros

Het WV-kantoor is gevestigd in een oud schoolgebouw

Omdat de VW de laatste jaIT IS niet normaal,
hoor," zegt office- ren minder geld krijgt, zijn folmanager Jeannette ders en gidsen niet meer graHarder.
Vrijdag- tis. Buitenlanders die dat niet
morgen, elf uur. De teller, die gewend zijn, hebben .daar wel
entree en vertrek van elke be- eens moeite mee.
Maar agressie onder bezoezoeker registreert, staat op
kers is een onbekend feno167. „Normaal is dat 300."
Het tegenvallende bezoek meen. „Er is hier nog nooit iezal ongetwijfeld door het som- mand over de balie getrokbere weer komen. Maar dat be- ken." Toch is een paar jaar getekent niet dat Harder, mede- leden een videocamera geïnwerkers Eelke, Marian en sta- stalleerd nadat het Haarlemse
giaire Ilknur, achterover kun- kantoor twee keer overvallen
nen leunen. Er is altijd wat te was.
De VW is op zondag geslodoen: afhandelen van schriftelijke en telefonische reserve- ten, soms tot ongenoegen van
ringen, controleren van de toeristen. De sluiting heeft te
voorraden, verzenden van fol- maken met het personeelsteders. In de relatief rustige win- kort en het aantal bezoekers.
termaanden nemen deze werk- Want in tegenstelling tot wat
zaamheden een belangrijk deel men zou verwachten, zijn juist
maandag en dinsdag de drukvan de tijd in beslag.
Harder werkt al ruim twintig ste dagen, pp maandag komen
jaar bij de VW. „Het is heel mensen binnen die voor het
afwisselend werk en je ont- weekend zijn aangekomen en
moet allerlei mensen." Onder- eerst wat hebben rondgekehand heeft ze een ware VW- ken, op dinsdag gaat het voorlook ontwikkeld. „Ik word op al om de 'midweek'-klanten.
Tussen de klanten door verstraat, ook in het buitenland,
regelmatig aangesproken door werkt Harder wat schriftelijke
mensen die de weg kwijt zijn of reserveringen. Deze worden
zo. Kennelijk straal ik iets uit. eerst handmatig op een lijst ingevuld. Pas als de boeking defiMaria Luijten van de afdeling Promotie en Marketing: „Individuele wensen van de toerist worden steeds Collega's hebben dat ook."
De telefoon gaat. Iemand wil nitief is, gaat hu de computer
belangrijker"
weten wat voor weer het is. in. Harder: „We zijn al jaren zo
„Daarvoor bellen ze heel veel, ouderwets bezig, maar het
werkt. Aan
zelfs
uit
een compuDuitsland."
tersysteem
Wat zijn nu de
waarin we in
meest gesteleen oogopslag
de
vragen?
de beschik„'Waar moebaarheid van
ten we met de
kinderen
~"~~"~""^~~~~" -^--- de kamers
naartoe' en 'wat moeten we kunnen zien wordt momenteel
doen met dit weer' horen we gewerkt." Zelfs aan de balie
vaak," zegt Harder meteen. worden sinds jaar en dag de„Soms, als ze alles al gehad zelfde formulieren gebruikt.
hebben, zeg ik: 'Koop eens Nog maar sinds kort is er een
leuk spel in de speelgoedwin- pin-betaalautomaat.
Rond het middaguur weet
kel en ga met z'n allen om de
tafel zitten.' Een vader volgde Eelke nog net een drieperdat advies eens op een vrese- soonskamer te vinden voor een
lijk regenachtige dag op. En paar Duitse dames. Zandvoort
wat had hij gekocht? Een wa- raakt vol, er moet steeds meer
in de regio gezocht worden.
terpistool."
Tegen elven wordt het druk- Twee uur later kan Harder nog
ker. Alle personeelsleden twee mensen kwijt aan een
staan aan de balie. Harder viersterren hotel in Haarlem,
houdt als een generaal het dat een aanbieding heeft. De
overzicht, begeleidt de stagiai- toeristen blijven intussen in
re en neemt tussendoor de te- golfbewegingen het kantoor
binnenkomen. Een Duitse
lefoon op.
Vandaag zijn ze nog goed be- man komt herhaaldelijk inforzet, maar op sommige dagen meren naar de taeschikbaarstaan ze maar met z'n drieën of heid.
De laatste jaren daalt de omtweeën. Het kantoor kampt
met een personeelstekort om- zet uit de logies. Toeristen
dat er eenvoudigweg geen geld gaan steeds zelfstandiger boevoor uitbreiding is. „Maar sei- ken via het Internet. „Wat je
zoenskrachten zijn ook moei- nu ook ziet, is dat mensen in de
lijk te vinden," zegt Harder. auto stappen en onderweg met
Directeur Peter Sips komt langs en levert meteen een bestelling af
„Voor jongeren zijn er zat an- de gsm een paar hotels beldere, beter betaalde banen." len," zegt Harder.

'D

'Das Wetter
sieht nicht so
gut aus, nah?

De VW heeft een schatkamer aan kaarten en gidsen

„Het georganiseerde toerisme neemt af," concludeert Maria Luijten van de afdeling Promotie & Marketing. Zij is bezig
met nieuwe projecten als culinaire stadswandelingen. Nieuwe ideeën zijn hard nodig om
tegemoet te komen aan de
steeds veeleisendere klant.
Luijten: „Vroeger was de
vraag: wat heb je voor me? Nu
zegt men: Ik wil dit en dat."
Het bestuur van de VW
brainstormt intussen over de
toekomst. Blijft men een eigen
koers varen of wordt aansluiting gezocht bij Amsterdam?
„Ja, dat is het idee van 'Amsterdam on the Beach'," zegt
directeur Peter Sips, die zijn
wekelijkse bezoekje brengt.
Toch moeten volgens hem
Zandvoort en omgeving zich
onafhankelijk van Amsterdam
blijven profileren. „Het toerisme in Zandvoort leunt vooral

op het verblijfstoerisme. Dat
levert meer op en geeft minder
vervuiling. Bovendien heeft
Zandvoort een eigen markt in
Duitsland."
De teller kruipt op naar de
900. „We gaan het record nog
halen," denkt medewerkster
Marian. Dat record staat op
1100, behaald op Goede Vrjjdag. In vergelijking met vorig
jaar zijn er sinds april vijfduizend klanten minder geteld.
Waarschijnlijk komt dat door
het EK-voetbal en het slechte
juliweer.
Tegen vijven komt de Duitser weer terug. „Das sieht
nicht zo gut aus, nah?" Onverrichterzake vertrekt hij. De teller blijft steken op 936, toch
geen slechte dag. Het personeel ruimt op. Morgen weer
een dag, met nieuwe gezichten
en vreemde vragen.

Veel
Vreemde
Vragen
De medewerkers van de
VW hebben in de loop der
jaren de mafste vragen opgetekend in het *Veel
Vreemde Vragen-boekje':
„Heeft u een routebeschrüving voor een strandwandeltog?"
- „Kun je in Zandvoort
bowlen?"
- „Ja, in Gran Dorado."
- „O, kun je daar dan van
buitenaf in gooien?"
- „Heeft u een camping
voor ons met mooi weer?"
- „Mogen ook textielmensen op het naaktstrand?
Ja, ik ga het dit jaar voor
het eerst doen met mijn
vrouw, maar we weten niet
hoe dat in zijn werk gaat."
- „Weet u hoe laat het gaat
onweren?"

De fooienpot

- „De zee: ik weet dat het
eb en vloed is, maar is het
water er dan altijd?"

62.000 klanten
aan de balie

- „Heeft u een stadsplattegrond in het Duits?"

In 1999 bezochten 62.000
mensen de Zandvoortse VW,
1.020 personen meer dan het
jaar daarvoor. Het kantoor
boekte voor 2.946 personen
een bed. De gemiddelde verblijfsduur was 2,13 dag. Duitsers maakten 57 procent van
de bezoekers uit, gevolgd door
Noord-Amerikanen (9 procent), Nederlanders (8 procent), Italianen (7 procent),
Fransen en Engelsen (5 procent).
De VW Zuid-Kennemerland
constateert in haar jaarverslag
1999 een grilliger consumentengedrag. Men wil steeds
weer iets anders, iets nieuws
en beslist vaker op het laatste
moment. De ene dag met een
rugzak op stap, de volgende
dag dineren in een driesterrenrestaurant. Dat vraagt om gevarieerde aanbiedingen.
Het aantal korte vakanties
neemt toe en de toerist stelt
hogere eisen aan kwaliteit en
service, mede omdat hij er in
toenemende mate ,het geld
voor heeft.
Tegelijkertijd
neemt het internationale toefisme toe. Directeur Sips: „De
Jeugd ging vroeger twee weken
naar Zandvoort, nu gaan ze
laar Thailand."
Het bedrijf ondervindt toelemende concurrentie van individuele boekingen via Internet. De VW is dan ook bezig
een eigen website te ontwikkeOffice-manager Jeannette Harder legt klanten uit waar hun hotel is
len.

- „Morgen wordt het achttien graden, schijnt dan de
zon? Als het achttien graden is, schijnt de zon
toch?"

Klanten wippen even binnen voor een foldertje

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM

HJf-»1 ^jV^V^'ïSii'i'^-'^i-^

*

i

^isïüiMir

f

\

(^

* TI

PHILIPS 7O CM BREEDBEELD-TV
70 cm blackline beeldbuis. Hifi stereo met incredible
surround. Teletekst en afstandsbediening.

LEXMARK
FOTOPRINTER

51 CM TV +
TELETEKST
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LAAGSTE PRIJS GARANTIE /,

51CIWTW
VIDEO
COEVIBIMATIE

JVC
VIDEOCAMERA

l
.

LAAGSTE PRUS GARANTIE

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

PHILIPS
MIIUISET + 3CDWISSELAAR
STEREO
RADIO/
CASS. + CD
•',.".'.'•
TEFAL ^
WATERKOKER

BOSCH 12OO TOEREN WASAUTOMAAT
Energiezuinig door het Aquanoom-systeem. Vele wasprogramma's. Centrifugeert 1200 toeren.

'\ LAAGSTE PRUS GARANTIE
-

-

-

LAAGSTE PRIJS GARANTIE
^

PHILIPS
TANDEEUBORSTÈL

ZAMUSSI
23O LITER
COMBIKAST
Koelgedeelte
170 liter netto,
vriesgedeelte

SAMSUIUG
1OOO WA-

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

STOFZUIGER
GASKOOK
PLAAT
IRIDESITTAFEL
MODEL VRIES

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

BOSCH AFWASAUTOMAAT

SONY MICROSET MET CD
2x 20 Watt versterker, RDS tuner, cassettedeck en CDspeler. Incl. design luidsprekers en afstandsbediening.

LUXE
WASDROGER

PACKARD BELL CLUB PC
Topkwaliteit voor een wereldprijs. Voorzien van 500 mHz
processor, 64 MB werkgeheugen, 56k modem, 15 GB harde
schijf en CD-Rewriter. Ruim 30 bekende softwaretitels (w.o.
Word 2000, Works, Freddi Fish) en 15" monitor.
MEERPRIJS 17" MONITOR 3OO,-

MAGNETRON
Eenvoudig te bedienen.
Met 5 standen.
VAM 199,LIBERTEL
ÏZÏ + IVIIU-1

GSM
Bellen zonder
abonnement.
TUDELIJK
MAAR
UEFST85,BELTECOED

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

STEREO VIDEO-RECORDER
Stereo geluidsweergave. Incl. afstands- \
bediening. NU

LAAGSTE PRIJS GARANTIE.,

ƒ

BEL O2O - 35 55 355 VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAM DE RUIM ZOO EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.

• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 <>• Gedempte Oude Gracht 5-9 O^ •
O = OOK VERKOOP PC O = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC. ^ = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC. •

= GEEN MOBIELE TELEFONIE
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Couirant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

BMW Cruiserprogramma
BMW heeft een nieuw model
aan de Cruiser-lijn toegevoegd.
R 1200 C Independent is de
naam van de jongste BMWmotor. Met meer chroom, aluminium velgen, monobuddy,
ovale spiegels, extra mistlampen, speedster-ruit en 'twee
verschillende twotone-kleurstellingen onderscheidt de
nieuweling zich van bijvoorbeeld de R 1200 C Classic en
de R 8SO C Classic. Technisch
gezien is de Independent-uitvoering nagenoeg gelijk aan de
andere Cruiser-modellen.

Sportauto met laadvermogen
De Sportwagon
combineert
sportiviteit

met een
praktische
laadruimte

TT-Circiiit Assen
Op het TT-Circuit in Assen
wordt in het weekend van 19
en 20 augustus een autosportevenement gehouden met als
topper de Formule 3000, die
als voorportaal geldt voor de
Formule 1. Deze wedstrijd, die
plaatsvindt op zondag, zal
meetellen voor het .Italiaanse
Formule 3000 Kampioenschap.
Overigens zijn ook de andere
rally's zeer de moeite waard:
onder meer-de Kumhó FerrariPorsche Challenge, de Radio
538 Citroen Saxo
Cup,
Compact
Cars/Merwede
Springs Cup en de Historische
Toerwagen Trophy zullen worden verreden. Meegenieten?
Bei voor meer informatie met
VDB Promotions:
0165503554. '

N

a de Alfa 33 is de 156 Sportwagon de eerste stationcar van
het merk sinds jaren. In combinatie met de sterke 2,5-liter
V6-motor maakt de auto zijn naam Sportwagon meer dan
waar. De auto is een niet al te ruime stationwagon, maar ja het
is een auto die gekocht wordt om zijn exclusieve lijn.
Als de sedanversie van de 156
naast de Sportwagon staat, valt pas
op hoe verschillend beide auto's
zijn. Vanaf de middenstijl tot aan de
bumper is een totaal nieuwe auto
ontstaan. Opvallende details, zoals
de verzonken deurgrepen in de

achterdeuren, zijn bij de stationcarvariant bewaard gebleven. De achterklep oogt kleiner dan hij in werkelijkheid is. In feite loopt deze
door tot ver in het dak. Zo kunnen
goederen makkelijk uitgeladen
worden, zonder dat het hoofd

gestoten wordt. De chique afgewerkte bagageruimte is redelijk
ruim. Mocht er meer mee moeten,
dan kan de achterbank in twee
ongelijke delen neergeklapt worden.
Onder de motorkap van deze
Italiaan schuilt een 2,5-liter V6
benzinemotor. Deze combinatie
blijkt ideaal. Het motorgeluid is lekker sportief en maakt van deze
auto een echte sportauto. De zesversnellingsbak heeft de ideale

Hyundai Elantra stevig gegroeid
De Hyundai Elantra
is groter en luxer geworden

een uitvoering waarin een nieuwe
tweeliter dieselmotor met turbo en
directe injectie gemonteerd wordt.
Die is goed voor 111 pk.

oewel de naam van de Hyundai Elantra sterk lijkt op die
van zijn voorganger, Lantra, zijn de overeenkomsten tussen de beide modellen minimaal. Vergeet de ronde vormen
en bescheiden afmetingen van de Lantra. De Elantra doet het met
stevige lijnen en royale maten. Hij is gegroeid tot een lengte van
bijna 4,5 meter. Ook nieuw: de Elantra is er zowel als vierdeurs
sedan en als vijfdeurs liftback met een reusachtige bagageruimte. Een stationwagon laat nog op zich wachten.
Het resultaat van de grotere afmetingen is tweeledig. Aan de ene
kant ontstaat er een zee aan ruimte. Voorin en achterin en niet te
vergeten in de bagageruimte. De
vijfdeurs liftback komt tot een
inhoud van meer dan 800 liter zonder neergeklapte achterbank!

Verder zorgen de vele extra centimeters voor een comfortabel wéggedrag. In en rond het Duitse
Hamburg hebben we de auto daarop uitgebreid beoordeeld. En net
als de nieuwe Trajet die we in
maart testten, is ook de Elantra bijzonder stil. De soepele tweeliter-

motor knort zachtjes en de banden
rollen zeer gedempt over het asfalt.
Op de Autobahn reden we probleemloos ver over de 190 km/uur.
Dan klinkt eigenlijk alleen het
windgeruis bij de ruitenwissers en
buitenspiegels. Een knap staaltje
technisch ontwikkelingswerk. De
Elantra toont een gewillig stuurkarakter. Niet zozeer sportief gretig,
maar vooral comfortabel kalmerend. Het is daarmee typisch een
auto die heel ontspannen lange
afstanden overbrugt. Hyundai
levert de Elantra met een vernieuwde 1.6, 1,8 en 2,0 liter benzinemotor. Volgend jaar komt er ook

Hyundai staat bekend als een merk
dat niet bezuinigt op de uitrusting.
De Elantra past perfect in die traditie. Airco met luchtfilter is standaard. En dat geldt ook voor de
boordcomputer, elektrische ruitbediening voor en centrale portiervergrendeling. Airbags zijn ook aan
boord (rechtsvoor met detectiesysteem voor de aanwezigheid van de
passagier) en ABS is ook aanwezig,
uitgezonderd het basismodel. Het
topmodel heet 'Executive' en
inderdaad zaken als leer, houtafwerking en klimaatregeling horen
erbij. Hyundai ziet de Elantra als
een perfecte auto om de zakelijke
markt open te breken. Vandaar de
naam 'Executive'.
Dat brengt ons bij de prijzen van de
Elantra. Hij is groter en luxer en
hoewel de prijzen nog niet vast
staan, is het zeker dat hij meer kost
dan de Lantra. Importeur Greenib
Car mikt op een bedrag van rond
de 37.000 gulden. Maar dat zouden er net zo goed 35.995 kunnen
worden. De luxere en snellere
tweeliter komt dan een aardig
eindje boven de veertigduizend
gulden uit. De nieuwe Elantra staat
vanaf oktober in de showrooms.

Dl in
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eugeot laat nog even op
zich wachten met de 607.
Medio september worden
de eerste exemplaren bij de
dealer verwacht en de eerste
klanten kunnen in januari de
sleutels van hun nieuwe aanwinst in ontvangst nemen. De
607 is een compleet nieuw
ontworpen auto met voor een
groot gedeelte nieuwe motoren, waaronder een nieuwe
HDI dieselmotor van 2,2-liter
inhoud. Een testrit in het
Franse land met de 2,2 HDI
Automaat was een aangename
kennismaking.
Het luxe dashboard van de 607
ademt luxe uit. Zeer mooi is het
centrale display dat als een soort
dienblad is ingelegd op het dashboard. De gebruikte materialen
°gen exclusief. Zodra de sleutel
wordt omgedraaid klinkt in de
v
erte een dieselgeluid. De motor en
'ransmissie blijken goed bij elkaar
te passen, want zonder horten of
s
'oten communiceren deze met
elkaar. De 2,2-liter krachtbron
heeft een vermogen van 136pk en
een koppel van
317
Nm.
Onverwacht snel zit de auto op
200 kilometer per uur. Oppassen
d
us, want door de bijna limousine-

overbrengingsverhoudingen om de
190 pk sterke krachtbron op elk
moment bij de les te laten zijn.
Tegen meerprijs is een automatische versnellingsbak leverbaar. Op
de snelweg blijkt hoe goed het
weggedrag van de 156 is. Snel
genomen bochten zijn voor dit
onderstel geen bezwaar. De auto is
echter niet te stug geveerd. Het
houdt meer het midden tussen een
sportieve en comfortabele afstemming. De Sportwagon is uitgerust
met een niveauregeling die de auto
bij zware belading op dezelfde
hoogte houdt.
De auto laat zich licht en direct sturen. Ideaal voor in de stad, maar

gaat 83.270 gulden kosten. De
automatische transmissie kost
4.000 gulden extra.

staan stil
Bij de ontwikkelingen in de autobranche.
3+W Car Comfort is een servicebedrijf dat naast advies en
levering ook deskundige montage verzorgt van de nieuwste:
. Auto alarmsystemen • Telecom asseccoires •
• Routeplanners • Car audio • GSM telefoons •

one

stop

shopping

levering

+

montage

Vooral aan de
achterkant
toont de
Tacuma zijn
eigen gezicht.
De achteruitstekende hoge
achterlichten
zijn hier
debet aan

J

ammer, we zijn er al. Dat is een gedachte die niet zo vaak
opkomt aan het einde van een autorit, maar in de Daewoo
Tacuma betrap ik me erop. Als een vorst zit ik hoog achter het
stuur, de temperatuur is aangenaam door de klimr.atcontrole, de
motor zoemt zachtjes en ondertussen luister ik naar de nieuwste
cd van Julio Iglesias. Dit is autorijden in optima forma. Zo kan ik
nog uren doorzoeven.

4 cilinder
16 kleppen
Cilinderinhoud:
2,0 liter
Vermogen:
94 kW (127 pk)
bij 5600 t.p.m.
Acceleratie:
10,6 sec. van
0-100 km/uur.
Maximaal koppel: 83 Nm bij
4000 t.p.m.
188 km/uur.
Topsnelheid:
Cem. verbruik:
9,7 ltr/100 km.
Motortype:

Op bergweggetjes blijkt dat de
auto bij lage toeren zeer krachtig is.
De aan deze krachtbron gekoppelde viertrapsautoiïiaat laat zich ook
hier van een goede kant zien. De
versnellingsbak past zich aan het
rijgedrag van de bestuurder aan.

J +W

Spinnerij 39
1185 ZS Amstelveen
telefoon 020-643 18 E: 5

1

JWV

Een AA P V vol verrassingen

SPECIFICATIES:

De 607 2,2-liter HDI
blijkt een comfortabel
reisgezel

De Sportwagon is ongeveer 3.000
gulden duurder dan de sedanuitvoering van de 156. Voor die meerprijs krijgt de auto wel een zeer
exclusieve uitstraling. Bovendien is
de bagageruimte makkelijker te
beladen dan de vierdeursuitvoering. Mensen die exclusief willen
rijden en af en toe wat moeten vervoeren, prijzen zich gelukkig met
deze Sportwagon.

Daewoo Tacuma 2.0 CDX

Qua vormgeving heeft de Tacuma
zeker een eigen gezicht. Vooral aan
de achterkant, waar de smalle,
hoge achterlichten opvallen. Ze

Zonder onnodig over of terug te
schakelen kan de automaat ook in
de bergen gewoon in de D-stand
blijven staan. Mocht de bestuurder
zelf willen schakelen dan kan deze
via het tiptronic-systeem zelf schakelen. Peugeot heeft met de 607
weer een zeer aantrekkelijke
zakenauto, waar het op wachten
zeker wordt beloond. De 2,2 HDI

ook op buitenwegen is het stuurgedrag bovengemiddeld. Kleine puntjes van kritiek zijn de dode hoeken
en de te kleine buitenspiegels.
Daardoor is het moeilijk in te schatten waar precies de auto ophoudt.
Toch is dat ook de charme van de
Sportwagon, want in tot elk detail
is de auto op en top design. Mooi
hoeft niet altijd praktisch te zijn.
Ook in het interieur viert design
hoogtij. Geen groot plastic dashboard, maareen klokkenspel dat zo
lijkt overgenomen uit klassieke
Italiaanse auto. Toch is de opstelling zo ontworpen dat alle schakelaars en meters duidelijk zichtbaar
zijn. De voorstoelen zijn in deze uitvoering bekleed met leer. Mooi
detail is het logo van Alfa Romeo
dat in de rugleuning van de voorstoelen is gestikt. Ze zitten bovendien zeer comfortabel en geven
een goede zijdelingse
steun.
Achter het stuur kan makkelijk een
fijne zitpositie verkregen worden.
De ruimte achterin is niet overbemeten, maar twee volwassenen
vinden daar redelijk goed plaats.

Specificaties:
Bijzonderheden uitrusting:
Motortype:
.V6
ABS
Cilinderinhoud: 2.492 cm3
Airbags
Vermogen:
140 kW/190 pk
Centrale deurvergrendeling met
Max. koppel: 222 ,Nm bij
afstandsbediening
, 5.000 t.p.m.
Elektrisch bediende zijruiten voor
Acceleratie:
0-100 km/u'r-.
•„en achter.,•;;:;;-..;;,.,
<;
•
Elektrisch bediende en verwarmde
8,1 sec. ' K
"Topsnelheid: 23Ókm/ü , :1'-- '"buitenspiegels "'
Gem. verbruik: ,11,7ltr/100krn
Airconditioning
Lichtmetalen velgen
Prijs:
ƒ 77.250-

De Tacuma is compleet nieuw in de
stal van Daewoo. Een midi-MPV,
zoals steeds meer merken er een
lanceren, want het blijkt een succesvol type auto. De Nederlander is
erg gecharmeerd van dit soort
.auto's en dat is niet zo gek: zo'n
middenklasse-MPV biedt van binnen heel veel ruimte, door de hoge
zit is het makkelijk in- en uitstappen en toch is zo'n auto net zo
wendbaar en net zo makkelijk te
parkeren als een 'gewone' middenklasse auto. Geen,wonder dat ook
het Koreaanse merk meegaat met
de stroom en de Tacuma lanceert.

achtige stilte lijkt het allemaal een
stuk langzamer te gaan.

De laadruimte
is chique
afgewerkt

steken zelfs wat bol naar achteren
en dat geeft de auto toch wat bijzondere 'looks'. De neus is hélemaal in Daewoo-stijl gehouden,
met de bekende grote grille. De zijkanten zijn prachtig gelijnd, met
naar achteren toe oplopende raampartijen.
Van binnen zit de Tacuma vol verrassingen. De auto blijkt helemaal
gericht op gebruiksgemak. Het
dashboard is weliswaar niet bijster
origineel van vormgeving, maar
wel praktisch.
Alles is er.
Airconditioning is al standaard in de
meeste Daewoo's en dus ook in de
Tacuma. De CDX 2.0 die wij rijden
heeft zelfs climate control. Alle
types Tacuma beschikken over een
ABS-remsysteem, centrale deurvergrendeling,
stuurbekrachtiging,
Prijs:
Waarvan
belastingen

ƒ 45.495
ƒ 14.483

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS
Dubbele airbags
Centrale
vergrendeling
met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Getint glas

dubbele airbags en noem maar op.
Ook de passagiers hebben veel
extra's tot hun beschikking. Wie
achterin zit, kan een vliegtuigtafeltje voor zich laten neerklappen, dat
bevestigd zit aan de twee voorstoelen. Achterin zit, net als voorin,
een
zwakstroomvoorziening.
Handig voor de game-boy van de
kinderen bijvoorbeeld. Onder hun
voeten zitten ook nog opbergvakken. Alweer handig voor de gameboy.
Zitten er twee passagiers achterin,
dan kan de middelste stoel worden
neergeklapt en verschijnt een tafeltje met bekerhouders. In de royale
bagageruimte treffen we een bagagenet, dat al snel zijn nut bewijst.
Gaan we ergens op zoek en nemen
we een plantje mee, dan houdt het
net het keurig op zijn plaats.
Omdat de drie achterstoelen elk
apart neerklapbaar zijn, is de bagageruimte heel functioneel. Als wij
ineens besluiten een vloerkleed te
kopen, dan kan die grote rol er
moeiteloos in door een van de
stoelen neer te klappen. De kindeSpiegels van binnenuit verstelbaar
Spiegels elektrisch verstelbaar
en verwarmbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
In hoogte verstelbare
bestuurdersstoel
Neerklapbare tafeltjes aan
voorstoelen
Zwakstroomvoorziening voor

en achter
Luidsprekers voor en achter

ren kunnen dan ook nog gewoon
blijven zitten.
Er is nog iets aparts: de rechter
voorstoel is compleet draaibaar.
Dat betekent dat de passagier
naast de bestuurder omgedraaid
kan zitten, om met de achterpassagiers een kaartje te leggen. Om
maar wat te noemen. Helaas is de
gordel dan niet meer vast te
maken, zodat dit onder het rijden
eigenlijk niet kan. Toch is hè': een
grappig extra, leuk bij een pitstop
tijdens een vakantiereis.
Gaan we rijden met de Tacuma,
dan merken we hoe snel en v.'endbaar hij is. De testauto is voorzien
van een krachtige tweelitermotor,
die bepaald geen moeite heeft met
de auto. Snel inhalen doet-ie graag
en op de snelweg is het oppassen
om de snelheidslimiet niet te overtreden. De Tacuma wil graag harder dan de vaak slechts toegestane
100 km. per uur. Dan kom;: het
onvermijdelijke moment van p ;.rkeren, en even aarzelen we voor het
vrije parkeervak. Vanaf de bestuurdersplaats maakt de auto zo'n
grote e:i brede indruk. Past-ie wel
in dat smalle vakje? Hij past. En als
we dan van buitenaf nog een;, kijken en vergelijken, moeten we toegeven dat de Tacuma beslist niet
breder is dan de gemiddelde auto.
Dat lijkt maar zo, door de royale
binnenruimte.
Al met al vinden wij dat de Daewoo
Tacuma zijn naam eer aan doet.
Tacuma is Afrikaans voor 'levnnsgenieter' en ja, wij voelen ons hierin
beslist
levensgenieters.
Misschien rijden we toch nog even
door, met de cd-speler op hard.
Lucy B?ker
Verstelbare hoofdsteunen voor
en achter
Draaibare passagiersstoel voor
Armsteun bestuurdersstoel
Lendesteun bestuurdersstoel
Houtlook dashboard
Buitentemperatuurmeter
Dubbeltonige claxon
Climate control
Bagagenet
Mistlampen voor lichtmetalen
velgen

Evenementen

Uitgaan

OPENLUCHT
VLOOIENMARKT, Amsterdam-Noord
Zondag 30 juli 10-17 uur. Terrein Sporthal De Weeren,
Beemsterstraat (bij slecht
weer binnen). Inl.. Midland BV
033-4751167.

Sportcafé Zandyoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering. 0235715619:06-54616812.

BOULEVARD FAVAUGE
vlooien/antiek/kunstmarkt
elke zondag bij mooi weer.
Kraam? Tel.: 023-5363078.

Woninginrich tin g
Te koop, buitenkansje ovale
EETTAFEL, grenen hout,
uitschuifbaar, max. 8 pers.
+ 4 ROTANSTOELEN, ƒ500,-

Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 19-20 aug. en
23-24 sept. 0481-422564.

023-5736044 / 06-29128772

Muziek en
-instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

h GESPECIALISEERD IN CARAVAN-

/lartrasseii, bedden en ;bedbpdems
tii'IOiot 50% korting JP==pP
;;.

Lichaamsverzorging

Mitras 140x200x18 pokketverjng 5 zones
Mai'as140)(200]<20bonellblnnenvering
^i^«yMx2(iosuperlcvraliteltbp=Op
v;
bubbeldivanbed spiraalbodem zwart of wit .
:totel^itanten;i40)(20aincl, spiraalbodem
Dwarsgespannen spiraalbodem 70-80-90x200
l'iectrischë lattenbodem
> :';.;
7040-90x2003 jaar garantie superkwaliteit
Lattenbodem Rubln 28 lats
:7|80r9j[200kwaliteitsbodem
" v
'
u

'

sage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

van 550,- voor 450,van 389,- voor 279,van 995,- voor 4^5,van 895,- voor 495,van 899,- voor 579,van 279,- voor 198,van! 579,- voor 398^
van 125,- voor 98," .i
" "

"- van 85,- voor 49,95
van 59,- voor 39,95
49,- voor 24,95
:yan 49,-y

M®;^>V->-:•>•:•••',•.-: - • • . : : • '^ . : • • ' : ' : ' : •-.-.• ..'.:•.-.:,•; •
••~, Papaverweg 17 :
Amslerdam-Noord Tel. 020-63

PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Reparatie en
onderhoud
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slptenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

jlnsullndeweg511
Amsterdam-Oost Tel.020-69
a; Posljesweg 87
Amsterdam-West Tel. 020-61
; Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid Tel.020-41
A
filiaal Van Woustraat donderdag koopavond
li;fó?:-;&vr,y;' ,--\.;.;;-.;./'. ;www.pmk.nl
•,';•.' •;'.•.-•.•'•',

VOLOP
GENIETER

Algemeen

Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren! Jlaudia Strater is een internationaal modebedrijf met
vestigingen in binnen- en buitenland. Zij richt zich op de actieve
modebewuste vrouw, die service en kwaliteit van groot belang
Woonruimte te acht. In verband met het aantal toegenomen werkzaamheden
ons hoofdkantoor te Diemen verdubbeld. Hierdoor zijn wi] op
huur gevraagd szoek
naar
Te huur gevr. woning/kamer in
A'dam e.o. huurpr. v.a ƒ500,tot ƒ2000. Tel. 06-17084193.

Woningruil

ELDERS 23:99

schoonmaakkrachten (m/v)
^fulltime/parttime)
die
zelfstandig
verrichten.

schoonmaakwerkzaamheden
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limisBingo van ƒ 23.000^

,

Volkswageii Lupo

^-*.x.\-. AK X - >--.>.
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07.06.26-004

- yocariaêêst'^r--.;
?: BINGO SURPRISE^
www.sponsorloterij.nl t- |^;^3J|.|2^"> - i
Ledenservice:
|; f!
Electrolux

K PowerÊridge
koelbox

0900-300 1400 (35 cpm)
Ze t fouten voorbehouden

Ja, ik wil de hoofdprijs winnen: een aulo met l miljoen
guiTden. En ik pak mijn kans op de tienduizenden prijzen 111
de maandelijkse trekkingen en in Sponsor Bingo.
Ik wil dat mijn lotnummers beginnen met de geluksdagen:
dag maand jaar

Lot 2
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:
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Lot 3
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Lot l

||

Bij elk lot

voegt de
Sponsor
Loterij de
drie laatste
cijfers toe.

Ik matlitig u hierbij tot« cderop:cggmg voor elke maandelijkse trekking en de ja.irhjkbc extra trekking ƒ 10,- per lol \an nexetibtaande rekening af te schrijven
Deelname houdt 111 naiuaaidmi; \an het icglcmcnt, opaanviaog vciknjgbaai,
til 0900-300 1400(35 cpm)
De ioti'jij is v;<>i.'d\;ckt'inrt iloot (k Staat^ccictan^ umjnsdtie onciei ?wmmci
LO 730/0002/829 d d 19/12/1997

Q de heer

Q mevrouw

Naam: ,
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)banknunimcr

kunnen

•*"EI.DERSjB.6r

DOUGLASGREEN
ROSÉ

medewerkers verdeelcentrum (m/v)

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd
ander beleggingspand.
Tel. 020-6794726

Verhuizingen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24
uur per dag, 7 dagen per
week.
Wat moet u doen?

VINACALITERRA
MONDAVI-CHADWICK

parttime avondploeg)

Onldek da absolute lop uil Chili voor een onge
kendo pnjs Vïna Calilerra is een prachtige scne
Chileense wijnen gemaakt door de loonaan
gevende wijnfamiliesvan Robert Mondavi en
Eduardo Criadwtck De wijnen van do Cabemet
Sauvtgnon Medol, Chardonnay on Sauvignon
Blanc druil zijn de aanradere mt deze sene

De werktijden zijn op maandag, dinsdag en woensdag van
16.00-20.00 uur.

Geboortedatum (dag-mnand-jaar)
Datum
150.00.07

Handtekening

NEDER1ANDSE

LOTERIJ
Bon opsturen (zonder posucgcl) naar: Ncdcrlanilsc Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875, 1100 V'G Amsterdam.

Spreekt een van bovenstaande functies je aan? Stuur dan je
srief naar Claudia Strater B.V., t.a.v. Sander van Horssen Manager P&O, Postbus 33,1110 AA Diemen.

Onder hel Le Put d Or labo! worden al sinds 1849
da mootslo Franse wijnen geselecteerd Dolonkotonda rode wijn is wepel en elegant, ideaal voor
bij uw vteesgerodMon of blokje kaas Deholdcre
wille heeft een droog karakter met truitlonen Met
nama voot m de zomer bij salades ol vegerectiten

HootdjV voor de:e lorwr en woei helemaal terug is de Rosó Wij selecleerdon
oitogo Zuidafrikaanse losó
jlas Green Fnsso zuren met
jamachlig rood (ruit en een geur van
lichte specerijen Koel gedronken

ELDERS

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

DE IDEALE MKTIP!

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
MW. VERKEERSAFZETTINGEN gezocht voor het plaatsen
van pionnen, verkeerborden, e.d. Kans op vaste baan!
Ben je flexibel, een aanpakker, bereid op onregelm. tijden
te werken, veel uren te maken en heb je eigen vervoer?
Bel dan D.I.T. Interim Techniek: 020-6817787.

VEKY OC»

SCOTCH WHISKY
SCOTCH W i

Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ225,- p./dag!
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)

Administratief/kantoorpersoneel
KineticS Human Resources
zet talent in beweging
Inspiratie
Wat is er mooier dan een boeiende en inspirerende werkomgeving? Een omgeving waar je inzet wordt gewaardeerd en
waar je jouw kwaliteiten verder kunt ontwikkelen?
<ansen
RECEPTIE SERVICE bv biedt je de mogelijkheid om je te
ontwikkelen. Je komt als RECEPTIONISTE te werken bij top
500 bedrijven in Nederland zoals banken, ministeries, telecommunicatie- en IT bedrijven en andere bedrijven in jouw
omgeving. Organisaties die hoge eisen aan je stellen.
Carrière
Dankzij een persoonlijk ontwikkeltraject met diverse cursussen
biedt Receptie Service bv je de mogelijkheid je te ontwikkelen
voor de functies van: Regio-receptioniste, Seryfcedeskmedewerker en Management-assistent. Je basissalaris is aantrekkelijk en groeit mee met jouw ontwikkeling.

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21
(Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

heeft alle dranken!

DIRCKIII heeft meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige
vestigingen tijdens kantooruren: 0172 - 447300

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 6 augustus, zolang de voorraad strekt Druk- en zelfouten voorbehouden'

Commercieel personeel

Winkelpersoneel

Personeel voor
kinderopvang

Trif Traf Kids Store zoekt voor
Financieel adviseur/
Solliciteren
haar kinderkledingwinkel een K.D.V. HAP zkt voor haar
een
Als je een mbo werk- en denkniveau hebt, ABN spreekt, een
FULLTIME VERKOOPSTER. baby-/dreumesgroep
Management
Trainee
bij
euke en representatieve uitstraling hebt en goed met mensen
Winkelcentrum Amsterdamse LEIDSTER voor 4 dgn of 5
Spaar Select V9qr onze nieuw te
overweg kunt, nodigen wij je uit te informeren naar jouw kanPoort, Bijlmerplein 127, Am- dgn p.w. Wij hebben 3 groepen met een knusse huiselijke
sen op een parttime of fulltime baan als receptioniste bij Resterdam, tel. 020-6964765.
openen
vestiging
in
Almere
sfeer en werken samen in
ceptie Service bv.
nauw teamverband.
Ons
De werving & eerste selectie is in handen van KineticS Human Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
K.D.V. is gelegen aan een
Resources. Één van onze cpnsultants helpt je graag bij het auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
kantorencomplex in- A'dam
uitstippelen van jouw persoonlijke loopbaan.
Kappersjuiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijmet een groot metro- / bus- /
personeel
treinstation. Salaris is conform
Kom je uit Nijmegen en ben je Bel op woensdag of donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur dag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
de CAO-Welzijnswerk. Uw
een jongeman met een beetje gratis: 0800-5463842
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
schrift sollicitatie kunt u richgevoel, dan wil ik je wel beter
Ben-jacq
coiffures
vraagt
een
H. VAN DIJCK
ten t.av. Mevr. Schuiten,
leren kennen. Mijn naam is
kapster
met
spoed.
BeethoSCHOONMAAK EN BEDRIJFSDIENSTEN
Postbus 12716, 1100 AS
Kelly, ik ben 26 jaar en heb
venstraat 119. Tel. 6798610.
heeft per direct plaats voor een:
RIMEC UITZENDBUREAU
Amsterdam.
blond haar en blauwe ogen.
zoekt voor een nieuw project
Laat iets van je horen.
van een groot Telecombedrijf
Boxnummer 349503.
Allround administratief
in Amsterdam:
Technisch personeel
medewerk(st)er
Kennismaking: Jannie, 37
MEDEWERKERS
jaar, 1.73 lang met een nor- die beschikbaar is voor 38 uur per week van ma. t/m vrij. van
CUSTOMER CARE (pt/ft)
D.I.T. Interim Techniek, een technisch servicebureau,
maal postuur zoekt een lieve 03.30 uur-17.00 uur. Hij of zij zal onze administratie voor 50%
Jij weet technisch van alles en
biedt mooi werk voor ELEKTROTECHNICI en een gratis
vriend die eerlijk en betrouw- ondersteunen en de overige tijd zal aan telefonische acquisitie
nog wat van PC's en Internet
(vervolg) opleiding! Heb je relevante werkervaring of opleiding,
baar is. Als je jezelf hierin worden besteed.
en wilt met jouw kennis graag
dan maak je kans op een vaste baan en een goed salaris.
herkent, bel me dan. Meer
mensen op weg helpen. Jij
Interesse? Bel dan: 020-6817787.
informatie op: boxnummer Onze gedachten gaan uit naar een medewerk(st)er die past in
krijgt een training over dit
289233
nieuwe
concept
en
daarna
een klein team, zelfstandig kan werken en flexibel is. Kunnen
kun je meteen aan de slag.
Personenauto's
(Brom)fietsen
omgaan met Windows (Excel, Acces en Word) is een pre.
Ben jij die rots in de branding
Intentie: vast contract.
te
koop
voor mij waar ik een relatie uit
en scooters
Interesse?
Bel
meteen
en
deze vacature u aanspreekt, verzoeken wij u schriftelijk te
kan putten, dan kun je me Als
maak een afspraak met
reageren: Keienbergweg 44, 1101 GC Amsterdam Zuidoost,
aangeboden
bellen. Ik heet Alicia, 50+ en t.a.v. personeelszaken.
Ramona Roethof of Monique
Dames- en herenrijwiel. Trombezit hele lieve hondjes waar
Koning (020 - 30 51 188).
melremmen, 3 versnell., als
ik ook meer naar shows ga.
SAABservice Molenaar BV
nw, ƒ225,- p. st. 020-6100318.
RIMEC UITZENDBUREAU
Ben jij die lieve, leuke vriend?
zoekt voor diverse expeditieBoxnummer 289238
wegens vakantie
bedrijven in en rondom
Bel 020-5626271 voor het
Amsterdam:
Huishoudelijk/
snel opgeven van uw MicroGesignaleerd in Dordrecht:
GESLOTEN
MEDEWERKERS
advertentie.
loslopende Leeuwin met een
schoonmaakpersoneel
IMPORT/EXPORT
welpje van 8 jaar. Ik ben 1.56
met of zonder ervaring.
lang, 50 kg, 42 jaar, weduwe,
0906-lijnen
Heb jij interesse in administrasportief en hou van eerlijkheid
tie, een goede beheersing van
en oprechtheid. Ik zoek een
de Nederlandse en Engelse
Geen wachttijden, geen
POSTCODE DATING!
lieve
tijger!
Boxnummer
taal in woord en geschrift,
Vrouwen zoeken snel contact.
saaie intro's. Direct apart!
317146.
ervaring met computers en
Bel: 0906-1 8.44 (80 cpm)
0906-1721 (100 cpm)
heb je interesse in een vaste
SBS-6text pagina 745
Er wordt wel eens gezegd:
baan?
Bel
dan
snel
voor
een
liefde is blind' Zou daarom die
Postcode daling: vrouwen
afspraak met Monique Koning
liefde mij niet vinden? Ik ben
uit jouw postcodegebied!
Nieuw!
leder
uur
leuke
vrouof
Ramona
Roethof
een gescheiden vrouw van 28
0906-1 7.1 7 (60cpm)
wen
op
SBS-6
text
pagina
(020-3051
188).
met een dochtertje van 3. Ik
745.
Kijk
en
bel
0906-1588
HVO-QUERIDO concentreert haar activiteiten in drie sectoren:
hoop dat jij mij de liefde kan
Vrouwen, 18-55, geven telnr.
begeleid en beschermd wonen, vluchtelingen en maatschap- (99cpm).
brengen. Bel je me? Boxvoor contact!
Horecapersoneel
pelijke opvang. Maatschappelijke opvang is een clustering van
nummer 273023
De Veste, Walenburg en De Roggeveen. De sector biedt hulp, Nieuw! De kennismakingslijn! Bel: 0906-1 8.22(1 gpm).
Vrouw van 41 met een vlotte
opvang, onderdak en begeleiding aan mensen die niet in volBel nu gratis voor de leukste
babbel die er voor haar doen
Nu 60cpm! Gay direct apart1
doende mate voor zichzelf kunnen opkomen.
contacten 0800-4901
goed uitziet, heeft 2 schatten
Binnen 3 sec. live op
(b.g.g. 01 0-29461 64)
van kinderen en wij zoeken
0906-0888
DE ROGGEVEEN is een laagdrempelig opvangcentrum voor
een Surinaamse of Creoolse
vrouwen, kinderen en gezinnen in nood. De hulpverleners en
vriend met serieuze bedoelinbewoners worden ondersteund door een facilitair team dat de Geen 0906 op je rekening! Bel
Particulieren
gen. Boxnummer 200340
voorwaarden schept voor een goede hulp- en dienstverlening. nu gratis de datinglijn 0800ontvangen
HLOTERIJB
Onderhoud, techniek en huishouding. Voor dit team zoeken wij 4901 (b.g.g. 01 0-29461 51)
50% korting!
Mijn naam is Astrid, 44 jaar en
een energieke
afkomstig uit het Carïbisch
De Nationale Postcode Loterij
gebied. Ik zoek een NederHUISHOUDELIJK MEDEWERKER
landse man van 44-49 jaar zet zich in om zoveel mogelijk geld beschikbaar te stellen voor
de bescherming van natuur en milieu, de bestrijding van
voor een serieuze relatie.
MA/, voor 36 uur per week.
armoede
en
de
zorg
voor
vluchtelingen.
Boxnummer 203007.
Je houdt je bezig met de uitvoering van diverse schoonmaakWil jij hier ook aan meewerken? Wij zoeken een
Ben jij die leuke, slanke vrouw
werkzaamheden. Daarnaast ben je belast met de verzorging
die een leuk restaurantje in de
van
de algemene ruimten. Als huishoudelijk medewerker draag
buurt weet om samen gezellig
je in brede zin zorg voor de bewaking van de hygiëne in ons
MICRO'S
wat te gaan eten, bel me dan. Kantinemedewerk(st)er voor 16 uur
huis.
Ik ben een man van 29 jaar en

Gaan reizen met de camper
die ik aan het opbouwen ben,
zou ik graag met iemand samen doen, daarom ben ik pp
zoek naar een leuke vriendin,
een maatje. Ik ben een Boogschutter van 29 jaar, 1.65 lang
en weeg 65 kg. Spreekt het je
aan bel dan. Boxnummer
775662.

heb 2 kinderen. Meer weten,
luister boxnummer 864926.

Bel mij bij een prijs
boven f 10000,tel'

MUUIVOIS is htit wiingobed lond do stad
Mmeivo gclogon m hol zuKJen van
Ffanknik Hwit vonden wqdezokracttigo
öiepicMG wijn Do wijn 15 gemaakt van oo
driwonsoorlon Gtenacho Syrahon
Cangnan Dozodruwnsooitoniorgoo
voordozolniilige luachtigowin U kimt
deia w[fi servet en bij toodvloos. en grill

0,7 LITER '

Aangeboden A'dam: etage de Vanuit het centrale verdeelcentrum worden alle logistieke
Pijp + nieuwbouw Zeeburg. processen gecoördineerd. Tijdens de zomerperiode zoeken wij
Gez.: ruime woning, huur of voor tijdelijke ondersteuning van het team
koop; mag ook buiten A'dam.
020-6768787 / 06-24575629

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblij- 1. Kies een leuke advervend
prijsopgave. Tel. tentie
5719800 na 19.00 uur.
2. Bel met 0906-50.50.270
ECHTE vakman/schilder, 35 jr [1 gpm) en toets in het
erv. zkt schilderwerk bin- loofd-menu een 4
nen/buit. Goed werk. 6202765
Dieren en
Opleidingen en
3. Toets nu het boxnummer
DE KLUSSENBUS
n en luister naar de adver-benodigdheden
cursussen
Voor iedere klus, bellen dus. tentie van uw keuze.
Tel.:023-5713780.
Vakopleding Nagelstyling en
4. Spreek een boodschap
Ellen Cats Hondenkapsalon,
Permanente
Make-up
n en wacht op een reactie.
Achterweg 1, Zandvoort
Financieringen
Vista
Studio,
020-6201914
VOLGENS AFSPRAAK
Voor vragen en opmerkin023-5730068.
gen over deze rubriek kunt
Autoverzekering
Dans- en
bellen
met
0906V.A. ƒ 75 - DORSMAN
50.50.232.
Kunst en antiek
balletles
blijft toch goedkoper!
Ik ben een absoluut knappe
Bel nu: 023-5714534.
Part. zkt voor eigen woning SALSA WORKSHOP. Elke
vrouw, 1.72 lang, 38 jaar,
een antieke hangklok. Aan- zondagmiddag van 16.00 tot
Uniek in Nederland! Geen
zwart
haar,
groen-bruine
biedingen met foto en prijs: 19.00 uur. Borgerstraat 112, BKR-toetsing, maar toch geld. ogen, heb een eigen huis,
Br.o.nr. 20902440 bur. v.d. bl. tel. 020-6737269.
0900-20 20 720.
auto en kind en ben eerlijk en
romantisch. Ik zoek een grote,
lieve, eerlijke sociaal voelende
jongen voor een relatie, tot
NEDERLANDSE
maximaal 45 jaar.
Boxnummer 312859.

"

Personeel gevraagd

98,-. Sportmassage, ontsp. mas- Gezocht winkel met woning of Je inzet wordt beloond met goede arbeidsvoorwaarden.

faaifM 90X200x16 M^^

Latexvlokkussen
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per week op woensdag en vrijdag

DEZE FUNCTIE HOUDT O.A. IN:

Wie heeft er zin om deze 23jarige Schorpioen gezelschap • de bereiding en verzorging van het ontbijt en de lunch.
te houden tijdens een avondje • diverse opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.
stappen? Boxnummer 260823
WIJ VERWACHTEN VAN JE DAT:
Vrouw 56 jr, niet lesbisch,
zoekt lieve vriendin voor aan- • je het leuk vindt om te koken,
• je flexibel bent, creatief en praktisch,
gename gesprekken, enz.
• je goed in teamverband kunt werken,
Tel. 020-6476230.
• je bereid bent om bij ziekte of vakantie extra dagen te werken
Wilma, 30 jaar, sinds 2 jaar
en
gescheiden, heeft geen kinde- • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
ren en hoopt gauw wat van je
te horeni Boxnummer 317026 Heb je belangstelling voor deze functie?
Jeroen, 19, Nijmegen, hoop!
dat hij met jou een eerlijke,
gezellige afspraak kan maken!
Boxnummer 761003.

Stuur dan voor zaterdag 5 augustus een brief met cv naar
de Nationale Postcode Loterij, t.a.v. Marianne Braber
Postbus 75025
1070 AA Amsterdam

WIJ VRAGEN
Een collegiale en enthousiaste instelling en tenminste een
afgeronde LHNO opleiding. Je bent ouder dan 18 jaar.
WIJ BIEDEN
Een prettige werkplek in een leuk team, een salaris tussen
ƒ2.440 en ƒ3.086 op basis van een 36-urige werkweek, werktijden in overleg en arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Welzijn.

GOED BEKEKEN

SUCCESVOLLE RUBRIEKSADVERTENTIES
ZAKELIJK EN PARTICULIER
VERSPREID IN GROOT AMSTERDAM
IEDERE WOENSDAG IN DEZE KRANT

Richt je sollicitatie binnen twee weken aan
De Roggeveen, o.v.v. vacature huishoudelijk medewerker
Roggeveenstraat 8,1013 PV Amsterdam
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Lia Balster, 020-626 38 00.

PARTICULIEREN OOK DE HELE WEEK OP AT5

Bij HVO-Querido bieden ruim 600 medewerkers op diverse
locaties in Amsterdam hulp, opvang en begeleiding aan 5.000
cliënten.

SNEL OPGEVEN

www.hvoquerido.nl

PARTICULIEREN 50% KORTING

BEL 020 562 6271
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Onbereikbare liefde?
• Altijd al een oogje op de New Beetle gehad?
Dan is dit het moment om hem nog beter te
leren kennen. Want met de introductie van de
New Beetle 1.6 en de 1.8 turbo is de range pas
echt compleet. Ook deze nieuwe types hebben
natuurlijk de karakteristieke New Beetle-stijlkenmerken waar al veel autoliefhebbers voor
zijn gevallen.
Naast een lichtere motor, een paar kleine
details aan de binnenkant en een lagere instapprijs (al vanaf fl. 43.995,-!} verschilt de New
Beetle 1.6 nauwelijks van de anderen uit de

range. Zo heeft hij standaard onder andere ABS,
centrale portiervergrendeling, een elektronisch
stabiliteitsprogramma (ESP), airbags en zij-airbags, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en niet te vergeten het zo kenmerkende
bloemenvaasje. U begrijpt dat we deze veilige
en betrouwbare Volkswagen helemaal hebben
ingericht voor uw rijplezier. Wilt u zelf testen
of uw liefde voor de New Beetle wordt beantwoord? Kom dan gerust eens langs voor een
bijzondere proefrit!
De New Beetfe(s) van Volkswagen.

Nu bij Auto Veeneman en Automobielbedrijf Vroegop. BIJ aanschaf van een
Primera 2.0 een gratis trekhaak en hulpveren, inclusief 7-polige stekker t.w.v.
F. 1000,-. Deze aktie loopt van l juli t/m 31 augustus. Kom dus snel langs!
N I S S A N . D E S I G N E D TO I M P R O V E Y O U R P E R F O R M A N C E .

[ NISSAN
W _

Auto Veeneman
Schepenbergweg 43
Amsterdam Zuidoost
Tel 020 691 02 01

De New Beetle is verkrijgbaar vanaf f 43 995,- (€19 964,06). Prijs is een 'vanaf-prij's', inclusief BTW en BPM,
exclusief verwijderingsbijdrage en kosten njklaar maken. Wijzigingen, ook m uitvoenngsdetails, voorbehouden.
Meer weten over Volkswagen? Kijlc op www.volkswagen.nl

-•^•

M

Hogeweyselaan 207
Weesp
Tel 0 2 9 4 4 8 0 0 4 1
Bovenkerkerweg 5-9
Amstelveen
Tel. 020641 08 18

Polderweg 104
Amsterdam Oost
Tel. 0 2 0 6 6 5 0 5 5 1

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

De Lupo Fortius Open Air

De Golf

De New Beetle

vonot fl. 26 685,-1€ 12.109,131

vonof fl 35 325,-1€ 16 029,791

vonaf II 43 995,-1€ 19 964,061

De Polo

De Golf Cabriolet

De Bora Citius

vanaf fl. 25.500,-l€ 11571,401

vanaf II 47225,-l€ 21429,771

vonof fl 41 690,- (€ 18 918,101

De Polo Variant

De Golf Variant

Passat/Passat Variant Altius

anaf fl 31 045,- l€ 14 087.61,-!

anaf fl 38 350, t€ 17402,471

vanaf fl 50 845,-l€ 23 072,451

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f

6 06

t/m 4 regels

f

8,08

t/m 5 regels

f 10,11

t/m 6 regels

1 12,13

t/m 7 regels

f 14,15

t/m 8 regels

1 1617

t/m 9 regels

1 18,19

t/m 10 regels

1 2021

Van welke Volkswagen wilt u hef volledige
aankoopbedrag terugverdienen?
Volkswagen sponsor! de Nederlandse olympische sporters onder andere met
auto's. Zo weten we zeker dat ze straks veilig en wel in Sydney aan de start
verschi|nen. Maar wist u dat Volkswagen ook haar klanten sponsort? Wan
iedereen die bi| ons vóór 31 |uli a s. een Volkswagen koopt krijgt de kans
om het volledige aankoopbedrag terug te verdienen' Dus kom vooral bi| ons
langs en informeer naar de voorwaarden. Want waarom zou u met de geluksvogel
zi[n die het volledige aankoopbedrag terugwint? Trouwens, over winnaars gesproken

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

als u kiest voor de Lupo Fortius Open Air, met open dak en diverse andere extra's,
dan levert u dat meteen al een voordeel op van fl l 070,

maar fl 995,- óf een volautomatische airconditioning iCIimatronicI voor maar
fl. 1.795,- Daarnaast hebben we de Passar Altius voor u klaarstaan. Met o o
boord computer, op afstand bedien ba re centrale portiervergrendeling, alarm en
Climatronic Al met al een voordeel van ruim fl l ÓOQ,- 1

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN VANAF PRIJZEN INCLUSIEF BTW EN BPM CXCLUblEF VEItWljDERlNGSBlJDSAGE EN MDS1EN MJMAAfi MAkEN WIJZIGINGEN OO IN Lh-.OEMNGSDEUllS ZIJN VOOChfch ^
VIES WEHN OVE« VOD S\\AGtNÏ KI]K OP V. WWVOI-.SWAGEN NI

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

Kiest u daarentegen

voor de Bora Citius, dan kunt u kiezen uit een mechanische airconditioning vour

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023 - 5714565

MAX PLANCKSTRAAT 3

ZANDVOORT

Bedrijfsruimte met opslagcapaciteit op de begane
grond (ca 375 m ) en kantoorruimte op de 1a' ver
dieping (ca 375 m') Oprit aan de voor- en achterzijde van het pand
Verwarming middels eigen CV-ketel
Lichtornamenten aanwezig
Bankgarantie ƒ17 500
Contractduur 5 + 5 |aren
Contractkosten ƒ 450 - plus BTW
Huursom is excl kosten nutsbedrijven

HALTESTRAAT 28

ZANDVOORT

In winkelstraat gelegen bedrijfsruimte op de begane
grond
Was in gebruik als visrestaurant
Totaal begane grond 70 m'
Frontbreedte 4 60 m
Inventaris ter overname ƒ 250 000 - ex BTW

Huurprijs ƒ 5 500,- per maand

ZANDVOORT
VAN GALENSTRAAT 184
Een zonnig 3-kamerappartement op de 2' verdieping met zeezicht

POTGIETERSTRAAT 2

INDELING
Entree vestibule met garderobe, gang met ruirn toilet, L-vormige woonkamer (vh 2 kamers) met toegang tot balkon op het zuidwesten en UITZICHT OP
ZEE, keuken, royale slaapkamer met vaste kasten
en wastafel, badkamer met bad en wastafel
Berging op de begane grond
• Gedeeltelijk dubbel glas
* Servicekosten ƒ 400,- per maand incl voorschot
stookkosten

ZANDVOORT
In een gezellige woonbuurt gelegen eengezinswonmg met tuin met achterom
Beg grond entree/gang, kleine trapkast, toilet, ruime
keuken, woonkamer met gas open haard en openslaande deuren naar tuintje
1 e verd overloop, badkamer met douche en wastafel, 3 slaapkamers Onbevloerde en onbereikbare
vliermg (stahoogte in het midden)
• opbouw achterzijde dient te worden vernieuwd
* deels voorzien van kunststof kozijnen met dubbel
glas
" ruime berging met aansluiting voor wasmachine
en c v -opstelling

Vraagprijs ƒ 339.000,-

Vraagprijs ƒ 398.000,-

Huurprijs per jaar ƒ 81.723,- b.t w. belast

OOSTERPARKSTRAAT 59
ZANDVOORT
Halfvrijstaand woonhuis (hoek van 3 onder 1 kap)
met voor- en achtertuin en stenen schuur Vlakbij het
centrum en strand gelegen

ZANDVOORT
DE FAVAUGEPLEIN 39/1
Direct aan de Boulevard gelegen modern afgewerkt
4 kamerappartement, verbouwd tot 3 kamers met
een bijzonder fraai uitzicht op strand, zee en boulevard
INDELING
Entree/hal met grote opbergkast, modern toilet, moderne keuken met apparatuur, woonkamer met toog
naar televisie-/studeerkamer, balkon op het westen,
slaapkamer met kastenkamer, moderne badkamer
met Whirlpool en aansluiting voor droger/wasmachine
" Rondom kunststof ramen met dubbel glas
* Servicekosten ƒ 350,- per maand

INDELING
Beg grand entree hal, toilet L-vormige woonkamer
met erker voorzijde schuifpui naar zonnige achtertuin op het zuidoosten, open keuken
1" verd badkamer met ligbad, toilet en aparte
doucheruimte royale voorslaapkamer met dakkapel
en vaste kast, achterslaapkamer met vaste kast en
balkon op het zuidoosten
2" verd grote zolderkarner met dakkapel en uitzicht
op de duinen en watertoren
Vliermg
' Rondom dubbel glas
' Grondopp 142 m'
Vraagprijs, ƒ 625.000,-

Vraagprijs ƒ 499.000,-

"...om door Cense & van tingen
Makelaars verkocht te worden!"
HALTESTRAAT 5/1

Park Duynwijk fase II bouwnummer 56 La Spezia
Type l VAN SPEIJKSTR. 2/III
ZANDVOORT

ZANDVOORT

Royale bovenwoning op de 1"'verdieping gelegen in
het centrum van Zandvoort
INDELING
Gang toilet kamer-en-suite met voorbalkon keuken 3 slaapkamers douche achterbalkon berging
• Moet opgeknapt worden
Vraagprijs ƒ 299 000,-

CENSE&
NVM
MAKELAAR.

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 0 2 3 - 5 7 1 5 7 1 5 • FAX 023 - 5 715 747

In het nieuw op te leveren „Plan Duijnwijk"op steenworp afstand van het strand gelegen zeer ruime maisonnette, verdeeld over 3 woonlagen, woonopp 135
nf en een dakterras van 30 m' terras
INDELING
Beg grond entree/gang, toilet, werkkast, woonkam ,
semi open keuk , eetkam tuintje voorzijde Slaapverd overloop, 1 gr slaapkam (vh 2 kam ), badkam
Tumverd 1 gr kamer (vh 2 kam ) met opensl deuren naar groot dakterras 5 40x5 60, royale berging
* Inpandige parkeerplaats
' Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
* Transport via notaris van de verkoper
' Overdracht na gereedkomen project
' De woning wordt opgeleverd zonder keuken en
zonder sanitair in de badkamer
Vraagprijs ƒ 559.000,-

Gcm. Zandvooi l
SwaluusiiiUii 2
2042KIBZandv()oil
'TEKST: Alcl Archiel
bc/ wi|k 2042/7

iVoensdag 2 augustus 2000
Datum

02 aug

03 aug
04 aug
05 aug

l
ia

2

06 aug
07 aug
08 aug
09 aug

HW
05.40
06.27

07.15
08.06
08.56

09.50
10.50
12.04

LW

01.26
02.09
03.06
03.54
04.44
05.35
06.36
07.14

HW
18.12

18.57
19.46
20.36
21.25
22.20
23.26

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 31, oplage 5.425 Editie 17

LW

15.53
16.36

/*

17.12

16.50
17.15
18.15

Los nummer 2,10 gulden

Zeehond
houdt ZRB
bezig

Verliefd
op de
kermis

En verder:
Schaatsen
in de
zomer
Pagina 3

19.06
20.00

Maanstand: EK ma 07 aug 03.02 uur.
HW: do 03 aug 06.27 uur, + 128 cm NAP.
LW: za 05 aug 03.54 uur, - 93 cm NAP.

DEZE WEEK
12 PAGINA'S

Pagina 5

pagina 3

ZANDVOORT - Het strand
s ter hoogte van Riche afgezet,
Dindat vorige week drie levensgevaarlijke granaten en minuuit de Tweede Wereldoorog gevonden zijn. De Explojeven
Opruimingsdienst
oekt uit of er nog meer ligt.
Een granaat is ter plekke tot
intploffing gebracht. De gramat stond op scherp toen een
neisje hem vond.
Maandagmiddag heeft de
surgemeester het strand tusen de clubgebouwen van KVS
m KVA tot verboden gebied
'erklaard. Hij heeft daarvoor
ien noodverordening in het leen geroepen. Overtreders
{rijgen een boete van maxinaal 5 duizend gulden of twee
naanden cel.
Een dronken man heeft
naandag al een boete van zesig gulden gekregen, omdat hij
iver het afzetlint wilde klimnen.

ZANDVOORT - Er zijn nieuwe problemen rondom de
organisatie van Jazz behind the Beach. Het festival, dat van
11 tot en met 13 augustus plaatsvindt, wordt kleiner van
opzet. Er zijn wel podia en de jazzdienst op het Gasthuisplein gaat pok hoogstwaarschijnlijk door. De tent op het
Badhuisplein vervalt echter omdat organisator Robert Leeseman de financiering niet rond gekregen heeft.
In de tent zouden gerenommeerde jazzartiesten optreden
en er is zelfs in eerste instantie
sprake geweest van een kinderprogramma overdag. Bovendien zou er een loopband
door het dorp gaan op zaterdag aan het eind van de middag.
De organisator had sponsoring van Heineken geregeld,
maar heeft de laatste 13 duizend gulden niet rond gekregen. Hij had daarvoor een taeroep gedaan op de Ondernemersvereniging
Zandvoort
(OVZ), de Stichting Zandvoort
Promotie, de Hema en de ABN/Amro.
Leeseman dacht dat het geld
toegezegd was, maar dit bleek
vorige week niet het geval. Hij
is zwaar teleurgesteld in de
Zandvoortse
middenstand.
„Ik heb zelfs nog een handreiking gedaan. Ik wilde de loopband ook door de winkelstraten laten gaan," vertelt hij.
„Heineken heeft nu zijn medewerking aan de tent teruggetrokken."
Theo Peek, lid van het overgkoepelende orgaan OPZ (Ondernemers Platform Zand-

Vlarlbaro Masters
niet meer gratis

De overleden racemonteur Frans Franssen heeft donderdagmorgen zijn laatste tocht
over het circuit gemaakt. Jan Lammers voerde de rouwstoet aan, die uit circa vijftig
wagens bestond. Lammers reed in de Formule l wagen die Franssen kort voor zijn

, Mijn asbest plantenbakken
heb ik weken later keurig ingePakt weggebracht. De meneer
blikte me vriendelijk toe. Het
lülieu
is een tijdrovende en
ü
it de hand gelopen hobby ge^orden.
Nel Kerkman

Bij de begrafenis waren een paar honderd mensen aanwezig. De aula van de
begraafplaats was te klein voor de belangstellenden. Onder de aanwezigen waren veel
coureurs. Franssen is op 39-jarige leeftijd plotseling overleden aan een hersenbloeding

ADVERTENTIE

gegarandeerd de
mooiste foto's

VAKANTIEAANBIEDING

WAARDEBON
gratis ontwikkelen
• • : ; 'v '.'• !•'•£ :f •?•:•'~ (. ..•

gratis index •.. :

1 uur service

Foto Focus
:

Haltestraat 3 7 a \
Zandvoort
\ 023-5715810
: :

:

al tegen de boktor behandeld.
Om duiven te weren, die een
ware plaag vormen, is er gaas
gespannen voor de openingen
en komen er pinnen op de rand
van de torenspits te staan. Die
zijn namelijk erg succesvol gede toren van de Hervormde bleken bij het gemeentehuis.
Kerk te begeleiden. Wagenaar
is architect en bestuurslid van
Voor de oude Mariaschool,
het Genootschap Oud Zand- waar tegenwoordig kunstevoort. Hij is gespecialiseerd in naars hun atelier hebben,
de monumenten van Zand- geldt net als bij gebouw De
voort. De toren van de Her- Krocht dat onduidelijk is wat
vormde Kerk is, in tegenstel- er op termijn met het gebouw
ling tot de kerk, eigendom van gebeurt. Voorlopig wordt het
de gemeente. Het is een rijks- daarom opgeknapt. Wie een
monument. Het metselwerk kijkje in de voormalige kathovan de toren zit vol met gaten lieke school neemt, ziet direct
en moet dan ook hersteld wor- hoe erg het gebouw verwaarden. Daarnaast worden de lei- loosd is. Er hangen lange slierstenen van de torenspits goed ten riet uit een gat in het dak
gelegd op nieuwe koperen ha- boven het trappenhuis en de
ken. Voorjaar 2001 beginnen de kozijnen zijn verrot. Deze wmwerkzaamheden waarschijn- ter begint de opknapbeurt.
Toch is er al wat gedaan aan
lijk.
Het geraamte van de toren het onderhoud. Zo is onder anverkeert nog wel in goede dere de gevel aan de achterstaat. Dit jaar is het houtwerk kant gerepareerd.

zie ook Zomerkrant

Rectificatie

Foto Chns Schotanus

Gemeentegebouwen
krijgen opknapbeurt

ZANDVOORT - De gemeente heeft een nieuwe
start gemaakt met het onderhoud van 21 gebouwen.
Het meest omvangrijk zijn de
geplande
opknapbeurten
van gebouw De Krocht, de
toren van de Hervormde deur zit zelfs een gat waar een
Kerk en de oude Maria- vuist in past. Ook het mastiek
op de foyer is versleten zodat
school.
het dak regelmatig lekt. Gebouw De Krocht krijgt daarom
Aan gebouw De Krocht is ja- nieuwe houten kozijnen, dutarenlang niets gedaan, omdat bele beglazing, nieuw mastiek
onduidelijk was of de theater- op het dak, dichtgemetselde
zaal en foyer in stand gehou- ramen bij de keuken en trespaden zouden worden. Die on- platen om de zaal te verduisteduidelijkheid is nog steeds niet ren.
helemaal voorby, maar het ziet
Op langere termijn worden
er naar uit dat er over eenjaar
of vijf a tien een multifunctio- ook de dakpannen van de zaal,
neel centrum op de Prinsesse- het metselwerk van het hele
weg komt waarin ook een thea- gebouw en de binnenkant gerenoveerd. De gemeente wil
terzaal zal zitten.
Aangezien het gebouw in wel de oude sfeer te handhazeer slechte staat verkeert, ven. Dat geldt ook voor alle anwordt het nu toch aangepakt. dere opknapbeurten.
Daarom is Chris Wagenaar
Zo zijn de kozijnen van de foyer
volledig verrot. In de achter- gevraagd om de renovatie van

voort), wmkeliersvereniging
OVZ en directeur van de ABN/Amro, vindt dat Leeseman
te vroeg conclusies heeft getrokken. „We hebben in OPZverband tijdens een vergadering wel met hem gesproken
pver de mogelijkheden, maar
ik heb beslist niets toegezegd.
Toen ik onlangs in de krant las
dat de ABN/Amro de tent zou
sponsoren, heb ik tegen hem
gezegd dat hij te voorbarig
was. Ik voel me niet geroepen
om een jazzfestival te sponsoren," zegt Peek.
„Mijn verschillende petten
moeten zeker niet door elkaar
gehaald worden en dat is nu
wel gebeurd. Dat is heel vervelend." Hij vindt dat de horecaondernemers verantwoordelijk zijn voor de festivals. „De
Horeca Groep Zandvoort heeft
in het verleden aangegeven de
festivals anders op te willen
zetten. Wij hebben dat aan hen
overgelaten. Dat Leeseman erbij gehaald is toen er een bestuurscrisis in de HGZ ontstond, is prima. Maar het OPZ
staat er verder buiten."

ADVERTENTIES

dood heeft opgeknapt. De coureur en de monteur werkten niet alleen met elkaar, maar

waren ook erg bevriend met elkaar.

eras

[7 olgens mij beweegt mijn
V groene gft-rolemmer. Het
zijn maden. Ze doen zich te
;oed aan mijn overgebleven
itensresten, die ik, zoals het
loort, gescheiden weggooi.
Sinds Hans verleden jaar met
log enkele inwoners van
Zandvoort in het Eco-team
leeft gezeten, zijn we milieubewuster geworden.
Kranten, groene, witte en
>ruine flessen worden in de
desbetreffende containers geiaan. De kleding en schoenen
tfeng ik naar de container in
Zandvoort-Noord. Waarom er
;een container in het centrum
staat, is mij een raadsel. De
ege verfbussen gaan in de
iga-kar van de gemeente en
de batterijen breng ik naar de
winkel terug.
Maar waar moet ik met mijn
oude plantenbakken naar toe?
Ze zijn van asbest en mogen
niet bij het grofvuil gezet worden. Dat zoeken we even op in
ie gemeentegids. Kennelijk
ieb ik die gids echter samen
toet de oude kranten wegge3id. Dan maar de bakken
achter in de auto en op naar
de remise.
„Meneer ik heb drie asbestbakken in mijn auto. Kan ik
die bij u kwijt?" „Als ze in het
Plastic verpakt zijn, mag u ze
lier neer zetten," zegt de man
v
an publieke werken. „In het
Plastic? Nou dan moet ik naar
huis terug. Tot zo."
Met een noodvaart sjees ik
aar huis, pak drie grijze vuiltiiszakken en rij weer terug.
«Alstublieft de zakken en de
bakken," zeg ik en wil de bakken uit mijn achterklep halen.
»Ho mevrouw, dat gaat zo
•naar niet. U moet ze verpakt
i leveren en u mag ze niet
°P het terrein inpakken," vertelt de man vrolijk. „Trouns, u moet opschieten want
J>ver vijf minuten gaan we slui-

Zomerkrant

Laatste rit

Strand afgezet
negens granaat

ZANDVOORT - De tiende
\larlboro Masters, die dit
veekend op Circuit Park
Zandvoort gehouden worden,
oinnen dit keer niet gratis
vorden bezocht. De organisaheeft besloten, ter beheeringvan de toeloop en verbeteing van de kwaliteit er een beaald evenement van te ma<en. De entreeprijs bedraagt
5 gulden.
„Het is altijd heel goed verlooen," zegt Dirk Buwalda, pers•oorlichter van het circuit.
,Het evenement is behoorlijk
iuur en dan zijn extra inkom,ten welkom, maar we willen
;ewoon graag de boel in de
iand houden en weten hoeveel
mensen er precies komen. Ik
rerwacht niet dat er net zoals
rorig jaar, honderdduizend
oeschouwers zullen komen,
alhoewel ik daar echt geen bezwaar, tegen heb."
zie ook Zomerkrant

Funky, flitsend,
fluitend. De komende
weken biedt
Zandvoort haar
bewoners en gasten
een verfrissend
programma. In de
Zomerkrant een
overzicht

Euro-kentekenplaten
30,- P6r SGt. (excl.BTW)

Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731 613. Fax: 023-5736835.
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Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12

'Het woord 'stress' kennen ze daar op Aruba niet'
IJF JAAR heeft hij gestreden voor zyn nieuwe apotheek
met woonhuis op de Zeestraat. Maar het is niet gelukt.
Hans Neutel vertrekt daarom met zijn vrouw Corrie naar
Aruba. Daar neemt hij een klein apotheekje over op het Antilliaanse eiland. Ze hebben er zin in. „Het woord 'stress' kennen
ze daar niet. Heerlijk," zucht Neutel.

V

De immer zo keurig geklede
apotheker Hans Neutel loopt
tegenwoordig in vryetijdskleding rond. Hij is namelijk druk
bezig met inpakken, want hij
vertrekt 26 augustus naar Aruba.
In april heeft hij samen met
zyn vrouw de knoop doorgehakt. „We waren het zat. We
dachten dat we alles rond hadden met de nieuwbouw van de
apotheek op de Zeestraat,
maar er doemden weer nieuwe
problemen op. Natuurlijk hadden we kunnen doorzetten,
maar dan was het een pyrrhusoverwinnmg geworden." Boyendien had Neutel dan dageHjks tegen de buren moeten
aankijken die hem dwars hebben gezeten.
Hij voelt het als een persoonlijke nederlaag dat hij de moed
na vijf jaar heeft opgegeven.
„Ik heb dertien jaar lang met
veel plezier de apotheek in
Zandvoort gehad. Maar," zegt
hij „het was niet meer op te
brengen om te strijden voor de

nieuwbouw. Onze gezondheid
kwam in de knel."
Neutel zag een advertentie
in het vakblad voor farmacie
en was dolblij toen hij het groene licht kreeg om naar Aruba
te gaan. „Ik zal veel meer moeten improviseren. Het is er een
stuk kleinschaliger dan in Nederland en de medische stand
staat niet pp zo'n hoog peil.
Hier krijg ik bovendien een
paar keer per dag bestellingen
binnen. Daar zal dat zeker anders zijn. De automatisering
begint net op te komen en dat
wil ik uitbouwen, want daar
heb ik in Zandvoort veel ervaring mee opgedaan."
Dat het er een stuk warmer
is, ziet hij ook wel zitten. „Lekker duiken en snorkelen. Ik
heb op internet gezien dat er
pok een schitterende golfbaan
is. Dat vindt mijn vrouw heel
prettig."
De Zeestraat Apotheek, die
nog altijd gevestigd is pp de
Engelbertsstraat, is inmiddels
overgenomen door C.A. Abels

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

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

iZandvoorts
d 5\Sieuw6bgad
Naam' (m/v)
Adres:
l l
Postcode/Plaats: l l l l l l l l l l l
KW1899V
Telefoon:
| ]
Giro/Banknr.:
l l l M l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
O kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ37,00 D jaar ƒ 64,00
* Vooi postabonnees gelden andere tarieven.
Hans Neutel stelt zich nu al in op zijn verblijf op de Antillen

uit Rotterdam. De grond aan
de Zeestraat, nu een gapend
gat, blijft voorlopig in handen
van Neutel. „Ik weet nog niet

precies wat ik ermee ga doen.
We zien wel. Stress heb ik genoeg gehad. Dat kennen ze gelukkig niet op Aruba. Na d&c-

FotoKcUinSchul

tien jaar, waarin we alles opzij
hebben gezet voor de apotheek, lijkt me dat een verademing."

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000PA öR
Amsterdam. U hoeft geen posteegel te plakken.

woensdag 2 augustus 2000
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FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

REMUS EN MARTÏNA
MET

j u Ui E

6 AliqUSTUS WORGT ONZE MOEdER,

LEVENriORSlvdE Joi\IG

90 JAAR

Mijn naam fe Bram Wijkhuise*, « ,
Samen met mijn vaderhadikinhet
verleden een eigen uitvaartonderneming, Maar een klein bedrijfh&eft
wo zijn beperkingen,
Het samengaan met Uitvaartcentrum
Haarlem betekende voor ons een
belangrijke stap vooruit.
Nee, van dat samengaan heb ik
geen moment spijt gehad.
Naast het verzorgen van een complete
begrafenis of crematie vanuit ons
modern ingerichte uitvaartcentrum
aan de Parklaan, kunt u bij ons
bijvoorbeeld ook terecht voor
deskundig advies op het gebied van
uitvaartverzekeringen.
OnzeNIVO-polisen UZETnaturauitvaartverzekeringzijn
verzekeringen met de laagst
mogelijke premies.

WÜT U hAAR fdiciTEREN (JAN bEINT U VAN

welkom IN ^ET Huis I'N 'T KOSTVER|OREN,
100 VAN l 0.00'l 5.00 UUR

Mei gi oot verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve collega

Bij ons vindt u een team van
professionele medewerkers, dat
24 uur per dag beschikbaar is om
u bij een overlijden met
raad en daad terzijde te staan.

023 - 532 87 50

Carla
We wensen Richard, Nancy en familie veel sterkte
Je collega's

ADVERTENTIES
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Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

van der Kuijl:

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen yan een begrafenis
of crematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretariaat Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel1 Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
-de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

MEDEDELINGEN

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Bouw- en woningtoezicht - andere tijden
Met ingang van 1 augustus aanstaande zijn de
tijden gewijzigd waarop de afdeling Bouw- en
woningtoezicht bereikbaar is
- telefonisch elke werkdag van 09 00 tot
10 00 uur,
- persoonlijk dinsdag- en donderdagochtend
tussen 09 00 en 12 00 uur,

- alle middagen is de afdeling voor het
publiek gesloten.
Algemene informatie over aanvragen van een
bouw-, sloop-, reclame- of splitsvergunnmg, meldingen en bestemmingsplannen kunt u dagelijks
gedurende de openingstijden krijgen bij de Centrale Balie Specifieke informatie kan alleen worden verkregen op het telefonisch spreekuur (elke
werkdag van 0900-1000 uur) of op het persoonlyk spreekuur (dinsdag- en donderdagochtend tussen 09 00-12 00 uur) Hiervoor maakt u
een afspraak bij de Centrale Balie

UdONT

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair
Innchtmq en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,

Wijziging ophaalroute huisvuil per
31 juli 2000
Vanwege de uitbreiding van het woningbestand is het noodzakelijk om de huisvuilroute
gedeeltelijk aan te passen In een aantal straten zal dat op een andere dag plaatsvinden
Voor heel Zandvoort geldt dat er in het tijdstip
van ophalen een wijziging plaatsvindt

enz

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

MARISSTRAAT 3 TE ZANDVOORT

-0-/e 6££&-Kfét/Z
023-5717745 06-51345038

TJERK HIDDESSTRAAT 71 TE ZANDVOORT

Footcare

C&mpen
Wegens vakantie
gesloten van
13 aug. tot 28 aug.
Com Slegersstraat 2
Zandvoort tel 0235715449

VRAAGPRIJS/ 615.000,- k.k.
Direct achter de zuid boulevard gelegen goed onderhouden halfvnjstaand woonhuis met vrijstaande stenen garage voortuin en zonnige achtertuin op het zuidoosten met
terrassen en achterom
Indeling:
Parterre: entree, vestibule, hal met kelderkast toilet met
fontein, woonkamer met erker (10 45 x 3 80/3 63) ruime
keuken met bovenkasten kast met cv opstelling
1e etage: royale overloop met kast 3 slaapkamers afm
resp (3 80 x 2 35 met wastafel en vaste kasten), (3 80 x
3 64 met wastafel en vaste kasten) en (3 58 x 2 58 met
wastafel en vaste kast) royaal balkon op het zuidoosten
(3 70 x 2 50), badkamer met douche en 2e toilet
2e etage: ruime bevloerde zolder bereikbaar via vlizotrap
n Gedeeltelijk voorzien van isolatieglas
L l C V gas (Nefit HR combi 1994)
f n Elektra 4 groepenkast met aardlekschakelaars
H Oplevering in overleg (indicatie september 2000
of zoveel eerder)
n Transport via notairs verkoper
n Olietank m voortuin is verwijderd (juli 2000)

Vondellaan

wordt dinsdag

Bilderdijkstraat
Constantijn Huijgensstraat
Nicolaas Beetslaan
Van Lennepweg, tussen
Tollensstraat en BP
Van Lennepweg,
tussen A J v d Moolenstraat
en Vondellaan
Hasebroekstraat
Hofdijkstraat

wordt dinsdag
wordt dinsdag
wordt dinsdag

Indeling- entree, hal, woonkamer (ca 6 17 x 3 88) met
moderne open keuken (mcl inbouwapparatuur), moderne
lichte badkamer met douche, toilet, vaste wastafel met
meubel en aansluiting wasmachine slaapkamer
(ca 4 32 x 3 89)
D Servicekosten ƒ 312,- per maand mcl o a voorschot verwarming en water opstalverzekering, reservenng groot onderhoud
D Elektra 4 groepenkast
T Woon- en slaapkamer voorzien van laminaatvloer
t J Lichte kleurstellmgen gebruikt
G Een appartement om zo te betrekken
ü Oplevering in overleg
G Transport via notaris verkoper

wordt dinsdag
wordt dinsdag
wordt dinsdag

Let op: het tijdstip van ophalen zal in veel
gevallen eveneens veranderen. De bak
moet daarom dan ook om 07.30 uur aan
de weg staan.
Voor grofvuil geldt het volgende:
Maandagwijk wordt opgehaald 1 e woensdag
van de maand
Dinsdagwijk wordt opgehaald 2e woensdag
van de maand
Donderdagwijk wordt opgehaald 3e woensdag van de maand
Vrijdagwijk wordt opgehaald 4e woensdag
van de maand
Let op de vierde woensdag van de maand is
niet altijd de laatste woensdag van de
maand 111
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Centrale Balie
telefoonnummer (023) 574 01 00

In de maandagwijk is de wijziging
Tolweg
wordt dinsdag
Piet Leffertsstraat
wordt dinsdag
Zuster Dma Brondersstraat wordt dinsdag
Willem Draijerstraat
wordt dinsdag
Matthijs Molenaarstraat
wordt dinsdag
Cornelis van de Werffstraat wordt dinsdag
Frans Zwaanstraat
wordt dinsdag
Vinkenstraat
wordt dinsdag
Leeuwerikenstraat
wordt dinsdag
Patrijzenstraat
wordt dinsdag
Fazantenstraat
wordt dinsdag
In de dinsdagwijk is de wijziging
Hogeweg
wordt maandag
Koninginneweg gedeelte
tussen Haarlemmerstraat
en Prmsesseweg
wordt maandag

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van aanvraag.
2000-1 SOS (25-07-2000) Hogeweg 28 te
Zandvoort het slopen van de woning
2000-179B (25-07-2000) Hogeweg 28 te
Zandvoort het bouwen van 13 appartementen
met parkeerkelder
2000-178SP (25-07-2000) Boul Paulus Loot 1
te Zandvoort het splitsen van de woonruimte
2000-177M (25-07-2000) Dr C A Gerkestraat
55 zwart te Zandvoort het bouwen van een
hobbyruimte
2000-176B (25-07-2000) Zandvoortselaan 250
te Bentveld het tijdelijk plaatsen van een woonunit
2000-175B (24-07-2000) Flemmgstraat 9 te
Zandvoort gevelwijziging gymlokaal Pageehal
2000-174B (24-07-2000) Brederodestraat 65
te Zandvoort het vernieuwen van de kap van
de woning
2000-171B (20-07-2000) Zuiderstraat 4 te
Zandvoort het bouwen van een afdak
2000 169B (19-07-2000) Dumtjesveldweg 7 te
Zandvoort het vergroten van het sportpaviljoen
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken "Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending.
99-158R (27-07-2000) Haltestraat 46 te Zandvoort aanbrengen (lichtreclame
99-223B (27-07-2000) Koningstraat 49 t/m 71
te Zandvoort het bouwen van 12 woningen
2000-099B (27-07-2000) Dr Kuijperstraat 22
te Zandvoort uitbreiden van de woning
2000-115B (27-07-2000) Dr Schaepmanstraat 13 te Zandvoort plaatsen van een serre
2000-116B (27-07-2000) Burg Engelbertstraat
18 te Zandvoort plaatsen van een garage
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

WRO artikel 19

VRIJSTELLINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vnjstellmg en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel Circuit Park Zandvoort (Burgemeester van Alphenstraat) te Zandvoort in
verband met het plaatsen van een radarmast,

VRAAGPRIJS f 279.000,- k.k.
In flat Dumwijck op de 4e etage gelegen goed onderhouden ruim 2-kamer hoekappartement met balkon op het
zuidoosten (ca 3 60 x 1 80) en uitzicht op de duinen
Ligging aan de noord boulevard nabij het strand en openbaar vervoer
Het appartement beschikt over een aparte berging m de
onderbouw

wordt dinsdag

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

KENNISGEVING

Fa. Gansner & Co,
t l

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 25 juli vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 30 door B&W genomen besluiten zijn op dinsdag 1 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

•• Tel.(023)5366088
\^ Stresemannlaan62-Haarlem
f' Buslijn 71-72-Schalkwijk

De Centrale Balie is gevestigd in
het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 30 - 1 6 00 uur
donderdag
08 30 - 20 00 uur
vrijdag
08 3 0 - 1 2 30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag
kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m n paspoorten, rijbewijzen e d )
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023)57401 00
Tevens kan men via het voice response nummer 24 uur per dag algemene informatie verknjgen (023)57401 02

In de donderdagwijk is de wijziging
A J van der Moolenstraat
wordt dinsdag
Burgemeester Beeckmanstraat wordt dinsdag
De Genestetstraat
wordt dinsdag
Ten Kateplantsoen
wordt dinsdag
Tollensstraat
wordt dinsdag
J P Heyeplantsoen
wordt dinsdag
Potgieterstraat
wordt dinsdag
Helmersstraat
wordt dinsdag
Da Costastraat
wordt dinsdag

- het perceel Kostverlorenstraat 106 te Zandvoort in verband met het plaatsen van een
dak op de garage
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 2
augustus 2000 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie van het gemeentehuis
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

INSPRAAK
Voorontwerpbestemmingsplan
aanvullende gebruiksvoorschriften m.b.t.
seksinnchtingen
Overeenkomstig het bepaalde m de Inspraakverordening ligt voor een ieder ter inzage het
voorontwerpbestemmingsplan "Aanvullende
gebruiksvoorschriften met betrekking tot seksinrichtingen"
De aanleiding voor het opstellen van deze
voorschriften is gelegen in het feit, dat van
overheidswege is besloten om het bordeelverbod, opgenomen m artikel 250 bis van het
Wetboek van Strafrecht, op te heffen
Achtergrond van het wetsvoorstel is, dat prostitutie als maatschappelijk gegeven moet worden aanvaard en uit de strafrechtelijke sfeer
moet worden gehaald In feite heeft deze
wetswijziging tot gevolg dat prostitutie als een
legale bedrijfstak beschouwd moet worden en
ook zodanig door de overheid moet worden
behandeld
De inwerkingtreding van deze wetswijziging
zal geschieden per 1 oktober 2000 Na bedoelde opheffing kunnen aan het Wetboek van
Strafrecht derhalve geen argumenten worden
ontleend om exploitatie van prostitutie binnen
de gemeentegrenzen geheel te weren Een
absoluut nulbeleid kan niet worden gevoerd
een bepaalde vorm van prostitutie dient te
worden toegestaan
Voor gemeenten die thans nog niet met prostitutie van doen hebben, is het raadzaam te
anticiperen op de mogelijkheid dat ook binnen
de eigen gemeentegrenzen bedrijfsmatige
exploitatie van prostitutie kan voorkomen
Met betrekking tot bestaande bestemmmgsplannen voor de gemeente Zandvoort valt op
te merken dat hierin geen sprake is van de
positieve bestemming "prostitutie" Mogelijk
bieden de bestaande plannen wel rjimte voor
de vestiging van bordelen
De opgestelde aanvullende voorsch -ten hebben dan ook tot doel de vestiging .an seksinnchtingen te beperken dan wel te reguleren
Hoewel m beginsel op het hele grondgebied
seksinnchtingen kunnen worden gevestigd,
wordt een restrictief beleid gevoerd Dit komt
bijvoorbeeld tot uitdrukking door het hanteren
van afstandsmaten ten 'opzichte van woningen, parkeernormen en eisen aan reclameuitingen Concentratie en grootschaligheid
van seksinnchtingen dienen te worden voorkomen Bovendien dient ontsiering van het
straatbeeld en van het woon- en leefmilieu
voorkomen te worden
Daarnaast kan worden vermeld, dat op de
bestemming "woondoelemden zich geen
seksinnchtingen kunnen vestigen
Voormelde gebruiksvoorschriften liggen voor
een ieder met ingang van 4 augustus 2000
gedurende 4 weken ter inzage bij de Centrale
Balie De aanvullende gebiuiksvoorschriften
liggen eveneens op genoemde datum ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prmsesseweg
34 te Zandvoort
Gedurende de termijn van de termzagelegging
kunnen schriftelijk gemotiveerde reacties worden gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

DE CENTRALE MELDLIJN VOOR
AL UW MELDINGEN EN
KLACHTEN OVER DE GEMEENTE
De gemeente trekt het zich aan als er zaken
niet naar wens zijn verlopen Wij zijn er namehjk voor onze bewoners en andere belanghebbenden Dit kunnen burgers, bedrijven, verenigmgen, maar ook toeristen zijn Laat het ons
daarom weten als er klachten zijn Wij besteden er serieus aandacht aan en zullen proberen de klachten naar tevredenheid op te lossen Zo kunnen we de kwaliteit van onze
dienstverlening verbeteren en bewijzen dat we
het ook goed kunnen doen'
Dit is dan ook de reden dat wij sinds kort een
Centrale Meldlijn hebben Het telefoonnummer is (023) 574 02 00 Voorheen was dit
nummer speciaal bestemd voor klachten op
het terrein van milieu Omdat de gemeente de
behandeling van meldingen en klachten
belangrijk vindt, hebben wij hiervoor speciaal
een klachtencoordinator aangesteld Zij zorgt
ervoor dat de klacht op de goede afdeling en
bij de juiste ambtenaar terechtkomt De vakafdeling zorgt er dan voor dat de klacht wordt
verholpen De klachtencoordinator Kan helpen
bij het indienen van een klacht Hiervoor kan
telefonisch een afspraak worden gemaakt
Met de invoering van deze nieuwe procedure
voor afhandeling van meldingen en klachten,
wil de gemeente graag de kwaliteit van haar
dienstverlening gaan verbeteren Een melding
of klacht is voor ons een signaal dat er iets fout
is gegaan Hiermee krijgen we de kans die fout
te herstellen en te bewijzen dat we het ook
goed kunnen doen
Op dit moment moet de organisatie nog even
wennen aan de nieuwe klachtenregeling Wij
vragen om uw begrip wanneer de afhandeling
van uw melding of klacht nog niet helemaal
naar wens verloopt Wij doen er alles aan om
voor 1 september 2000 eventuele knelpunten
op te lossen

HENK SEBREGTS

35 jaar
gespecialiseerd in
SIERBESTRAUNG
Vrijblijvende prijsopgave

v a ƒ 60,- p nr
mcl stenen

TEL. 023-5731729
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• Glazenwasserij

Hotel-, pension- en kamerverhuürders

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

Matrassen, boxsprings en bedbodèms
tegen fabrieksprijzen...
Duizenden stuks uit voorraad leverbaar
Gratis bezorging
(tevens particuliere verkoop)

Tel. 57 14 764 of 06 203 616 76

Te koop/te huur
gevraagd
\ ALLROUND - VASTGOED - ADVIES |

t
Aan- en verkoop
^ huur - verhuur
Jr beleggingen
Geopend ma. t/m vr. 8 30-20.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7,2041 CN Zandvoort, Tel. 023-5732630
E-mail allround vastgoed@worldonlme nl

[ALLROUND • VASTGOED-ADVIES |
L
Aan- en verkoop
^ huur - verhuur
v beleggingen

De Schelp of Centrum

Geopend ma. t/m vr. 8.30-20 00 uur
Prof. Zeemanstraat 7,2041 CN Zandvoort, Tel. 023-5732630

Tel. 06-53338241

E-mail allround vastgoed@worldonlme nl

GARAGE

UWENS
VERWARMING

a

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING
BEL GRATIS

osoo-0998830

De Fabriekswinkel
Voor matrassen en bedden
Amsterdamse Vaart 28 Haarlem - 023-5406810

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Toerist mishandeld
ZANDVOORT - Een 18-jarige Duitse toerist is vorige week
woensdag op klaarlichte dag in
de Gerkestraat uitgescholden,
geschopt en geslagen. De aanval vond plaats ter hoogte van
de Lijsterstraat. Volgens de
politie werd de Duitser volledig verrast door zijn aanvaller
en was er geen aanleiding voor
de mishandeling. De politie
heeft de dader nog niet. Het
signalement van de man luidt:
circa 25 jaar, 1.90 meter lang,
donker haar, tenger postuur,
rode bloes, fel gekleurd Tshirt, spijkerbroek en sportschoenen.

Roni krijgt kriebels in haar buik in de Octopus
Botsauto's, draaimolen,
oliebollenkraam, ze mogen
niet ontbreken op de
Zandvoortse kermis. En dat
doen ze dan ook niet. Maar
dit jaar viel er ook te
genieten van spannende
nieuwe attracties. Roni
vindt de Octopus het leukst.
„Daar krijg ik kriebels van
in mijn buik."

Roni vindt de Octopus het
leukst. „Daar krijg ik kriebels
van in mijn buik," lacht ze.
Meike vindt het ook leuk, maar
is al door haar geld heen „Ik
had yyf gulden en na twee dingen is het op," zegt ze spijtig
Pelicia heeft meer geld bij
zich. „Ik heb mijn zakgeld en
het geld voor mijn rapport
meegenomen, maar ik ga met
alles meteen opmaken," zegt
ze opgewonden terwijl haar
ERMIS' STAAT er ogen schitteren
in flikkerende oranje, gele en rode let*ters te lezen bij het
busstation. Dan volgt er een
lang lint van lampjes dat de
bezoeker van het Raadhuisplein naar de Prinsesseweg
leidt. Als de muziek niet al de
plek van het schreeuwerig vertier zou verraden, dan waren
Pastelkleurige vliegtuigjes
de lichtjes geen overbodige
luxe geweest op de mistige za- komen op verschillende hoogterdag midden in de zomer. tes voorbij in de Superjet. De
Het is pas 5 uur in de middag lange benen van vaders die
en de schemer heeft al ingezet hun stoere, maar toch ook nog
op deze zoveelste bewolkte een beetje angstige peuters
dag in juk De oliebollenkraam begeleiden op deze heldenVoor de
in suikerzoete kleuren trekt tocht, steken hoog boven de
geliefden
veel klanten en completeert zijwandjes uit Bijna dubbelgeRamona en
het sfeertje dat er ook wel vouwen m de kmdervliegmaDennis is het hangt op een oudejaarsdag
chientjes hebben ze bijkans
de eerste keer
Het publiek trekt zich daar nog meer lol dan hun kroost.
dat ze samen niet veel van aan. Er wordt
In de deuropening naar de
met de kermis hartstochtelijk gegild m de kassa zitten Denrus van Beek
meereizen
American Twist en de Octo- en Ramona Pruymboom dicht
pus, gedraaid m de draaimolen tegen elkaar aan, de voeten op
Foto Andre
en gezweefd in de zweefmolen de trap. De 23-jarige Dennis
Licberom
voor de kleintjes.
werkt voor het vijfde jaar op de
Een groepje tieners ver- kermis. Het is zijn eerste keer
dringt zich voor een gokkast in Zandvoort
Met een grjjpertje proberen ze
„Ik zou niets anders meer
een bandje met 25 gulden er- willen De sfeer, het wereldje
aan op te vissen. Het Pikachu- erom heen, hoe iedereen met
popje van Pokémon laten ze elkaar omgaat, dat bevalt me
links liggen. „Pokémon is prima. Ik wil ook altijd na een
over," legt Renée uit. Ze gaan paar dagen weer weg; ik ben
voor het geld, want Felicia een ongedurig type," zegt hij
heeft er ook al tien gulden in- terwijl hij even opstaat om een
zitten. Ze kennen elkaar van kaartje af te scheuren.
Voor zijn vriendin is het de
de disco in het Stekkie.
Ondanks hun bezigheid op eerste keer dat ze meereist,
dit moment vinden ze het leu- maar ook zy ziet een kermisleker om echt ergens in te gaan. ven wel zitten. Het stel woont
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Ruzie bij pomp

ZANDVOORT - Bij een ruzie
tussen een 34-jange Zandvoortse automobilist en een
medewerkster van het Gulfpompstation op het Van Fenemaplein is een lichtgewonde
gevallen. De pompbediende
liep een by'twond op van de
hond van de automobilist. Bovendien had ze na afloop een
bult op haar hoofd. Bij de ruzie, die ontstond omdat de
Zandvporter de benzineslang
niet wilde terughangen, vielen
over en weer klappen.

Dood door val

ZANDVOORT - Na een val
door de ruit van haar tussendeur is een 86-jarige vrouw uit
de Oosterparkstraat qverleden aan haar verwondingen.
Een kamerbewoonster vond
haar hospita. Volgens de politie gaat het met om een misdnjf.

Revolvers en drugs

ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdagavond bjj een inval in een flatwoning in de Brederodestraat een 30-jarige
man en een 34-jange vrouw gearresteerd. In de woning vond
de politie een pistool en een
revolver. Bovendien lag er 30
gram cocaïne. De man verzette
zich bij zijn aanhouding. Hij
wilde zijn wapens niet inleveren en moest naar het bureau
m Haarlem. Daar heeft lüj bekend. Hu is maandag voorgeleid bij de rechtercpmmissaris
en de officier van justitie. De
vrouw is zaterdag vrijgelaten.

Dieven gepakt

ZANDVOORT - Twee Hongaarse campingdievenzijnvrijdagnacht aangehouden. Ze
haalden diverse spullen weg bij
vrjf andere campinggasten. De
dieven zijn 22 en 25 jaar oud.
De spullen zijn teruggeven aan
hun eigenaren.

Vakantieviering
ZANDVOORT - Op zondagmorgen organiseert de Lokale
Raad van Kerken om half elf
een speciale dienst m de Agathakerk. Deze oecumenische
dienst is bedoeld voor Zandvoorters en vakantiegangers.
Pastor Dick Dujjves, dominee
Marieke Ridder en Corrie
Schram van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB leiden
de dienst die is aangekleed
met veel verhalen en muziek.
Bijzondere gast is Oleg Fateev
uit Moldavië. Hy speelt op een
bayan, een Russische accordeon. Hij heeft meegewerkt aan
een cd van Robert Long en luj
treedt regelmatig op. Tjjdens
de oecumenische dienst speelt
hij onder andere Scarlattie,
Moldavische en Russische muziek.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur Dick Piet
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv -chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelharmg, Joyce
Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie
Willem
Bleesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571.8648
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

ZANDVOORT - Het is zover. Toeristen en bewoners
van Zandvoort kunnen
schaatsen met uitzicht op
zee. Eigenlijk zou de ijsbaan
op het Badlmisplein al zondag officieel geopend worden, maar toen was het ijs
nog niet dik genoeg en mochten er maar een paar mensen
op het ijs.
De firma Hoeks Ice and Waterworld heeft het hele weekend
gebouwd aan de ijsbaan op het
Badhuisplein. „Een expenment," noemt eigenaar Wim
Hoeks het. Desalniettemin
wordt het initiatief door wéthouder Hans Hpgendoorn met
groot enthousiasme ontvangen: „Het is onze missie om
Zandvoort het hele jaar rond
aantrekkelijk te maken."
De ijsbaan zou eigenlijk zondagmiddag officieel worden
geopend maar dit werd verplaatst naar dinsdagmiddag
om drie uur, omdat het ijs nog
niet dik genoeg was. Wim
Hoeks: „Voor ons is dit ook
nieuw. Zondagmiddag was het
ijs nog net iets te dun om er
een grote hoeveelheid mensen
op te ontvangen. Voor de veihgheid hebben we het toen
verzet naar de dinsdagmiddag."

Chess Society
verdedigt
strandcup
ZANDVOORT - Chess Society Zandvoort zal zaterdag
aanstaande bij strandpaviljoen 24 tijdens de jaarlijkse
massakamp tegen de bevnende Amsterdamse schaakvereniging De Raadsheer de
strandcup verdedigen.
Het zal de achtste keer zijn
dat dit evenement, waar hard
gestreden wordt, doch de ge-

„Technisch gaat het goed.
Tot nu toe heeft de ijsbaan ons
bijna nog geen extra energie
gekost. Hoe dat bij dertig graden is, weet ik nog met, maar
we hebben twee generators
staan die de kwaliteit van het
ijs waarborgen."
In de winter kan de firma
Hoeks de vraag naar de mobiele ijsbanen bijna met aan. In de
zomer is er voldoende capaciteit maaj dan gebeurt er niets
met de ijsbanen. Dit kost veel
geld. Terwijl het technisch wel
mogelijk blijkt om in de zomer
een baan op te bouwen.
Wethouder Hogendoorn aarzelde geen moment toen de firma Hoeks hem benaderde
voor de mobiele ysbaan op het
Badhuisplein. „Het is een
prachtig initiatief. Met slecht
weer zie je de mensen veelal
een beetje verveeld rondlopen.
Nu hoeft dat niet meer."
„Zandvoort is meer dan
strand alleen Wij hebben gemerkt dat de mensen van januari tot en met december komen en dus willen wij het hele
jaar door activiteiten voor
onze gasten organiseren. Zo
promoten wij ook activiteiten
voor als de zon niet schijnt en
de mobiele ijsbaan is een experiment waar wij graag aan mee

zellige de boventoon voert,
plaatsvindt. Het schaken zal
rond de klok van kwart over
twaalf aanvangen en tot circa
half zes duren. Tijdens de yoorgaande zeven edities, wisten
de Zandvoprters de cup vijfmaal in bezit te houden, terwijl
de door Wilma en Krijn Kerkman beschikbaar gestelde trofee twee keer m de koffer meegmg naar de hoofdstad.
Het Zandvoortse Chess Society laat weinig aan het toeval
over want de cup moet m de
badplaats blijven. Daarom
worden de Zandvoortse kleu-

willen werken. Ik ben erg benieuwd wat het gaat worden."
Over de veiligheid en overlast maakt Hogendoorn zich
geen zorgen: „Uiteraard is het
experiment verbonden aan de
keiharde randvoorwaarde dat
niemand er last van heeft. Bij
Hoeks is dit goed geregeld."
Enthousiasme alom over de
nieuwe ijsbaan. Ook by horeca-ondernemer Wim van der
Werff van grand café de
Strandtent op het Badhuisplein: „Top! Er gebeurt tenminste weer eens wat. Op eigen initiatief ben ik op de heer
Hoeks afgestapt met het voorstel dat ik de catering verzorg.
En hier zijn we het over eens
geworden."
„We hebben er voor gekozen
om specifiek winterse versnapenngen aan de mensen aan te
bieden Het is lekker tegendraads en weer eens wat anders. Zo kunnen de mensen
warme chocolademelk met
slagroom van ons kry'gen,
snert, gluhwein, rookworsten
en ga zo maar door."
De ijsbaan is zeven dagen per week
van tien tot twaalf open. De toegangsprijs bedraagt vijf gulden. Voor inwoners van Zandvoort heeft Hoeks een
welkomstaanbicding op poten gezet.
Er kunnen bij de baan schaatsen gehuurd worden. De baan blijft een
maand op het Badhuisplein staan

ren zaterdag verdedigd door
de top van de schaakveremgmg. De volledige snelschaak
top zeven van afgelopen seizoen, te weten: Olaf Cliteur,
Kees Koper, Boudewijn EIJSvogel, Hans Drost, Leo Keesman, Jeroen Loos en Jaap
Bouma gaan er eventjes goed
voor zitten. Daarnaast zal ook
teamspeler Chris van Bockel in
ieder geval van de party zijn.
Daar de Am&terdammers
echter ook kunnen putten uit
een behoorlijk arsenaal sterke
snelschakers zal het er, zoals
gebruikelijk flink om gaan

Geen jazztent
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Botsballet
zonder
whiplash

nu tijdens de tour in een caravan op het Duintjesveld. Ramona viert vandaag haar achttiende verjaardag Ze zoekt
tussen de talloze gouden armbandjes om haar pols en zegt.
„Die heb ik van Dennis gekregen" Ze lacht verliefd naar
hem. „Dit is toch een prachtige
verjaardag," lacht ook hij naar
haar „Er wordt de hele dag
muziek gedraaid en alle lichtjes schijnen voor haar."
Intussen dreunt die muziek
onverminderd door en alle gesprekken die gevoerd worden
liggen op schreeuwniveau Bij
de botsauto's worden onvervalste Nederlandse hits gedraaid Zoals op elke kermis de
samenschoolplaats bij uitstek
van de jeugd Zo vroeg op de
dag zit er een handjevol pubers
op de dranghekken Vooral
meisjes die compleet met
handtasjes, gekapte haren en
mobiele telefoontjes wat heen
en weer drentelen
Rocky en zijn vriend zijn de
enige jongens „Het is nog te
vroeg om m de botsauto's te
gaan. Pas 's avonds is het hier
drukker " „Nu is het nog saai,"
zegt ook de 14-jange Ramona
„Hopelijk wordt het vanavond
gezelliger "
Intussen ontstaat er een
waar botstballet op de zwarte
vloer. Waar andere slachtoffers
een wiplashclaim voor zouden
indienen, bumpen hier verwoede bestuurders voor de grap
met de gekleurde autootjes
Een blonde vrouw kan er geen
genoeg van krijgen en blijft
ronde na ronde in het wagentje
zitten. Behendig ontwijkt zy
de aanvallen en met een sardonisch lachje rijdt ze argeloze
bestuurders m de flanken
„Ik ga in ieder geval met
meer in de botsauto's, want ik
ben al helemaal bont en
blauw," zegt Chrystal terwijl ze
over een paar pijnlijke plekken
wrijft.
Nelleke van Koningsveld

Ijsbaan zet snert en rookworst op zomerkaart
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Hans van Pelt

Niet zinkend
ZANDVOORT - De Anme
Poulisse van de Knrm en twee
boten van de ZRB zijn donderdagnacht bezig geweest om in
Noordwijk te assisteren bij een
schip dat aan het zinken zou
zijn Het bleek echter loos
alarm. Bij de reddingsactie waren ook de kustwacht en de
reddingsbrigades van Noordwijk en Katwijk betrokken

Boot slaat om

ZANDVOORT - Twee bemanningsleden van de begeleidmgsboot van watersportcentrum Tim Klijn zijn vorige
week dinsdagavond gered
door de Zandvoortse Reddmgsbngade De motorboot
sloeg net in de branding om
Dat kan heel erg gevaarlijk
zijn, omdat opvarenden dan
soms met onder de boot uit
kunnen zwemmen m het ondiepe water De ZRB was echter snel ter plaatse en keerde
de boot om

Leerling gered

ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddingsbrigade heeft
vonge week maandag een leerhng van watersportcentrum
Tim Klijn gered die na het omslaan van een catamaran door
de stroming met meer uit zichzelf aan boord kon komen

Auto's gestolen

ZANDVOORT - Bij Gran
Dorado zijn vanaf het parkeerterrein drie auto's gestolen
Tussen dinsdag en vrijdag verdween een BMW 320 Tussen
woensdagmiddag en donderdagavond werd een Mercedes
280 TE ontvreemd Zaterdagnacht werd een Mercedes 124
C weggehaald

Brokkenpiloot

ZANDVOORT - Maar liefst
twaalf auto's heeft een 35-jange Amsterdamse automobilist
zondagavond op de Boulevard
Barnaart beschadigd. De man
was dronken. Hij reed door
zonder zich bekend te maken,
maar werd op de Zeeweg gepakt door de politie
ADVERTENTIES

STUflRT
UTRE

Zondag werd er al geschaatst, maar dinsdag ging de ijsbaan officieel open
Foto Andi e Liebei om

spannen De schaakvereniging is om zeven uur het begin geDe Raadsheer is er opgebrand pland.
deze keer de Zandvoorters in
het zand te laten bijten

SV Zandvoort start
voorbereiding
voetbalseizoen

ZANDVOORT - De SV
Zandvoort is inmiddels rnet de
voorbereiding voor het nieuwe
seizoen gestart. Voor zowel het
zaterdag- als zondagteam
staan leuke oefeiiwedstnjden
op het programma
Het zaterdagteam begint
aanstaande zaterdag al met
een wedstnj d in Kwadijk tegen
ZOB, aanvang 17.00 uur en
woensdagavond om zeven uur
speelt het zondagelftal m
Haarlem tegen De Brug. Zaterdag 12 augustus gaan de zaterdagspelers naar Ter Aar om
daar om half drie te voetballen
tegen TA W.
Beide teams doen mee aan
de Haarlems Dagblad Cup en
hebben ingeschreven voor de
districtsbeker. Op 15 augustus
start het zaterdagelftal met
een uitwedstrijd tegen Kennemerland, aanvang 19.00 uur
Dit team speelt op zaterdag 19
augustus de uitwedstrijd,
eveneens om zeven uur, tegen
DIO S in Nieuw Vennep Alliance is de derde tegenstander
van deze voetballers en wel op
woensdagavond 23 augustus in
Haarlem en ook om zeven uur.
Voor de voetballers op zondag worden er nog meerdere
oefenwedstryden
geregeld
maar op 27 augustus komt
NAS op bezoek, aanvang half
drie en woensdagavond 30 augustus is VSV te gast, aanvang
zeven uur. Het zaterdagelftal
speelt dan ook een thuiswedstrijd. Spaarnwoude komt
naar de badplaats en ook hier

Slecht weer bezorgt
duiven zware vlucht

ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines kenden zware vluchten. In Zandvoort was het weer
perfekt, doch landinwaarts en
in België zorgden wolkbreuken
er voor dat de duiven moeizaam huiswaarts keerden.
De jonge duiven vlogen vanuit het Franse Peronne en
wedstrijd over 295 kilometer.
De 216 duiven werden om 14.20
uur gelost terwy l de eerste duif
pas binnen kwam om 18.26 03
uur Dat was de duif van Hans
Heiligers. De 99 oude duiven
werden gelost in het Franse
Chateauroux en moesten maar
liefst 652 kilometer afleggen.
De duiven verlieten de manden om 09.15 uur en ook hier
wist de duif van Hans Heiligers
het beste raad met de zware
omstandigheden. Om 12.06.48
uur klokte Heiligers de winnende duif.
Uitslag Peronne: Hans Heiligers l, 7, 9, 15, 23. Combinatie
Koper-Koper 2, 13, 18. Combinatie Koopman-Knegt 3, 8.
Rook Driehuizen 4, 17, 21.
Combinatie Paap-Paap 5,6,11,
12,14,16, 20. Peter Bol 10. Jaap
Harteveld 19 Combinatie Koper-Twins 22 Uitslag Chateauroux' Hans Heiligers, l, 2, 3,10,
11, 12, 13, 15. Hans Gaus 4, 14.
Peter Bol 5, 9, 19 Combinatie
Koper-Twms 6, 18, 17. Combinatie Paap-Paap 7. Combinatie Koopman-Knegt 16.
De vlucht met overnachting,
over 1050 kilometer vanuit
Bergerac leverde een zege op
voor Hans Gaus met als goede
tweede Ruud Smnige en de
derde plaats ging naar Koopman-Knegt.

Uw krant
niet
ontvangen?

SCARY
MOVIE

Bel dan i.v.m.
nabezorgmg
donderdagmorgen
vóór 12 uur

tel. 5717166

Maandtnenu,
ttugustus
Spe&iaal vow de lezers van
44et Zandvoorts Nieuwsblad,
Heerlijke zomerse buffetten voor de hele familie
•Ar elke maandag
•k elke woensdag
•k elke dondeidag
* elke vnjdag

Tiopisch bullei
Italiaans buflel
Zuid Ameiikaans bulfct
Indonesisch bul fel
Amci ikaans gi ill bul let (BBQ)

voot f48.SO fier volwassene
(kind O-3jaar gratis)
(Kind 4-12 jaar SO% korting)

J2et vo&r reserveringen
O23 S7BO7BO
WOUinWIDF HOSIMTALIIV

Buig van Alphcnstiaat 63, 2041 KGZandvooit

BIJ Wooncentrum Co van der Horst kunt

In deze afwisselende functie bent u mede

u rekenen op uitstekende primaire en secun-

bepalend voor een goede gang van zaken m

daire arbeidsvoorwaarden

ons wooncentrum Samen met een enthou-

Ook bestaat de mogelijkheid tot het volgen van

siast team collega's bent u verantwoordelijk

aanvullende opleidingen U werkt samen met

Co van der Horst in Arnstelyeen mag met recht een

voor onder andere de levertijdbewaking,

een enthousiaste groep collega's, m een pret-

ongewoon wooncentrum worden genoemd..Wiet

correspondentie en facturering Daarbij onder-

tige werkomgeving

een interieurcollectie die gerekend kan worden tot

houdt u intensief telefonisch contact met zowel

'de absolute top. En met een kijk op wonen die altijd

klanten als leveranciers Om deze taken goed

Zo reageert u

leidt tot.een verrassend interieur. Dit alles heeft

te kunnen vervullen, dient u enige jaren erva-

Als u geïnteresseerd bent m deze functie,

rmg te hebben opgedaan m een vergelijkbare

stuur dan uw schriftelijke reactie binnen 10

functie Ook beschikt u over goede contac-

dagen na verschijnen van deze advertentie

tuele eigenschappen en een servicegerichte

naar Wooncentrum Co van der Horst, t a.v. de

instelling U kunt goed uit de voeten met

heer E J V van der Horst, Bmderij 2, 1185 ZJ

de computer en u bent bekend met Word

Amstelveen

aan

bij Go van der Horst

Hou je niet alleen van PATAT eten maai wil je
het ook nog leren bakken & tegelijkertijd
GELD VERDIENEN.
Nou dat is toevallig, want wij zijn op zoek
naar iemand die ouder is dan 16, spontaan &
klantvriendelijk, om ons team te versterken in
onze SNACKWAGEN aan de boulevard m
Zandvoort

E. R. TRAVEL GROUP

Dit bieden wij

Administratief
medewerker m/v

: .geresulteerd in een snelle groei. Daarom is' Co van
der Korst momenteel op. zoek na'ar een nieuwe
'. medewerker. Een enthousiaste collega die wil delen
in het succes van het:ongewone wonen.. •' "

•'

Bel 06-50420966

van der h
U

wij zoeken een fulltime

Alles voor het o n g e w o n e wonen

M

Bmderij 2 Amstelveen 0206412505

HOE WIN JE

EEN KERSVERSE
WERKRACIIT
adverteer in de krant

ja Groep Gak B.V, is
llandelijk gevestigde
fbodienst(19 vestiginfën en 23 spreekuurloKaties) opgericht door
'mensen uit het bedrijf "sleven.

MEE'lAR DE TOP
Op ons hoofdkantoor in Diemen hebben verschillende
afdelingen plaats voor enthousiaste meegroeiers

Reserveringsmedewerker

Medewerker Planning
& Controlling
De afdeling Planning & Controllmg is verantwoordelijk
voor het opstellen, analyseren en rapporteren van de
performance van de onderneming en tevens zeer
' nauw betrokken bij de jaarplanning en budgettering In
deze functie assisteer je bij de verschillende dag-,
week-, maand- en jaarrapportages voor het
management en de concernleiding in Duitsland
Je communiceert direct met de verschillende
productmanagers over de prijscalculaties Je beschikt
over een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau
(by voorkeur HEAO) Je kan accuraat werken en je bent
in staat om de rapportages goed te presenteren
Je hebt affiniteit met geautomatiseerde processen en
een gedegen kennis van MS-Excel Kennis van de Duitse
taal in woord en geschrift is een pré

nnisliuiie

^Medewerker
Cliëntenservice

ïtjwoordelljk voor het
'software, het
; de in gebruik zijnde
*t ondersteunen van gebruikers
"teams rnet betrekking tot
l^an systemen. Je wordt verantwoorsreen dee! van de systemen en voert
,,^. . J systeembeheer uit. Je instrueert
i'eh fungeert als vraagbaak bij toepassmgsb Je kan van deze functie een succes maken
ijkt over een relevante opleiding op minimaal
s fvlBS-niveau en aanvullende cursussen op het gebied
van automatiseringstoepassingen Je hebt al enige
werkervaring opgedaan In een vergelijkbare functie,
bj voorkeur in de reisbranche. Je bent flexibel ingesteld
en Je beheerst de Duitse taal. Je kan zelfstandig
werken, neemt initiatieven en beschikt over rijbewijs B

Telefoniste/receptioniste
Met je collega's ben je verantwoordelijk voor het op een
juiste wijze afhandelen van het telefoonverkeer met een
Lucert centrale voorzien van de nieuwste technieken
onder andere touch-screen Je ontvangt de bezoekers
voor ons hoofdkantoor en naast deze werkzaamheden
verricht je nog administratieve taken voor diverse afdelingen Deze fulltime of parttime functie wordt uitgevoerd in
wisseldiensten van 's morgens 08 00 tot 18 00 uur
Voor deze functie is kennis van de Duitse en Engelse taal
vereist Verder ben je klantvriendelijk en je hebt een
goede telefoonstem en bekendheid en werkervaring met
computers

Medewerker Crediteuren/
Debiteuren Administratie
BIJ de crediteurenadministratie behoort tot je takenpakket
het coderen, boeken en betalen van facturen van de
diverse luchtvaartmaatschappijen en by de debiteuren
administratie behoort tot je takenpakket het assisteren bij
de debiteurenbewaking en het verwerken van betalingen
De ideale kandidaat voor ons beschikt over een
opleiding op Mavo/Havo niveau bij voorkeur aangevuld
met PD-boekhouding Ervaring met geautomatiseerde
administraties is een pré je hebt natuurlijk cijfermatig
inzicht en je bent accuraat Voorts ben je een enthousiaste
en stevige persoonlijkheid met communicatieve
vaardigheden

'Arbo Groep Gak is vernieuwend in haar aanpak,!
sterk servicegericht, en wordt meer als partner ?*•
dan als uitvoerder ervaren. Samen met werkgèveren werknemer bepalen we de strategie om <
tot een optimaal, gelzand
bedrijfsklimaat te •>
komen.

i

^resêrverlngsafdeling hebben wij plaats voor
••^djê'een zeer klantgerichte instelling combi"Ite^cprnrnerciête vaardigheden Je bent
"%pr het afhandelen van alle inkomende
ffirjnerrde afdeling kun Je doorgroeien
>t|ot;a)lround medewerker met een
**:>ÈaanpIanning,een modulair
^opleidingsprogramma en
behaalde niveau. Je kan van
||röwei\cits je beschikt over eent
"'*'*jstelng voor het toerisme
stertlt'Je bent ook bereid
/ôtkobpavonden te werken.

Éé'zoeken wij collega's
^ houden met de
lirjstófievande
'grotendeels uit hef
sp^enbljde
ipxte'afrekeningen van de
fa'kh Tot de overige taken
ferfde controle van
fopteiding op MBO niveau,
fpptoma en ervaring met
"t is ©en pré.

L

•

Ter ondersteuning van ons huidige team zijn wij op zoek
naar collega's voor de afdeling Cliëntenservice
De werkzaamheden bestaan uit het telefonisch afhandelen van klachten en probleemsituaties m het algemeen en het geven van informatie Je hebt dagelijks contact met buitenlandse reisagenten,
accommodatieverschaffers en reisleiding Voor
deze belangrijke functie is een goede beheersing
van de Nederlandse taal en een redelijke kennis
van de Duitse en Engelse taal vereist Tevens wordt
een service gerichte instelling en stressbestendigheid verwacht, uiteraard zijn goede contactuele
eigenschappen zowel schriftelijk als mondeling
onmisbaar Je hebt goede werkervaring met MS-Word

Hoofd
Debiteurenbeheer
Doel van de functie is het zodanig beheren van de
debiteurenportefeuille, zodat de omvang en kwaliteit
van de openstaande positie gewaarborgd is Je geeft
leiding aan de afdeling debiteurenbeheer (2 FTE)
Om je doelstelling te realiseren zorg je voor incasso van
openstaande positie Je verricht automatische incasso,
verstuurt acceptgiro's en rekeningoverzichten en je
onderhoudt contacten met incassobureaus, debiteuren
en medewerkers van de diverse afdelingen binnen
onze organisatie Het verzorgen van verslaglegging
over omvang en kwaliteit debiteurenpositie en het
doen van aanbevelingen voor correctie debiteurenvastleggingen behoort ook tot je verantwoordelijkheid
Om deze functie tot een succes te maken beschik je
over een enthousiaste en stevige persoonlijkheid, goede
contactuele eigenschappen en relevante werkervaring
Je kan accuraat en met doelstellingen werken

Voor alle functies geldt dat de functies open staan
voor mannen en vrouwen, parttime mogelijkheden zijn
altijd bespreekbaar Wij bieden naast een uitstekend
salaris een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden, zoals
o a een premievrij pensioen, een uitstekende
vakantiekortingsregeling, een spaarloonregeling en
opleidingsmogelijkheden De werksfeer is prettig en
collegiaal in onze dynamische organisatie waar ook
herintreders welkom zijn
Spreekt één van de functies je aan stuur dan direct
je brief per post naar de afdeling
Personeel & Organisatie,
Postbus 12060,1100 AB Amsterdam
of per e-mail naar andre_van_rijn nvn@nurde
met de vermelding voor welke functie je belangstelling hebt
Staat je functie er niet bij, maar wil je wel bij
Neckermann werken, stuur dan een open sollicitatie
Alle sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld

Ons uitgangspunt is, dat
het bedrijf zelf het verzuimbeleid uitvoert*
Wij reiken daarbij de
middelen aan en leveren
^uiteraard aanvullende
*begeleiding en adviesAlle daarvoor noodzakeyJijke disciplines zijn aanQirezig: van gedegen
~f,/nedtsche kennis tot
^arbeidshygiêne, van
Veiligheidskunde tot
-ergonomie, van opleiding
ten"training tot
férganisatie-advies.

De Touroperators Neckermann
Reizen en Vrij Uit en
Reisbureauketen Holiday Land
& Touristique maken deel uit
van het internationale C&N
concern, dat jaarlijks in Europa
de vakantie verzorgt voor zo'n
10 miljoen gasten. Tevens
beschikt de groep over airlines
en hotelketens.
Als Touroperator brengt
Neckermann Reizen tal van
vakantieprogramma's op de
markt, die via een uitgebreid
netwerk van reisagenten worden verkocht. Holiday Land &
Touristique is de reisbureauketen met 80 reisbureaus in
Nederland. Centraal in onze
organisatie staan deskundigheid en vriendelijkheid.

INTERNATIONAL TOUROPERATOR
behoort met de merken Evenements Reizen, D-Tou's Vliegreizen
tot een van de grootste vliegtouroperators met rond de 85 vaste
medewerkers en 60 reisleiders De organisatie is een onderdeel
van de VCK Groep, waartoe verder behoren Verenigd
Cargadoorskantoor B V te Amsterdam en Aero Groundservices
op Schiphol

MEDEWERK(ST)ER CLIËNTENSERVICE
De medewerk(st)er draagt zorg voor de juiste afhandeImg en rapportage van de klachten, bewaking van de
kwaliteit en klachtenpreventie
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Schriftelijk behandelen van klachten;
• Klachtenpreventie,
• Kwaliteitsbewaking,
• Contacten onderhouden met Reisleidmg, de lokale
agent of reisbureaus m b t klachten,
• Administratieve werkzaamheden, waaronder creditnota's, rapportage klachten, e d ,
• Ondersteuning claimbeleid
PROFIEL VAN DE GESCHIKTE KANDIDAAT
• Toeristische opleiding op MBO niveau; host(ess)-ervarmg is een pre,

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel de Nederlandse als Engelse taal,
• Zelfstandig kunnen corresponderen,
• Ervaring met geautomatiseerde systemen, Word en
Excel,
• Commercieel, objectief, accuraat, flexibel, stressbestendig, teamworker en klantgericht,
• Niet roken is een pre
WIJ BIEDEN EEN EIGENTIJDS PAKKET
ARBEIDSVOORWAARDEN WAARONDER:
• 25 vakantie- en 5 roostervrije dagen
• een winstdelmgsregeling
• een reisfacihteitenregelmg
• een pensioenregeling
• een bedrijfsspaarregeling
• een kinderopvangregeling
• een studiekostenregeling
• korting op een doorlopende reisverzekering
Hebben wij u belangstelling gewekt' Dan kunt u uw sollicitatiebnef binnen 10 dagen richten aan'
E. R.TRAVEL GROUP B.V.
T.a.v Mevr N A Bienfait, Hoofd Personeel & Organisatie,
Radarweg 541,1043 NZ Amsterdam
(op 5 minuten loopafstand van Station Sloterdijk)
U kunt ook Faxen naar 020-586 94 36
of een E-mail sturen naar n bienfait@er-travelgroup nl

Arbo Groep Gak is een landelijk gevestigde arbodienst. Dit
is niet toevallig. We willen dicht in de buurt van onze
klanten zitten. Hun markt en werkgebied kennen.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om goede en mtensieve contacten te onderhouden met onze (ook toekomstige) klanten om op die manier steeds beter en gerichter
produkten te kunnen aanbieden.
Voor onze regio, met als standplaats Amsterdam, zijn wij
op zoek naar een
tS^^S^i^i^s^^^^&Vf^^^^S^^&^^^^êi^^t

Regiomanager m/v

SSs*sS!*teS«^^S®S8&^^?Sü!fi^SSsS®S^^M
De regiomanager die wij zoeken geeft uitvoering aan het
beleid van Arbo Groep Gak en \s eindverantwoordelijk
voor de te behalen resultaten. Naast resultaatverantwoordelijkheid is de regiomanager verantwoordelijk voor
de implementatie en uitvoering van het veranderingsproces binnen de regio.
U coacht en faciliteert de operationeel leidinggevenden
binnen de regio en geeft actief uitvoering aan het te voeren human resource management beleid. In de regio
heeft u een coördinerende rol met lijnbevoegdheden.
U draagt zorg voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit
van de integrale Arbo-dienstverlenmg en bent verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het
kwaliteitssysteem. U bent eindverantwoordelijk bij het
opstellen van de begroting voor uw regio en verantwoordelijk voor de rapportage aan de directie op het gebied
van de omzet, het personeel, het ziekteverzuim, de marketing activiteiten en de klanttevredenheid van de aa'ngesloten werkgevers en werknemers. U vertegenwoordigt de regio in het management team van Arbo Groep
Gak.
Functie-eisen
Universitair denk- en opleidingsniveau, aantoonbaar
adaptief leiderschap en sociaal gericht participatief leiderschap, kennis van de arbowetgeving, uitstekende
communicatieve vaardigheden, dienstverlenende en
klantgerichte instelling, sterk motiverend vermogen en
fmancieel-economisch en bedrijfskundig inzicht.
Uw kennis en inzet beloond
Wij bieden voor bovengenoemde functie een afwisselende baan in een moderne, groeiende en enthousiaste
organisatie met informele sfeer, uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals ATV-dagen, kinderopvangregeling,
een vaste eindejaarsuitkering, een uitstekende pensioenvoorziening en spaarloon op basis van een CAO. Het menselijk kapitaal binnen Arbo Groep Gak wordt hoog ingeschat. Dit betekent voor u als nieuwe collega mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Salansindicatie
ƒ 7.000,00 tot ƒ 11.000,00, uiteraard afhankelijk van opleiding, ervaring en omvang van de regio. Een auto van
de zaak wordt u ter beschikking gestelo.
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact
opnemen met mevrouw Barbara Boke, directie secretaris,
telefoon 020 - 543 72 00. Uw sollicitatiebrief en curnculum vitae gaarne richten aan: Arbo Groep Gak B.V.,
t.a.v. Hans Rozier, hoofd HRM, Postbus 130,
1180 AC Amstelveen.
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

rbo groep gak

GA KRANTEN
BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.
Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen ...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
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House en Amsterdams
ZANDVOORT - Housefans
kunnen elke zondagavond tot
en met september hun hart
ophalen bij Café Shooters
(Haltestraat 56a). Behalve de
dj's van Shooters draaien ook
bekende dj's, zoals E Craig (13
augustus), Melvm (20 augustus), Mare van Dale (27 augustus), Jean (3 september), Ronald Molendijk (10 september)
en Jurgen (17 september).
Voor een heel ander publiek
zijn de Amsterdamse avonden
die Shooters op op woensdag
en donderdag organiseert. Op
donderdag 3 augustus is Mickey Harren (van 'Habitai') te
gast. Hij won ooit de soundmixshow als Tom Jones.
Woensdag 9 augustus komt
Peter Beense langs, bekend
van 'Wat ik je zeggen wil' en
'Schreeuw het van de toren'.

woensdag 2 augustus 2000

Die zeehond had ons weer te pakken
De 24-jarige Diana Corbière
had nooit verwacht dat ze in
acht jaar tijd niet alleen een
vriend maar ook een
schippersdiploma zou
overhouden aan een
nachtelijke zwempartij in
zee. Ze is drie weken
geleden geslaagd voor een
driejarige cursus van de
reddingsbrigade. Voortaan
mag ze als schipper een
reddingsactie leiden. In dit
tweede deel van de serie
'Seawatch' vertelt ze hoe het
allemaal zo gekomen is.

Capoeira

ZANDVOORT - Zondag is er
een demonstratie van de nieuwe vechtsport Capoeira op het
Badhuisplein. Tussen een en
zes uur laten ongeveer 150
leerlingen van de Amsterdamse Capoeira School Modelo
zien wat deze vechtsport mhoudt. Alhoewel de demonstratie elk jaar in Zandvoort
wordt gehouden, heeft de
school toch wat te vieren. Ze
bestaat namelijk vijfjaar. Bovendien is het vijftien jaar geleden dat de eerste 'Capoeira
Streetmeeting' buiten Brazilië
plaatsvond.

Straattheater

ZANDVOORT - Het is een
rare combinatie: kaas en
straattheater. Een grote kaasfabrikant laat straatartiesten
zaterdagmiddag tussen vier en
half zes bij de borrel Leerdammerkaas serveren. De artiesten vertonen echter eerst wel
hun kunstje. Dat varieert van
vuurspuwen tot jongleren. De
artiesten verplaatsen zichzelf
met een bakflets van het ene
café naar het andere. Er doen
in elk geval 23 horecagelegenheden in de Haltestraat en het
Kerkplein aan mee.

oor
de badplaats door

Op wacht in de nacht
Twaalf leden van de reddingsbrigade hebben een zware nacht
achter de rug. Maandagnacht hebben zij het strand bij Riche
bewaakt, omdat er granaten waren gevonden De burgemeester
belde de ZRB hoogstpersoonlijk met het verzoek of de redders
hem een keer uit de brand wilde helpen. Volgens Guido Weidema heeft de reddingsbrigade dat met plezier gedaan „Al viel het
met mee om wakker te blijven, maar gelukkig kregen we van alle
kanten koffie en koek. De mensen uit de strandhuisjes brachten
dat zelfs om vier en vijf uur 's nachts. Hartverwarmend." De
komende nachten schakelt de gemeente volgens Guido een
particulier bewakingsbedrijf m.

Trap op, poortje door

Diana heeft haar vriend leren kennen bij de reddingsbrigade

'De zomerse dagen gingen
snel voorbij en het werd al
weer winter. Ty'd voor het
zwemmend redden in Gran
Dorado Zandvoort. Hier leer je
hoe je een drenkeling moet benaderen wanneer deze in nood
verkeert, hoe je deze moet vervoeren en vervolgens op de
kant moet halen.'
'Ook dit ging snel voorbij.
Eind april hadden we examen
en moesten we laten zien wat
we geleerd hadden. Gelukkig,
ik ben geslaagd. Nu weer op
naar de zomer.'
'Hier werden natuurlijk ook
de benodigde cursussen gegeven. Zo had je de cursus
Strandwacht. Dit hield in, dat
alles wat je in het zwembad
geleerd had, in praktijk mocht
brengen. En daarbij wat reddingsmethoden die je alleen op
zee gebruikt.'
'De jaren verstreken en ik
leerde een jongen kennen op

Opnieuw 'Prince of Egypt'

OVERVEEN - In duincentrum De Zandwaaier in Overveen is expositie te zien van
Emmy de Ruyter. Zy schildert
'duin en den' in Zuid- en
Noord-Kennemerland. Ook is
er in De Zandwaaier een expositie van kinderen die bij de
Volksuniversiteit Haarlem een
tekencursus hebben gevolgd.
De Zandwaaier is van dinsdag tot en met zondag van tien
tot vijf uur geopend. Het bezpekerscentrum van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bevindt zich aan de Zeeweg, bij de watertoren. Parkeren aan de overkant.

Monty

Mozes in vertwijfeling
Scène uit The Prince of Egypt

In het Circus op het Gasthuisplein draaien deze week
elke dag drie films: 'Stuart Little' (half twee), 'De Prins van
Egypte' (half vier) en 'Scary Movie' (zeven uur en half tien).
ijbelverhalen zijn dankbare filmonderwerpen. Dat blijkt ook
B
uit 'De prins van Egypte', een ware hit vorig jaar. Wie toen
geen tijd had om de film te zien, krijgt nu een herkansing met de

Nederlandse versie van 'The Prince of Egypt'.
De film gaat over Mozes die het joodse volk uit Egypte wil
leiden en daarmee in conflict komt met zijn halfbroer. Het
succes van 'The Prince of Egypt' bij niet-gelovigen komt ongetwijfeld doordat de ammatiemusical spannend, ontroerend en
spectaculair is.
'Scary Movie' is een totaal andere film. In 'Scary Movie' worden horrorfilms op de hak genomen. Het is een amusante parodie. Over 'Stuart Little' zijn de recensenten zeer enthousiast.
Vooral kinderen en volwassenen die van een vertederend muisje
houden, zullen ervan gemeten.

Ruwe bolster, blanke pit.
Letterlijk! Monty is gitzwart
en heeft een vrij ruige vacht,
maar is wat karakter betreft
inderdaad blank. Zo blank,
dat zij 'alles' nog moet leren.
Luisteren doet ze redelijk,
maar of ze begrijpt wat er van
haar verlangd wordt? Als ze
geroepen wordt, komt ze in ieder geval wel. Een ideale
hond, als het nieuwe baasje de
opvoeding goed invult. Het zal
misschien wat moeite kosten,
maar Monty is jong en enthousiast genoeg!
Deze enthousiaste pup van zeven maanden is sociaal met
andere honden, katten zijn
pok geen probleem. Kinderen
in principe ook niet, alhoewel
we met hele kleine kinderen
wel w_at voorzichtig zijn. Een
sportieve, uitgelaten dondcrsteen. Lekker ravotten, spelen
en 's avonds uitgeput je eigen
zachte mand in... Misschien
wel bij u thuis?
Monty is te gast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort
en zoekt, net als alle andere
loges, een nieuw thuis. Informatie krijgt u van het Kennemer Dierentehuis Zandvoort,
Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

Voor een paar bewoners van de Hogeweg was het maandag even
schrikken. Zij konden hun container met meer aan de achterkant van hun huis in de Zuidbuurt neerzetten, omdat de vuilnis- "
ophaaldienst is veranderd. „We moeten voortaan onze zware
containers de trap op en het ronde poortje door sjouwen om ze
op de stoep voor ons huis te zetten. Dat is met alleen voor ons
maar pok voor voetgangers en rolstoelers heel vervelend," vertelt Liesbeth Willemsen van Hogeweg 23. Ze belde maandag
Foto Ancir c Licbcrom boos de gemeentereiniging, maar kreeg te horen „dat regels,
regels zijn". Inmiddels gaat de gemeente toch zoeken naar een
oplossing volgens woordvoerster Karin van Meeteren. „Want we '
gingen wij dan het water weer willen mensen geen overlast bezorgen."
op. Wanneer we dan allemaal
in het water lagen, stak hij zijn
kop op. Zo van: heb ik jullie
weer te pakken.'
'Op een keer gingen we
zwemmend er op af. Zeehonden zijn namelijk net zo
nieuwsgierig als mensen We
waren er erg dichtbij en durfden ook niet meer op de grond
te gaan staan. Misschien zwom
hij wel onder ons? Zo bleven
we wel 10 minuten drijven
Oké, we maakten de afspraak
dat we bij drie tegelijk gingen
staan Wat bleek, we stonden
net tot onze knieën in het water. En waar was de zeehond'
Die stak natuurlijk zijn kop
triomfantelijk boven water. Hij
had ons weer te pakken.'

1

/ Y n 1992 kwam ik in Zandvoort wonen en als 16jarige heb je natuurlijk
een bijbaantje nodig. Ik
ging solliciteren bij Café Neuf
en kon hier in de weekenden
wat bijverdienen. Na een half
jaartje daar gewerkt te hebben, werd ik uitgenodigd om
na het werken te komen zwemmen op de reddingsbrigade.
Dit leek mij fantastisch. Midden in de zomer, na het werk
(wat meestal pas om vier uur 's
nachts eindigde) lekker even
afkoelen in de zee. '
'Ik vond dit zo gezellig, dat ik
ook overdag maar eens ging
kijken wat ze daar allemaal
precies deden. Meteen leerde
ik ook een meisje kennen die in
Zweden woonde. Ik trok veel
met haar op. Tot dat zij terug
ging naar Zweden. Nu had ik
zoiets van wat moet ik nu nog
op die post zoeken, ik ken verder niemand.'
'Gelukkig werd er aan mij gevraagd of ik wat vaker langs
wilde komen. Dit deed ik in de
eerste instantie vrij weinig.
Maar al snel leerde ik iedereen
kennen en was het ook op mij
toegeslagen. Ik was verslaafd
aan de Zandvoortse Reddingsbrigade voordat ik het zelf
doorhad.'

Duinschilderingen

YANJ3E
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Jeu de Boules

ZANDVOORT - Het gaat erg
goed met de inschrijvingen
voor het jeu-de-boulestoernooi
op het Gasthuisplein, maar er
is nog plaats voor zeven teams.
In elk team zitten twee spelers.
Het toernooi vindt plaats van
21 tot en met 26 augustus.
Deelnemers spelen een avond
plus eventueel de finale op zaterdag. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Toos Bergen (Kosterstraat 1) of Carl Simons tel. 571.4035.

Met

Alarmnummer: 112
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(CPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Vanaf
20 uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe 2 en don 3 augustus
geldt: avonddienst (18-20 uur)
door de Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185. Voor vrij 4 tot en met
don 10 augustus geldt: avond-

dienst (18-20 uur) enweekenddienst (zat. 11-12.30 en 17-18,
zon. 11.30-12.30 en 17-18) Zeestraat Apotheek, (tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat
90a, 5713073. In het weekend is
de Centraal Apotheek op de
Gedempte Oudegracht in
Haarlem zaterdag en zondag
de hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

Post Noord (ikzelf zat op Post
Zuid). Het klikte al snel tussen
ons en ik moest een keuze maken, blijf ik op Post Zuid of ga
ik naar Post Noord? De keuze
was voor mij al snel gemaakt,
ik koos voor Post Noord. Dus
na drie fantastische jaren verliet ik de Zuid.'
'Gelukkig werd ik ook op
Post Noord snel in de groep
opgenomen en werd het al snel
gezellig. Ik ging verder met
mijn diploma's halen en heb
vandaag de dag bijna alle diploma's in mijn bezit.'
'Wat
een enorme indruk
heeft gemaakt op mij? Nooit
zal ik dit vergeten. Ik zit met
twee anderen in de snelle boot
en wij zijn tevens de laatste
boot op het water. Het begint
al te schemeren en we willen
net van het water af gaan. Van
Post Zuid krijgen wij een meiding dat er zo'n 500 meter uit
de kust iets drijft. Zij kunnen

alleen met precies zien wat het
is Er schiet bij mij even iets
vast in mijn keel. Ja, hiervoor
zitten we bij de reddingsbrigade. Natuurlijk schiet het door
je hoofd: een lijk, nee toch?'
'We gaan er op af en zien iets
heel groots drijven. We naderen het e.n we kunnen zien wat
het is, een dode dolfijn Geluktög, maar toch helaas. De dolfijn heeft het met gered. We
slepen hem naar de kant, waar
alle instanties ons staan op te
wachten. Wij gaan weer terug
naar Post Noord en spuiten
daar de boot goed schoon.
Weer een dag voorbij.'
'Een leuke herinnering: Een
aantal jaren geleden hadden
wij voor de Zandvoortse kust
een zeehond. Maar deze zeehond was geen gewone zeehond. Elke keer als hij namelijk
Diana Corbière
zijn kop boven water stak,
Dit
is
de
tweede
aflevering van de
kreeg de brigade een melding:
Seawatch. Het eerste deel verEr drijft iets op zee. Massaal serie
scheen op 19 juli.

'Ineenwetsuit
is iedereen
gelijk'
ZANDVOORT - 22 jaar geleden begon Tim Klijn vanuit
een caravan op het strand met
daarin een paar surfplanken
surfles te geven. Wat ooit zo
klein is begonnen, is inmiddels
uitgegroeid tot een professioneel watersportcentrum. Het
watersportcentrum is te vinden op het Noordstrand,
strandpaviljoen nummer 23a
en geniet bekendheid in binnen- en buitenland. Tim Klijn
heeft per 23 december 1999
zijn bedrijf verkocht aan Nancy Wesselsz, een watersportvrouw pur sang.
Er waren veel gegadigden
toen Tim te kennen gaf zijn bedrijf te willen verkopen. Maar
hij wilde er zeker van zijn dat
het watersportcentrum geheel
in zijn lijn zou worden voortgezet. Het is tenslotte zijn levenswerk en in Nancy Wesselz
heeft hij alle vertrouwen. De
relatie tussen hen is zelfs zo
goed dat Nancy nog enige tijd
gebruik mag maken van zrjn
naam. Vandaar dat het watersportcentrum ondanks het
wisselen van eigenaar nog
steeds zijn naam draagt.
Voor Nancy betekende de
stap om het watersportcentrum over te nemen een drastische loopbaanverandering. Zij
bekleedde een topfunctie bij
Vroom & Dreesmann. Zij reisde tien jaar lang de wereld over
om confectie m te kopen voor
dit grote concern. „Toen ik
eenmaal meedraaide in die
hectische
wereld, waarin
stress en burnout aan de orde
van de dag zrjn. Heb ik rmj dikwijls afgevraagd: is dit wel wat
ik wil?"
„Ik ben een watersporter in
hart en nieren, opgegroeid in
Vinkeveen en ben al zo lang ik
me kan herinneren bezig met
zeilen en zeilles geven. Mijn
man Thomas is al 20 jaar een

m
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fervent surfer en vaste klant bij
Tim Klijn. Zo heb ik Tim leren
kennen en was ik al jaren goed
bekend met dit schitterende
watersportcentrum."
Zeven maanden onderhandelen zijn eraan vooraf gegaan
voordat de overname een feit
was. De stap van mantelpak
naar wetsuit is geen bevheging, maar een weloverwogen
stap. Jan van Pmxten is haar
rechterhand. „Jan is een gouden vent," omschrijft Nancy de
techneut. „Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van
de catamarans, de surfplanken
en alle andere materialen. Onrnisbaar als je zo'n bedrijf als
dit professioneel en veilig wilt
runnen."
„De zaken gaan goed, we
worden vooral geboekt door
bednjven. Een sportieve dag
organiseren voor een man of
honderd is voor ons geen enkel
probleem. Maar ook de individuele klant die. zeil- of surfles
wil volgen kan bij ons terecht.
We hebben 20 instructeurs op
oproepbasis tot onze beschikking. En we hebben het zo
druk dat ik ze vaak allemaal in
moet zetten." Het watersportcentrum presenteert zich ook
via een eigen website en een
zeer uitgebreide folder.
De winterperiode gaat Nancy gebruiken om een visie te
ontwikkelen voor het volgende
seizoen. „Wat het grote verschil is tussen mijn vorige baan
en mijn huidige bedrijf?" Nan-

cy lacht en antwoord: „Dat ik
omringd word door allemaal
mensen met een positieve instelling Ze zrjn nier allemaal
voor één doel: zich vermaken
en met watersport bezig zijn.
En of je nou één gulden op de
bank hebt staan of een miljoen, in een wetsuit is iedereen
gelijk."

Modeboetiek Dusha
adviseert dames
met een maatje meer

ZANDVOORT - Marijke de
Vries startte zes jaar geleden
een kadoshop in de winkelgalerij aan de Thorbeckestraat
nummer 7 (tegenover Holland
Casino) In januari heeft zij
haar zaak omgetoverd in een
kledingboetiek voor dames
met een maatje meer.
„Ik krijg zo dikwijls dames in
de zaak die een jurk aan een
hangertje zien en zeggen 'Daar
ben ik het type niet voor' of
'Dat staat mij toch met' Ik
vind het zó leuk als die klant
even later dolgelukkig de winkel uitloopt met juist die jurk,"
vertelt Marijke. „Want ik neem
alle tijd voor mijn klanten en
adviseer ze graag bij hun aankoop."
„De meeste mannen hebben
een hekel aan winkelen, ook
daar heb ik aan gedacht. Aan
de tafel achter m de boetiek,
kan manlief rustig een krantje
lezen. Terwijl zrjn vrouw op
haar gemak in de rekken snuffelt."
Ook de bijpassende accessoires zoals handschoenen,
tasje of sieraden zijn bij Dusha
te verkrijgen. Moet er na de
aankoop een zoompje worden
ingenomen of de lengte aangepast? Marijke levert deze service zonder extra kosten „Ik
verleen graag dat stukje extra
service," legt de eigenaresse
uit „En ik merk dat de klanten
dat erg op prrjs stellen "
Marleen Grotenhuis

Camera's dol op Zandvoort

Nico stelt scherp op Klaas Koper bij de familie B luij s voor de
deur
Zandvoort is weer eens populair brj televisiemakers. Er loopt
niet alleen een serie over de Zandvoortse (strand-)politie op
Veronica en een serie over jongeren op vakantie, maar er wordt
momenteel ook een promotiefilm door Tetteroo Productions
gemaakt Het bedrijf filmde donderdag dorpsomroeper Klaas
Koper in de Kruisstraat. „Hoort burgers, hoort, bezoek het
komend weekend het grote jazzweekend van Zandvoort" riep
Klaas een week te vroeg. Aan het einde van de opnames zette hij
het maar even recht. „Gelukkig hebben alleen de bewoners van
het hofje de foute informatie gekregen."

Alle hokken vol
Er is geen hondenhok meer vrij m het asiel. Het Kennemer
Dierentehuis heeft namelijk niet alleen veel vakantie en zwerfhonden op dit moment, maar er zijn ook veel honden afkomstig
van een roedel die bij een Amsterdammer in beslag zijn genomen. De man moest er 38 afstaan die verspreid over de regio in
asielen zijn geplaatst. Een van de honden, een dwergschnautzer,
kreeg onlangs vier kleintjes. De pups maken het goed volgens
beheerder Marcel Carels. „En voor allemaal is bovendien straks
een plekje in een goed gezin. Die hebben we al gevonden."
Voorlopig blijven de pups echter nog even in het asiel om aan te
sterken bij hun moeder.

In bikini en zwembroek lekker schaatsen Gekker kan het bijna niet Op het
Badhuisplein m Zandvoort is een schaatsbaan van 15 bi] 30 meter geplaatst
Zeven dagen per week van tien tot tien kan iedereen

schaatsen met
uitzicht op zee
De tent, die op het schelpenvak
staat is namelijk open aan de
zeekant Aan de kant van
het Badhuisplein is
een glazen wand
zodat alle vernchtmgen gadegeslagen
kunnen worden
Voor degene die de
ijzers al ver hebben wéggestopt voor het wmterseizoen is er ook een oplossing
BIJ de schaatsbaan kunnen ook
schaatsen gehuurd worden

De bouwer van de schaatsbaan, de firma
Hoeks Ice and Waterworld biedt m samenwerkmg met deze krant de lezers een korting aan
om de combinatie van schaatsen m de zomer
een keer mee te maken Tegen inlevering van
onderstaande bon bij de kassa van de schaatsbaan krijgen lezers 2,50 korting (normale
entreeprijs 5 gulden)

NAAM
WOONPLAATS

Periode 22-28 juli
Geboren: Rana Arisha, dochter van Anwar UI Haq en Shahida Bano.

Getrouwd: Jordi Christiaan
van Maasdam en Katrie-Mari
Ackermans.
Overleden: Georg Predrik Molenaar (92); Franciscus AdriaOndertrouwd: Hans Robert nus Robertus Maria Franssen
Hoelscher en Adriana Diet- (39); Caroline Elisabeth PenThomas en Nancy Wcsselsz zijn de nieuwe eigenaren van watersportcentrum Tim Klijn
vorst.
ning-Van den Brink (35).
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ELECTRON (Amsterdam) B.V. ontwcrpt, installeert, inspecteert, en ondcrhoudt elektrotechnische installaties en
biedt tevens 24-uurs dienstverlening in elektrotechniscli onderhoud en
service.
Wij hebben zo'n 35 medewerkers in vaste dienst.

(ElECTPOii)

Wij zoeken per direct:

Projectleider
U houdt zich bezig met de coördinatie van de voorbereiding, uitvoering en nazorg
van alle voorkomende projecten in de sectoren Industrie, Milieu, Water,
Infrastructuur en Utiliteit. Daarnaast onderhoudt u commerciële contacten met (poIcntiëlc) opdrachtgevers en bewaakt u de realisatie van de begroting.

Projectleider GSM-instaüaiics

Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000
medewerkers en haar
bemiddeling voor
3500 alfamedewerkers
een van de grootste
zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket
van thuiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in
staat om zo goed
mogelijk thuis te
blijven wonen.

Arbeidsbureau Amsterdam-Centrum zoekt

Welke wijkverpleegkundige beweegt
zich graag door bruisend Amsterdam?

Je taken

U bent belast met de coördinatie van de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de
bouw van GSM-silcs in Amsterdam c.o. U stuurt speciale GSM-projccttcams aan en
heeft veelvuldig commerciële contacten.

A ssistent

Aan jou de taak mensen passende
zorg te bieden in hun eigen
omgeving en met respect voor
hun waarden en normen. Als wijkverpleegkundige werk je weliswaar solistisch, maar je betrokkenheid met het team is groot.
Er vindt dan ook veel open overleg
plaats, ook met andere hulpverleners
aan huis. Want een goede interne
en externe samenwerking is een
voorwaarde voor geslaagde zorg in
de thuissituatie. De inhoudelijke
eindverantwoordelijkheid van het
zorgproces blijft natuurlijk bij jou
als wijkverpleegkundige liggen.

Projectleider/werkvoorbereider

Vanuit onze locatie Jarmuidcn (Amsterdam Slotcrdijk) ondersteunt en assisteert u de
projectleiders en houdt u zich bezig met de technisch/administratieve wcrkvoorbcrciding en begeleiding van projecten

Electromonteiirs
U legt (delen van grote) clcctrotcchnischc (licht-, sterk- en zwakstroombcsturings-,
meet-, en regel-, bcvciligings-, alarm en signalcrings-, GSM- en overige spccialistsche) installaties aan, spoort (eventueel) storingsbronncn op en voert reparaties en
onderhoudswerkzaamheden uit.

Personeelsfunctionaris (16 uur)
U houdt zich bezig met alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van
Personeelsbeleid, werving & selectie, vcrzuimbchccrsing, opleidingen, etc.
Wij vragen: Projcctlcidcr(s)/Assistcnt Projectleider/werkvoorbereider:
Opleiding HTS-E-nivcau en gedegen kennis van en ervaring in het vakgebied; een cornmcrciëlc instelling en uitstekende communicatieve vaardigheden.
Elcctromontcur: ervaring in het vakgebied en minimaal opleiding MSI.
Personeelsfunctionaris: ervaring in het vak en opleiding op minimaal MBO-nivcau.
Wij bieden: een goed salaris, uitstekende arbeidsvoorwaarden en een collegiale, plezicrigc werksfeer
Wilt u solliciteren of meer informatie, schrijf naar:
ELECTRON (Amsterdam) 15.V.
t.a.v. Heleen Tolsma
Postbus 8270
1005 AG Amsterdam
E-mail: liltolsma@clectron.nl
bel:
020-6112555
of fax: 020-6110941

Amsterdam "Huns/un: is mei circa 4.000 medewerkers een van de
üNintste /organnbieders va» Nederland. \V'e bieden een compleet pakket thuis/on;: van liuishuuding inl eespecialiseerdc verpleging en van
kraamxurg lot maaltijdservice. Daarmee slellen wc enkele liendui/enden Amsterdammers in staal om /o goed mogelijk thuis te blijven
wonen.

Amsterdam Thuiszorg is op zoek
naar nieuwe collega's.
Gemotiveerde verpleegkundigen
die het leuk vinden om te werken
met een cliëntengroep die de sfeer
en diversiteit van Amsterdam
weerspiegelt. Behalve voor de
dagverpleging zoeken we momenteel vooral mensen voor de avondteams. Werk waarbij de hectiek
van de oproepdienst afgewisseld
wordt met de vertrouwensrelatie
die je met een vaste groep cliënten
hebt opgebouwd.

Je profiel

Amsterdam
Thuiszorg

Amsterdam
Thuiszorg

Je beschikt over het diploma
Verpleegkundige A en MGZ of
HBO-V. Ervaring in de psychiatrie
is een pre maar geen must. Sociale
vaardigheden en het verstaan van
de kunst van het samenwerken
zijn uiteraard van groot belang.
Je bent in staat goed evenwicht te
bewaren tussen persoonlijke
betrokkenheid en professionele

afstand. Ook moet je in dit werk
zo nodig kunnen improviseren en
belangstelling hebben voor andere
culturen. We verwachten dat je
kritisch naar je eigen functioneren
kijkt en het een uitdaging vindt
daar steeds weer van te leren.
Bovendien beschik je over
diagnostische en coachende vaardigheden én een 'helikopterview'.

Ve r koopad vise u r
opei ""*

Ons aanbod
De CAO-Thuiszorg is van toepassing. Je salaris bedraagt maximaal
ƒ 5.171,- bruto per maand op
basis van een 36-urige werkweek.
De aanstelling is voor onbepaalde
tijd. Verder bieden wij afwisselend
en uitdagend werk met veel vrijheid en buitenlucht in het kleurrijke Amsterdam. Een allround
functie waarin je cliënten uit alle
leeftijdsgroepen en met uiteenlopende sociale omstandigheden
en culturele achtergronden verpleegt en begeleidt. Het ontwikkelen van (specifieke) deskundigheid
binnen de functie stimuleren wij.
De samenwerking is gebaseerd op
verschillen en niet op unifonniteit. Binnen het team is een open
sfeer waarin een positieve instelling, leergierigheid en onderlinge
ondersteuning belangrijk zijn.

Arbeidsbureau Amsterdam-Centrum is een professionele parnier op het
gebied van werving en selectie. Wij streven naar een efficiënte afstemming van
vraag en aanbod op de regionale
arbeidsmarkt. Een van onze relaties
"j/
isjfos Harin BV, een speciaalzaak
^y^V^'J'in open haarden en sfeerverwarming.
Als Verkoopadviseur hebt u een afwisselende en verantwoordelijke baan.
U ontvangt klanten en geeft hun advies inzake de aanschaf van open haarden,
houtkachels en accessoires. Hierbij houdt u uiteraard rekening met het
interieur van de klant. U verwerkt gegevens ten behoeve van offertes en legt
opdrachten vast. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het inrichten van de
showroom en etalages en het up-to-date houden van foldermateriaal.
U hebt affiniteit met en kennis van binnenhuisarchitectuur, styling en
etaleren. Daarnaast zijn technisch inzicht, commerciële en communicatieve
vaardigheden en een representatief voorkomen van belang.
In eerste instantie wordt u een jaarcontract geboden, dat bij gebleken
geschiktheid wordt omgezet in een vast dienstverband. U gaat werken in een
klein en gezellig team en kunt rekenen op een goed salaris gebaseerd op
leeftijd en ervaring.
Interesse?
Stuur binnen 14 dagen een brief met c. v. naar Arbeidsbureau
Amsterdam-Centrum, t.a.v. Eric Brinkhuis, Postbus 975,
1 000 AZ Amsterdam.
Voor meer informatie is hij bereikbaar op telefoonnummer 020'- 553 34 66.

AREEIDS

Belangs telling?
Bel voor nadere informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Je schriftelijke sollicitatie met c.v.
kun je binnen 14 dagen richten
aan Amsterdam Thuiszorg.
Antwoordnummer 47120,
1070 WB Amsterdam (postzegel
niet nodig).

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met^jouw hulp thuis prima redden.

Het Arbeidsbureau staat voor u klaar.

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg,
dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Zelfstandig werk... volop afwisseling...
ruime mogelijkheden...
!

cvz

Zorgverlening bij cliënten thuis. Dat vraagt om betrokkenheid, enthousiasme,
zelfstandigheid en flexibiliteit. Voor diverse wijken zoeken wij

verzorgenden C (m/v)
FACILITAIRE BED

die zich herkennen in deze persoonsomschrijving. Zoek je een compleet
pakket van verzorgende taken? Ben je in staat te luisteren naar het verhaal
van je cliënt? Weet jij als geen ander je cliënt te stimuleren om zoveel mogelijk dingen zelf te doen? En vind je het belangrijk dat in je werk geen dag
hetzelfde is? Dan willen we graag kennis met je maken en je alles vertellen
over je mogelijkheden bij ons.
Wat wij bieden?
Ben je herintreder en heb je ervaring in de zorg, dan is dit je kans. Bijna alle
mogelijkheden zijn denkbaar: avond-, weekend- en dagdiensten, parttime
werken... ga zo maar door. Verder kun je rekenen op interne cursussen en
scholing, regelmatig werkoverleg en een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOThuiszorg.
Iets voor jou?
Bel dan voor meer informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64.
Of stuur je schriftelijke sollicitatie - met c. v. - binnen twee weken naar
Amsterdam Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig.

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Heb je op woensdag-

een uurtje tijd?

wil je kranten bezorgen?

STANDPLAATS AMSTERDAM
Als Magazijnbeheerder gaat u werken bij het Magazijn van de sector Centrale Inkoop te Amsterdam.
Het magazijn dat zich uitpandig aan de Spaklerweg bevindt, wordt bemand door een team van een
magazijnbeheerder en twee medewerkers. Dit team is verantwoordelijk voor een vlotte en correcte
gang van zaken bij de ontvangst en uitgifte van goederen.
Functie-inhoud
De werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaan onder meer uit:
- op stimulerende wijze leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling, bevorderen van teamwork
en teamgeest
- structureren, plannen en toezicht houden op de goederenontvangst, administratieve registratie in
het voorraadsysteem en logistieke werkzaamheden binnen de afdeling
- controleren van het fysieke voorraadniveau, inventariseren en initiëren van bestellingen
- aanleveren van gegevens over activiteiten, resultaten en klachtafhandeling van het magazijn,
formuleren van voorstellen voor verbeteringen, kwaliteitsbewaking
- voeren van werkoverleg met magazijnmedewerkers en het hoofd Operationele Inkoop
- onderhouden van contacten met medewerkers inkoop, interne afnemers en externe leveranciers
over bestellingen en leveringen
- zorgen voor een ordelijk en schoon magazijn
- mede uitvoeren van alle magazijnwerkzaamhèden en oplossen van dagelijkse problemen
- toezien op naleving van beveiligingsvoorschriften en "relevante Arbo-wetgeving
- rapporteren aan het hoofd Operationele Inkoop
Functie-eisen
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste collega met:
- aantoonbaar leidinggevende ervaring
- goed gevoel voor nauwkeurigheid en accuratesse
- servicegerichte werkhouding
- ervaring in het werken met geautomatiseerde systemen
- in bezit van diploma magazijnmeester
- in bezit van heftruckcertificaat
- in bezit van rijbewijs B
De beoogde collega moet fysiek in staat zijn om til- en trekwerk te verrichten.
Ons aanbod
Wij bieden een interessant pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

wil je 8,00 verdienen?
Wil je tijdens je vakantie wat EXTRA W»

M a g a z i j n b e h e e r d e r m/v
Ad interim, v o o r een periode van een j a a r

1

Geef je dan op als BEZORGER/STER-

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met het hoofd van de sector
Centra/e Inkoop, de heer C. Veen, telefoon OW 406 6771.
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten aan PCM Facilitaire Bedrijven bv,
Personeel & Organisatie, t.a.v. mevrouw D.J.C Moester, Postbus 8751, 3009 AT Rotterdam.

College voor zorgverzekeringen

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is
de opvolger van de Ziekenfondsraad. Het CVZ kent
twee bestuursorganen. Het bestuur van het CVZ en
de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie (CTU).
Het bestuur van het College coördineert en financiert
de uitvoering van de belangrijkste verzekeringswetten
op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland:
de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Het College beheert de overheidsgelden voor deze wetten en wijst die gelden toe aan
zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het CTU ziet
erop toe dat de gelden goed besteed worden.

De Juridische Afdeling (JA) geeft juridische ondersteuning en adviezen bij de werkzaamheden van het
College voor zorgverzekeringen (CVZ). Medewerkers
van JA vertegenwoordigen de bestuursorganen van
het CVZ in procedures bij de administratieve rechter.
Daarnaast nemen medewerkers van de afdeling deel
aan in- en externe werkgroepen. De afdeling is op
zoek naar een

Medewerker
afdelingssecre tanaat
Fulltime
In deze functie ondersteunt u administratief de werkzaamheden van de afdeling. U voert werkzaamheden uit
voor het werksecretariaat van commissies en projecten.
Tevens bewaakt u de voortgangsgegevens van commissies,
verstrekt u in- en extern inlichtingen en onderhoudt u
contacten voor uitvoeringswerkzaamheden.
De Collega die wij zoeken heeft HAVO en een administratief/secretariële achtergrond. Werkt zelfstandig en
in teamverband, is accuraat, communicatief, kan met
vertrouwelijke informatie omgaan en heeft gevoel voor
de eisen die aan juridisch werk worden gesteld.
Het CVZ biedt een fulltime functie met een salaris
afhankelijk van leeftijd en ervaring van maximaal
f4299,- bruto per maand, flexibele werktijden,
23 vakantiedagen, 26 ATV-dagen, een 13e maand
en een ABP-pensioenvoorziening.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mw. drs. K. ten Hove, personeelsadviseur, tel. 020 - 3475419.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie binnen twee weken
na verschijning van deze advertentie sturen aan het College
voor zorgverzekeringen, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen,
onder vermelding van vacaturenummer 29.
U kunt ook reageren per e-mail: khove@cvz.nl
Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!

van het
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 57 1 71 66.

^
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'Vis ligt goed bij
de consumenten'
Zoals het bord
bij de kar van
Vis van Floor
laat zien, is
haring een
geliefd
product

Eigenaar
Mark
Drommel
(links) en
medewerker
.Teroen Koper
aan het werk
in de kraam
van Vis van
Floor

Op de Boulevard Barnaart
staat, vlakbij de grens van
Bloemendaal, de viskraam
Vis van Floor van Mark
Drommel. Zeven dagen per
week, weer of geen weer.
Naast toeristen komen ook
regelmatig Zandvoorters
aamvippen: voor een
broodje, een bordje vis of
een praatje. Zoals zij en het
personeel zeggen: 'Het is
hier gewoon gezellig.'

Foto Karin
Schut

tekst: Vera Ros

Floor
„Floor is de naam van mijn
opa, die met de kraam begonnen is. 'Geef het door, vis van
Floor' riepen ze toen en die
leus staat nog steeds op de wagen," vertelt Drommel.
„Toen ik dertien was, ben ik
mijn vader gaan helpen. Sinds
vijfjaar ben ik eigen baas, met
hulp van mijn vrouw Miralda
en mijn broer. Ik ben hier vrtjwel elke dag, want ook als je
thuis bent, denk je toch veel
aan het werk. Meestal begin ik
rond acht uur 's morgens,
maar in het hoogseizoen ook
wel eens om zes uur. We halen
dan eerst de kar op in de loods,
waar ook de vis door de leveranciers gebracht wordt. Daar
is ook een keuken, waar we de
vis, de sauzen en de salades
klaarmaken. Want alles moet
vers zijn. En wat 's avonds over
is, gaat weg."
Vis van Floor krijgt veel aanloop
van automobilisten, wandelaars
en fietsers

Mosselen
„Mosselen zijn de favoriet
onder de klanten," vertelt
Mark Drommel, „net als de
mix, een bord met verschillende soorten vis, salade en sauzen. De vis ligt goed bij de consument. Ik heb de indruk dat
er steeds minder vlees gegeten
wordt. In hoeverre dat met de
dioxine- en gekke koeienaffaires te maken heeft, weet ik
niet."
„Wat eruit is, is de zure haring. Dat is toch wel een winkeldochter geworden, net als
zure mosselen. Iets watje ook
niet meer ziet, is pekelzuur.
Zout-zuur dus eigenlijk, dat
meer de kant van de olijven op
gaat."
Het assortiment bevat onder
meer kibbeling, lekkerbekjes,
inktvis, kuit, sardientjes, bokking, nuggets en scholfllet. En
haring niet te vergeten. „Daar Elke dag wordt verse aardappelsalade gemaakt
laat ik het ook bij. Ik zou wel
modern kunnen doen en sushi
verkopen, maar waarom zou
ik? Ik vind het niet eens lek„De vaste klant komt vooral ker."
's winters. Dan heb je ook een
ander publiek, mensen uit de
grotere steden die met de
hond komen uitwaaien. Er komen ook veel mensen uit het
Jonge Duitse
dorp. Ik doe mijn best gezichrugzaktoeristen
ten te onthouden, want wat is
maken kennis
er niet mooier voor een klant
met Vis van
dan herkend te worden? Aan
Floor
het eind van de middag willen
mensen nog wel eens na het
werk een visje komen halen,"
aldus Drommel
„'s Zomers hebben we veel
fietsers, mensen uit Gran Dorado en natuurlijk Duitse toeristen. Soms denk ik 's avonds
wel eens dat ik de hele dag
Duits heb staan praten. Dit
jaar hadden we ook veel Engelsen, waarschijnlijk door het
EK-voetbal."
„Het toerisme is wel veranderd. Vroeger had je hier bad„Vroeger had je nier wel eens
gasten die regelmatig langs- wildwest-taferelen, vechtparkwamen en elke dag naar het tijen tussen visboeren over
strand gingen. Maar tegen- standplaatsen. Zelf ben ik er
woordig zijn de mensen zo mo- gelukkig nooit bij betrokken
biel als de pest."
geraakt." Grinnikend vervolgt
„Er zijn weinig rare duigen Drommel: „Ik heb mijn posgebeurd. Een keer deed ie- tuur ook mee."
mand een greep in de geldbak,
„Nu heeft iedereen min of
toen we hier met een noodwa- meer zijn eigen plek gevonden.
gentje stonden. Je merkt overi- Tegenwoordig heb ik niet echt
gens wel dat mensen op warme last van concurrentie. Als de
en broeierige dagen wat heet- mensen eenmaal bij mij zijn
gebakerd uit de auto komen." geweest, zijn ze des te blijer als
ik er weer sta. Visverkopers
helpen elkaar ook wel, als een
kar is vastgelopen in het zand
Skatende meisjes uit Zandvoort bijvoorbeeld. Het is ook slechkrijgen van Jeroen persoonlijk
te reclame als de klanten zien
een bordje
dat je een ander laat zitten.
Maar de contacten blijven minimaal. Je zit toch allemaal in
dezelfde vijver te vissen. En
het blijft sabbelen, hè, zeker nu
automobilisten hier meer parkeergeld moeten betalen."

Vaste klant

Wildwest

Personeel
Jeroen en Tim
bakken de vis,
die elke dag
vers wordt
aangeleverd

„Op drukke dagen is elke kar
(Van Drommelen beheert nog
twee strandwagens, VE) door
drie man bezet." Vandaag
krijgt Van Drommelen hulp
van Jeroen, die al vijfjaar in de
kraam staat en Tim, sinds een
half jaar vakantie- en weekendhulp. „Klantvriendelijkheid is belangrijker dan handigheid met cijfers. Dat rekenen leren ze in de praktijk wel.
De jongens moeten niet verlegen zijn, de mensen durven
aankijken. Je merkt wel eens
dat klanten nieuwe krachten
gaan uitproberen. Maar ik heb
geen zin om voor kinderoppas
te spelen."
Jeroen en Tim vinden de
kraam 'gezellig'. Jeroen: „Als
ik een vrije dag heb, kom ik
toch altijd even een visje halen."

Mark Drommel heeft niet alleen een viskar op de boulevard, maar ook op het strand

„Op de straathoeken in New
York staan nog geen haringkarren. Maar voor ik multinational-plannen krijg, zijn we al
weer een poos verder. We hebben net een nieuwe kar en zijn
bezig om alles een beetje op
orde te krijgen," schetst
Drommel de situatie. „Ik ben
nu nog niet aan zulke dingen

New York
toe, al denk je er wel eens aan.
Zoiets moet je ook goed voorbereiden."
„De kraam is voor mij minder vrijblijvend geworden. Ik
wil ook een goed product neer-

zetten. Vroeger deed ik er nog
ander werk bij, als monteur
voor faxapparaten en kopieermachines of zat ik op de weg.
Uiteindelijk lag me dat toch
niet. Als visboer heb je altijd
met vrolijke gezonde, mensen
te maken. Soms kankeren ze
even over het weer, maar daarna hoor je ze niet meer."

De babygroep feliciteert Pippeloeptje
melissa pettcr
amber van <iijh
fabienne deesh

daan v. baars
Kif v. zanten
Kin) brune
bart Koper
Kaj V.d. berg
lars de fjaao
ipifcb. ell cats
bob gansner
jelle Küypers
nicK fruyer

Kin) zonneveld
alyssa oomen
barf V.d. poll
ruben Iub,ulin)a
britt v. oostrorr)
ruben

IS JAWG!!
1,2,5,4,5,6,7,0,9,
GROOT GOOCHELAAR
JAPIE BAKSTEEN
K1NDERSHOW 2 T/M 6 JAAR

Pc dreunjesgroep feliciteert Pippeïoerjtje
boris V.d. speK
eva scjjarff
roax bleijs

daan v.
i-wa curie
Klaas vrijburg
larissa V.d. f)an)

rosa lisa baKKenbovei)
rosa v. eiDiDeriK
kic scljoltroeijer
sopbie roselaar
bo visser
sophje de droog
jesse eicljelberg
elise vrieserr>a
saroantba bijster

INLICHTINGEN OVER DE GROOT GOOCHELSHOW:
LEANDRA MOLENAAR
OOSTERPARKSTRAAT 33A
2042 AP ZANDVOORT
TEL: 023 57189W Of 06 51006223
E-MAIL: LEANDRAMOLENAAR@PLANET.NL

nina brune
loeKie V. dintljer
lena oü^ejans
jesse even
gaia aotbeünisse
molenaar
ter ipafe

\ O JAAR!

Pe peutergroep feliciteert Pippeloeotje
jaipie Vater
dylan V.d. speK
berber vJegener
fouter egas
doroinitjue vrijborg
pbilip V. vliet
jonna leipsfra
fleur Kinneging
josine V. laatum
nicK Koper
talitba eicbelberg
pbilip danKbaar
vtesley cats
iVana speeK
arletta visser
roy noyons
daan vd. berg

rein V.d. laan
don dees^er
roicb, iel epKer
cbarley sjerps
toronjie v. tienen
brandon de baai)
liav corper
josKe v. buren
bas de roode
anne pieterse
jop JjeeiDsKerK
jeff srgits
jeroen z-Wemroer
tin> zwemmer
ton> bfeys
daniel KiaKK
Kiftie v. dintber
fisanne brouwer

daarom is er een REUNIE voor alle

"OUDTIPPELOENERSÜ
Zaterdag 2 september 2000

van 12.00 tot 17.00 uur
een feestje voor jong en oud
bel voor meer informatie naar:
k.d.v. Pippeloentje

Burg. Nawijnlaan 101
Zandvoort

023-5713665

Win die miljoenen in de Nationale Postcode Loterij

ó wordt u miljonair!
" *Tor ?. R) J*

Uitslagen trekking augustus 2000
'.' • ; ' - • • ' ' , . • • \ • . •
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1000,- 2611 HT
25,
500,- 2624
10,
25,- 2636
10,
10,
100,- 2670
1082 KD
50,- 2676 CC 100,
50,2681 AL 1000,
1083 JB
W
HS
KM
WB

4950 deelnemers
Postcode Loterij:

Vaw harte gefeliciteerd!
1092
1102
1104
1111
1117
1130
1181
1231
1260
1311
1317
1335
1355
1380
1405
1422
1435
1477

GG
VA
LC
KP
AH
NG
PP
KP
EJ
XC
KK

1504 AP

1511 JG
1550
1560
1601 GD

1251

TP

in Laren
met

20 winnende loten

ƒ 25.000,voor elk lot

en voor
1251 TP O40
extra: een BMW!

Kijk zondag
6 augustus:
22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055
oscpm) om kans te
maken op een:

Swatch Tïssot
titanium horloge
Z*tfout*n voorbehouden

2 augustus
Midweek feesten
Steenwijk
3 augustus
Fietsvierdaagse
Druten
5 augustus
Recreatiepark
Klein Vink
Arcen

www.postcodeloterij.nl
Ledenservice:
0900-300 1500 (35c P m)

K I E M '
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Omdat 30 juli de
5e zondag m deze
maand is, zijn er
geen kiengetalien.
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Notaris mr P J N. van Os m Amsterdam heeft de trekking van augustus 2000 verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer m dezelfde
postcode wint -tot 1 000 gulden- dezelfde prijs BIJ prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij die prijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden
worden belast met 25% kansspelbelasting Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden.
1015
1024
1056
1057

In de Postcode Loterij kunt u vele miljoenen
guldens aan prijzen winnen. Elke trekking
zijn er weer duizenden gelukkige winnaars.
Kijk snel of uw postcode er deze maand ook
bij zit. Is op uw lot de Postcode Jackpot
van 4 miljoen gevallen? Of pakt u de
Postcode-Straatprijs van 25.000 gulden per
lot plus de BMW? Winnen kan elke week.
Als u meedoet. Stuur daarom vandaag nog
de bon in uit deze advertentie. Dan maakt
u gelijk kans op de Postcode-Kanjer van
minimaal 32,8 miljoen en de vele belprijzen in
het wekelijkse spelprogramma. Dus laat uw
kans niet voorbij gaan!

, •'•

1617
1655
1704
1722
1741
1744
1778
1790
1812
1827

KE
GP
KD

25,500,
100,

50,
10,
5,
500,
25,
10,
25,
5,25,-

25,10,10,100,25,
10,
25,
100,
5,
10,
25,
10,
10,
10,
50,
25,
25,

5,
10,10,GM
25,1965 NT
25,1975 DD
50,1985
10,2001
5,2034
5,
2061 CP
25,
10,
2080
2114 EJ
50,
2141 AJ
25,
2171 EK
50,2253 JP
500,2267 AL
50,2286 AN
25,2333 XZ
25,2353
10,2411 XN
25,2432
5,
2441
10,
2505
10,
2506
5,
2513 GC
50,
2522 EK, 25,
2533
10,
2547
10,
2551 MV
50,
2572
10,
2573
5,
2582 GC 100,
2582 XV
25,
2586 RJ
50,
2587 CN
50,
2592
10,
2596 BJ
25,

2711
2718
2870
2957
2988
3039
3043
3043
3062
3066
3075
3083
3088
3119
3274
3274
3295
3335
3432
3434
3438

HG
HG

EP
CB
JU
HR
LX

BP
RP
TK

3454 HW
3533 EB

3553 HR
3581 JH
3585
3605
3605 TG

r oo,

50,
10,
25,
10,
100,
10,
500,
25,
10,
10,
100,
10,10,10,10,25,10,10,50,25,JOOO,50,25,25,10,10,25,-

3702
3722
3738
3771
3815
3842
3843
3847
3881
3941
3962
3994
4013
4054
4102
4202
4213
4231
4363
4400
4458
4471
4481
4484
4506
4543
4553
4566
4600
4612
4614
4621
4701
4702
4813
4826
4841
5052
5071
5105
5125
5126
5201
5231
5249
5256
5321
5330
5402
5461
5461

AL
GC
EL
ZZ
CL
BR

HC
NZ
AH
BB

AG
CJ
CB
CB
PL
BK
GB
PS
BJ
RM
BB
CN
CM
XD
AN
SB

AG
EH

50,
5,
10,
25,
25,
50,
50,
10,
10,
500,
10,
100,
10,
50,
1000,
10,
10,
25,
10,
10,
25,50,50,10,
5,
5,
100,
10,
10,
500,
50,
50,
25,
10,
10,
100,
25,
25,
25,
10,
5,
25,10,100,5,50,25,10,50,10,100,-

5473
5482
5551
5554
5555
5581
5582
5591
5645
5664
5671
5704
5704
5711
5735
5813
5913
5973

RA
HB
BP
MV
LN

25,25,50,50,25,10,10,25,25,10,50,100,25,25,25,25,100,25,-

EB
GD
JD
AB
JK
XL
PB
CP
TL
PN

6413
6413
6419
6431
6446
6461
6465
6467
6503
6528
6538
6543
6603
6641
6642
6716
6823
6834

ML
VG
BR
LX
AB
DC
EN

DK
WL
EN

EP
AE

500,50,50,700,
700,
50,
10,
50,
5,
5,
50,
500,
5,
25,
10,
10,100,50,-

7331
7412
7422
7442
7447
7472
7481
7546
7588
7606
7642
7668
7735
7771
7828
7831
7891
7902

DP
RA
SR
AK
RC
CD

VT
NC
KS
DV
AG
SP
HT

700,50,25,100,100,10,100,10,10,25,25,10,25,50,10,50,25,25,-

Postcode Jackpot juni

4 miljoen

7482 PC 435 in Haaksbergen
(dit Is een nlet-verkocht lotnummer)

Stand Postcode Jackpot augustus

5 miljoen
6002
6006
6015
6074
6141
6161
6228
6231
6243
6247
6286

CG
AJ
VK
AS
GL
CH

BE

70,25,70,50,70,25,25,25,25,10,25,-

6845
6941
6942
6955
7076
7083
7131
7314
7321

EC

50,-

DL

5,
50,

CZ
BV
AR

5,
50,
70,
25,
25,
25,

7322 LP
7323 HP

50,

BB

7921
70,7938 PB 1000,10,7940
7961 ND
50,7986
10,7986
10,8011
5,8011 PJ
25,8013
10,8015 CH
50,8028
10,-

8043
8070
8072
8084
8084
8102
8161
8231
8389
8391
8508
8514
8763
8820
8823
8853
8862
8884
8926
9004
9021
9078
9202
9205
9281
9284
9289

VW
PL
JB

MB

10,

5,
10,
10,
5,

CL

BX
PD

JR

9361
9415
9434
9444 XD
9451
9463 TA
9485
9529

9615
9624

9695 XA
9716
9731
9732
9737
9825
9831
9845
9873
9882
9883
9981
9989

70,50,25,70,50,10,25,25,
10,
10,
10,
10,
25,

AA
BT

AJ
HA
HR
AP

10,
50,
10,
50,
10,
100,
5,
25,
10,
5,
5,50,5,25,10,10,10,5,50,25,
5,
25,
100,
10,
10,
500,
10,
10,
10,
10,
10,

MAAK MIJ EEN POSTCODE-MILJONAIR!!
ik wil kans maken op alle prijzen in de Nationale Postcode
Loterij, inclusief de Postcode-Kanjer, de Jackpot de Straatprijzen en
de wekelijkse Kien-prijzen. Hiermee steun ik 28 goede doelen.
D S loten (3 x / 12,50)
D 2 loten (2 x ƒ 12,50)
D 1 lot
(1 x ƒ 12,50)

O de heer

D mevrouw

Naam:.
Adres:.

Au b uw keuze aankruisen en verder invullen In bloMetters. Deelname houdt
in aanvaarding van het reglamoni, op aanvraag verkrijgbaar bil Ledanseivice,
tel. 0900-300150Q (35 cpm).
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand
de inleg voorde maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
de extra trekking van nevertstaande rekening af te schrijven.

Postcode:
Plaats:,
(Post)bsnk
nummer:
8el mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Datum:
Handtekening:

150.00.08

l Hoofdsponsor van SAIL 2000

l Do loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie
onder nummer LO. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

woensdag 2 augustus 2000

l/eekmedia 17

TPOST
PTT POST RAYON AMSTERDAM
zoekt voor haar vestigingen in :

Amsterdam Zuid,
Centrum en Zuid Oost:

MICRO'S
GOED

B E K E K EN

CHAUFFEUR
AFHAALRITTEN

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet
Plaatsing is mogelijk m de volgende editiecombinaties.

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F 0,57 per millimeter Sluitingstijd' dinsdag 10 00 uur.

minimum leeftijd 18 jaar
DE BAAN
Je durft het aan om met een auto van de zaak post op te halen
bij onze contractklanten. In contact met de klant ben jij hét gezicht van PTT Post.
WIJ BIEDEN
*prima salaris en arbeidsvoorwaarden, zoals vakantieuitkering, vakantiedagenregeling, eindejaarsuitkering, winstdeling, ongevallen verzekering, ziekenfondsverzekering en
spaarloonregeling
* een vast dienstverband
*werktijden zijn, voor de vestiging Centrum van 15.45 tot
20.30 uur en voor de vestigingen in Zuid en Zuid-Oost van
16.00 tot 18.30 uur
* aantal dagen in overleg

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Gourant, de Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter Sluitingstijd, dinsdag 10.00 uur

GEÏNTERESSEERD?
Bel voor meer informatie én een sollicitatieformulier naar de
afdeling Personeelszaken: (020) 527 98 13 of (020) 527 98 21.
Of e-mail naar l.vanderWijk@ptt-post.nl

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd' maandag 15.00 uur

WIJ ZORGEN ERVOOR

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekenmg gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht

KineticS Human Resources
zet talent in beweging

Alle prijzen excl 17,5 % BTW.

GASTHEREN
Onze opdrachtgever, Services & Care Nederland B.V., onderdeel van Falck Services, biedt u de mogelijkheid om in een
stijlvolle en exclusieve landelijke winkelketen uw dienstverlenende kwaliteiten in te zetten en verder te ontwikkelen.

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

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

KANSEN
Als gastheer kiest u voor een boeiend en uitdagend vak. U
bent tenslotte het visitekaartje van de organisatie. Uw taken
bestaan uit het ontvangen, te woord staan, het begeleiden en
het doorverwijzen van de bezoekers en klanten naar de verkoopsters en adviseuses, maar bovenal het dienstverlenend
optreden waardoor de bezoekers en klanten ongestoord kunnen worden geholpen tijdens bezoek aan de vestiging.
Naast uw representatieve functie bent u ook bereid om een
aantal neventaken uit te voeren.

(Bezorgklachten tel 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan

Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort
De sluitingstijden gelden voor plaatsing m dezelfde week.

SOLLICITEREN
Als je een MBO werk- en denkniveau hebt, ABN spreekt, een
leuke en representatieve uitstraling hebt en goed met mensen
overweg kunt, nodigen wij je uit te informeren naar jouw kansen op een parttime of fulltime baan als GASTHEER MA/ bij
onze opdrachtgever. De werving & eerste selectie is in handen
van KineticS Human Resources.

Felicitaties
Franz Porsch
3 augustus 65 jaar,
gefeliciteerd. Jack, Alice,
Monique, Richard.

Kunst en antiek
VEILINGGEBOUW
AMSTELVEEN
heden inbreng voor veiling
28 en 29 aug. Spinnerij 33
Amstelveen 020-6473004.

Alles voor uw
tuin
TUINMAN, ƒ25,- p.u. heeft
nog tijd voor al uw tuinwerk.
Tev. alle hek-, schutting-, sierbestrating en tegelwerken,
alles leverbaar, vrijblijvend
prijsopgave. Tel. 023-5283739

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75-DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Dieren en
•benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.
ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.

Reparatie en
onderhoud
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Uitgaan
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsf eesten,
yerjaardagsfeestjes,
catering.
0235715619:06-54616812.
Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren'

Evenementen
PARIJSE
OPENLUCHTMARKT, AMSTERDAM Jaap
Edenbaan, Radioweg 64.
Za. 5 en zo. 6 aug., 10-17 uur.
Snuffel, curiosa, antiek, verzamel, grootmoederstijd, enz.
Inl.: Midland BV 033-4751167.
Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 19-20 aug. en
23-24 sept. 0481-422564.

Opleidingen en
cursussen
Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 0205626271 Fax 020-6656321.
DURF JIJ HET AAN?
± ƒ5.000,- p.m. verdienen?
l.b.v. auto, bel: 030-2660108.

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select V9qr onze nieuw te
openen vestiging in Almere

L A N D E L I J K E DAGBLADEN

Medewerker Aanname m/v
voor 16 uur per week
Standplaats Amsterdam

Garageboxen Zandvoort.
Vr.pr. ƒ50.000,- k.k
een schriftelijk bod, of fax,
Borkistr. 30, Haarlem.
TeL/fax 023-5716249.

_ Verhuizingen
X Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800

wegens vakantie
GESLOTEN

Motoren
T.k, motor-scooter merk
Aprilia. Vaste pnjs ƒ4.000,-.
Tel. 5713965.
Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort
Vestigingen op de Woonboulevards: Apeldoorn - Amersfoort - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch
Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam/Alexandrium III - Sliedrecht - Son/Eindhoven
Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk en Bleiswijk, Hoefweg 137

Winkelpersoneel
X1IRPORT RETAILERS ASSOCIATION

Internationaal in Nederland!!
Wij zijn op zoek naar meerdere fulltime

winkelverko(o)p(st)ers

Kennismaking

DE ZEESTRAAT APOTHEEK m Zandvoort
is per direct op zoek naar een

schoonmaker/schoonmaakster
Voor 2 a 3 ochtenden in de week.
Inlichtingen bij: C.A Abels, apotheker
Zeestraat Apotheek, tel. 023-5713073

Provincie Utrecht: Wendy uit
Gouda is niet direct op zoek
naar een relatie maar zoekt
een
maatje. Boxnummer
371135

Snel een Micro-advertentie
opgeven'
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321

voor onze nieuwe winkel op de Luchthaven Schiphol.

AIRPORT RETAILERS ASSOCIATION
De heer J.E Heins
Vertrekpassage 249
1118AV Luchthaven Schiphol
telefoon: 020-4067456.

KineticS Human Resources
zet talent in beweging
Inspiratie
Wat is er mooier dan een boeiende en inspirerende werkomgeving? Een omgeving waar je inzet wordt gewaardeerd en
waar je jouw kwaliteiten verder kunt ontwikkelen?
Kansen
RECEPTIE SERVICE bv biedt je de mogelijkheid om je te
ontwikkelen. Je komt als RECEPTIONISTE te werken bij top
500 bedrijven in Nederland zoals banken, ministeries, telecommumcatie- en IT bedrijven en andere bedrijven in jouw
omgeving. Organisaties die hoge eisen aan je stellen.
Carrière
Dankzij een persoonlijk ontwikkeltraject met diverse cursussen
biedt Receptie Service bv je de mogelijkheid je te ontwikkelen
voor de functies van: Regio-receptioniste, Servicedeskmedewerker en Management-assistent. Je basissalaris is aantrekkelijk en groeit mee met jouw ontwikkeling

Bel op woensdag of donderdag tussen 1600 en 2000 uur
gratis: 0800-5463842
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
Maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.
zend uw brief dan aan:
Micro's Weekmedia
Ons aanbod
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
Een afwisselende baan in een prettige werkomgeving en uitDe
inzendtermijn
bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing
stekende arbeidsvoorwaarden.
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
Het salaris voor deze functie bedraagt minimaal (vanaf 21 jaar)
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnumm.er.
ƒ3199,00 en maximaal ƒ3926,00 bij een volledig dienstverband van 36 uur per week.

Meer informatie over deze functie wordt u graag gegeven door
mevrouw L Backx of mevrouw M. Lieve, groepsleidsters afdeling Telesales (1-in-3 Mini's), telefoon 020-5623458/2259.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

(Para)medisch personeel
Vanaf 1 juli jongstleden heb ik enthousiast
DE ZEESTRAAT APOTHEEK m Zandvoort overgenomen
Nu is er plaats in ons team voor een gediplomeerd

apothekersassistent(e)

Gebruik onderstaande coupon voor het mvullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Solliciteren
Als je een mbo werk- en denkniveau hebt, ABN spreekt, een
leuke en representatieve uitstraling hebt en goed met mensen
overweg kunt, nodigen wij je uit te informeren naar jouw kansen op een parttime of fulltime baan als receptioniste bij Receptie Service bv.
De werving & eerste selectie is in handen van KineticS Human
Respuices. Één van onze consultants helpt je graag bij het
uitstippelen van jouw persoonlijke loopbaan.

Werktijden

Een taallest maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Voor de particulier

Administratief/kantoorpersoneel

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot
(full- of parttime)
14 augustus 2000 richten aan.
PCM Landelijke Dagbladen BV
Je gaat werken in een gezellig team (inclusief goede
Personeel gevraagd
Personeel & Organisatie,
secundaire arbeidsvoorwaarden) m een dynamische apotheek.
t.a.v mevrouw M. Akkerman (P&O functionaris)
Ben je fulltimer en wil je 4 dagen per week 9 uur werken?
Algemeen
Wibautstraat 150
Dan kun je meteen bij ons aan de slag'
1091 GR Amsterdam
Ben jij een teamworker, flexibel, klantvriendelijk en degene die
E-mail M.Akkerman® PCMUitgevers.nl
wij zoeken, neem dan contact op met: Mw C.A. Abels,
* * * HORECA-RECLAME * HORECA-PROMOTIE *** onder vermelding van vacaturenummer MA/00.25.
apotheker, Zeestraat Apotheek, tel. 023-5713073
* * * HORECA-PROMOTIE * HORECA-RECLAME * * *
Succesvol reclamebureau zoekt ±27 mensen voor c.a.:
Dringend gevr.: mensen rnet
Bel 020 - 562 62 71
distributie, promoters / begeleiders, klantenservice,
versch. medische achtergronSnel een Micro-advertentie opgeven?
voor het snel opgeven
verkoop/ buitendienst en account managers. Per direct
den en voedingsdeskundigen.
Bel 020-5626271 of fax uw tekst naar 020-6656321.
van uw Micro-advertentie.
beginnen heeft voorrang, opleiding en ervaring is geen
must.
Infolijn: 020-7991175.
(
fatoor» raonoron on i/ronon naar Qtawon Tol • n7rufi 34T7n9

Gevraagd huishoudelijke hulp
voor 3 uur per week in
Zandvoort, tel. 5716173

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Belangstellenden kunnen tot 14 dagen na plaatsing van deze
advertentie solliciteren of informeren bij:

SALSA WORKSHOP. Elke PCM Landelijke Dagbladen is een divisie van PCM Uitgevers
zondagmiddag van 16.00 tot en uitgever van Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC
19.00 uur. Borgerstraat 112, Handelsblad en Trouw.
tel 020-6737269.
Bij PCM Landelijke Dagbladen bv is de Advertentiesector verantwoordelijk voor onder meer de verkoop van advertenties in
Lichaamshet Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC Handelsblad en
Trouw. De in Amsterdam gevestigde afdeling Telesales
verzorging
(1-in-3 Mini's) verzorgt de advertenties voor de Volkskrant en
PERMANENTE MAKE-UP Trouw alsmede voor Het Parool en Weekmedia (huis-aanprofessioneel én betaalbaar! huisbladen). Wij zoeken vooralsnog voor de periode van een
Vista Studio. 020-6201914. jaar een:

SAABservice Molenaar BV

Slaapkamer Speciaalzaken

In de winkel zal een breed assortiment van producten worden
aangeboden. De klanten zijn passagiers die nog net voor hun
vertrek per vliegtuig tot aanschaf van zogenaamde
convenience goederen willen overgaan.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de Voor de invulling van de functies zijn we op zoek naar enthousiaste kandidaten die zich thuis voelen m de dynamische en
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijinternationaal georiënteerde omgeving die de luchthaven
dag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
eigen is. Ervaring als winkelverko(o)p(st)er is een pre.
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
Kennis van de Engelse taal een voorwaarde.
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Schilder heeft nog tijd voor Vraag en aanbod
binnen- en buitenwerk, vrijblijTE KOOP:
vend
prijsopgave.
Tel.
Functie-inhoud
roeiapparaat ƒ200,-, vouwlad5719800 na 19.00 uur.
der ƒ140,-, hometrainer ƒ75,-, De werkzaamheden bestaan uit het voor de Aannamegroep
DE KLUSSENBUS
ijskast ƒ 50,-Tel. 06-26118008 telefonisch aannemen van advertentieteksten en het verwerVoor iedere klus, bellen dus.
ken van binnengekomen orders via post, fax of e-mail.
T.k.
fietsendrager voor 2 fietTel.:023-5713780.
sen op trekhaak, 1 jaar oud.
Vr.pr. ƒ200. Tel. 023-5716966 Functie-eisen
- minimaal HAVO/MBO werk- en denkniveau
Particulieren
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in
Woonruimte te
ontvangen
zowel het Nederlands als het Engels
50% korting!
huur gevraagd
- beheersing van het Duits en Frans is een pre
- typevaardigheid en ervaring met geautomatiseerde
Oudere dame vraagt
gegevensverwerking, w.o. MS Office en Internet
voor permanente huur
Personenauto's - een service- en commercieel gerichte instelling
ZOMERHUIS
- accuratesse
te koop
Tel. 5737543.
- stressbestendigheid
- een prettige telefoonstem
aangeboden

Bedrijfshuisvesting
te koop
aangeboden

Hulsta
Zevenslaper
Auping
Treco

Bel op woensdag of donderdag tussen 16.00 uur en 20.00 uur
gratis: 0800-546 38 42.

Dans- en
balletles

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

Opruiming bij ase

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
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Prijzen zijn mol. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 1 56,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:
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U AAR UITGESTELDE BETALING VAN
MAX. /10.000,-RENTEVRIJOF
CLARION Radio/Cass. CD-wisselaar KADO!
piL°f0

auro i/eeneman \
AMSTERDAM ZUID OOST:
Schepenbergweg 43
telefoon 020 - 691 02 01

\

Micra 1.3 LX Sdrs, LGreen m., 02-'94, (
68.000 km
f. 12.995,Micra 1.0 GL Sdrs, BI.Green m.,
l
09-'95, 35.000 km. _
f. 14.995,- \
Micra 1.3 SE Airco Sdrs, D.Green, |
05-'99, 20.000 km
f. 24.995,Micra 1.3 Sdrs Aztek, Mist Yellow, E
1999, 5.000 km.
f. 25.995,-1
Almera 1.4 4-drsGX Airco, Silver, i
'
06-'97, 30.000 km
f. 24.995,Almera 1.4 Sdrs Pulsar Airco,
f \
M.Red, 08-'97,33.000 km. _ f. 25.995,- \
7x Almera 3/4/5 drs, 1999, Zeer
l
compleet
f. 29.995,Primera 1.6 LX 4drs Airco, M. Red.,
09/'94,102.000 km
f. 16.995,Primera 2.0 Invitation Sdrs, M. Red,
09/'96, 80.000 km
f. 23.995,Primera 1.6 Si 4drs, Rood, 04/'97,
37.099 km
f. 27.995,Primera 1.6 SLX Sdrs, BI.Green,
06-'98, 21.500 km _____ f. 37.995,Sunny 1.4 LX+, Sdrs, Rood, 01-'93,
90.000 km
f. 11.995,Sunny 1.4 4drs, Clair, BI.Green,
01-'95,37.000 km.
f. 15.995,Sunny 1.4 Sdrs, Clair, Rood, 01-'95,
62.000 km
f. 15.995,Maxima 2.0 V6 SLX, M.Red, 12-'96,
54.000 km
f. 33.995,- ,
Maxima 2.O V6 SE, M.Red, 09-'98,
40.000 km
f. 45.995,- |
Maxïma 3.O V6 SE Airtom, Silver,
05-'98, 55.000 km
f. 54.995,Serena 2.0 SE 4drs, Twotone Blauw,
'97, 60.000 km. ______ f. 36.995,100 NX 1.6 SLX+ T-Bar, Wit, 08-'96,
72.000 km
f. 26.995,100 NX 1.6 SLX T-Bar Aut, Wit
1991, 74.000 km
f. 15.995,-

VROEGOP

'auro i/Geneman auro i/GGneman
AMSTERDAM WEESP:

AMSTELVEEN:
Bovenkerkerweg 5-9
telefoon 020 - 641 0818
Micra 1.3 GX 3drs, Groen, 04-'96
74.016 km
f. 16.250,Micra 1.0 GL 3drs, Groen, 04-'98
22.221 km
f. 17.995,Mïcra 1.3 Aztek Sdrs, 12-'S9
1.040 km
f.26.495,Sunny 1.4 Clair 4drs, Groen, 05-94,
119.428 km
/. 11.995,Sunny 1.4 Clair 3drs, Silver, 06-'94,
85.011 km
f. 12.995,Almera 1.6 SLX4drs, 09-'95,
85.595 km
f. 13.495,Almera 1.6 GX 3drs, Zwart, 10-'98,
29.497 km
f. 27.495,Almera 1.6 SR Sdrs, Zwart, 01-'99,
28.900 km
f. 29.495,Primera 2.O Inv. 4drs, D.Rood, 05-'93
84.284 km
f. 74.995,Primera 2.0 LX 4drs, D.Rood, 11-'94
f. 17.995,-

63.373 km
i

Maxima QX 2.0 SLX 4drs, Beige, 09'95,165.441 km
f. 18.995,Mazda 323F 1,6 G LX Rood, 06-'95,
76.045 km
f. 14.995,Mazda 323 1.5p 3drs, airco, Blauw, 05'97,77.324 km
f. 17.995Mazda 626 1,8 Capella Sdrs, Rood, 06'96,42.598 km
f. 23.995,-

l
Peugeot 106 1.1 Accent, Do.rood, 11'96,50.011 km

f. 73.495,-

Ford Escort 1.6 CTX aut, zwart,
01 -'97,85.568 km
f. 19.995,-

AMSTERDAM OOST:
Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51

Hogeweyselaan 207
telefoon 0294-480041

Nissan 100 NX 1.6 16V, Bordeaux
| Almera 1.4 Sdrs, Pulsar, Zilver,
Rood, dec 1992,
f. 15.995,09-'99, 6.500 km
f. 31.995,Nissan Micra 1.0 16V 3drs Jive,
Almera 1.4 Sdrs, GX, Gold, 11-'95,
Rood, 1994,
f. 13.995,- \ 1.526 km
f. 79.995,Nissan Micra 1.3 16V 3drs TC,
Almera 1.4 Sdrs GX, Groen, 01 -'96,
Zwart, 1995,
f. 14.995,44.000 km
f. 21.995,\ Nissan Almera 1.4 16V Sdrs S,
I Almera 1.6 4drs GX+, Lichtblauw,
f. 24.995,| Yellow, 1995,
f. 78.995,-1 05-'97, 42.000 km
Nissan Almera 1.4 16V 3drs GX,
\ Almera 2.0D Sdrs GX, Groen, 11 -'98,
Wit, 1995,
f. 17.995,- . 24.000 km
f. 28.995,Fiat Punto 55 SX FORTUNA,
20OSX 1.8 16V DOHC TURBO,
Blauw, 1998,
f. 78.995,-| Rood, 07-94,102.500 km. _ f. 19.995Ford Escort 1.8 16V Sdrs, Zilver,
\ Maxima 2.O V6 4drs SE, Groen,
1995,
f. 16.995,-, 09-98, 38.000 km
f. 46.995,Nissan Vanette 23 diesel, airco,
Micra 1.3 Sdrs LX aut, Rood,
B. Rood, 1997, ex BTW
ƒ. 78.750,-1 06-94, 23.000 km
f. 17.995,Nissan Sunny 1.6 16V 4drs LX,
\ Micra 1.0 Sdrs GX, Groen, 03-'96,
f. 18.995,Grijs, 1994,
f. 14.995,- , 32.000 km
Nissan Primera 1.6 16V Station
Micra 1.0 Sdrs Airco, Rood, 06-'97,
Blauw/Groen, 1995,
f. 22.995,-1 17.800 km
f. 18.995,Nissan Almera 1.6 16V Automaat,
I Micra 1.0 Sdrs GL, Rood, 09-'98,
Rood, 1997,
f. 25.995,-, . 22.000 km
f. 20.995Nissan Almera 1.6 16V GX, Sdrs,
Primera 1.6 LX 4drs, Rood, 11-'94,
f. 17.995,Zilver, 1998
f. 27.995,-\ 125.000 km
Nissan Primera 2.0 16V SLX Auto' Primera 2.0 Sdrs Invit, Groen,
maat, Zilver. 1996
f. 27.995,-, . 05-'96, 60.000 km
f. 23.995,Nissan Micra 1.O 16V 3drs, wit
Primera 1.6 Sdrs GX, Blauw, 01-'96,
1994
f. 72.995,-| 49.000 km
f. 22.995,Nissan Almera 1.6 16V Sdrs Florida,f 1 Primera 1.6 Sdrs Si, Bronze, 04-'98,
Bor. Rood, 1997
f. 24.995-, , 30.000 km
f. 32.995,Nissan Primera 2.0 SRi 4drs,
Primera 2.0TD 4drs SLX, Blauw,
Purp Blauw, 1996
f. 24.995,-| 01-'96,44.000 km
f. 37.995,1
Nissan 100 NX 1.6 16V, Sport-1,
Primera 1.6 4drs GX, Rood, 01-'98,
Blauw, 1994
f. 27.995,-, 19.000 km
f. 32.995,Ford Mondeo 1.6 16V Sdrs CLx,
Primera 2.0 Estate SLX, Blauw,
f. 34.995,Rood, 1996,
f. 7 6.995,-1 01-'98,56.500 km
1
Nissan Almera 1.6 GX Automaat,
Sunny 1.4 Sdrs Xi, Zilver, 01-'94,
Rood, 1997,45.000 km
f. 25.995, I 79.000 km
f. 75.995,Nissan Almera 1.4 16V GX 4drs,
Sunny 1.6 Sdrs Sail, Grijs, 03-'95,
Rood, 1996,
f. 27.995,-! 4.000 km
f. 17.995,-

I

i

Boven aan het verlanglijstje
• U heeft heel wat wensen als het gaat om
een nieuwe auto. Het moet een ruime gezinsauto zijn. Kunnen helpen bij de boodschappen.
Eventueel dienst doen als zakenaüto. Of als
reisauto. Dan is de nieuwe Volkswagen Sharan
uw auto. En die van de kinderen. Want bij
hen staat de nieuwe Sharan bovenaan het;
verlanglijstje. Niet alleen vanwege zijn grote
speelruimte. Hij doet het namelijk ook uitstekend als slaapzaal, eetkamer of bibliotheek.
Maar wie of wat u ook in deze Volkswagen
vervoert, hij kan het allemaal hebben. Want
zowel op het gebied van veiligheid, techniek

. De nieuwe Sharan is verkrijgbaar vanaf fl. 63.800,- (€28.951,18). De prijs is een VanaT-prijs, inclusief BTW en BPM,
exclusief verwijderingbijdrage en kosten rij klaar maken. Wijzigingen, ookin uitvoeringsdetails, voorbehouden.
Meer weten over Volkswagen? Kijk op www.volkswagen.nl

1

I

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

Met 1 jaar of 20.000 km off icial dealer garantie!
• Alle Q-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd
• Gratis Mobiliteitspas

24-Uurs Nissan Alarm Service
• Gratis Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel!

/^,

yv

NISSAN
J
•-•
--"•--"*

als uitrusting is dé nieuwe Sharan prima in
orde. Zo is hij standaard uitgerust met vooren zij-airbags voor bestuurder en passagier,
ABS, cruisecontrol, 6 versnellingsbak en
climatronic. Optioneel is onder andere het
elektronische stabiliteitsprpgramma (ESP) verkrijgbaar. Ook zijn diverse meeruitvoeringen
leverbaar. Het motorenprogramma is uitgebreid met twee zuinige TDI-uitvoeringen.
Laat u overtuigen door de kinderen en kom
snel bij ons langs voor een proefrit. Want hij
is er klaar voor.
De nieuwe Sharan van Volkswagen.

Quality-Line Occasions
Met //aar of 20.000 K//omefer |
Official Dealer-Garantie!

Speciaal voor U van Het Parool
28 augustus ïs het weer zover
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vanwaar u het Sail
-,

*N

een drankje.
Z O A L S E L K E C H R Y S L E R heeft clc V o y a g c r een rijk u i t r u s t i n g s n i v e a u m e t onder
meer t\\ r ee a i r b a g s , e l e k t r i s c h bedicnb.irc bu i t e n s p i e y c l s en s t u u r b e k r a c h t i g i n y . V a n a f de

_.
u alleen
^

SI: l u x e z i j n ook a i r c o , speed c o n t r o l en e l e k t r i s c h e bedienbare ramen s t a n d a a r d . Daarnaast
b i e cl l elke V o y a ^ e r veel f l e x i b e l in te delen ruimte. Stoelen en banken zijn e e n v o u d i y t e
v e r p l a a t s e n , te v e r s c h u i v e n e n . . . te v e r w i j d e r e n . Ga voor de
m o g e l i j k h e d e n en een p r o e f r i t naar o n d e r s t a a n d e Chrysler dealer.

A 11 n II A l !• rt
w R R I w L L D

V O Y A G E R
O Ik wil graag een proefabonnement op Het Parool van
3 weken voor 10 gulden, levens maak ik kans op 2 gralis
kaarten voor Sail 2000.
Ik beslis daarna of ik abonnee word.
O Ik wil direct een abonnement op Het Parool en ontvang
Hot Parool de eerste 2 weken gratis, tevens maak ik kans
op 2 gralis kaarten voor Sail 2000.
Het abonnement van mijn keuze Is:
CHRYSLER HEEMSTEDE

(o.a. voor controle bezorging) K02500C/V

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
riirvsk-i Vi.vatn-r 2.4i SI: v.inal l Sf.995,-. lAI«elH-i-ld: Chrysk-r VOV.IKLT 3.3, Vd 1.1! va.uil l %.J8(),..I l'riiri-n md UW, al inipimi-ur,
I-M! ki.su-n niUj.-n maken i-n vi-rwiiik-miKsliiiilraRi-. l.i-asc|>ri|:cn «p a,invi.i.1B lm Dainik-rdirysk-r Pinanci-: 030 - 605 9» 71.
Ili-l vuur uu-er inli.rm.uci.- Damik-cCüirysk-r Nederland II.V.: (H-I 7 - 36 34 [10. W'iiriKiimcn vnurliclioudeic. Intcrncl. www.clirysk-r.nl
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MPAROOL:

Betaling per
acceptgiro

Automatische
betaling

Kwartaalabonnonwnt

0/112,75

u ƒ 110,25

Harfjaarabonnement

0/211,00

a/20»,BO

Genoemde prfjien ajn geldig In Nederland
Stuur deze bon m een envelop zonder postzegel naar
UA* Parool
DnvvNMl
Het
Antwoordnummer 2470
1000 PA AMSTERDAM

BIJ autnmaBsche botallno Is irijn Uank/glronummef
i ::..,.;!. i

Bestaande lozors van Hot Parool kunnen ook meedoen, stuur oon briefkaart naar Het Parool, postbus 507,1000 AM Amsterdam,
onder vermelding van "Abonnee-actie Sail"

woensdag 2 augustus 2000

yeekhiedia 17

11

De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.

Oplage 80.600 exemplaren

Coocheltruc
De SNS a'utomotive groep
heeft een soort goochelact
opgevoerd. Daaruit zijn een
holding en twee - werkmaatschappijen ontstaan. De holding, SNS .automotive n.v.,
richt zich op dienstverlening in
automobiliteit. De holdingdirectie houdt kantoor in
Culembbrg. In Wassenaar
regelt de werkmaatschappij
Abfin de Financial Services die
aan fabrikanten, importeurs en
grote autoretailbedrijven worden verleend. Later dit jaar
voegt de SNS automotive
groep ook de Mobility Services
samen in ÈÈn werkmaatschappij. Mobility Services zijn diensten die vooral worden verieend aan zakelijke rijders eii
particulieren. Bij SNS automotive groep werken in totaaH25
mensen, die -een rijdend
wagenpark van 22.000 eenheden beheren en verder ontwikkelen!

Mercedes-Benz ML 270 CDI

Klasse apart

De ML behoort tot de terreinautois
van de laatste generatie. Dat merk
je aan alles, zoals de leren bekleding en het dikke tapijt. Luxe voert
de boventoon, alsof je in een van
alle gemakken voorziene personenauto zit. De 270 CDI heeft zelfs een
automatische vijftraps transmissie.
Die schakelt heerlijk en absoluut
schokvrij. Je kunt ook handmatig
van versnelling wisselen, als je dat
zou willen. Gewoon door een zetje
tegen de hendel te geven. Tikje
naar links is een verzetje terug en
naar rechts is opschakelen.

W

at een gepolijste diesel zit er onder de motorkap van de
Mercedes-Benz ML 270 CDI. Hij is nauwelijks te horen.
Een beetje straatgeroezemoes overstemt deze vijfcilinder al heel gauw. Na het instappen was er zelfs regelmatig twijfel. Loopt de motor nou of toch niet? Een tikje op het gas biedt
in zoin geval direct het antwoord. En raak je dat pedaal aan, dan
gaat de 270 CDI er verrassend vlot vandoor. Aan een goedmoedige bromtoon ergens ver op de achtergrond valt te horen dat er
echt een dijk van een motor aan het werk is.
Wat dat aangaat vormt de M-klasse van Mercedes een bijzonder
geslaagd huis voor deze vijfcilinder

direct ingespoten turbodieselmotor.
163 pk is een berg vermogen, dat
goed van pas komt in deze 1.970

kg wegende 4WD. Ook het reusachtige koppel van 370 Nm zet
zoden aan de dijk. De trekkracht is
nog hoger dan bij de benzine verstokende zescilinder ML 320 en
benadert de 390 Nm van de achtcilinder ML 430.
Deze diesel verstokende directe
inspuiter komt dan ook als geroepen. Want gebruikers van een
stoere 4WD-auto, zoals deze Mklasse, willen kracht. Bijvoorbeeld

o m t volgend jaar
joyer komt met een sta'rïipnwageh. ~ De-j; lief heb-:;
fcip'ërs 'moeten tïö'g'even"
geduld hebben, want dit
model zal niet eerder dan volgendjjaar. Als basis dient de
75 (Seventy-five). De Britten
hebben op originele wijze de
daklijn doorgetrokken en een
elegante
Estate-versie
gemaakt. Stijl staat voorop,
terwijl de auto aan de andere
kant voldoende ruimte biedt
voor mensen die veel willen
meenemen.
Met de komst van de 75 Estate
toont Rover zijn daadkracht. De
ontwikkelingen gaan door ook al
heeft BMW zijn handen van het
concern afgetrokken omdat het
merk niet aan de verwachtingen
leek te voldoen. Maar dat zien de
Britten anders. Sterker nog, met
het model 75 scoren ze heel goed.
In ons land zijn er in de eerste vijf
maanden van dit jaar bijna 1.200
verkocht waarmee de auto in het
luxe segment op de derde plaats
prijkt. Dus Rover ziet kansen voor
de toekomst.

senstap, want om een nog klassiekere Rover stationwagen te vinden,
moeten we heel ver terug. In de
jaren zeventig had het merk nog
een Estate op basis van de toenmalige Rover 2000-3500 serie.
De 75 Estate ziet er in de eerste
plaats heel stijlvol uit. Daarnaast
biedt hij veel ruimte. Er past tot

1.500 liter aan bagage in als de in
twee delen gesplitste achterbank
(verhouding 60:40) plat ligt. De
auto krijgt een apart van de achterdeur te openen achterruit. Kopers
kunnen straks kiezen uit dezelfde
motoren als nu bij de Sedan-versie.
Dat zijn achtereenvolgens een 1,8liter, een 2,0- en 2,5-liter V6 evenals de nog van BMW afkomstige

Bij een Estate draait het om de
achterzijde. Rover heeft er bij de
75 een stijlvol geheel van weten
te maken

2,O-liter direct ingespoten dieselmotor. Tevens is een vijftraps automaat verkrijgbaar.

reder gamma Suzuki Wagon R+
De Suzuki Wagon R+ is voortaan
als scherp geprijste GA en
:':
met automaat leverbaar

uzuki breidt het gamma
van de nieuwe Wagon R+
; uit met een scherp
geprijste versie. De Wagon R+
GA staat vanaf september voor
20.995 gulden bij de dealer.
Daarnaast brengt importeur
B.V. Nimag ook een versie van
de Wagon R+ met elektronisch
gestuurde viertraps automaat.
De Suzuki Wagon R+ heeft een
goede start gekend. De GA uitvoering moet door zijn lagere prijs nog
meer mensen aanspreken. Uit de
reacties van de kopers van de
Wagon R+ blijkt dat zij vooral de
grote portieren, de lage dorpel en
de hoog geplaatste stoelen op prijs
stellen.
Voor 20.995 gulden biedt de
Wagon R+ GA veel ruimte en een
1,3-liter 'viercilinder motor (56
kW/76 pk bij 5.500 t.p.m.) waarmee de Suzuki vlot in het verkeer
beweegt. •
Mensen die op zoek zijn naar een
auto met automatische transmissie
kunnen ook eindelijk terecht in het
segment van de Mini-MPVis. De

Klassiekers

om een horse- of boottrailer te
kunnen trekken. De 270 CDI weert
zich kranig. We zouden zeggen:
monteer meteen maar een trekhaak standaard.

Rover 75 Estate

De Estate moet een nieuwe doelgroep aanboren. Want het merk
heeft niet echt een reputatie met
stationwagens zoals bijvoorbeeld
Volvo. Maar de vraag is groot,
waarbij steeds meer kopers in dit
segment
aparte,
eigenzinnig
gevormde modellen zoeken. Dus
gaat Rover er vol tegenaan om een
opvolger te introduceren van de
laatste Estate met het merklogo, de
Tourer. En eigenlijk was dit een tus-

Boek met

Mercedes heeft de M-klasse
een pittige en zuinige direct
ingespoten turbodiesel
toebedacht. Een prima
combinatie!

Weggevertje
De Nijmeegse student Jos van
Lieshout kreeg onlangs een
gratis Nissan ,Almera,1:5
Comfort. Hij was namelijk winnaar van.de hoofdprijs'van een
landelijke Nissan-actié^ pp de
Grote Markt in Nijmegen kreeg
de student van- het Nissan
Promotieteam een kartonnen
kaart waarop een verkeersbord
stond afgebeeld. Van Lieshout
"Deze Almera komt precies op
het goede moment." Nirkan ik-"
met een comfortabele auto
naar mijn , vakantieadres in
Barcelona!" \
,'.,--,-'

Deze auto behoort
tot de generatie van
luxe vierwielaandrijvers

Wagon R+ met automaat zal voo>-al automobilisten aanspreken die
regelmatig in stadsverkeer rijden.
De moderne viertraps automaat

staat garant voor nog meer
gebruiksgemak. De automaat
houdt het toerental laag, zodat
deze Wagon R+ nagenoeg even

zuinig rijdt als met handschakeling.
De Wagon R-t- met automatische
transmissie komt op een prijs van
27.395 gulden.

De ML heeft permanente vierwielaandrijving. Het is een heel
geavanceerd systeem, genaamd 4Matic. Slipt een wiel door, dan leidt
het systeem de aandrijfkrachten
naar de overige drie wielen die wel
grip hebben. Zelfs als drie wielen
houvast verliezen, dan gaat de
kracht naar het enige wiel waarvan
de band nog wel de groeven in de

grond kan klauwen.
Mercedes heeft ook gekozen voor
een bijzonder verfijnd onderstel.
Alle wielen zijn onafhankelijk aan
de carrosserie bevestigd. Er zijn dus
geen starre assen, zoals tot dusver
bij veel terreinautois gebruikelijk.
De wegligging staat daardoor op
het niveau van een sportieve personenauto, alhoewel bij vlotte verandering van richting wel is te merken
dat bijna twee ton de hoek om
moet. De drang om rechtuit te
gaan is hoog.
Ruimte is er meer dan genoeg. De
achterbank verdwijnt nagenoeg in
de vloer dankzij een slimme constructie. De zitting klapt naar voren
en zakt tegelijk in de voetenruimte,
zodat de rugleuning nagenoeg plat
kan en er een vlakke, naadloze
laadvloer ontstaat. De ruimte achterin bedraagt dan meer dan tweeduizend liter. Daaraan tipt zelfs een
kloeke stationwagen niet.

in één auto. Je mist niets. Hoewel?
De echte Mercedes-Benz liefhebber mist wellicht de pronte ster op
de motorkap. Bij de M-klasse prijkt
die heel groot op de grille. Net
zoals bij meer sportieve Benzen,
zoals de Cl en CLK.

Uitgeverij
Haakman
in
Naarden brengt de nieuwste
editie van het jaarboek ëDe
Onschatbare Klassieken uit.
Hierin zijn maar liefst 4.600
klassieke automodellen opgenomen, 400 meer dan in de
vorige editie. Het boek is in
feite een uitgebreide catalogus
met kleurenfotois. Het geeft bij
ieder model informatie over de
oorspronkelijke
nieuwprijs,
productie-aantallen, technische gegevens en waarde-indicatie. Vanaf begin september is
het naslagwerk, dat uit twee
delen bestaat, bij de boekhandel verkrijgbaar. De prijs
bedraagt 35 gulden voor beide
delen.

Wim Otten
BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

SPECIFICATIES:

PRIVATE
Motortype:

Vijfcilinder,
direct ingespoten
turbodiesel,
20-k!eppen
Cilinderinhoud: 2.688 cm3
120 kW/163 pk
Vermogen:
bij 4.200 t.p.m.
Max. koppel: 370 Nm
bij 1.800 t.p.m.
11,6 sec. van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
186 km/uur.
Gem. verbruik: 9,2 ltr/100 km.
Prijs:

ƒ 115.700-

ABS
Airbags
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte/lengte
.verstelbaar
Elektrisch verstelbare stoelen
voorin
.Automatische transmissie
Cruise control
Airconditioning

Eigenlijk is de ML 270 CDI een alles

Toyota Previa

Vorstelijk cruisen

De Toyota Previa is een
imposante verschijning

M

ensen op straat gaan
stilstaan en verdraaien hun nek. Het komt
door de imposante verschijning die de grote Toyota Previa
is. De voorkant met de schuinoplopende koplampen kijkt
ietwat gemeen. Strakke lijnen
kenmerken het uiterlijk van de
Toyota. Alsof een Japanse
Samoerai-krijger
met zijn
zwaard een handtekening achtergelaten heeft. De Linea Sol
uitvoering heeft zeer donker
getinte zij- en achterruiten.
Het maakt de Previa wat mysterieus.
De Previa is 4,75 meter lang, 1,79
meter breed en met dakreling 1,81
meter hoog. Dat vraagt de eerste
kilometers wat gewenning. Bij het
inrijden van een parkeergarage
doen we uiterst voorzichtig. Door
de glazen schuifdaken kunnen we
zien hoeveel ruimte er over is, niet
veel in ieder geval. En profil valt op
hoe schuin de voorkant oploopt.
De bovenkant van de koplampen
vloeit over in een lijn over naar het
voorportier. Vanaf de zijschuifdeur
begint een knik in de carrosserie die
op zijn beurt weer bij de achterlichten eindigt. Opvallende kenmerken
waarmee deze grote MPV zich qua
vormgeving duidelijk onderscheidt
van concurrenten als de Renault
Espace en de Chrysler Voyager. De
achterkant doet Amerikaans aan.
Zeker die van de Linea Sol met zijn
zwarte ruiten. Als of buitenstaanders niet mogen zien wat zich in de
Previa afspeelt. Overigens heeft de
Toyota Avensis in deze uitvoering
soortgelijk glas in de achterportieren en n ruit. Ook bij de Previa is
zichtbaar dat Toyota tegenwoordig
autofs ontwerpt met een eigen
gezicht. Het grijze muis imago van
het merk bestaat niet meer.
De binnenzijde oogt al net zo futuristisch. De ovale analoge meters
zijn, net als bij de Yaris, in het midden van het dashboard onder een
geweldig
grote
overkapping
gegroepeerd. Daaronder priemt
een bult naar voren met een informatiepaneel aan de bovenzijde

naar voren. In het paneel zijn de
functies van de radio en boardcomputer geontegreerd. Ondanks de
veelvoud aan knoppen blijft het
geheel overzichtelijk. Voor het
stuur zit een zwarte balk met daarin de bekende waarschuwingslampjes die zoals het een echte
Toyota betaamt praktisch of nooit
hoeven op te lichten. Verder kijkt
de bestuurder tegen zacht kunststof aan. De gigantische, jawel de
superlatieven komen vanzelf ter
sprake bij zulke grote autois, panoramische voorruit lijkt ver van je af
te staan. De door ons geteste automaat heeft een pook die veel weg
heeft van een joystick.
De Previa Linea Sol heeft zes Josse
stoelen met armsteunen. Captain
seats vermeldt de Toyota brochure,
ledere inzittende zit in een zee van
ruimte. Wanneer met vijf personen
gereisd wordt, kan een van de
stoelen als tafel neergeklapt worden. De mensen op de achterstoelen lijken voor de bestuurder ver
weg te zitten. De basisuitvoering
van de Previa, de Linea Terra, heeft

SPECIFICATIES:
PRIVATE
Motortype:
viercilinder met
zestien kleppen
Cilinderinhoud: 2362 cm3
Vermogen:
156 pk bij
5.600 tp.m.
Max. koppel: 225 Nm bij
4.000 tp.m.
Acceleratie:
11,2 sec. van
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 180 km/uur.
Gem. verbruik: 10,8 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 74.900,-(Linea Terra: ƒ 66.400,-•)
Waarvan belastingen
ƒ26.778,30
acht zitplaatsen en de Linea Luna
vijf. Terwijl de achterpassagiers
gezellig in gesprek zijn, geniet de
chauffeur van het weggedrag van
de mega Toyota. De MPV ligt als
het spreekwoordelijke huis op de
weg. Hobbels effent hij met het
grootste gemak. Drempels waar je
normaal met een gangetje van vijftig overheen rijdt om het onderstel

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

ABS
Airbags
Airconditioning
Automaat
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Cruise control
Dubbel glazen schuifdak
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Getint glas
Lichtmetalen wielen
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte/lengte
verstelbaar
van de auto en je eigen rug te sparen kan je met de Previa gerust met
65 kilometer per uur nemen.
Vanzelfsprekend heeft ook de
Previa een benzinemotor met VVTi techniek. Uit een inhoud van 2,4
liter haalt Toyota een vermogen
van 156 pk. Dat is niet wereldschokkend veel, Toyota haalt uit de
1.8 VVT-i motor van de Celica en
MR2 144 pk (later dit jaar komt
zelfs een 180 pk versie). De motor
van de Previa is veel meer op comfort gelnt. De krachtbron is fluisterstil, slechts bij fors optrekken door
middel van de kickdown (in ÈÈn
keer het gaspedaal op de bodem te
trappen) hoor je de viercilinder zijn
werk doen. In de week dat we de
Previa ter beschikking hadden gingen we de automaat erg waarderen. In deze auto verlang je niet
naar een handgeschakelde versnellingsbak. Zet de cruise-control aan
en zoef in alle rust over is Heeren
wegen. De Toyota Previa heeft een
prima indruk achter gelaten.
Stéphan Vermeulen
Het dashboard oogt
futuristisch
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Hou jij net als ik van afwisseling? Ik ben een jonge vrouw
van 31 en zou graag een leuk
contact of avondje hebben
met 'n jongeman tot circa 35.
Meer info en details hoor je
op: boxnummer 364819
Ik ben een hele spontane
meid van 21 jaar en zou heel
graag een afspraakje met
iemand willen maken. Hoor ik
snel iets van je? Boxnummer
296287

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Clubs en
privéhuizen
Gezellige, Limburgse club
heeft plaats voor enkele
meisjes, intern mogelijk. Met
garantieloon. Pin-up Club,
Rijksweg 13, Herten. Tel.
0475-332371 (bellen na 18 u.)

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
0906-lijnen
Ik ben een absoluut knappe Leuk maatje gezocht die net
Nieuw!
De kennismakingslijn!
vrouw, 1.72 lang, 38 jaar, als ik van vakanties houd naar
zwart
haar,
groen-bruine warme oorden. Ik ben Anni, Bel nu gratis voor de leukste
contacten 0800-4901
ogen, heb een eigen huis, 62 jaar, kom uit een goed
(b.g.g. 010-2946164)
auto en kind en ben eerlijk en milieu en zoek een heer van
romantisch. Ik zoek een grote, 55-65 jaar. Als je wilt kennislieve, eerlijke sociaal voelende maken met mij bel me dan. Nieuw! leder uur leuke vrou
jongen voor een relatie, tot Luister voor meer INFO: box- wen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
maximaal 45 jaar. Boxnum- nummer 238918
(99cpm).
mer 312859
Vrouw, 44 jr, 1.60 lang, slank,
Eerlijkheid en genegenheid is kort haar en bruine ogen is op POSTCODE DATING!
wat ik zoek in een vrouw. Ik zoek naar een leuke, serieuze Vrouwen zoeken snel contact.
ben een man van 29 jaar en man met niveau uit de omge- Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
heb onregelmatige werktijden. ving van Breda. Deze vrouw SBS-6 text pagina 745
Wil je een keer gezellig uit- werkt en denkt op HBO-Geen 0906 op je rekening! Bel
gaan of eventueel een serieu- niveau en is afkomstig uit nu gratis de datinglijn 0800ze relatie bel me dan. Meer Polen. Luister voor meer IN- 4901 (b.g.g. 010-2946151)
informatie op: Boxnummer FO: Boxnummer 260869
812846
Postcode daling: vrouwen
In de omgeving van Heerlen
uit jouw postcodegebied!
Welke leuke, spontane vrouw kun je gezellig stappen en
0906-17.17 (60cpm)
houdt van een strandwande- lekker uit eten. Welke jongeling maken of andere leuke man van ongeveer 27 jaar
Nu 50 cpm! Gay privé!
Daling en direct apart
dingen samen ondernemen? heeft zin om met mij uit te
Bel nu 0906-98.30
Bel dan met Jeroen, 37 jaar, gaan? Ik ben Maureen, 23
geen disco-type, rookt en jaar en wacht op een leuk
Geen
wachttijden, geen
drinkt niet. Laat wat van je berichtje van jou. Boxnummer
saaie intro's. Direct apart!
horen als dit je aanspreekt. 270061
0906-1721 (100 cpm)
Boxnummer 729468
Zijn er nog leuke, tikje spirituDe zon schijnt volop en wij ele mannen die ook nog van Vrouwen, 18-55, geven telnr.
gaan lekker wandelen langs andere dingen houden dan voor contact!
het strand en de zee. Als jij auto's, geld en sport? Hou je Bel: 0906-18.22(1 gpm).
ook nog van uitgaan houdt, ook van dieren, ben je creatief
dan ben je bij mij aan het en ben je bewust van de dinWilt u reageren op een adjuiste adres. Lijkt het je wat? gen die je doet, reageer dan.
vertentie onder nummer, zend
Bel mij. Mijn naam is Dennis. Luister voor meer INFO: Boxuw brief dan aan: Micro's
nummer 272951
Boxnummer 770185
Weekmedia, Postbus 156,
Kom je uit Nijmegen en ben je Ik, vrouw, 64 jaar, zoek een 1000 AD Amsterdam.
een jongeman met een beetje man om samen nog iets van De inzendtermijn bedraagt
gevoel, dan wil ik je wel beter het leven te maken. Ik ben maximaal 8 weken na plaatleren kennen. Mijn naam is schuldloos gescheiden en sing. Uw reactie dient verKelly, ik ben 26 jaar en heb mijn hobby's zijn handwerken stuurd te worden in een enblond haar en blauwe ogen. en de tuin bijhouden. Ik ben velop met in de linkerbovenLaat iets van je horen. Box- goed verzorgd, eerlijk en op- hpek vermelding van het
briefnummer.
nummer 349503
recht. Boxnummer 238986

Passage 3/28

ZANDVOORT

Royaal 3 kamerappartement op de 6de verdieping
gelegen met schitterend uitzicht over dorp, zee en
duinen.
INDELING:
Entree, royale ruime hal, toilet, ruime woonkamer,
open keuken met apparatuur, balkon over de volle
breedte op het zuiden, 2 ruime slaapkamers, ruime
badkamer met bad.
* Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
* Verkoop inclusief het aanwezige meubilair.

De Favaugeplein 39/1

Potgleterstraat 2

Direct aan de Boulevard gelegen modern afgewerkt
4 kamerappartement, verbouwd tot 3 kamers met
een bijzonder fraai uitzicht op strand, zee en boulevard.

In een gezellige woonbuurt gelegen ééngezinswoning met tuin met achterom.
Beg. grond: entree/gang, kleine trapkast, toilet, ruime
keuken, woonkamer met gas open haard en openslaande deuren naar tuintje.

INDELING:
Entree/hal met grote opbergkast, modern toilet, moderne keuken met keukenapparatuur, woonkamer
met toog naartelevisie-/studeerkamer, balkon op het
westen, slaapkamer met kastenkamer, moderne
badkamer met Whirlpool en aansluimg voor droger/wasmachine.
" Rondom kunststof ramen met dubbel glas
* Servicekosten f 350,- per maand

Vraagprijs ƒ 449.000,-

HALTESTRAAT 5/1

ZANDVOORT

Haltestraat 14

ZANDVOORT

Op goed punt in centrum dorp gelegen winkelruimte
op de hoek met Haltestraat en Schoolstraat.
Winkelruimte circa 50 m' inclusief ruimte met keukenblok en toilet, paskamer en bergruimte. Winkel is
voorzien van plavuizenvoer met vloerverwarming en
systeemplafond.

1e verd.: overloop, badkamer met douche en wastafel, 3 slaapkamers. Onbevloerde en onbereikbare
vliering (stahoogte in het midden).

Zelfstandige c.v.-installatie. Verbruik gas, water en
electra voor huurder, middels tussenmeter voor gas
en water vindt jaarlijks een verrekening plaats

' opbouw achterzijde dient te worden vernieuwd.
* deels voorzien van kunststof kozijnen met dubbel
glas.
" ruime berging met aansluiting voor wasmachine
en c.v. -opstelling.

Huurprijs f 42.000,- per jaar gemdexeerd, geen
BTW. Aanvaarding in overleg vanaf 1 mei 2000.

Vraagprijs ƒ 398.000,-

Huurprijs ƒ 42.000,- per jaar

Vraagprijs ƒ 499.000-

ZANDVOORT

LEEUWERIKENSTRAAT 12/7

Royale bovenwoning op de 1 "• verdieping gelegen in
het centrum van Zandvoort.

ZANDVOORT

Goed onderhouden 3 kamerappartement op de 4de
en hoogste etage met fantastisch uitzicht over duinen en zwanenmeertje.

INDELING:
Gang, toilet, kamer-en-suite met voorbalkon, keuken, 3 slaapkamers, douche, achterbalkon, berging.
• Moet opgeknapt worden

INDELING:
Entree, hal met garderobekast, toilet (modern
zwart/wit), nette keuken (wit met hout) met aansluitmg voor wasmachine/droger, slaapkamer met grote
vaste kast, woonkamer met 'zwevende' parketvloer,
japanse schuifdeur naar slaapkamer, moderne badkamer (zwart/wit) met douche en wastafel

NEDERLANDSE

" Vrijwel alle kozijnen van kunststof met dubbel glas
" Gasgeiser 1999 (gesloten systeem)
* Blokverwarming olie (bovengrondse olietank)

LOTERIJ

Vraagprijs ƒ 349.000,-
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Scooter

Park Duynwijkfase II bouwnummer 56 La Spezia
Type l VAN SPEIJKSTR. 2/III
ZANDVOORT
In het nieuw op te leveren „Plan Duijnwijk" op steenworp afstand van het strand gelegen zeer ruime maisonnette, verdeeld over 3 woonlagen, woonopp. 135
m! en een dakterras van 30 rrf terras.
INDELING:
Beg.grond: entree/gang, toilet, werkkast, woonkam.,
semi open keuk., eetkam., tuintje voorzijde. Slaapverd.: overloop, 1 gr. slaapkam. (vh 2 kam.), badkam.
Tuinverd.: 1 gr. kamer (vh 2 kam.) met opensl. deuren naar groot dakterras 5.40x5.60, royale berging.
" Inpandige parkeerplaats.
• Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper.
• Transport via notaris van de verkoper.
• Overdracht na gereedkomen project.
• De woning wordt opgeleverd zonder keuken en
zonder sanitair in de badkamer.
Vraagprijs ƒ 559.000,-

erkend bemiddelaar in aardse paradijsjes

Patrijzenstraat 32
3 kamerappartement verbouwd naar 2 kamers op de
3e verdieping met schitterend uitzicht over de duinen.

CENSE&
NVM
MAKELAAR

INDELING:
Entree/ruime hal, toilet, ruime originele keuken, Lvormige woonkamer (vh 2 kamers) en toegang tot
balkon op het zuiden, ruime slaapkamer met vaste
kasten en toegang tot balkon. Eenvoudige nette badkamer met douche en wastafel.
Berging op de begane grond.

LlNGEN

" Grotendeels kunststof kozijnen en dubbel glas
* Evt. garage te koop

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR.

P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 0 2 3 - 5 715 747

| [S'Ja, ik wil de hoofdprijs winnen: een auto met l miljoen
i gulden. En ik pak mijn kans op de tienduizenden prijzen in
• de maandelijkse trekkingen en m Sponsor Bingo.
l Ik wil dat mijn lotnummers beginnen met de geluksdagen:
dag maand jaar
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Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie IHet Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

^

ï,**«*

; -"-ï^

ïi. i

*

^

*. *.*. .

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

l (Post)banknummcr.
Bel mij bij een prijs
boven/ 10.000,lel:
l Geboortedatum (ilan-maancl-jaar)
l
l
Datum:
I
I Handtekening.
l
l
l
l

unicef
150.00.08

NEDERLANDSE

* LOTERIJ

Bon opsturen donder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
| Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

www.unicef.nl info@unicef.nl
Telefoon 070 - 333 93 00

De FABRIEKSWINKEL
Voor Matrassen en Bedden
'••.•••Matrassen desgewenst OP elke maat aemaakt
Duizenden Stuks uit voorraad leverbaar
Deze week extra kortingen OD alle matrassen
Amsterdamse Vaart 28 Haarlem 023-5406810

iedere

resident DJ Kei/in presents;

16-7
33*7
13-8 E-Craig
2O-8 Dj Meivin
27-8 Mare van Da/e
3-3 DJ Jean
1Q-9 ftonald Molendijk
17-9 Dj Jurgen
entree 10,- open v.a. 21:00 uur

i "l

De komende weken

staat Zandvoort in
het teken van de
saxofoon, de snelle
bolides, de inlineskates en strategisehe schakers. En

als het weer effe
meezit: een vol
strand en drukke
terrasjes. In deze
Zomerkrant van het
Zandvoorts

Nieuwsblad een
overzicht van wat de

badplaats te bieden
heeft.

5 en 6
augustus

Marlboro Masters
Circuit
Zaterdag
en zondag

11,12 en 13
augustus

Jazz behind the
Beach
diverse locaties
Vrijdag,
zaterdag en zondag

19

augustus

Strandschaaktoernooi
Strand
Zaterdag
20

augustus
Zomermarkt

Louis
Davidsstraat/
Prinssesseweg
Zondag

21 t/m 26

augustus

Pet anqueto ernooi
Gasthuisplein
Maandag t/m
zaterdag

27 augustus

Liptonice Inline
Chalïenge
Circuit
Zondag

0002 sntsnBne g BepsueoM

Zandvoorts
Nieuwsblad
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HALTES TRAAT 39
Tel. 023-5730838
Geopend di. t/m vrij.
9.00-18.00 urnzat. 9.00-17.00 urnLiefst op afspraak

* American Chicken Menu * American Chicken Menu *

NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW!

SPARE-RffiS MENU
incl. aardappelsalade, hot Chili-saus of Sweet & Sauer
voor slechts ƒ19,50

Tevens zijn wij op zoek naar een

tweede kapper/ster
Evelijn ter Weer en Yvonne Witkop

KEUZE UIT DE
VOLGENDE MENU'S:

SMALL

MEDIUM

LARGE

6 stuks
6 stuks
6 stuks

9 stuks
9 stuks
9 stuks

12 stuks
12 stuks
12 stuks

3 stuks
2 stuks

4 stuks
3 stuks

5 stuks
4 stuks

2 stuks

3 stuks

4 stuks

1 stuks
5 stuks

6 stuks

2 stuks
7 stuks

om ons team te versterken in onze trendy kapsalon in het hart van Zaridvoort

Wij zijn gespecialiseerd in folie coupe soleils
1.MILD-WING menu, mild gekruid
2. HOT &SPICE-WING menu, heet gekruid
3. AKI-WING menu, met kerrie kruiden,
dus pittig!
4. BIG-WING menu, medium gekruid
5. FRIED-CHICKEN menu, mild gekruide
kip karbonades drumsticks
6. HOT & SPICE FRIED-CHICKEN menu,
heet gekruid!
7. KIPPEN BOUTEN menu, mild gekruid
8. FINGERS (zonder botjes)

Bovenstaande menu's zijn inclusief saus, salade cri wedges

Speciaal BIG-CHICKEN menu
Van alle kipsoorten één MILD-WING
HOT & SPICE-WING
AKI-WING
BIG-WING
FRIED-CHICKEN
HOT & SPICE FRIED-CHICKEN
KIPPEN BOUT
inclusief wijn, salades en frites

en werken met produkten van

ZOMERAANBIEDING
permanent kort haar

NU 115,-

van

incl. knippen en föhnen
bij inlevering van deze bon

Gelateria Italiana

BUDGET family menu voor 2 personen
2
2
2
2

Bouten
Fried
HotWings
MildWings

2 Salades
2 Sauzen
en frites

voor

RÖYAL fafniiyr menu yögr2?jpieirsbnén
2 Fried Chicken
2HotSpice
2 BigWings
2 Kip Fingers
2 Wings
2 HotWings
2 Aki Wings
en frites

1 Florida Salade
1 Kool Salade
1 Cocktail saus
1 Knoflook Saus

voor

Coupe
Dfeze mènu^ zijn opk^^

^l^zijajïite^

* American Chicken Menu * American Chicken Menu
Haltestraat 23c,
Zandvoort
tel. 023-5733003
Geopend van
16.00 t/m 22.00 uur
Ook frisdranken
verkrijgbaar

Coupe „Bambino"
Gemengd ijs, saus en slagroom
ƒ4,50 2,04

5 grote bollen gemengd ijs
5 soorten likeur en slagroom
ƒ 16,75 e 7,60

Speciaal om mee te nemen

IJSTAARTEN IN 4 VERSCHILLENDE SMAKEN
door onszelf bereid
Bij ons proeft u de echte Italiaanse sfeer
ledere dag geopend van 11.00-24.00 uur
Schoolstraat l, Zandvoort, tel. 023-5718720

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Schaakmat
tussen
boulevard en
branc mg
Het schaken in Zandvoort leeft zomers helemaal op. Een partijtje in de
openlucht, op het strand of op het Raadhuisplein is ondertussen traditie geworden. „Er is veel animo om te schaken, maar mensen willen
geen wekelijkse clubverplichtingen."

E ZANDVOORTSE SCHAAK
CLUB houdt zaterdag 19 augustus
voor de vijfde keer het
Strandschaaktoernooi bij strandtent Take
Five. Volgens Ruud Schiltmeijer, secretaris van de schaakclub, wordt het toernooi
een groot succes. „We hadden vorig jaar
bijna tachtig deelnememers, ik denk dat we
dat aantal zeker weer
halen. Het leuke is dat
de deelnemers uit heel
Nederland komen."

D

dags en bestaat uit vijf ronden van twintig minuten per persoon per partij. De
groepen worden ingedeeld naar speelsterkte. Om 17.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats. Groepswinnaars ontvangen
een waardebon voor een schaal zeebanket
van Kroon Vis. Bovendien ontvangt de
— winnaar van groep l de
Jan Berkhout wisselbeker.

Deelnemers
komen uit
heel Nederland

Het toernooi is een van
de weinige activiteiten van de schaakclub. „Onze vereniging bestaat al sinds
1930, maar de laatste jaren worden er
geen clubavonden meer georganiseerd
vanwege gebrek aan belangstelling.
Mensen hebben geen zin om iedere week
verplicht een avond te schaken. Het
Strandschaaktoernooi is een ander vei'haal. Dat vinden ze wel leuk."
Het toernooi begint om 12 uur 's mid-

„Die wisselbeker is dit
jaar voor het eerst. We
_^________ hebben de beker
genoemd naar Jan
Berkhout. Hij was onze voorzitter, maar
is vorig jaar plotseling overleden," vertelt
Schiltmeijer. Bij de prijsuitreiking wordt
onder alle deelnemers een dinerbon voor
twee personen verloot, beschikbaar
gesteld door Take Five.
Schakers die niet in wedstrijdverband,
maar vrijblijvend een potje willen spelen,
kunnen op vrijdag 11 augustus vanaf

De Zandvoortse Schaak Club houdt zaterdag 19 augustus het vijfde
Strandschaaktoernooi
Foto André Lieberom/archief Weekmedia

19.15 uur aanschuiven op het
Raadhuisplein. Daar organiseert de
Chess Society openlucht schaken.
„We doen dat ieder jaar. Meestal twee of
drie keer per zomer. Op 11 augustus is de
laatste keer deze zomer," vertelt Olaf
Cliteur, voorzitter van de schaakclub.
„Het is iedere keer weer erg gezellig. Er
zijn veel toeristen die even meespelen,
maar ook Zandvoorters vinden het leuk
om een partijtje te schaken." De Chess
Society probeert met deze activiteit nieu-

ZANDVOORT

MICHAEL LIJESEN

Kerkstraat 16, 2O42 JE Zandvoort
«•*
WWVrf.H

Nu school

Auto Strijder Carwash
wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT

Deelnemers voor het Strandschaaktoernooi kunnen zich opgeven tot uiterlijk vrijdag 18 augustus
17 uur bij Ruud Schiltmeijer (571.7272) of Edward
Geerts (571.7078). Deelname kost tien gulden per
persoon.
Het openlucht schaken is afhankelijk van het weer.
Bij regen, gaat het niet door. In twijfelgevallen kan
men bellen met Hans Drost (571.8430).

HEMA

VINTI

7 DAGEN GEOPEND

we leden te werven. „Dit is een van de
meest succesvolle manieren om nieuwe
leden binnen te halen. Ieder jaar houden
we er gemiddeld twee nieuwe clubleden
aan over," aldus Cliteur.

HEMA ZANDVOORT
Haal de aktiefolder
vanaf 7 aug. bij
ons in de winkel

Nu ook op zondag
geopend

W V/ W . K t H A,. H l ƒ £ fi H C O L

Zandi/oorCs
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

Stichting Zandvoort Promotie
EVENEMENTEN IN augustus 2000
05-06

Marlboro Masters op het circuit van Zandvoort
car races - Autorennen - courses automobiles

(0235740740)

UNDERWEAR for MEN and WOMAN

11-13

Jazz Behind The Beach Muziekfestival
(0206251560)
Open-air music festival - Freihcht Musikfestival - festival de musique en plein air

27

Liptonice Inline Festival
Skeeler happening op het Circuit van Zandvoort

19

5e Strand Schaaktoernooi Strandpaviljoen Take Five
(0235717272)
play chess at the beach - Schach spielen am Strand - Jouer aux échecs sur la plage

20

Zomermarkt centrum Zandvoort gratis toegang
open-air market in the centre - Freilichtmarkt im Zentrum Marché en plein air dans Ie centre

20

ADAC Noordzeecup op het circuit van Zandvoort
car races - Autorennen - courses automobiles

21-26
26

JEU DE BOULES toernooi op het Gasthuisplein vanaf 18.00 uur
Finales Jeu de Boules toernooi Gasthuisplem vanaf 14.00 uur
Pétanque - Boulespiel - ball-game

Aubade
Lou
Marie Jo
Prima Donna
La Perla
Malizia
Marvel
Millesia
Undressed
by Marlies Dekkers
JOOP
panty's
Wolford en
Oroblu

(0235713738)

(0235713738)

EVENEMENTEN IN september 2000
02-03

Trophy of the dunes op het circuit van Zandvoort
car races - Autorennen - courses automobiles

(0235740740)

02

Gratis concert CARMINA BURANA van Orff op de boulevard
open-air concert - Freihchtconcert - Concert en plein air

(0235719058)

09

After Summer Party Muziekfestival
(0235713738)
open-air music festival - Freihcht Muzikfestival - festival de musique en plein air

09-10

BRSCC op het circuit van Zandvoort
car races - Autorennen - courses automobiles

16

Ensemble VOCAVIATA gratis concert m de N H. Kerk
concert - Konzert - concert

16-17

British Race Festival op het circuit van Zandvoort
car races - Autorennen - courses automobiles

23-25

Nationale Autoraces op het circuit van Zandvoort
car races - Autorennen - courses automobiles

phone

24

Shanty Koren Festival centrum Zandvoort toegang gratis
(0235713738)
open-air searnenchoir - Freilicht Seeleute Chor - choeur de marin en plein air

fax

30-01

(0235713738)

Kerkstraat 38a Zandvoort
(31 023) 5732650
(31 023) 5732651

Zandvoort Euroraces op het circuit van Zandvoort
car races - Autorennen - courses automobiles

50

130
soorten
vlees

soorten
vleeswaren

TRAITEUR - VLEESSPECIALITEITEN

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Het Zandvoorts Nieuwsblad?
Natuurlijk, dat is mijn krant. Zo lang
ik mij kan herinneren ben ik daar al
op geabonneerd. Want ik volg graag
het plaatselijke nieuws van mijn
dorp.
Als dorpsomroeper houd ik mij ook met het
nieuws bezig. Mijn optreden is op het ogenblik
uitgegroeid tot een leuk en gezellig plaatselijk
gebeuren. Gekleed in authentiek visserspak en
met de klink (gong) m de hand doe ik regelmatig
mijn ronde door de Zandvoortse straten.

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN

Natuurlijk,

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

EN SPECIALITEITEN

ALAR

ERS
BRANDWEER
1 1

van sept. tot eind 2000
voor ƒ 16,50

r Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adies

,

Postcode/Plaats-

Brandweer

Telefoon

AMBULANCE

112
Ambulance
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Giro/Banknr :
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Daarna word ik abonnee en betaal per
Q kwartaal ƒ20,50 Q halfjaar ƒ37,00 Q jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnccs gelden andere tarieven

POLITIE

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven- 020-562 62. 1 1
Stuur (kve bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam U hoeft geen post/egel Ie plakken. 8 "71Ö371"ÖÏ7ÖÖ3"
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Programma Jazz behind the Beach
Binnenpodia

Buitenpodia

De Harlekijn
vrijdag 11 augustus:
Combo Billy 'B'
zaterdag 12 augustus:
onbekend

The Williamsbar:
vrijdag 11 augustus:
onbekend
zaterdag 12 augustus:
onbekend

Café Koper
vrijdag 11 augustus:
Haarlems Jazz Quintet

Café Neuf
zondag 13 augustus:
Mister Boogie Woogie

Café Del Mar
vrijdag 11 augustus:
onbekend
zaterdag 12 augustus*.
onbekend

Gasthuisplein
(Het Wapen van
Zandvoort, Sesto Senso
en Het Circus)
vrijdag 11 augustus:
Hans Dulfer
zaterdag 12 augustus:
Jaap Dekker
Midden Haltestraat
(Café Neuf en Chin Chin)
vrijdag 11 augustus:
Rosa King
zaterdag 12 augustus:
Rom's Non Stop
Megasessie

Einde Haltestraat,
vrijdag 11 augustus:
The Big Band
zaterdag 12 augustus: .
Tres Jazzz (20-22 uur)
Casablanca's Sing Sax en
Swing Show na 22 uur)
Het Strandcafé
(van 17 tot 21 uur)
vrijdag 11 augustus:
West End Big Band
zaterdag 12 augustus:
West End Big Band

Strand
Strandpaviljoen Boom:
(eind van middag)
zaterdag 12 augustus:
Combo BUly 'B'
zondag 13 augustus:
Combo BUly 'B'
Strandpaviljoen Jeroen:
(eind van middag)
zaterdag 12 augustus:
Rudolf Kreuger Band
zondag 13 augustus:
Rudolf Kreuger Band

Strandpaviljoen Take
Flve:
(13 tot 16 uur)
zondag 13 augustus:
Pay-Back
(16 tot 20 uur)
zondag 13 augustus:
Jimi Bellmartin en Nippy
Noya

Hans Dulfer en Rosa
King 'oude bekenden' op
Jazz behind
the Beach
Hoofdacts van Jazz behind the Beach op 11,12 en 13 augustus zijn
Jaap Dekker, Hans Dulfer en Rosa King. De laatste twee zijn oude
bekenden op het festival. Maar de jazzliefhebber kan ook op diverse
andere plekken in het dorp zijn hart ophalen. Wat te denken van het
Haarlems Jazz Quintet of de Super Sessie onder leiding van Roni Bijl.

O

P VIER LOCATIES in het centrum van Zandvoort worden podia gebouwd.
Daarnaast zijn er optredens in verschillende cafés en strandpaviljoens. Het
programma op de podia van vrijdag en zaterdag zal tussen 21 en l uur plaatsvinden. In de verschillende cafés beginnen de optredens aan het eind van de middag of ook om 21 uur.
Op het strand in diverse strandpaviljoens klinkt zaterdag en zondag aan het eind
van de middag jazz. De toegang tot de cafés, paviljoens en podia is gratis. Wederom
is Heineken hoofdsponsor van het festival, dat wordt afgesloten met een optreden
van Mr. Boogie Woogie in Café Neuf aan de Haltestraat
Topper op het nationale jazzvlak Hans Dulfer draaft evenals vorig jaar op
Foto archief Weekmedia

Hans Dulfer
(vrijdag op podium Gasthuisplein)

Rosa King
(vrijdag podium midden Haltestraat)

Hans Dulfer (Amsterdam, 28 mei 1940)
brak internationaal door in 1994 met zijn
album 'Big Boy'. In Nederland haalde hij
de Top 10 met het nummer 'Streetbeats'
van dat album. In Japan had hij vooral
succes met de nummers 'Mickey Mouth'
en 'Hyperbeat'. Het leverde dit 'monster
of jazz' een gouden plaat op.
De tenorsaxofoon van Dulfer brengt
zulke virtuoze klanken voort dat het
bestuur van het North Sea Jazz Festival
hem in 1993 de prestigieuze Bird Award
gaf. Hiermee wilden ze Dulfers invloed
op de jazz-scene in Nederland benadrukken.

Hans Dulfer zei ooit over Rosa King:
„Rosa King is power, power en nog eens
power. In alles. Haar muziek, haar doorzettingsvermogen, haar liefde voor het
vak. Ze is de enige musicus met een nog
waarachtige bühne-act."
Rosa King komt uit Georgia in de
Verenigde Staten maar resideert in
Amsterdam. Zij is meer dan hnderd kilo
ambiance in de keet. Ze speelt saxofoon
onder begeleiding van de Nederlandse
band Upside Down. Haar muziek is een
mengeling van jazz, blues, soul en funk.
Jaap Dekker
(zaterdag op podium Gasthuisplein)
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Als sinds vele jaren is de Jaap Dekker
Jazz & Boogie Set de meest toonaangevende boogie woogie band in Nederland.
Maar de formatie kan veel meer. Behalve
boogie woogie staat er verder op de muzikale menukaart: mainstream, swing,
rhythm & blues, jazzrock, soul, partymusic en romantische pianotunes. Dekker
zelf tekent voor de piano, zang en mondharmonica.
Combo Billy 'B'
(vrijdag in De Harlekijn en zaterdag en
zondag in Strandpaviljoen Boom)
Combo Billy 'B' speelt jazzmuziek, daarover is geen twijfel Billy 'B' zelfwas leider van de Midgetown Jazz Band, liet
orkest dat als eerste op Jazz behind the
Beach heeft opgetreden. Billy 'B' begon
m 1945 voor de Canadezen, later als
beroeps deed hij John de Mol s Fantasy
World Dmner Show in Studio 21 m
Hilvoisum.
De leden van het combo zijn al weer
jaren bij elkaar, Wim van Werven drums,
Thijs Dekker gitaar en bas. Raymond
Spruyt piano, toetsen en banjo. Billy 'B'

saxen, klarinet, mondharmonica en
vocals. De jazzstyle is mainstream.

Machine) op keyboards. Vocale ondersteumng komt van drie dames: The Bell's.

Mister Boogie Woogie
(zondag in Café Neuf)

Pay-Back
(zondag in Strandpaviljoen Take Five)

Als een van de weinigen weet Mister
Boogie Woogie, ofwel pianist Eric-Jan
Overbeek, rhythm & blues en boogie
woogie te vermengen tot een verrassend
eigentijdse muzikale happening. Een
exclusieve show vol vuur, virtuositeit en
humor. Het is 100 procent partytime. Mr.
Boogie Woogie omringt zich al jaren met
professionele muzikanten. In 1992 werd
hij door de BRT uitgeroepen tot bluesact
van het jaar.

Pay-Back is een band van zeven zeer
jonge, gedreven musici uit Breda. Voor
een deel komen de leden van de band
voort uit de 'Molukse school', zoals Jimi
Bellmartin en Nippy Noya. Het repertoire
bestaat uit oude soul, danceclassics en
eigentijdse covers.

Rudolf Kreuger Band
(zaterdag en zondag in Strandpaviljoen
Jeroen)
De Rudolf Kreuger Band speelt in
Strandpaviljoen Jeroen tijdens Jazz
behind the Beach. Normaal treedt de
band op in de Show 2000 van Wentink
Evenls m Studio 21 in Hilversum. Daar
begeleidt hij onder andere Franklm
Brown, Arnold Colenbrander en Ingrid
Simons Maar van oorsprong is de Rudolf
Kreuger Band jazzminded. Dick Barten
op toetsen, Peter de Bie op bas, John op
drums en Rudolf Kreuger op klarinet en
voor zang.
Jimi Bellmartin en The Bell's en Nippy
Nya and Friends
(zondag- in Strandpaviljoen Take Five)
J i m i Bellmartin en The Bell's en Nippy
Noya verzorgen al 15 jaar de muzikale
invulling op zondagmiddag van Jazz
behind the Beach bij Take Five. Elk jaar
weer in een andere samenstelling.
De speciale gasten dit jaar zijn de saxofonist Cees ten Dam (vaste begeleider van
Marco Boi sato) en Bobby van de Berg
(ex-Candy Dulfer en ex-Rvy;r,ging Soul

Rom's Non Stop Megasessie
(zaterdag 12 augustus op podium
Haltestraat)
Op 12 augustus staat op het podium in
de Haltestraat een waar muziekspektakel
Onder de naam Rom's Non Stop All Star
Mega Sessie geven twaalf artiesten een
concert van vier uur ononderbroken swin
gende muziek. Het geheel staat onder leiding van de Haarlemse zanger/saxofonist
Rom Helweg. In vier uur tijd banen de
artiesten zich door een eeuw muziekgeschiedenis, vanerend van jazzstandards
tot Braziliaanse muziek, van blues tot
soul, maar allemaal met een jazzy sound
Haarlem Jazz Quintet
(vrijdag 11 augustus in café Koper)
Het Haarlem Jazz Quintet is sinds enige
jai en regelmatig te beluisteren op de
Nederlandse jazzpodia, ook die in
Zandvoort. want al enige jaren treedt
HJQ op bij Jazz behind the Beach. Het
quintet brengt muziek uit de jaren vijftig
en zestig.
Liefhebbers van hits als 'Moanin' en
'Blues march' kunnen hun hart ophalen.
Op tenorsax Fred Koisman, op trompet
Peter van Litsenburg, op piano Frans van
Tongeren, op bas Ben Janssen en op
drums Ben Schreudei.

Gezondheid bij u op de markt.
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De Jong's Drop
Elke week volop aanbiedingen.
Groot assortiment drop en snoep.
Prachtige Belgische roombonbons plm. 25 soorten.
Vele soorten
chocolade en volop kinderzakjes

van

1,-, 1,50 en 2,50
en Profiteer!

2 voor

10.°°
10.°°
10.°°
10.°°

samen 300 gram
CORDON BLEU
4 voor
samen 400 gram
VARKENSHAAS
2 voor
samen 400 gram
BIEFSTUK
3 voor
samen 300 gram
Zomerspecialiteiten:
kant en klare spare-ribs

ikilo

13.98

voor verse bloemen
tegen een lage prijs
kunt u terecht bij i

ARIE KLUFT's
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u vindt ons aan de
centrumkant
van de weekmarkt
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Bent a dit?

Bij n o p
de markt
altijd VERS

10 soorten
gegrilde
kipprodukten
l110 soorten

verse
kipprodukten

FOELJEHS8EDRUF

Gefeliciteerd! U kunt bij het kantoor
van Zandvoorts Nieuwsblad een marktwaardebon ad f 25.- in ontvangst nemen.
Deze Bon kunt u besteden bij de op deze
pagina adverterende marktkramen.

Kees baktketzelf
alles dagelijks m*s
Goede kwaliteit
en niet duur!

Iedere week
op de
woensdagmarkt

GOUDSE STROOPWAFELS
Iedere woensdag op de wcckmarkt van Zandvoorl
verse Goudse stroopwafels.

Groente en fruit
bij u op de markt

Mini stroopwafels
Appel siroopwafels
Kaneel stroopwafels
Super stroopwafels
Zakjes snippers

Fa. C. Tuinenburg
Goudse siroopwafels
2805 JL Gouda
Tel: 01825-20838

SERVAAS

3 kilo perssinaasappelen
stroopwafels

Tip voor een heerlijke stroopwafel:
's winters op kamertemperatuur
's zomers koel bewaren

f5.Volop zorherfruit
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Zomermarkt in middeleeuwse sfeer
Bezoekers van de zomermarkt in
Zandvoort zullen zich op zondag
20 augustus in een ander tijdperk
wanen. Met verschillende oude
ambachten en een bandje in klederdracht krijgt.de jaarlijkse
markt een middeleeuws tintje.
E STICHTING ZANDVOORT
PROMOTIE organiseert ook dit
jaar een zomermarkt in de Louis
Davidsstraat en de Prinssesseweg. Op
zondag 20 augustus worden zo'n 150 kramen opgsteld, waar verschillende artikelen te koop aangeboden worden.

D

„Het is geen rommelmarkt, maar een
braderie. De artikelen die aangeboden

worden, zijn van goede kwaliteit," zegt
Toos Bergen, mede-organisator van de
markt. „Er zijn wat plaatselijke ondernemers die deelnemen aan de braderie,
maar ook veel ambulante handelaren en
zelfs een paar particulieren verkopers
hebben een kraampje gehuurd."
Naast de braderie worden er nog tal van
andere activiteiten georganiseerd. Voor
kleine kinderen is er een poppenkast, die
een paar keer op de dag een voorstelling
geeft. Verder heeft de organisatie allerlei
oude ambachten uitgenodigd. „Er komt
een wever, een houtdraaier, een glasblazer en een pottenbakker," vertelt Bergen.
„Deze oude beroepen zijn leuk voor de
kinderen, maar ook interessant voor volwassenen. Hier en daar wordt namelijk

uitleg gegeven bij de ambachten."
Geheel in stijl wordt de muziek verzorgd
door het 'Gheselscap goet ende fijn'. Zij
spelen in klederdracht Vlaamse en
Nederlandse middeleeuwse muziek.
Daarbij spelen zij op oude instrumenten,
zoals de luit en de citer. Het muzikale
gedeelte vindt 's middags plaats tussen
12 en 16 uur.
De organisatie verwacht een grote
opkomst. „Vorig jaar waren er tussen de
tien- en de twintigduizend bezoekers,"
schat Bergen. „Ik denk dat de zomermarkt ook dit jaar een succes wordt.
Natuurlijk moet het weer een beetje meezitten. Liefst niet te veel regen, maar ook
niet te warm, want dan gaan de mensen
naar het strand."

Pétanque
De Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) houdt in de week
van maandag 21 augustus tot en met zaterdag 26 augustus voor
de derde keer het pétammetoernooi. Pétanque is een
Provencaalse variant van jeu de boules.

De Ondernemers Vereniging Zandvoort houdt haar
derde pétanquetoernooi
Foto Rob Knotter/archief Weekmedia

De combinatie strand en sport
doet het goed. De hoeveelheid
sporten die een beachvariant
hebben, neemt toe. Strandtent
Skyline heeft dit jaar een primeur: beach Tae Bo. Iedereen
die mee wil doen kan gratis
meespringen.

I

EDER WOENSDAGOCHTEND
TUSSEN 9 en 10 uur wordt in bak
van Skyline, strandtent 13, gratis
een Tae Bo les verzorgd. De lessen
zijn een initiatief van sportvereniging
Afafa. „We hebben in het verleden
ook wel eens lessen gegeven op het
strand," vertelt Peter Koopman, vrijwillig kaderlid van de vereniging.
Volgens Koopman is Tae Bo niets
nieuws. „Wij doen dit al twintig jaar,
alleen dan noemen we het anders. We
doen dit altijd als opwarming voor
kickboksen." De Tae Bo die op sportschool Afafa wordt gegeven is niet
dezelfde als de gepromote Tae Bo van
Billy Blanks. „Het is geen ballet, bij
ons zijn de trappen en stoten echt. De
bewegingen zijn logisch," vertelt
Koopman.
De lessen op het strand worden voornamelijk bezocht door vrouwen, maar
ook een enkele man is van de partij.
Wanneer het slecht weer is, verhuizen
de Tae Bo-lessen naar de sportschool.
De lessen worden de hele zomer nog
gegeven.

EDURENDE HET TOERNOOI liggen acht bpules-banen op het
Gasthuisplein. Van maandag tot en met donderdag strijden 64 teams
(een team bestaat uit twee personen) om een plaatsje in de finale.

;

I

Tae Bo op strand

Iedere avond blijven acht teams over. Daarvan gaan de vier beste teams naar
de finale van het A-toernooi en de andere vier naar de finale van het B-toernooi. Zaterdag wordt de finale gespeeld. Zestien teams spelen de finale van
het A-toernooi en zestien teams spelen de finale van het B-toernooi. Er zijn
prijzen voor de eerste vier winnaars van het A- en B-toernooi.
Vrijdag is een reservedag. „Mocht het heel erg regenen, dan hebben we vrijdag nog. Als het wel mooi weer is, kunnen de teams die zaterdag in de finale
staan op vrijdag even oefenen," vertelt Toos Bergen, secretaris van de OVZ.
De wedstrijden op maandag tot en met donderdag worden gespeeld tussen
18.30 en 22 uur. Op zaterdag begint de eindstrijd om 14 uur. Het geheel wordt
's avonds feestelijk afgesloten met een optreden van het combo Kreuger uit
Heemstede.

DE BESTE 1-UUR SERVICE

ook voor A,P.S,!
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Rozenobel Antiek
(in en verkoop antiek - curiosa - decoraties)

Diverse
foto- en video camera's
voorraad leverbaar)
COMBI MENNÖ GORTER
s
FANTASTISCH IN FOTO iW WOf I
ZandvÓbrt^Tel. 023^5730600^

Tafels op maat voor u gemaakt.
In oud of nieuw «renen, kersen of Spaans eiken.

Lampen precies op
maat gemaakt.

GasthuispJeiïï 6, Zandvoort, telefoon 023-5731787
Open van 12.30-17.30 uur
Ook zondag. Dinsdag gesloten.
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B L O E M E N S H O P

Haltestraat 10 Zandvoort
tel. 023-5719775

Zeer aparte bloemstukjes
lieve en leuke boeketjes
Vanaf F 10,-

Ook verzorgen wij uw
bruids- en grafwerk
Wij bezorgen tegen kleine vergoeding

%

Adidas Copa 2000
Ruime sporttas.
95
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69.
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tel: 0^3 - Ö7322J8

Adidas Assalto
Gunstig geprijsde leren schoen
niet leren 'flip-over' tong
In 6 verschillende uitvoeringen!

odidaï

DEGADENTA

95

Vanaf 119.

Grard-CSfé - RisCorante Italiano

[SPORT 2000 ScI

rlaltestrootlO
2042 LM Zandvooit
Tel: 023 - 573 09 29

Adidas Arcadia
Leren top-voeirjalsclioen
voor de amateur mei 'n
professionele inzel

ddiöas

i^u^i GRATIS

Op een steenworp afstand
van het Raadhuis
vindt u ccn grootse sortering
mineralen, edelstenen & kristallen,
óók verwerkt in zilveren sieraden.
Nieuw! in ons assortiment.
Egyptische beelden o.a. Pyramide, Isis,
Toetanchamon
Wist u, dat wij naast onze collectie hand- en schoudertasscn ook een ruim assortiment klein lederwaren
verkopen!
,,

[SPOBT 2000 Schnensnlasle!

Buiten onze menukaart
dagelijks diverse specialiteiten
Openingstijden: Grond-Cofè 09.00 • 17.00 uut
Risloionle Italiono 18.00-23.00 uur
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NEW AGEENKADOWINKEL

Haltestraat 10B - Zandvoort
Telefoon 023-5713703
dagelijks open tot 20.00 uur

kinderschoenen
Artiesten album
CD Ricky Martin

xxx
Tony Braxton - the Heat
xxx
• Bloodhund. gang - Hooray for boobies
xxx
DJ jean Madhouse

Disc 2000 Altijd Voordelig

met o.a.
B.U.C.K.LE.My.Shoe.
' Naturino
Moschino
Andrea Montelpare
Pom d'api
D&G
Mod8.
Halfestraat lOa • 2042 LM • Zandvoort
tel/fax +31 (0) 23 5719919 • mob +31 (0) 626170521

1 kilo drop

elke 6 weken
andere reklame
en leuke traktatie
pakketten

uta
WegK op
IN WRt-HTi&e WAWvC
^ (Z^-

exdusieve design shirts
keuze uit ruim 250 dessins
ook grote maten, tot 6x =XL

Winkelcentrum Jupiter
Haltestraat 2 A
2042 LM Zandvoort

Tel. 023-5719519

GROTE
ZOMEROPRUIMING
KORTING TOT

40%
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Racetop toont kunnen tijdens
Marlboro Masters
Alles duidt erop dat de jubileumeditie van de tiende Marlboro
Masters op 5 en 6 augustus een
voortreffelijk evenement wordt. De
schitterende wedstrijden en
demonstraties zullen naar verwachting tienduizenden toeschouwers naar het Circuit Park
Zandvoort lokken.
UBLIEKSTREKKERS VAN DE eerste orde zijn Formule I Ferrari coureurs, Michael Schumacher en
Rubens Barrichello. Op zaterdag 5 augustus treden behalve Rubens Barichello ook
rallywereldkampioen Tommi Makinen,
500 cc-coureur Carlos Checa en duo-bikerijder Randy Mamola op. Op zondag 6
augustus is er de demo van Michael
Schumacher te zien.
»
Een bewijs van het grandioze succes van
de Marlboro Masters is, dat twaalf van de
huidige Formule 1-coureurs hebben deelgenomen aan de internationale Formule
3-races op het circuit van
Zandvoort. Twee van hen,
David Coulthard en Jos
Verstappen, stonden in
Zandvoort op de hoogste
trede van het erepodium.

P

gramma-onderdelen
en almaar spectaculairdere demonstraties trokken gigantisch veel toeschouwers. Een belangrijk
onderdeel van de
ontwikkelingen rond
de Marlboro Masters
was ook de vernieuwing van het Circuit
Park Zandvoort, alsmede de samenhangende veiligheidsmaatregelën.
Op de deelnemers- (i
lijst van de Marlboro /
Masters of Formule 3
staat Jeroen
Bleekemolen. Hij
gaat proberen zich in
de strijd te mengen i
om een toppositie.
De coureur van Van Amersfoort Racing
wil geen genoegen nemen met een figurantenrol, maar is zich terdege bewust van de keiharde concurrentie uit het
buitenland.

Barrichello en
Schumacher
geven
demonstratie

Sinds de eerste Marlboro
Masters in 1991, die werd
gewonnen door de huidige Grand Prixster David Coulthard, heeft dit evenement een explosieve groei meegemaakt.
Steeds meer attracties, organisatorische
uitbreidingen, een hoger peil van de pro-

Behalve de Marlboro
Masters of Formule 3 en
de omlijstende races is er
voor het publiek op zaterdag 5 en zondag 6 augustus nog veel
meer te zien en te beleven. Het nevenprogramma bevat een aantal interactieve
onderdelen, die zich concentreren rond
de grote tent van Marlboro World of

Q
brunsr

Bruna Balkenende

Racing. Daarin bevinden zich onder meer
de Ferrari Formule 1-wagen, zoals die in
de Grand Prix wordt bestuurd door
Michael Schumacher en Rubens
Barrichello.
Het raceweekeinde begint al op vrijdag 4
augustus met trainingen voor de diverse
klasse. Aanvang 13 uur. Zaterdag 5
augustus zijn er activiteiten op het
Circuit Park Zandvoort, zoals trainingen
en wedstrijden vanaf 10 uur en zondag 6
augustus wordt het raceprogramma
gestart op 9 uur.
Nieuw dit jaar is dat het Circuit Park

Jeroen Bleekemolen mengt zich zondag 6
augustus in de strijd om de 10-e Marlboro
Masters of Formule 3. Op de foto weet hij
zich al tussen Schumacher (links) en
Barrichello te plaatsen

Zandvoort in overleg met Marlboro
Masters-hoofdsponsor Philip Morris heeft
besloten om een toegangsprijs te heffen.
De belangrijkste reden voor dit besluit is
om de stroom van toeschouwers beter te
beheersen. De organisatie wil de goede
kwaliteit en het plezier voor de toeschouwers zoveel mogelijk garanderen. De
entreekaarten kosten 35 gulden en geven
toegang tot alle trainingen, races en
demonstraties op zaterdag en zondag.

grote krocht 18 zandvoort

geheel vernieuwd!

MlfSIC STORE
Kerkstraat 8

Zandvoort

VOOR
CD, MC, VIDEO, MD, DVD,
CD-RoM, BLANCS, NINTENDO 64,
PLAYSTATION, DREAMCAST,
ACCESSOIRES, PRE-PAID,
* BOEKEN

* CD ROMS

*TIJDSCHRIFTEN

* ROOKWAREN

* WENSKAARTEN

* STAATSLOTEN, LOTTO

* KANTOORARTIKELEN

*-TELEFOONKAARTEN,
STRIPPENKAARTEN,
ENZ.

geopend 7 dagen per week
ma. t/m vr.
9.00 -18.00 uur
za.
9.00-17.00 uur
zo.
13.00-17.00 uur

TEL. KAARTEN VAN LlBERTEL,
KPN,TELFORT, BEN, DUTCHTONE

L

NIEUW!

strandpaviljoen 5

Boom

Zandvoort- Boulevard Paulus Loot - telefoon 023-5716119

Strandpaviljoen

Het enige paviljoen met twee officiële
beach-voet volleybalvelden

II

Hagel, regen of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.00 uur gewoon door.

j mooi ofsCecht
staan voor u f$aar.

Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.
Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.
Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.
Een barbecue of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.
Groot overdekt terras 60 zitplaatsen

9f eertij genieten van uw diner en de zee.
OO^JJOOT ontèijt of uitgebreide lunch,
heten utij u van harte welkom.
lot ziens
fam. 'Boom

Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.
Tot ziens in Take Five
Sheila, Dim Re en Gert Toonen

Voor reserveringen tel. 023-5717580.

Voorheen de Wurf
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur met
heerlijke specialiteiten
Voor reserveringen tel. 023-5714558
Boul. de Favauge 12, Zandvoort
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STRANDPAVILJOEN 10 - ZANDVOORT

*
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Bruiloften
Recepties
Feesten
Barbecue
Partijen

tel. O23-571 32 OO

nieuw in Zandvoort

BEACH CLUB 7 ZANDVOORT
Chicken grill restaurant
Ph : o» - C57) I7I70
FAR-ÓUT GESCHIKT VOOR
FEESTEN EN PARTYEN
LIGGEND ACHTER CASINO
HAVEFUNAT FAR - OUT

'AS A?

STRANDTENTiy
grill, vlees en visspeclallteiten
voor zowel relaxen als feesten!
Voelt u zich nog kind?
Wij hebben een speeltuin.
Honger?
Probeer onze weekspecialiteiten.
Kom zonnen, relaxen en lachen
Strandtent Atlantis
Alles wat u altijd al zocht en meer!!!

l DAT MOET JE ZELF KOMEN ZIEN \
Telefoon 023-5715286
Zandvoort

SSI

SSi

STRANDTENT

Visspecialiteitenrestaurant

Strandpaviljoen
*Trefpunt tfp. 8

BAD-ZUID
Altijd verse kreeft
uit ons homarium

Zandvoort
Tel. 023-5712883

Zandvoort
Tef. 023-5716406
De gezelligste strandtent met de
lekkerste vis, vlees en
vegetarische menu's.

Poffertjes en 25 verschillende
overheerlijke Pannekoeken

^ Elke dag geopend

Wij verzorgen graag uw receptie, feest of
barbecue in en om ons strandpaviljoen

w Dagelijks wisselende menukaart
Strandpaviljoen 4, Zandvoort.
Reserveringen: tel. 023-5713431

tot

l

w" Barbecuefeesten

ook voor vleesspecialiteiten

Paviljoen Jeroen 20
Tel: 023-5716994
Zandvoort

Naast onze veelgeroemde avondkeuken
serveren wij ook uitgebreide lunches van
vers gebakken broodjes tot diverse salades

proefwerkjes,
zon, zee, strand
Feesten, Loungen,
Breezers, Piri-Piri,
Stringen, BBQ,
'Kabbelen, Relaxen, Pitchers
* NL, Party, Ciabata's, eigenzinnig

warm, koud (bijna) alles is mogelijk.

Laat u verrassen bij Paviljoen Jeroen
gewoon doen!

WWW.SUNSET 14.NL/023 5715203
Elke avond open
> -T

STRANDPAVILJOEN 21

club rnnritim
_.

Wij wensen u een
gezellig seizoen bij
paviljoen Driehuizen
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STRANDPAVILJOEN 9 - ZANDVOORT
TELEFOON: 023 - 5718888
FAX: 023 -571 81 08

JAC. DR1EHU1ZEN"
Telefoon 023-5715524
Zandvoort.
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* Zonnig terras
•**• JVLuzielc
Leldcere Sangria
^ Super Saté
TV1.J

feesten, e-n. bftrlreci4.es
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GRIEKS RESTAURANT
^é^eStaumt

tttöXtlltA
Gasthuisplein 10 - 2042 JM Zandvoort - Tel. 023 5714638
dagelijks geopend van 12.00 - 02.00 uur

* Originele Griekse menu's
* 100 verschillende vlees en
visspecialiteiten
* Elke dag geopend van
11. 00 tot 24.00 uur
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Olé-Olé-Olé

Interesse en voor meer info
vragen naar Hanny of Mike

Bel ons gerust. Telefoon 023-5714638
om even te laten weten dat u komt.
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X
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Reserveringen tel. 023-5734920
Haltestraat 49 - 2042 LK Zandvoort
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CAFÉ PELGRIM
-

'

Presenteert op haar podium gevarieerd LIVE M U Z I E K .
Regelmatig zijn er ook JAMSESSIES, toegankelijk voor iedereen!
Onze deuren staan ook open voor het geven van eventuele borrels of
recepties tot 60 personen.

Voor meer informatie, kom dan langs!
Wij bevinden ons op de Stationsstraat 20 te Zandvoort
(nabij station).
Of bel ons na 15.00 uur op nummer 023 - 5718637
Wij hopen u een keer te mogen begroeten als tijdelijke pelgrim.
N
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incl. groot Spaans buffet
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19 augustus a.s. aanvang 19.00 uur

SPAANSE AVOND
fl. 40,-- p.p.
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woensdag 2 augustus 2000

Op zoek naar de
vrouwtjesduindoorn

Het is heerlijk wandelen in de
Waterleidingduinen. Twee jaar
j ƒ,- terug is deze wandelbrug aange•'••
legd
Foto André Lieberom/archief Weekmedia

ORANJEKOM 0.3
NATUURPAD 0.3
ZANDVOORTSEUAN 3,5
STRAND l PA Al 691 5.6
DE OASE 0.3

E

EN VROUWTJESDUINDOORN
draagt besjes, een mannetje niet.
Dat is een van de eerste dingen
idie de meeste natuurgidsen vertellen in
;de duinen. In het Nationaal Park ZuidKennemerland worden deze zomer erg
veel excursies en activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden. Het park
strekt zich uit van Zandvoort tot
Umuiden.
De thuisbasis van het Nationaal Park is
EN ZUIDEN VAN Zandvoort ligt een
echter Duincentrum De Zandwaaier. Dit
ander prachtig natuurgebied, de
nieuwe bezoekerscentrum heeft wisselAmsterdamse Waterleidingduinen. Daar
tentoonstellingen over allerhande
kan de wandelaar genieten van langgerekte
onderwerpen. Het is aan de Zeeweg
kanalen, verstilde vennetjes, reeën, vossen en
vlakbij de watertoren van Overveen
fluitende vogels. Bovendien hoeft men niet op
de wandelpaden te blijven en dat is bijna uniek gevestigd.
in Nederland.
Zomerprogramma
Eén keer
per ,maand laat
uH»rtïSTo.>
. -,
. .
HATUtJRPAÖ 0.^
5 augustus, 10 uur: dialezing over libeleen gids zien hoe mooi het
ïÜSI'A""".5
len, aansluitend fietstocht. Duur: 4 uur
gebied bij zonsopgang is.
(lezing l uur). Deelnemers dienen al
Wie liever uitslaapt, kan
iets te weten over libellen. Plaats:
meegaan met de middagZandwaaier. Meer informatie: J.W. van
excursie. Van tevoren opgeVelzen (tel. 531.7756).
ven hoeft niet. Wie benieuwd is naar de tijden
5 augustus, 13.30 uur: fiets/wandelexen verzamelpunten, kan het beste contact
cursie naar aanleiding van de expositie
opnemen met bezoekerscentrum De
Oranjekom: tel. 523.3550.

Vrij struinen in de
Waterleidingduinen

T

'Militaire geschiedenis van het duingebied' in de Zandwaaier. Duur: 3,5 uur.
Meenemen: fiets, eten, drinken, stevige
schoenen, lange broek en regenkleding.
Start: Balie van de Zandwaaier.
9 augustus, 13.30 uur: poppentheater
Margreet Greve speelt 'Beregoed' in de
duinen. Voor kinderen van 4 tot 10 jaar.
Prijs: 5 gulden voor kinderen en 7,50
gulden voor volwassenen. Start: balie
Zandwaaier.
12 augustus, 8 uur: jutterstocht voor
gezinnen met kinderen. Duur: 1,5 uur.
Meenemen: laarzen en een plastic
zakje. Start: bij het informatiepaneel op
de parkeerplaats bij restaurant
Parnassia (te bereiken via de afslag bij
de Kop van de Zeeweg, doorrijden tot
het einde).
13 augustus, 21.15 uur: vleermuisexcursie op Carprera. Start: achter de
hoofdingang van het openluchttheater
in Bloemendaal aan de Hoge Duin en
Daalseweg 2.
16 augustus, 14-16 uur: natuurkindermiddag. Plaats: Zandwaaier.
16 augustus,19 uur: jutterstocht voor

gezinnen met kinderen. Duur: 1,5 uur.
Start: bij het informatiepaneel op de
parkeerplaats bij restaurant Parnassia
(te bereiken via de afslag bij de Kop van
de Zeeweg, doorrijden tot het einde).
19 augustus, 14 uur: boswandeling op
Heerenduinen. Duur: 1,5 uur. Start: bij
ingang aan de Heerenduinweg in
Velsen (tussen zwembad en tennispark).
20 augustus, 10 uur: lange wandeltocht
van station Overveen naar station
Santpoort-Noord. Duur: 4 uur.
Meenemen: goede schoenen, verrekijker, eten en drinken. Start: station
Overveen.
23 augustus, 14-16 uur: natuurkindermiddag. Plaats: Zandwaaier.
24 augustus, 14 uur en 15 uur:
Kabouter Pierelier, theater in de duinen
voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar.
Start: bij de balie van de Zandwaaier.
26 en 27 augustus, tussen 10 en 17 uur:
ontdekkingsreis naar de geheime bossen van 'Niudendim' voor grootouders
en kleinkinderen met een rugzakVan
het Nationaal Park. Duur: 2,5 uur Start:
De Zandwaaier.

Boul. Barnaart12a tel. 5714525
STRANDPAVILJOEN

TIM KLIJN
WATERSPORTCENTRUM

verzorgt:
SKYLINE

Ook voor alle gezellige feesten, sportieve evenementen.
De lekkerste BBQ en voor de rest gewoon, gewoon ...

> verhuur van diverse watersportmaterialen
> Instructie bij watersporten
> Catamaran zeilen
> Windsurfen
> Stalling
> Watersportdagen
> Groepsactiviteiten

Voor meer informatie:
TIM KLIJN WATERSPORTCENTRUM

CLUB

Vragen naar Nancy Wesselsz,
Noordstrand 23a, Zandvoort,
tel.: 023-5717600 b.g.g. 023-5720056.
Fax 023-573 50 50
E-mail: nancy.wesselsz@planet.nl

Strandpaviljoen 23
Tel. 023-5715707

Mediterraan

aan de Noordzee

www.timklijn.nl
Correspondentieadres:
TIM KLIJN WATERSPORTCENTRUM,
Witte Veld 66,
2041 GB Zandvoort
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leuw

U de caravan, wij
Woensdag 9 augustus 2000
Datum
09 aug
10 aug
11 aug
12 aug
13 aug
14 aug
15 aug
16 aug

HW
12.04
00.35

LW
07.14
08.15

01.50
02.49
03.35

09.40
10.54
12.06
00.05
00.40
00.59

04.15

04.45
05.15

HW
13.23
14.35
15.19
16.05
16.40
17.09
17.39

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 32, oplage 5.425 Editie 17

LW
20.00
21.10
22.14
23.26

Au pair .
Jacc blijft
zichzelf

Kamperen
•'~

12.35
13.07
13.14

Los nummer 2,10 gulden

zee

Brullende motor enr
rook uit de wielen. Dé
Marjboro Masters t ( '
brachten veel
,
t
spektakel op heï ' circuit. De sfeer, de •
uitslagen en de
Zandvoortse helden , ,
<
~ c-

En verder:
Hoe moet
het verder

met de VW?
Pagina 3

>•<> , \

Maanstand: VM di 15 aug 07.13 uur.
HW: wo 16 aug 05.15 uur, + 114 cm NAP.
LW: ma 14 aug 00.05 uur, - 76 cm NAP.
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Strand
ZANDVOORT
- Het
strand is erger vervuild met
munitie en schroot uit de
Tweede Wereldoorlog dan
verwacht. De hekken en containers zullen dan ook voorlopig nog wel even blijven
staan voor Kampeervereniging Strandgenoegen (KVS),
Kampeervereniging Amsterdam (KVA) en horecacomplex Riche.

Goed voorbereid
maar niet op
bommen in 't zand

nadat een granaat ontploft is),
tien kleinere wapenonderdelen en een vermoedelijke antitankmijn gevonden. Bovendien is er tweehonderd kilo
schroot bovengekomen. De
munitie is van Duitse, Franse,
Russische en Engelse afkomst.

Maandag heeft de EOD al
wat granaten in de duinen laten ontploffen. Aan het eind
van deze week of begin volgende week wordt ook wat muniHoe lang het strand afgezet tie die niet vervoerd kan worblijft, is nog onduidelijk volgens explosievendeskundige J.
_ Walraven van het bedrijf Lee.- mans dat de munitie opgraaft.
Zodra een stuk schoon is,
wordt het wel vrijgegeven
maar het opruimen gaat volgens Walraven minder snel
dan gehoopt. Om de kampeerders te beschermen staan er den op het strand onschadelijk
gemaakt.
containers langs de huisjes.
Sinds 31 juli is het strand' „We hebben nu het vermoetussen strandpaal 63.500 en den dat er twee springputten
paal 63.750 op last van de bur- geweest zijn in plaats van één,"
gemeester verboden toegang. vertelt explosievendeskundige
Hij vaardigde een noodveror- Walraven. Een springput is een
dening uit en schakelde de Ex- plek waar net na de oorlog muplosieven Opruimingsdienst nitie, die van alle kanten verza(EOD) en een gespecialiseerd meld was, tot ontploffing gebedrijf (Leemans) in nadat bracht werd. „Tegenwoordig
drie kinderen granaten had- zorgen we er met veel springden gevonden. De granaten stof voor dat beslist alles ontkunnen levensgevaarlijk zijn. ploft, maar toen ging dat anInmiddels blijkt dat er erg ders met als gevolg dat lang
veel munitie op het strand ligt. niet alles vernietigd is."
Er zijn tot en met dinsdagmorMedewerkers van Leemans
gen ruim 22 granaten en halve hebben met een detector eerst
granaten, 34 hulsbodems (de een inventarisatie gemaakt en
ronde platen die achterblijven zijn sinds maandag aan het

Twee lagen
containers
rond vindplek

De munitie wordt niet alleen
opgegraven met een machine,
naar ook met de hand. De
containers moeten de
Kampeerders beschermen
Foto Karin Schut

Druk door races

Veiligheid voorop
bij skate-festijn

ZANDVOORT - Om ongelukken te voorkomen neemt de
ZANDVOORT - Tijdens de organisatie van de Liptonice Inline Challenge op 27 augustus
Marlboro Masters op het cir- extra veiligheidsmaatregelen voor de skatetocht over het
:uit hebben in Zandvoort ze- circuit.
ren aanrijdingen met blikschade plaatsgevonden. De politie
Meer dan duizend mensen mers bovendien sterk aan om
sleepte zeventien auto's -weg zullen aan de start van de di- bij alle onderdelen helm, knie-,
3ie gevaarlijk geparkeerd ston- verse tochten verschijnen, is pols- en elleboogbescherming
den.
de verwachting. Het circuit te dragen.
Rond half acht 's morgens kent grote hoogteverschillen,
iwam het verkeer al op gang. waardoor skaters bij afdalinVoor deelnemers aan de lanRond half twee was de groot- gen een flinke snelheid berei- gere tochten, het inline-basste drukte voorbij. De eerste ken. Vorig jaar ging dat wonder ketbal en het streetparcours
mensen verlieten rond half vijf boven wonder maar net goed (waar op allerlei toestellen kan
het circuit. In Bentveld stond toen de deelnemers voor het worden gestunt) is de bescheren op de kop van de Zeeweg eerst in zulke groten getale ming zelfs verplicht. De orgaontstonden enige opstoppin- over de racebaan reden.
nisatie gaat ervan uit dat deelgen.
Een paar weken erna werd nemers aan deze tochten het
duidelijk dat het ook flink mis remmen, sturen en afdalen
zie ook pagina 7 kan gaan bij grote skate-eve- goed onder de knie hebben.
nementen. Bij de Dam tot „Dat valt van tevoren niet te
Damloop raakten in de IJ-tun- controleren." Wie deze kunnel in Amterdam tientallen sten niet meester is, wordt
skaters gewond bij een valpar- aangeraden eerst mee te doen
tij. De organisatie wil geen her- aan één van de skate-klasjes
haling van het drama. Voor de op het circuit.
Liptonice Inline Challenge gel„Maar het circuit van Zandden daarom extra maatrege- voort is eigenlijk het veiligste
len.
skateparcours in Nederland,"
\T olgens mij heb ik nog geen
„Bij de grote tochten starten stelt Van Leeuwen. „Zo zijn er
V last van heimwee. „Maar
de topskaters eerst. Daarna geen lantaarnpalen of uitstewat niet is, kan komen," zegt start de rest etappegewijs van- kende straattegels waaraan je
mijn tante van 85 jaar die, al uit verschillende vakken, zo- je lelijk kunt bezeren bij een
vanaf de oorlog, niet meer in dat je niet één grote massa val."
~andvoort woont. Van de
krijgt," vertelt I. van Leeuwen
Niettemin neemt CIS het ze•veek belde ze me op. „Hoe is van Culture In Sports (CIS), kere voor het onzekere. 'De orhet kind? Gaat de zon bij jullie dat het evenement organi- ganisatie aanvaardt geen ennet zo mooi onder als bij mij?" seert.
kele aansprakelijkheid,' staat
'n haar stem hoor ik een klein
De organisatie raadt deelne- in de folder.
übbertje. Soms komt ze nog
net de trein naar Zandvoort.
i>an geniet ze met volle teugen. Even de zeelucht opsnuiven en dan weer terug.
Ze doet me denken aan de
meneer die verleden jaar met
•veel interesse ons huis bekeek.
•Schuchter belde hij aan. „VerIhuurt u kamers," vroeg hij. We
raakten in gesprek. Hij vertelde dat hij als kleine jongen in
ons huis (dat toen een hotel
was) had gelogeerd. Hij was
aren geleden naar Nieuw Zeeand geëmigreerd en wilde nog
een keer Zandvoort zien. Even
een paar oude dorpsgenoten
bezoeken.
„Mis jij Zandvoort," vraag ik
ian mijn oudste dochter die in
>eek woont. „Helemaal niet,"
zegt ze. „Wat heb ik er nog te
zoeken. Al mijn vriendinnen
Vonen er niet meer. Trouwens
Zandvoort is mij veel te druk
ïeworden." Later maken we
een ommetje over de boule'ard. Even kijken of de zee er
log ligt en een haring eten
vant die smaakt hier toch het
ekkerst.
Van de week fietste ik naar
Gijn jongste dochter die sanen met haar vriend een huis
•ekocht heeft in de Nicolaas
Seetslaan. Daar heb ik met
taijn gezin 21 jaar met veel ple2ier gewoond. Opeens kreeg ik
>en raar gevoel in mijn maag
pen ik langs mijn oude huis
liep. Zou dat heimwee zijn?
Krijgt mijn tante toch gelijk.
Vat niet is, kan zomaar ko-

AMSTEL
blik 33 cl.

eJtiersl39

heeft alle dranken!

, Geldig van 9 augustus t/m 15 augustus alleen in onze slijterij Burgemeester Engelbcrtsslraal 21 Zandvoort

Nel Kerkman

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

tel. 5717166

Balledux griezelt van confetti
'I

K GA er mee door tot ik
erbij neerval," zegt de 79jarige Bertus Balledux.
Al veertig jaar lang meldt hij
zich bijna bij iedere trouwpartij voor de trappen van het gemeentehuis om de rode loper
uit te leggen. Al menig pasgehuwd stel heeft dan ook de
eerste schreden op het echtelijk pad over het rode pluche
van Balledux mogen zetten.
Zeker 1200 keer heeft hij de
dikke tredford mogen uitrollen en in de loop der jaren zijn
er wel zes lopers door de feestgangers versleten. „Zolang
mijn rug het volhoudt, ga ik
ermee door," aldus Zandvoorts loperlegger aller tijden.
„Want zo'n rol weegt wel vijftig kilo, als ie droog is tenminste."
Als het tapijt nat regent tijdens de ceremonie, dan wacht
Bertus de taak het achter op
de fiets naar zijn huis te rijden
en aldaar op de achterplaats
te drogen te leggen. Deze
tocht maakt mj sowieso eens
in de maand om de rode vacht
te reinigen van zwarte plekken
of soms van kauwgom of uitgedrukte sigarettenpeuken.
Helemaal niet blrj is lüj met
confetti. „Nadat het bruidspaar is vertrokken veeg ik de
loper schoon. Met rijst is dat
geen probleem, maar confetti
blijft daar ontzettend aan
plakken."
Tegenwoordig ligt de zware
rol voor de huwelijksvoltrekkingen reeds te wachten op
een speciaal plekje in het gemeentehuis zelf. Bij het opruimen hoeft Bertus hem alleen
nog naar boven te tillen. „Ik
ben daar nu ook een stuk slimmer in geworden. Bij het uitrollen werk ik van boven naar
beneden en bij het inrollen
van beneden naar boven,"
zegt hij tevreden.
Het begon ooit met het huwelijk van de dochter van secretaris Bosman. De familie
Balledux had een woninginrichtingzaak in de Haltestraat
en Bertus was bekend op het
gemeentehuis. „Met mijn vader Lodewijk en mijn broer
Nico hebben we de inrichting
van alle noodscholen verzorgd
na de oorlog. Toen ik gevraagd
werd de rode loper uit te leggen voor deze gelegenheid,
vond ik dat meteen een leuk
idee. Lavertu (de bekende
steenhouwer, red.) ging meteen aan de slag om gaatjes te
boren in de stenen treden voor
het bevestigen van de roe- ;
den." Op slag werd Zandvoort
verliefd op de rood beklede
trap en voortaan wilde ieder

,

graven met een gepantserde
graafmachine. „Of dat niet gevaarlijk is, zo'n zware wagen
bovenop de munitie? NatuurUjk is er altijd een bepaald risico, maar we achterhalen eerst
precies waar wat ligt," licht bedrijfsleider Arjan Leemans toe.
Dat de munitie en het
schroot 55 jaar na dato pas opgegraven wordt op het Noordstrand, heeft waarschijnlijk diverse oorzaken. Er is al vaker
wat gevonden, maar nooit zoveel achter elkaar in het zomerseizoen volgens burgemeester Van der Heijden. Door
de verlenging van de pier bij
IJmuiden schuurt de zee
steeds meer zand weg op het
Noordstrand, vermoedt Walraven. Zandsuppletie heeft de
munitie wel weer bedekt, maar
de wapenrestanten zijn toch
weer boven gekomen.
De eigenaren van Riche vinden dat de gemeente veel te
laat actie heeft ondernomen.
In maart werd er namelijk al
een granaat gevonden voor het
horecacomplex.
Inmiddels
hebben Wilco en Mathieu Nugter van Strandpaviljoen Riche
een advocaat ingeschakeld. Zij
dienen mogelijk een schadeclaim bij de gemeente in w'egens inkomstenderving.
„Ik vind het erg sneu voor
hen," zegt burgemeester Van
der Heijden. „Maar ik heb een
adagium: veiligheid, veiligheid
en nog eens veiligheid. Dat is
belangrijker dan economische
belangen."

ZANDVOORT - De zon
schijnt vrijdagmiddag uitbundig. Bijna alle strandpachters hebben het druk,
maar Wilco en Mathieu
Nugter van strandpaviljoen Riche vervelen zich.
„We zijn gewoon open,
maar iedereen denkt dat
we dicht zijn omdat het
strand afgezet is. Terwijl je
hier gerust kunt eten."
Voor Wilco en Mathieu is
het extra zuur, omdat ze
het paviljoen pas begin dit
jaar gekocht hebben. Ze
waren op alles voorbereid,
maar niet op bommen in
het zand.
De familie Zoetemeyer
uit Gorinchem, lid van
KVS, wordt heen en weer
geslingerd tussen ergernis
en begrip. „Het is natuurlijk goed dat er actie ondernomen is," zegt moeder
Liesbeth. „Je moet er niet
aan denken dat er zomaar
wat ontploft. Maar ik vraag
me wel af waarom nu pas
en waarom precies dit
stuk. Er zal toch wel meer
liggen langs de kust?"
Ondertussen
houden
zoons Menno (12) en Wouter (17) de catamaran van
hun zus in de gaten. Vader
Rop ligt languit in een
stoel. Hij geniet van de
zon. Menno veert op. De
catamaran ligt om. „Waarom zwemmen jullie er niet
even naar toe," grapt Liesbeth. Maar dat plan stuit
op verzet. Het is veel te
warm om helemaal naar
het einde van het afgezette
strand te lopen door het
mulle zand.

1 kilo

mager rundergehakt
Chateaubriand"

Grote Krocht 7 - 023 571 90 67

Tractorritje eindigt in drama
ZANDVOORT - Twee mensen zijn zondag gewond geraakt bij
een tractorongeluk op het strand. De bestuurder van de tractor,
een 49-jarige Zandvoorter, wordt ervan verdacht dat hij dronken
was.
Hij reed met een paar kinderen van de strandhuisjes heen en
weer over het pad achter de hekken. Hij reed daarbij een Amsterdamse kampeerder van achteren aan, maar had niets in de
gaten. Een paar vaders schoten te hulp. Zij trokken de man
achter het stuur vandaan en gaven hem een klap tegen zijn
hoofd. De man liep een kaakfractuur op. De aangereden katnpeerder raakte lichtgewond.
De Zandvoortse en Bloemendaalse reddingsbrigades brachten de gewonden naar de ambulance op de boulevard.

"QitjiJII
die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
Bertus Balledux legt al veertig jaar de rode loper uit op de trappen
van het raadhuis
Foto Karin Schut

aanstaand echtpaar wel zo'n
koninklijk onthaal.
In al die jaren is het maar
één keer voor gekomen dat
een huwelijksvoltrekking op
het laatste moment niet doorging. Ons dorp kent dus niet
een 'ruanaway bride'-traditie,
maar komt eerlijk zijn trouwbelofte na. In dit ene geval betrof het dan ook een bruidegom.
„De bruidegom had zich een
stuk in zijn kraag gedronken
en was met de noorderzon vertrokken. Het publiek dat buiten stond te wachten, geloofde
me niet. Iedereen dacht dat ik
gekkigheid zat te maken. Pas
toen ik de loper weer oprolde,
begreep men dat het echt
waar was," vertelt de montere
besnorde Bertus.
Een ander gek voorval was
de dag dat hij de koperen roe-

den om de loper mee vast te
zetten, kwijt was, een dag voor
een trouwpartij. „Ik kijk
meestal ver van te voren de
treden na of de oogjes nog
goed in de trap steken. De roeden had ik op de achterplaats
bij café Koper gezet. Toen ik
terugkwam, waren ze spoorloos. Later vond ik ze terug als
koperen omheining bij een
aardappellandje," lacht hij.
Ook bij andere feestelijke
gelegenheden, zoals sinterklaas, wordt Bertus opgetrommeld. De enthousiaste loperlegger krijgt niet een vast salaris, maar wacht af wat het
bruidspaar hem schenkt.
„Voor mensen die ik persoonlijk ken, leg ik hem natuurlijk
voor niets en dan maak ik het
af met een rode roos op de
eerste tree."
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Skaten op het
circuit:
snelheid

Op het Zandvoortse circuit zijn zondag 27 augustus niet de
razende motoren van raceauto's te horen, maar duizenden zoemende wieltjes. Het circuit is dan omgebouwd voor het meest
complete skate-evenement van Nederland, de Liptonice Inline
Challenge. Jong en oud kunnen zich te buiten gaan op het schitterende parcours door de duinen. Zowel voor deelnemers als toeschouwers belooft het een waar spektakel te worden.
E ENGELSE TAAL schijnt
onlosmakelijk verbonden te
zijn met de skatesport: freestyle, backward struts, sliden; het zijn
slechts enkele termen uit het programma die het flitsende karakter
van deze sport moeten benadrukken.
Zo kunnen de fijne kneepjes van het
skaten vanaf 10 uur geleerd worden
in de cünics. Instructeurs staan de
hele dag klaar om skaters de juiste
houding, het remmen en andere
technieken bij te brengen. Handig
voor deelnemers aan de lange tochten die zich nog wat onzeker voelen.

D

liefhebbers komen aan hun trekken
bij de voorstelling ISH van Marco
Gerris, Nederlands Kampioen freestylen 1999. De show biedt een combinatie van pompende beat, inline
dance, human beatbox en
streetdance. De skaters tapdansen
zelfs op de skates. ISH trok het afgelopen theaterseizoen volle zalen in
heel Nederland. Deze show is een
primeur, want nooit eerder zrjn de
artistieke mogelijkheden van het
skaten benut. De voorstellingen
beginnen om twaalf en drie uur.

Gerris verzorgt ook de warming-up
Om 10 uur begint ook het inline hoc- van de Fun and Fitness Tours, tochkey en basketbal en de 100 meter
ten over het circuit van respectievesprint. Bij het Benelux Kampioenlijk 8,5 en 17,5 kilometer. Een ware
schap K2 Vert vertonen waaghalzen
uitdaging voor wie het remmen, stuhun kunsten op de grinds, slide-bars
ren en afdalen goed onder de knie
en halfpipes. De finale van het kamheeft.
pioenschap
is om 16 uur.
Marcel
Dukino, skater van het
eerste uur,
geeft om
11.30 en
13.45 uur een
demonstratie _____^___^^^^__
op het street- ""~"~'~i^^^~~^^^^^~""
parcours. Hij is ook gespecialiseerd
in het dansen op de vlakke vloer.

Spektakel is gegarandeerd tijdens de vele skate-activiteiten op het circuit
Foto: Chris Schotanus

Het hoogtepunt van het evenement
is om 15.30 uur, wanneer binnen- en
buitenlands toptalent aantreedt voor
de finale van de Salomon Inline Cup.
Dit is een toer van 42,5 kilometer,
een ware marathon. De voorronden
voor deze finale zijn de afgelopen
maanden gehouden in Maastricht,
Groningen en Eindhoven. Door de
pittige afdalingen en beklimmingen
belooft het een sensationele tocht te
worden.
Meteen daarna starten de deelnemers aan de Performance Tour (25,5
km). Met het oog op de veiligheid
zullen de skaters in verschillende
groepen starten. De persoonlijke tijd
van elke skater wordt geregistreerd
door een speciale Championchip, die
aan de skate bevestigd wordt.
Om 17 uur is de prijsuitreiking van
de Inline Cup, de K2 Vert, het NK
freestylen en de sprint. De Challenge
sluit om 17.30 uur.
Behalve kijken naar of meedoen met

Verder zijn er modeshows van skateen sportkleding en stands met informatiemateriaal. Een steelbandje
zorgt voor swingende muziek. Ook
langs het parcours is muziek te
horen.
Een brochure met inschrijfformulier
kan worden aangevraagd via telefoonummer 070-4182125 of via de
website www.liptonice.nl. De voorinschrijving sluit op 7 augustus, maar
op de dag zelf kan nog tot een half
uur voor
aanvang
worden
ingeschreven. De toegangsprijzen voor de
afzonderlij ke onderdelen variëren
van 7,50 tot
25 gulden.
Er zijn tegen inlevering van een geldig legitimatiebewijs driehonderd
paar skates en beschermingsmateriaal te huur. Het startnummer, dat
tevens een lotnummer is, geeft
bovendien kans op een ballonvaart
en andere prijzen. Elke deelnemer
ontvangt een herinnering aan het
evenement.

Instructeurs
geven
de hele
dag
clinics

Ook
liefhebber
van cultuur
komt aan

trekken

Kinderen van zes tot en met twaalf
jaar kunnen om 12.30 uur meedoen
aan de drie kilometer lange toer over
het circuit.
Freestylen is een zwierige vorm van
skaten, waarbij het gaat om het
maken van pirouettes, mooie sprongen en achteruitschaatsen.
Vanaf 14 uur zijn erfreestyle clinics
en wordt het Open NK freestyle slalom gehouden. De finale daarvan
vindt om 16.30 uur plaats.
Niet alleen skate- maar ook cultuur-

wedstrijden zijn er nog tal van andere activiteiten te doen tijdens het
skatefestijn. Zo is er de skatewing.
Eigenlijk is het vergelijkbaar met
windsurfen. De skater hangt aan een
zeil en laat zich meevoeren door de
wind. De organisatie stelt 60 zeilen
beschikbaar om deze sport uit te proberen, uiteraard onder begeleiding
van instructeurs. Op het circuit zal
ook de finale van het Open Nederlands Kampioenschap Skatewing
plaatsvinden.

Kinderen van zes tot en met twaalf jaar kunnen om 12.30 uur meedoen aan
de drie kilometer lange toer over het circuit
Foto. Rob Knotter

De organisatie raadt het dragen van
een helm en beschermers sterk aan.
Voor de Performance Tour, Salomon
Inline Cup, K2 Vert, Inline
Basketball en het K2 Streetparcours
is dat zelfs verplicht.

Gcm. Ziinclvoori
Swaluesiraal 2
2042 KBZundvoori
TEKST : A lel. Archief
bef., wijk 2042/7

leuw

Woensdag 9 augustus 2000
Datum

09 aug
10 aug
11 aug
12 aug
13 aug
14 aug
15 aug
16 aug

HW

12.04
00.35

01.50
02.49
03.35

04.15
04.45
05.15

LW
07.14
08.15

09.40
10.54
12.06
00.05
00.40
00.59

HW

13.23
14.35
15.19
16.05
16.40
17.09
17.39

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 32, oplage 5.425 Editie 17

Los nummer 2,10 gulden

Brullende motoreev
rook uit de wielen. Dé
Marjboro Masters t( H
brachten véél
,
, f
spektakel op heï ' <y
circuit. De sfeer, de •
uitslagen en de
Zandvoortse helden , .-

LW

20.00
21.10
22.14
23.26

Au pair ^
Jacö blijft
zichzelf

12.35
13.07
13.14

Maanstand: VM di 15 aug 07.13 uur.
HW: wo 16 aug 05.15 uur, + 114 cm NAP.
LW: ma 14 aug 00.05 uur, - 76 cm NAP.
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Goed voorbereid
maar niet op
bommen in 't zand

ZANDVOORT
- Het
strand is erger vervuild met
munitie en schroot uit de
Tweede Wereldoorlog dan
verwacht. De hekken en containers zullen dan ook vporlopig nog wel even blijven
staan voor Kampeervereniging Strandgenoegen (KVS),
Kampeervereniging Amsterdam (KVA) en horecacomplex Riche.

nadat een granaat ontploft is),
tien kleinere wapenpnderdelen en een vermoedelijke antitankmijn gevonden. Bovendien is er tweehonderd kilo
schroot bovengekomen. De
munitie is van Duitse, Franse,
Russische en Engelse afkomst.

Maandag heeft de EOD al
wat granaten in de duinen laten ontploffen. Aan het eind
van deze week of begin volgende week wordt ook wat muniHoe lang het strand afgezet tie die niet vervoerd kan worblijft, is nog onduidelijk volgens explosievendeskundige J.
Walraven van het bedrijf Leemans dat de munitie opgraaft.
Zodra een stuk schoon is,
wordt het wel vrijgegeven
maar het opruimen gaat volgens Walraven minder snel
dan gehoopt. Om de kampeerders te beschermen staan er den op het strand onschadelijk
gemaakt.
containers langs de huisjes.
Sinds 31 juli is het strand' „We hebben nu het vermoetussen strandpaal 63.500 en den dat er twee springputten
paal 63.750 op last van de bur- geweest zijn in plaats van één,"
gemeester verboden toegang. vertelt explosievendeskundige
Hij vaardigde een noodveror- Walraven. Een springput is een
dening uit en schakelde de Ex- plek waar net na de oorlog muplosieven Opruimingsdienst nitie, die van alle kanten verza(EOD) en een gespecialiseerd meld was, tot ontploffing gebedrijf (Leemans) in nadat bracht werd. „Tegenwoordig
drie kinderen granaten had- zorgen we er met veel springden gevonden. De granaten stof voor dat beslist alles ontkunnen levensgevaarlijk zijn. ploft, maar toen ging dat anInmiddels blijkt dat er erg ders met als gevolg dat lang
veel munitie op het strand ligt. niet alles vernietigd is."
Er zijn tot en met dinsdagmorMedewerkers van Leemans
gen ruim 22 granaten en halve hebben met een detector eerst
granaten, 34 hulsbodems (de een inventarisatie gemaakt en
ronde platen die achterblijven zijn sinds maandag aan het

Twee lagen
containers
rond vindplek

3e munitie wordt niet alleen

opgegraven met een machine,
maar ook met de hand. De
containers moeten de
;ampeerders beschermen
Foto Karin Schut

Druk door races
ZANDVOORT - Tijdens de
Marlboro Masters op het cir:uit hebben in Zandvoort zeren aanrijdingen met blikschade plaatsgevonden. De politie
sleepte zeventien auto's -weg
3ie gevaarlijk geparkeerd stonien.
Rond half acht 's morgens
•wam het verkeer al op gang.
Rond half twee was de grootte drukte voorbij. De eerste
nensen verlieten rond half vijf
et circuit. In Bentveld stond
n op de kop van de Zeeweg
ntstonden enige opstoppinen.
zie ook pagina 7

T olgens mij heb ik nog geen
r last van heimwee. „Maar
wat niet is, kan komen," zegt
mijn tante van 85 jaar die, al
anaf de oorlog, niet meer in
Zandvoort woont. Van de
veek belde ze me op. „Hoe is
iet kind? Gaat de zon bij jullie
net zo mooi onder als bij mij?"
n haar stem hoor ik een klein
bibbertje. Soms komt ze nog
tnet de trein naar Zandvoort.
Dan geniet ze met volle teu'en. Even de zeelucht opsnuiven en dan weer terug.
Ze doet me denken aan de
meneer die verleden jaar met
veel interesse ons huis bekeek.
Schuchter belde hij aan. „Vermurt u kamers," vroeg hij. We
aakten in gesprek. Hij vertele dat hij als kleine jongen in
ns huis (dat toen een hotel
vas) had gelogeerd. Hij was
aren geleden naar Nieuw Zeeand geëmigreerd en wilde nog
en keer Zandvoort zien. Even
ien paar oude dorpsgenoten
bezoeken.
„Mis jij Zandvoort," vraag ik
ian mijn oudste dochter die in
Leek woont. „Helemaal niet,"
egt ze. „Wat heb ik er nog te
oeken. Al mijn vriendinnen
'onen er niet meer. Trouwens
Zandvoort is mij veel te druk
ïeworden." Later maken we
en ommetje over de boule'ard. Even kijken of de zee er
K>g ligt en een haring eten
vaut die smaakt hier toch het
ekkerst.
Van de week fietste ik naar
taijn jongste dochter die san met haar vriend een huis
•ekocht heeft in de Nicolaas
teetslaan. Daar heb ik met
taijn gezin 21 jaar met veel plezier gewoond. Opeens kreeg ik
>en raar gevoel in mijn maag
pen ik langs mijn oude huis
liep. Zou dat heimwee zijn?
Krijgt mijn tante toch gelijk.
at niet is, kan zomaar kotoen.
Nel Kerkman

Veiligheid voorop
bij skate-festijn
ZANDVOORT - Om ongelukken te voorkomen neemt de
organisatie van de Liptonice Inline Challenge op 27 augustus
extra veiligheidsmaatregelen voor de skatetocht over het
circuit.
Meer dan duizend mensen
zullen aan de start van de diverse tochten verschijnen, is
de verwachting. Het circuit
kent grote hoogteverschillen,
waardoor skaters bij afdalingen een flinke snelheid bereiken. Vorig jaar ging dat wonder
boven wonder maar net goed
toen de deelnemers voor het
eerst in zulke groten getale
over de racebaan reden.
Een paar weken erna werd
duidelijk dat het ook flink mis
kan gaan bij grote skate-evenementen. Bij de Dam tot
Damloop raakten in de IJ-tunnel in Amterdam tientallen
skaters gewond bij een valpartij. De organisatie wil geen herhaling van het drama. Voor de
Liptonice Inline Challenge gelden daarom extra maatregelen.
„Bij de grote tochten starten
de topskaters eerst. Daarna
start de rest etappegewijs vanuit verschillende vakken, zodat je niet één grote massa
krijgt," vertelt I. van Leeuwen
van Culture In Sports (CIS),
dat het evenement organiseert.
De organisatie raadt deelne-

mers bovendien sterk aan om
bij alle onderdelen helm, knie-,
pols- en elleboogbescherming
te dragen.
Voor deelnemers aan de langere tochten, het inline-basketbal en het streetparcours
(waar op allerlei toestellen kan
worden gestunt) is de bescherming zelfs verplicht. De organisatie gaat ervan uit dat deelnemers aan deze tochten het
remmen, sturen en afdalen
goed onder de knie hebben.
„Dat valt van tevoren niet te
controleren." Wie deze kunsten niet meester is, wordt
aangeraden eerst mee te doen
aan één van de skate-klasjes
op het circuit.
„Maar het circuit van Zandvoort is eigenlijk het veiligste
skateparcours in Nederland,"
stelt Van Leeuwen. „Zo zijn er
geen lantaarnpalen of uitstekende straattegels waaraan je
je lelijk kunt bezeren by een
val."
Niettemin neemt CIS het zekere voor het onzekere. 'De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid,' staat
in de folder.

AMSTEi
blik 33 cl.

eJtiers1.39

heeft alle dranken!
Geldig van 9 augustus t/m 15 augustus alleen in onze slijterij Burgemeester Engelbertsstraat 21 Zandvoort

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

tel. 5717166

Balledux griezelt van confetti
'I

K GA er mee door tot ik
erbij neerval," zegt de 79jarige Bertus Balledux.
Al veertig jaar lang meldt hij
zich bijna bij iedere trouwpartij voor de trappen van het gemeentehuis om de rode loper
uit te leggen. Al menig pasgehuwd stel heeft dan ook de
eerste schreden op het echtelijk pad over het rode pluche
van Balledux mogen zetten.
Zeker 1200 keer heeft hij de
dikke tredford mogen uitrollen en in de loop der jaren zijn
er wel zes lopers door de feestgangers versleten. „Zolang
mijn rug het volhoudt, ga ik
ermee door," aldus Zandvoorts loperlegger aller tijden.
„Want zo'n rol weegt wel vijftig kilo, als ie droog is tenminste."
Als het tapijt nat regent tijdens de ceremonie, dan wacht
Bertus de taak het achter op
de fiets naar zijn huis te rijden
en aldaar op de achterplaats
te drogen te leggen. Deze
tocht maakt hij sowieso eens
in de maand om de rode vacht
te reinigen van zwarte plekken
of soms van kauwgom of uitgedrukte sigarettenpeuken.
Helemaal niet blij is hij met
confetti. „Nadat het bruidspaar is vertrokken veeg ik de
loper schoon. Met rijst is dat
geen probleem, maar confetti
blijft daar ontzettend aan
plakken."
Tegenwoordig ligt de zware
rol voor de huwelijksvoltrekkingen reeds te wachten op
een speciaal plekje in het gemeentehuis zelf. Bij het opruimen hoeft Bertus hem alleen
nog naar boven te tillen. „Ik
ben daar nu ook een stuk slimmer in geworden. Bij het uitrollen werk ik van boven naar
beneden en bij het inrollen
van beneden naar boven,"
zegt hij tevreden.
Het begon ooit met het huwelijk van de dochter van secretaris Bosman. De familie
Balledux had een woninginrichtingzaak in de Haltestraat
en Bertus was bekend op het
gemeentehuis. „Met mijn vader Lodewijk en mijn broer
Nico hebben we de inrichting
van alle noodscholen verzorgd
na de oorlog. Toen ik gevraagd
werd de rode loper uit te leggen voor deze gelegenheid,
vond ik dat meteen een leuk
idee. Lavertu (de bekende
steenhouwer, red.) ging meteen aan de slag om gaatjes te
boren in de stenen treden voor
het bevestigen van de roeden." Op slag werd Zandvoort
verliefd op de rood beklede
trap en voortaan wilde ieder

graven met een gepantserde
graafmachine. „Of dat niet gevaarlijk is, zo'n zware wagen
bovenop de munitie? Natuurlijk is er altijd een bepaald risico, maar we achterhalen eerst
precies waar wat ligt," licht bedrijfsleider Arjan Leemans toe.
Dat de munitie en het
schroot 55 jaar na dato pas opgegraven wordt op het Noordstrand, heeft waarschijnlijk diverse oorzaken. Er is al vaker
wat gevonden, maar nooit zoveel achter elkaar in het zomerseizoen volgens burgemeester Van der Heijden. Door
de verlenging van de pier bij
Umuiden schuurt de zee
steeds meer zand weg op het
Noordstrand, vermoedt Walraven. Zandsuppletie heeft de
munitie wel weer bedekt, maar
de wapenrestanten zijn toch
weer boven gekomen.
De eigenaren van Riche vinden dat de gemeente veel te
laat actie heeft ondernomen.
In maart werd er namelijk al
een granaat gevonden voor het
horecacomplex.
Inmiddels
hebben Wilco en Mathieu Nugter van Strandpaviljoen Riche
een advocaat ingeschakeld. Zij
dienen mogelijk een schadeclaim bij de gemeente in wegens inkomstenderving.
„Ik vind het erg sneu voor
hen," zegt burgemeester Van
der Heijden. „Maar ik heb een
adagium: veiligheid, veiligheid
en nog eens veiligheid. Dat is
belangrijker dan economische
belangen."

ZANDVOORT - De zon
schijnt vrijdagmiddag uitbundig. Bijna alle strandpachters hebben het druk,
maar Wilco en Mathieu
Nugter van strandpaviljoen Riche vervelen zich.
„We zijn gewoon open,
maar iedereen denkt dat
we dicht zijn omdat het
strand afgezet is. Terwijl je
hier gerust kunt eten."
Voor Wilco en Mathieu is
het extra zuur, omdat ze
het paviljoen pas begin dit
jaar gekocht hebben. Ze
waren op alles voorbereid,
maar niet op bommen in
het zand.
De familie Zoetemeyer
uit Gorinchem, lid van
KVS, wordt heen en weer
geslingerd tussen ergernis
en begrip. „Het is natuurlijk goed dat er actie ondernomen is," zegt moeder
Liesbeth. „Je moet er niet
aan denken dat er zomaar
wat ontploft. Maar ik vraag
me wel af waarom nu pas
en waarom precies dit
stuk. Er zal toch wel meer
liggen langs de kust?"
Ondertussen
houden
zoons Menno (12) en Wouter (17) de catamaran van
hun zus in de gaten. Vader
Rop ligt languit in een
stoel. Hij geniet van de
zon. Menno veert op. De
catamaran ligt om. „Waarom zwemmen jullie er niet
even naar toe," grapt Liesbeth. Maar dat plan stuit
op verzet. Het is veel te
warm om helemaal naar
het einde van het afgezette
strand te lopen door het
mulle zand.

1 kilo

rundergehakt
95
Grote Krocht 7 - 023 571 90 67
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Tractorritje eindigt in drama
ZANDVOORT - Twee mensen zijn zondag gewond geraakt bij
een tractorongeluk op het strand. De bestuurder van de tractor,
een 49-jarige Zandvoorter, wordt ervan verdacht dat hij dronken
was.
Hij reed met een paar kinderen van de strandhuisjes heen en
weer over het pad achter de hekken. Hij reed daarbij een Amsterdamse kampeerder van achteren aan, maar had niets in de
gaten. Een paar vaders schoten te hulp. Zij trokken de man
achter het stuur vandaan en gaven hem een klap tegen zijn
hoofd. De man liep een kaakfractuur op. De aangereden kampeerder raakte lichtgewond.
De Zandvoortse en Bloemendaalse reddingsbrigades brachten de gewonden naar de ambulance op de boulevard.
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Omdat
graagikwil
weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
Bertus Balledux legt al veertig jaar de rode loper uit op de trappen
van het raadhuis
Foto Karin Schut

13 weken voor maar ƒ 14,00
MW

aanstaand echtpaar wel zo'n
koninklijk onthaal.
In al die jaren is het maar
één keer voor gekomen dat
een huwelijksvoltrekking op
het laatste moment niet doorging. Ons dorp kent dus niet
een 'runnaway bride'-traditie,
maar komt eerlijk zijn trouwbelofte na. In dit ene geval taetrof het dan ook een bruidegom.
„De bruidegom had zich een
stuk in zijn kraag gedronken
en was met de noorderzon vertrokken. Het publiek dat buiten stond te wachten, geloofde
me niet. Iedereen dacht dat ik
gekkigheid zat te maken. Pas
toen ik de loper weer oprolde,
begreep men dat het echt
waar was," vertelt de montere
besnorde Bertus.
Een ander gek voorval was
de dag dat hij de koperen roe-

den om de loper mee vast te
zetten, kwijt was, een dag voor
een trouwpartij. „Ik kijk
meestal ver van te voren de
treden na of de oogjes nog
goed in de trap steken. De roeden had ik op de achterplaats
bij café Koper gezet. Toen ik
terugkwam, waren ze spoorloos. Later vond ik ze terug als
koperen omheining bij een
aardappellandje," lacht hij.
Ook bij andere feestelijke
gelegenheden, zoals sinterklaas, wordt Bertus opgetrommeld. De enthousiaste loperlegger krijgt niet een vast salaris, maar wacht af wat het
bruidspaar hem schenkt.
„Voor mensen die ik persoonlijk ken, leg ik hem natuurlijk
voor niets en dan maak ik het
af met een rode roos op de
eerste tree."
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 20,50 D halljaar ƒ37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000PA „ n->,n^-7^iirnTjnni«
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371017003
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FAMILIEBERICHTEN

Niemand mocht het weten, maar nu kunnen
wij onthullen hoe zij gaat heten

Footcare

Harmke Leijenhorst-de Jonge
bedankt hierbij haar kinderen en kleinkinderen
voor het fantastische verjaardagsfeest
Familie, vrienden en bekenden voor hun
aanwezigheid, bloemen en cadeaus
Directie en medewerkers van Partyhouse 't Baken
voor de goede verzorging van het feestdmer
Het was grandioosl

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

•van C&mpen
Wegens vakantie
gesloten van
13 aug.tot 28 aug.
Gom Slegersstraat 2
Zandvoort tel 0235715449

dochter van
José en Richarcl Koper

Daniëlle Blom

l augustus 2000

HENK SEBREGTS

Arie en Patricia

35 jaar

trouwen vrijdag 11 augustus
om 15.00 uur.

De beide families

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

wordt vandaag 25 jaar.
Bel haar op en feliciteer haar!
Sylvia, Toety, Corrie,
Denise, Patrick, Henny.

Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid
zijn, en Ik zal u rust geven.

Mattheusll:28

"Het is genoeg geweest..."
God keek rond in zijn tuin en zag een lege
plaats.
Hij keek neer op onze aarde en zag een moe
gelaat.
Hij sloeg zijn armen om je heen
en nam je mee om uit te rusten.
Gods tuin moet wel prachtig zijn:
geniet ervan, het is het beste.
Hierbij geven wij kennis, dat na een arbeidzaam en
zorgzaam leven, is overleden onze lieve mama,
oma en 'oma Koos', zuster en tante

Jacoba Anthonia Alberdina
Looijer-Lorrier
sinds 1956 weduwe van Anton Cornelis Looijer
Amsterdam,
Zandvoort,
11 oktober 1910
30 juli 2000
Wij zijn verdrietig, maar ook zéér dankbaar dat zij
zolang bi; ons mocht zijn.
' De herinnering en de liefde blijven...
"Adieu mam"
Arie en Sylvia
Kleinkinderen:
Nancy t
Robert t
Wendy
Achterkleinkinderen:
Ludo, Féline
Nouh, Maryam
En overige familie
Correspondentieadres:
S. F. Dorst-Looijer
Lijsterstraat 14
2042 CJ Zandvoort
Op uitdrukkelijk verzoek van mama, heeft de begrafenis in stilte plaatsgevonden, op l augustus op
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Dr. F. B.Weenink
Kostverlorenstraat 70a
2042 PK Zandvoort
Tel. 023-5712499
Is afwezig van 20-8-2000 t/m 10-9-2000
Voor waarneming:
Dr. Scipio-Blume
Koninginneweg 34a
Tel. 023-5712058. Op dinsdag geen spreekuur
Dr. v. Bergen
Pasteurstraat 10
Tel. 023-5719507. Op donderdag geen spreekuur
Na 17.00 uur en op vrijdag na 16.30 uur hoort u via
tel. 5730500 wie de dienstdoende huisarts is.
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de
doktersdienst tel. 0900-1515.

ADVERTENTIES

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

-Theain de leeftijd van 54 jaar.
Zandvoort:
Richard Kreuger
Karin Lotte
Yordi
Amsterdam:
J. H. van den Emster - de Keijzer
6 augustus 2000
correspondentieadres:
De heer R C. Kreuger
Piet Leffertsstraat 38
2042 EH Zandvoort
Mam is overgebracht naar het Uitvaartcentrum gelegen aan de Poststraat te Zandvoort, alwaar geen
bezoek
De begrafenisplechtigheid zal plaatshebben op de
Algemene Begraafplaats gelegen aan de Tollensstraat te Zandvoort op vrijdag 11 augustus om 14.30
uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de aula van de begraafplaats.

Bedroefd geven wij kennis dat onverwacht uit ons
midden is weggenomen onze moeder en oma

Maria Winter-Moolenbeek
Miep
in de leeftijd van 86 jaar.
Machteld van Woensel-van Naerssen
Jack van Woensel
Eduard
Fred van Naerssen
Hanneke van Naerssen-van den Hof
Jurriun
Zandvoort, 27 juli 2000
Correspondentieadres'
F. E J. R. van Naerssen
Reigersweide 10
1383 KH Weesp
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Er is een nieuwe efficiente manier om snel
m contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van
lezers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin zoe-

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING
BEL GRATIS

VERWARMING

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmeiden bij het bestuurssecretanaat Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel i Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken
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Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- d e heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer

ken.
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de mgesproken advertenties
door een leuke reactie
m te spreken.
Uiteraard kunt via
0906-501515.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant.

UWEHS

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Elk afscheid betekent de geboorte
van een herinnering

Theadora Sophia Kreugervan den Emster

DE

CONTACTLIJN

DOKTERSBERICHTEN

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

Salvador Dali
Na een leven vol strijd en zorgzaamheid is nu tot rust
gekomen mijn moeder, schoonmoeder, mijn dochter en mijn oma

Vrijblijvende prijsopgave
v.a./GO.-p.m 2
incl. stenen
TEL. 023-5731729

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

Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen
11.00 gpm)

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 1 augustus vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 31 door B&W genomen besluiten zijn op dinsdag 8 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

EXTRA COMMISSIEVERGADERING MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN & ONDERWIJS
Door het college is besloten om een extra
commissievergadering Maatschappelijk Welzijn & Onderwijs te houden Deze wordt
gehouden op
-woensdag 16 augustus 2000, aanvang
20.00 uur
De agendapunten zijn (onder voorbehoud)
- Samenwerkingsovereenkomst herinrichting
van het Sport- en wijkpark Duintjesveld te
Zandvoort,
- Benoeming van twee bestuursleden namens
de gemeente Zandvoort in het bestuur van de
Stichting Gezondheidscentrum Zandvoort
De commissievergadering wordt gehouden m
de commissiekamer m het Raadhuis (ingang
Haltestraat) De stukken voor de commissievergadenng liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij de Centrale Balie m het
Raadhuis (ingang Swaluëstraat) Voor nadere
informatie kunt u terecht bij Bureau Gemeentesecretaris, telefoonnummer (023) 574 01 00

Eén compleet verzorgde
1: begrafenis of crematie
voor een éénmalige af koopsom

MEDEDELINGEN
Bouw- en woningtoezicht - andere tijden
Met ingang van 1 augustus aanstaande zijn de
tijden gewijzigd waarop de afdeling Bouw- en
woningtoezicht bereikbaar is
- telefonisch elke werkdag van 09.00 tot
10.00 uur;
- persoonlijk (op afspraak) dinsdag- en
donderdagochtend tussen 0900 en 1200
uur,
- alle middagen is de afdeling voor het
publiek gesloten.
Algemene informatie over aanvragen van een
bouw-, sloop-, reclame- of splitsvergunnmg,
meldingen en bestemmingsplannen kunt u
dagelijks gedurende de openingstijden krijgen
bij de Centrale Balie Specifieke informatie kan
alleen worden verkregen op het telefonisch
spreekuur (elke werkdag van 09 00-10 00 uur)
of op het persoonlijk spreekuur (dinsdag- en
donderdagochtend tussen 0900-1200 uur)
Hiervoor maakt u een afspraak bij de Centrale
Balie
Wijziging ophaalroute huisvuil per 31 juli
2000
Vanwege de uitbreiding van het womngbestand is het noodzakelijk om de huisvuilroute
gedeeltelijk aan te passen In een aantal straten zal dat op een andere dag plaatsvinden
Voor heel Zandvoort geldt dat er m het tijdstip
van ophalen een wijziging plaatsvindt
In de maandagwijk is de wijziging
Tolweg
wordt dinsdag
Piet Leffertsstraat
wordt dinsdag
Zuster Dina Brondersstraat wordt dinsdag
Willem Draijerstraat
wordt dinsdag
Matthijs Molenaarstraat
wordt dinsdag
Cornelis van de Werffstraat wordt dinsdag
Frans Zwaanstraat
wordt dinsdag
Vinkenstraat
wordt dinsdag
Leeuwerikenstraat
wordt dinsdag
Patrijzenstraat
wordt dinsdag
Fazantenstraat
wordt dinsdag
In de dinsdagwijk is de wijziging
Hogeweg
wordt maandag
Koninginneweg gedeelte
tussen Haarlemmerstraat
en Prmsesseweg
wordt maandag
In de donderdagwijk is de wijziging
A J van der Moolenstraat
wordt dinsdag
Burgemeester Beeckmanstraat wordt dinsdag
De Genestetstraat
wordt dinsdag
Ten Kateplantsoen
wordt dinsdag
Tollensstraat
wordt dinsdag
J P Heyeplantsoen
wordt dinsdag
Potgieterstraat
wordt dinsdag
Helmersstraat
wordt dinsdag
Da Costastraat
wordt dinsdag
Vondellaan
wordt dinsdag
Bilderdijkstraat
wordt dinsdag
Constantijn Huijgensstraat
wordt dinsdag
Nicolaas Beetslaan
wordt dinsdag
Van Lennepweg, tussen
Tollensstraat en BP
wordt dinsdag
Van Lennepweg, tussen
A J v d Moolenstraat en
Vondellaan
wordt dinsdag
Hasebroekstraat
wordt dinsdag
Hofdijkstraat
wordt dinsdag
Let op: het tijdstip van ophalen zal in veel
gevallen eveneens veranderen. De bak
moet daarom dan ook om 07.30 uur aan
de weg staan.
Voor grofvuil geldt het volgende:
Maandagwijk wordt opgehaald 1e woensdag
van de maand
Dinsdagwijk wordt opgehaald 2e woensdag
van de maand
Donderdagwijk wordt opgehaald 3e woensdag van de maand
Vnjdagwijk wordt opgehaald 4e woensdag
van de maand
Let op de vierde woensdag van de maand is
met altijd de laatste woensdag van de
maand1 n
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Centrale Balie
telefoonnummer (023) 574 01 00
Bijeenkomst buurtbewoners Aanvullende
Opvang (AVO)/Falty Towers Dr. Smitstraat
Om buurtbewoners op de hoogte te stellen
van de vorderingen en ontwikkelingen in de
buurt van "Falty Towers" organiseert hetcollege van Burgemeester en Wethouders een
informatiebijeenkomst op
- dinsdag 15 augustus 2000, aanvang 20 00 uur
De informatiebijeenkomst wordt gehouden m
de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat) Hierbij kunnen de ervaringen en
de meningen van de afgelopen maanden worden besproken Een vertegenwoordiger van
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA), de beheerder en de begeleider van het
centrum zullen hierbij aanwezig zijn

van slechts ƒ 3,055,^

"Voor die f'3.855,- wil j e toch niet
van je kinderen afhankelijk zijn.
Een natum-uitvaartverzekering
moetje hebben. Een vergelijkbare
uitvaart kost tegenwoordig al
minstens f 6.000,-."

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

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

Wit Verhuizingen

I N F Ö R M -.''A T T E B O N

WEKELIJKS EUROPA

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

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

ERKENDE
VERHUIZERS

man

naam:

vrouw

straat:

Mijn MAMA en PAPA
gaan vrijdag trouwen.
-xxx-jesNAOMI

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter het
nummer, is de datum van aanvraag
2000-183B (26-7-2000) Kochstraat 21 te
Zandvoort het vergroten van de woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending.
99-089B (01-08-2000) Groot Bentveld 1 te
Bentvelt het plaatsen van een paardenstal
99-199B (01-08-2000) Martinus Nijhoffstraat 21
te Zandvoort het plaatsen van een serre
99-207B (01-08-2000) burg van Alphenstraat 102 te Zandvoort het uitbreiden van een
showroom
2000-077B (01-08-2000) Burg van Alphenstraat 63 te Zandvoort het oprichten van een
tijdelijk gebouw
2000-023B (02-08-2000) Max Euwestraat 75
te Zandvoort het vergroten van de woning
2000-110S (02-08-2000) Tetterodeweg 25 te
Overveen het slopen van een loods en een
jachthut
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

DE CENTRALE MELDLIJN
VOOR AL UW MELDINGEN EN
KLACHTEN OVER DE GEMEENTE
De gemeente trekt het zich aan als er zaken
niet naar wens zijn verlopen Wij zijn er namelijk voor onze bewoners en andere belanghebbenden Dit kunnen burgers, bedrijven, verenigmgen, maar ook toeristen zijn Laat het ons
daarom weten als er klachten zijn Wij besteden er serieus aandacht aan en zullen proberen de klachten naar tevredenheid op te lossen Zo kunnen we de kwaliteit van onze
dienstverlening verbeteren en bewijzen dat we
het ook goed kunnen doen1
Dit is dan ook de reden dat wij sinds kort een
Centrale Meldlijn hebben Het telefoonnummer is (023) 574 02 00 Voorheen was dit
nummer speciaal bestemd voor klachten op
het terrein van milieu Omdat de gemeente de
behandeling van meldingen en klachten
belangrijk vindt, hebben wij hiervoor speciaal
een klachtencoordinator aangesteld Zij zorgt
ervoor dat de klacht op de goede afdeling en
bij de juiste ambtenaar terechtkomt De vakafdelmg zorgt er dan voor dat de klacht wordt
verholpen De klachtencoordinator kan helpen
bij het indienen van een klacht Hiervoor kan
telefonisch een afspraak worden gemaakt
Met de invoering van deze nieuwe procedure
voor afhandeling van meldingen en klachten,
wil de gemeente graag de kwaliteit van haar
dienstverlening gaan verbeteren Een melding
of klacht is voor ons een signaal dat er iets fout
is gegaan Hiermee krijgen we de kans die fout
te herstellen en te bewijzen dat we het ook
goed kunnen doen
Op dit moment moet de organisatie nog even
wennen aan de nieuwe klachtenregeling Wij
vragen om uw begrip wanneer de afhandeling
van uw melding of klacht nog niet helemaal
naar wens verloopt Wij doen er alles aan om
voor 1 september 2000 eventuele knelpunten
op te lossen

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

LAVERTU steenhouwers
100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vokmonschap, verzorgen wij al uwgrofwericnaor
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort

postcode/plaats:
telefoon:

Bekendmaking verordening Leerlingenvervoer gemeente Zandvoort
De verordening Leerlingenvervoer gemeente
Zandvoort is vastgesteld m de openbare vergadermg van de raad, gehouden op 11 mei
1999 Deze verordening treedt in werking met
ingang van de eerste dag na haar bekendmaking en werkt terug to.t en met 1 februari
1999
De verordening ligt gedurende twee
weken ter inzage bij de Centrale Balie

leeftijd(en):

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

cfo

A l t i j d d i r e c t e h u l p b i j een s t e r f g e v a l

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !

Telefonisch dagehjks russen l O 00 en 11 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerhngh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg,
dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lcrverfu,
te]. 020-610308ÓIOX020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom
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Excursies
VOGELENZANG - Wandelliefhebbers die benieuwd zijn
naar de tijden waarop er excursies zijn in de Amsterdamse Waterleidingduinen kunnen
informatie inwinnen bij het bezoekerscentrum De Oranjekom.
Het juiste telefoonnummer is 523.3595. In de Zomerkrant stond vorige week per
abuis het verkeerde nummer.
Belangstellenden kunnen ook
de trjden via de website
www.gwa.nl achterhalen.

Auto valt op mannen
ZANDVOORT - Bij het lossen van een Formule 3-wagen
uit een vrachtwagen is woensdag een 34-jarige man uit Waddinxveen ernstig gewond geraakt. De wagen raakte in onbalans en kwam op twee mannen terecht. De man uit Waddinxveen liep inwendig letsel
en een heupfractuur op. De andere man, een 23-jarige man
uit Geleen, kwam er vanaf met
een gekneusde voet.

Weer diefstal
ZANDVOORT - Opnieuw
heeft een dief op een van de
campings op de Boulevard
Barnaart toegeslagen. De dief
bestal vrijdagnacht twee Duitsers tijdens hun slaap. De dief
deed de tentrits open en nam
honderd gulden, een cassetterecorder, mobiele telefoon en
een buideltasje met geld en
bankpasjes weg. Vorige week
werden twee dieven aangehouden op een camping.

Crossen
ZANDVOORT - Zes jongeren zijn vrijdagnacht aangehouden omdat ze een auto beschadigden. De jongeren waren aan het crossen met een
winkelwagentje op het Stationsplein.

Verliefd op poster
ZANDVOORT - Een 20-jarige jongeman uit Zevenbergen
en een 24-jarige man uit Peer
wilden zo graag een poster van
de Marlboro Masters hebben
dat ze niet tot zondag konden
wachten. Het tweetal haalde
zowel uit de Van Heemskerckstraat als de Boulevard Barnaart een poster uit een reclamezuil. Op de Boulevard Barnaart werden ze echter gesnapt.

Nekklachten
ZANDVOORT - Doordat
een 24-jarige Hilversummer bij
het keren een verkeerde manoeuvre maakte, heeft zijn
passagier vrijdagavond nekklachten opgelopen. De auto
sloeg over de kop. De passagier, een 27-jarige Zandvoortse, moest in het ziekenhuis behandeld worden.

Duur plasje
ZANDVOORT - In het wild
plassen is niet alleen vies,
maar ook nog eens heel duur.
Dat merkte een 48-jarige Luxemburger woensdagmiddag.
Hij kreeg een boete van honderd gulden. De man was zo
slim om op de inrit van het
politiebureau zijn blaas te legen.

Autodief gepakt

ZANDVOORT - De twee dieven die vorige week dinsdag bij
Auto Strijder een Volkswagen
stalen, zijn aangehouden. Het
tweetal liep in Amsterdam tegen de lamp. De dieven namen
in een onbewaakt ogenblik de
sleutels van de auto weg van
de balie.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur. Dick Piet
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Knijpers (plv -chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelharmg, Joyce
Schreuder.
j Vormgeving/Systeemredactie.
Willem
Bleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Fre' rejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
} Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant
i Secretariaat en redactiepromotie Trudy
l Steenkamp, Henny Lanser.
i Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26,
:
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648.
• Fax (023) 573 0497.
- Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
•" van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donders dag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

'Heb jij je schoonmoeder al afg

Betaald parkeren
start in drie wjjken
ZANDVOORT - Het ziet er
naar uit dat het betaald parkeren in september van start
gaat in drie wijken in het centrum. In de Noordbuurt, Parkbuurt en de Stationsbuurt
kunnen dan alleen nog maar
bewoners met een vergunning
terecht. Op sommige plaatsen
kunnen anderen ook in deze
wijken bij een parkeermetei
betaald parkeren.

Hoe je twintig vierkante meter heel economisch in kan
richten, weten de bewoners van de strandhuisjes als de
besten. Een slaapkamer, keukentje met stromend water en
een complete woonkamer. Als enorm schilderij op de
achtergrond het riante uitzicht op zee. 65 jaar geleden
begon het met tenten van zeildoek, nu zijn het complete
huisjes met alles erop en eraan.
AMPEERVERENIGING STRANDGENOEGEN (KVS) is
gelegen aan de Boulevard Barnaart (ten noorden
van restaurant Riche) en bestaat uit 153 strandhuisjes.
Deze kamp eervereniging viert
van 19 tot en met 24 augustus
haar 65-jarig jubileum met een
feestweek voor leden en donateurs. Buurman Kampeervereniging Amsterdam (KVA) is
net zo oud en viert eveneens
volgende week feest. Beide
verenigingen lijken sterk op elkaar en de verstandhouding is
dan ook uitstekend. In totaal
zijn er overigens vier verenigingen, die samen zo'n zeshonderd huisjes hebben.
Wat destijds begonnen is als
toevluchtsoord voor Amsterdamse 'bleekneusjes' is uitgegroeid tot een wereld op zich.
Voor de oorlog stond de KVS
met huisjes in Wijk aan Zee. Na
de oorlog werd het strand daar
anders ingericht en is de vereniging naar Zandvoort verhuisd. „KVS is direct na de
oorlog opgericht door Dirk
Parmentier. In het begin was
het allemaal nog behoorlijk
primitief hoor. Het waren tenten en de mensen sliepen op
matrassen gevuld met stro,"
vertelt Helene Le Belle.
„De leden, grotendeels Amsterdammers, hadden geen eigen vervoer. Hun hele huishpuden werd voor de zomer nierheen verhuisd. De vrouwen
bleven met de kinderen in
Zandvoort en woonden van
mei tot september op het
strand. De mannen gingen met
de trein naar hun werk. Tegenover het Zandvoortse treinstation was een lagere school
waar de KVS-kinderen in de
zomer hun lessen volgden."
De moeder van Helene,
Leny, heeft die tijd nog meegemaakt als kind. Leny: „Mijn vader Max Veldman was groente-

K

en fruithandelaar. Hij bewaarde de kisten waarin de appels
zaten en gebruikte dat hout
om de onderkant van de tent
dicht te timmeren. Velen volgden zijn voorbeeld en zo werden de zwakke tenten verstevigd en was er een begin gemaakt met de strandhuisjes
van nu."
Sinds kort hebben de kampeerders ook stromend water.
Maar voor een plas en een douche moeten ze naar de toiletwagen. „Daar zijn we wel aan
gewend," zegt Helene.
Een buitenstaander
zou
denken dat de huisjes wel erg
dicht bij elkaar staan. Er zit
slechts een meter tussen. „Dat
is om windfuiken te voorkpmen. Anders zou de wind vrij
spel krijgen en het fundament
ondermijnen," vertelt Helene.
Disco-avonden, kinderfeesten, klaverjasavonden, jeu-deboulestpernooien,
atletiekwedstrijden, kortom er wordt
de hele zomer door van alles
georganiseerd om de leden taezig te houden. De sfeer is gezellig en gemoedelijk, er wordt
heel wat afgelachen met elkaar. Alle lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd. ledereen kent elkaar bij naam,
wordt 'oom' en 'tante' genoemd. Maar ondanks dat ze
alles van elkaar weten en zien
respecteren ze eikaars privacy.
Freek de Bor en SyMa Barends zjjn benoemd tot koning
en koningin van KVS: ze zijn
verliefd, verloofd en getrouwd
bij KVS. Kort geleden vierden
zij ook hun 25-jarig huwelijksfeest in het clubhuis.
Menige romance bloeit op
tussen de bewoners en het
komt ook dikwijls tot een huwelijk. Pas geleden nog volgde
Rinke de Bor het voorbeeld
van zijn ouders door te trouwen met Sascha van de buren,

Oorspronkelijk wilde de gemeente het betaald parkeren
op l augustus doorvoeren,
maar de praktische uitvoering
kostte wat meer tijd. Inmiddels zijn op diverse plaatsen do
strepen gezet om de parkeerplaatsen te markeren. Gemeentewoordvoerder Ton van
Heemst belooft dat bewoners
pp tijd een brief krijgen over de
ingangsdatum.

College bezoekt ZRB

De familie Le Belle staat al drie generaties op het strand
Foto Karin Schut

van KVA (Kampeervereniging
Amsterdam).
'Rooie' Ben Henningheim
(52) weet hier alles van; hij is
namelijk de vader van de
bruid. De KVA bestaat uit 172
huisjes en viert dit jaar ook
haar 65-jarig jubileum, het
sfeertje is hier net zo gemoedelijk als bij KVS. „De verenigingen gaan heel goed met elkaar
om hoor. Alleen als we een
sportwedstrijd houden tussen
KVS en KVA, dan zijn we fel."
„Zowel bij KVS als bij KVA
rouleren de huisjes binnen de
vaste families, het is voor een
buitenstaander lastig om ertussen te komen. Bij de geboorte worden de kleine kampeerdertj es al ingeschreven als
donateur zodat ze, als ze groot

zijn, m ieder geval verzekerd
zijn van een plaatsje," vertelt
Ben.
In september worden alle
huisjes vakkundig uit elkaar
gehaald en opgeslagen voor de
winter. Oom Anton (Paap)
deed het vervoer van de afgebroken huisjes jaren geleden
al, met zijn schelpenkar. Nu
doen zijn kleinzoons dat met
professionele verhuiswagens
en wordt de boel keurig opgeslagen in een loods.
'Heb jij je schoonmoeder al
afgebroken?' is dan een veelgehoprde kreet. De insiders begnjpen dan gelijk dat men het In de zomer van 1954 zorgde een vreselijke storm ervoor dat de zee
slechts over afbreken van haar het huisje van de familie Swijters van KVS bijna wegspoelde. Op de
foto is nog goed te zien dat de onderkant van de huisjes destijds van
huisje heeft.

Moet de VW van
Zandvoort alleen verder
gaan, zonder Haarlem en
Umuiden? Heeft'
samenwerking met Amsterdam voor
bijvoorbeeld het uitwisselen
van personeel zin?
Toensme-wethouder Hans
Hogendoorn en het
Ondernemers Platform
Zandvoort vinden van wel,
directeur Peer Sips is
mordicus tegen en de
overkoepelende VWorganisatie raadt het sterk
af. In oktober presenteert de
wethouder zijn uiteindelijke
voorstel.

T

WAALF JAAR geleden
ging de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer
(VW) van Zandvoort
aan geldproblemen ten onder.
Er was een tekort van een ton.
Aansluiten bij de nieuw opgerichte regionale VW ZuidKennemerland (toen nog alleen voor Haarlem en Zandvoort) bleek de enige oplossing. Zandvoort hield wel een
eigen kantoor, maar moest zijn
directeur inleveren.
De VW werd verplicht om
die naam 'Zuid-Kennemerland' uit te dragen. Een grote
vergissing, heeft WV-directeur Peer Sips altijd betoogd.
„Zuid-Kennemerland is onverkoopbaar. Het zegt de mensen
niets. Haarlem en Zandvoort
wel. Voor de buitenlandbrpchures heb ik het na een stevige discussie voor elkaar gekregen dat we de plaatsnamen gewoon mochten voeren en voor
de binnenlandse brochures is
het sluipenderwijs ook gelukt."
Sips is niet gelukkig met de
huidige ontwikkelingen. Hij is

bovendien voorzichtig, want
hij wil geen ruzie met het bestuur van de VW. Sips vindt
het opmerkelijk dat bureau
Marktplan, dat een rapport
over de toekomst van de VW
heeft gemaakt, hetzelfde argument nu gebruikt om de organisatie te veranderen.
„Je moet de organisatie en
de naam los van elkaar zien.
Wij kunnen rustig VW ZuidKennemerland heten en Haarlem en Zandvoort als plaatsen
aanprijzen. De combinatie
badplaats met cultureel en
historisch interessant achterland is heel goed. Dat blijkt
ook uit eerdere nota's." Wéthouder Hogendoorn signaleert
echter dat onvrede»- bestaat
over de promotie
van
Zandvoort.
Zandvoort
komt onvol-

WV-organisatie (Anw) probeert al een paar jaar de kleine
WV's te laten opgaan in grótere.
In 1998 heeft de Anw zelfs
officieel besloten dat er van de
toenmalige 320 WV's in drie
jaar tijd nog maar 60 tot 75
regionale WV's over mochten
blijven. Lokale WV's die niet
meedoen verliezen hun WVstatus, het bekende blauwe
logo, de geschenkbonnen en
de ondersteuning vanuit de
landelijke organisatie.
A. Eijkemans, directeur van
de Anw, is dan pok verbaasd
over de discussies in ZuidKennemerland.
„Het bevreemd mij dat dat het bestuur van de regionale VW
Zuid-Kenne-

Wethouder

merland

de

organisatiestructuur
gaat wijzigen
omdat men
ontevreden is.
lijking
met --------Ik zou zeggen:
Haarlem, klinkt al een paar kijk hoe de organisatie intern
jaar aan de stamtafel. De kri- te verbeteren valt. Ik kan me
tiek kreeg een officiëlere status voorstellen dat er een herptoen het Ondernemers Plat- rientatie nodig is, maar het is
form (OPZ) dit bij Hogen- onverstandig om de structuur
doorn en bij bureau Marktplan weer omver te gooien. Voor
Velsen is het dramatisch en
ventileerde.
Als oplossing ziet Hogen- voor Zandvoort heb ik er een
doorn een eigen lokale VW hard hoofd in gezien het verlevoor zich met een eigen direc- den."
Om te voorkomen dat Zandteur en een Zandvoorts bestuur waarin de plaatselijke voort de WV-status zou verliesamenleving
vertegenwoor- zen wil Hogendoorn een sadigd is. Nu bestaat het bestuur menwerkingsovereenkomst
van de regionale VW uit verte- aangaan met een andere VW.
genwpordigers uit Haarlem, Hij lonkt al wat naar AmsterUmuiden en Zandvoort. Zelf dam. Hogendoorn: „Dat is ook
zit de wethouder in het dage- handig voor het uitwisselen
lijks bestuur, samen met zijn van personeel bijvoorbeeld."
collega's van de andere twee
VW-directeur Sips is echter
plaatsen.
sceptisch „Denk je nu echt
Hogendoorns wens gaat lijn- dat Zardvoort mensen krijgt
recht in tegen de landelijke vanuit Amsterdam? Ik moet
tendens. De overkoepelende het nog zien." Hij voorspelt

SdffveS

1000

organisatie

bommen en granaten

nog een probleem. „Als Zandvoort zelfstandig verder gaat is
dat bovendien duurder, want
dan moeten er zo vijf functionarissen aangenomen worden.
Wie gaat dat betalen?"
Over de financiering van de
VW leven dan ook verschillende opvattingen. Nu doneert de
gemeente 225 duizend gulden
per jaar plus 30 duizend gulden
extra subsidie om de openingsuren op te rekken. Het
bedrijfsleven betaalt 17 duizend gulden.
„Het Ondernemers Platform
is het met ons eens dat het
bedrijfsleven ook mee moet
betalen. We zijn nog in overleg
met elkaar hoeveel en hoe we
dat gaan regelen," zegt Hogendoorn op de vraag hoe Idj
denkt meer geld bij de meestal
erg zuinige ondernemers los te
krijgen.
Anw-directeur Eijkemans
ziet een andere oplossing. Zij
stelt voor dat de VW in haar
kantoor meer toeristische artikelen gaat verkopen of er een
Anwb-agentschap opent. Er
zijn inmiddels al zestig VWkantoren met een Anwbagentschap in Nederland.
Ook Sips voelt wel wat meer
voor een uitgebreidere VWwmkel. Hij droomt nu al van
een mooie plek op het Raadhuisplein. En in dat laatste vinden de wethouder en de VWdirecteur elkaar toch nog,
want ook Hogendoorn kijkt nu
al verlangend naar het pleintje
voor de muur met de golf.
„Maar dat is nog zeker geen
gelopen race," waarschuwt hij.

Onwel

ZANDVOORT - De Postduiven Vereniging Heines
had alleen de jonge duiven in
concours, Vanuit het Franse
Molincourt vloog de duif van
Hans Heiligers als eerste
naar het hok in Zandvoort.
De 184 duiven moesten een
afstand afleggen van 330 kilometer en door het gunstige
weer zat de snelheid er goed m.

Met een noord-westen wind
werden de duiven om 09.00 uur
gelost en de snelste duif was
weer in Zandvoort om 13.42.30
uur. Uitslag: Hans Heiligers l,
2, 5, 6, 7,14,15,18,19, 22. Combinatie Koopman-Knegt 3, 11.
Rook Driehuizen 4, 9,16,21,25.
Combinatie Koper-Twins 12.
Combinatie Koper-Koper 17,
20. Jaap Harteveld 23. Combinatie Paap-Paap 8, 13, 24.

10 aug. t/m 16 aug.
•SÜHSHHBBH
Dagelijks 13 30

STUflRT
UTTIE

Dansend vechten

Dagelijks 15.30

THE
FLINTSTONES
Viva RockVegas
(AL) Engelstalige versie

Het is geen karate, geen streetdance en geen trommelfestijn, maar
veel meer dan dat. Capoeira is namelijk een combinatie van muziek,
acrobatiek, dans en vechtsport. Zondagmiddag waren twintig
leraren en leerlingen van een Amsterdamse Capoeiraschool in actie
te zien op het Badhuisplein.
Ze stonden in een cirkel en telkens doken er twee naar het midden.
Zij dansten sierlijk om elkaar heen, terwijl de leden van de kring
klapten op de maat van de trommels en de leadzanger nazongen.
Vijftien jaar geleden waaide capoeira over van Brazilië naar
Nederland. Het ontstond in Zuid-Amerika, omdat de slaven uit
Afrika niet mochten vechten. Als tijdverdrijf verzonnen ze iets wat
er voor blanken uitzag als een dans.

SCARY
MOVIE

Foto Anche Liobci om

Programma Jazz behind the Beach

Café Koper
' vrjjdag 11 augustus:
Haai lems Jazz Quintet
Cal'é Del Mar
vrijdag 11 augustus:
onbekend
zaterdag 12 augustus:
onbekend
The Williamsbar: '
vrijdag 11 augustus:
onbekend
zaterdag 12 augustus:
onbekend

Hans van.Pelt

ZANDVOORT - De reddingsbrigades van Zandvoort,
Noordwijk en Katwijk, de
Knrm, een helikopter en de
kustwacht hebben maandag
de kust bij Katwijk afgezocht
naar twee vermiste zwemmers.
De zwemmers zijn echter niet
gevonden en het is onduidelijk
of het tweetal nog leeft.

Gunstig weer zorgt voor snelle vlucht

Monique van Hoogstraten

DeHarlekijn
vrijdag 11 augustus:
Combo Billy 'B '
zaterdag 12 augustus:
onbekend

•i Bezorging: Vragen over bezorging donder•* dag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.

Zwemmers vermist

ADVERTENTIE

Bimienpodia

i Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
J (020) 5626211
l Abonnementsprijzen ƒ 20,50 per kwartaal;
J ƒ 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar
\ ! 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
. gelden andere tarieven
i Losse nummers ƒ 2,10

ZANDVOORT - De wethouders en de burgemeester hebben maandagmorgen samen
met hun partners een bezoek
gebracht aan de Zandvoortse
Reddingsbrigade. Zij kregen
uitleg over wat de ZRB doet en
hoe de reddingsbrigade ontstaan is. Ook mochten ze meevaren met een boot of een
voertuig van de ZRB besturen.
Het doel van het bezoek was
het college te laten zien waarvoor de subsidie van de gemeente gebruikt wordt en de
kloof tussen de politiek en het
verenigingsleven te dichten.

ZANDVOORT - Een vrouw
is zondag onwel geworden op
hout was. De bovenkant was een linnen tent. Tegenwoordig zijn de het strand. De reddingsbngaMarleen Grotenhuis huisjes helemaal van hout of van kunststof
de heeft samen met de politie
eerste hulp verleend. De vrouw
is met een ambulance naar het
ziekenhuis vervoerd.

Toekomst VW is onduidelijk

'i Advertentieverkoop: H. van Zanten
j (hoofd), M. Oosterveld. Regiokantoor: Ge* bouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
1 Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
i 1180 AB Amstelveen Tel (023)571 7166.
Fax. (023) 573.0497. E-mail: wmcomm®1
perscom.nl
,' Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
j 1000 AC Amsterdam Tel (020)5626278.
Fax: 562.6283.
' Micro advertenties (020) 562 6271 Fax:
i 665 6321

j Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangef sloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
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CaféNeuf,, "
zondag 13 augustus:
Mister Boogie Woogie
Zondag 13 augustus
aanvang 12.00 uur
als vanouds:
Kerkdienst
op het Gasthuisplein
met Ds. Boeymga
en met
jazz-zangeres
Milly Scott
Dit is mogelijk
gemaakt door: •
Het Wapen van
Zandvoort, Circus
en Hoinekcn
(

Buitenpodia
Gastuuisplein
Einde Haltestraat
(Het Wapen van
vrijdag 11 augustus:
Zandvoort, Sesto
The Big Band
Senso en Het Circus
zaterdag 12 augustus:
vrijdag U augustus:
Tres Jazzz (20-22 uur)
Hans Dulter
Casablanca's Sing Sax
zaterdag 12 augustus: en Swing Show na 22
Jaap Dekker
uur)
Midden Haltcstraat
(Cal'é Neut' en Chin
Chin)
vrijdag 11 augustus:
Rosa. King
zaterdag
12 augustus:
Roin's Non Stop
Megasessie

Het Strandcalë
(van 17 tot 21 uur)
vrijdag 11 augustus:
West End Big Band
zaterdag 12 augustus:
West End Big Band
Dorpsplein
Yanks Saloon
vrijdag U augustus
Olivev een coverband
zaterdag 12 augustus
Stout vijl manslot malie

Strand
Strandpaviljoen
Strandpaviljoen
Boom:
Take Fïve:
(eind van de middag) zondag 13 augustus:
zaterdag 12 augustus: Van 13.00- 16.00 uur
Combo Billy 'B '
Pay-Back
zondag 13 augustus:
van 16.00-20.00 uur.
Combo Billy 'B'
Jimi Belhnartmrnet
zijn band The Bell 's/en
Strandpaviljoen
Nippy Noya and
Jeroen:
Friends
(eind van de middag)
'
zaterdag 12 augustus:
Rudolf Kreuger Band
zondag 13 augustus:
Rudolt' Kreuger Band
x
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Amstelveens Weekblad
Aalsmeerder Courant
Uithoornse Courant
rdam
5"j«aït» '^ .
iSjCourant

de Ronde Vener
Zandvoorts Nieuwsblad

M i n i s t e r i e \.m J u s t u i e

Justitie
111\ltlic it'ci k.l aan et'ii veilige en
n'ihn>ei(ii(lige wimenlei'iiig
/ij ii'aa/liorgl rlc milten van hingen
Reilit \zekui h t'id, ieclil\l>e\ilieimingen
H'iln\gi'hjkln'ifl ^t fin n (Ificnbij voorop
Justitie (haagt iieiannvooidelijklieid
vont Liuninuliieit\piei>enlie, wetgeving,
ii'tlit'thfiiidlieiiiingen het uitvoeien van
\tiajfeii en inaatiegelen
Hieihtj werkt Justitie \amen met
andeien, binnen en binten de oveilieid
Van Itaru medeiveikei-, vei wacht J u s t i t i e
mtegiiteit, bekwaamheid
en betiokkenheid

Senior Medewerker BMO [Directie Secretaresse] v/m
Arrondissementale Stafdienst Utrecht, Afdeling BMO
De Ai ronclissementale Stafdienst Utrecht bevindt ach midden in een omvorming naat
een volwaardige dienstverlener op een breed gebied van facilitaire ondersteuning De Stafdienst werkt vooi de volgende afnemers: de Rechtbank, Kantongerechten, het Parket, de Centrale Raad van
Beroep, de facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie, Commissie Gelijke Behandeling, PVRO en Prisma. De Stafdienst bestaat onder meer uit een afdeling Automatisering, Financieel en Economische
Zaken, Kicilitair bedrijf, Personeels/aken en Bureau Managementondersteuning. Het Bureau Managementondersteuning |BMO] ondersteunt de Arrondissementale Stafdienst als geheel op het gebiee
van het managen van vergaderingen, agendabeheer en overige secretariële en ondersteunende werkzaamheden voor de dnecteur Stafdienst l er vet sterking van het team is de afdeling op zoek naar ee
enthousiaste senior medewerker BMO (directie secretaresse] v/m 36 uur.
Wat

gaat U QOen . U verricht secretariële on administratieve werkzaamheden ten behoeve van managementteamleden van de Stafdienst hetge

inhoudt het voorbereiden van vergaderingen van het management het verzorgen van de post correspondentie registratie en archivering en het uitwerken van notities brieven en rapporten Kopieerwerkzaamheden telefoon- en tekstbehandelini
zijn taken die tevens tot deze functie behoren Daarnaast coördineert u de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers BMO De coördinatie bestaat uit het maken van een werkverdeling voor de medewerkers BMO en het opstellen van
werkafspraken en aanvullende interne regels indien nodig het regelen van voldoende personeelsbezetting is tevens een belangrijk aspect van deze functie

W^at I16Cft U tC bieden? U beschikt minimaal over een HAVO/MEAO werk

en denkniveau aangevuld met een secretariële opleiding Tevens dient u te beschikken over kennis van en ervaring met managementondersteuning m een dienstverlenende organisatie De Stafdienst is op zoek naar een persoon die goed kan
plannen en organiseren over een pro-actieve werkhouding beschikt en stressbestendig is Daarnaast staat een flexibele instelling en klantgericht werken bij de Arrondissementale Stafdienst hoog in het vaandel
Wat

DÏedGri Wij . Een prettige werkomgeving waarin teamwork verantwoordelijkheid klantgericht werken en een goede sfeer erg belangrijk zijn De salariëring bedraagt, afhankelijk van uw kennis en ervaring maximaal f 4322 - bruto

per maand exclusief 8% vakantie-uitkering Het salaris is gebaseerd op een 36-urige werkweek Als rijksambtenaar wordt u aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Standplaats Utrecht
VOOrKeUTSgrOepen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden Indien u tot één van deze groepen behoort wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te
solliciteren

Inlichtingen Voor inlichtingen kunt u terecht bij de heer J P Augustijn directeur Stafdienst telefoon [030] 223 40 20

Sollicitatlewijze Sollicitatiebrieven met motivatie en curriculum vitae kunt u tot .

19 augustus a s richten aan Arrondissementale Stafdienst afdeling Personeelszaken ter attentie van mevrouw A J W M Molenaar personeelsfunctionaris Postbus 1 6005 3500 DA Utrecht

Omdat: u niet zander kunt!

Wist u dat:
Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

* De medewerkers van
Ver&teegëe Ijzerhandel even
gaan uitblazen

wil je kranten bezorgen?

* Onze etalage wederom een tip zal geven
over onze bestemming

Za nd voorts
ïMïeuwsblad

c

c

&fce
Rve
strandpaviljoen 5

Zandvoort - Boulevard Paulus Loot - telefoon 023-5716119

wil je 8,00 verdienen?

* De foto voor de klanten met heimwee er
weer hangt

Wil je tijdens je vakantie wat EXTRA \atl-

* De koffiecorner tijdens de vakantie gehuisvest is op de Prinsesseweg 52 bij
Bouwbedrijf Keur van 8.30 tot 9.00 uur

Geefjedanopals BEZORGER/STER-

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!

Zondag 13 augustus
JAZZ behind the beach
van 13. 00- 16. 00 uur
Pay-Back
Pay-Back is een band van 7 zeer jonge, gedreven
musici uit Breda. Voor een deel komen de leden
van de band voort uit de "Molukse school". En
dat dat swingt weten we al van de optredens van
Nippy Noya en Juni Bellmartm. Het repertoire
bestaat uit oude soul, danceclassics en eigennjdse covers.
De bezetting:
Vanessa Talla en Wesley Tigele
Vocals:
Michel Robert
Basgitaar;
Ramses Sekewael
Drums:
Rowdy Braun
Slaggitaar:
Chesron Nanuru
Sologitaar:
Fons Bots
Toetsen:
Van 16.00-20.00 uur

* Wij AFWEZIG zijn van 13 tot en met 29
augustus

Vereteegëe Ijzerhandel
Pakveldstraat 19

Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel. 5717166.

Burg van Fenemaplem nr 2
2042 TA Zandvoort

(02357 1 2 9 I I )
Zoekt per direct voor de zomer en winterperiode.

* Bar/bedieningsmedewerker
* meerdere dames/heren voor in
de huishouding
* afwasser voor in de keuken
Ervaring niet noodzakelijk
Lijkt je dit een leuke job, parttime of fulltime,
reageer dan zo snel mogelijk'"Tel 06 54256027
Je kunt vragen naar Sabine Water

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.
Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen ...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

Jimi Bellmartin en Nippy Noya verzorgen al 15
jaar de muzikale invulling van de zondagmiddag
tijdens Jazz behind the beach bij Strandpaviljoen
Take Five. Elk jaar weer in een andere samenstelling.
De speciale gasten zijn dit jaar de saxofonist
Cees ten Dam (vaste begeleider van Marco
Borsato) en Bobby van de Berg (ex-Candy Dulfer
en ex-Swinging Soul Machine) op keyboards.
Vocale ondersteuning komt van drie dames, so
called "The Beli's".
De bezetting:
Jimi Bellmartin
Vocals:
Backing vocals: The Beli's
Ramon Ranbeaux
Drums:
(ex-Herman Brood)
Nmo Pattikawa
Gitaar:
Bobby van de Berg
Keyboards:
Percussie:
Nippy Noya
Cees ten Dam
Saxofoon:
Jimi Glassmacher
Basgitaar:

LntErLanden spreigroep

TBS kliniek 'De Singel'
operationeel De inrichting beschikt over 56plaatsen voor
Ter Beschikking Gestelden, verdeeld over 7 afdelingen met

Arbeidstherapeut [Hout]

v/m 36 uur

. U draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de groeps- en individuele activiteiten bij de afdeling Hout, observeert en rapporteert het

en uitvoeren van nieuwe programma's

Salaris Een salaris van minimaal f 3182,- en maximaal f 4735,- bruto per maand, 8% vakantietoeslag

Standplaats Amsterdam
elk 8 plaatsen De kliniek is gestart als een tijdelijke
voorziening opgezet om een snelle bijdrage te leveren aan
het capaciteitstekort van de sector TBS De verwachting is
dat ze omgezet zal worden in een definitieve voorziening
De kliniek is gelegen binnen het complex van de
Penitentiaire Inrichtingen 'Over-Amstel te Amsterdam

FunCtÏ6~6ÏSen MBO werk- en denkniveau, opleiding activiteitenbegeleiding/arbeidstherapie, goede

communicatieve vaardigheden, het kunnen werken m een multidisciplinair team, relevante werkervaring, affiniteit met houtbewerking en
schilderwerkzaamheden

Celsiusstraat192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

TE KOOP/TE HUUR GEVRAAGD IN ZANDVOORT
Voor diverse relaties van ons kantoor zijn wij
op zoek naar woonruimte in verschillende
prijsklassen:

Maisonette park Duijnwijck
tot ƒ 475.000
Eengezinswoning
tot ƒ 500.000
Eengezinswoning met garage
tot ƒ 600.000
Eengezinswoning met
verhuurmogelijkheden in Zuidbuurt
tot ƒ 800.000

tot/1.000.000

gedrag van de patiënt tijdens de uitvoering c q begeleiding van de activiteiten, houdt controle op de werkzaamheden levert een bijdrage m het ontwikkelen
De TBS kliniek 'De Singel is vanaf l september 1998

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

2 onder 1 kap of
parterre-appartement

Ministerie van Justitie

Justitie

Ook verkrijgbaar bij:

Jimi Bellmartin met zijn band The
Bell's/Nippy Noya and Friends

GA KRANTEN
BEZORGEN
PALACE HOTEL ZANDVOORT *****

Justitie! OpfGChte k

VoorkeUTSgJTOepen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten

Huurappartementen
tot ƒ 2000 p. mnd
Indien u uw woning wilt verkopen, neemt u
dan contact met ons kantoor op. Als wij m opdracht van onze cliënten uw woning aankopen, betaalt u geen courtage!!!
Voor het maken van een vrijblijvende afspraak (ook voor huur en verhuur) kunt u bellen met de heer W. Fransen, telefoonnummer
023-5732630.

en leden van etnische minderheden Indien u tot één van deze groepen behoort wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren
BïjZOHu6rn6Cl6n De bereidheid moet aanwezig zijn om de werkzaamheden ook buiten de normale kantooruren te verrichten
InliCntingGn Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevrouw C van Veen, Coördinator, te bereiken onder telefoonnummer
[020] 4621111 toestel 7500

SolllCÏtatiewijZe Schriftelijke sollicitaties, binnen 14 dagen en onder vermelding van vacaturenummer 01864181.

richten aan de Penitentiaire Inrichtingen 'Over-Amstel', afdeling Personeel & Organisatie, ter attentie van de heer PA Lechner, waarnemend Hoofd
Personeelsbeheer. Postbus 41901 1009 CE Amsterdam

JUStttïe: OpTCChtC Tc

l ALLROUND - VASTGOED -ADVIES |

L
Aan- en verkoop
L ^ huur - verhuur
•r beleggingen en
w
taxaties
Geopend ma t/m vr 8 30-20 00 uur
Zat en zond 10 00-17 00 uur
Prof Zeemanstraat 7,2041 CN Zandvoort Tel 023-5732630
E-mail allround vastgoed@worldonlme nl

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Studentikoze jazz
ZANDVOORT - In restaurant Queenie is dit weekend
Studentikoze jazz te horen van
Samois sur Spaarne. De studenten spelen hot club de
France en jazzclassics. Queenie zit in de Kerkstraat.

Praten over boeken
ZANDVOORT - Boekenliefhebbers kunnen vaak niet uitgepraat raken over een mooi
boek. Maar wie wil er naar ze
luisteren' Het Welzijnscentrum heeft daarom een leeskring die gezamenlijk eens per
zes weken op donderdagmiddag een boek bespreekt in de
bibliotheek. De leeskring bespreekt ook boeken die niet zo
voor de hand liggen om het uitdagend te houden. Er is op dit
moment weer plek voor nieuwe leden. Boekenliefhebbers
kunnen zich opgeven bij Nathalie Lindeboom, tel. 571.9393.

TZB viert feest

ZANDVOORT - Voetbal- en
softbalclub TZB viert het vyftigjarig bestaan met een uitgebreid feestprogramma. Op zaterdag is er van drie tot vijf een
receptie in de kantine op de
Kennemerweg. 's Avonds is er
voor de leden een disco van
acht tot een uur. Zondag mag
alle jeugd van Zandyoort meedoen aan een spelinstuif van
tien tot een. De softbalwedstrijden duren van twee tot
drie. Erg leuk is ongetwijfeld
de voetbalwedstrijd van oude
TZB'ers en Zandvoortmeeuwenspelers

Recepties

ZANDVOORT - De jubilerende kampeerverenigingen
KVS en KVA houden een receptie vanwege hun 65-jarige
bestaan. Op 18 augustus van
vier tot zes is de receptie van
KVA en op 19 augustus van elf
tot twee is de receptie van
KVS.

Schaken
ZANDVOORT - Op zaterdag 19 augustus vindt het vijfde
strandschaaktoernpoi
plaats. Schakers kunnen zich
tot en met vrijdag 18 augustus
opgeven bij Ruud Schiltmeijer
(571.7272) of Edward Geerts
(571.7978).

woensdag 9 augustus 2000

'sê jou se: blijf jezelf, ook als au pair'
In maart moest hij terug
naar Zuid-Afrika omdat zijn
opa plotseling was
overleden. Eenmaal weer in
Nederland kreeg Jaco last
van heimwee. Dit woord
kwam eerst in zijn
woordenboek niet voor. Nu
weet hij als geen ander wat
voor een akelig gevoel het is
om heimwee te hebben. Dat
is ook de reden dat hij twee
maanden eerder naar huis
gaat dan gepland. Jaco sluit
de serie 'Retour Zandvoort'

'Een jongen is
wel zo leuk
voor de knullen'

af.

H

ET GROS van de
mensen denkt bij een
au pair aan een meisje. Maar voor Jaco du
Plessis is het niets bijzonders.
„Het verzorgen van kinderen is
voor mij geen nieuwtje, want
mijn moeder is al zolang als ik
me kan herinneren oppasmoeder. Onze hele huis is daarop
ingericht en wij moesten ook
dikwijls een handje helpen,"
vertelt de twintigjarige au pair.
„Een leraar op de highschool
organiseert om het jaar voor
de leerlingen reizen naar Europa. Iedereen kwam altijd razend enthousiast terug van
zo'n reis, maar ik heb daar
•nooit aan deelgenomen. Ik
dacht: dat wil ik ook."
„Au pair worden is de goedkoopste manier om een jaar
naar een ander land te gaan,"
vertelt hij enthousiast. „Nederland heb ik een beetje uit
gemakzucht gekozen; ik heb
niet zo'n talenknobbel en wist
dat jullie ons taaltje ook aardig
verstaan."
Bij de familie Van der Meij
heeft hu de zorg voor drie
'woelwaters' zoals hij ze zelf
noemt. Tim (4), Jaap (6) en de
achtjarige Paul junior brengt
en haalt hij van school. Tussen
de middag geeft hij ze een boterhammetje. Na school gaat
hij met ze voetballen, de duinen in, kortom: hij vermaakt
de boys als ze thuis zijn.
„Ieder weekend ga ik iets
leuks met ze doen, bijvoorbeeld naar Gran Dorado.
Meestal is de auto dan volgeladen met andere au pairs uit de
buurt en 'hun' kinderen," lacht
Jaco. „Aan dat rechts rijden
ben ik nu een beetje gewend,
maar in het .begin was dat wel
even raar hoor. Als ik straks
thuis ben ga ik eerst maar even
op een stil landweggetje oefe-

Dc 'woelwaters' van au pair Jaco zijn dol op hem, al kijkt Tim even niet zo blij omdat hij net gevallen
is
Foto Karin Schut

nen om het links rijden weer
aan te leren."
Het antwoord van Jaco op
de vraag 'wat hier nou anders
is dan in zijn vaderland' is kort.
„Alles," zegt hij vol overgave.
„Ik kom uit Despatch, een

klein bekrompen dorpje. ledereen kent elkaar. Als je een
beetje anders bent of doet dan
een ander, dan word je daar
gelijk over aangesproken. Ik
geloof dat Nederlanders veel
ruimdenkender zijn. Misschien
moet je hier ook wel verdraagzamer zijn omdat jullie allemaal op eikaars lip leven."
„Volgens mij zijn de Nederlandse jongens van mijn leeftijd vooral bezig met scooters,

mobieltjes en de computer. Ik
groei thuis op met de natuur.
In het weekend ga ik thuis met
mijn vrienden dikwijls een survivaltocht maken naar Voetlandbaai."
Hier gaat Jaco vooral veel

naar sportschool Kenamju. Hij
trekt veel op met de andere au
pairs in Zandvoort. Als ze uit
gaan, is dat meestal in Haarlem. „In Zuid-Afrika gaan mijn
vrienden en ik altijd uit in Port
Elizabeth, zo'n 20 kilometer
rijden vanaf ons dorp.
Dat is altijd een hachelijke
tocht want 's nachts moeten
wij dan terugrijden door de
Townships. Dat is bloedlink
want daar worden veel mensen

overvallen. Wij zitten dan ook
altijd met een man of vijf in de
auto, samen ben j e sterk. Hier
in Nederland voel ik mij een
stuk veiliger op straat."
„De tijd van nüjn leven," omschrijft Jaco zijn verblijf bij de
familie Van der Meij. „In die
negen maanden ben ik al mee
geweest naar Mexico, Aruba
en ik heb gesnowboard in
Frankrijk."
„Ik vind het ook heel erg dat
ik door heimwee mijn verblijf
hier moet verkorten, want de
familie is zo gastvrij en goed
voor me. Maar het lukt gewoon
niet meer. Dat nare knagende
gevoel van binnen is moeilijk
uit te leggen. Ik heb het reuze
naar rmjn zin. Maar als ik alleen op mijn kamer zit, dan is
er weer dat gevoel ergens te
willen zijn waar je niet bent."
„Het eerste wat ik ga doen
als ik thuis ben is een enorme
'braaf maken. Want ik moet
wel lachen hoor als jullie gaan
barbecuen, op zo'n barbecue
met pootjes eronder en daar
van die kleine kooltjes in. En
dan dat formaat steaks hier.
Bij ons thuis hebben wij zulke
steaks," en lüj wijst met zijn
handen het formaat tennisracket aan.

Paul van der Meij heeft
een eigen bedrijf. Hij is
daar dag en nacht mee
bezig en zijn vrouw Liesbeth zet zich ook parttime in voor de zaak.
„Wü hebben naast onze
werkzaamheden en ons
gezin een druk sociaal leven," vertelt Liesbeth.
„Omdat mijn man vaak
weg is, vind ik het heerlijk
om altijd een extra hulp te
hebben bij de verzorging
van onze kinderen. Tot nu
toe hebben wij steeds een
mannelijke au pair gehad.
Wel zo leuk voor onze
knullen."
„Nu Jaco onverwacht
eerder weggaat, hebben
wg tijdelijk een zomer-aupair om de eerste periode
te overbruggen. Daarna
komt onze nieuwe au pair.
Uit Zimbabwe, en dit keer
hebben wij toch de voorkeur gegeven aan een
meisje. Wij verwachten
volgend jaar gezinsuitbreiding," onthult Liesbeth. „En ik denk dat een
meisje toch iets handiger
is met het verzorgen van
een baby."
Door het vertellen over zijn
thuisland, is de jonge Zuidafrikaan ineens heel dichtbij huis.
„Onze
heldere
Indische
oceaan mis ik ook zo. Jullie
Noordzee is zo troebel en de
golven hier zijn pas bij windkracht 10 te vergelijken met de
branding die wij altijd hebben.
Met mijn vrienden ga ik vaak
vissen en dan slaan we ook weieens en haai aan de haak."
„Ik heb het hier geweldig
naar mijn zin gehad. Als ik een
ding heb geleerd hier, dan is
het de ware betekenis van de
Zuid Afrikaanse woorden 'se
jou se'. Dat betekent: blijf jezelf en verloochen jezelf niet,"
vertaalt de jonge Zuid-Afrikaan. „Daarom geef ik nu ook
toe aan mijn heimweegevoel."
Marleen Grotenhuis.
Dit is de laatste aflevering in de serie
'Retour Zandvoort'. Eerdere delen
verschenen op 21 en 28 juni en op 12
en 26 juli.

Mokum in Zandvoort
ZANDVOORT - Café Shooters (Haltestraat 56a) nodigt
op woensdag 16 en donderdag
17 augustus een Amsterdamse
zanger uit. Woensdag zingt
Tjerk, op donderdag Ronald
Cordier.

Van der Meer Video
filmt wereldwij d

The Flinstones op vrijerspad

Oldtimers
HAARLEM - Iedereen die
een auto, motor, fiets of caravan van minimaal twintig jaar
heeft is op zaterdag 2 september welkom bij het NZH-museum (Leidsevaart 396 in
Haarlem). De hobbydag duurt
van tien tot vier. Deelnemers
kunnen zicht tot 19 augustus
aanmelden bij Hans Pel, Elzenkade 31, 1161 EJ Zwanenburg (tel. 020-497.0203).

Hervormde Kerk: zondag 10
uur ds J. Geursen uit Overveen. Gereformeerde Kerk:
zondag 10 uur ds C vd Vate.
Agatha Kerk: zaterdag 19 uur
dhr P vd Smaal, zondag 10.30
uur dhr P vd Smaal. NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
zondag 10.30 uur geen dienst.

Gompie

Gompie is een kruising Hollandse herdertje van rond de
twee jaar. Een ruige dondersteen met een lekkere ondeugende kop. Hij houdt van spelen en rennen over het terrein.
Dolle pret! Gompie heeft duidelijk opvoeding genoten,
want luisteren kan hij goed.
Dit is pas een hond met charme. En lief, dat ie is. Gompie
is écht een leuke hond, een
hond om verliefd op te worden... Nou, nou, dat is allemaal wel heel positief, maar
zeker niet overdreven. Gewoon een hond zoals een hond
hoort te zijn.
Minpuntjes? Flink zoenen!
Het gedrag van Gompie met
kinderen is goed. Hij is sociaal
met soortgenootjes. Eén niiiipuntje toch: katten. Gompie
vindt katten niet echt prettig.
Gompie is te gast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net als alle andere loges, een nieuw thuis.
Meer informatie: het Kennemer Dierentehuis Zandvoort,
Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

Ook als het weer wat minder is, hoeven Zandvoorters en vakantiegangers zich niet te vervelen. In het Circus op het
Gasthuisplein draaien deze week elke dag drie films: 'Stuart Little' (half twee), 'The Flinstones in Viva Rock Vegas'
(half vier) en 'Scary Movie' (zeven uur en half tien).
ie denkt er niet een heel klein beetje met weemoed terug
W
aan de zaterdagmiddagen met 'The Flinstones' op tv? Met
Pred die 'Wiiiiilmaaa' gilt en Barney die achter zijn buurman
aandribbelt.
Het succes van de tekenfilms is inmiddels overgeslagen op de
speelfilmindustrie. In 1994 kwam de eerste speelfilm uit. Onlangs is de tweede gelanceerd: 'The Flinstones in Viva Rock
Vegas'. Het grappige is dat deze film zich tien jaar eerder afspeelt. De twee echtparen zijn dan nog niet getrouwd. Fred
probeert Wilma voor zich te winnen, maar heeft zware concurrentie van Chip Rockefeller die eigenaar is van luxe hotel in Rock
Vegas.
De film 'Stuart Little', die erg aanslaat bij kinderen, gaat over
een klein muisje dat terechtkomt in een mensengezin.
'Scary Movie' krygt matige recensies, maar dat zegt niet altijd
alles. De film is een parodie op horrorfilms als 'Scream'.

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(CPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Na 20
uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe 9 en don 10 augustus
geldt: avonddienst (18-20 uur)
Zeestraat Apotheek, (tijdelijk
gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a, 5713073. Voor vrij 11
tot en met don 17 augustus

geldt: avonddienst (18-20 uur)
en weekenddienst (zat. 1112.30 en 17-18, zon. 11.30-12.30
en 17-18) door de Zandvoortse
Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185. In het weekend is de
Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en zondag de
hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

't IfrTJ*1 "T"*

Periode 31 juli-4 augustus
Geboren: Sam, dochter van
Martinus Gerardus van Galen
en Dorotha Cornelia Johanna
Vork; Lucas Julius, zoon van
Ivar Maarten Thijmen van der
Smaal en Nicole Adriana van
der Eijk; Liza, dochter van Richard Koper en José Beerepoot.
Ondertrouwd: Theo Keur en
Sandra Johanna Leben; Mau-

f* r'1'% JL •%. Y Y™X

rice Pierre Gérard Halverkans
en Angélique van Hamelveld.
Getrouwd: Hendrik Koning en
Joyce Hoezee; Arie Voorwinden Martinus Verploegh en
Zhanna Eduardovna Akopyan.
Overleden: Maurits Gérard
Kloos (77); Jacoba Anthonia
Alberdina Looijer-Lorrier (89);
Maria
Winter-Moolenbeek
(86); Maria Johanna Christina
Kiers-Van Beek (87).

ZANDVOORT - Jan en Lidy
van der Meer vieren dit jaar
het 15-jarig bestaan van hun
bedrijf. Van der Meer Video/
Global-DVC is gespecialiseerd
in alles wat komt kijken bij het
maken van videofilms. Voor de
consument maar ook voor de
professionele filmers, Van der
Meer is te vinden in de Passage
14-16.
•Van je hobby je beroep maken', die kreet is absoluut op
autodidact Jan van der Meer
van toepassing. „Toen ik een
jaar of 12 was zag ik voor het
eerst een trouwreportage op 8millimeterfilm,'' vertelt Jan.
„Vanaf dat moment was ik helemaal gebiologeerd door het
medium film. Toen ik veel later
overschakelde op video, ergerde ik mij vaak aan de slechte
en onvolledige gebruiksaanwij zingen. En de gemiddelde
vakhandelaar heeft geen tijd
voor een uitgebreide uitleg van
de werking van de apparatuur."
Jan ontdekte een gat in de
markt en richtte zijn educatieve bedrijf op. Jan geeft nu cursussen en workshops voor de
beginnende tot de professionele filmer. „Bijvoorbeeld de
enthousiaste huisvader die bij
de geboorte van zijn eerste
kind een videoapparaat aanschaft. Na de geboorte van zijn
derde kind heeft hij uren film,
waar geen enkele hjn in zit. Wij
leren die hobbyist van zijn bestaande materiaal een mooi
opeenvolgend verhaal te maken, met muziek en teksten."
De gevorderde filmer kan
ook bij Jan terecht. De digitale
filmers club telt zo'n 450 leden.
Er zijn filmers die bruidsreportages of bedrijfsfilms maken en
zich bij Jan bekwamen in het
gebruik van diverse filters en
filmtechnieken. Er zijn pok leden die zich hebben gericht op
een nieuwe trend: terminale
patiënten die voor hun kinderen op video een document

m.

Berichten
en tips voor
' tn> o» ,HI ^ny
deze rubnek met
I
I <SL O. <C
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

e

willen achterlaten. Dit onderwerp vergt weer een hele andere benadering van het vastleggen van beelden, ook daarin
kan van der Meer zijn klanten
goed opleiden.
Sony, Canon, JVC, kortom
alle grote bedrijven die videoen filmapparatuur importeren,
sturen hun verkoopcrew op
cursus bij het Zandvoortse bedrijf. „Wij verkopen en irnporteren zelf ook alle mogelijke
apparatuur," vult Lidy het enthousiaste verhaal van haar
man aan. „Ik zorg dan voor de
administratieve rompslomp.
Bovendien regel ik de boekingen voor de filmvakanties die
wij organiseren. Op safari in
Zuid Afrika, 'seafari' m Alaska
en ook Indonesië is een favoriete bestemming. Zo combineren wij het geven van een
workshop met vakantie en
gaat iedereen met een prachtig reisverslag naar huis."
De Zandvoortse Rotary club,
Politie en recherchediensten,
een indrukwekkende lijst van
deelnemers aan de diverse
trainingen van Jan van der
Meer. „De filmproducenten
van de politieserie 'Blauw
Blauw' en 'Baantjer' hebben
hun filmers bij ons bedrijf een
workshop laten volgen. Het filmen uit de losse hand, zoals zij
doen, vergt een speciale techniek die ze bij nüj hebben geleerd."
Binnenkort gaat Jan naar
Canada, de EO heeft hem gevraagd als cameraman te fungeren bij het maken van een

nieuwe natuurserie. „Onze
website wordt per maand 750
duizend keer aangeklikt door
filmfanaten," glundert van der
Meer. „Men maakt van Seoel
tot New York gebruik van onze
know-how en daar zijn Lidy en
ik best trots op."

'Hasta la Vista'
bij't Wapen
ZANDVOORT - 19 augustus
organiseert 't Wapen van
Zandvoort een Spaanse avond.
Op het Gasthuisplein 10 kan
iedereen genieten van een
heerlijk Spaans buffet. Paella,
tortilla en allerlei andere
Spaanse gerechten worden geserveerd en natuurlijk zullen
de Spaanse wijnen en de sangria niet ontbreken.
„Dat slechte weer van de afgelopen weken, maakt een
mens wel creatief," vertelt
Hannie Bloos. Samen met
Mike Aardewerk is zij de eigenaar van 't Wapen. „Wij zijn al
volop bezig met leuke avonden
te bedenken voor het najaar en
de winter. Maar we vroegen
ons waarom niet nu al een gezellige thema avond zouden
organiseren. Komt het zonnetje met vanzelf? Dan halen wij
het sfeertje toch gewoon naar
onze zaak toe."
Riek Veenendaal zwaait de
scepter in de keuken, hij is de
kok en de culinair specialist
van het café-restaurant. „Ondanks zijn jonge leeftijd (23
jaar) heeft Riek al veel ervaring
opgedaan bij het Golden Tulip
Hotel en Les Pyramides. Wij
zijn hartstikke blij met zijn enthousiaste inzet. Voor deze
Spaanse avonci heeft hij zich
helemaal verdiept m de
Spaanse keuken "
Met feestverlichting en typisch Spaanse attributen
wordt de zaak versierd om de
klanten helemaal het 'fouenas
noches' gevoel te geven. Een
live-muzikant zorgt ervoor dat
het Spaanse sfeertje compleet
is.
Marleen Grotenhuis

Jan van der
Meer (zittend
rechts) geeft
regelmatig videocursusscn.
Hij gebruikt
Zandvoort
vaak als decor
Toto Van der
Mooi Video

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Geef je ogen de kost
Het Strand-, Zee- en Juttersmuseum heeft zondag de 2500-e
bezoeker begroet: de familie Lenfermk uit Enschede. Het echlpaar met twee zoons stelde de uitleg van de jutters Wim Kruiswijk en Victor Bol zeer op prijs. „Zoals altijd in het leven zie je
maar weer eens dat schoonheid en curiosa ontstaat als je je ogen
de kost geeft," schreef meneer Lenferink in het gastenboek.

Schoonmaken is educatief
De jutters van het Strand, Zee- en Juttersmuseum hebben
inmiddels toch toestemming gekregen om in de winter met een
strandwagen over het strand te njden. Ze willen namelijk jutterstochten voor groepen organiseren en het strand opruimen
„Dan slaan we twee vliegen in een klap. Het is educatief en voor
de gemeente is het prettig dat het strand schoner wordt," aldus
Victor Bol.

Reebruine ogen

Foto Marcel Carels
Het reekalfje Nanja, dat op 26 juni moederziel alleen in de
Amsterdamse Waterleidingduinen gevonden werd, is inmiddels
overleden. Nanja is vermoedelijk bezweken aan tekenbeten. Ze
is na haar korte verblijf bij Marcel Carels van het dierenasiel in
Zandvoort verhuisd naar een reeenopvang in Soestduinen.
„Eerst ging het goed, maar op een gegeven moment wilde ze niet
meer drinken," vertelt Ton van Galen van de reeenopvang. Hij
heeft haar daarom naar een dierenarts gebracht. Ze kreeg vocht
en voedsel via een sonde. De dierenarts moest haar echter na
vier dagen laten inslapen, omdat ze te ziek was. Marcel is nu erg
bedroefd „Ze had zulke mooie reebruine ogen."

Een dagje Marlboro Masters
De meeste mensen hebben zich uitstekend vermaakt tijdens de
Marlboro Masters. Een enkeling ergerde zich aan de afsluiting
van het dorp en vloog bijna een agent naar de strot. Een familiefeest in Huis in het Kostverloren, waar een oma haar negentigjarige verjaardag vierde, dreigde dan ook mis te lopen Maar er
waren ook mensen aan het werk. Zo waren dertig vrijwilligers
van het Rode Kruis uit Zandvoort en Heemstede paraat op het
circuit. Ze hoefden slechts tien keer in actie te komen. Helikopterbestuurders hadden het wel druk dit weekend.
Volgens het geruchtencircuit hadden koninklijke paar Bernhard
jr en Annette Sekreve en diverse belangrijke coureurs geen zin
om in de file te staan. Anderen, zoals de 22-jarige Falco en zijn
vrienden, kwamen gewoon met de trein vanuit Haarlem. Hij was
echter wel teleurgesteld dat hij 15 gulden extra voor een bezoek
aan de paddock moest betalen, al stond dat van te voren nergens aangekondigd volgens hem. Bovenop de 35 gulden entree
was dat een duur grapje. Gelukkig was het treinritje goedkoop.

Eerlijke schilder
Schilder Cees Visser is verguld met alle reacties die de bezoekers ,
van zijn tentoonstelling in de bieb in zijn gastenboek hebben
geschreven. Bijna zeshonderd mensen bezochten volgens hem
de expositie. Een van hen schreef: 'De eerlijkste schilder van Zandvoort!' Een ander reageerde met 'volgens mij heeft u veel
geduld om al die steentjes een voor een te schilderen'. En: 'Bij
het zien van uw prachtige schilderijen was ik weer even terug in
mijn jeugd.'

In bikini en zwembroek lekker schaatsen Gekker kan het bijna niet Op het
Badhuisplem m Zandvoort is een schaatsbaan van 15 bij 30 meter geplaatst.
Zeven dagen per week van tien tot tien kan iedereen

schaatsen met
uitzicht op zee
De tent, die op het schelpenvak
>taat is namelijk open aan de
;eekant Aan de kant van
iet Badhuisplem is
?en glazen wand
:odat alle vernchtmjen gadegeslagen
cunnen worden
i/oor degene die de
jzers al ver hebben wéggestopt voor het wmtersei;oen is er ook een oplossing.
BIJ de schaatsbaan kunnen ook
schaatsen gehuurd worden

De bouwer van de schaatsbaan, de firma
loeks Ice and Waterworld biedt m samenwer;mg met deze krant de lezers een korting aan
>m de combinatie van schaatsen m de zomer
;en keer mee te maken Tegen inlevering van
>nderstaande bon bij de kassa van de schaats>aan krijgen lezers 2,50 korting (normale
jntreepnjs5 gulden)
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Administratief/kantoorpersoneel
BEN JIJ IN BEELD?
Voor het verrichten van administratieve en secretariële werkzaamheden zoals het geautomatiseerd samenstellen van
overzichten, het uitwerken en verwerken van inkoopgegevens,
het signaleren van afwijkingen in planningen en het redigeren
en uittypen van rapporten en brieven.

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Particulieren 50% korting!

ZIJN WIJ IN BEELD?
Leverancier van producten en diensten voor professionele
makers en gebruikers van beeld op de markt voor visuele
communicatie. Al meer dan honderd jaar een begrip op het
gebied van foto-, studio- en audiovisuele apparatuur. Wij zijn
CAPI LUX VAK en we zijn op zoek naar jou. Tenminste, als je
iets voelt voor een leuke baan bij een leuk bedrijf, actief in een
markt die door snelle technische ontwikkelingen nooit meer
rustig wordt. Ter ondersteuning van onze AFDELING INKOOP
(Peter en Marieke) zoeken we jou,

Personenauto 's
te koop aangeboden

Bedrijfshuisvesting
te huur aangeboden
AMSTELVEEN - kantoorunits
:.h. 18 en 43 m2. Uitstekende
ocatie. Receptioniste en
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
lelefoniste. Airco.
kamerverhuizingen/transport.
Prima bereikbaar ook o.v.
Voll. verzekerd, 020-6424800
Info.: KCM 020 - 6008975.

Verhuizingen

Kennismaking

SAABservice Molenaar BV
Rep., onderhoud en APK
SAAB 9,3 - 9,5 - 900 - 9000
Eigen rev.afd. voor SAAB
motoren/versn.bak
Div. SAAB occ. bj. '90/'94
Tel. 023-5614097

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

0906-lijnen

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Nieuw! Ieder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact
Bel: 0906-1 8.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

Nieuw! De kennismakingslijn!
Bel nu gratis voor de leukste
contacten 0800-4901
(b.g.g. 010-2946164)

Nu 50 cpm! Gay privé!
Daling en direct apart
Bel nu 0906-98.30

Geen wachttijden, geen
saaie intro's. Direct apart!
0906-1721 (100 cpm)

Clubs en privéhuizen
Cynthia

Geen 0906 op je rekening! Bel
nu gratis de datinglijn 08004901 (b.g.g. 010-2946151)

Vrouwen, 18-55, geven telnr.
voorcontact! Bel: 0906-18.22
Postcode daling: vrouwen
uit jouw postcodegebied!
Ogpm).
(Voor meer informatie zie de elders afgedrukte bon).
0906-17.17 (60cpm)
lief, Ind. meisje 20 jr. verwent heren/echtp. thuis/hotel, licht
wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2
getinte meisjes gevr. 06-25293125. Ontvangst mogelijk.
kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
zend uw brief dan aan:
Gezellige,
Limburgse
club
bedrijfslogo/vignet,
Micro's Weekmedia
heeft plaats voor enkele Micro-advertenties opgegeven
Postbus 156
voor
maandag
15.00
uur,
meisjes,
intern
mogelijk.
Met
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
1000 AD Amsterdam
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:
worden
al
in
dezelfde
week
op
garantieloon.
Pin-up
Club,
met 0906-50.50.232.
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
Rijksweg 13, Herten. Tel. woensdag geplaatst.
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
Ben jij een slanke man tot 40 Ben jij een dame tot 45 jaar 0475-332371 (bellen na 18 u.)
Ed. 1 t/m 10:
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.
jaar met dezelfde interesses die van spanning houdt, dan
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer
als ik, dan mag je me bellen. ben ik op zoek naar jou. Bel je
Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Belangstelling?
Ik hou van romantiek, Elvis, voor een gezellige afspraak,
Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
dieren en kinderen. Ik ben een misschien komende week
drukke, rommelige, volslanke tijdens de vierdaagse? Ik heet
Ed. 11 t/m 15:
vrouw en heb 2 kinderen. Roy, 41, heb een slank posAmstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Spreekt dit je aan reageer dan tuur en kom uit de omg. van
Schrijf een sollicitatiebrief met CV naar: Capi Lux Vak
Courant en de Ronde Vener.
Boxnummer
spontaan.
Boxnummer Nijmegen.
Afd.
Personeelszaken
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.
821004
321456
Basisweg 42
1043 AP Amsterdam
Ed. 1 t/m 17:
Gaan reizen met de camper Een heerlijke bos- of strand020-5858585
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
die ik aan het opbouwen ben wandeling, lekker kamperen
zou ik graag met iemand sa- en fietsen zijn dingen die wij
Courant, en de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
men doen, daarom ben ik op doen. Ik ben een vrouw van
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
zoek naar een leuke vriendin, 30 jaar en ik heb een dochterzet talent in beweging
Ed. 17:
een maatje. Ik ben een boog- tje van 6 jaar. Ik zou het leuk
Zandvoorts Nieuwsblad.
schutter van 29 jaar, 1.65 lang vinden als iemand hierop reaInspiratie
en weeg 65 kg. Spreekt het je geert. Tot Ziens.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.
Wat is er mooier dan een boeiende en inspirerende werkom- aan,
Boxnummer 345346
geving? Een omgeving waar je inzet wordt gewaardeerd en 775662bel dan. Boxnummer
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
waar je jouw kwaliteiten verder kunt ontwikkelen?
Mijn naam is Wendy, 22,
rekening gebracht, alsmede f8,50 administratiekosten.
Gezellige 57-jarige vrouw met woon alleen met mijn dochter* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
Kansen
donkerblond haar zoekt een tje en ik ben op zoek naar een
verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd.
RECEPTIE SERVICE bv biedt je de mogelijkheid om je te niet rokende man met een derde die het gezin compleet
Hiervoor wordt f 6,50 in rekening gebracht.
ontwikkelen. Je komt als RECEPTIONISTE te werken bij top auto voor een leuke L.A.T.- kan maken. Ben jij dat? Laat
500 bedrijven in Nederland zoals banken, ministeries, tele- relatie. Voel je je aangespro- dan wat van je horen. Voor
Alle prijzen excl. 17,5 °/o BTW.
communicatie- en IT bedrijven en andere bedrijven in jouw ken, bel me, dan kunnen we meer details: Boxnummer
omgeving. Organisaties die hoge eisen aan je stellen.
een afspraak maken. Box-201814.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:
nummer 320395
Ben jij een leuke jongen van
Carrière
Tel: 020-562 62 71
Jongen
van 24 jaar zoekt een ongeveer 25 jaar en hou je net
Dankzij een persoonlijk ontwikkeltraject met diverse cursussen
t/m 3 regels
f 6,06
biedt Receptie Service bv je de mogelijkheid je te ontwikkelen leuke dame tussen de 20-30 als ik van uitgaan, dan kun je
Fax: 020-665 63 21
voor de functies van: Regio-receptioniste, Seryicedeskmede- voor een leuk gesprek en met mij een afspraak maken.
(Bezorgklachten tel. 0900-8998200)
t/m 4 regels
f 8,08
misschien
nog
veel
meer.
Kun
Ik
heet
Celine
en
ik
ben
20
werker en Management-assistent. Je basissalaris is aantrekkejij mij overtuigen dan kunnen jaar. Bel je me vlug? Boxlijk en groeit mee met jouw ontwikkeling.
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
t/m 5 regels
f 1 0,1 1
nummer 302708.
we snel iets afspreken.
Micro's Weekmedia
Boxnummer 806334
t/m 6 regels
f 12,13
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
Solliciteren
ik zoek, is een sympa(Ook voor reacties met briefnummer)
Als je een mbo werk- en denkniveau hebt, ABN spreekt, een Vrouw van 44, volslank, rood Wat
thieke,
warme
man
voor
get/m 7 regels
f 14,15
leuke en representatieve uitstraling hebt en goed met mensen haar, grijs-groene ogen, mo- zelligheid en misschien een
of afgeven bij:
overweg kunt, nodigen wij je uit te informeren naar jouw kan- del bij de kapper, dus ik wissel relatie. Ik wil heel graag lief en
t/m 8 regels
f 1 6.1 7
Balie Amsterdams Stadsblad,
sen op een parttime of fulltime baan als receptioniste bij Re- vaak van kapsel, ben wel een leed met je delen. Ik woon in
Het Parool gebouw,
t/m 9 regels
f 18,19
ceptie Service bv.
serieus type en zoek een
omg. van Gouda!
Wibautstraat 131, Amsterdam
De werving & eerste selectie is in handen van KineticS Human Creoolse vriend. Boxnummer de
Geopend: maandag t/m vrijdag van
Boxnummer 361958
t/m 10 regels
f 20,21
Resources. Één van onze consultants helpt je graag bij het 361907.
09.00-17.00 uur.
uitstippelen van jouw persoonlijke loopbaan.
Ik ben Maria, huisvrouw, 53,
Els, rood haar, slank, 36,
gezellig, heb humor en hou
Prijzen zijn incl. 1 7,5 °/o BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Bel op woensdag of donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur aantrekkelijk, zoekt een gezel- van terrasje pikken en thuis
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
gratis: 0800-5463842
lige, goed uitziende man, het zijn. Wil jij mij leren kennen?
liefst uit de omg. van Amster- Boxnummer 397763
Naam:
dam. Boxnummer 200555
21-Jarige Wanda zoekt via
Uitgaan
Adres:
deze weg een leuke jongen
om mee uit te gaan! Hoort zij
Sportcafé Zandvoort voor Don.dag/dansontmoetingsav.
;
van jou? Boxnummer 364618.
'Postcode/Plaats:
Telefoon: .
bruiloften, recepties, perso- voor singles 30+ De Ossestal
Micro-advertenties opgegeven
neelsfeesten,
verjaardags- Nieuweln 34 bij Osdorperban
voor maandag 15.00 uur,
Snel een Micro-advertentie
Plaatsingsdatum/data:
feestjes,
catering. 023- 88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!
worden al in dezelfde week op opgeven? Bel 020-5626271
5715619:06-54616812.
of fax uw tekst naar 020woensdag geplaatst.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++,
6656321.
auto v.d, zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
Evenementen
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijParticulieren
Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
dag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
ontvangen
Amsterdam 19-20aug. en
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
50% korting!
23-24 sept. 0481-422564.
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Administratief Assistent!

ZET JEZELF IN BEELD!

KineticS Human Resources
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Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere

Met de Postcode Loterij naar de musical Elisabeth.

Opleidingen en cursussen
Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Gevraagd: betrouwbare,
Huish. hulp y.± 2 u. p. week,
HUISHOUDELIJKE HULP
liefst i.d. middag bij ouder
voor 4 uur per week in
echtpaar. Tel. 023-5716085.
Dans- en balletles
Zandvoort. Beloning ƒ75,-.
SALSA WORKSHOP. Elke Micro-advertenties opgegeven Tel. 06-22324957 (na 20 uur).
zondagmiddag van 16.00 tot voor maandag 15.00 uur,
19.00 uur. Borgerstraat 112, worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.
tel. 020-6737269.
Lieve en betrouwbare op- Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
pas/hulp gezocht voor onze
Lichaamsverzorging
Micro's Weekmedia
baby. 2 middagen en avonPostbus 156
PERMANENTE MAKE-UP
Sportmassage, ontsp. mas- den. Omg. A'dam Zuid.
1000 AD Amsterdam.
professioneel én betaalbaar! sage Shiatsu, voetreflex, ook Tel. 020-6722256.
Vista Studio. 020-6201914.
zonnebank. Tel. 023-5714092

Win nu kaarten!
Speciaal voor u als deelnemer
van de Postcode Loterij liggen
nu 2 toegangskaarten klaar
voor de mooiste musical van

Oppas en au-pair

Muziek en -instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Kunst en antiek
VEILINGGEBOUW
AMSTELVEEN
heden inbreng voor veiling
28 en 29 aug. Spinnerij 33
Amstelveen 020-6473004.

Musicalsterren als Pia Douwes
en Stanley Burleson voeren u
mee naar de wereld van Sissi,
keizerin van Oostenrijk. Haar

aangrijpende en romantische
levensverhaal is omgetoverd

in schitterende musicalsongs

Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.

in een onvergetelijk decor. U
kunt een avond bij dit historische spektakel aanwezig zijn.

Want als u de bon in deze

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slqtenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

02 05 25 27
40 41 46 47
50 51

dit seizoen: Elisabeth.

Dieren en -benodigdheden

Te koop aquarium met verlichting hxbxd. 37x60x30, incl.
pomp + verwarming compl.
ƒ100,-. Tel. 023-5717708.

K I E N !

advertentie nu instuurt maakt

u kans op twee kaarten.
Uiterlijke inzenddatum is don-

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave. Tel.
5719800 na 19.00 uur.

derdag 17 augustus. Wees er

snel bij, want op is op! Tot
ziens bij Elisabeth!

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

8385 GH
in Vledderveen Dr.
met
13 winnende loten

ƒ 25.000,voor elk lot
en voor
8385 GH 055

extra: een BMW!

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

CESPECIAUISEERD IN CARAVAN-. .
BOOTSEN BANKSTELSTOFFERINQEN

;;

;% ^fe

V; • Matrassen, bedden én bedtipdems ','
ü ^ f O T t a i 50% 'Korting OP=ÓP
aSasOTx200x16vsg35
: v
,} v
Matras 90x200x16 latex 5 zones damast • • ' . .
Malras I40x200)(18^g25 ;
••>.
Matras 140x200x18 pokketvering 5 zones
Matras 140x200x20 faonell binnenvering
Stapelbed 90x200 suberkwaliteit0p=0p/
Dubbeldivanbed spiraalbodem zwart of wit
Dwarsgespannen spiraalbodem 70-80-90x200
Etectrischelattenbodem : v
v;
70-80-90x200 3 Jaar garantie superkwaliteit
jLattenb«|einRuWii28iats; y •;.
^p-9ÖjöpOkwaliteilsbpdfim y
v:
Kapokkussen ;
.• \
v
Boxplllow kwaliteitskussen v
:
Latexvlokkussen
l

Autoverzekering
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Kijk 13 augustus:
Uniek in Nederland!- Geen
BKR-toetsing, maar toch geld.
0900-20 20 720.

van 279,-voor,198,van 579,- voor 398,van125,-voor 98,j
van 85,- voor 49,95
van 59,- voor 39,95
van 49,- voor 24,95

Personeel gevraagd
Algemeen
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Bel 020 - 562 62 71
voor het snel opgeven
van uw Micro-advertentie.

10 augustus
Camping 't
Haasje Olst

Oproepen

van 185,- voor 98,van 595,- voor 440,- Gevraagd voor marktonderzoek in Amsterdam: dames/heren
Van 289,- voor 225,- 18 tot 35 jaar die alcoholische dranken drinken. U krijgt hier
van 550,- voor 450,- een vergoeding voor. Inlichtingen 020-6654447.
van 389,- voor 279,Mededelingen
van 995,- voor 4?5,'van 895,- voor 495,Wilt u de familie Neutel wat

Papaverweg 17 /
Amsterdam-Noord tel. 020-6324959
Insulindeweg 511
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Post esweg 87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid
Tel. 020-4703049
|v > '
Filiaal Van Woustraat donderdag koopavond
v
; ;
'i'/^>.-^^-yy :'''' ^. . wvm.pmk.nl : •. •',-;•.';;/V-.; : - ' , .

Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text,

Financieringen

Mousaka
Express

meegeven voor Aruba, stop
dan iets in de spaarpot in de
Zeestraat Apotheek.

BEDANKT
Het was heerlijk!

Felicitaties
HOERA,

Liesbeth v.d. Bos
wordt morgen, 10 augustus,
50 JAAR
Gefeliciteerd, Stien en Wil.

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Weggelopen dieren
Wie heeft Balou, een cyperswitte kater gezien? Weggelopen 1 augustus, omg. Kanaalweg in Zandvoort. Wilt u
a.u.b. bellen als u Balou gezien heeft? Tel. 5717233.

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Pia Douwes en Stanley Burleson, de sterren in 'Elisabeth'

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd

Snel een Micro-advertentie
opgeven?
Bel 020-5626271
of fax uw tekst
naar 020-6656321.

Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.
Tel. 020-6794726

Rijvaardigheids
training
Zetfouten voorbehouden

MAAK MIJ EEN POSTCODE-MILJONAIR!!
ik wji kans maken op alle prijzen in de Nationale Postcode
Loterij, inclusief de Postcode-Kanjer, deJackpot,de Straatprijzenen
de wekelijkse Kten-prijzen. Hiermee steun ik 28 goede doelen.
D 3 loten (3 x ƒ 12.50)
D 2 loten (2 x ƒ 12,50)
D 1 lot
(1 x / 12,50)

D de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:.

A.u.b. uw kevza aankruisen en verder invullen in bloktetters. Deelname houdt in
aanvaarding van tiet reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Ledenservice, tel.
0900 -3001500 (35 cpm!.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand
de inleg voorde maandelijkse trekking en eenmaal per jaar. voor
de extra trekking van nevenstaande rekening af te schrijven.

Postcode:
Plaats:.
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven f 10.000,-

Woonruimte te huur gevraagd
Ouder echtpaar zoekt woonruimte te huur. Verdieping, flat
of huisje, voor permanente
bewoning in Zandvoort.
Tel. 023-5717032.

11 augustus
Havelter
Zomerspektakel
Havelte

22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055
(99 cpm) om ka n s te
maken op een:

Datum:
Handtekening:

150.00.32

Hoofdsponsor van S AI L 2000
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie
onder nummer LO. 890/0098/831.5 d.d, 19/12/1997.

Bon uitknippen en in een envelop {zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Tiende Marlboro Masters
feest voor toeschouwers
ZANDVOORT - Ruim
60.000 toeschouwers genoten
tijdens het weekend van de
tiende Marlboro Masters op
tiet Circuit Park Zandvoort.
Naast fraaie demonstraties
waren de races bijzonder
spectaculair. Winnaar van de
Formula 3 race werd de
Fransman Jonathan Cochet.
Zandvoorter Fred Hehl
kwam uitstekend voor de
dag door in de Renault Megane klasse een fraaie tweede plaats op te eisen.

kon het tempo goed volgen
maar had net geen snelheid genoeg om een plaats in de top
vijf te behalen.
Fred Hehl deed het in de
laatste race van het weekend
uitstekend. De Zandvoorter
kwam snelheid te kort om te
strijden om de eerste positie,
die naar Marcel Kesseler ging,
maar in het gevecht om de
tweede plaats hield de Zandvoorter het hoofd koel. Hehl
reed constant op de tweede
plaats en leek enige ronde voor
het einde, toen Loek Bodelier
De demonstraties zowel za- gebruik maakte van een slipfcerdag als zondag vielen gewel- pertje van de Zandvoorter, gedig in de smaak bij het razend noegen te moeten nemen met
enthousiaste publiek. De Fer- een derde plaats. Echter met
rari Formule l coureurs Ru- nog twee ronden te gaan zette
bens Barrichello en Michael Fred Hehl zijn auto naast die
Schumacher zorgden voor su- van Bodelier en passeerde
per snelle ronden, prachtige deze fraai.
Na de finish kreeg Hehl de
burn-outs en proefstarts op
mededeling
het rechte eind. Bovendien ga- teleurstellende
ven 500-cc motorcoureurs Car- dat hij tien strafseconden
los Checca en Randy Mamola kreeg en dat betekende terugen de rallytopper Tommi Ma- plaatsing naar een zevende
tinen en mooie show. Vooral plaats. „Ik heb meteen beroep
tiet wedstrijdje tussen Checca aangetekend," zegt Fred Hehl.
en Mamola, wie het langst op "En dat beroep is toegewezen,
het achterwiel kon rijden sloeg dus ben ik gewoon tweede geenorm aan.
worden. Waarom ik gestraft
Bij de wedstrijden ging het werd, stelde eigenUjk niet veel
vooral om de strijd in de For- voor. Ik was op de grid een halmula 3 klasse. Door afgeslagen ve meter over de streep geremotoren in twee pogingen om den. Men probeerde mij terug
deze Marlboro of FormlulaS te duwen maar dat lukte niet.
van start te laten gaan, kreeg Toen ben ik een klein stukje
tiet publiek uiteindelijk een zelf achteruit gereden en daarrollende herstart voorgescho- om werd ik gestraft. Gelukkig
teld. Jonathan Cochet startte werd mijn protest toegewezen
vlekkeloos en leidde van start en doe ik nog steeds mee in de
;ot finish. Geen enkele coureur strijd om de titel. Het was
kon het de Fransman moeilijk trouwens wel lullig want, ommaken. De strijd om de tweede dat ik in eerste instantie terugplaats was nog wel even span- gezet werd, miste ik wei het
nend maar de Brit Ben Collins podium en de bloemen."
In de Libertel DTTC ging de
sloeg de aanval Tomas
Scheckter uit Zuid-Afrika keu- strijd om de eerste plaats, zoals gebruikelijk dit seizoen,
rigaf.
Jeroen Bleekemolen startte tussen de BMW's van Duncan
vanaf een tiende positie en om- Huisman en Sandor van Es.
dat voor hem enige coureurs Deze coureurs zijn veruit de
de'baan uitvlogen werd al snel snelste van deze klasse en oneen zevende plaats ingeno- dervinden weinig tegenstand.
men. De jonge Bleekemolen Op achterstand werd Phil Bas-

tiaans derde. Frans Verschuur
leverde nog een felle strijd met
Allard Kalff. Plaatsgenoot
Kalff kwam iets te kort en
moest genoegen nemen met
een vyfde plaats.
Jan Lammers kwam als gastrijder in de Pearle Alfa 156 in
actie. De Zandvoorter reed een
goede race en eindigde als zesde. In de Formula Ford kwam
Jan-Paul van Dongen vermogen te kort om op het hoogste
niveau mee te doen. Voor Van
Dongen was niet meer weggelegd dan een negentiende
eindklassering.
Broer Danny van Dongen
verging het al niet veel beter,
maar daarvoor waren excuses
aan te dragen. De hectische
start van de Radio 538 Citro*n
Saxo Cup zorgde voor veel
brokken. „In het gedrang op
weg naar de Tarzanbocht werd
ik geraakt door Struijlaart, die
daarna ook Natasja Smit raakte. Mijn wagen stond bijna
haaks in de rijrichting, maar ik
hield de auto onder controle
en kon mijn race bijna zonder
schade vervolgen," aldus Van
Dongen.
Smit hield haar wagen niet in
bedwang wat leidde tot een
fors startongeluk met vier
zwaar beschadigde auto's. De
safety-car kwam in de baan
dus Van Dongen stopte zoals
dat hoort. Echter de Zandvoorter werd keihard aangereden daar alweer Strmjlaart.
Met een zwaar beschadigde
auto vervolgde Danny van
Dongen zijn weg maar meer
dan de laatste plaats zat er
niet in. „Ik ben hier echt ziek
van. Wat Struijlaart deed was
nergens voor nodig, de race
was immers geneutraliseerd."
Dillon Koster was eveneens
niet erg te spreken over de manier van rijden van enige concurrenten. „Sommige jongens
rijden niet volgens de regels,"
stelde Dillon Koster. „Ik ben
nu negende geworden maar ik
denk dat ik nog wel wat plaats-

jes opschuif omdat er diskwalificaties zullen volgen. Over
mijn race ben niet echt ontevreden. Ik heb leuke gevechten
geleverd, maar kon niet dicht
bij de kop komen. Door overstuur kwam ik zo'n seconde
per ronde te kort op de top,
maar het blijft mij altijd een
kick geven voor zoveel publiek
te racen."
De race werd overigens gewonnen door Michel Schaap,
die Christiaan Frankenhout en
Sandra Douma net voorbleef.
Aaldert Stobbelaar

Uitslagen
Formule 3: 1. Jonathan Cochet (Fra) Dallara-Renault, 2.
Ben Collins (GBr.) DallaraHonda, 3. Tomas Scheckter
(ZA) Dallara-Renault,. 7. Jeroen Bleekemolen (NL) Dallara-Opel.
Libertel DTTC: 1. Duncan
Huisman, BMW 320/E46, 2.
Sandor van Es, BMW 320/E46,
3. Phil Bastiaans, Renault Clio,
5. Allard Kalff (Zandvoort)
Mitsubishi Carisma.
Pearle Alfa 156: 1. Boy Zentveldt, Alfa Romeo, 2. Ferry
Duivenvoorde, Alfa Romeo, 3.
Frank Kerseboom, Alfa Romeo, 6. Jan Lammers (ZandDe winnaar van de Formula 3, Janathan Cochet, wordt meteen na de finish bedolven door fotografen en serpentines
voort).
Foto: Chris Schotanus
Formula Ford: 1. Mike den
Tandt, 2, Robert Doornbos 3,
Bas Schothorst, 19. Jan-Paul
van Dongen (Zandvoort).
Radio 538 Citroen Saxo Cup:
1. Michel Schaap, 2. Christiaan
Frankenhput, 3. Sandra Douma, 9. Dillon Koster (Zandvoort), 19. Danny van Dongen
(Zandvoort).
Fly You Renault Elf Megane
Trophy: 1. Marcel Kesseler, 2.
Fred Hehl (Zandvoort). 3.
Loek Boedelier.

rcuit Park

ldvoort

r

Park

Jonathan Cochet kan zijn geluk niet op tijdens de huldiging

Foto: Chris Schotanus

'Yes, yes, we
hebben hem'

ZANDVOORT - Op zaterdag is het redelijk rustig in
Zandvoort. De zondag is echter andere koek.
De demonstratie op zaterdag van Rubens Barrichello is
er een om in te lijsten. De ah's
en de oh's zijn niet van de
lucht. Barrichello, maar ook
motorcoureurs Carlos Checa
en Randy Mamola, worden
met een klaterend applaus bedankt door de 15.000 toeschouwers. Zondagmorgen is
het veel drukker. De meeste
toeschouwers zijn verstandig
geweest en hebben de trein genomen. De suppoosten bij de
ingangen hebben het druk,
maar zorgen ervoor dat de toeschouwers snel door kunnen
lopen.
De drukte is gigantisch op de
tribune en op de duinen, maar
ook op en rondom de pits puilt
het uit. Het wachten is vooral
op Michael Schumacher. Drie
jongens achter de pits staan al
lange tijd geduldig te wachten.
Hun geduld wordt beloond.
„Daar komt-ie," zegt de een.
Meteen duwen de drie Michael
Schumacher posters in de
hand. Hij neemt de tijd voor de
knapen, die vervolgens een gat
in de lucht springen met de
gekregen handtekening. „Yes,
yes, we hebben hem," schreeuwen ze met gebalde vuist.
Volleyballer Bas van de Goor
en de pas getrouwde prins
Bernhard junior met zijn Annette worden met alle egards
behandeld. Rijk de Gooyer
heeft het minder makkelijk. De
acteur heeft een kaart om zijn
nek, maar die is blijkbaar niet
geschikt om overal maar rond
te lopen. De Gooyer beent
kwaad richting vip-box om zijn
woede weg te spoelen.
Na de demonstratie van
Schumacher staat er nog een
race op het programma. Voor
de deelnemers in de Renault
Megane klasse is de belangstelling echter niet groot. Tienduizenden verlaten het circuit.
Zij gaan op zoek naar auto of
motor of lopen richting station. De Politie Kennemerland
heeft een verkeerscirculatieplan opgesteld en dat werkt
perfect. Zo rond half zeven is
de drukte voorbij. Volgend jaar Voor de start wordt Jeroen Bleekemolen bijgestaan door een fraaie dame met een eveneens fraaie
komen de toeschouwers terug. tatoeage op de rug

Foto: Chris Schotanus

Schumacher vermaakt het publiek opperbcst met een prachtige demonstratie
Foto: Rob Knotter

De Renault Meganes van Dennis Nieuwenhuis en Joan Straatman geven elkaar geen ruimte en belanden in de grindbak

Foto: Rob Knotlcr
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Verbouwingsverkoop bij Gasse Wonen
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Vechten om de krant komt in de
beste families voor.
Er zijn nogal wat families waar regelmatig een gevecht wordt geleverd om wie
als eerste mag genieten van het laatste nieuws. Zo belangrijk zijn een paar velletjes
papier in ons leven.
Dat geldt niet alleen voor de krant, maar ook voor tijdschriften, informatiebrochures, sinterklaasfolders, vakantiekaarten, bankafschriften, kortom, vrijwel alles
wat we dagelijks aan papier in de brievenbus vinden. Papier en karton zijn zo belangrijk
in ons leven dat we het zelfs goed bewaren. Moeders knippen de lekkerste recepten
uit, pubers behangen kamers met favoriete strips, popsterren of droomauto's, oma's
hebben vaak dozen vol met ansichtkaarten, kindertekeningen, chique doosjes en
keurig opgevouwen velletjes cadeaupapier. Want weggooien zou toch jammer zijn.
Als je er even over nadenkt, hebben we eigenlijk ons leven lang plezier van
karton en papier. Zelfs van oud papier. Want 75% van het papier dat we in
Nederland gebruiken, gebruiken we weer om nieuw papier van te maken. Van A4'tje
tot toiletpapier. Van verpakkingen tot kartonnen verhuisdozen.
Oud papier is daarmee in ons land de belangrijkste grondstof voor de fabricage
van karton en papier. Als we hout als grondstof nodig hebben, dan gebruiken we
daarvoor met name bomen afkomstig uit Europese bossen die op een verantwoorde
wijze worden beheerd.
Voor iedere gekapte boom wordt minimaal één boom teruggeplant. De totale
bosoppervlakte in Europa is de afgelopen jaren dan ook niet af-, maar zelfs toegenomen.
Wil je meer informatie over leven met karton en papier, neem dan contact
op met het Informatiecentrum Papier en Karton via www.papierinfo.nl of via
telefoonnummer 020 - 654 30 43.

Ons leven lang plezier van papier.
n»»'

PARTICIPANTEN IN HET INFORMATIECENTRUM PAPIER EN KARTON ZIJN: KONINKLIJK VERBOND VAN GRAFISCHE ONDERNEMINGEN, NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND, VERENIGING GOLFKARTON EN VERENIGING VAN NEDERLANDSE PAPIER- EN KARTONFABRIEKEN.
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Nissan Almera Tino
n showroom
e nieuwe Nissan Almera Tino staat sinds 1 augustus in de
showroom. De ruimtewagen vormt een goede aanvulling
op de Almera-lijn, die verder nog bestaat uit de hatchback
n de sedan. De auto biedt plaats aan vijf inzittenden en is zeer
veelzijdig: het interieur is op wel 24 verschillende manieren in te
leien.

PT Cruiser 2.01 Limited Edition

Vertwijfelde
aanblik

ie stoelen zijn op zo'n manier ontworpen dat ze op meerdere manieren
i te klappen zijn, opzij kunnen schuiven of zelfs geheel te verwijderen
i|n De mpv is bijvoorbeeld gemakkelijk om te vormen m een vierzitter
net daarnaast nog genoeg ruimte voor bagage. Ook de opbergmogelijkieden zijn divers. Onder elke voorstoel is bijvoorbeeld een ruime opber;lade te vinden. Aan de achterzijde van deze stoelen is een uitklapbaar
afeltje bevestigd dat voorzien is van een uitsparing voor een blikje,
ekend van de Renault Scénic, en nu dus met succes toegepast in de meu/e Nissan

eer dan welke auto ook trekt de nieuwe Chrysler PT
Cruiser de aandacht. Mensen kijken om, gluren door de
I ramen en wijzen hem na. Zowel jong als oud wil hem
aanraken en bekijken. Dat is ook niet verwonderlijk de
Amerikaan lijkt wel een klassieker met zijn grote, forse neus en
gewelfde spatborden. Onderhuids is het daarentegen een op en
top moderne auto met alle gebruiksgemakken van dien.

\let als de Almera hatchback en sedan is ook de Almera Tino heel comileet. Centrale vergrendeling, airbags voorin, zijairbags, elektrisch te
«dienen buitenspiegels en ramen (voorin) en een 12-volt aansluiting
chterm zijn standaard. Daarnaast zijn er veel extra's mogelijk, zoals het
nedimensionale navigatiesysteem Nissan Birdview. In combinatie met
en geavanceerde audio-installatie met Traffic Information Management
snel m te spelen op filemeldingen: het systeem stippelt eenvoudig alteratieve routes uit.

De PT Cruiser valt in het genre van
middenklasse ruimteauto's als de
Renault Scénic Het interieur is dan
ook net zoals zijn concurrenten
geschikt voor het vervoer van vijf
personen en veel bagage Maar
met zijn uiterlijk schept de Chrysler
een heel eigen wereld

e Almera Tino kent drie uitrustingsniveaus: Comfort, Ambience en
jxury Er is keus uit drie motoren:
en 1,8- of een 2,O-liter benzinemoor en een 2,2-liter direct ingespoten
irbodiesel met intercooler. De 2,0ter is uitsluitend leverbaar met
issan Hypertronic cvt. Hiermee is
e Almera Tino de eerste compacte
pv met traploos schakelende autonaat

Ook binnenin is er een overdaad

Mi

aan smulwerk voor liefhebbers van
bijzondere vormen. Het dashboard
had zo uit een Kever kunnen
komen, maar is wel voorzien van
de modernste technieken Achter
de in de kleur van de carrosserie
gespoten panelen zijn meters met
elektronische
kilometertellmg
opgenomen
Achter het stuur valt meteen op
hoe overzichtelijk de PT Cruiser
eigenlijk is. Door de goed zichtbare
neus en de rechte achterkant gaat
inparkeren heel makkelijk. De hoge
portieren vergemakkelijken het
instappen en ook de rechte zitpositie is heel prettig Chrysler bewijst
dat een auto met een klassiek uiterlijk niet noodzakelijkerwijs onpraktisch hoeft te zijn.

)e prijzen van de Almera Tino
eginnen bij 41.495 gulden.

In het vooronder van de Chrysler
gaat een 2,0-liter viercilinder
krachtbron schuil, afkomstig uit de
Neon. Deze is goed voor 140 pk en
daarmee is de auto een kleine 190
kilometer per uursnel Ondanks de
historische vormen daterend uit
een tijd dat er nauwelijks werd
gekeken naar een lage luchtweer-

issans nieuwste is een midi-mpv
an formaat.

Zomers Terreintreffen

V

oor liefhebbers van terreinrijden houdt Suzukiimporteur B.V. Nimag 26
n 27 augustus het Suzuki 4x4
erreintreffen. Het evenement,
at
plaatsvindt in
de
dventure World
Beekse
ergen, staat open voor
uzuki-rijders die de fijne
neepjes van het rijden in het
errein willen ervaren.

Het voor de Amerikaanse automobielen zo bekende deinende wéggedrag blijft bij de PT Cruiser volledig achterwege. Ook m snel genomen bochten, over hoge drempels
en op onverhard wegdek blijft de
auto Europees geveerd De remmen zijn zeer goed berekend op
hun taak. Keer op keer staat de
auto perfect stil Op de geteste
auto zat bovendien standaard ABS.
Er is keus uit drie uitvoeringen.
Voor 45.800 gulden is er al een PT
Cruiser De geteste Limited is duurder en heeft als extra een zeer
luxueuze interieurbekledingen verchroomde wielen. Die zouden op
bijna geen enkele auto staan, maar
bij de PT Cruiser horen ze als een
dak op een huis.

Vanuit elke hoek is de PT Cruiser bijzonder om te zien
aSes Chfysler PT Cruise?
2,01 Limited Edltksrt
" Motortype. viercilinder benzine
met zestien kleppen
Cilinderinhoud: 1996cm3
Vermogen; 104 kVWl-40 pk b|
5 ?GO t p,sn,
Maximaal koppel: 138 fóm bi|
4,150 Ip.sn.
Acceleratie: gees opgave
TopstteföeJjJ: 190 km/uur
Oem, verbruik: 8,7 J/100 km
FWjs: 37,900

Gratis airco op Hyundai Excel
Hyundai brengt verkoeling deze zomer de Excel heeft voortaan standaard airconditioning aan boord De prijzen blijven echter onveranderd de dnedeurs Excel 1.3i LS staat nog altijd voor 19 995 gulden in
de prijslijsten
De uitrusting was standaard al vrij compleet met een regelbare interval
op de ruitenwissers, startonderbrekmg, een neerklapbare achterbank,
speakers met antenne en een wiswasmstallatie achter Nu is daar dus
airco aan toegevoegd

Slimme taxi

ABS
Met deze blikvanger van Chrysler
zal anoniem aansluiten in de file tot
een onmogelijke activiteit maken.
Even boodschappen doen, betekent dat daarna een bezoekje aan
de autowasstraat moet worden
gepleegd, want de auto zit onder
de vlekken van nieuwsgierige passanten. Daar staat wel tegenover
dat de PT Cruiser ondanks zijn
extravagante lijn enorm praktisch is
voor het hele gezin. Dat was vroeger nog wel eens anders

Dubbete airbags
Zprbag*

Elektrisch faedfenbare zijruiten:
tföör en actuter
A&awdittoalng
,£xtr» 12 Volts aansluiting
Stuurbekracjitiging

Tme&e controle

Dooreen wijziging in de taxiwetgeving kan smart nu ook als taxi ingezet worden Voorheen werden alleen auto's met minimaal vier deuren
toegestaan als taxi Het RDW, Centrum voor voertuigtechniek en
Informatie, heeft inmiddels een officiële typegoedkeuring afgegeven
voor het kleine tweezittertje
Het Rotterdamse taxibedrijf Hofman heeft de primeur Het is het eerste bedrijf dat de smart inzet als taxi De smart-taxi is gelijk aan een
smart City-Coupe. Enige verschillen zijn de taximeters, het taxibord op
het dak en de blauwe kentekenplaten (verplicht vanaf 1 december
2000)

Honda-motor bekroond

D

e 1.0 IMA (Integrated
Motor Assist)-motor uit
de Honda Insight is
onlangs flink in de prijzen
gevallen. Een 34-koppige jury
van de International Engine of
the Year Awards
2000
bekroonde de motor als beste.
Hiermee versloeg Honda
respectabele tegenhangers als
de Ferrari 5.5 V12, de Alfa
Romeo 2.5 V6, de BMW 3.0 6cilinder en de BMW 4.0 V8 turbodiesel.

Suzuki is al jaren marktleider van
net 4WD-segment, dat een groeiende populariteit kent. Bij het
zomerse evenement in de Beekse
aergen krijgen Suzuki-njders de
ans te ervaren wat 4x4-njden
setekent.
*\nton van de Logt, Public
Relations Manager, vertelt: "Met
ie Jimny, de Vitara en de Grand
Vitara is ons gamma zeer compleet.
De laatste tijd wordt 4x4-rijden alsnaar populairder Steeds meer
nensen ontdekken dat rijden met
sen vierwielaangedreven auto een
avontuur is. Het is geweldig om uit
sen diepe kuil omhoog te komen
in te voelen hoe de wielen grip
hijgen op het mulle zand. Wij houfen dit evenement dan ook om
Suzuki-rijders de kans te geven op
een spannend terrein te rijden."
Wie overweegt een Suzuki 4WD
aan te schaffen, is ook van harte

stand, is een verbruik van 1 liter op
twaalf kilometer goed mogelijk.
Dat duidt erop dat de PT Cruiser
met zijn eigenzinnige lijn toch heel
aërodynamisch is. De grootte van
het motorcompartiment maakt,
volgens Chrysler, montage van een
V6-motor niet mogelijk. De 2,0liter viercilinder krachtbron is zeker
niet onaangenaam, maar de roffel
van een V6-motor zou nog beter
bij deze klassiek gestileerde
Amerikaan passen.

Tijdens het Terreintreffen (26/27 augustus) krijgen Suzuki-rijders de kans hun Suzuki op ruig terrein uit te
proberen.
welkom in de Beekse Bergen.
Zowel op zaterdag als op zondag
duurt het programma van 10.00
tot 17.00 uur De principes van het
rijden in het terrein worden her-

haaldelijk uitgelegd Suzuki-rijders
die zelf geen 4x4 bezitten krijgen
de mogelijkheid in te stappen bij
een van de dealers Deze rijden de
hele dag m Suzuki's nieuwste vier-

wielaangedreven auto's op een
speciaal parcours Voor kinderen
zijn verschillende activiteiten georganiseerd, dus ook zij zullen zich
niet vervelen.

Tweede jeugd voor Renault Twingo

D

e Renault Twingo is vernieuwd. Van buiten zijn
de wijzigingen miniem,
van binnen fors. Vanaf september beschikt het grappig ogende model over een rijkere uit'usting, een hogere veiligheid
en een ander onderstel. Alle
modellen staan voortaan op 14
inch wielen. Degenen die de
1.2 achtkleps viercilinder met
60 pk te zwak vinden worden
op hun wenken bediend
"iet de 1,2-liter zestienklepper
75 pk levert.

De Honda IMA-motor won in de
categorieën tot 1,0-hter cilmderinhoud en laagste brandstofverbruik.
Volgens Graham Johnson, coordinator van de International Engine
of the Year Awards 2000 en hoofdredacteur van het tijdschrift Engine
Technology International, behoort
Honda tot de wereldtop op het
gebied van de ontwikkeling en productie van verbrandingsmotoren
Hij vertelt: "Alle juryleden zijn

maatstaf bepaalt voor een van de
belangrijkste aandrijftechnieken
van het nieuwe millemum "
Voor de verkiezing bekeek een
internationale jury van 34 vooraanstaande autojournalisten en onafhankelijke experts 's werelds beste
senegeproduceerde motoren De
juryleden kwamen uit Europa,
Amerika en Australië

De Honda 1.0 IMA-motor uit de Insight is onlangs in de prijzen gevallen.
ervan onder de indruk hoe goed de
1,0 liter VTEC-benzinemotor en de
10 kW elektromotor samengaan,
waardoor de Insight vlot accele-

reert, een uitgebalanceerd karakter
heeft en, niet op de laatste plaats,
zeer zuinig is Het staat buiten kijf
dat Honda's hybrideconcept de

De motoren werden verdeeld m
acht inhoudsklassen, waarbij er
extra prijzen te verdienen waren
voor de zuinigste motor, de meest
milieuvriendelijke motor en het
beste concept De beoordelingen
kwamen tot stand op basis van
testritten en de technische kenmerken van de krachtbronnen De juryleden hebben daarbij onder meer
gelet
op
brandstofverbruik,
geluidsproductie, prestaties en
souplesse Uit de winnaars van de
acht inhoudsklassen werd de uitemdelijke winnaar gekozen de
Honda 1 O IMA-motor

Instappen en wegrijden
D
e Summer Surprise Show
van Opel is in volle
gang. De Opel-dealer
heeft in de maanden juli en
augustus speciale aanbiedingen op de Corsa Onyx, de
Astra Pearl en de Vectra
Business Edition. Extra prettig:
alle modellen zijn uit voorraad
leverbaar. Instappen en wegrijden dus.

Uiterlijk is de nieuwe Twingo herinbaar aan nieuwe heldere kopen mistlampen waardoor
weer wat frisser uit zijn ogen
t. De bumpers zijn standaard in
kleur van de carrosserie gespo'en. Renault heeft zeven nieuwe
'Tfjes voor haar kleinste ter
beschikking gesteld en daarbij pass
ende interieurbekledmgsstoffen

De Renault Twingo heeft onderhuids de grootste veranderingen ondergaan.

&e nieuwe motor geeft de Twingo
"at meer dynamiek. Een topsneltad van 170 kilometer per uur ligt
'net de 75 pk leverende zestienlepper in het verschiet. De beken-

de 1,2-liter krachtbron met acht
kleppen blijft overigens leverbaar.
De uitrustingniveau's
hebben
mooie
Franse
namen
als
Authentique,
Expression
en

Privilege en Initiale. De laatste is
ook met navigatiesysteem te
bestellen. Deze top-Twmgo heeft
alle luxe die je maar kan bedenken,
zelfs lederen bekleding.

De Renault Twingo staat m de pnjslijsten vanaf 19.995 gulden voorde
Authentique 1.2, de 1.2 16V \•>
vanaf 22.995 gulden als Expression
te bestellen.

De Corsa Onyx beschikt - voor een
auto in zijn klasse - over een zeer
uitgebreide uitrusting. Voorzieningen als centrale deurvergrendeling,
stuurbekrachtigmg,
elektrische
ramen voor, een airbag, lichtmetalen wielen, radio met cd-speler en
een achterspoiler, net als de buitenspiegels in carrossenekleur, zijn
standaard op de Onyx aanwezig.
Vanaf 24.995 gulden verwisselt
deze Corsa-versie van eigenaar.
Opel doet er nog een schepje
bovenop met een aantrekkelijke
financiering, voor 199 gulden per
maand staat de Onyx voor de deur.
Ook de Pearl-uitvoermg van de
Astra is heel compleet. Standaard
levert Opel de Astra Pearl voor een

Deze drie modellen van Opel zijn tijdens de Summer Surprise Show met veel extra's verkrijgbaar.
prijs vanaf 36 450 gulden, met
twee airbags, ABS, airconditioning,
elektrisch bedienbare ramen voor,
luxe velours bekleding, hoofdsteunen achteren elektrisch bedienbare
en verwarmde buitenspiegels
Tijdens de Summer Surprise Show
breidt Opel de uitrusting van alle
uit voorraad leverbare nieuwe
Astra's, dus ook de Pearl, bovendien nog verder uit met een gratis

Philips autoradio met cd-speler tet
waarde van 550 gulden
Een zakelijke topper van Opel is de
Vectra Business Edition Deze middenklasser beschikt bovenop zijn
normale uitrusting over elektronische klimaatregeling, mistlampen
voor, 15 inch lichtmetalen wielen,
zijairbags en elektrisch bedienbare
en verwarmde buitenspiegels Om

het zakelijke karakter van de Vectra
extra te benadrukken, zijn alle
nieuwe, uit voorraad leverbaie
Vectra's (inclusief de Business
Edition) tijdens de Summer Surprise
Show verkrijgbaar met een Philips
navigatiesysteem voor slechts 499
gulden, een voordeel van 3000
gulden De Vectra Business Edition
zelf staat voor 44 995 gulden in de
prijslijsten

MNOVAÏIEF

ISMEM:

zitmeubel Tango
In stof Aberdeen fauteuil (111 cm) van 4080,(div. kleuren)
2 zits
(172 cm) van 5240,3 zits
(203 cm) van 5595,-

fauteuil Panta Rhei
design 1999 Hu go de Ruiter

Nu 3795,Nu 4845,Nu5150,-

fauteuil Sentia
design 1998 Gerard Vollenbrock

bank Danaïde
design 1997 Stefan Heiliger

bijzettafel Volare
design 1998 Jan Armgarc

zitmeubel Mincio
In Alcantara
2 zits
(158 cm)
(div. kleuren)
, 2,5 zits (178 cm)

-K < •

van 4119,van 4415,-

Nu 3545,
Nu 3795,

>*
tv meubel Horizon
design 1998 Willem Sterken

zitmeubel Bora-Bora
InstofAlbano
fauteuil ( 88 cm)
(div. kleuren)
2 zits
(147 cm)
2,5 zits (176 cm)
3 zits
(194 cm)

van
van
van
van

2705,3720,4305,4515,-

Nu
Nu
Nu
Nu

2450,
2995,
3495,
3895,
fauteuil Pallone
Met zit in leder Wapiti en
rug in leder Topaz (86 cm)
van 2530,- Nu 2195,-

fauteuil Papageno
design 1993 Jan Armgardt

zitmeubel Bora-Beta
Model met hoge rug en zit.
fauteuil Dolcinea
In leer Topaz (kleur zwart)
van 3280,- Nu 2850,In Alcantara (div. kleuren)
van 2885,- Nu 2690,-

In stof Albano
(div. kleuren)

fauteuil ( 88 cm)
2 zits
(147 cm)
2,5 zits (176 cm)
3 zits
(194 cm)

van
van
van
van

2940,
4240,
4800,
5160,

Nu
Nu
Nu
Nu

2695,
3750,
4245,
4575,

eettafel Quadrivio
design 1995 H ugo de Ruiter
zitmeubel Parma
Tijdloos, luchtig gevormd zitprogramma met
afritsbare kussens en prima comfort.

fauteuil Amphora
design 1996 Frans Schrofer

In stof Cybelle
(div. kleuren)
In leer Wapiti
(enkele kleuren)

2 zits
2,5 zits
2 zits
2,5 zits

(149
(179
(149
(179

cm)
cm)
cm)
cm)

van
van
van
van

3165,3390,4585,5050,-

Nu
Nu
Nu
Nu

2575,2950,4140,4655,-

stoelen Antipode
design 1995 Clemens Briels

Ons adres:
Openingstijden:
Noorderkade 1038
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
1823 CJ Alkmaar
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Telefoon (072) 5112760 Za: 9.30-17.30 uur
Volg de borden
Zondags gesloten
Q Eigen parkeerterrein www.vantil.nl

van

INTERNATIONALETOPMERKEN BIJ VAN TIL
Adele C. Aleph. Alessi. Arco. Arflex.
Artifort. Auping. Arx. 'Banz Bord.
Baxter. Behr. -Beige Chrom. Bellato.
Brand en van Egmond. Rolf Benz.
Besouw. Bielefelder Werkstatte.
Bree's. Brühl & Sippold. Cascade.
Castelijn. Cecotti. Classicon. Cor.
Danca. Danskina. deSede. Dimico.
Duresta. Durlet. Dutch Originals.
Eilersen. Felice Rossi. Fendi.
Fischbacher.
Flexform.
Flou.
Fontane Arte. Galotti. Gasparucci.
Geka. Gelderland. Ghyczy. Grange.
Harvink. Heidense. HF Style. Hülsta.
Indoor. Interstar. Jab. Hennie de
Jong. Jori. .Kartell. Kendix. Kill.
Koekoek. Kvadrat. Label. Lazyboy.
Leolux. Lourens Fisher. Van Maanen.
Metaform. Minotti. Minty. Mol &
Geurts. Molinari. Möller Design.
Montis. Moroso. Moser. Muileman.
.Musterring. Muylaert. Nelo. Norma.
Noteborn. Omnia. Pastoe. Ploeg.
Polifor'm. Pullman. RAC. Rohé.
Room by Wellis. Saporiti. Schutz.
SDB Design. Spectrum. Stelton.
Superba. Swissflex. Tecta. Team by
. Wellis. Terzani. Thonet. Thörmer.
Treca de Paris. Tonon. Walraven.
Wittmann. WK. Young International.

DESIGNCENTRUM
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iften hoeft u a lie e n

O Ik wil graag een proefabonnement op Het Parool van
3 weken voor 10 gulden, tevens maak ik kans op 2 gratis
kaarten voor Sail 2000.
Ik beslis daarna of ik abonnee word.
O Ik wil direct een abonnement op Het Parool en ontvang
Het Parool de eerste 2 weken gratis, tevens maak ik kans
op 2 gratis kaarten voor Sail 2000.

Handtekening:

(o.a. voor controle bezorging) K02500C/V

Het abonnement van mijn keuze is:

Betaling per
acceptgiro

Automatische
betaling

Kwartaalabonnement

D ƒ 112,7.5

D ƒ 110,25

Halfjaarabonnement

a ƒ 211,00

a ƒ 208,50

Genoemde prijzen zijn geldig in Nederland
Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:

Bi

J automatische betaling is mijn bank/gironummer:

Het Parool
Antwoordnummer 2470
1000 PA AMSTERDAM
Bestaande lezers van Het Parool kunnen ook meedoen, stuur een briefkaart naar Het Parool, postbus 507, 1000 AM Amsterdam,
onder vermelding van "Abonnee-actie Sail"

DEm^

U

Notaris Van Os m Amsterdam heeft de trekking van de Sponsor Loteri] van ]uh 2000 verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien of u tot de winnaars behoort. Alle prijzen worden automatisch op uw rekening gestort. De loteri| is goedgekeurd door de Staatsecretaris van Justitie onder nr. L.O 730/0002/829 d.d. 19/12/1997. Zctfouten voorbehouden.

WINNAAR
WINNAAR
VWBEETLEVOL VWBEETLEVOL
MET 1 MILJOEN
MET ƒ 225.000

Meespelen voor en met
uw eigen club betekent
dubbele winst! Want u
helpt niet alleen uw
eigen sportclub of vereniging met vijf gulden
per lot elke maand, maar
u maakt ook kans op
een auto met l miljoen
gulden, alle trekkingsprijzen en duizenden
bingoprijzen!
Zo'n bal mag je gewoon
niet voor open doel laten
liggen.

15.11.43-011

18.01.37-012

Fccstprijs voor elke deelnemer Fecstprijs voor elke deelnemer
met dezelfde geluksdag:
met dezelfde geluksdag:
ƒ 1000,-

ƒ 1000,-

GOUDEN
BINGOREIS
VAN ƒ 25.000
Kijk op
www.sponsorloterij.nl
om te zien of ü hem
gewonnen heeft!

DE WINNENDE
LOTNUMMERS
.

04.1006
06 07 00
19.1150
15.1038
17.07.41
05.1157
27 03 98
110417
09 02 08

ƒ 500,ƒ 250,ƒ 125,ƒ 100.ƒ 100,ƒ
75,ƒ
50,ƒ 25,ƒ
10,-

V

Sharp
Viewcam

videocamera

35

19 l 13 | 44~| U

Johan Cruijff
Ambassadeur Nederlandse Sponsor Loterij

Johan

45 fTeflTfTo"

Meld u aan als sponsor van uw club! Dan maakt u elke trekking kans op
zo'n gloednieuwe auto met 225.000 gulden erin of zelfs l miljoen. Plus
fantastische geldprijzen, reizen, toegangskaarten en veel meer. Aarzel niet,
grijp uw kans en doe mee! Voor maar een tientje per lot per maand bent u
sponsor van uw vereniging en maakt u kans pp alle prijzen.

Cruijff

"Ï4 f 25^ 23 !"'*"

voorbeeld 3

Hunianitas
De Nederlandse Sponsor Loterij is de loterij voor Sport, Welzijn en Cultuur. Dat betekent dat ook uw club en
vereniging in aanmerking kan komen voor een geregelde uitkering. Die bedraagt al 3000 gulden per jaar bij
minimaal 50 loten. Al meer dan 700 clubs maken daar gebruik van. Steun de club van uw hart en wordt
sponsor! Want hoe meer loten, des te meer geld in de clubkas.

•ase loopt snel op...
Gr

Dit asiel voor honden en katten
is sinds de Actie Heb Hart Voor
Je Stad beneficient geworden
van de Sponsor Loterij.
Inmiddels heeft zij 98 toten
actief in de Sponsor Loterij.
Voor dit aantal loten ontvangt
het dierentehuis meer dan
5.870 gulden extra inkomsten
per jaar. De Gouden
Wervingstip van de
Dierenvrienden: 'Wij hebben

Bezoek onze website:
Ledenservice:
Clubs en Verenigingen:
telefonisch:

£•

JB.

zelf bonnen van de
Sponsor Loterij aan
onze leden uitgedeeld, leder lid
heeft er 2 extra gekregen om
weg te geven. Ook hebben we
een oproep in ons krantje
geplaatst. Dat werkt!' Laat uw
dierenliefde spreken en vul
Stichting Dierentehuis GrootAmsterdam, code 5296 in op
de bon. Namens alle dieren hartelijk dank! BI

www.sponsorloterij.nl
0900 - 300 1400 (35 cpm)
benef icienten ©sponsorloterij.nl
020 - 677 68 80

Zo werkt het: kies hier uw favoriete club. Vul de naam en de clubcode in op de bon. Geef aan met hoeveel loten u uw
club wilt sponsoren. Siel uw eigen lotnummers samen. Vul uw verdere gegevens in en stuur de bon vandaag nog op.
Dat is winst voor uw vereniging. Plus uw kans op fantastische prijzen!
clubcode, naam en woonplaats
3118
5039
5246
3473
3158
5163
9026
3839
2001
2160
5223
3293
5176
3487
2889
9036
5195
3013
2712
3712
34G2
2052
3164
5171
5230
5312
5122
2880
3264
3810
3133
5296
5321
5158

Wiol & Willem Barendsz, Aalsmeer
Fe Abcoude, Abcoude
Sporting Flevoland, Almere
Avvn Almere, Almere
J.B.V. Bulderbaan, Amstelveen
T.V. Tïe Breakers, Amstelveen
V.V. N.F.C., Amstelveen
Ltc Amstelland, Amstelveen
Humanitas, Amsterdam
Childright, Amsterdam
Nat. Stg De Nieuwe Kerk, Amsterdam
Stg Koryo, Amsterdam
Stichting Kwakoe Events, Amsterdam
P En T Expres, Amsterdam
Mixt, Amsterdam
Amsterdams Damgenootschap, Amsterdam
V.V.A./Spartaan, Amsterdam
Dierenambulance A'Dam, Amsterdam
Stg. Herbouw Theater Carré, Amsterdam
Bowlingver. Noordam, Amsterdam
A.S.V. Schellingwoude, Amsterdam
Nivon Centraal Bureau, Amsterdam
Sporting Noord, Amsterdam
Volewyckers Afd. Handbal Amsterdam
Stg. Hart Voor Je Stad A'dam, Amsterdam
O.S.V., Amsterdam
C.K.V. Vlug En Vaardig, Amsterdam
Nationaal Reuma Fonds, Amsterdam
Stg I.H.T.A., Amsterdam
Amsterdam Huskies, Amsterdam
Stg Hondenschool Lupus, Amsterdam
St. Dierentehuis Groot-A'dam, Amsterdam
C.K.V. Mik, Amsterdam
Sportclub Neerlandia/Slto, Amsterdam

clubcode, naam en woonplaats
5177
2630

Stichting Mediacommunicatie, Amsterdam
St Amsterdamse Balletakademie,
Amsterdam
2280
Unesco Centr. Ned., Amsterdam
5107 Th & C Hurley, Amsterdam
5272 Ver. Rijdend Elec.Tram Museum,
Amsterdam
2047
Bont Voor Dieren, Amsterdam
3209
Dierenopvangcentrum Polderweg,
Amsterdam
3322 A.H.C. '31, Amsterdam
52*5
Asv Wartburgia, Amsterdam
9011 S.C. Oriënt, Amsterdam
5294
Stg. Hot Shot Events, Amsterdam
3482 De Stem Des Volks, Amsterdam
3489
S.C. Buitenveldert, Amsterdam
3365
A'damse Korfbolver. AW/DTV, Amsterdam
5003
A.V.V. Fit, Amsterdam Zuidoost
3866 Hfc Edo, Bloemendaal
3125
Csv Vitesse Breukelen, Breukelen Ut
3813
B.V. Breukelen, Breukelen Ut
3699
Hsv '69, De Hoef
3790
S.V. De Rijp, De Ryp
3648
R.K. Parochie St Petrus Banden, Diomen
3095 Stg Scouting Diemen, Diemen
3551 Jos Watergraafsmeer, Diemen
3503
S.V. Zeeburg, Diemen
5035
C.T.O.'70 Voetbal, Duivendrecht
3475 Toneelgroep Eglentier, Haarlem
3161 Hfc D.C.O., Haarlem
5226
Bowlingver. Haarlem, Haarlem
5161 Zv De Watervrienden, Haarlem
3722 Rkvv Dss, Haarlem
3924
R.C.H., Haarlem

clubcode, naam en woonplaats
5236
5329
3074
5254
3481
5146
3929
3668
5229
3216
3007
3509
3488
5260
5027
3398
3004
9007
3361
3129
5234
5346
3223
3207
3369
9009
2990
3174
3865
3841
3753
3943
5007

S.V. De Bunkert, Haarlem
C.S.V. Rapid, Haarlem
St Heg Diorenamb Haarlem Eo, Haarlem
Stg. T.C.N. Animal Resque, Haarlem
H.M.H.C. Saxenburg, Haarlem
O.S. College Hageveld, Heemstede
Sc Haarlem Softball, Heemstede
The Flags Lisse, Hillegom
Sv Concordia, Hillegom
S.V. Overbos, Hoofddorp
Nederlandse Poodelclub, Hoofddorp
Stg. Bim Bam, Kwadyk
K.V. Waterland, Landsmeer
Stg. Peuterspeelzaal Loenen, Loenen A/D
Vecht
V.V. Maarssen, Maarssen
Ijsclub Marken, Marken
Muzver Juliana Marken, Marken
Sv 2000, Monnickendam
K.V, D.O.C., Naarden
Toneelwer. Nieuw Leven, Oost Graftdyk
Stg. Fonds Amstelbad, Oudekerk Amstel
Stg. Vr. Vh Ned. Kindertheater, Purcnerend
Muz Ver Kna Purmerend, Purmerend
Purmer nollie-Dansers, Purmerend
Cv De Leeghwatertjes, Purmerend
Asv N.E.C. 75 A'Dam, Purmerend
T.T.V. T.S.O.. Purmerend
Pv De Purmer Boules, Purmerend
Turnver. St Mauritius, Volendam
Rkav Volendam, Volendam
Jbv Boule Lef, Volendam
Sv Don Bosco, Woesp
A.S.C. S.D.W., Zwanenburg

Dit zÊfsi de cSobs uit uw regio die nu meedoen.

Humanitas is een grote vrijwilligersorganisatie die, zoals de naam al aangeeft,
op zeer uiteenlopende terreinen hulp
biedt aan verschillende groepen binnen
de samenleving. Zoals aan de kwetsbare
groep van kinderen voor wie een jaarlijkse vakantie helaas niet vanzelfsprekend is.

voorbeeld 2

Vrijwilligers van Humanitas organiseren
vakantieweken voor kinderen van 5 tot
Het Nivon biedt uiteenlopende moge18 jaar die er nooit eens tussenuit gaan.
lijkheden op het gebied van vrije tijdsIn
veel gevallen komen deze kinderen
besteding. Met 40.000 leden en zo'n 80
uit gezinnen waarvan ouders gescheiplaatselijke afdelingen maakt het deel
den, ziek of werkloos zijn. Een aantal
uit van een internationaal netwerk van
natuurvrienden. De vrijwilligers van het Idnderen van asielzoekers neemt ook
deel. De vrijwilligers organiseren spelleNivon beheren 15 natuurvriendenhuitjes, activiteiten en uitstapjes. Zo bezorzen, 13 kampeerterreinen en 3.000 km
wandelpaden. Zij organiseren meer dan
100 groepsreizen naar de natuur.
Alle activiteiten zijn duurzaam en zeer
betaalbaar (en nog goedkoper voor
leden). En hier is steeds meer vraag
naar. Het Nivon wil verder met duurzaamheid. Zo krijgen Nivon-accommodaties zonneboilers en grijswater.
Hiervoor moet veel geld geïnvesteerd
worden. Daarom heeft het Nivon ook
730 actieve loten in de Sponsor Loterij.
Dit aantal loten betekent 34.800 gulden
extra inkomsten per jaar. Om aan iedereen, ook u, de leukste activiteiten te blijveii bieden, vraagt het Nivon uw steun.
Met uw loten in de Sponsor Loterij
levert u een structurele bijdrage. Vul
daarom Nivon clubcode 2052 in op de
bon hieronder. Dan kunt u altijd rekenen op de leukste mogelijkheden voor
uw vrije tijdsbesteding! •

gen zij de kinderen een onvergetelijke
vakantie. De kindervakantieweken zijn
ieder jaar weer een groot succes: de kinderen komen enthousiast en vol verhalen thuis en kijken alweer uit naar de
volgende vakantie. Humanitas kan elke
financiële steun hierbij gebruiken.
Daarom heeft zij inmiddels 16.354 actieve loten in de Sponsor Loterij. Voor dit
aantal loten ontvangt Humanitas maar
liefst meer dan 960.000 gulden extra
inkomsten per jaar van de Sponsor
Loterij. Met uw bijdrage kan Humanitas
elk jaar meer kinderen gelukkig maken
met een onbekommerde vakantie, zodat
ze er weer een jaartje tegenaan kunnen.
Vul daarom Humanitas code 2001 in op
de bon! B

Een onvergetelijkezeilvakantie voorkinderen die 'vergeten' worden.

l, ik wil de hoofdprijs winnen: een auto met l miljoen gulden. En ik pak mijn
kans op clc tienduizenden prijzen in clc maandelijkse trekkingen en in SponsorBingo.
Mijn lotnummers beginnen met:
dag maand jaar
ik sponsor
Lot l

l

~!

1l

T

1l

1

clubcode

1

club:

Lot 2

club:

Lot 3

club:

D de heer

150.00.28

D mevrouw

(post)banknummcr:

Naam:

bel mij bij een prijs
boven/ 10.000,- tel:

Adres:

geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Postcode:

Datum:
Handtekening:

Plaats:
Ik machtig u hn'ibij lol wcclciopzcggmg voor elke m;uncleli|kbe Uckkinj; en ile jaailijksc e.xlra liekkmg ƒ. 10,- pei lol vJli ncveiLsuiande
ickcninj! ;il ie scliii|ven Als er geen clubcode Ls ingevuld, g.iül de bi]dr.ige naar de algemene noéde doelen van de Sponsor Lolenj.
Kon opsturen (zonder poslscgel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

NEDERLANDSE

LOTERIJ

l H !,.HM) is j'unlyi kaml linor ik M.i.us'.LUiUMs \.ili lusutk (tnilu iHliiiitu-i ! lt 710/000^/82') il d N/1.V1 1 ' 1 )™ IVillLiilk 1 lunult in .i.im.i.iriiin^ v.iti lul ii^i'ini'ill i'|>.illi\l.i.in' .•lki'|«liJ.ir ui IWW WO MODO1i|tml

Gein. Zand voort
Swalucsiruai 2
2042 KBZiindvoon
TEKST : AJcl. Archief
hè/, wij k 2042/7

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

IMieuwsb

Woensdag 16 augustus 2000
Z
ui
O

I
ai

l
UI

Datum
16 aug
17 aug
18 aug
19 aug
20 aug
21 aug
22 aug

23 aug

HW

LW

05.15
05.49
06.25
06.56
07.28

00.59

08.07
08.51

09.49

01.30

02.05
02.39
03.26
04.06

04.25
05.20

HW
17.39
18.16
18.45
19.18

19.51
20.32
21.19
22.25

l
me OPI«

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 M Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 33, oplage 5.425 Editie 17

LW

'Een kind kan
altijd echt
in nood zijn7

Waarom TZB
al vijftig
jaar bestaat

13.14
13.34

14.26
14.49

15.24
16.04

Los nummer 2,10 gulden

16.45
17.46

Maanstand: LK di 22 aug 20.51 uur.
HW: vr 18 aug 06.25 uur, + 118 cm NAP.
LW: za 19 aug 02.39 uur, - 84 cm NAP.
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Erwin, het jongetje, was rond
twee uur voor het laatst gezien
bij strandpaviljoen 18. Zijn
moeder sloeg na een half uur
zoeken alarm, omdat ze haar
kind niet kon vinden. Ze had
hem voor het laatst in zee gezien. Guido Weidema van de
ZRB zette een bescheiden
zoekactie op touw die later uitgroeide tot „de grootste actie
van de ZRB van dit jaar" volgens Weidema.

in, maar hen werd gevraagd
om mee te helpen.
Uiteindelijk liep de helft van
de groep naar het noorden en
de andere helft naar het zuiden. „Bij strandpaviljoen Skyline kwam er een jongetje naar
ons toe dat zijn moeder kwijt
was. Het bleek Erwin te zijn,"
vertelt Weidema. „Hij was de
hele tijd rustig aan het spelen
en had zich verbaasd over alle
consternatie en de helikopter.
Hij had geen flauw benul dat
het voor hem was. Later vond
hij het machtig interessant,
want nu had hij tenminste een
mooi verhaal om thuis aan zijn
vriendjes te vertellen. Zijn
moeder keek er anders tegenaan. Die was dolblij dat hij terecht was."

Zijn collega Hamish van
Veen, brandweerman van beroep en lid van de ZRB, organiseerde een ketting van 150
mensen die over een lengte van
500 meter hand in hand de
vloedlijn afzochten. Badgasten
mochten niet meer het water

de van Helios

Milly Scott kon zondagmorgen toch nog zingen bij de jazzdienst op het Gasthuisplein

(Kampeervereniging
"
Amsterdam).
De zaak kwam aan het rollen
nadat kinderen drie keer een
granaat hadden gevonden.
ZANDVOORT - Het mooie
Eén daarvan stond op scherp. zomerweer heeft dit weekOp 30 juli besloot de burge- end veel bezoekers naar Jazz
meester 500 meter strand af te behind the Beach gelokt. Orzetten van Riche tot byna bij ganisator van het festival Rode viskar van Kroon Vis. Het bert Leeseman kijkt, ongespecialiseerde munitie-op- danks de aanloopproblemen,
ruimbedrijf Leemans werd in- met een goed gevoel terug:
geschakeld. Leemans vond 22 „De horeca van Zandvoort is
granaten of resten daarvan, 34 tevreden en alles verliep buihulsbodems en tien kleinere tengewoon goed. Wij hebben
wapenonderdelen.
een groot aantal bezoekers
Dinsdag kwam echter een naar Zandvoort getrokken."
anti-tankrnijn met negen kilo
springstof boven. Deze is vol„Vind jij het ook zo jammer
gens de deskundigen levensge- dat je geen instrument bevaarlijk en kan tot in een om- speelt," vraagt de geribbrpektrek van 200 meter zeer grote te veertiger aan zijn vriend
schade aanrichten. De EOD naast hem. Zijn vriend hoort
bracht de anti-tankrnijn daar- hem niet want hij is in trance.
om donderdagmorgen op een Met zijn handen in de lucht
leeg stuk strand bij Bloemen- speelt hij denkbeeldig de piadaal tot ontploffing. Leemans nosolo mee, zijn ogen dicht,
en de EOD vonden het niet even voelt hij zich ook eenjazzverstandig om nog langer op musicus.
het afgezette gebied te opereAlle stromingen binnen de
TT olgens mij wordt de klok
V minstens vijftig jaar terug- ren met zoveel kampeerders in jazz waren vertegenwoordigd
[
gedraaid als mijn dochter mij de buurt.
tijdens het jaarüjkse jazzfestival dit weekend: funkjazz,
belt. Zij vraagt of ik soms weet
Donderdag besloot het colle- blues, boogie woogie en in ruiwaar ze een traploper kan kopen. Het lijkt haar leuk om de ge na spoedoverleg om de me mate de klassieke zogetrap daarmee te bekleden. 'Ik kampeerders te evacueren. De naamde 'Icecream, ypu screevacuatie werd grootscheeps am' Jazz. Voor de jongeren
zou het niet weten,' zeg ik,
aangepakt. Zestig medewer- speelde op het Dorpsplein een
'maar ik heb wel een oude
mattenklopper voor je.' 'Een kers van de brandweer, politie, rockband.
GGD en gemeente waren damattenklopper wat moet ik
Weliswaar is de tent op het
gelijks aanwezig op de boule- Badhuisplein niet doorgegaan
daar mee?' Geduldig leg ik
vard en het strand om de kam- en is ook het Kerkplein leeg,
haar uit dat een loper toch
minstens eens per maand uit- peerders te helpen en het maar er zijn wel meer binnenstrand te bewaken.
geklopt moet worden.
optredens.
zie ook pagina 7 De truien kunnen niettemin
Verder vertel ik haar wat
een enorme klus dat kloppen
is. Nog zie ik mrjn moeder de
loper over het muurtje gooien
om hem er eens flink van langs
te geven. Wat was ze bhj toen
de trap met vaste vloerbedekking werd bekleed.
'Trouwens dan moeten ook
de koperen roetjes gepoetst
worden,' vertel ik met een lichte ondertoon van pret in m'n
stem. 'Tjonge, daar heb ik niet
over nagedacht,' antwoordt
nujn dochter. Of de aankoop
nog door gaat? Ik denk van
niet.
Alles herhaalt zich. Want
niet alleen traplopers zijn
weer in. Hoe vaak hoor ik
mensen niet zeggen; hadden
we nog maar de oude, blauwe
tram. Zelfs de Strandweg
staat in het plan voor de Middenboulevard om herplaatst
te worden. Misschien komt
dan ook de tol aan de Zandvoortselaan retour. En hoe
zou het zitten met de muziektent die toen midden op het
Raadhuisplein stond? Wordt
die nog geplaatst als het plein
voor het raadhuis wordt opgeknapt?
We willen zo graag terug
naar vroeger maar niet met alles. Er is een tijd van komen
en er is een tijd van gaan. Ik
moet er niet aandenken om de
witte en bonte was in een ketel te koken en met een rammelende tram naar Haarlem
te gaan. Mijn dochter mag de
ttiattenklopper komen halen.
hee£t alle dranken!
Ik gebruik hem beslist niet
meer.
Geldig van 16 augustus l/m 22 augustus alleen in onze slijterij Burgemeester Engelberlsslraal 21 Zandvoort

Foto Karin Schut

'Jazzmusici praten met hun instrument'

WILUAM LAWSON'S

WHISKY
elders 38.49

NelKerkman
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ZANDVOORT - Na ruim tweeënhalf uur zoeken heeft
zaterdagmiddag een zeer ongeruste moeder opgelucht haar
zevenjarige zoon in de armen kunnen sluiten. Bij de zoekactie struinden 150 badgasten, medewerkers van de reddingsbrigades uit Zandvoort en IJmuiden, ME'ers en mensen van
de kustwacht het strand af. Ook een helikopter van de Klpd
en 23 boten zochten de kuststrook af.

gemeentewoordvoerder Ton
van Heemst is het de bedoeMng dat zo snel mogelijk in september een veilige route gecreëerd wordt om de huisjes af
te voeren.
De strandhuisjes zijn tussen
vrijdagmorgen en zondagmiddag ontruimd, omdat op het
strand veel meer en veel gevaarlykere munitie ligt dan
Leemans en de gemeente in
eerste instantie verwachtten.
Het gaat om alle huisjes van
KVS
(Kampeervereniging
StrandgenoeBen), eendereenderde

De Grieken
speelden al
jeu de boules
Pagina 3

Vermist jongetje brengt
strand in rep en roer

ZANDVOORT - Het is nog niet duidelijk wanneer de driehonderd strandhuisjes afgebroken kunnen worden die dit
weekend vanwege de explosieven op het strand ontruimd
zijn. De gemeente hoopt dat het in september lukt. Het
college van Burgemeester en Wethouders neemt er op korte
termijn een beslissing over in overleg met de
kampeerverenigingen.

en

En verder:
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Onzekerheid
over afbraak
strandhuisjes
De huisjes zijn inmiddels allemaal leeg en verzegeld. Het
gebied is vergrendeld met hekken en wordt continu bewaakt
door een particuliere beveiligingsdienst. De parkeerstrook
langs de Boulevard Barnaart is
weer open. Een deel van de
kampeerders is naar huis gegaan. Velen hebben echter in
alleriijl een tent of caravan geregeld op een van de Zandvoortse en Bloemendaalse
campings om nog een klein
beetje van hun vakantie te genieten.
De verslagenheid onder de kampeerders
is
groot, temeer
omdat veel
mensen vanwege het 65-jarig jubileum van
KVS en KVA net aan hun vakantie begonnen waren. Ook
maken de kampeerders zich
zorgen over het afbreken van
hun huisje. Daarvoor is toestemming van de gemeente
nodig. Het college wacht met
een beslissing hierover eerst
op het werkplan en de begroting van het munitie-opruirningsbedrijf Leemans. Dat
wordt zeer binnenkort verwacht. De huisjes moeten in
elk geval voor oktober van het
strand gehaald worden, omdat
stormen anders te veel schade
kunnen aanrichten. Volgens

Geen krant kon je de
afgelopen dagen
openslaan of
Zandvoort stond erin
vanwege de
evacuatie van de
strandhuisjes. De
reacties, de munitie
en het
vervolgverhaal over
de familie Le Belle op

om de schouders geknoopt
blijven, want tot 's avonds heel
laat is de temperatuur tropisch. Daardoor trekt het festival veel toeschouwers.
Op het Gasthuisplein is publiekstrekker Hans Dulfer vrijdagavond met zijn band lekker
op dreef. Het terras van 't Wapen van Zandvoort is druk bezet. De ober laveert behendig
tussen het publiek door. Het

Even later verandert het
jazzy Gasthuisplein in het decor van een televisieopname.
Er stopt een ambulance om
een meisje, wat gevallen is, te
behandelen. Een stem roept:
'actie' en een grote filmcamera
wordt op het tafereel gericht.
De fümcrew van het Veronica
reality ty-programma 'Strandpolitie' is aan het werk.
„Zandvoort is een heel leuk

Jazz behind the Beach trekt veel
bezoekers door warm zomerweer
dienblad met de goudgele rakkers houdt hij hoog boven zijn
hoofd.
„Weet je wat zo leuk is," vertelt Auguste. „Die jonge saxofonist die naast Dulfer staat
heb ik tien jaar geleden in
Haarlem zien optreden met
zijn vader. Hij heet Boris van
der Lek en werd toen gezien
als een groot talent. Nou ze
hadden gelijk, nu staat dat jochie van toen toch maar mooi
naast zo'n groot musicus."
„En óf ik iets met jazzmuziek
heb," lacht Joost. Ritmisch
knipt hij met zijn vingers en
begint een Jazz-evergreen te
zingen: 'It don't mean a thing,
if you ain't got that swing, doea
dpea doea." Spontaan krijgt
hij een applausje van de mensen om hem heen.

Protesttegen
parkeerplan
ZANDVOORT - De uitbreiding van het betaald parkeren stuit toch op meer verzet dan het in eerste instantie leek. 47 bewoners, ondernemers en hoteliers hebben
maandag een bezwaarschrift
naar de gemeente gestuurd.

rustig dorpje, hebben wij inmiddels ervaren. De rottigheid
komt vooral van buitenaf,"
vertelt regisseur Jurriaan Vriezen. „Wij zijn niet zozeer pp
sensatie belust. Maar we zijn
er vooral in geïntresseerd hoe
de politie reageert in bepaalde
gevallen."
In Café Koper op het Kerkplein wordt de liefhebber van
de klassieke jazz verwend door
de klanken van het Haarlems
Jazz Quintet onder leiding van
trompettist Peter van Litsenburg. „Deze jongens hebben
geen versterker nodig," zegt

Fred Paap, eigenaar van Kopertje. Hij vindt het heel leuk
dat zijn oude klasgenoot Peter
met zijn combo bij hem speelt.
„Ik ben helemaal jazzfanaat
en ik kijk echt uit naar het jaarlijkse jazzweekend, het mag
van mij wel een hele week duren. Die jazzmuzikanten spelen zo lekker ontspannen. Ze
spelen niet zomaar muziek, ze
praten met elkaar, via hun instrumenten."
Lang leek het erop dat er onvoldoende geld was voor de
jaarlijkse gospelkerkdienst op
zondagmorgen. Maar dankzij
Mike Aardewerk van 't Wapen,
biergigant Heineken, Circus
Zandvoort en de stoelen van
de firma Hangjas is het toch
nog goedgekomen.
„Het was voor mij wel even
keihard repeteren hoor, want
ik hoorde het pas heel laat,"
verzucht Milly Scott vlak voor
het begin van de dienst.
Dominee Boeyinga is blij dat
even later de 250 'hemelsblauwe' klapstoelen allemaal bezet
zijn tijdens zijn 23-e jazzdienst.
„Wat ik met Müly Scott heb,"
vraagt de dominee lachend.
„Wij zijn gewoon een gouden
duo."

^
Verse Hollandse

kipfilef

De tegenstanders van het
parkeerplan vrezen onder andere dat veel meer automobilisten extra in de buurten gaan
zoeken naar een plekje bij een
van de meters. Relaties, bezoèkers en medewerkers van mensen in de buurten met betaald
parkeren kunnen bovendien
niet meer een dag of langer
parkeren. De hoteliers en pensioneigenaren lijden schade.
In de buurten zonder betaald parkeren wordt het
drukker en worden de vaste
parkeerders verdreven. Bovendien ontstaat er ook daar
meer zoekverkeer.

ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - „We houden PWN aan
de belofte die in het verleden gedaan is. Wij gaan hier niet
weg," zegt Johan Bosma, eigenaar van een stacaravan op
camping De Lakens. PWN wil de camping saneren. 120 Stacarayans moeten naar een ander stuk. De kampeerders voelen zich .overvallen en zijn woedend. Een informatiebijeenkomst van PWN strandde daarom donderdagmorgen
halverwege.
Johan zit samen met zijn
vrouw Joke voor de bijna dertigjaar oude aluminium stacaravan op camping de Lakens,
op de grens van Zandvoort en
Bloemendaal.
Een paar meter verderop
staat de stacaravan van de ouders van Joke, die als Mnd alle
zomers al op de camping doorbracht. „Dit is je eigen vertrouwde plekje. Dat voelt iedereen zo. Je kent iedereen. Je
zit zo op het strand en zo in de
duinen. Het is net of we ons
huis uitgejaagd worden," zegt
Joke.
„Voor sommige oudere mensen is het echt eeti ramp, want
die kunnen hier alleen nog
maar staan omdat ze hulp krijgen van hun buren. "
„Boyendien," vult haar man
aan, „is het maar de vraag of de
caravans wel te verplaatsen
zijn. Bijna iedereen heeft een
oude caravan, omdat we al jaren weten dat we na 2009 toch
weg moeten."
Sommige kampeerders worden twee keer getroffen. In
1992 heeft de toenmalige beheerder van de camping, de
Stichting Het Nationale Park
de Kennemerduinen, al een
groot aantal stacaravans laten
verhuizen naar een ander stuk
van de camping. Dat was de

voorwaarde van de provincie
(de eigenaar van het duingebied) om de camping in de duinen te handhaven.
Volgens PWN is er meer behoefte aan plaatsen voor toeristen die een paar nachten of
een paar weken staan, dan
mensen die een heel seizoen in
hun stacaravan kamperen.
PWN, die nog twee campings
in de Kennemerduinen beheert, wil de toeristen ook
meer luxe bieden.
De Lakens moet over tien
jaar een viersterrencamping
midden in de natuur zijn. PWN
is anders bang dat de camping
zichzelf niet kan bedruipen.
Dat is volgens F. van de Vegte,
directeur
Verblijfsrecreatie,
binnenkort wettelijk verplicht.
Van de Vegte was in 1992 voorzitter van de Stichting Kennemerduinen.
„Ik wist in 1992 ook nog niet
dat dit eraan kwam. Natuurlijk
kan ik me de zorg en emoties
van de mensen begrijpen. We
proberen daarom zoveel mogelijk rekening met hen te houden. Ze mogen bijvoorbeeld
zelf aangeven naast wie ze op
hun nieuwe plek willen staan.
Daar proberen we rekening
mee te houden."
Vervolg op pagina 3
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Chateau.6rian(f Grote Krocht 7 - 023 571 90 67

Natuurlijk,

Rectificatie

De brief is opgesteld door
G.Ph. van Elteren en A. J. Rampen namens het nieuwe Actiecpmité Aanpassing Parkeerbeleid Zandvoort'. Zij roepen iedereen op om zich te melden
als men eveneens problemen
heeft met het nieuwe parkeerplan, waarover de gemeenteraad inmiddels positief heeft
besloten.

'Net of je uit je
huis weg moet'

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

13 weken voor maar ƒ 14,00
Euro-kentekenplaten
30,- per set. (exci. BTW>
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.
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Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ20,50 D halljaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA „
Amsterdam. U hoeft geen postzegel Ie plakken. ö
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Fa. Gansner & Co.

HENK SEBREGTS

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

35 jaar
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TWEEWEKELIJKS

SPREEKUUR COLLEGE

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretanaat Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel' Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

UdONT

EREDIVISIE
ITALIAANSE SER /E A
CHAMPIONS LEAGUE
ENGELSE PREMIER LEAGUE

Ben Cauwels
\\eduwnaar van LIM Steenken
Amsterdam,
Haarlem,
8 augustus 1915
6 augustus 2000
Onze grote dank gaat uit naar het verplegend personeel van het Spaaine Ziekenhuis te Haarlem die
hem gedurende vijf maanden zo liefdevol hebben
v erzorgd
Christy en Joop
Berry en Teun
Correspondentieadres
Berry Cauwels
\Vennar\veg 3
2042 NS Zanclvoort
Op Ben s verzoek heelt de crematieplechtigheid in
kleine familiekring plaatsgevonden

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
- liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van dei Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu,
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs,
- de heer A van Marie financiën,
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet

bestuursrecht

(Awb)

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 8 augustus vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 32 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 15 augustus vastgesteld De besluitenlijst is tijdens openingstijden
m te zien bij de Centrale Balie

Dankbetuiging
Tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man

Jan Zwemmer
mocht ik ervaren hoeveel relaties tussen mensen kunnen
bestaan en welk een weldadige diepte daarin vaak aanwezig is.
Met veten hebt u mij en mijn kinderen getroost en gesterkt bij dit verlies
Daarom wil ik u mede namens mijn kinderen bijzonder
danken.
L. Zwemmer-O skam
Zandvoort, 10 augustus 2000
Treubstraat 12
2041VG Zandvoort

?

Nu

Euramco Radio Stiphout
Thorbeckestraat 15
ZANDVOORT

De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden
kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na pubhcatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij
wijzen erop dat ook een derde belanghebbende
een bezwaarschrift kan indienen Het bezwaarschrift dient m zijn ondertekend en moet tenminste bevatten naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt aangetekend en de gronden
van het bezwaar Indien men zich laat vertegenwoordigen door een derde dient ook de
naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president van de
Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaap van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van aanvraag.
2000-184B (1-8-2000) De Savornin Lohmanstraat 11 te Zandvoort het vernieuwen/vergroten van de garage
2000-185B (31-7-2000) Swaluestraat 22 te
Zandvoort het veranderen/vergroten van een
schuur/berging
2000-186SP (8-8-2000) Stationsstraat 7 te
Zandvoort splitsing m appartementsrechten
2000-187B (8-8-2000) Zandvoortselaan 133 te
Zandvoort het uitbreiden/verbouwen van de
woning

binnen een termijn van twee weken na pubhcatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending.
2000-123B (9-8-2000) Dr J G Metzgerstraat
68 te Zandvoort het vergroten van de woning
2000-131B (9-8-2000) Stationsstraat 3 te
Zandvoort het veranderen/vernieuwen van de
woning
2000-125B (7-8-2000) Van Ostadestraat 18 te
Zandvoort het vergroten van de woning
2000-136B (9-8-2000) Frans Zwaanstraat 46
te Zandvoort het uitbreiden van de woning
2000-126SP (9-8-2000) Louis Davidsstraat 15
te Zandvoort splitsing m appartementsrechten
2000-081B (10-8-2000) Van Galenstraat 3 t/m
9 te Zandvoort het plaatsen van dakopbouwen
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de president van de rechtbank
Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

DE CENTRALE MELDLIJN

VOOR AL UW MELDINGEN EN
KLACHTEN OVER DE GEMEENTE

De gemeente trekt het zich aan als er zaken
niet naar wens zijn verlopen Wij zijn er namelijk voor onze bewoners en andere belanghebbenden Dit kunnen burgers, bedrijven, verenigmgen, maar ook toeristen zijn Laat het ons
daarom weten als er klachten ziin Wij besteden
er serieus aandacht aan en zullen proberen de
klachten naar tevredenheid op te lossen Zo
kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlenmg verbeteren en bewijzen dat we het ook
goed kunnen doeni

Dit is dan ook de reden dat wij sinds kort een
Centrale Meldlijn hebben Het telefoonnummer
is (023) 574 02 00 Voorheen was dit nummer
speciaal bestemd voor klachten op het terrein
van milieu Omdat de gemeente de behandeling
van meldingen en krachten belangrijk vindt,
hebben wy hiervoor speciaal een klachtencoördinator aangesteld Zij zorgt ervoor dat de
klacht op de goede afdeling en bij de juiste
ambtenaar terechtkomt De vakafdeling zorgt
er dan voor dat de klacht wordt verholpen De
klachtencoordmator kan helpen bij het indienen
van een klacht Hiervoor kan telefonisch een
afspraak worden gemaakt
Met de invoering van deze nieuwe procedure
voor afhandeling van meldingen en klachten,
wil de gemeente graag de kwaliteit van haar
dienstverlening gaan verbeteren Een melding
of klacht is voor ons een signaal dat er iets fout
is gegaan Hiermee krijgen we de kans die fout
te herstellen en te bewijzen dat we het ook
goed kunnen doen
Op dit moment moet de organisatie nog even
wennen aan de nieuwe klachtenregeling Wij
vragen om uw begrip wanneer de afhandeling
van uw melding of klacht nog niet helemaal
naar wens verloopt Wij doen er alles aan om
voor 1 september 2000 eventuele knelpunten
op te lossen
_

UWENS

• Glazenwassen]

PETANQUE TOERNOOI 2000

o
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• Specialiteit schoonmaak van gebouwen

Nog even geduld!

Versteege's Ijzerhandel

• Schoonmaak van
luxaflex

MOGELIJK GEMAAKT
DOOR
Parfumerie
3kV£*Vll\l TIV> Drogisterij
*, l Cl i U U l C/ Schoonheidssalon

<

BERGEN
Bureau voor secretariële ondersteuning

ABN + AMRO

Bruna Balkende
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Pakveldstraat 19, Zandvoort

Provinciaal goedgekeurd
Waterbeheersplan
2000-2004
Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland, ZuidHolland en van Utrecht hebben het Waterbeheersplan
2000 -2004 van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (ACV) gezamenlijk goedgekeurd (nr. 2000 -15889 van
de provincie Noord-Holland) Het plan beschrijft hoe ACV m
die periode haar taken denkt uit te voeren en welke maatregelen nodig zijn om dit te kunnen doen
Inzien van de stukken
U kunt het Waterbeheersplan vanaf 18 augustus 2000 zes
weken ti|dens werkdagen inzien bij het hoogheemraadschap
en bij de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) op de
adressen Larenseweg 30 te Hilversum en Spaklerweg 18 te
Amsterdam
Instellen beroep
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn schriftelijk
beroep tegen het goedkeuringsbesluit instellen bij de
Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus
956, 2003 RZ Haarlem

^

OPEN HUIS
MART. NIJHOFFSTRAAT 87, zat. 19 augustus
van 11.00-13.00 uur. In kindvriendelijke omgeving
gesitueerde eengezinswoning met voor- en achtertuin, stenen schuur en achterom.
Ind. Hal; toilet; woonkamer met open haard (gas);
open keuken met app.; tuin west; 1e et. overloop
met bergkast; 3 slaapkamers; badkamer met ligbad en wastafel;
2e etage: zolder met mogelijkheid voor kamer. C.V.

Vr.pr. ƒ 498.000,-k.k.

VAN

SCHAÏK
MAKELAAR O.G.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
K. van der Lugt, DWR, sector Waterbeheer, tel 035 647 77 26.

Aankoop/Verkoopfiaxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Hilversum, 16 augustus 2000
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Postbus 1061
7200 BB Hilversum

Met dank aan: Rina en Carl Simons, Ger Pols, Cor van Gelder en WHco Spaargaren

BEL GRATIS
0800-0998830

gesloten

• Verhuur tapijtreinigers

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantusoordelijk voor dijken, vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van
het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel en de
Vecht en in het Cooi. De Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) voert de werkzaamheden van het hoogheemraadschap
uit DV/R heeft kantoren in Amsterdam en Hilversum

DETROMP WINKEL ••

UERWARMIMG

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING

is wegens vakantie

Tel. 57 14 764 of 06 203 616 76

•

Verleende kapvergunning
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Hogeweg 46-1 boom

CANAL+

O.V.Z.

ZANDVOORT

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen

AANSLUITKOSTEN

Neem nu een abonnement bij:

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Zandvoortselaan 3 5 - 1 boom
- Burg. Beeckmanstraat 17-1 boom
- Duinwindelaan 5 - 6 bomen
- Duindoornlaan 3 2 - 1 boom

Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

SPAANSE PRIMÉRA DIVISION
Onze boom u
Onze zoigzame beschei nier
;.s met meet
ten tijclpeik is looibij
Heel veicluetig hebben wij afscheid moeten nenien v an onze ge\\ eldige vader

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijz&n e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

YoiMi, TERRV EN RoqiER
OMA HAldERMAN EN

Vrijblijvende prijsopgave
v.a. ƒ 60,- p.mincl. stenen
TEL. 023-5731729

Tel. (023) 536 60 88

VElE JAREN SAMEN.

Noodverordening explosieven
In verband met de vondst van explosieven op
het strand heeft de Burgemeester besloten
noodverordeningen uit te vaardigen Deze
noodverordeningen verbieden mensen om
zich te bevinden op het strand en de parkeerterremen aan de zeekant van de boulevard tussen te kilometerpalen 63 200 en 64 200 De
noodverordeningen hangen op het publicatiebord bij het gemeentehuis en zijn m te zien
aan de Centrale Balie in het gemeentehuis

TRALE BALIE/CENTRAAL

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

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

MEDEDELINGEN

OPENINGSTIJDEN CEN-

NVM
i- ••",

,
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^ikinyevenaanuvoorstelleti? '|
>' ^ 'Tori Wallaaix is mijn naattü ,
<"'* *fô werk ^ uitvaartleider bij
Uitvaartcentrum Haarlem,
In ons modern ingerichte uitvaart'
centrum aan de Parklaan
verzorgen wij begrafenissen en
crematies voor alle gezindten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen
de laagst mogelijke premie
(NlVO-polis en UZET-polis) kunt u bij
Uitvaartcentrum Haarlem terecht.
Maar bent u ergens anders verzekerd?
Dat maakt niet uit, wij kunnen alle
zorg van de begrafenis of crematie van
u overnemen en de uitvaart tot in de
puntjes verzorgen.

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
het Verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Zandvoorts
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Brand De Manege
ZANDVOORT - Bij Sociëteit
De Manege aan de Blinkertweg heeft de brandweer zaterdag een binnenbrand geblust.
Door de brand is het podium
verwoest en waterschade ontstaan.
De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting in
een stekkerdoos.

Vechtpartij

woensdag 16 augustus 2000

TZB na vijftig jaar nog steeds springlevend
ZANDVOORT - Op 22 augustus 2000 is het vijftig jaar
geleden dat de RKSV The
Zandvoort Boys werd opgericht. Een feit dat de Zandvoortse sportvereniging niet
ongemerkt voorbij wil laten
gaan.

ZANDVOORT - De politie
heeft zondagmiddag drie Amsterdammers van 19, 31 en 23
jaar vastgezet nadat zij een
Amstelveens stel van 20 en 25
jaar hadden mishandeld op de
Boulevard Barnaart. Een van
de verdachten verzette zich
hevig bij zrjn arrestatie en bespuugde agenten met bloed
van zijn verwonding. Hij is
door een arts onderzocht.

De meeste inwoners van
Zandvoort weten inmiddels
dat TZB komend weekend
haar feest gaat vieren. De club
heeft huis aan huis een prachtig verzorgd jubileumblad bezorgd met als titel 'Een halve
eeuw TZB'. Uit dat blad bleek
dat al eerder pogingen ondernomen waren om de club van
de grond te krijgen. Omstreeks
november 1922 besloten enige
jongeren
Maaltijddief gepakt rooms-katholieke
een voetbalvereniging op te
ZANDVpORT - De politie richten. Echter wegens te weiheeft vorige week maandag nig belangstelling ging dat niet
een 49-jarige Mijdrechtenaar door.
aangehouden die in de Haltestraat een 49-jarige ZandvoorIn 1938 werd een tweede poter van een Chinese afhaal- ging ondernomen. Er was een
maaltrjd wilde beroven. Toen veld beschikbaar aan de Dr.
de Zandvoorter de tas niet wil- Gerkestraat en in datzelfde
de loslaten, rende de dader een jaar werd het kampioenschap
café aan de Haltestraat in, gevierd. In de oorlogsjaren,
waar hij werd aangehouden. toen Zandvoort ontruimd
De man zei dat hij door invloed diende te worden, bleven er
van alcohol en drugs lollig wil- geen voetballeden meer over.
de doen en niet echt de maal- Het duurde tot 1950 alvorens
tijd wilde hebben.
TZB van de grond kwam en
De dag ervoor was hij al op het niet meer weg te denken valt in
Bloemendaalse strand aange- het plaatselijke sportgebeuhouden omdat hij onder in- ren. Naast het voetbal heeft
vloed van alcohol mensen las- TZB zich verder ontwikkeld en
tig viel. Eüj is gedagvaard en zijn er sporten als zaalvoetbal
geadviseerd professionele hulp en softbal gekomen.
te zoeken.
TZB is nu een bloeiende en
sfeervolle vereniging met zo'n
250 leden. „We zijn er zeer blij
Mishandeling
mee dat leden vrijwel niet wégZANDVOORT - Een 33-jari- gaan," stelt voorzitter Peter
ge Zandvoorter is zaterdag- Theunissen. „Eens een TZB-er
middag op het strand mishan- altijd een TZB-er. Bij ons gaat
deld door twee mannen nadat het om de sfeer, de gezellighij was uitgelokt tot een vecht- heid. Prestaties en gezelligheid
partij. De man liep een snij- gaan hand in hand. Prestaties
wond en een lichte hersen- mogen niet ten koste gaan van
schudding op. De politie hield alles, maar met Frans Post en
later een 30-jarige Haarlem- Willem Koning bij het eerste
mer aan die bekende onder in- team en Ab Bol brj het tweede
vloed van alcohol aan de team als begeleiding, proberen
vechtpartij te hebben meege- we toch door te stoten."
daan.

Een foto uit de oude doos van TZB

De vereniging staat nu open
voor iedereen. Vroeger hade de
club een geestelijk adviseur, de
kapelaan, en voor twaalf uur
werd er op zondag niet gevoetbald. „De nieuwe leden werden
eerst voorgelegd aan de adviseur," vertelt Matthé Crabbendam, die al 43 jaar de penningen van de vereniging beheert. „Zelfs bij bestuursvergaderingen zat de geestelijk
adviseur, maar gelukkig is dat
verwaterd. Het past niet meer
in deze tijd, want iedereen is
welkom."
Zowel voorzitter Theunissen
als penningmeester Crabbendam is van mening dat zonder
een batterij aan vrijwilligers
een vereniging niet draaiend

ganisator Olaf Cliteur wist beide ploegen In een dusdanige
startopstelling achter de borden te krijgen dat een spannende start gewaarborgd was.
In de eerste drie ronden ging
de strijd nog gelijk op, maar
naarmate de wedstrijd vorderde liep Chess uit. Vooral de
overwinningen van Olaf Cliteur telden stevig aan en De
Raadsheer werd op grote achterstand gezet. Reeds twee
ronden voor het einde was de
tegenstand van De Raadsheer
gebroken.
Indien de weersomstandigheden gunstig blijven zijn de
schakers van de Chess Society
Zandvoort vrijdagavond 18 augustus aanstaande om half
acht te vinden op het Raadhuisplein. Daar wordt openluchtschaak gespeeld tegen
bewuste of toevallige passanten. Het openluchtschaak was
een week uitgesteld wegens
het jazz-fastival. Inlichtingen
over het openluchtschaak bij
Chess zijn te verkrijgen bij bestuurslid Hans Drost, telefoon
5718430.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Winst Bol in Pleines-vlucht

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
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woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur Dick Piet.
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen.

ZANDVOORT - De ppstduivenvereniging
Pleines
vaardigde 358 duiven af voor
een vlucht over 99 kilometer
vanuit het Belgische Meer.
Zowel de oude als de jonge
duiven gingen daar van start,
met uiteindelijk de beste duif
van Peter Bol.
Het weer was eindelijk eens
goed voor de duiven. De duiven werden gelost om tien uur
en de eerste duif, die van Peter

kan worden gehouden. „In het
verleden werden de velden onderhouden door de parochie
en ook kregen we daarvan financiele steun," aldus Crabbendam. „Nu is dat verleden
tyd en moeten we er hard aan
trekken om de boel bij elkaar

Vroeger had sportclub TZB
een eigen geestelijk adviseur
te krijgen. Gelukkig redden we
het, vooral door de medewertóng van vele vrijwilligers."
Peter Theunissen beaamt de
woorden van zijn penningmeester en wil nadrukkelijk de
vrijwilligers niet onvermeld la-

Bol, werd geklokt om 11.15.19
uur.
De combinatie Paap-Paap
eindigde op een fraaie tweede
plaats. Uitslag: Peter Bol l, 16,.
17, 18. Combinatie Paap-Paap
2,3,4, 5, 6, 8,19. Hans Heiligers
7,11,12,13, 20, 24. Combinatie
Koper-Twins 9, 25. Combinatie Koper-Koper 10, 21, 22.
Rook Driehuizen 14, 15. Combinatie Koopman-Knegt 23.
Jaap Harteveld 39. Ben Alferink 53. Hans Gaus 77.

IGENLIJK IS het Zandvoortse toernooi een pétanquewedstrijd. Pétanque is een vorm van jeu de boules. Het betekent volgens Simons letterlijk 'de voeten bij
elkaar gebonden': pieds tanques. „Het spel werd ontwikkeld door een fanatieke speler
van Jeu Provengal, waarbij de
ballen van een grote afstand
werden gegooid. Hij was door
reuma minder mobiel geworden, maar wilde toch zijn geliefde sport blijven beoefenen."
Na 1945 waaierde het spel uit
over de landen rondom de
Middelandse Zee en de kolonien van Frankrijk. Toen de
Nederlanders in de jaren zeventig steeds vaker naar
Frankrijk op vakantie gingen,
raakten ook zij gefascineerd.
Inmiddels wordt er tot in Arnerika en Thailand gespeeld. Simons: „In Thailand is de prinses zelfs beschermvrouwe van
de internationale bond en een
van de meest fanatieke supporters."
Frankrijk heeft echter altijd
de suprematie behouden. De
Franse pétanquebond heeft
ruim 500 duizend leden, bijna
net zo veel als het aantal inwoners van Amsterdam. BJJ de

E

uur.
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weg zitten en dan zien we wel
weer," zegt Theunissen.
„We willen wel naar het
Duintjesveld maar een miljoen
gulden hebben we niet in onze
achterzak zitten," vult Crabbendam aan. „We moeten daar
weg en de toekomst zal leren
waar we terecht komen." Voorzitter Theunissen zal met zijn
bestuur zeker nog wel de nodige vergaderuurtjes hierover
moeten beleggen, maar is positief gestemd. „Een vereniging
met 250 leden heeft bestaansrecht. Wij hebben vanaf het
eerste jaar van ons bestaan bewezen een perfecte club te zijn.
Het draait lekker en waar wij
ons volgende jubileum gaan
vieren is nog onduidelijk, maar
we zien het wel."

Vtffö

Waarom mikken
op het butje?

Wethouder Hans Hogendoorn luisterde vorig jaar goed naar
organisator Carl Simons tijdens het jeu de boulestoernooi

Nederlandse Jeu de Boules
Bond, waar Simons bestuurslid van is, zijn 16 duizend mensen aangesloten. Veel spelers
gooien hun boules echter zonder dat ze lid van een club zijn.
„Neem Zandvoort. Er wordt
aardig wat gespeeld bij de Gereformeerde Kerk, de handbalvereniging, de volkstuinders
en op het strand bij de kampeerverenigingen. Zij spelen
zuiver voor hun plezier."
De enige keer dat het misschien wat serieuzer wordt, is
als ze meedoen aan het toernopi van de Ondernemers Vereniging Zandvoort dat van 21
tot en met 26 augustus op het
Gasthuisplein
gehouden
wordt.
Op het plein liggen acht banen, twee keer zoveel als vorig
jaar. Er doen dan ook deze

keer 64 teams van twee personen aan mee. Daarmee is het
aantal deelnemers verdubbeld
ten opzichte van vorig jaar.
Het zijn vooral Zandvoorters:
buren, familieleden, bedrijven,
volkstuinders. Maar er spelen
ook kampeerders en leden van
jeu de boulesverenigingen
mee. Om te voorkomen dat de
clubspelers met alle prijzen
naar huis gaan zijn er na de
voorronden door de week drie
finales op zaterdag: de beste
van elke poule komt in de Afinale, de tweede in de B-finale
en de derde in de C-finale. De
voorrondes zijn maandagavond tot en met donderdagavond van half zeven tot half
tien. Op zaterdag wordt er van
half een tot en met half twaalf
gestreden om een podiumplek.
Vorig jaar waren de wedstrij-

Een 'but' is de Franse aanduiding voor het kleine
houten balletje dat bij pétanque (vorm van jeu de
boules) de spil vormt. Wie
dichter met zijn ijzeren
ballen bij het but terecht
komt dan de beste bal van
zijn tegenstander, krijgt
een punt. Tijdens het
Zandvoortse toernooi zijn
er teams van twee personen die met drie ballen
mogen gooien. Je kunt dus
maximaal zes punten per
ronde winnen. Het team
dat het eerste 13 punten
bereikt, heeft gewonnen.
Om de tegenstander te
pesten kun je het beste
goed mikken en niet alleen
je bal dicht bv] het butje
gooien, maar ook een bal
van de tegenstander wégketsen. Dat geeft extra voldoening.

den erg gezellig, omdat de organisatoren daadwerkelijk een
Frans sfeertje rondom de kastanjeboom wisten te scheppen. Dit jaar hangen er schilderijen die de leerlingen van de
Gertenbach Mavo samen met
Mananne Rebel hebben gemaakt. Bovendien klinken er
Franse chansons uit de speakers en is er op zaterdagavond
levende muziek.

Hans van Pelt

Te hard ryden
ZANDVOORT - De politie
heeft donderdag na een achtervolging vanaf de Haltestraat een 25-jarige Franse automobilist aangehouden wegens het overtreden van de
maximumsnelheid. De man,
die teveel gedronken had, kon
uiteindelijk in Halfweg worden
aangehouden. Tijdens de rit
had hij meer dan 180 kilometer
per uur gereden Hij heeft een
boete betaald.

Onder invloed
ZANDVOORT - Een 36-jarige Britse inwoner van Zandvoort is vrijdag door de politie
aangehouden wegens rijden
onder invloed. Omdat hij weigerde mee te werken aan een
blaastest werd hij meegenomen naar het bureau. Daar
bleek dat hij nog een boete
had openstaan voor eenzelfde
overtreding.
Na betaling van deze boete is
de man proces-verbaal opge-]
maakt.
!

Auto vernield
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da, en een Josee Koning als
zangeres daarbij. Dat was volop genieten.
En dit alles in schrille tegenstelling tot datgene wat tegenwoordig geboden wordt:
'zwaar vodden'. Zaterdagavond had ik het twijfelachtige
voorrecht om de geluiden te
horen van de één of andere
groep op het Gasthuisplein. Ik
hoefde daar de deur niet voor
uit, want ik woon vlak om de
hoek.
Om te beginnen startten de
heren te laat. Zo tegen half
tien, maar wat daarna gebeurde tart elke beschrijving. Ze
speelden één of andere nummer wat uit twee akkoorden

bestond en dat ging zo'n kwartier achter elkaar door. De
drummer was helemaal geen
drummer; dat was een houthakker!
De rest van de optredende
groepjes was niet veel beter.
Eén uitzondering wil ik maken
voor Nippy Noya and Friends.
Deze jongen is een muziekdier
en speelt de sterren van de hemel. De moraal van dit verhaal
is: als Zandvoort zonodig een
jazzfestival wil houden, dan
moeten ze dat goed doen, of ze
moeten het helemaal niet
doen. En dat wilde ik even
kwijt.

ZANDVOORT - Handbalvereniging Zandvoortmeeuwen mag de aanbouw aan
het clubgebouw toch vervangen. De gemeente geeft 150
duizend gulden voor de sloop
en nieuwbouw. „Maar," zegt
sportwethouder Cees Oder- bouw. Het bestuur van de
kerk, „dat verrekenen we wel handbalvereniging maakt zich
daar al een paar jaar zorgen
voor een deel in de huur."
over. Volgens de gemeente is
het nieuwe stuk er illegaal aan
De aanbouw verzakt steeds gebouwd. De gemeente heeft
meer en dreigt los te scheuren dit gedoogd. Het gebouw is
van de rest van het clubge- echter wel juridisch gezien ei-

gendom van de gemeente. Het
gesteggel hierover heeft de opknapbeurt vertraagd.
Omdat de handbalvereniging geen 150 duizend gulden
op tafel kan leggen, stelt de
gemeente dat geld nu beschikbaar. Het wordt voor de helft
betaald uit een verhoging van
de huur en voor de helft uit het
fonds reserve dorpsvernieuwing. Vanavond komt het
voorstel aan de orde in de commissie Maatschappelijk Weizijn en Sport.

Jazz
C. van Merriënboer reageert
op Jazz behind the Beach dat
afgelopen weekend in Zandvoort plaatsvindt.
Ik mis de jazz-weekeinden
van vroeger in Zandvoort.
Toen hoorde je nog talentvolle
mensen spelen: een trompettist als Deetje Kaart in zijn glorietijd, de tenoristen Rudy
Brink en Harry Vertaeke. Een
drummer als Huub Jansen
(Dutch Swing College). Een
geniale pianist zoals Lex Jasper. En op een Tropicana-Festival zag je bijvoorbeeld een
Nippy Noya met de groep Bati-

C. van Mcrrienboer
Zandvoort

!

ZANDVOORT - De politiej
heeft zaterdagnacht een 16-ja-!
rige Amsterdammer en een 16-!
jarige Zandvoorter aangehou-l
den omdat zij de buitenspiegel
van een in de Secretaris Bos-|
manstraat geparkeerde auto
hadden vernield. Een getuigei
die lawaai hoorde, had de politie gewaarschuwd. De jongens
verklaarden later dat zij door
een stoeipartij tegen de auto's,
opgebotst waren.
!

Cinema,

Toch nieuwbouw
clubhuis
handbalclub

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.

Vervolg van voorpagina
„ Overigens heb ik na de aanvankelijke weerstand bij de vorige verhuizing achteraf heel
veel bedankjes gekregen."
De kampeerders, die al een
jaar uitstel hebben bedongen,
laten het er niet bij zitten. Ze
zijn bezig om een rechtzaak
voor te bereiden. De kampeerders willen onder andere Van
de Vegte onder ede laten horen
over wat er nu precies destijds
is afgesproken. Want dat staat
nergens goed op papier.
Van de Vegte wil er liever
pratend uitkomen met de
kampeerders. „Dat is ook verstandiger, want ze schieten
niet zoveel op met een rechtzaak. Wij volgen de regels van
de Recron, de branche-organisatie."

Monique van Hoogstraten

WAPEN VAN ZAND VOO

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
ƒ 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
ƒ 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 2,10

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aangesloten bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

dat TZB een prachtige jubileumweekend in elkaar heeft
gezet. „De jubileumcommissie
onder leiding van Frans Veerman zijn wij enorm erkentelijk," gaat Theunissen verder.
„We hadden dat er niet bij

kunnen hebben. In die commissie zitten TZB-coryfeeen.
Aan die mensen kun je zo iets
wel over laten. Zij hebben fantastisch werk gedaan, zoals de
prachtige jubileumkrant. Het
is echt allemaal top."
Het bestuur had dit jaar andere problemen aan het hoofd.
De wateroverlast en de verplaatsing in de toekomst naar
een ander complex heeft vele
uurtjes vergaderen gevergd.
„We zijn gelukkig geholpen
door de SV Zandvoort. Daar
konden we, toen ons veld
blank stond voetballen. We
hebben nu drainage onder de
velden aan de Kennemerweg
laten aanleggen en hopen dat
dat voldoende is. Tot 2007 blijven we hier aan de Kennemer-

„De oude Grieken gooiden
al met ijzeren ballen. Maar
jeu de boules werd pas een
echte sport toen de
Romeinen er het kleine
balletje, het butje, aan
toevoegden. Ze
importeerden deze sport
naar Gallië, Frankrijk, waar
het tot de dag van vandaag
de volkssport is gebleven,"
vertelt Carl Simons. Hij
organiseert samen met zijn
vrouw Rina, Ger Pols en
Toos Bergen van 21 tot en
met 26 augustus het derde
jeu de boulestoernooi op het
Gasthuisplein.

Bidden voor de sponsors

Advertentieverkoop: H van Zanten
(hoofd), M Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters421 B.Amstelveen Postbus51,
1180 AB Amstelveen Tel. (023) 571.7166.
Fax (023) 573 0497 E-mail' wmcomm®perscom nl
Advertentie-orderafdeling' Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel. (020) 562.6278.
Fax 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562 6271. Fax665 6321

ten. „Vrijwilligers blijven de
kurk waarop de club drijft. De
velden, de kantine, de clubkrant, het plaatsen van reclameborden, dat zijn allemaal
zaken die door de vrijwilligers
worden gedaan."
Niet onvermeld mag blijven

Jeu de boules gaat terug tot oudheid

Strandcup gaat opnieuw
naar de Chess Society

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Jan Maarten Pekelharmg, Joyce
Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie:
Willem
Bleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel (023) 571.8648.
Fax (023) 573 0497.
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

ZANDVOORT - Komend weekend heeft de
RKSV TZB een feestprogramma samengesteld ter
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. De sportclub aan de Kennemerweg
schenkt vooral veel aandacht aan de jeugd..
Zaterdag 19 augustus,
15.00-17.00 uur: receptie in
de kantine van TZB; 20.0001.00 uur: feestavond met
live-muziek en trekking
van de jubileumlotenj.
Zondag 20 augustus, 10.0013.00 uur: spelinstuif op de
velden van TZB voor de
gehele Zandvoortse jeugd;
10.00-14.00 uur: straatartiesten (sneltekenaar, goochelaar en mimespeler);
14.00-15.00 uur: onderlinge
softbalwedstnjd;
15.0016.00 uur: voetbalwedstrijd oud-TZB tegen oudZandvoortmeeuwen.

De Lakens

Aanrijding

ZANDVOORT - De politie
heeft vorige week dinsdag een
30-jarige Haarlemmer aangehouden die was doorgereden
nadat hij een aanrijding op de
Zeestraat had veroorzaakt. De
Haarlemmer vluchtte met een
andere inzittende maar werd
op het Stationsplein ingerekend.
ZANDVOORT - Een elftal
Een blaastest wees uit dat hij schakers van de Chess Societeveel gedronken had.
ty Zandvoort heeft onder zomerse omstandigheden voor
de zesde maal de Strandcup
Fietsendieven
bemachtigd. De vaste oppoZANDVpORT - De politie nent schaakvereniging De
heeft vorige week woensdag Raadsheer werd ruim verslavier Duitse jongens van 17, 18 gen.
en 20 jaar, aangehouden nadat
zjj een fiets wilden stelen bij
De Raadsheer uit Amstereen strandhuisje. Een van de dam zag andermaal geen kans
verdachten was al door een ge- om de echte top van de club te
tuige aangehouden.
mobiliseren en moest lijdzaam
De overige drie werden door de toezien hoe de thuisploeg de
politie bij hun auto op de Bou- groptste overwinning uit de gelevard Barnaart aangehouden. schiedenis van het evenement
i
boekte. Na 22 ronden stond
een monsterscore van 118,5Agenten beledigd
83,5 op het scorebord. De achtZANDVpORT - De politie ste editie van de Strandcup
heeft vorige week woensdag werd onder ideale omstandigeen 34-jarige Haarlemmer aan- heden afgewerkt.
gehouden wegens belediging Eindelijk waren de weergovan twee agenten. Nadat de den Zandvoort gunstig gezind.
agenten hem hadden gewezen Eveneens gunstig was het feit
op het fietsverbod op de Bou- dat de beide teams nagenoeg
levard de Fauvage, schold de even groot waren, hetgeen een
man ze uit voor NSB'ers en perfect systeem
mogelrjk
bracht hij de Hitlergroet. Hem maakte met een ploeg, die na
is een boete van 500 gulden op- iedere ronde een bord opgelegd.
schoof. Wedstrijdleider en or-

Feestprogramma
vijftigjarig TZB

Weekmedia 17

woensdag 16 augustus 2000

Au torn a ti se r in G
Voor diverse opdrachtgevers m de omgeving van
Amsterdam zijn wij op zoek naar

£upport} Medëwerkers^lècóm Engiheèrs
De ITé Groep maakt onderdeel uit
De geschikte kandidaat voldoet aan:
van KSI International en Is met
m algemene kennis van PC-hardware en telecomruim 250 medewerkers de
apparatuur
grootste gespecialiseerde
•
kennis
van Windows '95/NT
leverancier van tijdelijk
• rijbewijs is een pre
automatiseringspersoneel op
MBO en MBO+ niveau.
• technisch inzicht
Veel van onze klanten behoren
• goede communicatieve vaardigheden
tot de Top 300 van het
Nederlandse Bedrijfsleven.
Wij bieden de geschikte kandidaat:
ITé heeft vestigingen in
Utrecht. Eindhoven, Zwolle,
Den Haag, Rotterdam,
Amsterdam, Amersfoort,
Arnhem, Breda, Maastricht,
Den Bosch en Groningen.

Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000
medewerkers en haar
bemiddeling voor
3500 alfamedewerkers
een van de grootste
zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket
van thuiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in
staat om zo goed
mogelijk thuis te
blijven wonen.

Aan |ou de taak mensen passende
zorg te bieden in hun eigen
omgeving en met respect voor
hun waarden en normen Als wi)kverpleegkundige werk )e wehswaar solistisch, maar je betrokkenheid met het team is groot
Er vindt dan ook veel open overleg
plaats, ook met andere hulpverleners
aan huis Want een goede interne
en externe samenwerking is een
voorwaarde voor geslaagde zorg m
de thuissituatie De inhoudelijke
eind\erantv\oordehjkheid van het
zorgproces blijft natuurlijk bi) jou
als wijkverpleegkundige liggen

m goede contractuele mogelijkheden
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
de mogelijkheid tot een auto van de zaak
• studiemogelijkheden

ITé Groep B.V.
t.a.v. Marcel Christoffel Werken bij de winnaars7 Pak die kans en zend uw CV naar
Coengebouw, 6e etage
het hiernaast vermelde adres, of bel voor nadere
Kabelweg 37
informatie Kijk voor vacatures ook op onze
1014 BA Amsterdam
home-page http//wwwite nl
tel. (020) 586 44 33
fax (020) 586 43 33
e-mail: am&terdam®ite nl

Wij zoeken voor onze
kaasspeciaalzaak een

Je profiel

PARTTIME
en/of

Bel of kom eens langs bij:
DE KAASHOEK

Amsterdam
Thuiszorg

DEUDEKOM
Internationaal transport en verhuizingen

Vraagt voor spoedige indiensttreding ambitieuze
HEAO'er BE, liefst met enige ervaring voor de
functie
Asssistent(e) Hoofd Financiële Administratie

Amsterdam Thuiszorg is op zoek
naar nieuwe collega's
Gemotiveerde verpleegkundigen
die het leuk vinden om te werken
met een clientengroep die de sfeer
en diversiteit van Amsterdam
weerspiegelt Behalve voor de
dagverplegmg zoeken we momenteel vooral mensen voor de avondteams Werk waarbij de hectiek
van de oproepdienst afgewisseld
wordt met de vertrouwensrelatie
die je met een vaste groep cliënten
hebt opgebouwd

Je taken

• een prima salaris

FULLTIME
MEDEWERKER/STER

Welke wijkverpleegkundige beweegt
zich graag door bruisend Amsterdam?

Je beschikt over het diploi.ia
Verpleegkundige A en MGZ of
HBO-V Ervaring m de psychiatrie
is een pre maar geen must Sociale
vaardigheden en het verstaan van
de kunst van het samenwerken
zijn uiteraard van groot belang
Je bent in staat goed evenwicht te
bewaren tussen persoonlijke
betrokkenheid en professionele

afstand Ook moet je in dit werk
zo nodig kunnen improviseren en
belangstelling hebben voor andere
culturen We verwachten dat je
kritisch naar je eigen functioneren
kijkt en het een uitdaging vindt
daar steeds weer van te leren
Bovendien beschik je over
diagnostische en coachende vaardigheden en een 'hehkopterview'

Ons aanbod
De CAO-Thuiszorg is van toepassmg Je salaris bedraagt maximaal
ƒ S. 17 l,- bruto per maand op
basis van een 36-urige werkweek
De aanstelling is voor onbepaalde
tijd Verder bieden wi) afwisselend
en uitdagend werk met veel vnjheid en buitenlucht m het kleurrijke Amsterdam Een allround
functie waarin je cliënten uit alle
leeftijdsgroepen en met uiteenlopende sociale omstandigheden
en culturele achtergronden verpleegt en begeleidt Het ontwikkelen van (specifieke) deskundigheid
binnen de functie stimuleren wij
De samenwerking is gebaseerd op
verschillen en niet op umformiteit Binnen het team is een open
sfeer waarin een positieve mstelImg. leergierigheid en onderlinge
ondersteuning belangrijk zijn

Belangstelling?
Bel voor nadere informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64
Je schriftelijke sollicitatie met c v
kun je binnen 14 dagen richten
aan Amsterdam Thuiszorg,
Antwoordnummer 47 120,
1070 WB Amst*rdam (postzegel
niet nodig)

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Wij bieden een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden en grote doorgroeimogelijkheden.
Wij zoeken iemand met een klantgerichte mstelImg, accuratesse en zelfstandigheid. U beschikt
verder over een goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid. U heeft een duidelijke visie op de financiële functie binnen de organisatie.
U bent flexibel, stressbestendig en toont initiatief.
Verder heeft u een goed inzicht in menselijke verhoudingen en bezit u uitstekende communicatieve
vaardigheden.
Functie-eisen:
HBO-werk- en denkniveau (bijv. HEAO-BE/SPD),
cijfermatig inzicht, analytisch en accuraat, leidinggevende capaciteiten, ervaring met geautomatiseerde systemen (Exact, Microsoft Office), leeftijd
23-35 jaar, inzicht m de financiële- en projectadministratie
Taken en verantwoordelijkheden:
In samenwerking met het Hoofd Financiële
Administratie zijn uw taken'
Het voeren van de dagelijkse administratie, verzorgen van fiscale aangiftes, zorgdragen voor de
periodieke in- en externe financiële en managementrapportages. Mede opstellen van kengetallen
en managementinformatie op financieel terrein,
voeren van de salarisadministratie.
Sollicitaties schriftelijk aan:
A J. van Deudekom B.V. Postbus 310
1115ZG DUIVENDRECHTTav. Directie
www deudekom nl
e-mail' deudekom all@deudekom nl

G A KRANTEN
BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.
Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen...

T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

intertanden sprElgroep

Haltestraat 38, Zandvoort.Tel 023-57! 5000

Een prachtig boek en vijf cd's met ruimlOO kinderliedjes... nu voor een superlage prijs!

Mariaime Busser 4 Ron Schröcler | Jean van Vugt

Het is een van de leukste prc|ecten van de laat-

MH n i u M U M i i s \ \s Wilbert \\\n der Slot n
in-ROl PI N <m Dl- SFIZOl \ T tN < DI1 Rl N OM ONi> 111 l N
t?

ste jaien Her scliii|\ers-echtpaai Ron Schrodei

Deze liedjes zijn gebundeld in HET GROTE LIEDJESBOEK, een puntgaaf boek waarin alle teksten en de muziek (van
Jean van Vugt) te vinden zijn. De illustraties van Wilbert van der Steen maken er een extra mooie uitgave van. Het Grote
Liedjesboek werd onlangs terecht onderscheiden met 'de Pluim van de Maand' door Ouders van Nu, Leesgoed, Bobo en de
Utrechtse Kinderboekwinkel.

MOO/ BO£K, F/WTASr/SCtf£
en Mananne Busser begon enige |aren geleden

UIT BI N IK ft FMOTirs fa l R OP U I l ft) l Tl N I N D R I N K ! N

met het m kaart biengen van alle thema'* die

Dit fantastische boek heeft meteen een al even mooi vervolg gekregen. Want inmiddels zijn alle liedjes op 5 cd's gezet!
Gezongen door het kinderkoor 'Kom maar op'. Boek plus de cd's vormen een waardevolle set die op een heel speelse
manier alle voor kinderen belangrijke thema's leesbaar, zichtbaar, hoorbaar en 'genietbaar' maakt. De liedjes zijn pnchtig
gearrangeerd, worden goed verstaanbaar gezongen en nodigen echt uit om dagelijks naar te luisteren. De set maakt bovendien duidelijk hoe kinderlijk eenvoudig genieten soms kan zijn.

HET £CtfTPAAR &AT HET ECHT KA-V
vooi ]onge kinderen belangii|k 7i]n Zo kwa-

in T i> rn ST «jl, ix r\ OM H E T HUIS «j<& SCHOOI,, SIM n z \ \ i

mcn ze rot een h)st van 43 thema1!), van zwemles

Ron Schroder en Marianne Busser behoren tot de beste schrijvers als het om boeken en liedjes voor kinderen gaat. Het echtpaar heeft inmiddels zo' n 70 boeken en ruim 800 liedjes geschreven. Daaronder zijn beroemde uitgaven als de Liselotje-boeken, De viezerdjes, De ettertjes, Pietertje Pet en Het Mannenkoor. De thema's die in de liedjes van HET GROTE LIEDJESBOEK aan de orde komen, zijn onder andere: beroepen, de seizoenen, dieren om ons heen, emoties, eten en drinken, feest,
school, spelen, ziek zijn, jarig zijn, kleuren en lezen en schrijven. Door de met zorg geselecteerde thema's als uitgangspunt te
nemen, sluiten de teksten van de liedjes perfect aan bij de belevingswereld van jonge kinderen.

en eten tot sinterklaas en 7iek 7i|n Met die
De sec van HET GROTE LIEDJESBOEK bestaat uit het gebonden boek (140 bladzijden) met alle teksten, de muziek en
prachtige illustraties plus 5 cd's met daarop alle liedjes, gezongen door het kinderkoor 'Kom maar op'. De totaalprijs van

Vy •~

Sl'l I l I T J F S I N SPU I N (m / I I K /.\ J N l N' Hl TI R \\ OKD1 N

onderwerpen als basis gingen Ron en Mananne

aan het weik /e schie\en ei ruim 100 otigmele

«x

K O I OH-i. l I H ) ] V S ft U l M OOI, l I I DJ l >
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kinderliedjes over!

de set is
f89,90. Maar als lezer van Het Parool/Weekmedia kunt u de set nu bestellen voor slechts f75,-- Door de bon uit deze
advertentie in te vullen en op te sturen profiteert u van deze bijzondere aanbieding.
Het boek en de CD's zijn ook verkrijgbaar in boekhandel en warenhuis.

N

f 14 , 9 0 O O R E E L

JA; ifr wit graag HEf GROTE £/H>J£SBO£K t>(us de 5
Ik fretaal daarvoor de s^ec?a(e Ki/* van f 75>00

, Van Holkema & WaiA
Hierbij verleen ik een eenmalige machtiging aan Het Parool/Weekmedia
om van mijn rekening f75,- af te schrijven. Mijn rekeningnummer is:

Adres Postcode

Plaats

Handtekening

Telefoonnummer

Bon m een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar Het Parool/NVeekmcdui, t a \ Nel Scholte, postbus 4^,1000 AK Amsterdam U kunt Het
Grote Liedjes Boek ook kopen bi| liet Nieuwspunt, Wibauistraat 131, Amsterdam (op weikdagcn van 9 00 tot 17 00 uur) of bi| ons bijkantoor.
Gebouw Aemstelstyn, Laan \.m de I leleiule Meesters 421 R, AmsteKcen (op \\cikdag.-nj
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Brandweer zoekt
versterking
van gelederen
ZANDVOORT - Dat het
werk van een vrijwillige brandweerman of vrouw niet saai
hoeft te zijn, is volgens brandweercommandant Rob Schroder dit weekend maar weer
eens bewezen. Daarom kan hij
zich voorstellen dat Zandvoorters zich in hun vrije tijd willen
inzetten voor de Zandvoortse
brandweer.
De brandweerlieden hebben
bijvoorbeeld volop geholpen
bij de evacuatie van de kampeerders uit de strandhuisjes.
Tussendoor moesten ze ook
nog een brand bij De Manege
blussen. Een paar weken geleden kwamen ze overigens in
het nieuws toen ze de brand op
de achtste verdieping van het
Gran Dorado Hotel moesten
doven. Maar het kan ook voorkomen dat ze moeten uitrukken om iemand uit een autowrak te bevrijden.
Om goed voorbereid te zijn
volgen ze cursussen die door
de brandweer vergoed worden.
Voor elke uitruk krijgen ze
eveneens een onkostenvergoeding. Schroder zoekt mensen
tussen de achttien en veertig
jaar die in Zandvoort wonen en
er bü voorkeur ook werken.
]Wie technisch inzicht heeft,
kan zich vooral uitleven bij de
brandweer, maar er is ook behpefte aan mensen die de
brandweerauto willen besturen. Belangstellenden zijn volgens de brandweercommandant van harte welkom om te
komen kijken tijdens een oefenavond. Meer informatie: tel.
574.0260.

Vocaviata

ZANDVpORT - Het Ensemble Vocaviata brengt op zaterdag 16 september weer een bezoek aan de Hervormde Kerk.
Het concert is gratis dankzij de
Stichting Zandvoort Promotie
en begint om acht uur.
Op het programma staan werken van Joseph Haydn en Felix
Mendelssohn. Wybe Kooijmans speelt op het orgel. Lisette Emmink is sopraansoliste.

9

'Het kan altijd een kind in nood zijn
Daniël Koper is een druk
bezette jongen van 24. Is hij
niet in de weer voor de
lokale radio, dan richt hij
wel een politieke partij op.
Maar zijn grote liefde is de
reddingsbrigade. Nu hij
onlangs met een nieuwe
opleiding begonnen is, stoot
hij dan ook alles af behalve
de ZRB. In de derde
aflevering van een serie over
Zandvoortse
Reddingsbrigade legt Daniël
uit waarom het
reddingswerk hem zo boeit.

oog
oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Eigenwijze automobilist

E

EN MAAT van mij
die al jaren rond liep
bij de reddingsbrigade, had het op zomerse dagen altrjd te druk om
andere afspraken te maken.
Hij was van 's ochtends vroeg
tot 's avonds laat aan de slag.
Ik kon me geen voorstelling
maken van wat hij nou de hele
dag aan het doen was en wat
daar dan zo leuk aan was.'
'Natuurlijk was ik wel
nieuwsgierig geworden en ging
ik: een jaar of vjjf geleden een
keer met hem mee. Voor mij
was de reddingsbrigade toen
nog vrij onbekend. Ik wist dat
er bij de rotonde een boot lag^
die schepen in nood hielp,'
maar dat er ook nog een aparte
reddingsbrigade was met mensen die de hele zomer in touw
waren, dat was voor mij nieuw.'
'Tijdens myn bezoek werd ik
aan wat mensen voorgesteld
en kreeg een uitgebreide rondleiding door de reddingspost.
Vervolgens mocht ik een keer
mee het water op. Ik had toen
maar een halve dag aan de reddingsbrigade mogen ruiken,
maar ik voelde me er direct
thuis. Snel daarna werd ik lid
en was ik niet meer van het
strand weg te slaan.'
'Wat heb je daar toch hele
dagen te zoeken, is een vraag

Foto André Lieberom

„Een melding over vermiste kinderen nemen we altijd serieus. Gelukkig vinden we het kind vaak snel weer op het strand terug," vertelt
Daniël Koper
Foto Andre Lieberom

die ik meer dan eens te horen
krijg van vrienden en bekenden die niet lid zijn van de reddingsbrigade. Zij kunnen net
als ik in het begin weinig begrijpen van de aantrekkingskracht die de reddingsbrigade
op je kan hebben. In het hoogseizoen ben je hier hele dagen
en avonden druk bezig zonder
dat het gaat vervelen. Het
grappige is dat ik dat niet eens
duidelijk uit kan leggen waar
die gedrevenheid vandaan
komt. Het is een gevoel dat je
hier heen sleept.'
'Actief lid zijn van de reddingsbrigade is een combinatie van op een leuke manier
nuttig bezig zijn, waarbij je
met een kleine inspanning iemand ontzettend kan helpen.
Om een klein voorbeeld te geven: onlangs was het op een

'ZANDVOORT - op 27au-

Muisje verovert mensenharten

Excursie

OVERVEEN - Wandelliefhebbers kunnen zondag een
lange wandeltocht van vier uur
maken onder leiding van een
gids door de Kennemerduinen.
De tocht start om tien uur bij
het station in Overveen. Aanmelden bij de excursietelefoon: 541.1119.
Filmliefhebbers kunnen elke dag terecht in de bioscoop van
het Circus op het Gasthuisplein. Deze week draaien
wederom 'Stuart Little' (half twee), 'The Flinstones' (half
Hervormde Kerk: zondag 10 vier) en 'Scary Movie' (zeven uur en half tien).
uur ds mr J.W. Verwijs. Gerefonneerde Kerk: zondag 10
uur drs A.N. Drost. Agatha
inderen die 'Stuart Little' nog niet gezien hebben, zullen
Kerk: zaterdag 19 uur pastor
beslist spijt krijgen als ze de film niet gaan bekijken. De
D. Duijves, zondag 10.30 uur vertederende film over het muisje Stuart dat in een mensengepastor Duijves met zang van zin terechtkomt, krijgt veel bijval. Zelfs volwassenen raken in de
Jan Peter Versteege. NPB Vrij- ban van het grappige en ontroerende verhaal.
zinnige Geloofsgemeenschap:
Ook 'The Flinstones, in Viva Rock Vegas' is een film die beide
zondag 10.30 uur geen dienst. generaties zullen bekoren. Het verhaal speelt zich tien jaar voor
het moment waarop The Flinstones eigenlijk meestal in beeld
komen af. Fred en Wilma ontmoeten elkaar net. Het valt voor
Fred niet mee om zijn geliefde te versieren, want hij heeft
concurrentie van een rijke kerel met een hotel in Rock Vegas.
'Scary Movie' is een parodie op horrorfilms als 'Scream'. De
kritieken zijn matig op 'Scary Movie', maar wie echt van het
genre houdt en er nu eens om wil lachen, zal het mogelijk wel een
leuke film vinden.

K

Katten

Alle kleuren van zwart tot
wit en alles daar tussenin.
Kleine katten, grote katten.
Mooie katten, lelijke katten.
Oudere katten en jongere katten. Bange katten en echte
elurfals. Maar vooral lieve katten. Niet één, niet twee, maar
een heleboel. De kattenafdelingen zijn bijna vol! Hoe dat
komt? Inderdaad, door de vakantieperiode. Niet omdat
mensen hun dier (en) dumpen,
alhoewel dat ongetwijfeld met
een enkeling gebeurd zal zijn.
Maar meer omdat er minder
dieren herplaatst worden, geWoon om het simpele feit dat
er momenteel minder mensen
langskomen.
De katten zijn te gast bij het
Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoeken, net als alle
honden, een nieuw thuis. Informatie: het Kennemer Diefentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

Met
en

Skaten

gustus vindt er een groot skate-evenement plaats op het
circuit.
De Liptonice Inline Challenge
bestaat uit circa 25 onderdelen, variërend van een skate
dansdemonstratie tot en met
een wedstrijd op de baan. Het
programma begint om negen
uur en duurt tot half zes.

woensdag 16 augustus 2000

Periode 5-11 augustus
Geboren: Alida Antoinette,
dochter van Glenn Julius Imanuel en Matje Alida de Jong;
Marcus Owen, zoon van Theodprus Matheus Albertus Saunier en Ingrid Mathilde Kraaijenoord; Ruben Kishan, zoon
van Valsalan Nair en Jacqueline Petra Blom.
Ondertrouwd: Robert Jan Fraterman en Chantal Kerkman;
Martinus Eduard van Hage en
Anita Elisabeth Diependaal.
Getrouwd: Marco Spelde en
Mariska Wilhelmina Margare-

tha van Zanten; Ron Schoenmaker en Jacqueline Helena
Petronella van der Lans; Arie
Walter Akersloot en Patricia
Winkel.
Overleden: Johanna Ouwerkerk (77); Dirkje SiemonsPoorter (70); Aaltje UivelVeldhuis (80); Bernardus Johannes Stephanus Cauwels
(84); Theadora Sophie van den
Eraster (54); Simonne Célestine Alphonsine Cornélie Heesemans-Blondeel (77); AnnaMaria Blaauboer-Jonk (94); Hendrika Maria Berkhout (79).

zaterdagmiddag weer een
beetje beter weer (veel zomer
hebben we dit seizoen nog niet
gehad). Terwijl ik over het
strand reed met de Mule (een
klein terrein voertuig) sprak
een man ons aan. Hij was al
anderhalfuur zijn kind kwijt en
liep diezelfde tijd al te zoeken.'
'We zochten contact met de
Rotonde
(Coordinatiepost
voor vermiste en gevonden
kinderen) en wat bleek: het
kind was al een tijdje terecht
en vroeg zich vertwijfeld af
waar zrjn vader en moeder
toch uithingen. De opluchting
was natuurlijk ontzettend
groot en vader en kind werden
snel bij elkaar gebracht. Ze
bleken al die tijd slechts 300
meter van elkaar verwijderd te
zijn.'
'Naast de contacten met de

bezoekers op het strand is ook
het contact met je collega-brigadeleden ontzettend leuk.
Naast de gezelligheid op de
posten, waar natuurlijk ook gewpon gewerkt moet worden,
zijn er veel brigadeleden die elkaar na sluiting van de post
weer opzoeken in het dorp om
gezamenlijk te gaan eten of
een drankje te gaan drinken.'
'Tenslotte is ook de spanning ontzettend boeiend. Je
weet als je 's ochtends binnenkomt nooit waar je een uur later in verzeild kan raken. Een
op het oog eenvoudige meiding kan voor ons grote gevolgen hebben. Een vader die
vanaf een strandtent belt met
de mededeling dat zijn kind is
gaan zwemmen en hij hem nu
al 10 minuten niet heeft gezien
is voor ons reden om bijna de

'Ik ben een
juwelier
nieuwe stijl'
ZANDVOORT - Eindelijk
heeft Zandvoort weer een echte juwelier. Goudsmid Jim
Draaijer heeft zich gevestigd in
de Haltestraat 39a. Hu is een
perfectionist, dus nam hjj alle
tijd om het kleine pandje hélemaal te renoveren. Nu is alles
tiptop en l augustus opende
hij de deuren van zijn uiterst
sfeervolle juwelierszaak.
Henk Draaijer, de vader van
Jim, is diamantslijper en heeft
een eigen zaak in Amsterdam.
„Als klein knulletje zat ik altijd
bij pa op schoot, mee te kijken
hoe hij de diamanten aan het
bewerken was," vertelt de enthousiaste Jim. „Zo is de liefde
voor dit vak ontstaan. Het
stond voor mij al snel vast dat
ik naar Schoonhoven wilde.
Daar heb ik de opleiding tot
goudsmid voltooid."
De leerlingen van Schoonhoven zijn onder te yerdelen in
twee categorieën: kinderen die
de juwelierszaak van hun ouders willen overnemen en de
creatieve artistiekelingen die
graag ontwerpen en innovatief
bezig zijn.
Tot de laatste groep rekent
Draaijer zich. „Na mijn opleiding heb ik jaren ervaring opgedaan bij diverse juwelierszaken en goudsmederijen. Ik heb
mij bekwaamd in reparaties,
het bewerken van zilver, goud
en het verwerken van edelstenen."
„Toen ik dit pandje te huur
zag staan, voelde ik dat de tijd
rijp was om een eigen zaak te
beginnen," legt Jim uit. De gehele renovatie is eigenhandig
door hem uitgevoerd, het interieur door hemzelf ontworpen.
De kersenhouten vitrines met
de halogeen spotjes zorgen ervoor dat de schitterende col-

Berichten
en tips voor

m.

deze rubnek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,

of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

lectie juwelen mooi tot zijn
recht komt.
Jim is een man met oog voor
detail. Zelfs naar een geschikt
cadeaudoosje waarin de aankoop mee naar huis gaat is
lang gezocht. Geheel in styl
van het interieur is het doosje
vervaardigd van kersenhout.
De kleine werkplaats achter in
de zaak laat zien dat men hier
echt te doen heeft met een ambachtelijke goudsmid.
„Ik ben een juwelier nieuwe
stijl. Een lage 'drempel' is wat
ik wil, niet dat stoffige dat vaak
om een juwelierszaak heen
hangt. De mensen moeten gewoon naar binnen wandelen en
niet schromen om even nüjn
collectie te bekijken. Ik neem
graag alle tijd voor mijn klanten en service verlenen staat
bij mij hoog in het vaandel."
Jim verkoopt gouden sieraden, horloges en men kan er
terecht voor reparaties. Bovendien maakt Jim juwelen in
opdracht. „Melktandjes in
goud zetten, is bijvoorbeeld
een veelvoorkomend iets.
Maar ik heb ook klanten die
met een tekening of een plaatje komen en vragen of ik dat
voor ze kan maken. Nou, alles
kan natuurlijk, ik reken uit
hoeveel gram goud ik nodig
heb en bereken mijn arbeidsloon. Vaak kan ik binnen een
week al een offerte uitbrengen."

complete ploeg naar deze plek
te dirigeren en het water geheel uit te kammen.'
'Normaalgesproken zal het
kind het water al weer uit zijn
en kan hij zijn ouders simpelweg niet vinden. Natuurlijk
kunnen wij daar nooit vanuit
gaan want er blijft natuurlijk
een kans dat hij wel hulp nodig
heeft en die moet dan zo snel
mogelijk er zijn. Zp'n actie kan
overigens rustig één tot twee
uur duren. En wanneer dit aan
het eind yan de dag gebeurt
zelfs tot diep in de nacht. Aan
de ene kant is dat wel een behoorlijke opgave, zeker voor
diegenen die de volgende dag
gewoon weer aan het werk
moeten. Maar dat is het risico
van het vak, waar overigens
niemand van de ploeg problemen mee heeft.'
„Ik wil het allemaal rustig
opbouwen. Een beetje aftasten
waar de klant behoefte aan
heeft. Ik kan heel flexibel mijn
collectie aanpassen," vertelt
de jonge goudsmid, die bruist
van de plannen en ideeën.
„Mijn zaak is nu klaar en ik heb
al diverse opdrachten gekregen. Bovendien ga ik binnenkort een eigen collectie trendy
sieraden maken, maar dan van
edelmetaal. Heerlijk ik kan nu
aan de slag."

Sammy's Diner
is kwalitaria

ZANDVOORT - Sammy's
Diner is geen cafetaria maar
een kwalitaria. Het scheelt
maar een paar letters maar in
de praktijk is dat nou net wat
hen onderscheidt van anderen.
Vandaag wordt deze erkenning officieel toegekend. Kwalitaria Sammy's diner is te vinden in de Celsiusstraat 194.
De Stichting Samenwerkende Erkende Cafetaria's biedt
de branche de beschermende
aanduiding: 'kwalitaria'. Behalve op hygiëne wordt er ook
gelet op de presentatie en
moet ook de ondernemer zelf
bewijzen dat hrj of zij vakbekwaam is. De stichting doet
onaangekondigde controles.
De Keuringsdienst van Waren
is al heel streng, maar deze
Stichting doet daar nog eens
een schepje bovenop.
Tamara Buis en Ewout Bol
runnen hun eigen zaak met
veel plezier en toewrjding. „Wij
zijn met vlag en wimpel door
alle strenge kwaliteitscontroles en hygiene-eisen heen gekomen," vertelt de trotse Tamara. Er is maar een beperkt
aantal kwalitaria's in de regio
en daar zijn wij er een van. Wij
zijn ontzettend blij met deze
erkenning."
Marleen Grotenhuis

Op de Vondellaan reed onlangs een automobilist in de verkeerde
richting over de kleine spoorwegovergang. Behalve dat het levensgevaarhjk was, vernielde lüj ook nog eens de afzetting. Voor
fietsers die er langs rijden is dat heel vervelend. Als ze niet goed
opletten, dan blijven ze haken.

Afgekeurd?
Er is opnieuw enige onduidelijkheid over het nieuwe woonwagenkamp in Park Duijnwijk. Er gaan geruchten rond dat de
bestratingswerkzaamheden zijn gestopt omdat het kampje afgekeurd zou zijn. Het zou te dicht bij het spoor liggen en niet
veilig zijn. Er zouden ook nog maar twee wagens op kunnen nu
de muur half met zand bedekt is. De gemeente ontkent dat in
alle toonaarden. Er is wel een gesprek geweest tussen de woonwagenbewqners van het Keesomplein en een bureau uit Zoetermeer. Daarin heeft het bureau geopperd dat de rapporten over
de geluidsnormen op tafel moeten komen. Volgens gemeentewoordvoerder Ton van Heemst voldoet het kampje aan alle
wettelijke normen. Er is volgens hem ook al een gegadigde die er
wil gaan wonen.

Wurfopreis
Folklorevereniging De Wurf gaat volgende week woensdag naar
Sail in IJmuiden. De Zandvoorters laten daar de Zandvoortse
klederdracht zien op een zeemansmarkt bij de kop van de haven
bjj de intocht van de schepen die naar Sail Amsterdam varen.
Om half twee, half vijf en half negen is er een klederdrachtenschouw en een visafslag. VW-directeur Peer Sips heeft hen
daarvoor gevraagd en De Wurf vond het een leuk idee.

Eindelijk vrij
De bevrijding van Nederland krijgt over het algemeen heel veel
aandacht. Minder bekend is dat op 15 augustus de Japanners
capituleerden, waardoor heel veel Nederlandse Indiërs eindelijk
vrij waren. Bjj Annelies Moen, wier ouders in een Jappenkamp
hebben gezeten, hing dan ook op de Koninginneweg gisteren de
vlag uit. „Toevallig kwam ik laatst weer een brief tegen die mijn
vader aan mijn moeder geschreven heeft. Heel ontroerend Hij
was ermee begonnen op 15 augustus 1945."

Maarten Koper onderscheiden
Maarten Koper ontving tijdens de honkbalweek in Haarlem de
eremedaille voor zijn vele verdiensten. Vlak voor de wedstrijd
Nederland tegen Italië kreeg de Zandvoortse fysiotherapeut de
medaille opgespeld door Theo Reitsma, voorzitter van de
Knbsb. Maarten Koper is reeds twintig jaar fysiotherapeut van
het Nederlands honkbalteam en de wedstrijd tegen de Italianen
betekende de 250-e interland. De Zandvoorter heeft vele toernpoien om de wereld- en Europese beker meegemaakt en heeft
tijdens twee Olympische Spelen het nationale honkbalteam
verzorgd. Op 3 september vertrekt Koper voor zijn derde Olympische Spelen die in het Australische Sydney wordt gehouden.
„Het was voor mij een verrassing," zegt Koper. „Ik was nog
bezig in de kleedkamer maar werd verzocht naar het veld te
komen. Toen voelde ik wel dat er iets stond te gebeuren. Het is
een goede zaak, niet omdat ik het ben, dat anderen ook eens in
het zonnetje worden gezet. Ik ga zeker door tot na deze Olympische Spelen, dat is het summum van de sport. Daarna zien we
wel verder."
ADVERTENTIE

Maandmenu
Speciaal voet de lezers van.
44etZandvM>tts Nieuwsblad
Heerlijke zomerse buffetten voor de hele familie
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•*•

elke maandag:
elke woensdag:
elke donderdag:
elke vrijdag:
elke zaterdag:

Tropisch buffet
Italiaans buffet
Zuid Amerikaans buffet
Indonesisch buffet
Amerikaans grill buffet (BBQ)

voet f49.SO per volwassene
Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(CPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Vanaf
20 uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe 16 en don 17 aug
geldt: avonddienst (18-20 uur)
door de Zandvoortse Apotheek,
Raadhuisplein 10,
5713185. Voor vrij 18 tot en met
don 24 aug geldt: avonddienst

(18-20 uur) en weekenddienst
(zat. 11-12.30 en 17-18, zon.
11.30-12.30 en 17-18) Zeestraat
Apotheek, (tijdelijk gehuisvest
op) Engelbertsstraat 90a,
5713073. In het weekend is de
Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en zondag de
hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
Goudsmid Jim Draaijer is gespecialiseerd in het repareren en het ontwerpen van sieraden
(Dierenbescherming).

(kind O-Sjaaf gratis)
(Kind 4-l2jaaf SO% kotting)

"Bel voet reserveringen.
O23S7BO7BO
WORLDWIDE HOSIMTAUTY

GOLDENTULIP;
Burg. van Alphcnstraat 63, 2041 KG Zandvoort

Administratief/kantoorpersoneel
EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM
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SIEWIENS C35i GSM +
LIBERTEL 6O
ABONNEMENT
Superkleine Dual Band gsm. Lichtgewicht
(110 gram) met o,a. vibrafunctie en
diverse spelletjes.
Nu GRATIS in combinatie met een super- ,,.
voordelig Libertel 60 abonnement; , ;
60 minuten belvoorraad voor maar 34,95
p/mnd. Bovendien krijgt u bij Expert'gratis-'
een personal handsfree sett.w.v..39,95!/ /.

NYENBURGH

COMMISSIONAIRS

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:
Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad 4- Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Quitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

NU 2 MAANDEN
GRATIS LIBERTEL
ABONNEMENT! t

IN

EFFECTEN

Myenburgh Beheer B.V. is een onafhankelijke commissionair
n effecten en vermogensbeheerder. Circa 25 bijzonder
gemotiveerde medewerkers werken in de vestigingen
Amsterdam, Roermond, Heerenveen en 's-Gravenhage.
Voor onze vestiging in Amsterdam zijn wij op zoek naar een

SECRETARESSE
CLIËNTENADMINISTRATIE

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Personeel gevraagd
Algemeen
De Venser
De Garstkamp

fontis

Medewerker Recreatie (16 uur)
Deze medewerker is verantwoordelijk voor het opzetten en
realiseren van allerlei ontspanningsactiviteiten ten behoeve van
de bewoners van De Garstkamp. Hiertoe werkt-hij/zij samen
met de bewoners/vrijwilligers en de Bewonersyereniging. Waar
nodig worden bewoners/vrijwilligers gecoördineerd en gestimuleerd. Daarnaast draagt de medewerker zorg voor het tijdig
verschijnen van folders, uitnodigingen en dergelijke.
De Medewerker Recreatie werkt onder leiding van de voorzitter
van de Bewonersvereniging en rapporteert aan de beheerder
van De Garstkamp.

ALLES OP EEEU RU:
Siemens C35i dual band
Geschikt voor WAP
Standbytijd tot 180 uur
Spreektijd tot 300 minuten
l.c.m. 2-jarig Libertel 60: GRATIS
l.c.m. 1-jarig Libertel 60: 149,-

Deze aanbieding is geldig t/m 26 augustus 2000,
Neemt u voor een snelle
' *JBflRh
afhandeling legitimatie
^^^^^^^*^
en een kopie bankafschrift mee. C L I B E R T E L
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WIIUKELS IN HEEL
NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

Haarlem
Gedempte Oude Gracht 5-9

Wij zoeken kandidaten op ten minste MBO-niveau. Zij moeten
beschikken over een goede mondelinge en schriftelijke taalbeheersing; zich zowel zakelijk als soepel kunnen opstellen en
vaardig kunnen omgaan met interne en externe relaties. Ervaring in het organiseren van activiteiten heeft onze voorkeur. De
bereidheid om op wisselende tijden te werken is een vereiste.
Salariëring conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen,
schaal 7 (min. ƒ3023, max. ƒ4171 bij 36 uur).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Anneke Lanzing (beheerder De Garstkamp) op
telefoonnummer 020-3980398.
Schriftelijke sollicitaties zijn welkom tot uiterlijk
23 augustus 2000:
De Garstkamp
T.a.v. A. Lanzig
Garstkamp 32
1102 PA Amsterdam

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
*** HORECA-RECLAME * HORECA-PROMOTIE ***
*** HORECA-PROMOTIE * HORECA-RECLAME ***
Succesvol reclamebureau zoekt ±27 mensen voor o.a.:
distributie, promoters / begeleiders, klantenservice,
verkoop/ buitendienst en account managers. Per direct
beginnen heeft voorrang, opleiding en ervaring is geen must.
Meteen reageren en vragen naar Steven. Tel.: 020-6343702.
Gevraagd per direct: jonge
energieke medewerkers voor
PROMOTIEwerkzaamheden
op beurzen en braderieën.
Zéér hoge verdiensten, tevens
zijn wij op zoek naar TEAMLEIDERS die ervaring hebben
in de directe verkoop.
Reacties de gehele week
06-24761329/06-51588400.

Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 9 en 10 sept.

Tel: 0481-422112

Vraag en aanbod

Dieren en
-benodigdheden

Instrumentmakers draaibank,
HOBBYMAT 65 met hulpst.,
werktafellamp 220 V, ƒ950,Tel. 5717038.

Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
29-jarige sportieve, vlotte,
goed uitziende HBO-er zoekt
een leuke meid, ergens in de
20, om wat gezelligs mee te
gaan
doen.
Boxnummer
700270.

Personenauto's
te koop
aangeboden

VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.

Kunst en antiek

SAABservice Molenaar BV
Rep., onderhoud en APK
SAAB 9,3-9,5-900-9000
Eigen rev.afd. voor SAAB
motoren/versn.bak
Div. SAAB occ. bj. W94

Reparatie en
onderhoud

Tel. 023-5614097

Geen 0906 op je rekening! Bel
nu gratis de datinglijn 0800-f
4901 (b.g.g. 010-2946151)

Financieringen

BKR-toetsing, maar toch geld.
0900-20 20 720.

Geen wachttijden, geen
saaie intro's. Direct apart!
0906-1721 (100 cpm)

Daling en direct apart
Bel nu 0906-98.30

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Oproepen

ARENTHALS EN PARTNERS
Wij zijn een snelgroeiende maatschap van accountants en
belastingadviseurs. Advies en ondersteuning in management
vertegenwoordigen, naast de controlefunctie en onze administrafieve diensten, een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Bij onze 3 vest'gingen zijn in totaal circa 110 personen werkzaam.
Wij zijn lid van RSM International, een wereldwijd sameriwerkingsverband van professionals op het gebied van accountancy en consulting.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
(m/v)
Wij denken aan een medewerker, in het bezit van een MEAOdiploma of vergelijkbare opleiding voor het geautomatiseerd
verwerken van administraties voor onze cliënten. Heb je affiniteit met automatisering en enige ervaring met Exact en
spreadsheetprogramma's dan zien wij graag je brief met cv
tegemoet.
Wij bieden je de mogelijkheid je deskundigheid binnen ons
cliëntenpakket verder te ontwikkelen op parttime of fulltime
basis.
Arenthals en partners biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden
en perspectief voor een boeiende carrière in een dynamische
organisatie.

Felicitaties
Sylvia en Fred, 19 aug.
25 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd. Marja, Bert,
Raymond, Cindy, Rosa.

Weggelopen
dieren
Gev.: Cyperse, witte poes op
za. 12/8, Amsterdamseweg,
A'veen. Erg aanhankelijk.
Info: 020-6464480/4708577.

Woonruimte
te huur
aangeboden

Woonruimte te
huur gevraagd

Bedrijfshuisvesting
te huur
aangeboden

Jonge werkende vrouw zoekt
woonr. Liefst vrijstaand zomerhuis of i.d. Tel. na 19.00
uur 5715743/5719632.

Gezocht:
woonruimte/logies
Aangeb.: leuk souterrain cen- voor werkende heren. Vanaf
trum Zandvoort, voor jong 21 augustus a.s. voor langere
periode Amsterdam e.o.
werkend stel. Tel. 5731680.
Reacties: tel. 0174-642413.

Stagiaire zoekt woonr. van
AMSTELVEEN - kantoorunits sept. t/m febr. Tel. 062
t.h. 18 en 43 m . Uitstekende 21871267/024-3778494.
locatie. Receptioniste en
telefoniste. Airco.
Prima bereikbaar ook o.v.
Info.: KCM 020-6008975.
Ter overname: opslagruimte
Telefonisch kunt u informatie over deze vacature inwinnen bij in Amsterdam-Nrd, ƒ6.500,-,
2
de heer F.P. Ueshout, (tel: 020 - 661 02 34). Uw schriftelijke 50 m . Huurprijs ƒ527,- p.m.
reactie kunt u richten aan Arenthals en partners, Postbus Tel. 020-6336885. (na 19 u.)
87081,1080 JB Amsterdam.

KineticS Human Resources

Verhuizingen

zet talent in beweging

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800

Kennismaking

Gewoon lol in je leven, dat is
wat ik wil beleven met jou. Ik
ben Miranda en zoek een
leuke man voor gezelligheid,
een leuk praatje en wat er
allemaal nog meer bij komt
kijken. Bel jij voor een leuke
afspraak? Meer weten, luister
Carrière
direct op mijn box:
Dankzij een persoonlijk ontwikkeltraject met diverse cursussen Boxnummer 317003.
biedt Receptie Service bv je de mogelijkheid je te ontwikkelen
voor de functies van: Regio-receptioniste, Seryfcedeskmede- Ik ben afkomstig uit de provinwerker en Management-assistent. Je basissalaris is aantrekke- cie Utrecht en zoek een
vriendje. Ik ben 25 jr, een
lijk en groeit mee met jouw ontwikkeling.
echte dame met lang blond
haar, 1.75 lang en 65 kg. Ik
Solliciteren
Als je een mbo werk- en denkniveau hebt, ABN spreekt, een hou onder meer van spanleuke en representatieve uitstraling hebt en goed met mensen nende kleding. Wil je meer
overweg kunt, nodigen wij je uit te informeren naar jouw kan- over me weten... meer info:
sen op een parttime of fulltime baan als receptioniste bij Re- Boxnummer 312816.
ceptie Service bv.
Goed uitziende,
jeugdige,
De werving & eerste selectie is in handen van KineticS Human
verzorgde vrouw op HBO
Resources. Één van onze consultants helpt je graag bij het
niveau en geen dénnetje. Ik
uitstippelen van jouw persoonlijke loopbaan.
zoek een leuke man, blank of
donker, als het maar geen
Bel op woensdag of donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur
grijze muis is. Durf jij in te
gratis: 0800-5463842
spreken? Boxnummer 302825

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select V9qr onze nieuw te
openen vestiging in Almere
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijdag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
t.av. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Horecapersoneel
RESTAURANT -QUEENIEvraagt voor twee of drie
ochtenden per week
INTERIEUR VERZORGING
M/V
Tel. 5713599 vraag naar
Brendalie.

(Para)medisch
personeel
Gevraagd: voedingsdesk. en
mensen met versch. med.
achtergronden. 020-7991175

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, persoyerjaardagsFromagerie Européenne 'de' neelsfeesten,
kaas- en wijnwinkel in het feestjes,
catering.
023centrum
van
Amstelveen 5715619:06-54616812.
vraagt jongedameAman parttime of fulltime. Vraag naar
Rico Bruijn, tel. 020-6419155.

Dans- en
balletles

SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.
Bel 020-5626271 voor het
snel opgeven van uw Microadvertentie.

Licht getinte donkere jongen
van 23 jaar is 1.80 en zijn
hobby's zijn uitgaan en leuke
dingen doen! Ben jij dat leuke
meisje wat ik zoek? Reageer
dan op: Boxnummer 849551.
Ik, RIA, ben een moderne,
beschaafde, sportieve, jonge
vrouw. Vrouwelijk maar ook
meisjesachtig. Ik sta positief in
het leven en heb geen kinderen. Ik ga regelmatig naar een
concert of een paar daagjes
weg. Ik ben ook graag thuis
en woon in de randstad.
Boxnummer 312944.

Als jij mij belt, verwacht geen
knappe vrouw. Maar je kunt
met mij wel een spannende
afspraak maken! Bel me
Huish. hulp gevraagd, 2 of 3 maar! Boxnummer 272948.
uur p.w., 's morgens of 's midHanny, 62, weduwe, 1.62,
dags. Tel. 5716173.
halflang bruin haar, blauwe
Gevraagd hulp in de huishou- ogen, houdt van muziek, toeding voor de maandagmid- ren, vakantie enz. Zij voelt zich
dag. Tel. 5714123.
erg eenzaam. Kan jij dat
doorbreken?
Boxnummer
289212.

Oppas en au-pair
AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
bel voor info: 0297-522044.

Uitgaan

Winkelpersoneel

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
zend uw brief dan aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

BENT U GEÏNTERESSEERD:
Stuur uw sollicitatiebrief met C.V. aan de directie van
Nyenburgh Beheer B.V., Postbus 3499,1001 AG Amsterdam.
Vrouwen, 18-55, geven telnr.
Of per E-mail: sjollema@nyenburgh.nl
voor contact! Bel: 0906-18.22
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
(1gpm).
Ineke Sjollema, telefoon 020-6075000.
Gevraagd voor marktonderzoek in Amsterdam: dames/heren
Vanzelfsprekend worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. 25 tot 60 jaar, die tekenen en schilderen als hobby hebben.
www.nyenburgh.nl.
U krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen 020-6654447.

Inspiratie
Wat is er mooier dan een boeiende en.inspirerende werkomgeving? Een omgeving waar je inzet wordt gewaardeerd en
De Garstkamp is een beschermde, zelfstandige en multicultuwaar je jouw kwaliteiten verder kunt ontwikkeien?
rele woonvorm voor senioren vanaf 55 jaar. De 343 woningen
liggen midden in het groen van Amsterdam Zuidoost. Er wordt Kansen
gestreefd naar een prettig en aangenaam woon- en werkkliRECEPTIE SERVICE bv biedt je de mogelijkheid om je te
maat. Er zijn vele faciliteiten zoals bijvoorbeeld een huismees- ontwikkelen. Je komt als RECEPTIONISTE te werken bij top
ter, 24-uurs receptie, wassalon en een winkeltje. Van oudsher
500 bedrijven in Nederland zoals banken, ministeries, telezorgen bewoners/vrijwilligers voor de nodige levendigheid in
communicatie- en IT bedrijven en andere bedrijven in jouw
huis.
omgeving. Organisaties die hoge eisen aan je stellen.
Ter ondersteuning van de bewoners/vrijwilligers zoeken wij een

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

Alles voor uw
tuin

Voor onze vestiging Amsterdam-Buitenveldert zijn wij op korte
termijn op zoek naar een:

SIEMENS C35

'.v- >..VGI|ATIS v;,:':,HANDSFREE SET

PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Els, rood haar, slank, 36, aantrekkelijk, zoekt een gezeljige,
VEILINGGEBOUW
goed uitziende man, het liefst
AMSTELVEEN: heden
uit de omg. van Amsterdam.
inbreng voor veiling 28 en 29 Boxnummer 200555.
(fulltime) M/V
augustus. Spinnerij 33,
Amstelveen, 020-6473004.
die tevens het visitekaartje van ons kantoor wil zijn
Je bent voor mij het geluk in
mijn leven, de grootste schat
TUINMAN,
ƒ25,p.u.
heeft
FUNCTIE-OMSCHRIJVING:
mij eens gegeven.,.. Mannen
nog
tijd
voor
al
uw
tuinwerk.
luister voor meer info direct
- Aanmaken, archiveren en beheren van cliëntencontracten.
Tev.
alle
hek-,
schutting-,
siernaar: Boxnummer 238870.
- Ontvangen van cliënten en bezoekers.
bestrating
en
tegelwerken,
- Verwerking van inkomende en uitgaande post.
alles
leverbaar,
vrijblijvend
Ijzerhandel Zantvoort
- Secretariële en administratieve ondersteuning van diverse
prijsopgave. Tel. 023-5283739
Swaluestr. 7 Zandvoort
afdelingen.
Nu ook slptenservice, onder- Nieuw! leder uur leuke vrouhoud beveiliging, timmerwerk wen op SBS-6 text pagina
WIJ VRAGEN:
met eigen buitendienst
- Alertheid, accuratesse, flexibiliteit en inventiviteit.
745. Kijk en bel 0906-1588
bij u aan huis.
- Grote mate van zelfstandigheid.
(99cpm).
Tel.
023-5712418
- Kennis van het MS-office pakket Word, Excel en Access.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
Postcode daling: vrouwen
- Belangstelling voor de effectenhandel.
Schilder heeft nog tijd voor
blijft toch goedkoper!
uit jouw postcodegebied!
binnenen
buitenwerk,
vrijblijBel nu: 023-5714534.
0906-17.17 (60cpm)
WIJ BIEDEN:
vend
prijsopgave. Tel.
- Uitstekende salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden.
5719800
na
19.00
uur.
- De mogelijkheid van een bonusregeling.
Uniek in Nederland! Geen
Nu 50 cpm! Gay privé!

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

:

OPENLUCHT
VLOOIENMARKT
Amsterdam-Noord zondag 20
aug. 10-17 uur. Terrein Sporthal De Weeren, Beemsterstraat (bij slecht weer binnen).
Inl.: Midland BV 033-4751167.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
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Provincie UTRECHT: Ik ben
een 23-jarige jonge vrouw en
zoek een leuke vriendin uit de
randstad om leuke dingen
mee te ondernemen. Ben jij
een beetje serieus en spontaan, dan zou ik graag eens
kennis met je maken.
Boxnummer 270136.

Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren! Vrouw, net 40 geweest, zoekt
langs deze weg een leuke
donkere vriend. Ik heb 2 kinderen en hoop dat dat geen
probleem voor je is. Ik heb erg
veel leuke hobby's. Beluister:
Vakopleding Nagelstyling en Boxnummer 349439.
Permanente Make-up
Leuke, spontane jongeman
Vista Studio, 020-6201914
van 28 met blond haar, blauENGELS voor beginners + we ogen, sportief type, houdt
half gevorderden, ƒ6,- p.u. van uitgaan enz. Wil jij meer
Begin 4, 5 + 7 sept. Ook pri- weten? Reageer op:
véles. Progress: 020-4124800 Boxnummer 849687.

Opleidingen en
cursussen

MICRO'S
GOED BEKEKEN

PARTICULIEREN
OOK DE HELE WEEK
OPAT5TEXT
SNEL OPGEVEN

BEL 020 562 6271
NEDERUNDSE

LTERIJ
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SPONSORBINGO

V 11AÜGÜSJÜS
'*
•, , -<* /•', ' ,-"" ', ' * s' : '•*»
: - . : ' getal l t/m22 ', -• '

12 ƒ 10.000,-';'41 ' '/20,'-{-

,' io'^TôopT- zé""*'"ƒ'iô7-V
44'' "/io^A 45^^/9^

: ;* ie;'n,;01 -zé-37' - „23 "/>3?'.-':p9'"w ƒ8,'-";•;j^4ir'^:Ö6':o3f 13 , 15 "'^j~Q^'3^^^: '
V^'iG'-Tg :\ 22\39 -' 14
: 3 i ; 3 2 21 07;36 *

"427^730,-;*02 ^"'/öT'';
-04' ^ /25,-\24 7T^ !

- • Heeft n met deze getallen
«en volle kaart» dan wint u de
; ThuisBingo van ƒ 25..ÖOO,-

Volkswagen Lupo 21.09.88-001
5

informatie:
www.sponsorloterij .nl
Ledenservice:
0900-300 1400 (35 cpm)

Kentex ;
Vouwfiets

Zelfbuten voorbehouden

, ik wil de hoofdprijs winnen: een auto met l miljoen
guMen. En ik pak mijn kans op de tienduizenden prijzen
in de maandelijkse trekkingen en in Sponsor Bingo.
Mijn lotnummers beginnen met:
dag maand jaaz

Lot l

[

Lot 2

[
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*•!*•]*!
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Lot 3

Bij elk lot
voegt de
Sponsor
Loterij de
drie laatste
cijfers toe.

Ik machtig u hierbij tot weclcropzcgging voor elke maandelijkse trekking en de jaarlijkse
extra trekking ƒ 10,- per lot per maand van nevenstaandc rekening af te schrijven.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, oj> aanvraag verkrijgbaar,
tel. 0900-300 1400 (35 cpm).
De loterij is gocdgcfccunf acar tic Staatssecretaris van Justitie onder nummer t. O.
730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

D de heer

O mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)banknummcr:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- tel:
Geboortedatum: (dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

150.00.08

NEDERLANDSE

LOTERIJ
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875, 1100VG Amsterdam.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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'Boos worden helpt niet'
„Mijn man kwam net
vanmorgen uit zijn
nachtdienst. Zijn vakantie
was net begonnen," vertelt
Marcella de Bruijn van
Kampeervereniging
Amsterdam (KVA)
vrijdagmorgen terwijl ze een
stapeltje kleren in een tas
stopt. Marcella is een van de
bewoners van de driehonderd
strandhuisjes die dit weekend
ontruimd moesten worden
vanwege de munitie op het
strand. De ontruiming bracht
erg veel mensen op de been: in
allerijl werden familieleden
gecharterd om mee te helpen,
de brandweer, politie, GGD
en gemeente rukten massaal
uit en de landelijke pers dook
er bovenop. „Zandvoort heeft
zijn eigen rampje," merkte
een cynische kampeerder
zelfs op.
Teksten:
Monique van Hoogstraten

H

ET HELE weekend
werken de leden van
Kampeervereniging
Strandgenoegen
(KVS), Helios en KVA keihard.
Ze zoeken af en toe wat yerkoeling in de zee, maar nooit te
lang. Soms worden ze teruggestuurd door de beveiligingsbeambte bij het hek. „Ga toch
inpakken, mensen."
Even voor zessen wordt het
laatste huisje verzegeld. De
kampeerders van de helft van
alle strandhuisjes in Zandvoort mogen pas volgend seizoen weer vakantie vieren op
hun geliefde plek.
Vrijdagmorgen is de uittocht
begonnen. De kampeerders
hebben tot hun verbijstering
te horen gekregen dat ze moeten evacueren omdat het niet
meer veilig is om te blijven. Er
is te veel gevaarlijke munitie
bloot gelegd. Eerst overheerst
de verbazing, dan de woede en
tot slot de berusting.
Eldert Huis, 75 jaar, zit vrijdag rond elf uur pp een kist
voor zijn huisje. Hij staart over
zee, zijn visnetten liggen naast
hem op het plankier. Al 35 jaar

kampeert hij op het strand.
„Wat een flauwekul," zegt
hij. „Het is al zo lang bekend
dat hier munitie ligt. Waarom
is het niet in het voorjaar opgeruimd," vraagt hij zich een
paar keer hardop af. „Ik ben
zelf bij de stopttroepen geweest en heb driejaar in Indië
gezeten. Ik geef je op een briefje dat iets dat 55 jaar onder het
zand ligt niet zomaar in enen
afgaat. We hebben notabene
voor elk seizoen het talud omhoog laten schuiven en nooit is
er wat ontploft."
Hij hoeft nauwelijks wat in te
pakken, want hij heeft een
huisje uit één stuk. „Een kraan
tilt ons containerhuisje op. We
kunnen onze meubels gewoon
laten staan."
Zijn vrouw Floor: „Deze evacuatie doet me aan de oorlog
denken. Het komt voor iedereen aan als een schok. We leven normaalgesproken de hele
zomer op het strand." Eldert
droog: „Ja het nieuws is ingeslagen als een bom. Oef, wat
zeg ik nu."
Anja en Hans Spijker puffen
even uit bij een kopje koffie.

„We hebben maar een paar
kratten met spullen," vertelt
Ans, „want het seizoen is tot
nog toe niet zo best geweest,
dus we zijn minder dan andere
jaren naar het strand gegaan.
Eerst dachten we nog: het valt
wel mee met die toestanden
voor onze neus. Maar achteraf
ben ik toch wel een beetje blij
dat er voor veiligheid gekozen
wordt."
De familie De Bruijn heeft de
hulp van oma ingeroepen. De
kinderen helpen bovendien
druk mee met sjouwen. Eén
van hen, Danny, is inmiddels
een kleine beroemdheid, want
hij was een van de kinderen die
een roestige granaat heeft gevonden. Hij is trots op zijn
nieuwe status.
Zijn moeder heeft het te
druk om zich daar mee bezig te
houden. Ze is in allerijl bezig
met pakken. Haar man had net
vakantie gekregen. „Wat we nu
gaan doen? Ik weet het niet.
Misschien wat dagjes weg,
maar dat is wel erg duur. Ach,
boos worden helpt niet. Dit is
voor iedereen een overmachtIn allerijl sjouwen de kampeerders van KVS, KVA en Helios hun spullen naar hun auto
situatie."

v .•*
Foto Chris Schotanus

Op meer stukken strand ligt mogelijk munitie
Hoeveel munitie er op het
strand bij Zandvoort ligt, is
tot nog toe onduidelijk. Het
vermoeden bestaat echter
dat er niet alleen op het
Noordstrand resten van
wapens uit de Tweede
Wereldoorlog liggen.

V

Vorige week maandag is voor de eerste keer (sinds de afzetting) door de EOD munitie onschadelijk
gemaakt. Dat gebeurde in de duinen achter de Boulevard Barnaart
Foto Karin Schut

OLGENS A. BOS, schrijver van het boek 'Zandvoort tijdens de bezetting', is er net na de oorlog op
veel meer delen van het strand
munitie vernietigd in zogeheten springputten. De brokstukken en niet ontplofte granaten en rrujnen bleven gewoon liggen en zijn onder het
zand gestoven of geschoven.
B\j tijd en wijle komen ze
weer boven. Door de hevige
stormen van een maandje geleden is er bij het afgezette deel
van het strand nu veel wapentuig bloot gelegd. De verandering van de stroming door de
aanleg van de pier heeft er ook
toe bijgedragen dat er in de

Een goede oefening voor een echte ramp
Z

ESTIG LUNCHPAKKETTEN werden er drie
dagen lang gemaakt,
want zoveel medewerkers van
de politie, brandweer, GGD en
gemeente liepen er gemiddeld
rond. Er stonden drie commandocontainers, een verbindingswagen met telefoons en
een fax en een tent met brancards van een medisch rampenteam. De wethouders en
de burgemeester waren bij
toerbeurt aanwezig. Nu de
evacuatie over is, dringt de
vraag zich op of zo'n grootscheepse operatie nodig was.
Als zich weer zo'n situatie
voordoet, zou Marcel Jonkman het weer bijna precies
hetzelfde doen. Daar is hij van
overtuigd. Brandweerofficier
Jonkman was overall-coördinator. Hij zorgde ervoor dat de
politie, brandweer, GGD en
ambtenaren 66 uur achter elkaar hun afspraken nakwamen. Bovendien adviseerde hij
het gemeentebestuur.
De operatie begon donder-

dag. Het rampenplan werd ervoor uit de kast gehaald en zowel politie als brandweerlie" den werden overal vandaan
geplukt. Het politieteam bestond uit ME'ers in vredestenue, zodat het Zandvoortse
korps zich kon concentreren
op het jazzfestival. De bijna
dertig vrijwillige brandweerlieden vroegen vrij van hun baas
of kwamen in het weekend in
actie.
Ontstond deze grpotschalige inzet naar aanleiding van
de ramp Enschede? „Nee, we
hadden het anders ook gedaan," meent gemeentewoordvoerder Van Heemst.
„We hebben van Enschede wel
geleerd dat een eenhoofdige
leiding het beste werkt," vertelt brandweercommandant
Rob Schröder. „De brandweer
en politie is wel gewend om te
werken in een soort militaire
structuur. Ieder doet zijn eigen werk, zonder discussie. Bij
de gemeente is men dat wat
minder gewend misschien.

De GGD'ers hadden vrij dag weinig te doen

Maar het liep geolied." Jonkman: „Dat is ook te danken
aan de draaiboeken die'we-'"-,
donderdag ;tot diep'in de
nacht hebberi"gëma'akt. ' °
„Het was ook prima voor de
samenwerking. Ik zie het als
een goede oefening voor een
ramp die onvoorspelbaar is,"
vindt Schröder.
Toch moest er volgens Jonkman ook veel geïmproviseerd
worden. „We hadden bijvoorbeeld niet gedacht aan de boten op het strand van de kampeerders. Inmiddels hebben
we besloten om die te laten
liggen tot er een veilige manier
is om ze weg te halen. Een ander probleem waren de mensen die hun huis vanwege de
zomer verhuurd hadden aan
vakantiegangers. Ik geloof dat
die bij familie zijn ondergebracht."
Toch klinkt er ook lichte kritiek. „Voor ons hadden al die
toeters en bellen niet gehoeven," zegt Helene Le Belle van
KVS.

De zes GGD'ers en zes vrijwilligers die door het Rode
Kruis zijn opgeleid voor het
Sigmateam (Snel Inzetbare
Groep ter Medische Assistentie) verveelden zich dood vrijdag. De tent met brancards
bleef leeg. De koffers met allerhande materiaal bleven onaangeroerd.
„We kletsen maar een beetje
en zeuren om eten en drinken," vertelde GGD'er Benno
Veugen vrijdag. „Het voordeel
is dat we nu weten dat het mogeljjk is om deze geneeskundige combinatie in korte tijd op
te tuigen. We zijn namelijk eigenlijk pas een week echt operationeel."
Het medisch team was volgens Jaap Hage ingeschakeld
om de kampeerders op te vangen als ze in geestelijke nood
zouden komen als ze zouden
horen dat hun vakantie afgebroken zou worden. De kampeerders vingen echter vooral
elkaar op en stortten zich
daarna op het inpakken.

loop van de jaren steeds meer
zand is weggeschuurd, al is er
regelmatig door Rijkswaterstaat zand opgespoten om het
strand op peil te houden.
Dat er nu opeens zoveel nadruk ligt op het gevaar, komt
doordat er vorige week een
anti-tankmijn is gevonden.
Daardoor kwam de zaak in een
stroomversnelling. Een antitankmijn kan immers een tank
opblazen en volgens de gemeente dus ook bewoners van
de huisjes als er toevallig een
stuk hout op de mijn terechtkomt als het vloed is. Aangezien niet bekend is wat er nu
precies waar ligt, heeft de gemeente het zekere voor het onzekere genomen.
Burgemeester Van der Heijden heeft aangegeven dat hij
wil uitzoeken of er nog meer
zogeheten springputten zijn.
Bij defensie zijn volgens majoor H. Evertsen echter geen
tekeningen hiervan aanwezig.
Bos, inmiddels de tachtig gepasseerd, herinnert zich wel

dat er ter hoogte van de Rotonde een bunker met verzamelde munitie vernietigd is.
Hij weet bovendien een ander
bizar verhaal te vertellen. Voor
het opruimen van de mijnen
werden na de oorlog Duitsers
aangesteld. Zij moesten na afloop over het strand lopen om
te laten zien dat ze hun werk
goed hadden uitgevoerd.
Destijds werd echter bij de
springputten niet gecontroleerd of alles ontploft was. Tegenwoordig gebeurt dat wel.
Bovendien wordt er zoveel
springstof gebruikt dat er weinig van de munitie overblijft
volgens gemeentewoordvoeder Van Heemst.
Hij ontkent dan ook dat de
resten van de anti-tankmijn
die donderdag vernietigd is in
een kuiltje zijn begraven, zoals
een ooggetuige van KVS
meldt. „Er blijft nog niet eens
een stukje ijzer zo groot als een Donderdag lag een brokstuk open en bloot op het strand. De ronde
dubbeltje van over," aldus Van plaat is vermoedelijk een bodem van een granaathuls die
achterblijft als de granaat ontploft
Heemst.

Foto André Liebcrom

Hoe gaat het
met de familie
Le:Belle?
Vorige week stonden ze
nog goed gemutst in het
Zandvoorts Nieuwsblad,
vader Le Belle, moeder Le
Belle en dochter Helene.
Ze haalden herinneringen
op aan 65 jaar Kampeervereniging Strandgenoegen (KVS). Maar het jubileumis afgelast en de familie Le Belle is inmiddels
weer thuis.
„We trokken zondagmiddag om v\jf uur de deur
achter ons dicht. We hebben drie dagen heel hard
gewerkt. Ik zat in de jubileumcommissie en er waren net allemaal inkopen
voor het feest gedaan. Dus
ik heb niet alleen mijn eigen huisje maar ook de
kantine opgeruimd," vertelt Helene maandag.
,,Mjjn ouders hebben zelf
gepakt, al zijn ze niet meer
zo jong. Zondagmiddag
moest mijn vader echt
even stoppen."
„Wat me het meeste opgeyallen is? De saamhorigheid onder de mensen en
de grafstemming. Toen we
een glaasje fris dronken,
ontbrak net de cake nog.
Het is me bovendien opgevallen dat de verhouding
met de politie na vrijdag
een stuk verbeterde. We
groeiden naar elkaar toe."
„Het viel niet mee dat we
ons moesten legitimeren
bij het hek. Mijn vader, die
de oorlog heeft meegemaakt, zei: ik ben van een
kampeervereniging weer
in een kamp terechtgekomen. Maar zondag hebben
ze iedereen geholpen. Alle
hulde ook voor de brandweermensen die aan het
sjouwen waren."
„Wat we nu gaan doen?
Mijn ouders gaan misschien nog een weekje naar
Ameland, maar zelf blijf ik
thuis. Ik wil zo snel mogeUjk het huisje afbreken."

\r-

„Het is niet zo druk," zei bewaker Meivin Reingoud vrijdag. Later in het weekend moest de bewakingsdienst echter een wandelaar verwijderen en twee ramptoeristen tegenhouden die waarschuwingsbordjes
verzamelden
Foto Chris Schotanus

AGENOEG GEEN krant,
radio- of televisiezender
N
Zandvoorts
heeft het nieuws over Zandvoort gemist. NOS, SBS6,
RTL5, Veronica, Radio en TV
Noord-Holland, alle landelijke
kranten, Het Parool, het Haarlems Dagblad, ZFM: iedereen
heeft zich op de evacuatie gestort. Zelfs de Wereldomroep
zond het nieuws uit. De laatste keer dat Zandvoort zó in
de belangstelling stond, ging
het om de kinderporno-affaire.
„Het is me opgevallen hoe
snel nieuws zich kan verspreiden," zegt gemeentewoordvoerder Ton van Heemst, die
sinds donderdag bijna continu
bezig is geweest met de ontruiming. „Op vrijdagmorgen
om kwart over acht kregen de
kampeerders een brief over de
evacuatie en een half uur later
hingen SBS6 en de NOS al aan
de Ujn. Ik werd daar wel even
door verrast. Bujkbaar ligt het
nieuws op straat zodra je iets
doet."
De NOS stuurde zelfs een
satellietwagen. Ik denk omdat
deze omroep bij de ramp in
Enschede een beetje te laat

'minute
of fame'

reageerde. Frappant was wel
dat die een aanrijding veroorzaakte op de Boulevard Barnaart."
Van Heemst signaleert ook
een verschil in invalshoek.
„Het NRC maakte eerst een
kort berichtje en kwam maandag met een goed achtergrondartikel. Het Haarlems Dagblad dook er fel op, maar gaf
later veel achtergrond. Opvallend trouwens, want Zandvoort ligt toch in de periferie
van Haarlem. De Telegraaf
opende met een heel goed artikel op zaterdag en daarna
werd het stil. Ons eigen Zandvoorts Nieuwsblad had de primeur over de anti-tankmijn op
woensdag."
Ook de stijl van de koppen
varieert sterk: 'Erfenis van
bommen en granaten' (NRC),
'Vandaag eindigt uw verblijf in

uw vakantiehuis' (Haarlems
Dagblad), 'Volksverhuizing op
Zandvoorts bommenstrand'
(Parool), 'Afgesloten wegens
oorlogsomstandigheden'
(Trouw), 'Zandvoorts strand
stil door explosieven' (Volkskrant).
Enkele 'bedrijfsongelukjes'
deden zich ook voor. Zo meidde de NOS dat het hele strand
was afgezet (nog geen 10 procent), meende de NRC dat alle
strandgasten naar huis moesten (slechts de helft) en situeerde het AD het afgezette
deel ongeveer ter hoogte van
het Gran Dorado Hotel (het
ligt in werkelijkheid van het
punt iets ten zuiden van Riche
tot iets ten noorden van
Kroon Vis, ver buiten de bebouwde kom dus).
Van Heemst: „Men mag wel
wat nauwkeuriger zijn, maar
de foutenmarge is nog redelijk
en we hebben het goed kunnen bijsturen in de loop van de
dagen." Niettemin is hij redelijk tevreden over de media.
„Ik ben maar één onbeschofte
journalist tegengekomen. Dat
valt toch reuze mee."

Foto Chris Schotanus

Opruimen duurt vier maanden
Het opruimen van de munitie op het strand gaat erg veel
kosten. De gemeente houdt rekening met minimaal een miljoen gulden. Voor de gemeente
betekent dat een strop, want
het Rijk vergoedt niet alle kosten. Slechts 90 procent krijgt
Zandvoort terug. Op een bedrag van een miljoen is 10 procent 100 duizend gulden. Dat is
precies zoveel als in de pot onvoorzien zit.

Ook strop voor
gemeente en Riche

kampeerders missen, maar
vooral voor de eigenaren van
Riche is de evacuatie een
strop. Riche heeft tegenwoordig twee eigenaren, omdat het
strandpaviljoen en het restaurant gesplitst zijn. Het strandpaviljoen is aan het begin van
het seizoen gekocht door de
broers Nugter. Zij hebben door
Ook voor de visventers die het slechte weer nauwelijks
een groot stuk strand en de omzet kunnen maken deze zo-

mer. Toen het mooie weer begon, kwamen er hekken voor
hun zaak te staan en bleven de
klanten weg.

Het gespecialiseerde bedrijf Leemans gaat de komende
maanden al het zand van de afgezette 800 meter zeven. In de
zee komt een damwand om de opruimingswerkzaamheden te
beschermen. De werkzaamheden gaan vermoedelijk vier
maanden duren.

Ten einde raad stuurden ze
OT EN met donderdag is er door Leemans zeer actief gevorige week persberichten
zocht naar munitie. Inmiddels bekijkt het bedrijf bij laag
rond dat ze toch beslist open water ter hoogte van Riche wat er op het oog bloot ligt en wat er
waren voor eters. Sinds vrijdag met lichte detectiemiddelen op te sporen valt. Tot en met
is hun bedrijf echter gesloten. maandag is er gevonden:
Inmiddels is er wel gekeken of
het personeel bij andere
22 stuks geschutsmunitie
strandpaviljoens
onderdak
12 buizen/ontstekers
kan krijgen. Diverse paviljoens
6 stuks klein kaliber munitie
zitten namelijk om medewer5 hand- en geweergranaten
kers te springen.
4 stuks mortiermunitie
l anti-tankmijn
l geleid projectiel
42 stuks diversen (onder andere hulsbodems)

T

Burgemeester
Rob van der
Heijden, die
speciaal
ervoor
terugkwam
van zijn
vakantie in
Zwitserland,
heeft dit
weekend
menige
televisiezender te
woord
gestaan
Foto Chris
Schotanus

er vrijwilligers géén SAIL!
,\!

'oals bij vrijwel elke organisatie
en vereniging het geval is, drijft
look een gebeurtenis als SAIL
2000 op de tomeloze inzet van vrijwillers. Bij de komende SAIL mag je
inmiddels wel spreken over een 'leger'
vrijwilligers.Vanzelfsprekend werken de
bestuursleden van de Stichting Sail
Amsterdam (SSA) zelf ook volop mee
binnen de organisatie. Het bestuur en
de bureaumedewerkers bestaan slechts
voor een klein deel uit betaalde leden.
De rest functioneert allemaal onbezoldigd.Velen van hen hebben een marineloopbaan achter de rug, of zijn nog
steeds in dienst. Zij vinden het een eer
en genoegen mee te werken aan dit vijfjaarlijkse spectakel. De Koninklijke
Marine als zodanig vormt bovendien
een hele belangrijke schakel binnen het
SAIL-gebeuren. Behalve de 'echte SAILvrijwilligers is er ook nog een grote
schare mensen die zich louter vanuit
liefde voor het behoud van het maritieme cultuurgoed hebben aangemeld om
mee te helpen dit evenement tot een
succes te maken.

Jaren van voorbereiding
Voordat SAIL ook daadwerkelijk van start gaat
zijn letterlijk alle activiteiten en programma's
doorgesproken, voorzorgsmaatregelen getroffen,
overlegsituaties met gemeentelijke autoriteiten,
havenbedrijf, politie, brandweer en buurtbewoners afgerond, draaiboeken gemaakt, horeca op
de hoogte gesteld en wat al niet meer. Daarnaast
zijn landen en instaties bezocht waar de schepen
vandaan komen, alsook verenigingen en instanties aangeschreven die schepen en mensen léveren voor de verschillende nautische programmas. Daarbij komt dan ook nog eens de gehele verzorging, bevoorrading van en communicatie met
de vloot. Ook het Nautisch Evenementenbureau
mag wel even genoemd worden. Binnen het
SAIL-gebeuren heeft dit allerlei arrangementen
uitgewerkt voor het bedrijfsleven. Hier kan men
bijvoorbeeld een schip huren om op bepaalde
tijdstippen met relaties van het SAIL-festijn te
genieten. Dit alles vergt dermate veel overleg,
werk en organisatie dat medewerkers van de
Stichting Sail Amsterdam kort na 'een SAIL' al
weer aan de slag gaan om het volgende maritieme festijn alweer te regelen. Jaren van voorbe-
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PROGRAMMA SAIL 2000
17-23 augustus
'
Tall Ships en Varend Erfgoed lopen de vijf aanloop-,
havens Vlissingen, Schevenlngen, IJmulden/Velsen,
Den Helder en Delfzijl (partieel) binnen.
Vertrek Zalmtocht, Pallngtocht, SchevenlngenIJmuiden, Kooltocht. Sloeproeiwedstrijd.

Veel hardwerkende bestuurs- en bureaumedewerkers van de Stichting Sail
Amsterdam hebben een maritieme
achtergrond

ca. 100 bladzijden.Moest wel'even'samengesteld
worden... Hoe de verdeling van de taken ook is,
het hele verzorgings-en organisatorische traject
zou je één grote Liaison kunnen noemen. Het
grijpt allemaal als de schakels van een ketting in
elkaar.

'Buiten* vrijwilligers
Voor het vervoer over land en water is een 'algemene dienst' in het leven geroepen, waarvan de
vrijwilligers bijna allemaal tot het Korps
Mariniers (van de basis Texel) behoren. Behalve
zorg voor het transport worden zij ook ingezet
voor de op- en afbouw van tenten en paviljoens
en voor 'aanpassing' van de infrastructuur in de
haven als dat nodig is. Dan zijn er tientallen burgers die als helper fungeren of als sloepbemanning. Vanzelfsprekend zijn zij bekend met dit
dan de zorg voor de
soort werk. De leden van de Nationale Reserve
reiding gaan dus aan een
infrastructuur (havenaf(NATRES) dragen hun steentje eveneens bij in
dergelijk
evenement
sluiting, afzetting, ver- bijvoorbeeld het transport van mensen en goevooraf. De stichting
keersomleiding, vaarverderen naar allerlei bestemmingen. En wat te zegfunctioneert op voorboden,
stremmingen,
gen van de militairen van het
106e
dracht van een comité
transport over water
Verbindingsbataljon van de Landmacht. Zij zorvan aanbeveling, waarin
met speciale vaartuigen gen voor de verschillende telefoonverbindingen
verscheidene bekende
de zgn. Breedendamhoogwaardigheidsbeen installeren daarvoor een complete telefoonsloepen, vergunningen,
centrale. Sommige bedrijven sponsoren met
kleders uit politiek,
etc.), waarvoor weer
middelen en diensten, zoals bijvoorbeeld
overheid en bedrijfsleiemand anders kan worScheepswerf de Breedendam uit Loosdrecht die
ven zitting hebben.
den aangesproken. In
compleet met schipper 8 schitterende sloepen
Beschermheer van de
belangeloos ter beschikking stelt die als tenders
deze sectoren is er een
stichting is - het zal u
24 uurs dienst van
rondvaren om mensen van en naar de schepen
niet verbazen - ZKH
kracht. Er komen op verte brengen.
Prins Willem Alexander.
schillende plaatsen in de
De nieuwe Passenger Terminal op de Oostelijke Handelskade is al in de ban van SAIL 2000
haven tijdens het evenement ondersteunende
Na afloop en dan.,.
zaken. Op die wijze worden bijvoorbeeld lijnen
Centrum
uitgezet voor het hele traject van de Tall Ships
posten, zowel voor liaison als informatie. Er is
één centrale commandopost voor overheidsEigenlijk past nu al een woord van dank aan al die
(begeleiding, afmeren, al dan niet aansluiten op
Tijdens SAIL krijgt de SSA de haven van de
vrijwilligers en medewerkers die zich tijdens
stroom aan de wal, bemanning wisselen/aflossen, diensten.
gemeente Amsterdam in beheer en neemt daarSAIL ongetwijfeld tomeloos zullen inzetten om
bij ook alle verantwoordelijkheden op zich. En
etc.), waarvoor die specifieke 'manager' de zorg
alles op rolletjes te laten verlopen. Hun liefde
De 13 Behoudsorganisaties van het Varend
draagt. Op dezelfde wijze is er iemand aangesteld
dat is niet gering. Het vergt een slagvaardige
Erfgoed leveren allerlei vrijwilligers voor ondervoor het behoud van onze maritieme cultuur ligt
die het aanspreekpunt is voor alles wat met het
organisatie en coördinatie, verenigd in het
steuning tijdens hun eigen programma's, maar
daaraan ten grondslag. Dinsdag 29 augustus zal
Varende Erfgoed heeft te maken, inclusief proOperationeel Centrum SAIL 2000 Amsterdam
gramma's. Meer dan 900 schepen, ga er maar aan ook de havenmeesters per cluster en per haven.
de rust in de Amsterdamse haven zijn terugge(OCS). Hierin zijn onder leiding van directeur
staan! Nog een facet is de Liaison, dat is het cenAlle deelnemende schepen, inclusief de tall ships,
keerd, met slechts hier en daar nog een herinneBernard Heppener alle medewerkers van SAIL
trale contact tussen alle schepen en de wal in de
hebben de beschikking gekregen over een zogering aan 's werelds grootste nautische feest. Rijst
2000 verenigd. Voor journalisten is een perscende vraag: komt er weer een SAIL in 2005? Het
ruimste zin van het woord (bevoorrading, brandheten Schippershandboek, waarin niet alleen alle
trum ingericht in de nieuwe Passenger Terminal
deelnemers met hun schip, naam en schipper
stofvoorziening, reparaties, persoonlijke en mediOostelijk havengebied zal dan zijn volgebouwd,
Amsterdam op de kop van de Oostelijke
sche verzorging - douche/toiletten - voor zover
staan vermeld, maar ook gedragsregels en
waardoor er minder plaats zal zijn voor activiteiHandelskade.
instructies hoe te varen, ligplaatsen, waar de liaiten. En hoe hebben 'de bewoners op de eilanden
aan boord niet voorhanden, scheepsbemannindeze SAIL ervaren? Het zal ongetwijfeld worden
sonposten gesitueerd zijn, hoe men kan bevoorgen laten sporten of aan programma's laten deelLiaison
raden, waar men naartoe moet om deel te
meegenomen in de evaluatie. En zou er indernemen, transport verzorgen naar Schiphol, via
daad weer een SAIL komen,zijn er dan ook weer
trein, openbaar vervoer, taxi, o.i.d., en zo meer).
nemen aan de verschillende activiteiten en
Om het management van het OCS overzichtelijvaardemonstraties, routes, omschrijving van genoeg vrijwilligers? Want zonder hen is er géén
Maar liefst 120 liaison-officieren nemen deze
ker en doeltreffender te laten werken is een
vlootbewegingen, tijdstippen, contactpersonen,
SAIL! Dat is alvast een ding wat zeker is.
taak op zich.
klein managementteam gevormd dat belast is
etc. Het gaat daarbij om een A4 handboek met
AndréVeenstra
En ten slotte, maar niet in de laatste plaats, is er
met de dagelijkse uitvoering van de gang van

Donderdag 24 augustus.
09.00:
Parade of Sail In'(IJmuldenAmsterdam) •
'
,
11.00:'
jeugdzeilen in Aquarena
H.OO:
Doorlopend amusementsprogramma
Openingsceremonie SAIL 2000 ,
Concert Koninklijk Concertgebouworkest
Vuurwerkshow op het IJ'
Vrijdag 25 augustus
Dagtochten Zannse Schans en Ouderkerk v.v.
09.00:
Korjaalwedstrijdén
•
10.00:
Tall Ships open voor publiek
10.30:
Aquacorso
11.00:
IJmeer race
•
13.00:
MiniSAIL, •
13.30:
Aquacorso
14.00:
Koninklijke Marine Show en
NUON Kite-surfing
14.00:
Hardzeilen
Amsterdam Shanty-festival en SIngAlong
Streetparade door de bemanningen van de tall
ships
•
'•
Vuurwerkshow op het IJ

Zondag 27 augustus
(
07.00:
Wherrytocht van Amstet naar IJ-haven,;'
08.00:
Formatievaren naar Amsterdam van
vloot historische schepen
'~ ,- '':
09.30:
Chinese drakenbootraces in hét • ' ;,,;
Oosterdok
•
•'- -.
;
10.00:- .Tall Ships" open voor publielc "-' ,', \
10.00:
Grachtentocht tall sWp bemanningen '
10.00:,' jeügdzeileh"
. .' '"12.00:• -."Aquacorso
- - ' , , ; ' , ..;
12.30; . Ringsteken - ' '
..; >' -*14.00:
• Grachtentocht tall, ship bemanningen- ".
Sloepentochtmetc3.,l30 Bree<fendam >"
Sloepen •
, •
• ' \ ' \ \
14.00: • Vlootschöuw'
"- ' '
16.30:
-MiniSAIL
"'
• "<
19.00: ' • Koninklijke Marine Show ~ • •• - ,;
NUON Kite-Surfing '
'"••','19.00r ' Aquacorso
'. ' ' ~ • . - "
Amsterdam Shanty-festival en SingAlong' ,
Concert Marinierskapel Koninklijke Marine
, *
Vuurwerkshow op het Ij
, ' . ;,
Maandag 28 augustus
,- ' - .
09.00:
Parade of SAIL put naar IJmuiden .
, ,
Alle tall ships vertrekken uit
" >•
' - Amsterdam richting Ijmutden , , ,,'
; Nadere inlichtingen: www.SAIL2000amsterdam jil.'
of via het infonummer 0900-7243200 (44 ctpm} •
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2593 GT
in 's Gravenhage
met
6 winnende loten

ƒ 25.000,voor elk lot

en voor
2593 GT OO3
extra: een BMW!
JONGS JENEVER

CUVEE DU MAITRE

Gijsbrochtv.Aemslol VIEUX

De succesvolle popgroep Volumia! zal namens de Postcode Loterij op SAIL 2000 schitteren.
De Nationale Postcode
Loterij is hoofdsponsor
van SAIL 2000. Daarom
presenteert de Postcode
Loterij zondag 27 augustus hettopconcert van SAIL
2000: Voliumia! samen met
de Koninklijke Marinierskapel in één uniek concert.
De toegang is gratis! Dus
kom om 20.30 uur naar het
grote podium op de

r*

Oostelijke Handelskade in
Amsterdam. Dan maakt u
kans op een VIP backstage ontmoeting met
Volumia! U ziet, de prijzen
van de Postcode Loterij zijn
Overal. Dus stuur snel de
bon in en pak voortaan uw
kans op alle prijzen!
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Kijk 20 augustus:
22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uu r 0909 0055
09cpm) om kans te
maken op een:

2O augustus
Egmond op
zijn kop
Egmond-Binnen
22 augustus
Lossdagen
Leeuwarden

• Rouge: kjeur donkerrood, boyquel fruiïg.
smaak soepel, aanbevolen bij vlees
• Blartc S»c tour heUerwtt. bouquet Iris,
smaak droog, aanbevolen bij vrègerechten cl als aperitief
• Demi Sec: kleur Edirgeel,t»uquot

MALIBU COCONUT

ftuttg.ieteboter.smaak!WtoSt,

aanbwcilen hl tip. ol oosterse geiediten

MARTINI
VERMOUTH

Canon
fototoestel
s

Van onze huisleverancier Charles de Cassignac brengen waal
vete jaren met succes de Cuvée du Mattre. De rode Vin de Pays
wijn heeft een soepel en truttig karakter en is afkomstig uit de
streek Pont du Gard. De beide witte varianten komen uit de
Gascogne. Stuk voor sluk prachtige wijnen die voor een ieder
zeer toegankelijk zijn.

SCOTCHMAN WHISKY

BAIRRADANOBILIS
ROSÉSECO

Blanco of Rosso

Zetfouten voorbehouden

NERO D'AVOLA
SICILIË

MAAK MIJ EEIM POSTCODE-MILJONAIR!!

QvfJ[a, ik wit kans maken op alle prijzen in de Nationale Postcode
Loterij, inclusief de Postcode-Kanjer, de Jackpot, de Straatprijzeri en
de wekelijkse Kien-prijzen. Hiermee steun ik 28 goede doelen.
D 3 loten (3 x ƒ 12,50)
D 2 loten (2 x ƒ 12,50)
D 1 lot
(1 x ƒ 12,50)

D de heer

D mevroüw-

Naam:.

AADRINK

Adres:.

A.u.b. üwkeuza aankruisen en verder invullen in bloktetters. Daelname houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Led&rtservlce, tel.
0900-300 1500 (35 cpml.

Ik rnachtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand
de inleg voorde maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
de extra trekking van nevenstaande rekening af te schrijven.

High
^Energy, Wel.
ELDERS

Postcode:

FORUM
WEIZEN
fles 30 cl.

6-PACK

TORREON DE
PAREDES MERLOT
of CHARDONNAY
In do Malol ofildoM u *wart fmil en launet
De Crtardonnay Is tevondg en fris (net
tropisch fnjit on oen snufje kruiden in de
neus. Bokte zijn wijnon oo u aangonaom
vetrasscn.

vergelijkbare
prijs.M9-

Plaats:
(Post) bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- tel:
Datum:
Handtekening:

'HAARLEM: Calilomiëplein 17 (naasl D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21
(Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heell meer dan 50 slijterijen, bel voor onze
overige vestigingen tijdens kantooruren: 0172- 447 300

150.00.08

heeft alle dranken!
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
De alert! 's goedgekeurd door da Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO. 89W0098/831.5 d.d. 19/12/1 SS7i

\

Zaterdag 26 augustus
07.00:
Kanotocht van Amstel naar Ij-haven
'.
09.00:
' Grachtentocht historische motorboten '•
'09.30:
Hardzeilen
10.00:
Tall Ships open voor publiek
•10.30:
Aquacorso
11.00:
IJmeer-race
l
12.30: , , MiniSAIL
, '
.;
14.00:
Koninklijke Marine Show en
NUON Kite-surfing
14.00:
Korjaalwedstrijdén in de Aquarena .
14.30:
Aquacorso
17.00:
Ringsteken
17.00:
Helneken Pieremachocheltocht door
Amsterdamse grachten
Amsterdam Shantyrfest!val en Sing
Along ~
.
•• , '
22.00:
.Spiegelgevecht in de. IJ-haven
Vuurwerkshow op het Ij
' •

Postcode Loterij uniek spektakel op SAIL 2000

Kom naar Volumia!

i

ALLE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M 27 AUGUSTUS, ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN!

woensdag 16 augustus 2000

yVeekmedia 1-2-3-4-5-6

Commerciële bijlage
van Weekmedia

we
mar
eni
og een week rest de grote schare nautische liefhebbers alvorens het megaspectakel SAIL 2000 in de hoofdstad losbarst. Dit grootste nautische evenement ter
wereld zal naar schatting twee-en-een half miljoen belangstellenden trekken, naast de duizenden schepen die de hoofdstad voor korte of langere tijd zullen aanlopen. Anders gezegd, van 24
tot en met 28 augustus barst Neêrlands hoofdstad uit zijn nautische voegen. De deelnemers
zelf zullen tijdens de Parade of Sail, donderdag
24 augustus, vanaf 9 uur de sluizen van ijmuiden
passeren, op hun weg door het Noordzeekanaal
richting Amsterdam. Voorop vaart de zojuist
afgebouwde en in de vaart gebrachte clipper
Stad Amsterdam met stuurvrouw(l) Conny van
Moergastel aan het roer. Eenmaal in Amsterdam
aangekomen krijgen de schepen een door de
organisatie toegewezen ligplaats.

N

Verwacht wordt dat bij mooi weer alle lege plekjes langs de
oevers van het Noordzeekanaal en het IJ door drommen
mensen bezet zullen worden om de binnenkomst van de
SAIL 2000 vloot gade te slaan. Wie geen kans ziet'erbij' te
zijn of kopje onder denkt te gaan in de mensenmassa's, kan
dit zonder twijfel fantastische schouwspel via een live-verslag op TV ook volgen (NOS). Er zijn trouwens meerdere
omroepen die tijdens SAIL 2000 dagelijks verslag doen van
de talrijke activiteiten en feestelijkheden rond dit unieke
maritieme gebeuren. Een happening die mede mogelijk
wordt gemaakt door sponsoring van bedrijven en instellingen alsook de gemeente Amsterdam. Maar wac eveneens
niet vergeten mag worden zijn de mensen van de organisatie Stichting Sail Amsterdam en het leger vrijwilligers.
Zonder hen géén SAIL! Zij mogen daarom best eens in de
schijnwerper staan. Elders op deze pagina's leest u daar
meer over.

Stad Amsterdam. Maar er is meer Nederlandse inbreng,
onder andere de zeilende opleidingsschoener Eendracht, de
61 meter lange driemastschoener Oosterschelde, het 56 m
lange driemastvolschip Europa en niet te vergeten de 62 m
lange brigantijn Swan fan Makkum.de grootste in haar soort
ter wereld.
Nederland blaast dus aardig een zeiltje mee bij deze SAIL
die dit jaar voor de zesde keer wordt gehouden. De allereerste SAIL in 1975 was bedoeld als een eenmalig zeilfestijn
ter opluistering van de festiviteiten rond de gebeurtenissen
van Amsterdam 700 jaar.Vanaf dat tijdstip is elke vijf jaar een
SAIL Amsterdam georganiseerd, met als absoluut hoogtepunt SAIL 2000 als we niet alleen het aantal deelnemers
maar ook de te verwachten bezoekersaantallen daarin
betrekken.

Eindpunt Tall Ships Race
Overigens is SAIL Amsterdam tevens het eindpunt van veel
schepen die hebben deelgenomen aan de Tall Ships
Transatlantische Race. Bij deze door de International Sail
Training Association (ISTA) georganiseerde wedstrijden
maken verscheidene schepen zo rond april vanuit Genua en
Southampton een oversteek naar havens in Zuid-, Middenen Noord-Amerika, of doen andere Europese havens aan,
verdeeld in etappes. Het laatste traject gaat naar het eindpunt, in dit geval Amsterdam. Een andere race is gehouden
in de Oostzee. Uit die richting komend zeilen schepen vanuit Flensburg en Frederikshavn naar Amsterdam.
De schepen gaan niet rechtstreeks naar de hoofdstad, maar
worden ongeveer een week voor SAIL opgevangen en verzameld in de havens van Vlissingen, Scheveningen,
Velsen/ljmuiden, Den-Helder en Delfzijl. Vanuit deze
opvanghavens gaat het omstreeks 23 en 24 augustus richting Ijmuiden en Amsterdam. In deze opvanghavens worden
ook de schepen van het Varend Nederlands Erfgoed'geclusterd'.

Ta// Ships stelen de show

Varend Erfgoed
De Tall Ships stelen voor het oog natuurlijk de show. Dat
zijn de grote zeilende vaartuigen, vaak opleidingsschepen,
met hun voor de leek onontwarbare tuigage, staand want
en ander touwwerk. Imposant voor de nautische kenner en
liefhebber, voor wie de tijden van het zeilende schip uit
vroeger dagen weer herleven. Ditmaal komt er een record
aantal Tall Ships naar Amsterdam. Ze zijn onder te verdelen
in de A-, B- en C-klasse. Zo'n 28 van de A-klasse geven acte
de présence (dwarsgetuigde schepen boven de 120 voet 36,6 m en langsgetuigde schepen boven de 160 voet - 48,8
m. Enkele van deze schepen zijn meer dan 100 m lang). Ook
nemen er nog 70 'kleinere' zeilschepen uit de B-klasse
(langbgetuigde schepen tussen 30,5 m en 48,8 m) en de Cklasse deel (alle langsgetuigde schepen met een maximale
lengte over alles van 30,5 m) deel, alsook 'gewone' marineschepen. Ze zijn afkomstig uit alle delen van de wereld, zelfs
uit Japan (de Akogare). Dit schip loopt voor het eerst de
Amsterdamse haven aan. De grote schepen liggen verspreid
door de IJ-haven, maar zeker aan de Oostelijke
Handelskade. Alle schepen zijn dagelijks van l O tot 16 uur
gratis voor het publiek opgesteld voor bezichtiging.
De Parade of SAIL In wordt voorafgegaan door de clipper

Het zijn niet alleen de Tall Ships die blikvanger zijn. Een
reusachtige vloot van meer dan 900 vaartuigen, behorend
tot het Varend Nederlands Erfgoed, zal SAIL 2000 verder
opluisteren. Samen met vele schepen uit het buitenland zullen ze een trekpleister van jewelste zijn. Deze vloot bestaat
uit honderden traditionele grote en kleine schepen in vele
uitvoeringen, soorten en typen, waaronder zeilschepen,
stoom- en motorschepen, historische bedrijfsvaartuigen,
etc., die als 'clusters' een afgesloten stuk van de IJ-haven 'Aquarena' genoemd - zullen bevolken. Behalve in de IJhnven worden ze ook afgemeerd in de Museum Haven,
Dijksgracht, Entrepothaven en het Oosterdok. Kortom, vrijwel alle havens in het oostelijk gedeelte van het
Amsterdamse havenbekken zijn gevuld met grote en kleine
schepen. De Nederlandse schepen zijn veelal particulier
bezit en ingeschreven bij een van de dertien verschillende
behoudsverenigingen die ons land telt. Ze zijn/worden met
liefde gerestaureerd, in de vaart gebracht en onderhouden.
Deze schepen gaan in separate vloten vanuit verschillende
aanloophavens al dan niet in wedstrijdverband naar SAIL.
Liefhebbers die nu al staan te trappelen van ongeduld om

zo snel mogelijk al dit moois te zien en daarvoor het hoofdevenement niet willen afwachten, kunnen in de aanloophavens alvast een voorproefje krijgen.

Aans/u/tende programma's
Vaak zijn in de aanloophavens allerlei leuke activiteiten te
beleven in relatie tot het SAIL gebeuren, meestal in de vorm
van eigen verenigingsprogramma's en festiviteiten die door
de diverse gemeenten worden georganiseerd. Te noemen
vallen op 19 augustus de Palingtocht vanuit het Friese Heeg,
via Blokzijl, Vollenhove, Elburg, Zeewolde, Almere-haven
naar Amsterdam en de Zalmtocht met 40 zalmschouwen en
30 sleepboten, motorboten - en zeiljachten vanuit
Woudrichem via Gouda, Oude Wetering, Haarlem en
Beverwijk naar Amsterdam. Verder zijn er tal van andere

evenementen die door leden van het Varend Erfgoed worden
georganiseerd, zoals
een
Kooltocht, een
Grachtentocht, een rondje Ouderkerk a/d Amstel, een
rondje Zaanse Schans, maar ook nog allerlei maritieme activiteiten, wedstrijden en demonstraties in de havens en de
grachten van Amsterdam zelf. Een en ander is samengevat in
een compleet programma-overzicht dat u op een van deze
pagina's aantreft.

noemde paviljoen laten de verschillende Behoudsverenigingen u kennis maken met de speciale activiteiten die zij ontwikkelen en wat hun vereniging inhoudt. Bij het Maritiem
Erfgoed zijn 25 instanties en instellingen vertegenwoordigd
die een indruk geven van hetgeen zij allemaal doen voor het
behoud van het maritiem erfgoed en wat er allemaal te
koop is in de maritieme wereld, er zijn replica- en museumprojecten, voorbeelden van maritieme opleidingen voor een
baan in de maritieme branche, buitenlandse deelnemers
met interessante activiteiten, een 'klompzeilacademie' en
nog veel meer. Openingstijden: van 10-20 uur.

Paviljoens
Indien u de kans krijgt zou u ook de bijbehorende paviljoens
eens moeten bezoeken tijdens SAIL. Het Varend Erfgoed
Paviljoen vind u op het Java-eiland, het Maritiem Erfgoed
Paviljoen op de Oostelijke Handelskade. In het eerstge-

V/ootschouw
Omdat er dit keer zoveel schepen deelnemen aan SAIL is
de ruimte op het water enigszins beperkt. Om die reden is
ook een aantal activiteiten op het IJ aangepast. Zondag 27
augustus zullen ruim 300 schepen van het Varend Erfgoed
vertrekken richting Ijmuiden, om bij de Hemtunnel terug te
keren naar Amsterdam.Ter hoogte van Het Stenen Hoofd
zal front gemaakt worden voor 'Admiraal' Cpr Oudendijk,
oud havenmeester van Amsterdam, die de formaties op zijn
beurt zal groeten met saluutschoten.'s Middags zal bij de
Surinamekade een vlootschouw worden afgenomen door
ZKH Prins Willem Alexander die al varend met de Groene
Draeck, de (voor deze gelegenheid stilliggende) vloot zal
schouwen.

Parade of SAIL Out
Maandagmorgen om 9 uur vertrekken alle schepen weer uit
Amsterdam. De grotere schepen zullen door het
Noordzeekanaal richting Ijmuiden varen om vervolgens hun
eigen weg te gaan. Deze dag biedt de laatste mogelijkheid
de schepen nog een keer te zk:n.
Wie een aandenken aan SAIL 2000 wil hebben wordt aangeraden het SAIL Magazine te kopen. Het is verkrijgbaar bij
tijdschriftenwinkels en kiosken en kost slechts f. 5,-. En wilt
u blijvend op de hoogte gebracht worden wat er allemaal
binnen ons Varend Erfgoed en de zeilvaart afspeelt, dan zou
u eens een abonnement op het l O x per jaar verschijnende
tijdschrijft Spiegel der Zeilvaart kunnen overwegen. Nadere
inlichtingen: tel. 023-5317399. Het blad is eveneens los bij
boekhandel en kiosk verkrijgbaar en kost f. 7,75.

Sponsors
Zonder sponsors zou SAIL 2000 niet kunnen worden georganiseerd. Het kostenplaatje ligt rond de vijftien miljoen
gulden. Het geld wordt bijeengebracht door sponsors
Heineken, ING Groep, Gemeente Amsterdam, PTT Post,
Nationale Postcode Loterij, Postbank, Dutchtone, NUON,
Randstad, Het Parool, PCM Landelijke Dagbladen en
Euronet. Scheepswerf Breedendam stelt diverse typen
Breedendam sloepen beschikbaar voor transport over
water van mensen en goederen ten behoeve van de organisatie.

AndréVeenstra
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Chrysler

m o d e l l e n , uil h e t l a n d vnn de o n b e g r e n s d e m o g e l i j k h e d e n , l:n dat is, z o a l s u
aan de S t r a i u s z i e t , ook hel land vnn o p w i n d e n d
«renzcloos
l wee

comfort.

De

Chrysler

nirhngs, elektrisch

Stratus

hiedt

bed i en b a r e r a m e n

design, value lor money en
standaard

onder

meer

airco,

en bui lens p i e m e l s , een l ra !e d e u r -

verHrendeling, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
en een f o r m i d a b e l e H c l u i d s - i n s u l l a i i c . Onidek hoe

CHRYSLER

mooi de w e r e l d is bij o n d e r s t a a n d e C h r y s l e r d e a l e r .

S T R A T U S

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30
i:hry,kr S l r a i u s 2.0 l.K van.it l -I'I.'I'JS.-. (Aluthcii-ld

-17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

C h r y s l e r Slranu 2.5 I.X v.in.il l 7 2 . ' l ' J 5 , - . i l'riucn incl. liTVC', al i m p o r t e u r , e x c l . k o s t e n r i i k l a a r m a k e n en vi-rwutlfrinRsrii |(lr

nnn op a.iTivraai! hu C h r y s l e r hn.inct: 113(1 - 605 'IS Tl

Hel v o o r meel inlorni.ine D a i m l e r C h r y s l e r N e d e r l a n d l! V ,

11347 - 36 3 4 (K). Wi|:i K in B ei] voorheliouden. I n t e r n e t : w w w . c '

U RIJ

VANAF F. 39.995.- CONSUMENTCN.
AOVIESPRIJS INCL. OTW EN BPM.

1 J AAR UITGESTELDE BETALING VAN
MAX. ƒ 10.000,-RENTEVRIJ OF
CLARION Radio/Cass. CD-wisselaar KADO!

EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN
KOSTEN

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Wraagnaarde voorwaarden^

VROEGOP

auto i/eencman

l

AMSTERDAM ZUID OOST:
Schepenbergweg 43
telefoon 020 - 691 02 01

l

Micra 1.3 LX 3drs, LGreen m., 02-'94, | | Almera 1.4 GX, 3-drs, Wit, 08-'96,
68.553 km
f. 15.995,68.000 km
f. 12.995,Micra 1.3 Clair 3drs, LGreen m., 01Micra 1.3 GX Sdrs, Groen, 04-'96
'97, 28.000 km.Schuifkntldak.str.bkr. f. 16.995,74.016 km
1.16.250,Micra 1.3 GX 3drs, Autom. LGreen
Micra 1.0 Inv, 3 drs, Groen, 02-'97,
m, 03-'98, 21.000 km.stuurt>skr. f. 22.995,30.730 km
f. 16.995,Micra 1.3d SE 3drs, Groen m, 03-'99,
Almera 1.4 GX, 4-drs, do Rood, 04-'97,
,
13.000 km.Air» zeercompleet
f. 24.995,-\
31.827 km
f. 19.995,Almera 1.6 GX Sdrs, Automaat
Almera
1.6
SLX,
4-drs,
do
Rood,05-'98,
05-'96,40.000 km. Airco+strbekr. f. 20.995,40.314 km
f. 24.995,Almera 1.4 GXT 4drs, Zilver m.
31.000 km Mm + Sprtvelg i Strbekr. f. 24.995,-! ! Micra 1.3 Aztek Sdrs, 12-'99
1.040 km
1.26.495,Almera 1.6 GX Sdrs, Automaat, M red
05-'98,29.000 km. Airco, ABS s. stmkr. f. 26.995-\ \ Sunny 1.4 Clair 4drs, Groen, 05-94,
\ 11 9 428 km
f. 11.995,Almera 1.4 Sport Sdrs, Dnkr blauw,
09-'99,12.200 km. velg. sprtuiti. u,f. 32.995Almera 1.6 SLX 4drs, Groen, 09-'95,
85.595 km
f. 17.495,Primera 1.6 SI 4drs, Rood, 04-'97,
38.000 km. Sportuitvoering.... f. 27.995,Almera 1.6 GX Sdrs, Zwart, 10-'98,
29.497 km. ________
f. 27.495,Primera 1.6 SI Sdrs, Bronze, 01-'98,

J

J

i
ii
iI
iI
i
i

58.000 km. Zeer compleet heel sppsrt f. 32.995-

Primera 1.6 trend 4drs, D.bl m,

08-'99, 10.000 km.Aktiem.vl chroom f. 34.995,-

Primera 2.0 Sport M6 Sdrs, M.red,

01-'00, 6500 km. Voor de liefhebber ƒ. 51.995,-

Primera 2.0 Elegance leer Sdrs,

Almera 1.6 SR Sdrs, Zwart, 01 -'99,
28.900 km
f. 29.495,Primera 2.0 Inv. 4drs, D.Rood, 05-'93
84.284 km
f. 14.995,Primera 2.0 LX 4drs, D.Rood, 11-'94
63.373 km
f. 17.995,-

09-'99, 1 4.500 km-Topmodel zr.cmpl f. 51.995,-

Maxima 3.0 V6 SE Autom., Zilver m,

05-98, 55.000 km. Leer. Alarm etc. f. 54.995,-

Sunny 1.6 LX Wagon, Zilver m„

11 -'99, 9.000 km.Str.berkr electr. rmn f. 28.995,

100NX 1.6 SLX, Rood, 06-'93,53.000
km. Sportvelgen + stuurbekr...f. 27.995,Vanette Gargo 1.6 Dubblcabine, Wit,

auto i/eenemsn auto i/eenemsn

AMSTELVEEN:
Bovenkerkerweg 5-9
telefoon 020 - 641 0818

Primera 1.6 LX, Wagon, Groen, 08-'95,
65.154 km
f. 20.500,-

QX 2.0 SLX 4drs, Beige. 091 Maxima
'95,165.441 km
f. 18.995,I Mazda 323F 1,6 GLX Rood, 06-'95,
76.045 km
f. 14.995,-

01-'98, 15.000 km. Airco t strbekr_f. 27995,-(

Mazda 323 1.5p Sdrs, airco, Blauw, 05'97, 77.324 km
/. r 7.995,-

Informeer ook naar onze andere
occasions, keuze uit ± 60 stuks!!

Ford Escort 1.6 CTX aut, zwart,
01-'97, 85.568 km
f. 19.995,-

AMSTERDAM WEESP:
Hogeweyselaan 207
telefoon 0294-480041

AMSTERDAM OOST:
Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51

| Almera 1.4 Sdrs, GX, Groen,
Nissan 100 NX 1.6 16V, Bordeaux
Rood, dec 1992,
f. 15.995,01-'96,44.000 km
f. 21.995,Nissan Micra 1.0 16V Sdrs Jive,
\ Almera 1.6 4drs, GX, LichtBlauw,
05-'97,42.000 km
f. 24.995Rood, 1994,
f. 13.995,Nissan Micra 1.3 16V3drsTC,
I Almera 2.0D Sdrs, GX, Groen,11-'98,
Zwart, 1995,
f. 14.995,-, , 24.000 km
f. 32.995,20OSX 1.8 16V, DOHC TURBO
Nissan Almera 1.4 16V 3drs S,
Yellow, 1995,
f. J8.995,-| Rood, 07-'94,102.5000 km.. f. 19.995,Nissan Almera 1.4 16V 3drs GX,
' Maxima 2.0V6 4drs SE Groen, 09-'98,
i Wit, 1995,
f. 17.995.-l 38.000 km
f. 46.995Fiat Punto 55 SX FORTUNA,
Mlcra 1.3 3drs, LX Autom , Rood,
Blauw, 1998,
f. 78.995,-| 06-'94,23.000 km
f. 17.995,Ford Escort 1.8 16V Sdrs, Zilver,
Micra 1.0 Sdrs, GX, Groen, 03-'96,
1995,
f. V6.995,-| 32.000 km
f. 18.995,[ Nissan Sunny 1.6 16V 4drs LX,
Micra 1.0 3drs, Airco, Rood, 06-'97,
| Grijs, 1994, =
: :.-L_i___)V 74.995,17.800 km
f. 18.995,Nissan Primera 1.6 16V Station
Micra 1.0 Sdrs, G L, Rood, 09-'98,
' Blauw/Groen, 1995,
f. 22.995,-! 22.000 km
f. 20.995,! Nissan Almera 1.6 16V Automaat,
Primera 1.6 4drs, LX, Aktie model
Rood, 1997,
f. 25.995,-! l Rood, 11-'94,125.000 km -f. 17.995,, Nissan Almera 1.6 16V GX, 3drs,
Primera 2.0 Sdrs, Invation, Groen,
Zilver, 1998
f. 27.995,-| 05-'96, 60.000 km
f. 23.995,Nissan Primera 2.0 16V SLX AutoPrimera 1.6 Sdrs, GX, Blauw, 01-'96,
1
maat Zilver. 1996
f. 27.995,- " 49.000 km
f. 22.995,Nissan Micra 1.0 16V 3drs, wit,
Primera 1.6 Sdrs, SI, Bronze, 04-'98,
1994
f. 12.995,-1 30.000 km
f. 32.995,Nissan Almera 1.6 16V Sdrs Florida, [ Primera 2.0 TD 4drs, SLX BTW auto,
Bor. Rood, 1997
f. 24.995,Blauw, 01 -'98,44.000 km
f. 3Ï995,Nissan Primera 2.0 SRi 4drs,
Primera 1.6 4drs, GX, Rood, 01 -'98,
Purp Blauw, 1996
/. 24.995,-| 19.000 km
f. 32.995,Nissan 100 NX 1.6 16V, Sport-1,
Primera 2.0 Estate SLX, Blauw,
Blauw, 1994
f. 21.995,-m 01-'98,56.500 km
f. 34.995,Ford Mondeo 1.6 16V Sdrs CLx,
Sunny 1.4 3drs,X1 Zilver, 01-'94,
Rood, 1996,
f. 76.995,-| 79.000 km
f. 15.995,Nissan Almera 1.6 GX Automaat,
I Sunny 1,6 Sdrs, Sail, Grijs, 03-'95,
Rood, 1997, 45.000 km
f. 25.995, • 4.000 km
f. 17.995,Nissan Almera 1.4 16V GX 4drs,
Sunny 1.4 3drs,LX Zilver, 12-'92,
Rood, 1996,
/. 2J.995,-l | 92.000 km
f. 9.995,-

I
1

Nu bij Auto Veeneman en Automobielbedrijf Vroegop. Bij aanschaf van een
Primera 2.0 een gratis trekhaak en hulpveren, inclusief 7-polige stekker t.w.v.
F. 1000,-. Deze aktie loopt van l juli t/m 31 augustus. Kqm dus snel langs!
NISSAN. DESIGNED T O I M P R O V E Y O U R

PERFORMANCE.

Auto veeneman
Schepenbergweg 43
Amsterdam Zuidoost
Tel. 020 691 02 01

I
I
I

I

Hogeweyselaan 207
Weesp
Tel. 0294480041
Bovenkerkerweg 5-9
Amstelveen
Tel. 020641 08 18

Polderweg 104
Amsterdam Oost
Tel. 0 2 0 6 6 5 0 5 3 1

I

Met 1 jaar of 20.000 km official dealer garantie!
• Alle Q-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd
• Gratis Mobiliteitspas

» 24-Uurs Nissan Alarm Service
• Graf/s Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel!

Quality-Line Occasions
Met r/aar 0/20.000 Kilometer \

Voor de particulier

Official Dealer-Garantie!

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Kom ook naar de spectaculaire

Autocross Abcoude2000
26 aUgUStUS a.S. - aanvang 12.00 u.
crossterrein: Burg. Des Tombesweg. Abcoude
toegangsprijzen: ƒ 10T- en ƒ 5,- (t/m 15 jaar)

Nieuwsblad
organiseren in de krant
van 30 augustus
een muzikale
september puzzel
met vele leuke prijzen.

OVZ
Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Zandvoorts
d Nieuwsblad

Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
Omdat u niet zonder kunt!

Zandvoorts
ÏMieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar

t/m 3 regels

f 6.06

t/m 4 regels

f 8.08

t/m 5 regels

f

t/m 6 regels

1 12.13

10,1 1

Celsiusstraat 192
t/m 7 regels

f

1 16.17

14,15

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5

Weekmedia

Gasthuisplein 12

t/m 8 regels

Bruna Balkanende

Grote Krocht 18

t/m 9 regels

1 18.19

Sig. magazijn Lissenberg

Haltestraat 9
t/m 10 regels

f 20,21

Firma Veldwijk

Haltestraat 22

Shellstation Geerling

Hogeweg 2

AKO

Kerkplein 11

Firma P. Klein

Kerkstraat 12

BP Lehman bv

Van Lennepweg 4

Firma T. Goossens

Pasteurstraat 2

Restauratie 'Het Station'

Stationplsein 6

Grand Dorado Supermarkt

Vondellaan 60

Tabakkiosk De Vonk

Vondellaan IA

RIJKLAAR MAKEN, PRIJS.

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Terugroepactie
Mazda

Nissan Maxima QX 2.0 V6 Elegance

Mazda roept 626-eigenaren op
een bezoek te brengen aan de
dealer vanwege mogelijke problemen met de distributiespanner. Het gaat om 5\500 stuks
van de 1.8- en 2.O-liter van het
modeljaar '97/'98. Gebleken is
dat in enkele gevallen de riemspanners de vibraties niet voldoende absorberen. Dit kan
een breuk van de spanveer veroorzaken waardoor de distributieriem niet gespannen blijft.

Ingetogen verleider
D

e vernieuwde Nissan Maxima is een ingetogen verleider.
Hij schreeuwt zijn aanwezigheid niet van de daken met
een opvallend uiterlijk, maar verleidt de inzittenden zodra
ze binnen zijn.

Nestel jezelf in het met heerlijk
zachte stof beklede interieur en
start de motor. De anatomisch
gevormde stoelen (richten zich
naar je ruggengraat) dragen bij aan
een ontspannen houding achter

SPECIFICATIES:
Nissan
Maxima QX 2.0 V6 Elegance
Motortype: zescilinder in V-vorm
Cilinderinhoud: , 1.995cm3
Vermogen,
, 140,pk bij

6.400 t.p.m.
Max. koppel:
Acceleratie:
Topsnelheid:
Prijs:
, ,
Gem. verbruik:
"km.

• 271 Nm bij
3.600 tp.m.
11,3 sec. van
0-100 km/u.
203 km/uur.
f 67.200,9,2ltr/100

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS. ' Vier airbags •
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Spiegels elektrisch verstelbaar ,
Stuurbekrachtiging
Klimaatcontrole

het stuur. Ook de duidelijk afleesbare 'fine vision' meters (grotere
duidelijker getallen en wijzers) zorgen vele kilometers voor een fitte
bestuurder. Alle bedieningsinstrumenten bevinden zich binnen een
gezichtshoek van 30° en zijn in een
oogwenk te vinden. Bij rijden in het
donker verschaffen de Xenon koplampen (standaard op Elegance)
twee keer zoveel licht als traditionele verlichting. Een duidelijk merkbare hulp bij 's nachts rijden, vooral omdat dit licht het daglicht benaderd.
De in deze uitvoering standaard
aanwezige anti- verblindingsspiegel is ook nog eens uitschakelbaar.
Allemaal eigenschappen die ervoor
zorgen dat de inzittenden fit blijven
tijdens langere ritten. Ze dragen bij
aan de passieve veiligheid van de
Maxima. Het is duidelijk dat Nissan
sinds de introductie van de nieuwe
Almera niets aan het toeval overlaat. Om meer klanten te trekken
ontwikkeld Nissan zijn auto's als
het ware om de bestuurder heen.
Een aansprekender vormgeving
maakt het geheel af.
Tevreden stop je je favoriete cd in
de radio/cd-speler en start de
motor. Je schrikt van het geknars

Miljoenste
Fora Focus
De miljoenste Ford Focus (in
Europa) is in het Duitse
Saarlouis van de band gerold.
Voor het eerst bereikt Ford in
Europa met de productie van
een model deze mijlpaal binnen
twee jaar. Het feestelijke model,
een vijfdeurs 1.8 L Polar Silver
Ford Focus, is geschonken aan
een
liefdadigheidsinstelling
voor kinderen met kanker.

De 2,0-liter doet zijn werk fluisterstil.
van draaiende tandwielen die
elkaar raken. Oh ja, ik had hem al
gestart. Het is wel even wennen
aan het zijdezachte motorgeluid
van de 2,0-liter V6. Die is zo stil als
een poema die zijn prooi besluipt.
Zelfs op snelwegsnelheid blijft de
Maxima opvallend stil. Geen windgeruis langs de zijspiegels of de
raamlijsten. Een aparte gewaarwording waar je al snel aan went en
van geniet.
Alles aan deze grote (been- en
hoofdruimte achterin zijn ruim voldoende evenals de bagageruimte)
Nissan is duidelijk afgestemd op
comfort. Sturen, schakelen en remmen gaat allemaal even licht zonder vaag of indirect te zijn.
Glooiingen in het wegdek neemt
de Maxima haast onmerkbaar. Met
korte oneffenheden heeft het

Dames-Rover
Rover lanceert de 25 Nouveau.
De versie is mede samengesteld
door de lezeressen van het
modemagazine Nouveau. De
Nouveau is gebaseerd op de
Club-uitvoering van de Rover
25, waardoor hij standaard over
airconditioning, een alarminstallatie, elektrisch bedienbare
ruiten en verwarmde buitenspiegels beschikt. De Nouveauuitvoering voegt er zaken als
een make-up spiegel aan
bestuurszijde en een handig
bagagenet in de kofferruimte
aan toe. De strikt gelimiteerde
Rover 25 Nouveau (100 exemplaren) is leverbaar in de kleuren anthracite en platinum silver en kost als driedeurs 37.990
gulden. De vijfdeurs doet
38.990 gulden.

De nieuwe Maxima oogt niet alleen groter dan voorganger, maar is dat ook.
onderstel wat meer moeite.
Dan is het uiterlijk, wat er vergeleken met het vorige model zo op
vooruit is gegaan, nog onbesproken. De grote lijn is hetzelfde, maar
de nieuwe Maxima is van alle kanten ronder geworden. De auto
oogt daardoor statiger en krachtiger. Deze nieuwe Nissan is er op
vooruitgegaan. Zijn grote kracht
schuilt in het feit dat hij de inzittenden het comfort biedt van veel
duurdere concurrenten uit de grotere middenklasse.

Lada keert terug

Water uit de uitlaat

O

pel laat zien hoe de mobiliteit in de toekomst kan zijn. De
Hydrogen 1 is een visie op de auto's van morgen. Het
prototype is gebaseerd op de Zafira, maar in plaats van
een. gewone motor is deze hier vervangen door een krachtige
elektrische krachtbron. De energie hiervoor wordt opgewekt door
een brandstofcel die werkt op pure waterstof.
Volgens Opel rijdt hij met een volle
cel 400 kilometer en haalt hij een

topsnelheid
van 140
km/u.
Achterin de Zafira huist een 75 liter

grote tank met vloeibaar waterstofgas. Om waterstof in vloeibare
vorm mee te nemen, is een speciale-tank ontwikkeld-waarin-watersof
gekoeld tot 253 graden onder nul
meegenomen kan worden. Maar
het meest indrukwekkend is de
brandstofcel. Deze bestaat uit 200
afzonderlijke en in serie geschakel-

Toyota groeit door

de cellen. Toch is hij niet groter dan
een normale benzine- of dieselmotor. In plaats van uitlaatgassen
komt er af en toe-een druppeltje
water uit de uitlaat. De uitstoot van
andere stoffen is volledig verdwenen.
De Hydrogen 1 is ontwikkeld door
het Global Alternative Propulsion
Center dat in 1998 is opgericht. De
auto onderstreept het doel van
Opel om binnen enkele jaren met
een betaalbaar productiemodel op
de markt te komen dat uiterst
vriendelijk voor het milieu is.
Misschien rijden we over dertig jaar
allemaal met een dergelijk aandrijfprincipe, lekker stil. De Zafira Fuel
Cell is in ieder geval nu al gebruiksklaar.

De nieuwe Lada 110 lijkt totaal niet op de voorgaande modellen.

W

e hebben er even op moeten wachten,
maar Lada is terug op de Nederlandse
markt. De Lada 110 en de stationwagonvariant, de 111, zijn in ons land gearriveerd.
De import wordt verzorgd door Lada Holland in
Groningen. De importeur heeft vertrouwen in
het nieuwe model, de garantietermijn is namelijk uitgebreid naar drie jaar. De Lada is vanaf
19.999 gulden leverbaar.
De 110 heeft al op heel wat autoshows gestaan. De
viërzitter heeft een 1,5-liter viercilinder onder de kap
met 70 pk. Dezelfde krachtbron met zestien kleppen

produceert 94 pk. Er wordt zelfs melding gemaakt van
een GTI-variant met een 2,0-liter zestienklepsmotor
van Opel, maar deze komt niet naar Nederland.
Roelof Noordman, Managing Directeur van Lada
Holland over de nieuweling: "Met de 110 en 111 serie
mikken wij in de eerste plaats op het Lada klantenbestand en wij denken dat een fiks aantal van de
bestaande Lada-rijders de overstap zal maken naar de
nieuwe Lada. Daarnaast willen wij gebruikmaken van
ons nieuwe imago. Een betrouwbare en praktische
gezinsauto. Modern van vormgeving, compleet uitgerust voor een uiterst acceptabele aanschafprijs." De
Lada Niva kan ook weer besteld worden.

Mei was voor Toyota in Europa
de meest succesvolle ooit. Het
merk verkocht die maand een
kleine 60.000 exemplaren,
waarmee het totaal van dit jaar
op bijna 300.000 auto's komt.
Dat is een stijging van 21 % ten
opzichte van dezelfde periode
vorig jaar. Het marktaandeel
dat Toyota tot en met mei heeft
behaald, bedraagt 3,6% tegen
2,9% in 1999.

Open Ford Ka
Ford komt met een open dak
voor de Ka. Vanaf september is
het vouwdak beschikbaar op
alle uitvoeringen. Het dak is
alleen leverbaar in de kleur
zwart en kost 2295 gulden.

Volvo in de aanval
Op het eerste gezicht een gewone Zafira, maar onderhuids
schuilt de milieuvriendelijke
krachtbron.

Renault en Opel maken
samen tweede bestelauto

O

Dit is het
concept van
de auto, die
Renault als
Trafic gaat
verkopen en
Opel als
Vivario.

pel en Renault hebben
elkaar gevonden in de
wereld van bestelwagens. Na de gezamenlijke ontwikkeling van de Movano en
de Master presenteren beide
autoproducenten nu een lichtere besteller onder de namen
vïvario en Trafic. Het duo
beleeft zijn debuut tijdens de
bedrijfsautoshow op 23 september in Frankfurt.
De gestroomlijnde voorkant valt
direct op. Verder blijkt dat de auto
liet een paar krachtige motoren op
de markt komt. Dat zijn turbodiesels van 80 of 100 pk en een benzineversie van 120 pk. Het maximale laadvolume bereikt zes kubieke meter en afhankelijk van de uitvoering is tot 1.200 kg aan gewicht
te vervoeren.
'n Frankfurt gaat het om een concept, dat volgens Opel en Renault
een getrouwe weergave is van het
uiteindelijke model dat in 2001 op
de markt komt. De ontwikkeling is
eendrachtig ter hand genomen.
Door de samenwerking met de
fransen stapt Opel trouwens ook
v
oor het eerst op grote schaal in de
'ichte bedrijfsautomarkt.

V

olvo heeft met de S60
een nieuw, dynamisch
model dat een brug slaat
tussen de S40 en S80. Deze
sedan met duidelijke S80 trekjes moet de S70 doen vergeten
en is voorzien van een krachtig
uiterlijk en dito motoren.
Louter vijfcilinders mogen deze
BMW 3-serie en Audi A4-concurrent aandrijven.
De nieuwe weg die Volvo met de
850 in het begin van de jaren
negentig heeft ingeslagen komt in
de S60 nog beter tot uitdrukking.
Het model zal ook de sportieve
automobilist aanspreken. Volvo
spreekt zelfs van een sedan met
coupe-allures en heeft inspiratie
opgedaan door de C70 Coupé. Bij
de eerste oogopslag lijkt de S60 op
zijn grotere broers, de V70 en de
S80. Hij staat overigens op dezelfde bodemplaat. De carrosserie van
de nieuweling heeft echter een veel
kortere overhang. En dat ziet er
altijd goed uit. Een gedrongen
uiterlijk geeft een auto iets krachtigs.

De komst van de Movano vorig
jaar betekende voor veel dealers
een nieuw segment, waarvoor de

medewerkers speciaal zijn getraind.
Opel wil direct zo professioneel
mogelijk deze markt betreden,
onder meer met 24-uurs paraat-

heid en zoveel mogelijk inzet van
vervangend vervoer.

In het interieur heeft Volvo gelukkig een minder groot stuur dan in
de andere modellen gemonteerd.
Voor het eerst sinds het begin van

Met de S60 gaat Volvo de strijd aan met de BMW 3-serie en de Audi A4.

de jaren zeventig zit er weer een
driespaaks stuurwiel in een Volvo.
Ondanks zijn compactere afmetingen biedt de S60 veel ruimte aan
de achterpassagiers. Deze zitten in
de Dynamic uitvoering in een zitting met kuipvorm. Deze variant is
dan ook meer een viërzitter.
Huisvaders met drie kinderen doen
er verstandiger aan de Comfortuitvoering te bestellen. De kofferruimte van de S60 is even groot als
die van de S80.
Om BMW en Audi de handschoen
toe te werpen moet je een auto
hebben met een fantastische wég-

ligging en sterke motoren. De vijfpitters in de S60 zijn bekend. De
bijzonder fraai klinkende krachtbronnen zijn zeker op hun taak
berekend. De motorenlijn begint bij
140 pk voor de 2,4-liter. Deze
levert zijn topvermogen bij een
laag toerental van 4.500. Dezelfde
krachtbron is ook met 170 pk
leverbaar. Een volgende stap is de
2,4-liter met lagedruk turbo die
200 pk produceert. De top S60 met
2,3-liter hogedruk turbomotor
schopt het zelfs tot 250 pk.
Dieselrijders worden bediend met
de 2,4-liter diesel, die goed is voor
163 pk.

Volvo heeft veel aandacht besteed
aan de stijfheid van de carrosserie
en de stabiliteit van het onderstel.
Zo is de S60 uitgerust met een antiliftsysteem.
Een voluit accelererende Volvo zal
dan ook niet zijn neus in de wind
gooien. De sportiviteit van de S60
wordt verder duidelijk door het
programma van lichtmetalen wielen. Er zijn zelfs 18 inch velgen
leverbaar.
De prijzen van de S60 beginnen bij
66.905 gulden voor de 2.4 en eindigen bij 87.895 gulden voor de
T5.

INNOVATIEF
CONCEPT

zitmeubel Tango
In stof Aberdeen 2 zits • (172 cm) van 5335,(div. kleuren)
3 zits
(203 cm) van 5695,-

Nu 4845,
Nu 5150,

fauteuil Sentia
design 1998 Gerard Vollenbrock

fauteuil Panta Rhei
design 1999 Hugo de Ruiter

salontafel Flo
design 1999 Gerard Heilig

tv meubel Horizon
design 1998 Willem Sterken

zitmeubel Bora-Bora
In stof Albano
fauteuil ( 88 cm
(div. kleuren)
2 zits
(147 cm)
2,5 zits (176 cm)
3 zits
(194 cm)

van
van
van
van

2855,
3795,
4525,
4780,

Nu 2595,Nu 3250,Nu 3745,Nu4195,fauteuil Pallone
Met zit in leder Wapiti en
rug in leder Topaz (86 cm)
van 2690,- Nu 2350,-

fauteuil Papageno
design 1993 Jan Armgardt
INTERNATIONAIETOPMERKEN BIJ VAN TIL
Alessi. APCO. Arflex. Artifort. Auping.
Arx. Banz Botd. Baxter. Behr. Belgo
Chrom. Bellato. Rolf Benz. Besouw.
Bielefelder Werkstatte. Brand en van
Egmond. Bree's. Cascade. Castelyn.
Cecotti. Classicon. Cor. Danca.
Danskina. DeSede. Dimico. Duresta.
Duriet. Dutch Originals. Eilersen.
Fontane Arte. FSM. Felice Rossi.
Fendi. Rschbacher. Flexform. FSM.
Galotti. Gasparucci. Geka. Gelderland.
Ghyczy. Grange. Harvmk. Heidense.
HF Style. Hülsta Indoor. Interstar. Jab.
Hennie de Jong. Jori Kartell. Kendix.
Koekoek. Kvadrat. Label. Leolux.
Linteloo. Lourens Fisher. Van Maanen
Metaform. Minotti, Mmty. Mol &Geurts
Molinari. Möller Design. Montis.
Moroso. Mulleman. Musternng.
Muylaert. Nelo. Norma. Noteborn.
Omnia. Pastoe. Ploeg. Poliform.
• Pullman. RAC. Rohé. Room by Wellis
Saporrti. SDB Design. Spectrum.
Stelten. Superba. Swissflex. Tecta.
Team by Wellis. Terzani. Thörmer. Treca
de Paris. Tonon. Walraven. Wittmann.
WK. Young International.

zitmeubel Bora-Beta
Model met hoge rug en zit.
fauteuil Dolcinea
In leer Topaz (kleur zwart)
van 3405,- Nu 2995,-

In stof Albano
(div. kleuren)

fauteuil
88 cm) van
(147 cm) van
2 zits
2,5 zits (176 cm) van
(194 cm) van
3 zits

3105,
4485,
4995,
5430,

Nu
Nu
Nu
Nu

2885,
3995,
4550,
4890,

stoelen Antipode
design 1995 Clemens Briels

zitmeubel Parma
Tijdloos, luchtig gevormd zitprogramma met
afritsbare kussens en prima comfort.
fauteuil Ch'i
design 1999 Dick Evers

In stof Cybelle
(div. kleuren)

2 zits
(149 cm)
2,5 zits (179 cm)

van 3525,van 3825,-

Nu 2875,Nu 3120,-

Ons adres:
Noorderkade 1038
1823 CJ Alkmaar
Telefoon (072) 5112760
Volg de borden
Qj Eigen parkeerterrein

Openingstijden:
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten
www.vantil.nl

van
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Datum
23 aug
24 aug
25 aug
26 aug
27 aug
28 aug
29 aug
30 aug

HW
09.49
11.06
12.25
01.06

02.04
03.06
03.57
04.40

LW

HW

05.20
06.20
07.36
08.54

22.25
23.39

10.35
11.36

14.00
00.20

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 34, oplage 5.425 Editie 17

LW
17.46
18.46

Italiaanse
zwierigheid
in Zandvoort

19.44
13.45
14.45
15.42
16.25
17.07

21.15
22.44
23.40

Los nummer 2,10 gulden

Frank en Jaap
duiken m
het diepe
*

Jl
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Knrm bergt
spookschip

vakantie. Via de radio en kranten heb ik Zandvoort op m'n
vakantieadres op de voet kunnen volgen. Zo zag ik op een
krantenfoto dat er in een tent
op de boulevard geschaatst
werd.
Echt wereldnieuws was de
vondst van munitie op het
- Zandvoórtse strand. Het is
heel bijzonder om 's ochtends
vroeg op-je terrasje aan de
Costa Blanca een interview te
horen metr gedupeerde eigenaars van strandhuisjes die
moeten evacueren. Wie gaat
- dat betalen, schiet het meteen
door m'n hoofd. De vraag blijft
niet lang hangen want de zon
scnynt heerlijk en op dat moment is het Spaanse strand
voor mij veel belangrijker.
Dat strand is niet te vergelijken met het Zandvoórtse
strand. Het is overbevolkt met
allerlei nationaliteiten die erg
witjes moeten wennen aan de
brandende zon. De blauwe zee
van Toon Hermans is niet zo
blauw meer want er zitten veel
algen en andere troep in.
Als je een duik neemt moet
je uitkyken dat je geen kletsende Spanjaard omarmt
want zelfs de zee is tjokvol. De
lokale bevolking komt sjouwend met opa, oma, parasol,
klapstoelen en tafel en zet de
hele bende het liefst zo dicht
mogelijk naast je neer. Om
drie uur 's middags verlaten ze
het strand voor hun siësta.
Wat overblijft zijn de als kreeften zo rood wordende vakantiégangers.
Het achterland van het
strand, richting Benidorm, is
ook propvol maar nu met allerlei torenflats. De een is nog
hoger en lelijker dan de ander.
Hopelijk bedoelt architect
Soeters dit niet met verdichting van de Midden Boulevard. Want stel je voor dat
Zandvoort in de toekomst net
zo wordt als Benidorm? Ik
moet er niet aan denken. Dan
ga ik echt verhuizen.
NelKerkman
ADVERTENTIES

OCCASION FESTIVAL
BORCHLANDHAL
AMSTERDAM

21-26-27 AUG,
MIN.INRUIL/3,OOÖ).(ofmeer
'•'.KEUZE UIT MEER DAN 200.AUTO'S
GRATIS.PARKEREN, GRATIS ENTREE

grasmat gekregen volgens de
voorzitters Peter Theunissen
en Maarten van Wamelen. Zodra het softbalseizoen afgelopen is, zijn het tweede veld en
het trainingsveld aan de beurt.
TZB hoopt deze winter droge
voeten te houden.
De club zat in een lastig parket, omdat de huisbaas vond
dat hij eigenlijk niet verantwoordeüjk is voor de wateroHet eerste veld heeft inmid- verlast. Die wordt immers verdels nieuwe buizen onder de oorzaakt doordat PWN minder
grondwater wint in de Kennemerduinen. De gemeente voelADVERTENTIES
de zich in eerste instantie
evenmin geroepen om er wat
aan te doen. Na enig overleg
met PWN, de provincie, het
Hoogheemraadschap en TZB
heeft wethouder Oderkerk de
club toch 6500 aangeboden.
Dat is iets meer dan een kwart
van de totale kosten.
De politieke partijen zijn hier
inmiddels tijdens een extra
commissievergadering vorige
week woensdag akkoord mee
gegaan. Wel benadrukte de
meerderheid dat TZB eigenlijk
maar naar het Duintjesveld
had moeten verhuizen en had

ZANDVOORT - Voetbalen softbalvereniging TZB
krijgt 6500. gulden van de gemeente om de wateroverlast
op de sportvelden aan de
Kennemerweg op te lossen
met drainage en pompen. De
rest van het geld komt van de
eigenaar van het complex,
een projectontwikkelaar, en
uit de clubkas van TZB.

DEC4THÜON

~Het:hangt er vanaf wat ü-zoekt.-1
'Wantwij.hebbervalles in huis/
wat woningtextiel en 'decora-.
tie betreft.-1 Met. dessïris en
patronen die, u raadt het al,"
blijven hangen.
. •
Bihderij 2, Amstelveen,
.
020-6412505. www.vanderhprst.nl '
Maandag .tot 13.00 uur-gesloten.
-Donderda'g koopavond.
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moeten fuseren met de andere
twee voetbalverenigingen.
De TZB-voorzitters Theunissen en Van Wamelen verbazen zich hierover. „We leggen
al een paar jaar uit waarom dat
niet gelukt is, maar blijkbaar
weet de politiek dat nog steeds
niet," zegt Van Wamelen.
„Drie jaar geleden werden
we door Zandvoortmeeuwen
benaderd of we wilden meedoen met de fusie. Daar was
toen bij ons geen enkele noodzaak voor. We waren een bloeiende vereniging, die geen subsidie van de gemeente nodig
had. Onze velden waren van de
parochie," vertelt Van Wamelen.
„Twee jaar geleden verkocht
de parochie het sportcomplex
en camping Sandevoerde echter aan een projectontwikkelaar die er op den duur natuurlük meer aan wil verdienen dan
hij nu krijgt. Ons huurcontract
eindigt in 2007 en we verwachten dat we in 2006 te horen
krijgen dat we weg moeten."
Het bestuur van Zandvoort
'75 heeft volgens Van Wamelen
TZB benaderd omdat de club

ZANDVOORT - Het Gezondheidscentrum op het Beatrixplantsoen wordt volgens
het bestuur van het centrum
verkocht omdat de Kennemer
Thuiszorg en Awbz geen subsidie meer geven.
Het consultatiebureau en
het kantoor van de wjjkverpleging verhuizen begin oktober
naar het Huis in de Duinen. De
toekomst van het uitleenmagazrjn is nog zeer onzeker.
Het is wel de bedoeling dat
de prikdienst, het laboratorium en de huidarts en oogarts
blijven volgens het bestuur van
de Stichting Gezondheidscentrum. Waarschijnlijk neemt de
huisartsenpraktijk ernaast het
gebouw over.
„We kunnen het geld maar
een keer uitgeven," zegt C. van
Leeuwen, directeur van de
Kennemer Thuiszorg. „Daarom zijn we de gehele huisvesting van onze organisatie aan
het bekijken." Dat het uitleenmagazijn mogelijk gesloten
wordt, is volgens haar geen
probleem. Dagelijks bezoeken
gemiddeld vier mensen het
magazijn. De Thuiszorg wil de
krukken, rollators en andere
hulpstukken bij hen thuisbrengen. Het bestuur van het Gezondheidscentrum betreurt de
gang van zaken. Het centrum
wordt goed bezocht. Bij de
laatste telling in 1997 kwamen
er 377 mensen per week.

Foto Karin Schut

ZANDVOORT - De smalle
strook zand die tussen de
strandhuisjes en de zeereep
loopt is sinds maandag tot veilig gebied verklaard. Dat betekent dat het eenvoudiger
wordt om de driehonderd ontruimde strandhuisjes af te breken. Wanneer dat kan gebeuren, is nog niet bekend.
Vrijdag begint Nelis Infra in
opdracht van het explosievenopruimingsbedrijf Leemans
met het aanbrengen van 12,5
meter hoge damwanden. De
wanden worden tien meter de
zeebodem in getrild. Ze moeten het wassende water tegenhouden, zodat Leemans het
strand kan zeven met een machine. De gemeente verwacht
dat Leemans daar rond l oktober mee kan beginnen.
Er worden telkens stukken
van tweehonderd meter gezeefd. De gemeente heeft Leemans gevraagd om bij Riche te
beginnen, zodat de eigenaren
van het horecacomplex zo min
mogelijk inkomsten derven.
Het opruimen en de evacuatie kosten minimaal twee miljoen gulden. Het Rijk vergoedt
sinds vorig jaar slechts 90 procent daarvan. Br blijft dus minimaal twee ton over voor de
gemeente Zandvoort. Riche en
de kampeerders kunnen volgens wethouder Hans Ho gendoorn geen enkele aanspraak
maken op enige vergoeding.
De wethouder vindt dat het
Rijk soepeler moet zijn. Bovendien vindt hij dat de munitie
langs de hele kust moet worden opgeruimd.

ADVERTENTIES

TZB krijgt geld voor wateroverlast

W.
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Uitleenmagazijn Smalle strook
op de wip
is al veilig

ZANDVOORT - Met ver- De dief werd 's middags door
eende krachten hebben 25 diverse Zandvoorters gesignavrijwilligers van de Knrm het leerd omdat de boot langs de
gestrande teakhouten zeil- kust zwalkte. De man, die een
schip 'The Phantom Light' gejaagde indruk maakte, sloeg
maandagavond
volgens alle hulp echter af. Rond zeven
Knrm-woordvoerder Chris uur kreeg de ZRB de melding
Kemp naar de jachthaven in dat het schip in de branding
IJmuiden gebracht. 'The lag bij paal 71.
Twee mensen van de ZRB
Phantom Light' staat inmidzwommen er naar toe. „We
dels op de kant.
moesten behoorlijk uitkijken,
omdat het schip van de ene op
Rond kwart voor acht trok de andere zij zwaaide. Het was
de zee het schip vlot en konden veel te gevaarlijk om aan boord
de 'Annie Poulisse' en de te gaan, maar door te kloppen
'Christien' de boot wegslepen. en te roepen kwamen we er„Het schip maakte veel water. achter dat er niemand aan
Het is helaas zwaar bescha- boord was," vertelt Guido Weidigd en geplunderd," aldus dema, een van de zwemmers.
Op dat moment was nog niet
Kemp.
'The Phantom Light' werd bekend dat het schip gestolen
zondag in Scheveningen gesto- was. De mogelijkheid bestond
len. Weliswaar had de eige- dat de bemanning over boord
naar, die momenteel in Grie- geslagen was. Daarom startte
kenland verbUjft, de motor on- er direct een massale zoekacklaar gemaakt maar de dief tie waar ongeveer honderd
wist deze toch aan de praat te mensen aan meededen. Lars
krygen.
Carré coördineerde de actie
voor de ZRB.
De zoektocht door twee helikopters en twintig boten van
ens drie reddingsbrigades, twee
Knrm's, de politie en de kustwacht leverde echter niets op. Het klassieke teakhouten schip lag tot en met maandagavond te rijen op het zand
olgens mij moest ik alleen
V
aan de temperatuur wennen toen ik terug kwam van

Aan de ouders
hebben ze vaak meer
'werk' dan aan de
vermiste kinderen.
Een kijkje in de Ehboposr, die een redelijk
rustige zomer heeft

En verder:

14.53

Maanstand: NM di 29 aug 12.19 uur.
HW: wo 30 aug 04.40 uur, + 130 cm NAP.
LW: wo 30 aug 00.20 uur, - 74 cm NAP.

*'Tin.

ADVERTENTIES
liever met TZB wilde fuseren
dan met Zandvoortmeeuwen.
De leden van TZB gingen daarmee akkoord, maar het ketste
uiteindelijk af op de leden van
Groot nieuws
Zandvoort '75. Inmiddels is die
club toch met Zandvoortmeeuwen gefuseerd tot SV
faillissements
Zandvoort.
TZB heeft wel aangegeven
dat de club met behoud van
zelfstandigheid naar Duintjesveld wil. „Daar is ook ruimte
Grote Krocht 7 - 023 571 90 67
voor met een kleine aanbouw
bij de hockeyvereniging, want
op zondag wordt er nauwelijks
op de voetbalvelden gespeeld
door SV Zandvoort," constateert Theunissen. Dat stuit
volgens hem echter op problemen bij de andere vereniging.
ZANDVOORT/ASSEN
„Toch willen we niet al te veel „Ik probeerde het gewoon en
hierover klagen, want SV het lukte," zegt een dolgelukZandvoort heeft ons wel al een Mge Danny van Dongen. De
paar keer uit de brand gehol- 17-jarige Zandvoórtse coupen toen we op onze eigen vel- reur werd tegen alle verden niet meer konden spelen wachtingen in zondag in Asvanwege de nattigheid," vult sen eerste in zijn Citroen
Van Wamelen aan. De twee Saxo.
voorzitters zijn in elk geval blij
dat TZB voorlopig gered is
met de nieuwe drainage en het
In theorie kan Danny op 3
geld van de gemeente.
september in Zandvoort de
kampioenstitel van zijn klasse
behalen, maar de kans daarop
is erg klein, beseft hij. „Ik moet
twee keer winnen en koploper
Michel Schaap moet uitvallen.
Maar de tweede plaats is ook
mooi. Michel heeft veel meer
Cees van Dongen feliciteert zijn zoon Danny met de overwinning
ervaring dan ik."
Foto Chris Schotanus
Danny heeft nogal wat pech
gehad, want hij is dit seizoen
twee keer buiten zijn schuld
om van de baan gereden. De
overige vier keer belandde hij
wel bij de eerste drie.
Voor de familie Van Dongen
was dit weekend overigens sowieso erg bijzonder, want ook
TECHNISCHE
zoon Jan Paul reed erg goed.
OPLEIDINGEN
Hij werd vierde in de Formule
die krant moet ik hebben.
Ford 1800.
Omdat ik graag wil weten wat zich in

Schnitzels

naturel of gepaneerd

4 stuks

10,

c00

Zo vader Cees, zo zonen Danny en Jan Paul

Natuurlijk,

Weer andere munitie gevonden
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ZANDVOORT - Het onderzoek op het strand levert nog
steeds resultaat op. Tot en met maandag zijn er 124 explosieven
op het strand gevonden. In zes brisantgranaten zat nog springstof.
Vooral veel ronde bodems uit granaathulzen duiken op (46).
Ook brisantgranaten en resten daarvan (in totaal 29), ontstekers (15) en staartstukken van mortieren (13) komen veel tevoorschijn. De explosieven zijn van Duitse, Franse, Russische,
Poolse en Nederlandse makelij.

...';' .GEMEENTE AMSTERDAM | STADSDEEL ZUIDOOST "
BALLAST NEDAM ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ
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Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal/20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ64,00
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U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA „
III1 'J!1'1 V yüJL'VUl'JL'L'll
Amsterdam. U hoeft geen postegel te plakken. 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Zaterdag 26 augustus wordt

Neem daarom geen risico, maar laat het

BjJieter l
90 jaar

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Van harte gefeliciteerd
de kinderen

Wit Verhuizingen

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE

WEKELIJKS EUROPA
—•»*~,

Monique van Hoogstraten
&
Peter van Klaveren

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

gaan trouwen op 30 augustus
om 15.00 uur in het raadhuis
s
~^ "van Zandvoort.

ERKENDE
VERHUIZERS

OVZ

Monique neemt tevens op deze
dag afscheid van het
Zandvoorts Nieuwsblad.
Wilt u Peter en Monique
gelukwensen of gedag zeggen,
dan bent u van harte welkom bij
de plechtigheid.

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer

van 30 augustus
een muzikale

In Liefdevolle Herinnering

september puzzel

Jaap,

met vele leuke prijzen.

De mensen lachen; voorzichtig weer zien,
De vogels fluiten; voorzichtig weer horen,
De bloemen bloeien; voorzichtig weer ruiken.
Zoveel anders dan voorheen !
Maar O, zo rijk aan Herinnering'
"Voor altijd in ons Hart"
Liefs Olga, de kinderen en kleinkinderen

22-8-1999

22-8-2000

Lieve Pap,
Het is net als de dag van gisteren datje me verliet.
Het gemis is alweer een jaar lang,
en ook het verdriet.
Waar je nu bent,
weet ik datje mij in de gaten houdt,
en al mijn gedachten kent.
Ooit zullen we elkaar weer tegenkomen
en weer samen zijn.
Tot die tijd zie ik je alléén maar in mijn dromen.

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Hoofdprijs:
een waardebon ad. 100,- te besteden naar keuze beschikbaar gesteld door Combi Menno Gorter, Grote
Krocht 26
2e prijs:
Een muzikaal notenpakket t.w.v. 50,- Van C'est Bon,
Kerkstraat 2/A

OVZ

en

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Fijne herinneringen genoeg,
veel heb ik van je geleerd.
Maar pap, jouw heengaan kwam veel te vroeg.
Pap, ik mis je!!
Je Clowntje,
Maaike

22-8-1999

22-8-2000

Bedankt lieve mensen,
Het afgelopen jaar..
Wat was het zwaar!
Ons verdriet amper te dragen,
Maar jullie liefde, warmte en aandacht,
. Hebben ons geholpen, het onmogelijke te dragen.
"Er zijn geen woorden voor"

Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
voor een éénmalige af koopsom
van slechts ƒ 3.855,-

Olga, kinderen en kleinkinderen

LAVERTU steenhouwers
100 jaar traditie
en vakmanschap

Naamsverandering

MEDEDELINGEN

Op 1 september krijgt een gedeelte van het
Stationsplein een andere naam De twee delen
die tussen het station en de Zeestraat liggen,
heten dan de Ir. EJ.J. Kuindersstraat en de
Eltzbacherstraat. Een gedeelte van de bebouwmg op het huidige Stationsplein en in de
Van Speijkstraat krijgt een ander huisnummer
De bewoners zijn hiervan m kennis gesteld en
zijn nu bezig de wijzigingen bekend te maken
Omdat het nog even wennen is aan de nieuwe
straatnamen/huisnummers blijven oude en
nieuwe namen/nummers nog enige tijd naast
elkaar bestaan De na 1 september vervallen
tekst wordt gemarkeerd, zodat er geen misverstand kan ontstaan Indien er nog vragen/
opmerkingen zijn, dan kunt u terecht bij de
Centrale Balie m het Raadhuis

Werkzaamheden Parkbuurt
In de eerste week van september zal m de
Parkbuurt het parkeerbeleid van start gaan
Vanaf woensdag 16 augustus zal in verband
hiermee begonnen worden met het inrichten
van de Parkbuurt
Het gaat om de volgende werkzaamheden
het aanbrengen van belijnmg, het plaatsen van
verkeersborden en het plaatsen van parkeerautomaten
De werkzaamheden zullen twee tot drie
weken duren
Deze werkzaamheden kunnen tijdelijk voor
onduidelijke situaties zorgen Ook kan enig
ongemak optreden Wij vragen uw begrip
hiervoor
De Parkbuurt bestaat uit de volgende straten
M van St Aldegondestraat, Mansstraat, Nassauplein, Oosterparkstraat, Sempostweg,
Thorbeckestraat, Vuurboetstraat, Westerparkstraat en De Wittstraat

"Deze natum-uitvaartverzekering
kan ik u van harte aanbevelen.
Een verzekering van f 3.855,is bepaald niet duur als je bedenkt
dat een vergelijkbare uitvaart
minstens f 6.000,- kost."

Maandagavond 28 augustus' de even huisnummers
Dinsdagavond 29 augustus de oneven huisnummers
Beide avonden is de balie van het gemeentehuis tussen 17 00 en 20 00 uur geopend
Intrekking noodverordening
Op 11 augustus 2000 heeft de loco-burgemeester een noodverordening uitgevaardigd
die personen de toegang verbood tot de parkeerterreinen op de Boulevard Barnaart tussen
de kilometerpalen 63 200 en 64 200 m verband met explosieven op het strand, die
gevaar op zouden kunnen leveren voor de
gezondheid van personen Deze noodverordening is per 15 augustus ingetrokken Het
besluit tot de intrekking van de noodverordening hangt op het publicatiebord van het
gemeentehuis
Parkeerverordening
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben de nadere regels van de parkeerverordenmg Zandvoort bepaald Op aanvraag kunt
u deze regels inzien bij de balie van het
gemeentehuis

EVENEMENTEN
De volgende vergunnmg(en) is/zyn door de
Burgemeester c q het college van Burgemeester en Wethouders verleend op groncT van de
Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort.
2000/4828 - Antiekmarkt door het Circus
Zandvoort - 10 september 2000 - locatie Gasthuisplem
U kunt deze vergunnmg(en) inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
binnen 6 weken na de verzenddatum van de
vergunning een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en ten minste te bevatten uw naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn
- Wikkelaan 10
- Emmaweg 17
- Dr C A Gerkestraat

ontvangen
- 1 boom
- 1 boom
- 3 bomen

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
Verleende kapvergunning
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Zandvoortselaan 54
- 1 boom
- abusievelijk was de kapvergunningverlenmg
voor 2 bomen m de zij- en achtertuin perceel
Zuiderstiaat 3 niet geplaatst
- de aanvraag voor een kapvergunning van
een boom op de Zandvoortselaan 345 te
Bentveld is afgewezen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derde
belanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen Het bezwaarschrift dient te zijn
ondertekend en moet ten minste bevatten
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen "bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar
Indien men zich laat vertegenwoordigen door
een derde dient ook de naam, het volledige
adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

VERKEERSBESLUITEN

Op grond van het op 1 november 1999 m werkmg getreden Algemeen Delegatiebesluit
1999, nr 1, waarbij de bevoegdheid tot het
nemen van diverse verkeersbesluiten als
bedoeld in artikel 18 van de'Wegenverkeerswet 1995 en het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, door
de gemeenteraad is gedelegeerd aan het college van Burgemeester en Wethouders, hebben
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
op 4 juli 2000 besloten tot
- het opheffen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats in de Marisstraat, ter hoogte van huisnummer 16
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
tot uiterlijk 6 weken na datum van publicatie
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het bezwaarschrift
moet ondertekend zijn en ten minste bevatten
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt
gemaakt en de gronden van het bezwaar

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes'geplaatst achter
het nummer, is de datum van aanvraag.
2000-188S (15-8-2000) Kostverlorenstraat 66
te Zandvoort het slopen van een bijgebouw &
schuur
2000-189B (15-8-2000) Brederodestraat 162
te Zandvoort het oprichten van een woning
2000-190B (9-8-2000) Van Lennepkanaaï in
de Amsterdamse Waterleidmgduinen de aanleg van een meet- en regelstuw
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending.
1999-0266(14-8-2000) Dr C A Gerkestraat 33
te Zandvoort het vergroten van de berging
2000-057B (14-8-2000) Potgieterstraat 10 te
Zandvoort het plaatsen van een etage op de
benedenuitbouw
2000-143B (14-8-2000) Duindoornlaan te
Zandvoort het uitbreiden van twee tot bewoning bestemde gebouwen met kelders
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

DE CENTRALE MELDLIJN VOOR
AL UW MELDINGEN EN
KLACHTEN OVER DE GEMEENTE
De gemeente trekt het zich aan als er zaken
niet naar wens zijn verlopen Wij zijn er namehjk voor onze bewoners en andere belanghebbenden Dit kunnen burgers, bedrijven, veremgingen, maar ook toeristen zijn Laat het ons
daarom weten als er klachten zijn Wij besteden er serieus aandacht aan en zullen proberen de klachten naar tevredenheid op te lossen Zo kunnen we de kwaliteit van onze
dienstverlening verbeteren en bewijzen dat we
het ook goed Kunnen doen'
Dit is dan ook de reden dat wij sinds kort een
Centrale Meidlijn hebben Het telefoonnummer is (023) 574 02 00 Voorheen was dit
nummer speciaal bestemd voor klachten op
het terrein van milieu Omdat de gemeente de
behandeling van meldingen en klachten
belangrijk vindt, hebben wij hiervoor speciaal
een klachtencoordmator aangesteld Zij zorgt
ervoor dat de klacht op de goede afdeling en
bij de juiste ambtenaar terechtkomt De vakafdeling zorgt er dan voor dat de klacht wordt
verholpen De klachtencoordmator kan helpen
bij het indienen van een klacht Hiervoor kan
telefonisch een afspraak worden gemaakt
Met de invoering van deze nieuwe procedure
voor afhandeling van meldingen en klachten,
wil de gemeente graag de kwaliteit van haar
dienstverlening gaan verbeteren Een melding
of klacht is voor ons een signaal dat er iets fout
is gegaan Hiermee krijgen we de kans die fout
te herstellen en te bewijzen dat we het ook
goed kunnen doen
Op dit moment moet de organisatie nog even
wennen aan de nieuwe klachtenregeling Wij
vragen om uw begrip wanneer de afhandeling
van uw melding of klacht nog niet helemaal
naar wens verloopt Wij doen er alles aan om
voor 1 september 2000 eventuele knelpunten
op te lossen

)GEHEENTE

Fa. Gansner & Co*

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij cd uw graf werk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschnjvmg
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen l O 00 en 11 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstiaat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort
Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

UWENS
VERWARRING

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 15 augustus vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 33 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 22 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Parkeerplan Zandvoort Masterplan ter
inzage
Het Parkeerplan Zandvoort Masterplan zal
vanaf woensdag 16 augustus gedurende twee
weken ter inzage liggen bij de balie van het
gemeentehuis

Dank, heel veel dank,
Voor zoveel steun en kracht!

ADVERTENTIES

Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretariaat Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluèstraat bij de
receptie melden
Let wel i Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

D Nieuwsblad

22-8-2000

Hel college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

AFSPRAAK MET COLLEGELID

organiseren in de krant
22-8-1999

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

Afhalen parkeervigrietten Parkbuurt
De bewoners van de Parkbuurt kunnen 28 en
29 augustus de aangevraagde parkeervignetten ophalen Betrokkenen hebben hierover
schriftelijk bericht gehad
Het schema is als volgt

ONDERHOUD
REPARATIE

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 3< • 2011 KW Haarlem
telefoon (c J) 532 87 50

Footcare

35 jaar

I N P O R M A T I E B O N
Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de
natura-nitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

man

naam:

HENKSEBREGTS

van Campen

gespecialiseerd in
SIERBESTRATING

29 aug. staan wij weer
uitgerust voor u klaar
Com. Slegersstraat 2
Zandvoort
Tel 023-5715449

Vrijblijvende prijsopgave
v.a. ƒ 60,- p.m2
incl. stenen

TEL. 023-5731729

vrouw

straat:
postcode/plaats:
telefoon:

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

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

l Laat elk kind tot z'n recht komen

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

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

cflb

VERVANGING

ii BEL GRATIS

osoo-099883o

Altijd d i r e c t e hulp bij een s t e r f g e v a l

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

•ïZandvoorts
'Nieuwsblad
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Beheerder bedreigd
ZANDVOORT - De beheerder van een camping aan de
Boulevard Barnaart is donderdagnacht bedreigd. De beheerder ontdekte dat er in zijn
kantoor werd ingebroken
doordat het alarm afging. Hij
zag twee inbrekers. Een van
hen bedreigde hem met een
mes en stak naar hem. Hij
werd niet geraakt. De andere
inbreker was in een auto gestapt en reed hard weg. De
man met het mes rende er achteraan. De beheerder probeerde hen nog wel te achterhalen,
maar bij de rotonde raakte luj
hen kwijt.

Kluis gevonden

ZANDVOORT - Op het terrein van de waterzuiveringsinstallatie in Noord is zondagmiddag een kluis met postzegels, waardebonnen en klein
geld gevonden. De politie heeft
geen idee waar de kluis vandaan komt. Het hek van de waterzuiveringsinstallatie was
opengeramd met een motor.

Uit zee gered

ZANDVOORT - Ter hoogte
van paviljoen 19 is zaterdagmiddag een zwerver uit zee gered door badgasten. De man
was dronken de zee in gelopen.
Hy was bewusteloos toen de
politie hem vond. Hij is naar
het ziekenhuis gebracht.

Dieven gepakt

ZANDVOORT - De poütie
heeft vrijdag twee dronken kledingdieven gearresteerd. Een
28-jarige Amsterdammer en
een 25-jarige Haarlemmer namen kleren weg uit een winkel
in de Kerkstraat en een winkel
in de Thorbeckestraat.

Toch door het hek

ZANDVOORT - Tot viermaal toe heeft de politie vorige
week een bon van honderd gulden uitgedeeld aan mensen die
zich op het strand bevonden
dat afgesloten is vanwege explosiegevaar. Een 23-jarige
man uit Uithoorn, een 21-jarige
man uit Essen, een 36-jarige
Hilversummer en een 44-jarige
Amsterdammer kropen langs
het hek.

Italiaanse zwierigheid in Zandvoort
De architectuur van Zandvoort is een favoriet
gespreksonderwerp op feesten en partijen. Sommige
mensen kunnen zich hevig opwinden over het kleurige
Circusgetwuw van Sjoerd Soeters op het Gasthuisplein.
Anderen vinden het 3uist prachtig dat je het overal vandaan
kunt zien. Sinds kort staat er echter in het Noordbuurtje
een nieuw pand dat wel de goedkeuring van menige
Zandvoorter kan wegdragen: op de hoek van de Brugstraat
en de Prinsenhofstraat is een dubbelwoonhuis verrezen
met grappige dakkapelletjes en een rood bakstenen muur
met gele laagjes er tussen. Een beetje Italiaans? Dat kan
kloppen, want de ontwerpers zijn pas anderhalf jaar
geleden uit Italië naar Zandvoort verhuisd.
K VOELDE me hier Zandvoort. Net om de bocht
meteen thuis en dat van de boulevard Paulus Loot,
• komt ook doordat we vlak naast het nieuwe apparteA. midden in het dorp wo- mentengebouw, pronkt het
nen," vertelt de Itah'aan Remo aan de rand van de duinen. Zode Biase in de lichte serre van wel van buiten als van binnen
zijn huis in de Zeestraat. Zijn heeft het beslist Italiaanse
vrouw, Corine de Biase-Ho- trekjes. Zo heeft de villa bijgendoorn (inderdaad de doch- voorbeeld een loggia (een
ter van de wethouder), is opge- overdekt balkon) en tevens
groeid in Zandvoort. Het echt- een marmeren trap met
paar heeft vijftien jaar boven smeedijzeren leuning. Maar
op een berg in Maratea, Zuid- het mooiste is datje in de badkamer de zon kunt zien onderItalie, gewoond.
Zij is binnenhuisarchitect, gaan. „De bewoners zullen wel
hij architect en landschapsar- veel 's avonds douchen," grapt
chitect. Ze werken al zestien Remo.
Schuin tegenover de villa
jaar samen. Ze hebben in Italië
onder andere
een plein met
amfitheater,
een sportcomplex, wegen,
woonhuizen en
een stuwdam gemaakt.
komt overigens nog een villa,
„Het voordeel is dat we el- die veel strakker is. Een ander
kaar alles kunnen zeggen, project is de taxicentrale met
meer dan gewone collega's, appartementen die op de hoek
maar het nadeel is dat we wel van de Zeestraat en het Staaltijd met ons vak bezig zijn, tionsplein zullen verrijzen.
ook buiten kantoortijden," Wie vanaf dat punt afdaalt
vertelt Corine. Het betekent naar de Prinsenhofstraat komt
ook dat ze samen de ontwer- op de hoek met de Brugstraat
pen maken en erop letten wat een opvallend nieuwbouwprode buitenkant voor invloed ject tegen: een dubbelwoonheeft op de binnenkant van huis voor twee gezinnen van de
een huis.
familie Versteege met beneden
Een mooi voorbeeld daarvan drie garages.
is de witte villa in de BrederoHet is een opvallend pand, al
destraat, hun eerste project in past het wonderbaarlijk goed

( Tf
•

Taxicentrale versierd met
pilaren a la Jugendstil

ZANDVOORT - Doordat de
ketting van haar fiets vastliep
is een 21-jarige Poolse toeriste
vrijdagmiddag gevallen op de
Boulevard Barnaart. De vrouw
sloeg over de kop. Ze is met
een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.
ZANDVOORT - Opnieuw is
bij de BP-benzinepomp op de
Van Lennepweg ingebroken.
Een paar maanden geleden
braken inbrekers het dak van
het toilet open. Vorige week
maandag gooiden twee jongens echter een tegel door de
ruit. Zij vulden een paar vuilniszakken met sigaretten. Een
zoektocht met een politiehond
had geen resultaat. De sigaretten hadden een totale waarde
van 14 duizend gulden.

Honden weggehaald

i

,

Jarenlang was het een leeg
gat, maar tussen het Stationsplein en de Zeestraat
komt binnenkort toch een
nieuw gebouw. Aan het Stationsplein krijgt de Taxicentrale, die nu nog aan de andere kant van het station zit,
zijn ingang. Erboven en erachter komen twee appartementen.
„Het is een rare, smalle
strook van veertig bij zes meter. Het was een leuke uitdaging om daar wat bijzonders
van te maken," vertellen de
architecten Remo en Corine
de Biase. Ze hadden in eerste instantie iets verzonnen
dat volgens hen erg goed
paste bij de stijl uit het begin

van de twintigste eeuw die in
de Zeestraat overheerst.
Maar dat was niet strak genoeg en had te weinig glas
volgens de projectleider van
Park Dujjnwük, waar een
deel van de bebouwing rondom het Stationsplein ook onder valt.
Er is echter een eompromis gevonden. De taxicentrale heeft meer glas gekregen, maar de pilaren met halve bolletjes er boven op zijn
gebleven. „Dat is een link
naar de kantelen van de jugenstil uit begin 1900," aldus
de architecten.
De bouw van het complex
is al begonnen. Het moet
eind 2000 klaar zijn.

Dat kan op de prachtige banen, gelegen naast het clubhuis van de handbalvereniging
aan de Duintjesveldweg. De
banen kunnen 's avonds ver-

licht worden. De kosten bedragen voor een hele avond twee
gulden en vijftig cent, terwijl
de ballen te huur zijn voor 00n
gulden. De kantine is vanzelfsprekend geopend. Bestaat er
belangstelling om een club op
te richten in Zandvoort dan
dient contact te worden opgenomen met G. Dijkstra, telefoon 5717788. De vereniging
heeft naast het clubhuis nog
genoeg ruimte voor de aanleg
van een aantal verlichte banen.

Pétanque-toernooi

Buiten schaken

ZANDVOORT - Het pétanque (jeu de boules) toernooi
op het Gasthuisplein is maandag begonnen. Het toernooi
duurt tot en met zaterdag.
Vrijdag is een vrije avond, tenzjj de wedstrijden verplaatst
moeten worden. De banen
worden overdag al gebruikt
om te oefenen. De wedstrijden
beginnen om halfzeven. Zaterdagmiddag en -avond vinden
de finales plaats, 's Avonds is
er bovendien livemuziek.

ZANDVOORT - De Bloemendaler Rob Duijn heeft bij
het vijfde strandschaaktoernooi de Jan Berkhoutwisselbeker gewonnen. Olav Cliteur
eindigde als beste Zandvoorter. Hij won in zijn eigen groep.
Het schaken vond dit jaar
plaats op terras van Take Five
orndat het mooi weer was. Aan
het toernooi deden 71 deelnemers mee en volgens voorzitter Edwarts Geerts was het
een groot succes.

Politici steggelen over
sportvelden Duintjesveld

opdracht op voorwaarde dat
ze voor een van tevoren vastgestelde prijs het plan van aanpak, het inrichtingsplan, het
definitieve ontwerp en bestek,
de kostenbegroting, het ontwerp-bestemmingsplan en de
uitvoering op zich nemen.
Alle partijen, zelfs zijn eigen
WD, hebben moeite met
Oderkerks voorstel. Dat is vorige week woensdag tijdens
Grontmij Advies en Tech- een extra commissievergadeniek uit De Bilt en Nelis Infra ring gebleken. Ze vragen zich
Bv uit Zwanenburg krijgen de onder andere af of het wel mag

en ze hebben er weinig trek in
om nu al het bedrag bekend te
maken waarvoor de Grontmij
en Nelis de werkzaamheden
mogen uitvoeren. De partijen
verwachten dat de kosten lager uitvallen als meerdere aannemers en adviesbureaus erop
kunnen inschrijven,
nemen.
Volgens de wethouder is het
echter onzin dat een openbare
aanbesteding goedkoper uitvalt. „Dat is inmiddels in de
praktijk al vaak gebleken,"

Alles onder controle?

Advertentieverkoop: H. van Zanten
(hoofd), M Oosterveld. Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel. (023) 571.7166.
Fax (023) 573.0497. E-mail: wmcomm®perscom.nl
\
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
"raoo AC Amsterdam Tel. (020) 562.6278.
Éax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax
365.6321.
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maken?" Corine en Remo lachen. „Nou, hier zouden we inderdaad heel graag wonen. Dit
komt zeker dicht bij onze
smaak. Maar we houden natuurljjk altijd rekening met de
wensen van degene die zijn
huis door ons laat ontwerpen,"
zegt Corine.
„Je moet niet beknibbelen
op het uiterlijk van een huis of
gebouw," vindt ze. „De buitenkant blijft." Wel hebben zij en
haar echtgenoot regelmatig
een meningsverschil met de
Zandvoortse welstandscommissie over die buitenkant.
„Het lastige is dat de welstandscommissie bestaat uit
mensen die ook architect zijn.

Jeu de boules
by ZVM-handbal

Illustratie Sty^io cu, ArcltytettjuraBemoj

uur.

zegt Oderkerk. Peter van
Delft, die voorheen projectleider was maar nu als externe
deskundige is ingehuurd,
meent dat alle aannemers gebruik maken van dezelfde
standaardtarieven die ook de
gemeente kan opvragen.
In de gemeenteraadsvergadering van 5 september komt
de kwestie opnieuw aan de
orde. De wethouder dringt
erop aan dat de beslissing dan
inderdaad valt, omdat hij zo
snel mogelijk met de herschikMng van de sportvelden en de
aanleg van de golfbaan op het
Duintjesveld wil beginnen. De
partyen hielden echter woensdagavond nogal veel slagen om
de arm.

Elke architect heeft zijn eigen
stijl en zijn eigen mening. Bovendien is het een concurrent.
Het is dan ook onlogisch dat
een architect uit een andere
plaats je werk beoordeelt. Je
krijgt al snel discussies over
wat mooi en lelijk is. Dat is erg
subjectief. Voor mij moet voorop staan of het past in de omgeving," zegt Corine.
„De gemeente Zandvoort
zou eigenlijk meer regels moeten opstellen, waar iedereen
zich aan moet houden, zoals
bij de Zuid-Boulevard. Dan is
het voor iedereen duidelijk,"
vindt Remo. „De gemeente is
hier een instituut dat vertrouwen wekt," vervolgt Corine.

Pleinesvlucht
voor
Rook Driehuizen

„Als je eenmaal een bouwvergunningvan de gemeente hebt
dan gaan de mensen er in principe van vanuit dat alle bouwkundige regels en voorschriften opgevolgd worden."
„In Italië ligt dat anders.
Daar wordt het meer in het
persoonlijke getrokken. Als de
mensen iets niet mooi vinden,
protesteren ze hevig en vol
emotie bij de architect. In Italie kwamen de boeren van wie
we het land moesten onteigenen zelfs met hun riek achter
me aan. Dat ben ik hier in
Zandvoort nog niet tegengekomen," lacht Remo.

ZANDVOORT - De parkeerpaaltjes op de Boulevard Barnaart zijn uit de grond gereden'
door een auto die woensdag-s
nacht van de weg raakte. De
bestuurder en zijn passagien,
vluchtten na het ongeval weg/
Op aanwijzing van getuigen is,
het tweetal later gearresteerd?
Het gaat om een 21-jarige man.
uit Vianen en een 27-jange Am-)
stelvener.

Automaten gekraakt

ZANDVOORT - Twee parkeerautomaten zijn vorigA
week opengebroken. De buit is
slechts vijfhonderd gulden,^
maar de schade aan de auto-'
maten bedraagt negenduizend^
gulden.

Nieuwe gids

ZANDVOORT - De nieuwe
gemeentegids is klaar. De gids
wordt huis-aan-huis verspreid.
Wie een sticker tegen ongeadresseerd drukwerk heeft,
moet de gids echter zelf op het
gemeentehuis ophalen. De
gids bevat meer foto's, onder
andere van Karin Schut en André Lieberom, en hoofdstukjes
over het centrum voor werk en
inkomen, het aanvragen van
een lintje en de nieuwe klachtenproceduren.

Leven in 2055

ZANDVOORT - Nieuw Unicum viert op 14 oktober het 55jarig bestaan. Het thema van
deze dag is 'Nieuw Unicum
toen, nu en straks'. Tijdens de
open dag is dan ook niet alleen
een fototentoonstelling over
de afgelopen jaren te zien,
maar bewoners en bezoekers
kunnen ook een uurtje via de
computer praten met de bewoners van Het Dorp in Arnhem.

Bovendien laat Nieuw Uni
cum zien hoe gehandicapten ir
Monique van Hoogstraten het jaar 2055 leven.

Mooi feest vijftigjarig TZB

ZANDVOORT - De
vlucht voor jonge duiven
van Postduiven Vereniging Pleines vanuit Kapellen werd een prooi van
de duif van Rook Driehuizen.
De op het programma
staande vlucht vanuit het
Franse Orleans ging niet
door. Door het bijzonder
slechte weer in Frankrijk
en België werden de duiven niet gelost. Zij keerden
onverrichter zake terug.
Uitslag Kapellen: Rook
Driehuizen l, 6,7,13,17,20,
22. Combinatie Koper-Koper 2, 10, 11. Combinatie
Koopman-Knegt 3, 15, 19.
Peter Bol 4, 9,12,14. Combinatie Koper-Twins 5.
Hans Heiligers 8. Combinatie Paap-Paap 16,18,21,
24, 25. Hans Gaus 23. Jan
Piet Heeremans 51. Jaap
Harteveld 61.

Met een geanimeerde receptie,
een prachtige feestavond, een
onderlinge softbalwedstrijd en
een voetbalwedstrijd tussen
oud-TZB en oud-Zandvoortmeeuwen werd het vijftigjarig
jubileum van TZB luister bijgezet. Ook de jeugd kwam aan haar
trekken met het optreden van
een straatartiest en een spelinstuif. De jongens en miesjes ver-

maakten zich opperbest tijdens
deze instuif.
Foto Karin Schut

ADVERTENTIE

aema (UUT
24 f m 30 aug.

STÜflRT
UTTIE
keuze uit: appel, lemon/cactus
orange en citron, fles 0,5 liter

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

hee£t alle dranken l
Geldig van 23 augustus tfm 29 augustus alleen In onze slijten] Burgemeester Engelbertsstraat 21 Zandvoort

MAG HET
IETS MINDER?

OPRUIMING!

Bezorging: Vragen over bezorging donderbag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.

Hans van Pelt

oN

Da

Paaltjes uit grond

Uw krant
niet
ontvangen?
tel. 5717166

iVbonnementen (opgave, verhuizing, etc).
.020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
f 37,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar.
f 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
belden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 2,10.
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dat een leven
lang meegaat als je het goed
aanbrengt. Er zit dan ook een
ventilatiesysteem onder," vertelt Remo.
Bezoekers van de familie
Versteege raken vast gecharmeerd van de glazen ingang
die hoog boven hun hoofd uitloopt in een boog. Ook de grote
huiskamer, het enorme terras,
de ruime keuken en de grappige hoekjes op de slaapverdieping onder de zinken kap, zijn
bijna om j aloers van te worden.
„Of we zelf nooit in een van
de huizen willen wonen die we

ZANDVOORT - De handbalvereniging
Zandvoortmeeuwen is op zoek naar enthousiaste jeule de boulers,
die op dinsdag-, donderdagen vrijdagavond tussen 19.00
uur en 22.00 uur dit spel willen spelen.

Het nieuwe complex, gezien vanaf het Stationsplein

ZANDVOORT - Twee hondjes zijn vorige week dinsdag uit
een huis op het Ten Kateplantsoen gehaald. De bewoner was
zaterdag op vakantie gegaan
en had zijn honden zonder verzorging achtergelaten. Die
werden gered nadat buren
hadden geklaagd bij de politie
dat de honden zo lang en hard
ZANDVOORT - Wethouaan het blaffen waren.
der Oderkerk wil een nieuwe
methode voor de herschikking van de sportvelden op
het Duintjesveld introduceZandvoorts
ren, maar de politieke partijNieuwsblad
en hebben daar nogal wat
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, moeite mee. Oderkerk pleit
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op ervoor om nu al te kiezen
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
voor een combinatie van
Hoofdredacteur: Dlck Piet
twee bedrijven. Hij wil daarDirecteur/Uitgever Rob Steenbergen
mee een samenwerkingsovereenkomst tekenen. Dat
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank betekent dat er geen openKuijpers (plv.-chef), Monique van Hoog- bare
inschrijvingsronde
straten, Jan Maarten Pekelhanng, Joyce komt.
Scjireuder
Vormgeving/Systeemredactie.
Willem
Blèesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
-Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
••C940 AA Zandvoort. Tel (023) 571 8648.
Fax (023) 573.0497.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uun dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

bü de lage huisjes in de omgeying. Of misschien is dat wel
juist wat het zo opvallend
maakt. De garages gaan schuil
achter lichtgelakte houten paneeldeuren onder een boogje.
De gevel is van rood baksteen
met gele laagjes ertussen. „Dat
noem je een speklaag," vertelt
Corine.
Een leuk detail is de hoek.
Die loopt niet parallel aan de
stoep, maar is schuin. Op de
randen van de schuine kant
verspringen de stenen als een
kam.
Als het pand binnenkort helemaal af is, hebben de gestucte muren van de eerste en
tweede verdieping een geel
verfje gekregen, wat mooi combineert met de buurman die
zijn 'kantelenhuis' inmiddels
ook geel heeft gemaakt.
Het schuine dak, onderbroken door ronde en driehoekige
dakkapelletjes, is bedekt met
mat zink. De keuze voor zink is
weloverwogen genomen, vertellen Corine en Remo.
„Dakpannen zijn te traditioneel. Je mag best wel zien dat Remo en Corine zijn ook tijdens de bouw van het dubbelhuis in de Prinsenhofstraat erg vaak gaan
Foto Andrc Liobcrom
het gebouw nu kijken

Loggia, marmeren trap en douchen
met uitzicht op ondergaande zon

Poolse fietsster valt

Weer pompinbraak

woensdag 23 augustus 2000

MEÖBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Mijnders Meubelen, Oase, Van
Reeuwijk, SlaapkamcrCentrum, Stok Meubelccnter, Valhal.

Amsterdam

woensdag 23 augustus 2000

Weekmedia 17

Gabbers
Na een langdurig verblijF in het Wijhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) ontstaan de mooiste vriendschappen. Want.de kinderen in het
.WKZ liggen samen met andere kinderen en leeftijd-genoten op een aFdeling. Nooit met volwassenen. Sterker nog, het WKZ heeFt een
eigen gebouw waarin alles is gericht op het kind. Van zorg en behandeling tot én met de medewerkers en Faciliteiten. Want ziek
zijn is geen pretje, zeker als je in een ziekenhuis ligt. Dus proberen we van hét ziekenhuis een ziékenthuis te maken. Daarom hebben
we ruimtes waar alleen gespeeld mag vyordén. Ruimtes waar dus geen tijd en plaats is voor behandelingen. Vérder is -op de meeste
aFdelingen- ieder uur een bezoekuur en heeFt het hele ziekenhuis een kindvriendelijk inFrastructuur. En juist die kindvriendelijkhéid
.is voor ons een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Want iedereen die hier komt is éé'rst kind en dan patiënt.
.

Particulieren

Hoteleigenaren
Kamerverhuurders

Wilt u het WKZ steunen? Dat kan door het beeldje "Willemien" té bestellen. Maak Fl. 59,50 over op girorekening
•. 6141 ten gunste van het AZU inzake "Willemien" te Utrecht. U krijgt het beeldje dan zo snel mogelijk -thuisbezorgd.
De opbrengst komt volledig ten góéde aan de ontwikkeling van kindgerichte activiteiten en faciliteiten zoals een
kindertheatercaFé, kindertelévisie, speél-o-theek en-een kindérmagazine. Voor meer informatie kunt u contact met
onsiopnemen, teleFoon 0900 -202,00 41 (40-ct'/,). < • ' . ; ;
•.
;
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Donderdagmorgen 24 augustus
om 10.00 uur
starten wij met een eenmalige echte

Faillissementsverkoop
VAN O.A.:
DEKBEDDEN, OVERTREKKEN, HOESLAKENS, DEKENS, (OOK VOOR KINDEREN) PYJAMA'S,
NACHTHEMDEN, HANDDOEKEN, ENZ.

DE DUURSTE MERKEN ZULLEN TEGEN ABSOLUTE BODEIVIPRIJZEN WORDEN VERKOCHT.
zal worden gehouden in de-.

verkoop van

Deze

HALTESTRAAT 1 4 / HOEK SCHOOLSTRAATIN ZANDVOORT
BETER SLAPEN
VOOR WAKKERE MENSEN
KOM NIET TE LAAT
WANT
OP = OP
geen pinapparatuur aanwezig

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar' Micro's Weekmedia,
Postbus 1 56, 1 000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week la-

ter.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag

16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

De Postcode Loterij investeert in uw toekomst!

i
DOEN helpt

Bij de Postcode Loterij kunt
u élke maand gigantische
prijzen winnen. Zo'n prijs
kan uw hele toekomst beinvloeden. Dat zie ik élke
week weer als we door heel
Nederland prijzen uitreiken.
Maar met uw deelname
steunt u ook vele goede
doelen. Stichting DOEN
zorgt dat het geld op de
goede plek komt. Zoals bij
de stichting De Nationale
Toekomstprijs. Zij loven
een prijs van 25.000 gulden
uit voor het beste duurzame
toekomstplan, produkt of
projekt op het gebied van
milieu, economische ontwikkeling en sociale samenleving. Heeft u een goed
idee? Doe mee! Kijk op
www.toekomstprijs.nl.
De sluitingsdatum is 15september. Met de bon in deze
advertentie pakt u meteen
uw kans op een rijkere toekomst. Want als u meespeelt kan ik binnenkort al
met een prijs bij ü voor de
deur staan!
Bea Post
Nationale Postcode Loterij'
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De .Nationale Toekomstprijs • '
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4O01 DJ 005
extra: een

BMW!

Kijk 27 augustus:

22.00 uur TROS TV2
en bel tot maandag
22.00 uur 0909 0055
09cpm) om kans te
maken op:

Zondag 27 augustus, 20.30 uur
Oostelijke Handelskade
Amsterdam

2 toegangskaarten
musical Elisabeth
Zetfoutin voorbehouden

MAAK MIJ EEN POSTCODE-MILJONAIR!!
O de heer

D mevrouw

Naam..
Adres..

A.u.b. uw keuze aankruisen en vorder Invullen in bloklattars. Deelname hotidt in
aanvaarding van het reglarnent, op aanvraag verkrijgbaar btj Ledenservice, tel.
0900 • 300 7500 (35 cpm).
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal pef maand
de inleg voor de maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
do extra trekking van nevenstaande rekening af te schrijven.

Naam

in Tïel

ƒ 25.000,-

D Ja, ikwilde JackpotVerdubbelaarop mijn loten (ƒ 2,50 per lot)

Prijzen zijn incl 1 7,5 % BTW Verstuur of fax deze bon naar Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321

,

6 winnende loten

D 3 loten (3 x ƒ 12,50)
D 2 loten (2 x ƒ 12,50)
d 1 lot
(1 x ƒ 12,50)

1617

26 30 35 44
56 64 73

4001 DJ

, ik wil kans maken op alle prijzen in de Nationale Postcode
loteri|, inclusief de Postcode-Kanjer, de Jackpot, deStraatprijzen en
de wekelijkse Kien-prijzen. Hiermee steun ik 28 goede doelen.
t/m 3 regels

K I É N!
01 09 14 21

Postcode:
Plaats:
(Post)bank
nummer;
Bel rtiij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- tal:
Datum:

1500008

Handtekening:

Adres
Postcode/Plaats.
Plaatsingsdatum/data

Telefoon
Bon uitknippen en in een envelop {zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
De Joterjt Is joedgakourd Hoor de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO. 8BO/OOfia'S3l .5 d d iana'1997.
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Duik in het diepe voor Frank en Jaap

Skaten op circuit
ZANDVOORT - Op vier
wieltjes of op vijf wieltjes glrjden de skaters en skeeleraars
zondag over het circuit. Er zijn
diverse wedstrijden op de
baan waar bezoekers zich tot
op de dag zelf voor kunnen inschrijven. Daarnaast valt er
voor jong en oud ook van alles
te zien en te beleven op de rest
van het uitstekende asfalt. Zo
is het mogelijk om een kijkje te
nemen bij het windsurfen op
de skates ('skatewing'), het
springconcours ('mega vert')
en een dansshow van Marco
Gerris op de skates. Het evenement duurt van negen tot zes
uur. De toegang bedraagt 7,50
gulden. Voor diverse onderdelen is een aparte inschrijving
en bijdrage vereist. Deelnemers zyn bovendien verplicht
om beschermingsmateriaal te
dragen.

Travestieten

ZANDVOpRT - In homocafé Joy (Stationsstraat 17) is er
in augustus en september elke
donderdavond een feest met
travestieten en karaoke. Het
feest begint om acht uur.

Salsa

ZANDVOORT - Wie van salsa houdt, is op zondag 27 augustus welkom bij strandpaviljoen Venice Beach (2a). Van
vier tot vijf uur is er een salsaworkshop voor beginners, van
vijf tot zeven geeft Claudio Gomes les in samba, axe en zouke. Van zeven uur tot middernacht kan er vry gedanst worden dankzij de dj's Mauri, Mo,
Rachid en Bardonnay.
Trosloop
ZANDVOORT/HAARLEM De voorverkoop voor de Trosloop is gestart. De hardloopwedstrijd, die ook door Zandvoort kokmt, vindt plaats op
24 september. Deelnemers
kunnen zich inschrijven voor
de 2 kilometer, 8 kilometer,
halve marathon (circa 21 kilometer) enbusinessloop (8 of 21
kilometer). In Zandvqort kunnen deelnemers een inschrijfformulier halen bij Dietrich
Sport in de Haltestraat. Wie de
halve marathon wil lopen,
moet echter voor 17 september een briefje sturen naar
Sportsupport Kennemerland,
Jaap Edenlaan 3, 2024 BW
Haarlem (tel. 023-526.0302).

Nieuwe cursussen

ZANDVOORT - Het nieuwe
programmaboekje van het Aktiviteitencentrum Zandvoort
is uit. De cursussen, workshops, lezingen, spelletjesmiddagen en andere activiteiten
zijn bedoeld voor kinderen,
volwassenen en ouderen. Het
boekje is verkrijgbaar bij de
balie van het gemeentehuis,
het Welzijnscentrum, de bibliotheek, Huis in de Duinen
en het Aktiviteitencentrum
(na 28 augustus).

Hervormde Kerk: zondag 10
uur ds mr J.W. Verwijs. Gereformeerde Kerk: zondag 10
uur dhr J. Lasthuis. Agatha
Kerk: zaterdag 19 uur pastor
C. van Polvliet, zondag 10.30
uur pastor C. van Polvliet met
Zandvoorts Vocaal Ensemble.
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 10.30 uur
geen dienst.
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Belle

Misschien een stoere hond
om te zien, maar Belle voe_lt
zich niet stoer. De_ze vrouwelijke kruising Amerikaanse Staffordshire-Sharpei is zelfs wat
verlegen als ze nieuwe dingen
tegenkomt. Ze is krap eenjaar
oud en nu is ze al te gast hij het
Kennemer Dierentehuis.
Het asiel zoekt voor haar
rustige, begripvolle mensen
die Belle het vertrouwen willen teruggeven nadat ze haar
vertrouwen hebben gewonnen.
De verzorgers kunnen goed
met haar overweg, dus is er al
een klein heginnetje gemaakt.
Met andere honden kan ze
goed overweg. Kinderen vanaf
10 tot en met 12 jaar vormen
ook geen probleem. Wie wil
Belle de geborgenheid geven
die ze hard zoekt?
Meer informatie over Belle
of over andere dieren is verkrijgbaar bij het Kennemer
Diercnthuis, Keesomstraat 5
in Zandvoort, tel. 571.3888.

Met

Gtelokt door het avontuur trokken twee Zandvoortse
Deroepsduikers, Frank Halderman en Jaap Driehuizen, in
1991 naar Indonesië om er een maan dj e te werken. Frank
raakte verslingerd aan het land en besloot zich er definitief
Ie vestigen. Jaap nam thuis het strandpaviljoen van zijn
"amilic over (paviljoen Zwemmer). Maar ze hielden contact
en inmiddels hebben ze hun schouders gezet onder een
nieuw project: een varende duikschool in Indonesië.

F

RANKS OMA herinnert zich nog hoe haar
kleinzoon aan de eetkamertafel zat en dagdroomde over zijn plannen. Ze
nam het eigenlijk niet eens
heel erg serieus. Maar nu is ze
apetrots op haar kleinzoon.
„Hij doet er zo hard zijn best
voor," vertelt ze in haar appartement in de Nawijnlaan. „Tijdens de bouw van het schip
werkt hij ondertussen by een
grote oliemaatschappij om
?eld te verdienen." Per fax
tioudt Frank zijn oma op de
hoogte.
Samen met zijn vriend Jaap
heeft Frank het groots aangepakt. Het tweetal wil een duikschool op een traditioneel Indonesisch schip, een phinisi,
exploiteren. „Het is de bedoeling dat het een schip wordt
voor duikers die een viersterrenzeilreis willen maken," vertelt Frank in een lange e-mail
vanuit Indonesië. Jaap helpt in
Nederland zijn vriendin met
haar textielbedrijf. Regelmatig
gaat hij naar Indonesië om
poolshoogte te nemen.
„In 1997, toen de roepia 600
procent kelderde, kregen we
opeens de kans om onze
droom waar te maken. Daarvoor was het financieel niet
haalbaar," schrijft Frank. „Bovendien gold er tot 1996 een
wet in Indonesië waardoor buitenlandse investeerders gebonden werden om een lokale
partner te zoeken. Na twintig
jaar zou de meerderheid van
de aandelen in handen vallen
van de Indonesische partner."
Daar hadden Frank en Jaap
destijds weinig trek in. Ze waren dan ook blij dat die wet
verviel.
Rondom het bouwen van
een schip in Indonesië hangt
een totaal andere sfeer dan in
Nederland. Sowieso wordt alles met de hand gebouwd,
maar er zijn ook een paar belangrijke momenten die met
uitgebreide plechtigheden om-

Jaap Driehuizen en Frank Halderman moesten hun rechterhand op de kielbalk van hun nieuwe boot
leggen

De boot is in een jaar gebouwd

Monique van Hoogstraten

Onzichtbaarheid is geen zegen

Elisabeth Shue en Kevin Bacon in 'Hollow Man'

Wie graag naar de film gaat, kan deze week rekenen op
drie films in de bioscoopzaal van het Circus op het Gasthuisplein. Vanaf donderdagavond draaien 'Stuart Little'
(half twee), 'The Flinstones, in Viva Rock Vegas' (half vier)
en 'Hollow Man' (zeven uur en half tien). In plaats van Hollow Man is vanavond 'Scary Movie' nog te zien (zeven uur
en half tien).
4TT ollow Man' is vooral een spannende film over een klassiek
il thema. Het verhaal gaat over een team van wetenschappers dat een middel ontdekt waarmee men zich onzichtbaar kan
maken.
Wanneer de leider van het onderzoeksteam, Sebastian Gaine
(Kevin Bacon), het middel op zichzelf test, wordt hij inderdaad
onzichtbaar. Het anti-serum dat de wetenschappers hebben
ontwikkeld werkt echter niet. Sebastian beseft dat er geen weg
terug is.
Voor kinderen draaien maar liefst twee films: 'Stuart Little'
gaat over een vertederend muisje dat in een mensengezin terechtkomt. In 'The Flinstones in Viva Rock Vegas' probeert Fred
zijn Wilma te verleiden. De film is ook leuk voor volwassenen die
met een beetje weemoed aan de beroemde tekenfilm terugdenken.

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne

Hulpverleners, dank je wel

kleed worden. „Om het schip
een goede vaart te geven is het,
volgens het Adatgeloof dat de
lokale bevolking van Zuid-Sulawesi naast de islam aanhangt, noodzakelijk om voor
de aanvang de bouw een kleine
selamatan (ceremonie) te organiseren," vertelt Frank.
Een religieuze leider bidt bij
het uiteinde van de Melbalk,
die achttien meter lang is en
een doorsnede van dertig centimeter heeft. De kiel ligt bij de
vloedlijn en is versierd met
bloemen. De opstijgende wierook vermengt zich met de
geur van hout en zee. De werklieden zitten met hun families
rondom de kiel. Tijdens het gebed leggen de eigenaren hun
rechterhand op de kielbalk.
„Want," schrijft Frank, „men
gelooft dat dit hun ziel verbindt met die van het schip. De
kiel wordt namelijk gezien als
ziel van het schip."
Na het eerste gebed wordt
dertig centimeter van de Meibalk afgezaagd en in zee gegooid. Het vallend tij moet dit
meenemen, want het mag
nooit meer in contact met de
rest van het schip komen. „ Anders zinkt het schip volgens

Zestig politiemensen, (vrijwillige) brandweerlieden. GGD-ers,,")
ambtenaren en wethouders hebben zich drie dagen lang ingezet i't
bij de evacuatie van de driehonderd strandhuisjes vorige week
Dat is niet onopgemerkt gebleven. „Als strandbewoner en kampeerder van KVS wil ik mijn waardering uitspreken voor de
hulpverleners die tijdens de ontruiming van de strandhuisjes er,
alles aan gedaan hebben om voor ons het verlaten van het van |.j
het strand en de daarbij behorende hectiek te verlichten,"^
schrijven Klaas en Henny Langereis. „Het was natuurlijk vooral
ons heel teleurstellend om ons seizoen op zo'n abrupte wijze te a
moeten beëindigen en daardoor was het optreden van de betref- K
fende hulpverleners hartverwarmend." Overigens is de gemeen-1(
te ook heel tevreden over de hulpverleners en kampeerders.fi
Volgens gemeentewoordvoerder Ton van Heemst is er dan ook,een aardige brief in de maak om hen te bedanken.
(j

het geloof van de bewoners."
Tijdens het tweede deel van
het gebed wordt het bloed uit
een snee in de kam van een
witte haan over de Mei gesprenkeld. Bovendien krijgt de
Mei heilig water over zich heen.
Na de ceremonie is er een uitgebreide maaltijd.
„Ook de te waterlating gaat
gepaard met een selamatan,"
meldt Frank. „Dat gaat overigens heel langzaam, want het
schip moet door de vloed opgetild worden. Dit duurde bij

ons zes weken."
„Welke moeilijkheden we
zijn tegengekomen? Ik heb Indonesie van een heel andere
kant leren kennen dan de
meeste vakantiegangers en Lk
moet zeggen dat dat niet altijd
positiefis geweest. Maar ja, elk
land en elk volk heeft zijn plusen zijn minpuntjes. Ik had het
geluk dat mijn vrouw Aini
sinds het begin voor 100 procent achter me heeft gestaan.
Dat is een geweldige steun geweest." Kortgeleden hebben
Frank en Aini overigens een
dochtertje gekregen.
„Je kunt in Jakarta alles krijgen, maar je moet wel weten
waar. Zo heb ik twee dagen
lang aan de telefoon gezeten
om een bepaalde lijm te vinden. Uiteindelijk heeft een
vriend in Nederland me per
email uit de brand geholpen.
De dealer bleek twee straten
verderop te zitten."
„Bovendien moet je als blanke erg opletten. Vaak moet je
veel meer betalen dan de lokaIe bevolking. Dus je moet goed
op de hoogte zijn van prijzen
en goed kunnen afdingen. Ik
heb veel Indonesische vrienden erop uitgestuurd om de
markt te verkennen."
Inmiddels zijn ze al een heel
eind. In mei van dit jaarisde32

Snuffelen
tussen de
spulletjes
ZANDVOORT - Sinds een
paar weken is er zondag van
10.30 uur tot 18.00 uur op Boulevard de Favauge een gezellige markt te vinden. De tientallen kraampjes bieden voor ieder wat wils: kunst en antiek is
er te vinden en creatievelingen
verkopen hun zelfgemaakte
spulletjes. Voor wie van snuffelen in tweedehands spulletjes
houdt zijn er ook enkele 'vlooien'-kraarnpjes.
„Eigenlijk sta ik altijd met
mijn ijskar op het strand," vertelt organisatrice Alice de Nijs.
„Maar ik was te afhankelijk
van het weer. Ek dacht ik ga
iets organiseren waar ik mensen naar toe trek en zet daar
mijn ijskar bij. Zo sla ik twee
vliegen in een klap. En ik moet
zeggen, de markt op de boulevard is een groot succes. In
principe is de markt er iedere
zondag tot half september."
De Zandvoortse Riet Slegers
heeft haar kraampje gevuld
met haar zelfgemaakte quüts.
„Op een gegeven moment is je
hele familie en kennissenkring
voorzien," lacht de creatieve
Riet. „Maar het is mijn hobby
om mooie quilts te maken dus
ik bleef maar produceren. Voor
mij is op deze markt staan gewoon leuk. ledere keer als ik
iets verkocht heb ga ik gauw
weer een nieuwe quilt maken."
Riet maakt ook spreien in opdracht, dan kan de Mant zelf
de Meurtjes en stijl bepalen.
De afdeling kunst wordt
goed vertegenwoordigd. Onder andere door schilderes Suzan Laan, ook zy speelt een
thuiswedstrijd. „Ik heb mijn

m.

Berichten
en tips voor
11
deze rubnek met
I
I <ÖL (QL $5
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

aquarellen allemaal onder
mijn bed liggen," grinnikt Suzan. „Zonde eigenlijk van die
mooie werken. Dus nu heb ik
maar eens een kraampje gehuurd. En heel af en toe verkoop ik wel eens wat."
Om de kosten te drukken
hebben de Amsterdamse Petronella de Wit (75 jaar) en
haar vriendin (86 jaar) samen
een kraampje, waar ze curiosa
en snuisterijen verkopen. „We
hebben gewoon onze zolder
eens even opgeruimd en vinden het bovendien ook nog
eens gezellig zo onder de mensen te zijn," vertelt Petronella
terwijl ze de thermoskan met
koffie leegschenkt. „En we zijn
nog lekker de hele dag in de
buitenlucht ook."

Inpakken en
wegwezen

ZANDVOORT - De twee
reisbureaus die Zandvoort rijk
is Kvsa in de Cornelis Slegersstraat 2/1 en Toerkoop Zonvaart aan de Grote Krocht 20
doen goede zaken. Hoe slechter het weer, des ce drukker
hebben de medewerksters van
deze kantoren het.

meter lange zeilboot te water
gelaten in een baai van het
eiland Sulawesi. Op dit moment worden de masten op de
boot gezet. Daarna kan de binnenkant afgetimmerd worden.
Het bijzondere aan de boot is
onder andere dat er een decompressiekamer in komt.
Daarin kunnen mensen herstellen van de duikersziekte
die ontstaat als men te snel
naar boven stijgt.
Frank en Jaap Mjken uit
naar het jaar 2001. Ze hebben
het benoemd tot 'A Sea Odyssee', want m mei zal de eerste
vaart met gasten plaatsvinden. Ze willen van Bali naar
Zuid-Sulawesi varen. Daar
hebben ze zoals het er nu naar
uitziet geen last van onlusten
die de laatste jaren sommige
eilanden van Indonesië teisteren.
Frank ziet het helemaal voor
zich: „Na een duik met twee
duiMnstructeurs kunnen de
gasten op ons zonneterras genieten van een koel drankje,
terwijl de maaltijd bereid
wordt door onze vrouwelijke
chefkok." Na hard werken zullen de twee Zandvoortse duikers hun doel dan toch bereikt
hebben.

„Last-minute reizen zijn nu
natuurlijk heel populair. Wij
hebben een computersysteem
waarmee wij binnen een half
uur een compleet overzicht
hebben van beschikbare reizen. En de exacte prijzen, want
op Teletekst krijgt de Mant
vaak een prijsindicatie die niet
Mopt," legt Marga Woelinga
van Toerkoop uit.
„Vorige week kwam hier 's
morgens een stel informeren
naar een last-minute reis. Drie
uur later waren ze al op weg
naar Schiphol. Op het laatste
moment boeken naar Afrika of
het Verre Oosten is lastiger
omdat men daarvoor de nodige inentingen nodig heeft.
Maar daarover kunnen wij ook
alle informatie geven."
Daniella en Ria van Kvsa
hebben de afgelopen maanden
ook overuren gemaakt. „Vorige week was het voor het eerst
lekker weer in Nederland.
Maar het begin van de zomer
was pet. Dus de mensen die
eigenlijk thuis zouden blijven
boeken alsnog een reis," vertelt Ria. „Vooral Griekenland
en Gran Canana zijn favoriet
dit jaar. Veel Manten boeken
alleen de heen en terugvlucht
en gaan in het land zelf op zoek
naar een hotelletje. Vaak
maakt de bestemming niet
eens zoveel uit, als het zonnetje er maar schijnt."

Kwaliteit

M-ploeg in de Muggenronde

Matthijs Mans, Riek van der Mije, Maunce Mol en Mark Ver-ö
schoor doen mee aan de Muggenronde, de wielerweek voor de
j eugd van Kennemerland. Het Zandvoortse viertal heeft iets metde letter M. Die komt niet alleen in hun naam voor, ze wonen ook
nog eens in de Martinus Nijhoffstraat en de Max Euwestraat.
Bovendien heeft Martin van den Berg ze warm gemaakt voor de
Muggenronde. Het is allemaal begonnen met de zoon van Martin die een racefiets had en zelf ook weieens meedeed aan de
Muggenronde. Maurice zag die fiets al heel lang hangen ui
Martins garage, maar was nog te klein. Uiteindelijk kwam die
fiets er natuurlijk toch. Vorig jaar deed Maurice voor het eerst
mee aan de Muggenronde. Inmiddels heeft hij zijn vrienden ook
meegekregen. Ze zijn zaterdag begonnen. In een week tijd knjgen ze allerlei soorten parcours Het leukste is volgens Maurice
de afvalrace in recreatiegebied Spaarnwoude, maar het viertal
verheugt zich ook op de tocht via Zandvoort naar Langevelderslag. Donderdagmorgen tussen tien en elf racen ze over de
boulevards en de Engelbertsstraat. Dat is dus opletten geblazen, want ze zijn zo voorbij.

Hoort zegt het voort
Hoort burgers hoort, hoe Klaas Koper zijn talenten aanboort.
Hij kan zaterdag Nederlands Kampioen dorpsomroepen worden. Hij staat na drie wedstrijden bovenaan in het Massement
De laatste wedstrijd, in Joure, wordt dus spannend Dit weekend, tijdens de Heideweek m Ede, ging het trouwens al erg goed
met onze Zandvoortse dorpsomroeper. Hij werd derde van de
zeventien deelnemers, achter de Belg Willy van de Putte en de
Engelsman Noel Phillips Bovendien was het ook nog eens erg
leuk met al die internationale deelnemers volgens de goedlachse
Zandvoorter. Samen met de familie Van Marie maakten de
Kopers er een gezellige dag van. Ze bewonderden de heidekonmgin en keken naar een parade van boerenwagens.

In het huwelijksbootje

ZANDVOORT - Kwaliteit
stond al hoog in het vaandel bij
Auto Strijder, maar sinds donderdag heeft het bedrijf daarvoor ook de officiële erkenning
gekregen. Auto Strijder voldoet aan de nieuwste ISO-normen.

Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Na 20
uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe 23 augustus en don
24 augustus geldt: avonddienst (18-20 uur) Zeestraat
Apotheek, (tijdelijk gehuisvest
op) Engelbertsstraat 90a,
5713073. Voor vrij 25 augustus

tot en met don 31 augustus
geldt: avonddienst (18-20 uur)
en weekenddienst (zat. 1112.30 en 17-18, zon. 11.30-12.30
en 17-18) door de Zandvoortse
Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185. In het weekend is de
Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en zondag de
hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

Periode 12-18 augustus 2000
Geboren: Nikita Else Versteege, dochter van Gerardus
Maria Jacobus Versteege en
Silyana Francisca Natascha
Philippo. Jilco Vriesema (21
juli 2000), zoon van Menno
Vriesema en Carla Gagestein.

In ondertrouw: Richard Johan
de Groot en Monica Alphonsa
Jongerden.
Getrouwd: Cornelis Hubertus
van Holland en Johanna Hendrika Meeuwenoord.
Johannes Hendrik Klok en Es- Kunst en kitsch op de vlooien- en antiekmnrkl op het Van Fenemaplein
ther Margaretha Bezemer.

5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(OPA).

Tsaar' op bezoek
Als het allemaal meezit krijgt Zandvoort tijdens het Russisch^
Filmfestival in het najaar hoog bezoek. Nikita Mikhalkov, maker $
van de film 'Barbier van Siberië' komt op bezoek. Mikhalkov is lSi
een beroemdheid in Rusland volgens de organisator van het j
filmfestival, Thys Ockersen. „Het is alsof we de tsaar op bezoek e
krijgen. Hij speelt trouwens ook de tsaar in zijn eigenfilm,maar |
hij had eigenlijk president van Rusland willen worden. Wie weet h
lukt dat alsnog nu Poetin onder druk staat."
a

Marleen Grotenhuis
Foto Louis Schuurman
Hans Klok en Esther Bezemer zijn op een wel heel bijzondere
manier in het huwelijksbootje gestapt vrijdagmiddag. Hans is
een fervent catamaranzeiler en hd van Watersportvereniging
Zandvoort Hij verzette zelfs voor een zeilwedstrijd in Australië
zijn bruiloft. Van uitstel kwam echter geen afstel, want voor deze
ene keer mocht zijn bruid ook mee varen naar het raadhuis. Daai
verenigde Jaap Methorst het tweetal met elkaar. Overigens liet
Hans de volgende dag wel verstek gaan bij de REM-race

Stekende vlooien
Alice de Nijs is een beetje teleurgesteld. De Haarlemse organiseert de succesvolle vlooien- en kunstmarkten op het Van Fenemaplem. Sinds kort heeft ze er een concurrent bij. Op het
Gasthuisplein vond zaterdag ook een vlooienmarkt plaats en m
het tweede weekend van september is de tweede markt gepland
De Nijs vraagt zich af of dit zomaar kan, zij was immers de eerste
die met het idee kwam. Volgens de gemeente is er niets aan de
hand. Hoe meer reuring hoe beter, is de gedachte bij de gemeente volgens woordvoerder Ton van Heemst.

Gokken op een Ferrari
Foto Andi e Lioboi om

Voor een gast van het casino in Zandvoort is zaterdag erg goed
verlopen. Een mevrouw uit Haarlem won de Mystery Jackpot
Dat betekent dat ze zelf mag rijden m drie soorten Ferran's. De
prijs is 20 duizend gulden waard. Volgens Jos Engelen van hel
casino kon ze haar geluk niet op en verheugt ze zich op het
Ferrariweekend. Er zijn nog vier prijzen te vergeven.
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0% ver- N
huisbaar. Kunst- v
stof laminaat met
unieke groef- en
mesverbinding l
Beuken
decor. t
Per m2

EIKEN
A/IASSIF

,1

WOOD

i» il

17 cm brede'
Pinken in n
.
of rustieke uitvoering8

fa-

Bij Santana, Europa's grootste
specialist in parket, laminaat en
kurk, heeft u altijd de beste kans
van slagen. Kies uit meer dan
500 vloeren van alle topmerken.
Doe het nu met veel voordeel.
Kom dus snel langs en profiteer van onze hartverwarmende
Zomeropruiming.

Per m'

139?

Heel veel voordeel op heel veel vloeren.
BEUKEN PARKET

FINEER PARKET

Junckers Tastrup. 100% verhuis-

Uniche Parky. 100% verhuisbaar.
Eiken, kersen, beuken of esdoorn.
Per m2.
Vanaf

baar massief beukenhout.
Per m2.

Van W2^ voor

Per m2.

hout. Gelakt of geolied.
Per m .

Kurklamel
8mm,
was
geïmpregneerd
Per m2

?eé>

Van 109^ voor

JATOBAMASSIFWOOD
17 cm brede lichtrode hard-

houten planken.
Per m2.

Vanaf

MAPLE MASSIEF PARKET

Kopenhagen. 3-strooks beuken2

Pinto white. Kurklamel 8 mm met
groef en mes. Kant en klaar gelakt, j
Per m2.
Van 7-9^S~voor

LAMELPARKET
Bali. Gelakt of geolied in hevea,
kempas of beukenhout.

BEUKEN LAMELPARKET

ROMA
WAX

KURKPARKET

Van 159^ voor

l Neska. 100% verhuisbaar
1-strook parket.
Geolied of gelakt.
Per m2.
Van 14'T^voor

LUXFLOOR
CLASSIC
PROMO'S

Kunststof
laminaat met
HDF-kern.
Beuken, berken
of eiken
Per m2

LUXFLOOR CLASSICS

ArslagSlO?

iP

Kunststof laminaat met
HDF-kern. Ahorn of kersen.
Per m2.
Van 39^5'voor

Johan Huizingalaan

< < ^

•P

,y Afslag Sloten

SERENADE KLIK IT

EIKEN LAMELLEN

100 % verhuisbaar laminaat in diverse moderne
of klassieke dessins.
Walnoot of beuken.
Per m2.
Van Sé^S'voor

Bretagne. Honingkleurig getinte
brede eiken lamellen. Gelakt.
Per m2.
Van -149^ voor-

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020-6695823.
(tussen Carpetland en Praxis)
OPENINGSTIJDEN
maandag van 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-18.00
donderdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

©

Een prachtig boek en vijf cd's met ruimlOO kinderliedjes... nu voor een superlage prijs!

reten?
Marianne Busser iS Ron Schröder 4»> JJean van Vurt
o

eens/o

Het is een van de leukste projecten van de laat-

MET ILLUSTRATIES VAN Wilbert van der Steen
BEROEPEN ft, DE SEIZOENEN & DIEREN OM ONS HEEN

ste jaren. Het schrijvers-echtpaar Ron Schröder

Deze liedjes zijn gebundeld in HET GROTE LIEDJESBOEK, een puntgaaf boek waarin alle teksten en de muziek (van
Jean van Vugt) te vinden zijn. De illustraties van Wilbert van der Steen maken er een extra mooie uitgave van. Het Grote
Liedjesboek werd onlangs terecht onderscheiden met 'de Pluim van de Maand' door Ouders van Nu, Leesgoed, Bobo en de
Utrechtse Kinderboekwinkel.

MOO/ BOfK,
en Marianne Busser begon enige jaren geleden

DIT BEN IK ft> EMOTIES & ER OP UIT & ETEN EN DRINKEN

met het in kaart brengen van alle thema's die

voor jonge kinderen belangrijk zijn. Zo kwa-

HET IS FEEST & IN EN OM HET HUIS fe SCHOOI.,/SPEELZAAL

men ze tot een lijst van 43 thema's, van zwemles

en eten tot sinterklaas en ziek zijn. Met die

SPELLETJES EN SPELEN é ZIEK ZIJN EN BETER WORDEN

onderwerpen als basis gingen Ron en Marianne

aan het werk. Ze schreven er ruim 100 originele

KOLDERLIEDJES <& DIALOOGLIEDJES

kinderliedjes over!

Dit fantastische boek heeft meteen een al even mooi vervolg gekregen. Want inmiddels zijn alle liedjes op 5 cd's gezet!
Gezongen door het kinderkoor 'Kom maar op'. Boek plus de cd's vormen een waardevolle set die op een heel speelse
manier alle voor kinderen belangrijke thema's leesbaar, zichtbaar, hoorbaar en 'genietbaar' maakt. De liedjes zijn prachtig
gearrangeerd, worden goed verstaanbaar gezongen en nodigen echt uit om dagelijks naar te luisteren. De set maakt bovendien duidelijk hoe kinderlijk eenvoudig genieten soms kan zijn.
Ron Schröder en Marianne Busser behoren tot de beste schrijvers als het om boeken en liedjes voor kinderen gaat. Het echtpaar heeft inmiddels zo'n 70 boeken en ruim 800 liedjes geschreven. Daaronder zijn beroemde uitgaven als de Liselotje-boeken, De viezerdjes, De ettertjes, Pietertje Pet en Het Mannenkoor. De thema's die in de liedjes van HET GROTE LIEDJESBOEK aan de orde komen, zijn onder andere: beroepen, de seizoenen, dieren om ons heen, emoties, eten en drinken, feest,
school, spelen, ziek zijn, jarig zijn, kleuren en lezen en schrijven. Door de met zorg geselecteerde thema's als uitgangspunt te
nemen, sluiten de teksten van de liedjes perfect aan bij de belevingswereld van jonge kinderen.

ZO B£S7££T (/:
De set van HET GROTE LIEDJESBOEK bestaat uit het gebonden boek (140 bladzijden) met alle teksten, de muziek en
prachtige illustraties plus 5 cd's met daarop alle liedjes, gezongen door het kinderkoor 'Kom maar op'. De totaalprijs van
de set is
f89,90. Maar als lezer van Het Parool/Weekmedia kunt u de set nu bestellen voor slechts f75,-. Door de bon uit deze
advertentie in te vullen en op te sturen profiteert u van deze bijzondere aanbieding.
Het boek en de CD's zijn ook verkrijgbaar in boekhandel en warenhuis.

NU f 14,9O VOORDEEL!
JA; ïfr wit graas tf£T GROTE
daarvoor </e s>ecïa(e

t>(us </e 5 cc/ f y
van f 75?00

Hierbij verleen ik een eenmalige machtiging aan Het Parool/Weekmedia
om van mijn rekening f75,- af te schrijven. Mijn rekeningnummer is:
Mijn naam is
Adres
Postcode

Plaats

Handtekening

Telefoonnummer

Bon in een voldoende gefrankeerde envelop sturen naar Het Parool/Weekmedia, t.a.v. Nel Scholte, postbus 433, 1000 AK Amsterdam. U kunt Het
Grote Liedjes Boek ook kopen bij het Nieuwspunc, Wibautstraat 131, Amsterdam (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of bij ons bijkantoor,
Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen (op werkdagen).

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Medewerkers Lia Sol (links) en Elly Keur met Henk Bakker en Marcel Gaalman van de ambulancedienst aan het werk in De Rotonde

De Ehbo-post opereert vanuit De Rotonde vlak aan het strand

Foto Karin Schut

'Soms hebben ouders meer opvang nodig dan kinderen
Vader, zoon en dochter, in zwemkledij en akelig bruin,
komen binnen in de Ehbo-post De Rotonde. De zoon, tien
jaar, klaagt over pijn in zijn buik. Medewerkster Lia Sol
besluit hem na onderzoek door te sturen naar de dokter. De
vader krijgt het adres van een Zandvoortse arts mee. Als ze
weg zijn, zegt Sol: „Het waren wat vage klachten, maar voor
de zekerheid laat ik er een dokter naar kijken. Het zou net
zo goed blindedarmontsteking kunnen zijn."
*AGE

Vi

KLACHTEN,

mensen die onwel worden, snijwonden, zonnesteek,
aanvaringen
met kwallen, hartklachten, gevallen fietsers en skaters, van
alles en nog wat komt binnen
bij de strandpost. Ook is de
post meldpunt voor verdwaalde kinderen.
De post is open van 10 tot 18
uur, zeven dagen per week, 'bij
redelijk strandweer'. Al naar
gelang de drukte is de post in
overleg met de politie na zessen open. Want het kan zijn
dat er in de 'speelkamer' nog
kinderen zitten te wachten op
hun ouders.

De Ehbo heeft een speciale speelruimte voor verdwaalde kinderen

Altijd zijn twee mensen aanwezig. Naast Sol en collega
Elly Keur zijn dat nog twee collega's.
Terwijl Sol en Keur over hun
werk vertellen, zwerven hun
blikken regelmatig over het
strand. Want ook al lijkt er
niets te doen, ze houden toch
de boel in de gaten. „Collega's
van de politie of zo zeggen wel
eens: 'Daar zitten ze weer'.
Maar dat is ook onderdeel van
ons werk: hier zitten en opletten."
„Soms zie je wel eens mensen de zee in lopen, waarvan je
denkt: die gaat te ver." Of iemand neemt, tegen de voorschriften in, zijn hond mee. Sol
gaat het strand op om een man
op de vingers te tikken die, a la
Marco Borsato, een dubbelgelijnde vlieger oplaat.
„Levensgevaarlijk die dingen op een druk strand," zegt
Elly. „Een vrouw werd eens getroffen door zo'n vlieger. Die
kon meteen door naar het ziekenhuis." Op het strand zijn
alleen kindervliegers met een
lijn toegestaan.
Niettemin
kun je vanuit
deze 'bunker'
ook eindeloos
mensen kijken.
„Ach
God, moet je
die nou weer
zien," luidt af en toe het ongenadige commentaar op outfits
van verschillende strandgasten.
De zonnebrillen gaan op.
Door de schittering van de zon
en de'zee en de witte muren
doet het licht na een poosje
pijn aan de ogen. Zonder bril is
bijna niet om uit te houden.
De strandpost is een gemeenteüjke instelling. Vroeger
zat de politie in De Rotonde eri
zaten vrijwilligers voor de eerste hulp, waaronder Sol, in de
behandelkamer.
Met de vestiging van de gemeentelijke strandpost is er nu
een centraal punt, dat fungeert als spin in het web van
politie, reddingsbrigades en
uitbaters van horecagelegenheden. Zo licht de post bijvoorbeeld strandtenten in wanneer
de gele vlag (gevaarlijke zee) of
de rode vlag (ernstige yervuiling of gevaarlijke stroming; iedereen direct het water uit) gehesen moet worden. Strandtenten melden gevonden of
verdwaalde kinderen.

ogen." Handig is ook een 06nummer van de ouders.
Gisteren waren er twintig
meldingen. Ouders die een vermist kind melden, krijgen eeri
geei kaartje met het telefoonnummer van de strandpost
mee. Ze worden pp het hart
gedrukt elke vijftien minuten
te bellen. „Als ze hun kind komen ophalen, moet je bijna
meer de ouders geruststellen
dan het kind, zo overstuur zijn
ze soms."
Maar niet alleen kinderen
verdwalen. „Vorig jaar waren
hier een opa en oma. Altijd gingen ze naar dezelfde strandtent maar toen niet. Prompt
raakte opa zoek. Uiteindelijk
kwam hij lekker bij ons op het
balkon zitten. Toen we vroe- Medewerkers Lia Sol en Elly Keur op hun uitkijkpost
gen of hu wat wilde drinken, zei
hij: nou, ik lust wel een pilsje.
Die man had de dag van z'n
leven."
De toenemende vervuiling
van het strand is een bron van
ergernis voor de post. „De
mensen maken er een zooitje
van," moppert Sol. „Vooral
rondzwervend glas veroorzaakt verwondingen."
Zoals die van een achtjarig
meisje, dat door haar moeder
wordt binnen gebracht. Het
kind heeft een flinke snee in
haar knie en snikt ontroostbaar. „Na hoeveel nachtjes is
het weg," wil ze weten. „Een
paar daagjes," stelt Sol haar
gerust. „Maar," piept het kind
nog heviger, „we gaan over
twee nachtjes op vakantie."
Sol maakt de wond schoon,
doet er verband omheen. Een
mooi gebloemde pleister doet
de ergste pijn al weer verdwijnen.
Een jongen die toezicht
houdt bij het luchtkussen op
de boulevard, komt een Duits
jochie binnenbrengen met
een gat in zijn
hoofd. Hij is
van het luchtkussen gevallen, iets dat
----- regelmatig
gebeurt bij het toestel.
Als Sol ziet dat de wond al
een beetje is schoongemaakt,
waarschuwt ze de jongen.
„Nooit doen, alleen deppen.
En altijd handschoenen gebruiken." Sol vindt dat je niet 'Ome Jaap' en Dennis van de Reddingsbrigade
voorzichtig genoeg kunt zijn.
Mede door haar aandringen is
de gemeente dit jaar overgegaan tot verplichte hepatitisinentingen van het personeel.

Matige zomer
betekent rust
bij Ehbo

Sol onderzoekt een jongetje met buikklachten

Duitse toeristen verwarren de EHBO nogal eens met een postkantoor'

De telefoon gaat: melding
van een zoekgeraakt kind. Elly
noteert in een boek de tijd en
de naam van de melder, de
naam, geslacht, leeftijd van het
kind en uiterlijke kenmerken
als haarkleur en kleding. „Ik
zeg ook altijd maar tegen die
ouders: trek een kind wat aan.
Want er zijn honderden kinderen met blond haar en blauwe

Door het matige weer is het
seizoen nog redelijk rustig geweest. In het logboek van het
seizoen '99 valt regelmatig te
lezen: 'Door grote drukte geen
tijd om te schrijven.'

,f

Sol: „Het gebeurt wel dat je
met een kind op je arm staat,
iemand op hulp wacht en de
telefoon gaat. De vraag is dan
wat je het eerst doet. Je kunt
de telefoon wel laten gaan,
maar het kan net zo goed de
moeder van dat verdwaalde
Mnd zijn." Ook zien steeds
meer strandgasten de Ehbopost als een vraagbaak aan
voor van alles en nog wat. Het
bordje 'strandpost' doet met
name Duitse toeristen nog wel
eens met een stapeltje ansichten binnenlopen.
Lange, hectische dagen dus.
Maar omdat het om een seizoensbaan gaat, is het vol te
houden, vinden de dames. Sol:
„En elke dag is anders."
Vera Ros

Een strandgaste laat een splinter uit haar hand verwijderen
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Zoek jij een leuke baan?

iis
Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro advertenties kunnen wordon gezet over 1 of 2 kolommon breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet
Plaatwng is mogelijk m do volgende editiecombinaties

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F O 57 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 10 00 uur.

Evenementen
OPENLUCHTVLOMARKT
AMSTELVEEN CENTRUM
zo. 27 aug. 10.00-17.00 uur.
Terrein: Burgemeester
Haspelslaan t.o. V&D.
Inl.: Midland BV 033-4751167

Sportcafé Zandyoort voor
bruiloften, recepties, persoHet Raadkantopr, gevestigd te Wormer (Zaanstreek) is een neelsfeesten,
verjaardagsVlooien/creamarkt Zandvoort
jong en dynamisch, startend bedrijf in financiële en juridische feestjes,
catering. 023zondag 27 aug. (+10/9) op
dienstverlening, waar hard gewerkt wordt, maar waar 5715619; 06-54616812.
boul. Favauge kraam ƒ50,(werk)plezier hoog m het vaandel staat.
grondpl. ƒ30,-. 023-5363078.
Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 9 en 10 sept.
worden al in dezelfde week op
(fulltime)
Tel: 0481-422112
woensdag geplaatst.

secretarieel medewerk(st)er

Voor onze directie zoeken wij een secretaresse (vrouw of
man),
ter ondersteuning in alle voorkomende werkzaamheden.

Woonruimte te huur gevraagd
Met spoed gezocht: WOONRUIMTE voor stagiaire (m)
van sept. t/m febr. Tel.
06-21871267/ 024-3778494

Zandvoorts
Nieuwsblad

Bedrijfshuisvesting
te huur aangeboden

Ook verkrijgbaar bij:

AMSTELVEEN - kantoorunit T.h.a. opslag/bedr.ruimte te
t.h. 43 m2. Uitstekende locatie. Aalsmeer. Tel.: 020-6452825.
Receptioniste en telefoniste.
Airco. Prima bereikbaar ook
o.v. Info.: KCM 020-6008975.

Bedrijfshuisvesting
te koop gevraagd

Opleidingen en cursussen

Omdat u niet zonder kunt!

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Cursussen SPAANS in ZandNieuwe cursus AIKIDO,
Particulieren
voort voor beginners en ge- geweldloze zelfverdediging in Gezocht winkel met woning of
ontvangen
vorderden bij gediplomeerde
Amstelveen. Info: 020ander beleggingspand.
(parttime)
50% korting!
docent. Kleine groepen en
4706936 na 18.00 uur.
Tel. 020-6794726
privéles. Info: mw H. PenTer aanvulling van het administratieve / secretariële team,
ENGELS voor beginners +
nings, tel. 023-5717359
zoeken wij een parttime administratief medewerk(st)er, die 5
half gevorderden, ƒ6,- p.u.
middagen per week het bedrijf ondersteunt in zeer afwisselen- ATELIER 62 teken- en schil- Begin 4, 5 + 7 sept. Ook priParticuliere Micro-advertenties
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
de werkzaamheden.
dercursussen voor kinderen véles. Progress: 020-4124800
kannerverhuizingen/transport. worden doorgeplaatst op ATS
en volwassenen in AmsterWebdesign
en introductie Voll. verzekerd, 020-6424800 Text.
Voor beide functies geldt:: een werkkring met veel plezierige dam-Centrum, 020-4235135.
Internet. Utr. en A'dam. Info:
contacten.
Vakopleding Nagelstyling en 030-6974755 / 020-6646376.
Ervaring in dergelijk werk is meegenomen, maar niet vereist,
Permanente Make-up
enthousiasme en een goed humeur wél!
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Vista Studio, 020-6201914
Kennis van de Engelse en Duitse taal is voor beider functies
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
vereist.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
Nieuwsgierig? Stuur dan binnen 14 dagen je sollicitatiebrief
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
met C.V. aan:
SALSA WORKSHOP. Elke Micro-advertenties opgegeven
het hoofdmenu een 4
HET RAADKANTOOR, p/a Florijnstraat 92,1827 GM Alkmaar zondagmiddag van 16.00 tot voor maandag 15.00 uur,
19.00 uur. Borgerstraat 112, worden al in dezelfde week op 3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
woensdag geplaatst.
tel. 020-6737269.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
zet talent in beweging

administratief medewerk(st)er

Verhuizingen

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van hot Amsterdams Stadsblad -t- Diemer Courarit, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant
F 4,29 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Kennismaking

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Wepkblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1,98 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 10 00 uur.

Dans- en balletles

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelvecns Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6.60 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekenmg gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidmgsgebied een bewijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht
Alle prijzen excl 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan'
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing m dezelfde week.

Personeel gevraagd
Algemeen

PROMOTIETEAM
zoekt promotors/begeleiders voor landelijke campagnes.
Bel nu hoofdkantoor: 020 - 6343702

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Administratief/kantoorpersoneel

vrije Universiteit

Ben je gemotiveerd, houd je van aanpakken en vind je dat
werken met plezier belangrijk is?
Dan hebben wij twee leuke en afwisselende banen. Het gaat
om een fulltime en een parttime functie.

ZOMERPARTY TROPICANA
caribbean dans / ontmoetingsavond v. singles v.a. 30 jr
dond. 24 aug. "De Ossestal"
Nieuwelaan 34 bij Osdorperban 88 Osdorp/A'dam 20 uur.

JHP

amsterdam

Receptioniste/administratief
medewerker v/m
voor 0,8 deel van de werktijd
De Bedrijfsgezondheidsdienst Vrije Universiteit en VU ziekenhuis zoekt een receptioniste/administratief medewerker.
De BGD is een dienst waar 15 personen werken die een hecht
team vormen, waar de receptioniste een spin in het web is.

KineticS Human Resources

Inspiratie
Wat is er mooier dan een boeiende en inspirerende werkomgeving? Een omgeving waar je inzet wordt gewaardeerd en
waar je jouw kwaliteiten verder kunt ontwikkelen?
Kansen
RECEPTIE SERVICE bv biedt je de mogelijkheid om je te
ontwikkelen. Je komt als RECEPTIONISTE te werken bij top
500 bedrijven in Nederland zoals banken, ministeries, telecommunicatie- en IT bedrijven en andere bedrijven in jouw
omgeving. Organisaties die hoge eisen aan je stellen.
Carrière
Dankzij een persoonlijk ontwikkeltraject met diverse cursussen
biedt Receptie Service bv je de mogelijkheid je te ontwikkelen
voor de functies van: Regio-receptioniste, Servfcedeskmedewerker en Management-assistent. Je basissalaris is aantrekkelijk en groeit mee met jouw ontwikkeling.
Solliciteren
Als je een mbo werk- en denkniveau hebt, ABN spreekt, een
leuke en representatieve uitstraling hebt en goed met mensen
overweg kunt, nodigen wij je uit te informeren naar jouw kansen op een parttime of fulltime baan als receptioniste bij Receptie Service bv.
De werving &. eerste selectie is in handen van KineticS Human
Resources. Eén van onze cqnsultants helpt je graag bij het
uitstippelen van jouw persoonlijke loopbaan.
Bel op woensdag of donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur
gratis: 0800-5463842.

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijdag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
RIMEC
UITZENDBUREAU
zoekt voor een nieuw project
van een groot Telecombedrijf
in Amsterdam
MEDEWERKERS
CUSTOMER CARE (pt/ft).
Jij weet technisch van alles en
nog wat van PC's en Internet
en wilt met jouw kennis mensen op weg helpen. Jij krijgt
een training over dit nieuwe
concept en daarna kun je
direct aan de slag. Interesse?
Bel meteen en maak een
afspraak
met
Ramona
Roethof en Monique Koning.
Tel.: 020-3051188, Ceintuurbaan 163.

Musici en
artiesten
Semi-professioneel
kamerkoor Liszt Ferenc chorus
(ook Kodaly, Liszt, Mosonyi,
J.M. Haydn e.a., dirigent Peter
Scholzc) zoekt voor projecten
en
cd-premières
ervaren
koorleden met grote inzet en
studiezin. Wekelijks repeteren
Augustinuskerk,
Postjesweg
123, Amsterdam zaterdagmiddag 14.00-17.00 u.
Tel. 0297-263044.

Horecapersoneel

TAAK: telefoon aannemen en cliënten ontvangen, agendabeheer van de bedrijfsartsen, registratie en administratieve bewaWij zoeken een
king van ziekteverzuim met behulp van geautomatiseerde
MEDEWERKER MA/ VOOR IN DE BEDIENING
systemen en administratief beheer van medische gegevens
in een gezellig restaurant met zeer goede sfeer.
(WORD, MS Office e.a.). De taken worden uitgevoerd samen
Voor meer informatie 020-6418931 (tussen 16.00 -18.00 uur).
met een andere receptioniste die eveneens 0,8 werkt.
RESTAURANT -QUEENIEHoll. rest. bij Leidseplein zoekt
FUNCTIE-EISEN: wij denken aan iemand met havo-opleiding
vraagt voor twee of drie
voor 2 av. p.w. van 15.00die kan improviseren, nauwkeurig kan werken en een klantochtenden per week
23.00 u. HULPKOK (liefst
vriendelijke instelling heeft; affiniteit met automatisering is een
INTERIEUR VERZORGING stud.). Wij leiden je op, prima
pre. Deze baan is druk en gezellig, afwisselend en verantM/V
sfeer en betaling. Tel. na
woordelijk en biedt veel contacten met mensen.
Tel. 5713599 vraag naar
10.00 u. 075-6357104 of
Brendalie.
06-50222885.
BIJZONDERHEDEN: de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid
volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
ƒ4.052,- bruto per maand (salarisschaal 5), bij volledige werk- Zorgcentrum voor ouderen " De Werf"
Van Reigersbergenstraat 829,1052 WN Amsterdam
tijd.
INFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door
mevrouw J.H. Choufoer, bedrijfsarts, of mevrouw M.B. Jonathan, hoofd administratie, tel. (020) 444 9008. Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer
5900.2000183 linksboven op brief en envelop, binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te richten aan de
Vrije Universiteit, de heer M.J. van Til, Hoofd Bedrijfsgezondheidsdienst, Van der Boechorststraat 1,1081 BT Amsterdam.

Deze tijd vraagt om
een Vrije Universiteit
RIMEC
UITZENDBUREAU
zoekt voor diverse relaties in
en rondom Amsterdam:
RECEPTIONISTES/
TELEFONISTES (pt/ft)
Indien geen werkervaring, dan
wel opleiding vereist.
Functie-eisen:
MBO-niveau,
servicegericht, ABN-sprekend,
communicatief
en
sociaal
vaardig. Bel snel voor een
afspraak
met
Ramona
Roethof en Monique Koning.
Tel.: 020-3051188, Ceintuurbaan 163 Amsterdam.

RIMEC
UITZENDBUREAU
zoekt voor het hoofdkantoor
van een groothandel in Amsterdam
MEDEWERKERS
REKENING CONTROLE (ft)
Vereisten: cijfermatig inzicht
en accuratesse zijn belangrijker dan opleiding.
Bij goed functioneren, uitzicht
op vaste baan/mogelijkheid tot
doorgroei. Bel voor een afspraak met Ramona Roethof
en Monique Koning.
Tel.:020-3051188

zoekt per direct een

huishoudelijk medewerker
die zelfstandig schoonmaakwerkzaamheden verricht in de
bewonersappartementen en de algemene ruimtes, gedurende
22 uur per week.
Werktijden tussen 08.00-14.30 uur verdeeld over 3 dagen en
1 keer per 14 dagen in het weekend.

PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Vraag en aanbod
TK Antieke toilettafel,
eiken met marmeren blad +
geslepen spiegel ƒ400.

Tel. 5714507

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Muziek en -instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Dieren en -benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.
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Matrassen, bedden en bedbodems
ÏÖ tot 50% Korting OP=OP
Matras 90x200x16 sg35 :-'; / ' :
,. X van 185,-voor 98,Matras 90x200x16 latex 5 zones damast. ,
van 595,-vpor,440,Matras 140x200x18 s g 2 5 ; ; : : ;.v': ^;v,:-.'V;''rari'-289>.ubor'225,-.
Matras 140x200x18 pokketyering 5 zones r " : ..'. van 550,- voor 450,Matras 140x200x20 bonell binhenvering '-' ; :: van 389r voor 27.9,Stapelbed 90x200 superkwaliteitOprÖp; van 995,- voor 495,Dubbeldivanbed spiraalbodem zwart of wit : , van 895,- voor 495,Div. ledikanten 14px200,iricl.spiraalbbdem. •. van. 899,-voor579,Dwarsgespannen spiraalbodem 70-80-90x200 van 279,- voor 198,Electrisehèlattenbodem. . : :: " : V>;^
vap 579,-voor398,70-80-90x200 3 jaar garantie superkwaïiteit'...;. ; ' : ; ;; ;;
Lattenbodem Rubiri 28 lats^
:van 125,-.voor! 95>.
: ' v
70-80-90x200kwaliteitsbodem ; '.
'..',; • v'..-. •; ; ' : •;
Kapokkusseri
' ' :
•
!
van 85,-voor 49,95
Boxpillow kwaliteitsküssen
': •'."•':; • van 59,-voor 39,95
Latexviokkussen ,: ; '••'•: : ."•'.•' f : '. :•.,:: van 49;:voor24,95
Papaverweglt
Insulindeweg 511
Pbstjesweg 87
;
Van Woustraat 96

Amsterdam-Noord
Amsterdam-Oost
Amsterdam-West
Amsterdam-Zuid •

fel.020-6324959
Tel. 020-6937355 :
Tel. 020-6186088
Tel. 020-4703049

- Filiaal Van Woustraat donderdag koôpavónd
• \.."-l • " ; ; . •
www.pmk.nl
•,'. •••^•..v\.vvv'' ; '.'-

Kunst en antiek
*VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN
AUGUSTUS-VEILING
o.a. antiek Hollands staand horloge (met o.a. mechaniek),
18e eeuws wortelnoten kruisvoet kabinet, chiffonieres,
Willem III cilinderbureau, naaitafels, speeltafels, coulissentafel,
klapbuffet, commodes, secrétaires, beelden, klokken, tapijten,
schilderijen, veel kleingoed enz. enz.
Op maandag 28 en dinsdag 2 augustus,
aanvang 19.30 uur. KIJKDAGEN vrijdag 25 aug. 14-21 uur,
zaterdag 26 en en zondag 27 aug. 10-16 uur.
Spinnerij 33, Bedr.terr. Legmeer, Amstelveen, 020-6473004.

Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

gastvrouw

Donkerbruine meid, 24, 1.75
en ongeveer 50 kg. Ik zie er
heel goed uit en zoek een
man die ik kan vertrouwen en
die nieuw geluk in mijn leven
kan brengen! Nieuwsgierig
geworden, voor de prijs van
minder dan een biertje weet je
in 2 minuten veel meer!
Boxnummer 302833
Ik heb het reuze naar mijn zin
maar zoek alleen nog een
gezellige man. Ik ben een
goed
uitziende,
sportieve
vrouw van 37. Ik wil samen
met jou genieten van het leven.... Boxnummer 296017

Ben jij een leuke man en zou
jij willen horen waar ik zoal
over fantaseer? Bel en kies
mijn box, ik weet zeker dat je
daarna een reactie voor me
zult inspreken! Wie weet zien
we elkaar daarna voor een
date! Boxnummer 397716.
Gezocht leuke man voor M IA:
Ik zoek langs deze weg een
leuke relatie. Ik zit vaak alleen
thuis met 2 kinderen daar ik
inmiddels 4 jaar gescheiden
ben. Ik ben huisvrouw, ga
nooit uit en hou van dieren.
Boxnummer 342242
Ik ben op zoek naar een leuke
vrouw of een gezellig stelletje
om zo nu en dan eens mee af
te spreken. Ik ben zelf een
leuke, spontane meid van 35
en kan ook 's middags afspreken. Boxnummer 362030

Micro-advertenties opgegeven
Ik zoek een leuke vaste relatie
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op die ik rustig aan, telefonisch Ik, leuke meid uit de Randwil opbouwen. Ik heet Wendy, stad, 1.67 zoek geen man om
woensdag geplaatst.
ben 32 jaar en wacht op je... me te onderhouden maar om
Boxnummer 203066
me lief te hebben!
Boxnummer 379483
Welke oergezellige Hollandse
Bel
020-5626271 voor het
jongen zou eens met mij op
stap willen? Gewoon voor de snel opgeven van uw Microgezelligheid maar als het advertentie.
klikt....?!! Boxnummer 200276

GESPECIALISEERD IN CARAVANBOOT- EN BANKSTELSTOFFERINGEN

:

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.

Ik ben 30 jaar, 1.92 lang, heb
blond haar en ik zoek een
leuke, gezellige meid om een
keertje spontaan mee te stappen! Boxnummer 789257.

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Financieringen
Autoverzekering

VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Schilder heeft nog tijd voor
Bel nu: 023-5714534.
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave. Tel. Uniek in Nederland! Geen
BKR-toetsing, maar toch geld.
5719800 na 19.00 uur.
0900-20 20 720.

Vrouw 57 jr, niet lesbisch,
zoekt lieve vriendin voor aangename gesprekken, enz.

Tel. 020-6476230.
Ik ben jong en ik wil wat! Kun
je bijvoorbeeld erg goed dansen, dan mag je mijn partner
zijn! Boxnummer 317224

Personenauto's
te koop
aangeboden
SAABservice Molenaar BV
Rep., onderhoud en APK
SAAB 9,3 - 9,5 - 900 - 9000
Eigen rev.afd. voor SAAB
motoren/versn.bak
Div. SAAB occ.bj.'90/94

In kleine, in Implantologie gespecialiseerde groepspraktijk
te Amsterdam-Zuid.
Reacties naar Implantologie Amsterdam, t.a.v.:
F.R.U. Berkhout, Stadionweg 35-hs, 1077 RW Amsterdam.
Tel. 020-6700440, fax: 020-6709161, mobiel: 06-54343852.

Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
26-27 aug. Org. v. Aerie SBS6 text 650
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Tel. 023-5614097

Vakantie
Toerisme
algemeen

ffl'Jfl, ik wil de hoofdprijs winnen: een auto met l miljoen
gulden. En ik pak mijn kans op de tienduizenden prijzen
in de maandelijkse trekkingen en in Sponsor Bingo.

Caravans
3 loten (a-ƒ 10,-)

T.k. luxe stacar. + blokhut met
staanpl. op camping met
zwem- en viswater, ƒ10.000,-.
020-6721674 / 06-20001818.

2 loten (a ƒ 10,-)

Hot

(a ƒ 10,-)

0906-lijnen
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

(Para)medisch personeel

(voor 2 a 4 dagen per week)

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1,00 gpm)

V^^«^tw»ï'«ssi-^Kïw?^i-.-s\' /-"-a

Felicitaties

Weggelopen dieren

Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.

Charmante vrouw, 40+, is op
zoek naar jou: Stier, geboortejaar 1950 of 1953. Tot
horens! Boxnummer 234969.

Oppas en au-pair

Vermist: grijs/wit poesje roep- Bel 020-5626271 voor het
naam Didi, hoort bij de mane- snel opgeven van uw Microadvertentie.
ge Rückert. Tel. 5712885

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

Zie jij er leuk uit en ben jij lief
en spontaan? Spreek wat in
en ik bel je terug! Boxnummer
703215.
'
. '

Oproepen

MONDHYGIËNISTE

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

Wil je met mij gezellig afspreken of met me mailen, spreek
dan iets in op mijn box. 'Gauw
doen! Groetjes van Koen.
Boxnummer 700699.

Geen 0906 op je rekening! Bel
die zorgt voor de koffie- en theevoorziening en restaurantwerknu gratis de datinglijn 0800zaamheden coördineert, het betreft een tijdelijke functie gedu4901 (b.g.g. 010-2946151)
rende 12 uur per week verdeeld over 2 dagen. Salaris conform
CAO V&V. Voor informatie, tel. 020-6828286, mw. E. Quast,
Geen wachttijden, geen
hoofd facilitaire dienst. Sollicitaties richten aan: S.Z.A, afd.
saaie intro's. Direct apart!
Gevraagd voor leuk marktonderzoek in Amsterdam trendy
PO&O, Hugo de Grootkade 18-28,1052 LS Amsterdam.
0906-1721 (100 cpm)
uitgaande en creatieve jongeren (18-24 jaar). Je krijgt hier een
Werkend echtpaar z.k. zoekt
Nu 50 cpm! Gay privé!
ruime vergoeding voor. Inlichtingen 020-6654447.
erv. huish. hulp, 1-2 ochtenDating en direct apart
den per week. Woning recent
Bel nu 0906-98.30
AU PAIRS bieden zich aan,
gerenoveerd. Omg. Bentveldop korte termijn mogelijk,
Nieuw! leder uur leuke vrouAerdenhout.
bel voor info: 0297-522044.
Meer dan prachtig.
wen op SBS-6 text pagina
023-5243624, na 18.00 uur
Micro-advertenties opgegeven
A wordt tachtig,
745. Kijk en bel 0906-1588
maar we houden het stil want voor maandag 15.00 uur,
(99cpm).
dat is wat ze wil, we hebben worden al in dezelfde week op
dus niets gezegd, maar het bij woensdag geplaatst.
Vrouwen, 18-55, geven telnr.
GEVRAAGD
de krant neergelegd!
voor contact! Bel: 0906-18.22
enthousiaste en opgewekte
(1gpm).

Uitgaan
Micro-advertentie versturen per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

Reparatie en onderhoud

De campus van de Vrije Universiteit is goed bereikbaar, gelegen aan de Zuid-As van Amsterdam. De Boelelaan 1105, Am- Tevens zijn wij op zoek naar een
sterdam-Buitenveldert.
Het beleid van de Vrije Universiteit is er op gericht om meer
vrouwen aan te stellen in functies of sectoren waarin zij ondervertegenwoordigd zijn; zij worden met nadruk uitgenodigd om
te solliciteren. Van kandidaten verwachten wij betrokkenheid
bij de doelstelling van de Vrije Universiteit als christelijke instelling. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet
op prijs gesteld.

Lichaamsverzorging

DE CONTACTLIJN

Postcode daling: vrouwen
uit jouw postcôdegebied!
0906-17.17 (60cpm)

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatTe huur: appartement 1 kamer sing. Uw reactie dient vertot 2 pers. en te huur appar- stuurd te worden in een entement 2 kamers tot 4 pers. velop met in de linkerbovenvanaf okt. t/m maart, tel.
hoek vermelding van het
023-5719541.
briefnummer.

Ik machtig u hierbij tot wrclcropzcggmg voor elke maandelijkse trekking en de jaarlijkse
extra trekking ƒ 10.- per lot per maand van ncvcnstaandc rekening af te schrijven.
Deelname houdt m aanvoaidmi; van lief icglcincnt, op acinvinat; vciltrijgbiiai,
(cl 0900-300 J 400 (35 cmnJ
De loten) isgncdgckcunl dooi <lc Sttiaturcirtam vanjiisiilic ondo numnifi L O
730/0002/829 d.d. 19/12/1997

D de heer

D mevrouw

Naam:.
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- tel:
Geboortedatum: (dag-maand-jaar)
150.00.08

Datum:
Handtekening:

Woonruimte te huur aangeboden
Gerenoveerde woning in Oud
West, huur ± ƒ850 p/mnd.
Gevr.: huurster die meewerkt
aan kunstfotografie (tot 30 jr).
Br.o.nr. 20938501 bur. v.d. bl.
T.H. ZOMERHUIS mnd sept.
Tel. 5712271.

^ ^ NEDERLANDSE ^

^LOTERIJ'
Don opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

woensdag 23 augustus 2000
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Opl'age 80.600 exemplaren

SPECIFICATIES: Volvo V40
1.9D

Motortype: viercilinder turbodiesel met directe injectie
(Comrnon Rail)
Cilinderinhoud: 1.870cm3
Vermogen
85 kW/115 pk
bij 4.000 tp.m.
Max. koppel:
265 Nm bij
1750-2500 tpm
Acceleratie:
10, 5 sec. van
0-100 km/uur.
195 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 5,4 ltr/100 km.
Prijs:

Volvo V40 1.9D

Wakker dieselen

Audi bouwt
museum
Tijdloos stijlvol:
de Volvo V40.

ƒ 60.712

BUZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS
•
Airbags voor en opzij
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening '
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas
Spiegels'elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar
Indelen neerklapbare achterbank

NiI

a een week stug dieselen met de Volvo V401.9D vertelt de
boordcomputer ons dat we zes liter brandstof hebben verstookt per 100 kilometer. De auto rijdt dus bijna één op
zeventien. Een prima cijfer, zeker omdat we niet hebben bezuinigd op de prestaties. Want de turbodiesel liert de Zweedse stationwagon met zeer groot gemak vooruit.

Op papier levert de motor de
meeste trekkracht tussen 1.750 tot
2.500 toeren per minuut. Toch
voelt de krachtbron beduidend
wakkerder als de toerentellernaald
de aanduiding '2000' ruimschoots
gepasseerd is. Dan versnelt de V40
moeiteloos. Perfect om even in te

Logo anders

H

onda heeft de Logo op een aantal details gewijzigd. Deze
compacte auto krijgt standaard een toerenteller en er is
een driespaaks stuur gemonteerd. De buitenspiegels zijn
voortaan elektrisch te verstellen. De bumperstootstrips, de deurgrepen en de kentekenplaathouders hebben de kleur van de carosserie en ook de bekleding is veranderd.
De Logo toont door de veranderingen net even wat frisser en sportiever,
echnisch is niets veranderd. De kleine Honda heeft standaard een in
loogte verstelbare bestuurdersstoel, een 'walk in' passagiersstoel, airbag,
tuurbekrachtiging en in twee delen neerklapbare achterbankleuning.
Onder de kap huist een 65 pk benzinemotor.
De auto is ook met een Continu Variabele Transmissie met schakelindicale op het dashboard. Met een toets op het stuurwiel kan de bestuurder
<iezen voor een normaal of sportief schakelprogramma. Deze compacte
Honda kost 26.690 gulden.

Yaris Cup op
Zandvoort
Toyota is komend raceseizoen
actief op Zandvoort met de
Yaris Cup Zo'n dertig Yanssen
gaan strijden in deze merkenrace. Met deze activiteiten zal
de Auto van het Jaar nog meer
jong publiek aantrekken Het
zou natuurlijk mooi zijn wanneer Toyota een straatversie
van de Cup-auto brengt

halen of in te voegen. Eenmaal
opgewarmd doet de dieselmotor
zijn werk bovendien lekker stil.
Nee, niets dan lof voor deze
krachtbron.
'Onze' V40 heet van het type
'phase II' te zijn. De nieuwe generatie dus. Zet hem naast zijn voorganger en de verschillende dringen
zich op. Maar doe je dat niet, dan
moet je zeker twee keer kijken voor
je het door hebt dat dit de nieuwe
is. Toch is er drie jaar aan de vernieuwing gewerkt en meldt Volvo
2,5 miljoen testkilometers te hebben gemaakt.
Het mysterie laat zich makkelijk
oplossen: het rijkarakter is voelbaar
gewijzigd. De nieuwe voorwielophanging zie je misschien niet
(meteen). Maar je merkt het wel:
de grote Volvo stuurt trefzeker en
lijkt aan te voelen welke kant de
bestuurder uit wil. Opvallend is de
veersouplesse, met name op de
snelweg als de snelheid wat hoger
ligt. De auto rijdt gewoonweg
kalm, volgzaam en stil.

Verkoop gebruikte
auto's loopt terug
Het aantal verkochte gebruikte
auto's in het tweede kwartaal
van dit jaar is iets teruggelopen
in vergelijking met vorig jaar In
totaal
werden
487 093
gebruikte auto's verkocht Het
jaar ervoor bedroeg dat aantal
nog 496.762. De lichte terugloop in de occasionverkoop
houdt gelijke tred met de verkoopcijfers van nieuwe auto's.

Qua vormgeving zijn de modificaties misschien zeer beperkt; de V40
is en blijft een stijlvolle verschijning.
Hij oogt stevig en solide en straalt
een prettig soort zekerheid uit.
Bijna iedereen vindt dat, het is lang
zoeken naar iemand die de styling
een onvoldoende geeft. Da's toch
een hele verdienste van de makers.
Het interieur is zeer netjes, verzorgd en redelijk conventioneel.
Voordeel is dat alles op een logische plek zit en makkelijk is te
bedienen. De bagageruimte is
uiteraard riant en goed te bereiken
via de grote achterklep. Een extra
veiligheidsnet schermt de ruimte
tussen de rugleuning en het plafond af.
Over
veiligheidsvoorzieningen
gesproken: we kunnen er weliswaar niet van getuigen, maar op
papier biedt de V40 een. fenomenaal arsenaal aan beschermingssystemen. Tot en met een opblaasgordijn dat voorkomt dat inzittend
het hoofd kunnen stoten tegen een
van de portieren. En de hoofdsteunen beschikken overeen mechanisme dat de kans op een whiplash
(als het hoofd sterk achterover
knikt bij een aanrijding van achteren) reduceert.
De Zweden hebben onze test-V40
opgetuigd met vrijwel alle denkbare, plezierige extra's, zoals een
navigatiesysteem. Verder werden
we verwend met een leren interieur, houtdecoratie en automatische

De Honda Logo is op een aantal details gewijzigd.

Aan hel begin van een nieuw
millennium gaan autofabrikanten terugblikken Zo ook Audi
dat eind dit jaar m Ingolstadt
een automuseum onder de
naam Museum Mobile opent.
Een speciale Audi Tradition
afdeling verzamelt al klassiekers
van de automerken die aan de
wieg stonden van Audi De vier
ringen symboliseren de merken
Audi,
Horch,
DKW
en
Wanderer.

Prïmera-look voor Micra

klimaatregeling. Ook extra's zijn de
grote maat lichtmetalen velgen,
koplampsproeiers, boordcomputer, enzovoort, enzovoort. Dat schroeft
de prijs op van 60.712 gulden voor
de standaarduitvoering naar net
even meer dan 83 duizend gulden.
Bewandel de middenweg: kies
selectief extra uitrustingspakketten,
want de auto zelf heeft al veel te
bieden.

Kracht op afroep: de nieuwe dieselmotor zorgt voor perfecte rijprestaties en is bijzonder zuinig.

Krachtpatser van Mercedes

D

e C-klasse is amper uit
of AMG, de huistuner
van
Mercedes-Benz,
heeft de topversie onder handen genomen. De V6-motor
van de C 320 is mede door de
toepassing van een compressor
opgevoerd naar 354 pk en een
maximale trekkracht van 450
Nm bij 4.400 toeren. In 5,2
seconden accelereer je van nul
naar honderd. De top is
begrensd op 250 km/uur.
AMG heeft de carrosserie volgens
de bekende huisstijl voorzien van
diverse aanpassingen zoals een
dikke voorbumper, zijskirts en een
forse achterbumper. Samen met
een verlaging van de carrosserie
met drie centimeter toont deze C
32 AMG wat agressiever.
Alle veiligheidsvoorzieningen zijn
uit de kast gehaald om deze C in
toom te houden: ABS, ESP, ASR en
BAS. Achtereenvolgens zorgen ze
voor beheersbaar vertragen, stabiliteit, slipvrij optrekken en maximale
remwerking bij een noodstop. De
32'er treedt in de sporen van de C
55 AMG met een V8 en precies
evenveel pk's.
Zo als iedere potente Benz heeft de

De V6-motor in de C32 AMG heeft dankzij een compressor net zo veel vermogen als zijn achtcilinder voorganger.
C32 een automatische transmissie. het pookje naar links en rechts
De vijftraps automaat beschikt over getipt worden om terug of op te
een tipschakelmg. Bij Das Haus kan schakelen. De AMG staat op 17

inch lichtmetalen wielen met
225/45 banden voor en 245/40
banden achter

Sequentiële automaat voor Evasion

Het front van de Micra krijgt het
tgesproken familiegezicht. De uit
ivee delen bestaande grille komt
terk overeen met die van de
p
nmera De koplampen achter helder glas geven de auto een moderler aanblik. De grille in de vorm
"an twee vleugels is verchroomd.
Micra oogt veel breder en lager
n het huidige model. Dat is ook
e danken aan de nieuw ontworn bumpers. Op de hoeken,
afhankelijk van de uitvoering, zijn

C

De Citroen Evasion heeft een
nieuwe 2.0 16V motor en is
leverbaar met een sequentiële
automaat.

De automaat past het schakelgedrag aan aan de rijstijl van de
Evasion-bestuurder. De bak kent
drie schakelprogramma's; zuinig,
gemiddeld of sportief. Maar de
versnellingsbak heeft nog meer in
zijn mars. Bij lichte en steile hellingen en afdalingen kiest hij ook een
aangepast schakelpatroon. En dan
kan de chauffeur ook nog zelf de
pook ter hand nemen. Door in
stand D de pook naar rechts te
bewegen staat de transmissie in de
sequentiële stand. En dan betekent
de hendel naar voren bewegen
opschakelen en naar achteren het
omgekeerde.

Met de nieuwe motor is de Evasion
tot keurige prestaties in staat De
handgeschakelde versie accelereert
in minder dan 12 seconden van nul
naar honderd en haalt een topsnelheid van 186 km/u De automaat
doet over de standaardspnnt 14
seconden en loopt 3 km/u minder
hard.
De Evasion is ook met dieselmotor
leverbaar, de 2.0 HDI De prijzen
van de benzineversie beginnen bij
60 650 gulden voor de Ligne
Séduction. De Evasion met HDImotor gaat vanaf 68 850 gulden
van de hand

itroen heeft zijn Evasion
onlangs voorzien van
een 2,O-liter 16V motor
met 138 pk. Naast meer vermogen is er ook een nieuwe
automaat met sequentiële
bediening leverbaar voor de
grote Fransman.

issan introduceert in
september de gefacelifte
Micra. Zowel het interieur als exterieur zijn gerestyed. Daarnaast komt Nissan
rnet een nieuwe 1,4-liter beninemotor voor de Micra.
Verder is er keuze uit vier uitustingniveau's:
Comfort
•uxury, Elegance en Sport.
nu chromen of grijze beschermingstukken gemonteerd. Deze
accentueren de breedte van de
auto.
De 14 inch stalen en 15 inch lichtmetalen wielen zijn voor de Micra
nieuw ontworpen. De auto wordt
leverbaar in tien kleuren, waarvan
zes metallic lakken. De kleuren
variëren van zeer bescheiden tot
onderscheidende tinten. Bij de
nieuwe Micra is er keuze uit vier
uitrustingniveaus: Comfort, Luxury,

Elegance en Sport, in zowel drieals vijfdeursuitvoering.
Het interieur van dp Micra is geheel
opnieuw vormgegeven. De ontwerpers hebben daarbij de styling
gevolgd van de grotere Nissan
modellen. Het dashboard is in twee
kleuren uitgevoerd en heeft standaard bekerhouders. Het bekende
haakje uit de Almera, waaraan het
tasje van de afhaal Chinees kan
worden bevestigd, is nu ook in het
interieur van de nieuwe Micra aan-

gebracht. Per uitvoering is er keuze
uit twee soorten bekleding van de
stoelen:
Traditional
of
Contemporary.
Er is keus uit een 1,0- en 1,4-liter
benzinemotor. De laatste vervangt
de 1,3-liter krachtbron uit de huidige Micra. De nieuwe 1348 cc
metende motor levert 79 pk en
verbruikt slechts tussen de 6,4 en
6,5 liter per honderd kilometer. Het
maximum koppel bedraagt 108
Nm bij 2.800 toeren per minuut.

STIJLVOL
CO N C E PI:
•4 Rolf Benz 2700
Voor dit zitmeubel ontwikkelde Rol Benz
een nieuw draagconcept. De zachte
kussens lijken daardoor te zweven.

Designcentrum Van Til heeft een
complete afdeling ingeruimd voor
de collectie van Rolf Benz.

Bijna alle bekende én nieuwe
modellen van dit topmerk worden
hier groots gepresenteerd.
Zitprogramma's in variabele
T Rolf Benz 7700
Licht geconstrueerde eetfauteuil met taps
toelopende rugleuning en smalle pootjes.

opstellingen. Fauteuils, salontafels
en eetkamers vormen de perfecte

ROLF
ENZ

aanvulling op het Benz-concept.
Met de collectie 2000 geeft
Rolf Benz het wonen opnieuw
een andere dimensie. Wie zijn
individuele grenzen op dit punt wil
verleggen bezoekt de Rolf Benzpresentatie bij Van Til.

Rolf Benz 7000
Met de tweestandenstoel van
deze eetkamerset bewijst Rolf Benz
opnieuw zijn klasse. Na de maaltijd
zet u 'm met het verstelmechanisme
in een meer relaxte stand!

4 Rolf Benz 520
Tijdelijke aanbieding bij Van Til.
In diverse kleuren leer.
2-zits (178 cm) van 4.675,00 nu 3.595,00
3-zits (220 cm) van 5.262,00 nu 3.995,00

T Rolf Benz 4300
Tijdelijk bij Van Til deze traploos
verstelbare draaifauteuil in diverse kleuren
leer van 5.475,00 aanbieding 3.995,00.

T Rolf Benz 390
Tijdloze bijzetfauteuil met volwaardig
zitcomfort. Tijdelijk in diverse leerkleuren
van 2.577,00 aanbieding 1.885,00.

V Ro» Benz 7100
Comfortabele eetfauteui! op zwenkwielen,
of metalen pootjes. Tijdelijk In diverse leerkteuren van 2,731,00 aanbieding 2.195,00.

T Rolf Benz 7400
De nieuwste eetkamerfauteuil heeft
een hoge rugleuning en een stabiel
aluminium frame.

A Rolf Benz 7200
Ergonomisch gevormde eetfauteuil.
Leverbaar in kantelbare, vaste en
draaibare uitvoering.

A Rolf Benz 370
Duitse perfectie in tropisch jasje. Fijn rotan
vlechtwerk over een stabiel metalen frame.
De kussens zijn dik en comfortabel.

Rolf Benz 322 A
Bekroonde 'klassieker1 van Rolf Benz
op handgegoten pootjes van massief
aluminium. Arm- en rugleuning bieden
comfort bij verschillende zitpositfes.

INTERNATIONAÜTOPMERKENBUVANTIL
;',' v;Alessi. Arco. Arflex, ArttfortAupjng. Arx.
.:^*8aiïzBoni- Baxter, Behr, Belgo Chrom.
;
,JS Bejata, Roôènz,, Besouw. Bielefelder
•'• Werkstatte. Brandden yan' Egmond.
;
Brèe's.\Cascade:\CastelJjn. Cecotti.
'

'

*

* *: *

: ,- Classicptï, Cor. • Oanca. Danskina.
DeSede. Dimica Duresta. Durlet. Dutch
x Qriginafö.>SlerservFontane Arte. Felice
'\ "Rpssl FendL Fjschbacher. Flexform.
,,' \Galpttf. Gasparuccï Geka. Gelderland
V - Gh'yczy; Grange. Hafvink. Heidense. HF
'ƒ. 'Style..' Hülsta. indoor. Interstar. Jab.
- Hennie dé Jong. Jori. Kartell. Kendix.
* Koekoek. "'- Kvadrat. Label. Leolux.

4 Rolf Benz 200
Geometrische vormen in harmonieuze
symmetrie. Een programma voor
individualisten: talloze opstellingen
en opties zijn leverbaar.
Rolf Benz 2600 *
• Een fauteuil uit één stuk die
ergonomisch comfort combineert
met een uiterst elegante üjnvbenng:

Rolf Benz 3500 A
Eigentijds zitconcept op chique
metalen pootjes. Als losse bank of
in geschakelde opstelling leverbaar.

k Rolf Benz 4100
Lounge chair met unieke vrijdragende
constructie. De voetsteun zit onder
de zitting verstopt.

Ons adres:

Openingstijden:

Noorderkade 1038
1823 CJ Alkmaar
Telefoon (072) 5112760
Volg de borden
Q Eigen parkeerterrein

Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur

Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten
www.vantil.nl

van ti

;.,,, Lourens Fisher. Van Maanen. Metaform.
'/Mtnotö, Mtnty. Mol & Geurts. Molinari.
1
' Wöller Design. Montis. Moroso.
\Muiletnan. Musterring. Wluylaert. Nelo. •
" , Nonma.' Noteborn. Omnia. Pastoe.
Ploeg,'' Poliform. Pullman. RAG. Rohé.
' - ' Room by Weilis. Saporiti. SDB Design.
, .Spectrum. Stelton. Superba. Swissflex.
' .Tecta, Team by Wellis. Terzani. Thörmer.
"ïïeca de Paris. Tonon. Walraven.
, Wittmann. WK. Young International.
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Amsterdam
Thuiszorg

CASINO ROYAAL / PLAY -IN ZANPVOORT
Zoekt een
SCHOONMAKER v/m

\e looking for a
CLEANER f/m

Werktijden:
Ben jij die...

• VERPLEEGHULP MET VEEL ERVARING EN AMBITIES?

Het aantal te werken uren per week bedraagt gemiddeld 14 uur.
Pe werktijden per dienst zijn 3,5 uur van 7.00 tot 10.30 uur.
Workinghours:
This is a part-time position for 3,5 hours per day,
from 07HOO until 10H30.

• BEJAARDENHELPENDE?
Of...

Salaris:

• HEB JE EEN OPLEIDING IN DE ZORG AFGEBROKEN?
ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandwoort. 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.
Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
«oor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Het salaris bedraagt bij aanvang gemiddeld ƒ 20,00 bruto per
uur (afhankelijk van ervaring), reiskostenvergoeding.
Salary:

Dan bieden wij jou de volgende stap in je loopbaan.
Amsterdam Thuiszorg zoekt medewerkers voor de functie verzorgende C, die flexibel willen werken in
de dag-, avond- en/of weekenddienst.

"Ik heb een gouden contract
dat precies past bij dé
schooltijden van mijn kinderen''
Ik werk als verzorgende bij ZorgBalans Thuiszorg. Het werk
geeft me energie en is een verrijking van mijn leven. Samen met
mijn collega's zorg ik ervoor dat mensen zolang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen.
Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen? ZorgBalans Thuiszorg zoekt enthousiaste medewerkers, zowel mannen als vrouwen, die willen werken als verzorgende voor zowel de ochtend-, avond- als weekenddienst.
ZorgBalans Thuiszorg biedt u een goed betaalde functie
(ƒ 3.813,- per maand, uitgroei tot ƒ 4.019,- per maand
behoort tot de mogelijkheden) met veel variatie en mogelijkheden om uzelf te ontplooien en prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vergoeding voor kinderopvang en werktijden op
maat.

Als verzorgende C verricht je voornamelijk verzorgende taken bij de cliënten thuis. Daarnaast zie je
erop toe dat jouw cliënten medische en/of verpleegkundige instructies van andere aanwezige hulpverleners opvolgen. Maar soms ook verricht je - beperkte - verzorgende werkzaamheden aan de
woning en kleding van je cliënten of voorbereidende taken voor de maaltijd. Je rooster is zo ingericht
dat je voldoende tijd en aandacht kunt besteden aan de cliënten die aan jouw zorg zijn toevertrouwd.
Om het werken bij en voor je cliënten zo goed mogelijk te doen is er natuurlijk regelmatig overleg met
je zorgmanager en je collega's. In die situaties dat er meer hulpverleners aanwezig zijn, is er ook met
hen overleg en vindt afstemming plaats rond de taakverdeling. Daarnaast bieden wij een opleiding tot
de functie verzorgende C en verschillende cursussen.
Natuurlijk bieden wij je een salaris dat past bij deze taken en verantwoordelijkheden. Het bruto uurloon
bedraagt minimaal ƒ 18,65 en maximaal ƒ 24,36.
.Iets voor jou???
Bel voor meer informatie naar ons centrale nummer (020) 573 24 64, of stuur een brief naar Amsterdam
Thuiszorg, Antwoordnummer 47120,1070 WB Amsterdam (postzegel is niet nodig).

Starting salary ƒ/ 20,- per hour gross (commensurate with
experience) and travel reimbursement.
Nadere informatie:
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt u op
werkdagen contact opnemen met ons secretariaat:
023 - 5719535 voor het maken van een afspraak.
In verband met de voortgang van de procedure, ontvangen wij uw
sollicitatie binnen één week na het verschijnen van dit bladFurther information:
If you are interested, you can contact our office on
023 - 5719535 to tnake an appointment.
You are kindly requested to apply within a week after publication
of this magazine.

Nieuwe

40.000 Amsterdammers kunnen zich met jouw hulp thuis prima redden.

,

Wij vragen ervaring in een verzorgende functie en een
opleiding als bejaardenhelpende, verzorgende dan wel ziekenverzorgende.

A

.'s OCHTENDS, 's MIDDAGS!' 's A V O N D S of D P Z A T E R D A G

ZorgBalans

Thuiszorg
Van Lennepweg l. Postbus 12, 2110 AA Aerdenhoirt
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Heb \e op woensdagmiddag een uurtje tijd?
wil je kranten bezorgen?

Als teleconsultant bepaal je zelf
welke en hoeveel dagdelen je wilt werken.
F L E X I B E L E B A A N VOOR:

HBO/MBO-AAoeders en
Oriënterende academici
Een aantrekkelijke baan,
waarin je zelf je tijden
bepaalt. Je werkt in
een leuke, informele
sfeer, met interessante
collegae met de meest
uiteenlopende achtergronden.
En, ook belangrijk,
je verdient goed.
We zitten in Amsterdam-ZO direct achter IKEA.
Dus makkelijk te bereiken met de auto, trein en metro.
We zijn een relatief klein CallCenter (20 werkplekken).
Dat ten n/et anders vinden we, wanneer je voor je
klanten kwaliteit wilt leveren. Het CallCenter is onderdeel
van RLC, een jonge organisatie actief op het gebied van
(E)relatiebeheer (CRM), marketingadvies/CRM-software.
Het CallCenter ondersteunt onze opdrachtgevers; via
de telefoon hou je interviews, geef je informatie over
producten en diensten, noteer je bestellingen, vang je
sollicitanten op, maak je reserveringen, etc. etc.
Kortom, afwisselend werk voor zeer verschillende klanten.
EISEN: )e leeftijd is tussen de 23 en 63 jaar.
Naast genoemde opleiding is ervaring met de
computer en een redelijke sociale vaardigheid van
belang. Je spreekt ABN.
Bel vandaag nog: 020 563 23 18
Connie Ho-Sam-Sooi kan je meer vertellen.

RLCn

wil je 8,00 verdienen?

Hullenbergweg 367 1 101 CP Amsterda
Tel 0 2 0 4 0 0 1 9 1 6
e-mail job@

Wil je tijdens je vakantie wat EXT RA vid

'AI.RAVEN VAN HALL COILEGB
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!

Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel.5717166.

GA KRANTEN
BEZORGEN

Pe volgende cursiissen
starten in september
•
•
m
B
B
B

Ondernemersdiploma - Middenstand n euwe stijl
BKB -Basiskennis Boekhouden
ComputerBoekhouden (Exact)
PDB -Praktijkdiploma Boekhouden
MBA -Moderne Bedrijfsadministratie
PMM -Praktijkdiploma Middenmanagement

B Basiscursus PC-gebruik
m Europees Digitaal Computer Rijbewijs

m PDI. 1W/2W-Praktijkdipl. Informatica 1&2(o.a.MNZenMC4)
m Reiswereld -SEPR-IATA-UFTM Standard en Advanced
- Galileo -Reistel
B Basistaalvaardigheid l en II
B Nederlands op het werk voor anderstaligen
B Kantoorpraktijk en kantoorautomatisering

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

m Opleiding Assistent Secretariaa t
m MBO-InDelen voor medewerkers van bedrijven
- Boekhoudkundigmedewerker -Commercieel medewerker Bank
en verzekeringen -Commercieel medewerker Binnendienst

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

m Trainingen op maat
Bel voor de Studiegids 020-5161666 of kom voor informatie en

ïnterlanden sprelgroep

inschrijving naar de Schipluidenlaan 20 te Amsterdam (naast
Station Lelylaan). E-mail: bedrijfsopleidingen.wvhceroc-ams.nl

<^
maakt ttiel uit van /\_ regionaal oplfidir>zïi><;entrum Jmiterdjm en omstreken

opleidingen
voor.

Part-/Fulltime
shopmedewerker

-V/

Verschillende functies in de horeca
Gids/reisleider
• Medewerker reisbureau (5EPPR l }
• Management en communicatie
H Chocoiaterie en Patisserie
Vhrag infarmahe aan:
-~ ''

o

t r a i n i n g ex o p l e i d i n g
Elandtslraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 5150329

Kom langs of bel even:

023-5714565
Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KPZandvoort

Carrier
TRANS ICOLD
Carrier Transicold is producent en leverancier van transportkoelinstallaties voor
vrachtwagens en bestelwagens en is onderdeel van Carrier Corporation, 's werelds
grootste leverancier van koeltechnische- en luchtbehandelingsinstallaties. Carrier
Transicold Netherlands BV is de Nederlandse vestiging van Carrier Transicold.
Voor onze service vestiging in Aalsmeer zijn wij op zoek naar een

(aankomend)
Johan Pützfeld is producent en leverancier
van het succesvolle SKIFFY kunststof
artikel programma.
De orderverwerking is de spil waar onze
klantenservice om draait.
Snel en accuraat de binnenkomende orders
per computer verwerken, daar gaat het om.

Heb je ervaring met dergelijk werk
stuur dan je CV naar:
Johan Pützfeld B.V.
T.a.v. dhr. Th. J. de Gier
Transformatorweg 37,1014 AJ Amsterdam
(8 minuten loopafstand vanaf station Sloterdijk)

www.putzfeld.com

!

B Microsoft Office voor Windows

Ben \e gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op (e staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.
Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan /can het geld verdienen voor jou
al snel beginnen...

GEVRAAGD:

Wij zoeken op korte termijn medewerkers
(MA/) voor deze interessante en hoog
gewaardeerde functie.

Geef je dan op als

van het

•-

volg één parttime cursus voor leuk werki

Bent u gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan bel dan
snel naar onze afdeling personeelszaken 023 - 521 34 21
(of e-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl)

Ook herintreders zijn van harte welkom!

in.

KOELTECHNISCH
MONTEUR
De functie:
• Montage, service en reparatie van transportkoelmachines voor trailers,
vrachtwagens en bestelwagens.
• Werken met de uiteenlopende technieken die in onze producten worden
toegepast (zwakstroom, krachtstroom, elektronica, dieseltechniek, koudetechniek).
De functie-eisen:
• Bij voorkeur MBO werk- en denkniveau met belangstelling voor de koeltechniek.
• Het diploma CFK-monteur is een pre.
Voor deze functie wordt geboden:
• Een goed salaris volgens CAO van de kleinmetaal met een jaarlijkse prestatie-afhankelijke bonus.
• Uitstekende opleidingsmogelijkheden binnen onze organisatie.
• Een prettige werkomgeving die gekenmerkt wordt door grote betrokkenheid, zelfstandigheid en inzet binnen een enthousiast en hecht team.
Voor meer informatie:
Kunt u telefonisch contact opnemen met de heer
P. A. G. Staal, service manager, op telefoonnummer 010-2380100.
Reageren:
Binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie uw brief en cv
opsturen aan Carrier Transicold Netherlands BV, ter attentie van de heer
H. Wijnands, personeelsfunctionaris, Postbus 10066, 3400 AB Rotterdam.

Overweegt u als technicus ook een beursgang?
Bezoek dan onze open dag op zaterdag 26 augustus a.s. van 10.00-12.30 uur.
Als marktleider in de gecombineerde verhuur van elektrotechnische, audio, video en computerinstallaties t.b.v. beurzen, tentoonstellingen en evenementen zoeken wij per direct:

Elektromonteurs
Gemotiveerde elektromonteurs met verstand van vermogen, die zelfstandig elektrotechnische installaties
(laten) uitvoeren in de RAI, en eventueel andere locaties
in Nederland of het buitenland. Wij zoeken zowel leerling-, aankomend als ervaren leidinggevende monteurs!
Functie-eisen: minimaal VBO-elektrotechniek plus VEVdiploma's. Ervaring als elektromonteur, rijbewijs B(E).

Ook onze vestiging Maastricht heeft
vacatures voor Elektromonteurs!

Audio-Video Specialisten
Onze afdeling A/V verhuur zoekt technici die A/V apparatuur kunnen installeren en afregelen op locatie bij de
klant.
Functie-eisen: MTS-niveau aangevuld met vakgerichte
cursussen. Ervaring in het vak en rijbewijs B(E).

Computer-technicus
Voor onze computerverhuur afdeling zoeken wij een
technicus voor het installeren van diverse software, computer- en randapparatuur.
Functie-eisen: VBO/MBO, ervaring met computers en
randapparatuur, rijbewijs B(E).

Interesse in een uitdagende baan in een motiverende werkomgeving, een goed inkomen en lange zomervakanties?
Kom dan langs op 26 augustus a.s. op de Kollenbergweg 56 te Amsterdam Z.O. of stuur een C.V. + begeleidend schrijven naar:
ELECTRON Expotech B.V., Afdeling Personeelszaken, Kollenbergweg 56,1101 AR Amsterdam Z.O.
E-mail: hllolsma@electron.nl of bel Heleen Tolsma 020-3128080. Uitgebreide informatie vind je op onze website: www.expotech.nl

INNOVATIEF
CONCEPT:

zitmeubel Tango
In stof Aberdeen 2 zits
(172 cm)
(div. kleuren)
3 zits
(203 cm)

van 5335,van 5695,-

Nu 4845,Nu 5150,-

fauteuil Sentia
design 1998 Gerard Vollenbrock

fauteuil Panta Rhei
design 1999 Hugo de Ruiter

salontafel Flo
design 1999 Gerard Heilic

tv meubel Horizon
design 1998 Willem Sterken

zitmeubel Bora-Bora
In stof Albano
fauteuil ( 88 cm)
(div. kleuren)
2 zits
(147 cm)
2,5 zits (176 cm)
3 zits
(194 cm)

van
van
van
van

2855,
3795,
4525,
4780,

Nu 2595,
Nu 3250,
Nu 3745,
Nu 4195,
fauteuil Pallone
Met zit in leder Wapiti en
rug in leder Topaz (86 cm)
van 2690,- Nu 2350,-

fauteuil Papageno
design 1993 Jan Armgardt
INÏÏRNATlONAlfTOPMIRKENBUVANTIL
' Alessi. Arco. Arflex. Artifort. Auping.
Arx. Banz Bord. Baxter. Behr. Belgo
Ghrom. Bellato. Rolf Benz. Besouw.
- Bietefetóer Werkstatte. Brand en van
Egmond." Bree'sl Cascade. Castelijn.
CecottL Classicon. Cor. • Danca.
• Danskina. DeSede, JDimico. Duresta.
- Durtet Dutch Originals. Eilersen.
Fontane' Arte. FSM. Felice Rossi.
Fendi. Fischbacher. .Flexform. FSM.
Galotti. Gaspaaicci. Geka. Gelderland.
Ghyczy. Grange. Harvink. Heidense.
HF Styte. Hülste. Indoor. Interstar. Jab.
Hennie de Jong. Jori. Kartell. Kendix.
Koekoek. Kvadrat. Label. Leolux.
Linteloo. Lourens Fisher. Van Maanen.
Metaform. Minotti, Minty. Mol &Geurts.
Molinari. Möller Design. Montis.
Moroso. Mulleman. Musterring.
Muylaert. Nelo. Norma. Noteborn.
Omnia. Pastoe. Ploeg. Poliform.
Pullman. RAC. Rohé. Room by Wellis.
Saporiti. SDB Design. Spectrum.
Stelton. Superba. Swissflex. Tecta.
Team by Wellis. Terzani. Thörmer. Treca
,de Paris. Tonon. Walraven. Wittmann.
, WK. Young International.

zitmeubel Bora-Beta
Model met hoge rug en zit.
fauteuil Dolcinea
In leer Topaz (kleur zwart)
van 3405,- Nu 2995,-

In stof Albano
(div. kleuren)

fauteuil ( 88 cm) van 3105,
2 zits
(147 cm) van 4485,
2,5 zits (176 cm) van 4995,
3 zits
(194 cm) van 5430,

Nu 2885,
Nu 3995,
Nu 4550,
Nu 4890,

stoelen Antipode
design 1995 Clemens Briels

zitmeubel Parma
Tijdloos, luchtig gevormd zitprogramma met
afritsbare kussens en prima comfort.
fauteuil Ch'i
design 1999 Dick Evers

In stof Cy bel Ie
(div. kleuren)

2 zits
(149 cm)
2,5 zits (179 cm)

van 3525,van 3825,-

Nu 2875,Nu 3120,-

Openingstijden:
Ons adres:
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
Noorderkade 1038
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
1823 CJ Alkmaar
Telefoon (072) 5112760 Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten
Volg de borden
Q Eigen parkeerterrein www.vantil.nl

van

DESIGNCENTRUM

Gom. ZuiKlvoorl
Sw/alucsivaal 2
2042 K.BZandvoori
TEKST: Al'cl. Arehicï
bc/., wijk 2042/7

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 35, oplage 5.425 Editie 17
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Datum
30 aug
31 aug
01 sept
02 sept
03 sept
04 sept
05 sept
06 sept

HW
04.40
05.25
06.07
06.51
07.36

08.19
09.10
09.55

LW
00.20

01.06
01.56
02.56
03.45
04.36
05.16
05.56

HW

LW
14.53

17.07
17.52
18.35

Borsjt,
wodka
en drama

15.36
16.13
16.46
15.54
16.34
17.26

19.15

19.59
20.46
21.24
22.24

'Ik was een
mooi-weerlid'

Pagina 3
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ens

Koren komen
weer met
zeemansliederen
Pagina 11
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Vier clubs
weg uit
gemeentegids
ZANDVOORT - In de nieuwe gemeentegids ontbreken
vier belangrijke Zandvoortse
verenigingen. De 52 jaar oude
folklorevereniging De Wurf, de
evenoude
toneelvereniging
Wim Hildering en de twee
Zandyoortse scoutinggroepen
zyn uit het nieuwe boekje verdwenen.

voor het tijdelijke asielzoe- nenden Klaagden daar onder
kerscentrum. De gemeente wil andere over rotzooi en fietsen
eerst dat het gebouw geschikt op straat.
Oderkerk vindt dat er een
gemaakt is voor asielzoekers.
beheerder en externe professionele begeleiding moet zijn.
Bovendien moet er aan de
brandweereisen voldaan worden en er moet voldoende
ruimte zijn voor recreatie, een
fietsenstalling en de afValcontainers.
Tot nog toe stond Zandvoort
tamelijk huiverig tegenover
„Geen provisorisch ingericht uitbreiding van het aantal
onderkomen, want dat geeft ir- asielzoekers. De gemeente
ritaties bij ons, de omwonen- heeft niettemin deze keer toeden en de toekomstige bewo- gestemd in een tweede opners," vindt wethouder Oder- vanghuis, omdat „we onze
kerk. Hij doelt op de proble- ogen niet kunnen sluiten," legt
men die ontstaan zijn bij het Oderkerk uit. Zandvoort heeft
andere asielzoekerscentrum in volgens hem ook een plicht om
de Mezgerstraat. De omwo- asielzoekers op te vangen.

Tweede
opvanghuis
in centrum

Voorzitter Freek Veldwisch
van De Wurf is hevig verontwaardigd. „Waarom staan er
wel landelijke of regionale
clubs in en wij niet?"
De gemeente vindt dat de
uitgever, Wegener Suurplan
Falkplan, verantwoordelijk is.
De gemeente controleert namelijk alleen het gemeentelijke deel volgens gemeentewoordvoerder T. van Heemst.
Een medewerkster van Wegener betreurt de gang van zaken. In haar computer staat bij
het adres van de familie Gansner, de secretaris van de Wurf,
'gaarne schrappen'. Volgens
Hans Gansner slaat dat echter
op een advertentie van zijn bedrijf en niet op De Wurf.

ADVERTENTIES

CENSE &
NVM

\LlNGEN

MAKELAAR

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 71S 715 • FAX 023 - S 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 14

R. Klaasebos van Wim Hildering heeft volgens Wegener op
12 mei voor de tweede keer een
brief gekregen over de vermelding in de gids, maar hij zou
niet gereageerd hebben.
Wegener hoopt dat de secreMet een flinke zwaai gooiden de deelnemers aan het derde jeu de Tine van de Galiën en de C-finale werd gewonnen door de
tarissen van de ontbrekende
boulestoernooi van de OVZ op het Gasthuisplein vorige week hun Zandvoorters Daan Maas en Johan Moelee. Er deden in totaal 64
clubs alsnog hun gegevens
ijzeren ballen op het zand. Soms stuiterden de boules net de
teams aan het toernooi mee.
doorgeven voor de gids van
Schilderijen van de leerlingen van de Gertenbach Mavo fleurden de volgend jaar.
verkeerde kant op, maar dat gaf extra jeu aan het spel.
De voorrondes van maandag tot en met donderdag leidden tot een acht banen op. Drie schilderijen kregen daarvoor zelfs een prijs van
Freek Veldwisch heeft inzinderende finale op zaterdag. In de A-finale wonnen Anne Marie Mike Aardewerk van Het Wapen
middels een brief gestuurd.
Foto Karin Schut

Simons en Enrico van Deursen, de B was voor Harry Schaap en

olgens irüj hebben we de
Carmina Burana een jaar
lang geadopteerd. Het geluid
was dagelijks in onze kamer
via de cd te horen. Het ging
zelfs op vakantie mee. Maar
niet alleen bij ons was het geluid te gast. In menig gezin
was het welkom. Op zaterdag
2 september is het dan zover:
het grote optreden.
Acht koren zingen samen
met beroemde solisten het
middeleeuws muziekspektakel. Heel Zandvoort kan op die
avond gratis mee genieten van
'Carmina Burana'. Maar eerst
moet er deze week nog druk
geoefend worden door de koren en het orkest. Slapeloze
nachten komen er aan en menig schietgebedje zal omhoog
gaan. Want alles valt en staat
in Nederland met mooi weer
en dat is (gelukkig) het enige
dat we niet in de hand hebben.
Alleen in de warmere landen
rondom ons zijn de weergoden
geen spelbreker. Tijdens onze
vakantie in Spanje werd er
elke week een muziek- of toneelvoorstelling gegeven. Midden op het strand werden de
klapstoelen uitgezet en een
uur van tevoren waren ze al
bezet. De uitvoering begon altijd laat omdat het anders te
warm was.
Alleen het vuurwerk werd in
de brandende zon afgestoken.
Je verslikte je elke keer weer
in je glaasje bier want hoe harder de knallen hoe groter de
pret was. Maar niet alleen op
strand was er feest. Soms
werd het dorp hermetisch met
hekken afgezet en kwam er
midden op straat een groot
podium te staan. Waarom het
feest was? Wat een domme
vraag. Het leven is gewoon een
feest.
Die mentaliteit hebben wij
nog niet. Maar om alvast te
wennen verwacht ik aankomende zaterdag heel Zandvoort op het Burgemeester
van Fenemaplein. Het leven
wordt op zaterdag, met of zonder zon, beslist een feest.
NelKerkman

Technisch?

Sprong
in de
lucht

' .';'• of surf naar; rovc.nl . . '
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Richepersoneel voelt
zich tekort gedaan
ZANDVOORT - „Waarom heeft de gemeente niet wat
meer aandacht aan ons besteed bij de ontruiming," vragen
Ellen Herwegh en Clark Bouwman, medewerkers van horecacomplex Riche zich af. „Wij zitten nu zonder werk." Ze
spreken namens het voltallige personeel zeggen ze.

De skaters op de half pipe
maakten zondag menige sprong
in de lucht tijdens, de derde Liptonice Inline Challenge op het
circuit. Voor de organisatoren
was het evenement echter een
sprong in het diepe, want wegens het tegenvallende weer
bleef de drukte wat achter bij
vorig jaar. Toen scheen de zon
volop en verdrongen de deelnemers aan de diverse onderdelen
elkaar
Foto Chris Schotanus

Klaas beste
omroeper van
Nederland

werd geroemd. Zijn roep over
Joure gooide eveneens hoge
ogen. „ik haalde de vier diskwalificaties van het skutsje
van Joure aan en ik bekende
dat ik nooit koffie van Douwe
Egberts uit Joure drink."

deren. Ze leken me zo bloedseHet publiek en de jury waar- rieus."
„Maar," zegt Klaas, „het viel
deerden het erg dat hij ook wat
omriep over de explosieven op mee. Het scheelt ook dat het
het strand.
publiek het zo leuk vond. Dat
had zelfs meer aandacht voor
„Ik probeer er altijd wat ac- mij dan voor de paard en watualiteit in te verwerken en dat gens en traktoren die op een
sloeg ook deze keer weer aan," gegeven moment voorbij kwavertelt de Zandvoortse dorps- men."
De jury noemde dat zelfs
omroeper. „Toen ik de juryleden zag, vroeg ik me nog wel apart in haar rapport. Ook de
even af of die het zouden waar- welluidende stem van Klaas

Klaas pakte niet alleen de
Friese titel, maar ook de nationale omdat hij bij drie andere
concoursen deze zomer eveneens heel hoog eindigde.
Hij is zaterdag in Zandvoort
te bewonderen als hij de opvoering van de Carmina Burana aankondigt. Bovendien presenteert hij tijdens het Shantykorenfestiyal op 24 september
en is hij uitgenodigd in Uzendoorn.

ZANDVOORT - Klaas Koper heeft zaterdag het Nederlands
Kampioenschap
vóór Dorpsomroepers gewonnen, omdat hij eerste
werd in Joure bij de Friese
Kampioenschappen.

Het circa 35-koppige personeel voelt zich in de steek gelaten. Van de ene op de andere
dag kregen de obers, serveersters, koks en afwashulpen te
horen dat het restaurant en
het strandpaviljoen direct gesloten werden vanwege de explosieven op het strand.
Zelfs de bruiloft die vrijdagavond georganiseerd was,
mocht niet doorgaan. Niemand mocht er meer in. Maandagmorgen, toen alle huisjes
ontruimd waren, kregen de
medewerkers in eerste instantie ook geen toestemming om
mee te helpen om alle spullen
uit het restaurant en het paviljoen te halen.

„Er was ook geen wethouder
of zo. Helemaal niemand. De
politie liet ons er niet door. Pas
na een paar telefoontjes mochten we er mondjesmaat bij,"
vertelt Clark. Tot en met de
donderdag erna heeft het personeel volgens hem keihard
gewerkt om Riche leeg te krijgen.
Voor veel medewerkers is
het een ramp. „Hoe vind ik
weer een werkgever die zo
flexibel is? Ik heb een kind
thuis," zegt Ellen. „Het kan
nog heel lang duren voordat
Riche weer opengaat. Het seizoen is byna over, dus elders
werk vinden is ook lastig," vult
Clark aan.

Gebraden varkens spareribs
of Surinaamse kip spareribs
kilo
-l A 95
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Meisje betast

„Nieuw elan bij Rabobank".
Zie pag. 3
„Mogen we ons aan u voorstellen?"Zle pag. 8

Rabobank

BAUANTENES
SCOTCH WHISKY

ADVERTENTIES
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ZANDVOORT - Twee Amsterdammers (21 en 22 jaar)
zijn in de nacht van zaterdag
op zondag aangehouden omdat ze en 16-jarig meisje op het
Badhuisplein onzedelijk betast hebben.
In de auto van de daders trof
de politie een vlindermes, een
busje traangas en een bebloede ijzeren staaf aan. Het duo is
ingesloten.

die krant moet ik hebben.

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
.M.EUBE1.STAD
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d Nieuwsblad
Naam: (m/v) l
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Postcode/Plaats:
Telefoon:
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Giro/Banknr.:

l l l

M
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M
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l l l
l KW1899V

l h l l l l l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00

Wika Autoglas

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

1 uur service

Foto Focus
Haltestraat 37a
Zandvoort
023-5715810

ZONDAG OPEN

13 SEPTEMBER VAN 12.00 TOT 17.00 UUR l

gratis ontwikkelen

Bel voor gratis cursusgids:

0318-698698:

Pagina 9

Flink zwaaien

Hotel Friesland wordt
asielzoekerscentrum

Om de omwonenden in te
lichten stuurt de gemeente een
dezer dagen een brief rond in
de buurt. Zij worden bovendien uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 14
september om acht uur in het
nieuwe asielzoekerscentrum.
Het Regionaal Instituut voor
Beschermd Wonen heeft het
Hotel Friesland, waar enige
tijd de bewoners van het
Strandhotel werden ondergebracht, verkocht aan de firma
Berg uit Haarlem. Dat bedrijf
is nu druk bezig om het gebouw aan te passen.
Het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) is huurder
van Berg. De gemeente heeft
nog geen vergunning verstrekt

Zand voort staaf aan
de vooravond van
een ongekend
grootschalig
muziekspektakel.
Alles over de Carmina
Burana die zaterdag
wordt opgevoerd.

En verder:

17.45

Maanstand: EK di 05 sept 18.27 uur.
HW: do 31 aug 05.25 uur, + 133 cm NAP.
LW: zo 03 sept 03.45 uur, - 86 cm NAP.

ZANDVOORT - Er komt
een tweede asielzoekerscentrum in Zandvoort. Het tijdelijke opvangcentrum voor
maximaal negentig asielzoekers wordt binnenkort igevestigd in voormalig Hotel
Friesland (de Meent) op de
Hogeweg. Het andere asielzoekerscentrum zit al twee
jaar in voormalig Hotel Fawlty Towers in de Mezgerstraat.

Los nummer 2,10 gulden

•.

Euro-kentekenplaten
30,- per set. (exci. BTW)
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.

heett alle dranken!
Geldig van 30 augustus t/m 5 september alleen In onze slijterij Burgemeester Engelbertsstraat 21 Zandvoort

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

'710371"017003"

weekmedia 17
FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Monique van Hoogstraten
&
Peter van Klaveren

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

PARK ZANDVOORT
ORAN DORADO CROUf \\

S QGÜ

trouwen vandaag
30 augustus
Onder deskundige leiding het door het
NRZ erkende A, B, C-diploma halen?

Van harte gefeliciteerd
een heel fijne dag
en veel geluk voor
jullie samen m de toekomst

Zonder wachtlijst twee maal per week
een half uur les m Gra n Dorado Zand voort.

Adrie, Margo, Karin, Andre
Aaldert, Marleen, Nelleke, Nel
Coby, Chris, Rob,
collega's Amstelveen en
Amsterdam

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE

INSCHRIJVING/INFORMATIE, BEL 023 - 574 14 30

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

Park Zandvoort • Cran Dorado Group, Vondtllaan 60, 2041 BEZandvoort

Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretanaat Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel1 Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

Binnenkort trouwen

Diana Visser
Arie Blokland
Naarden, 31 augustus 2000
Als
Als ik de dingen niet meer weet,
als ik de namen niet meer ken,
en wat ik weet meteen vergeet,
zodat ik onherkenbaar ben,
begin dan aan een heel oud lied,
dan zing ik mee en aarzel niet
Na een arbeidzaam leven vol liefde en zorg voor allen die haar dierbaar waren, is zacht en kalm van
ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

-

GROTE KROCHT 25
ZANDVOORT

, .^

G R O E N T E EN F R U I T

TEL-023-5714404

Nazomer Aanbieding

Jansje Lammers-Keur

SPERCIEBONEN

•k l mei 1916
f 25 augustus 2000
Ap en Thea
Ans en Jan
FerrieenTrudie
Rob en Nadja
Usbrand en Martha
Jaap en Conny
Jan en Fardous
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Correspondentieadres.
Ten Kateplantsoen 6
204lPKZandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

van de Hollandse koude grond

0,99 per pond
Hollandse nieuwe oogst
DELBAR APPEL

0,99 per pond

De koffers zijn weer gepakt,
helaas is deze reis definitief
Ik zal je nooit meer
thuis zien komen
Met veel verdriet geven wij' U kennis van het overlijden van mijn vader en schoonvader
Te koop/te huur
gevraagd

Theodorus Hendrikus Hubert
Ted
weduwnaar van Anneke F J. Drayer
Amsterdam,
Haarlem,
6 februari 1927
25 augustus 2000
Carla Hubert
Marcel de Jong

Luka Q
Paradijsweg 9
2042 GC Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Edward van de Pol Wij zijn weer terug
Marktslagenj

met spetterende
aanbiedingen:

Weekaanbieding

GARAGE
De Schelp of Centrum

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
- liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu,
-de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs,
- de heer A van Marie financiën,
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage DIJ de Centrale Balie

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 22 augustus vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 34 door B&W genomen besluiten zijn op dinsdag 29 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 5 september m het openbaar De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal van het Raadhuis
vanaf 20 00 uur
Op de agenda staat o a
- voorstel inzake projectafronding sport- en
wijkpark Dumtjesveld,

Tel. 06-53338241

Rundergehakt
l kilo

GEMEENTE

- voorstel tot vervanging hoofdriolenng Haarlemmerstraat,
- voorstel krediet noodmaatregelen wateroverlast voetbalclub TZB
N B 1 Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie
en zijn conform de Legesverordening tegen
betaling algemeen verkrijgbaar De raadsvergadermg wordt vanaf 20 00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 105, ether FM 106 9)

MEDEDELINGEN
Gemeentelijke belastingen
Burgemeester en Wethouders maken bekend
dat de raad van de gemeente Zandvoort op 4
juli 2000 de Verordening parkeerbelastingen
2000 en de Parkeerverordenmg Zandvoort
hebben vastgesteld
Tevens hebben Burgemeester en Wethouders
op grond van de Verordening parkeerbelastingen 2000 en de Parkeerverordeninq Zandvoort
bij besluit van 25 augustus 2000 de plaats
waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen
betaling van belasting dan wel met gebruik
van een parkeervergunnmg mag worden
geparkeerd, vastgesteld
De Verordening parkeerbelastingen 2000
treedt m werking op de eerste dag na de
datum zoals vermeld op dit blad De Parkeerverordening Zandvoort en het aanwijzmgsbesluit van 25 augustus 2000 treden m werking op 1 september 2000 De besluiten zijn
opgenomen m de ordner 'verordeningen' op
30 augustus 2000
Bovenvermelde verordeningen en het aanwijzmgsbesluit liggen tijdens de reguliere openingstijden (zie elders m deze publicatie) kosteloos ter
inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluestraat 2 te Zandvoort Een ieder kan op
verzoek tegen betaling van een bedrag aan
leges hiervan een afschrift verkrijgen

COMMISSIEVERGADERING
Donderdag 31 augustus vergadert de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden
(ABA) Het is een extra vergadering m verband
met de noodverordening aangaande de ruiming van explosieven op het strand De vergadering is openbaar en start om 20 00 uur Er
wordt vergaderd in de commissiekamer in het
Raadhuis U bent van harte welkom

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Taxuslaan 2 - 3 bomen
- abusievelijk is bij de aanvraag tot kapvergunmng d d 23 augustus jl van de Dr C A
Gerkestraat het huisnummer vergeten Dit
moet zijn 137
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

Artikel 19WRO

VRIJSTELLINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling en bouwvergunning te verlenen
voor
- het perceel Haarlemmerstraat 7a te Zandvoort in verband met het plaatsen van een
aanbouw aan de achtergevel
en voor
- het perceel Dr C A Gerkestraat 55rd te
Zandvoort in verband met het plaatsen van
een dakkapel
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 2 augustus 2000 gedurende 4 weken ter
inzage bij de Centrale Balie van het Gemeentehuis
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunmngen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van aanvraag.
Geen

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publiVERKEERSBESLUIT catie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
Op grond van het 1 november 1999 in wermaken bij het college van Burgemeester en
kmg getreden Algemeen Delegatiebesluit
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
1999, nr 1, waarbij de bevoegdheid tot het
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoornemen van diverse verkeersbesluiten als
deling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
bedoeld m artikel 18 van de Wegenverkeersu er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
wet 1995 en het bepaalde m de Wegen- regels bestaan, die ons tot de verlening van
verkeerswet, het Besluit Administratieve Bepaeen vergunning kunnen verplichten
lingen inzake het Wegverkeer en het Regiement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,
Verleende bouwvergunning, bouwvoordoor de gemeenteraad is gedelegeerd aan het
nemen en splitsingsvergunning
college van Burgemeester en Wethouders,
De datum tussen haakjes geplaatst achter
hebben Burgemeester en Wethouders van
het nummer, is de datum van verzending.
Zandvoort op 4 juli 2000 besloten tot
2000-177M (21-8-2000) Dr C A Gerkestraat
55zw te Zandvoort het bouwen van een hobhet opheffen van een gereserveerde inbyruimte
validenparkeerplaats in de Burgemeester
Engelbertsstraat, ter hoogte van de zijU kunt deze vergunningen inzien bij de
ingang van de Passageflat nr. 3
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
gedurende een termijn van zes weken na de
tot uiterlijk 6 weken na datum van publicatie
aangegeven datum van verzending/uitreiking
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij
van de verleende vergunning, schriftelijk een
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdiePostbus 2, 2040 AA Zandvoort Het bezwaarnen bij het college van Burgemeester en Wétschnft moet ondertekend zijn en ten minste
houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
bevatten naam, adres dagtekening, een
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
omschrijving van het besluit waartegen
schorsende werking In geval van onverwijlde
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van
spoed kan een verzoek om voorlopige voorhet bezwaar
zienmg worden ingediend bij de president van
de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht
Postbus 956, 2003 RZ te Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift
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Riblappen Super mooie
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Wim Schoo
30-08-1940
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Shoarmavlees
30-08-2000

Lieve pap
Vandaag zou je 60 jaar geworden zijn, een speciale
dag, die we helaas met samen kunnen vieren, en dat
doet nog altijd pijn
D it is het enige wat we nog voor je kunnen doen, en
al zal het ons leed niet verzachten, zo blijf je hopelijk
in ieders hart en gedachte
We houden van je
Je dochters
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+10 broodjes gratis
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aanbieding geldig voor woensdag 6 september

VERWARMING

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING
BEL GRATIS

osoo-oggssso
zoekt OPROEPRACHT ±16jaar
voorde bediening.

Avondje uit? Dansen

Aanmelden tel 023-5717897 na 16.00 uur.

ADVERTENTIES

DANSCENTRUM EN DANCE MASTER

AD DE BRUIJN - BONEL
Bloemen zijn als
muziek in je oren

telefonisch inschrijven! dagelijks van 12.00 tot 21.00 uur
Meer gezelligheid en kwaliteit voor een
uiterst feestelijk lage prijs!!
Beginners clubs op 5 avonden van de week.
Kunt ui niet op de ene avond, dan komku
toch gewoon op een andere avond! Bijons
onbeperkt gratis parkeren! Privélessen
mogelijk, 7 dgn. per week op afspraak.

P.S.: WOENSDAG GESLOTEN
BLOEMSIERKUNST

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

JölujjS

Omdat: u niet zonder kunt!
Zand voorts
nIMieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplem 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Ballroom- en Latijns-Amerikaanse
beginners danscursus van 8, 13, 18 of 26
lessen vanaf 100,- p. pers.
Voor alle

Opendag Party's

beginnersparen

zondag

geldt 3

3,10 en 17

september

GRATIS

Aanvang 20.30 uur

PROEFLESSEN! met demonstraties

In Partycentrum
v.d. Adel
1185 ZP Amstelveen
Touwslager!] 11

Tel.: 020 640771
en op woensdag in
Aalsmeer
In Het Parochiehuls

Het hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht is verantwoordelijk
voor dijken, vaarwegen het waterpeil en de kwaliteit van het opper
vlaktewater in het stroomgebied van de Amstel en de Vecht en in het
Cooi De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) voert de werkzaam
heden van het hoogheemraadschap uit DWR heeft kantoren m
Amsterdam en Hilversum

De ambtenaar belast
met de heffing van
waterschapsbelastingen
van het hoogheemraadschap Amstel, Cooi en
Vecht
Heeft bij besluit van 31 augustus 2000 het besluit 'ambtshalve vermindering van belastingaanslagen hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2000' vastgesteld.
Dit besluit bevat regels m welke gevallen belastingaanslagen
ambtshalve worden verminderd door de ambtenaar die is
belast met de heffing van belastingen
Inzage en inlichtingen
U kunt het besluit tot en met 31 december 2000 tijdens kan
tooruren inzien bij de vestigingen van het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te Hilversum en Spaklerweg 18
te Amsterdam
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer
W B. ten Haaf, DWR, Directieondersteunmg, afdeling
Beleidsadvies £ juridische zaken DWR, tel 035 647 78 45

deParklaonben ilk wtôz/aóm
aïs uïtvaartleidster.
IngridRaspoart is mijn naam,
Witvaartleidster, een nwoi beroep,
waar je altijd direct te maken hebt me
mensen. Mensen, dieje moet bijstaan
in de moeilijkste momenten van hun
leven. Uitvaartcentrum Haarlem
beschikt over een team van
professionele medewerkers, dat er
alles aan doet om u tot steun te zijn.
U kunt ons dag en nacht bereiken bij
een sterfgeval. Wij nemen dan
alle zorg van u over om de begrafenis
of crematie vlekkeloos te laten
verlopen. Dat doet Uitvaartcentrum
Haarlem nu al zo'n 100 jaar.

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie. : :
Directe hulp bij een sterfgeval.

Hilversum, 31 augustus 2000
Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht
Postbus 1061
1200 BB Hilversum

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Parkeerplan
de rechter
ZANDVOORT - De actievoerders tegen het parkeerplan hebben de hulp van de
rechter ingeroepen. Het actiecomité Aanpassing ParIceerbeleid Zandvoort heeft
de Haarlemse rechter verzocht om de uitbreiding van
het betaald parkeren voorlopig tegen te houden.
Het comité vindt dat de gemeente „inhoudelijk en procedureel onjuist heeft gehandeld".
De actievoerders betreuren
het dat de bezwaarprocedure
midden in de zomer plaatsvindt. „De belanghebbenden
zijn niet op de juiste wijze gemformeerd." Dat is volgens hen
in strijd met de „beginselen
van behoorlijk bestuur".
Het comité vindt ook dat de
gemeenteraad het parkeerplan in zijn geheel moet terugtrekken, omdat het de parkeerproblemen volgens het comité niet oplost maar elders
verergert. Bovendien schaadt
het commerciële belangen van
hoteliers en bedrijven waarvan
de werknemers nergen meer
kunnen parkeren.
In juli heeft de raad het plan
in afgeslankte vorm eindelijk
goedgekeurd. In vier wijken
geldt vanaf september betaald
parkeren.
De Zuidbuurt heeft al een
vergunningenstelsel. Op l september is de Parkbuurt aan de
beurt en daarna volgen de
Noordbuurt en Stationsbuurt.
De strepen zijn al gezet en de
parkeermeters staan al op heel
wat plaatsen.
Het actiecomité tegen het
parkeerplan wordt intussen
groter. Inmiddels mag het comité naar eigen zeggen praten
voor zestig Zandyoorters. Het
comité bestaat uit A. Rampen,
G.Ph. van Elteren en W. Landesbergen.
Er leven overigens nog veel
vragen, want bij de gemeente
staat de telefoon roodgloeiend.

Borsj, wodka en Russisch drama op het plein

Discussie
over Midden
Boulevard

Tot een paar jaar geleden moesten Zandvoorters voor een
mooie aparte film nog naar Amsterdam of naar Haarlem.
Sinds Filmclub Simon van Collem is dat niet meer nodig.
De filmclub draait wekelijks op woensdagavond om half
acht in de bioscoop van het Circus op het Gasthuisplein een
film die anders met te zien zou zijn in Zandvoort. Op 6
september begint het zesde seizoen van de filmclub. Voor
de eerste twee maanden is het programma sinds kort
bekend. Natuurlijk is de eerste film traditiegetrouw van
Woody Allen. Bovendien staat er in november een Russisch
festival op het programma.

ZANDVOORT - Het Bewoners Platform Midden Boulevard probeert in Zandvoort
een brede discussie op gang te
brengen over de plannen van
de gemeente voor dit gebied
Het Platform heeft 28 augustus een bnef aan de gemeenteraad gestuurd. Daann verwijt
tiet Platform wethouder Herben dat zij „kritiekloos de architecten napraat".

T

HYS
OCKERSEN, king Amal' (18 oktober), al
voorzitter en program- doet de titel anders vermoemeur van de filmclub, den. Deze zeer boeiende film
is bepaald met ontevre- gaat over een verlegen puberden over het afgelopen sei- meisje dat in het verschrikkezoen. Gemiddeld zaten er lijk saaie Zweedse plaatsje
veertig mensen in de intieme Amal met haar lesbische gerode zaal van het Circus, met voelens worstelt. Het bijzondeuitschieters naar zestig, zeven- re van de film is dat het net als
tig bij bekende films als 'Elisa- de Deense Dogmafilms als
beth' en 'Arlington Road'.
'Festen' hoofdrolspelers laat
De filmclub had in 1999/2000 zien die ook zwakheden heb102 betalende leden, van wie ben. Daardoor voel je je als
een groot deel tot en met mei toeschouwer meer bjj hen beinderdaad ook regelmatig de trokken dan bij sommige gladbioscoop bezocht. „Voorgaan- de Amerikaanse personages.
de jaren was het hangen en Als 'O Primeiro Dia' net zo
wurgen tegen het einde van mooi is als 'Central do Brasil'
het seizoen, maar nu bleef het dan belooft 11 oktober een betoch nog druk. Daar ben ik langryke filmavond te worden.
heel blij mee," concludeert Oc- Walter Salles maakte beide
kersen. Overigens is een van de films over de krottenwijkbewonieuwe leden die zich aange- ners van Rio de Janeiro. In 'O
meld hebben Pim van Collem, Primeiro Dia' moet een ex-gede zoon van de Zandvoortse vangene zijn oude vriend vercineast waar de filmclub naar moorden.
vernoemd is.
Wie kent de Amerikaanse
„Er is een heel groot schei- komiek Andy Kamman? Hrj
dmgsvlak tussen wat er nor- stond model voor 'Man on the
maal in het Circus draait en Moon' (4 oktober). Volgens
wat de filmclub laat zien. Dat Ockersen speelt Jim Carrey feis zo gegroeid. De gewone films nomenaal. Overigens komen
zijn
Hollyook Danny de
woodkasVito en Courtsuccessen en
ney Love in de
wij tonen ook
film voor, die
kwaliteitsmerkwaardig
films, niet algenoeg niet
leen experiaansloeg in
mentele films. -~"^^^^"~~ ----- Amerika. In
Ik vind wel dat je die laatste Europa heeft hij een tweede
categorie ook moet program- kans gekregen en dat lijkt wel
meren, zodat mensen ook eens goed te gaan.
met een vreemde of uitzonderDit jaar staat het jaarlijkse
lij ke film kennis maken."
filmfestival niet in het teken
Een voorbeeld daarvan is van Duitsland in de oorlog
'Being John Malkovich' (13 (1998) noch van de Nederlandseptember), waarin een kan- se film (1999), maar worden
toorklerk bij toeval terecht- van l tot en met 8 november
komt in het hoofd van de ac- Russische films vertoond. Octeur John Malkovitch (een van kersen heeft hiervoor 12.500
de hoofdrolspelers van 'Liai- gulden subsidie van de gesons dangereuses')- „Het is meente en 10 duizend gulden
een absurde film, die heel ko- subsidie van de provincie gemisch is," vindt Ockersen.
kregen. Hu wü daarmee onder
Minder extravagant is 'Puc- andere Russische regisseurs

Filmclub
mikt op apart

en mooi

De werkelijkheid ziet er anders uit dan de architecten
schetsen volgens het Platform
Het De Favaugeplem en het
Van Fenemaplem worden volledig volgebouwd, signaleren
de ongeruste bewoners Er komen honderden huizen en 7300
vierkante meter winkels en horeca Bovendien komen er grote parkeergarages.
„Voor de eigen bevolking van
Zandvoort is er geen behoefte
aan een groot worungbouwproject," stellen de woordvoerders Bouberg Wüson en Serry
Zij zijn overigens uit het
overleg met de gemeente gestapt Met de open brief hopen
ze een discussie uit te lokken

EODlaat
munitie
ploffen

Aleksej Petrenko in Julia Onnond in 'De Barbier van Siberië'

en acteurs naar Nederland halen. „Aeroflot sponsort vliegtickets voor Russische gasten.
Daar ben ik heel bUj mee," zegt
Ockersen. Welke films er precies vertoond worden, staat
nog niet helemaal vast, maar
Ockersen heeft wel al een aantal plannen.
Op 4 november moeten de
wanten, mutsen en bontjassen
van nepbont uit de kast komen, want dan is er een gratis
openluchtvoorsteUing op het
Gasthuisplein. „Ik probeer te
regelen dat er ook borsjt, Russische soep, en wodka verkrijgbaar zijn om de toeschouwers
warmte houden," lacht Ockersen. „En nu maar hopen dat
het heel koud wordt."
Hij weet nog niet precies welke film hij dan programmeert,

'Geef Bilje kansen om te dansen'
Met het Kroatische dorp
Bilje heeft Zandvoort een
speciale band. Vorig jaar
logeerden bijvoorbeeld een
dansgroep en een
vqetbalelftal in Zandvoort.
Niemand wist echter dat de
kinderen in geleende
kostuums dansten. Dat is
pas sinds kort bekend. Het
Bilje Comité heeft zich dat
aangetrokken. Deze groep
start een grootscheepse
inzamelingsactie om veertig
kostuums (20 duizend
gulden) bij elkaar te krijgen
onder de noemer 'Geef Bilje
kansen om te dansen'.
EGELMATIG GAAT er
een afvaardiging vanuit
Zandvoort naar Büje om
kennis en af en toe wat spullen
over te dragen. Zandvoortse
tulpen hebben er in het voorjaar prachtig gebloeid en de
schoolspullen van de Nicolaasschool zijn deze zomer in
dankbaarheid aanvaard. Het
Bilje Comité vindt dan ook dat
de inwoners van het Kroati-

R
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sche dorp met in de steek gelaten mogen worden. Zij wü de
dansgroep helpen.
Dertig kinderen en tien moeders oefenen wekelijks in een
ruimte van de school van Büj'e
onder leiding van Anita Tomokovic allerlei soorten dansen.
Volksdansen is op de Balkan
immers net zo populair als
voetballen in Nederland.
Bovendien heeft het dansen
een zeer belangrijke sociale
functie m Büje, dat zwaar getroffen is door de oorlog met
Servië. De kinderen, twintig
meiden en tien jongens, vergeten tijdens de oefenmiddagen
volgens Anita even hun ellende.
„Sinds kort hebben we ook
een groep met moeders. Dat is
een groot succes geworden. De
moeders wisselen hun ervaringen uit en ze vinden het dansen ook erg leuk," schrijft Anita
Op 21 en 22 oktober treden
de dansgroepen op tijdens een
folklorefestival in Büje. Ze
moeten daarvoor hun kleding
lenen, net als tijdens het bezoek aan Nederland.
Een handgemaakt kostuum,
dat erg bewerkelijk is om te
maken, kost vijfhonderd gulden. „Elk dorp in Oost-Slayonie, de streek waar Büje ligt,
heeft zijn eigen klederdracht.
Vroeger maakten vrouwen
zo'n kostuum voor bn'zondere
gelegenheden, zoals een bruiloft," schrijft Anita. „Er zijn helaas weinig kostuums meer
overgebleven door de oorlog
en omdat ze haast niet meer
gedragen worden."

De dansgroep van Bilje trad vorig jaar in geleende kostuums op met
De Wuif in Gran Dorado
Foto Archief Weekmedia/Kann Schut

In de toekomst hoopt het
Büje Comité dat de kinderen
en moeders wel in klederdracht hun voorstellingen kunnen geven omdat dit een belangrijke stimulans is voor de
volksdansgroep.
Daarom is het Büje Comité
begonnen geld inzamelen. Het
comité bestaat uit Zandvoorters die zich belangeloos inzetten zoals Marijke Herben, Gerard Versteege, Freek Veldwisch, Jaap Kerkman, Coby en
Dick ter Henden, Erna Meijer,
Zvonko Stemer en Monique
van Hoogstraten.

een kwartje per consumptie in
de kantine of door drie cadeautjes te verkopen: een zakje
Zandvoortse knoissies, een
wonderpen die kan bellenblazen en kwaken (het symbool
van Bilje is namelijk een kikker) of een sleutelhanger.

Zonder dat de actie al op yolle toeren draait, zijn er al byna
drie kostuums binnen dankzij
De Wurf, de ouderen die in het
Stekkie de midzomeravond
hebben bijgewoond en diverse
particulieren. Op 31 december
hoopt het Büje Comité de
veertig kostuums brj elkaar te
Zij gaan binnenkort vereni- hebben.
gingen, organisaties, fondsen
informatie: Marijke Herben
en het bedrijfsleven benaderen Meer
(tel. 574.0221)
of Monique van Hoogom te vragen of die het geld straten
(te1. 527.2198). Bijdragen
voor een kostuum bij elkaar kunnen gestort worden op bankrekewülen brengen. Dat kan door ningiiummer 57.46.40.606 ten name
eigen acties, zoals bijvoorbeeld van 'Zandvoort voor Bilje'.

maar 'Daar in dat land' maakt
een goede kans. Deze film van
Lidia Bobrova gaat over het
Russische platteland. Bobrova, die zelf opgroeide in een
klein plaatsje, laat zien dat het
ineenstorten van het communisme eigenlijk nauwelijks verbetering heeft gebracht voor
de plattelandsbewoners. Vooral de vrouwen werken net als
anders keihard voor hun bestaan.
Een totaal andere film is 'De
barbier van Siberië'. Nikita Michalkov, een van de bekendste
Russische regisseurs van dit
moment, heeft gekozen voor
een korstondige relatie van
een Amerikaanse vrouw met
een Russische militair m de negentiende eeuw. De Amenkaanse vrouw (Julia Onnond)
ZANDVOORT - De Zandyoortse lokale omroep ZFM
is bekender dan de gemiddelde lokale omroep elders in
Nederland. ZFM heeft meer
vaste luisteraars dan de
meeste* plaatselijke radiostations, maar slechts één op de
zes luistert dagelijks.
Dat blijkt uit de cijfers van
het luisteronderzoek dat ZFM
heeft laten uitvoeren door een
bureau uit Hülegom tussen 15
februari en 28 maart van dit
jaar.
Tussen de bekendheid en
luisterdichtheid van de lokale
omroepen in Nederland zitten
grote verschillen. Heeft in
Eindhoven slechts 24 procent
van de plaatselijke radiomakers gehoord, in Fijnaart is dat
maar liefst 96 procent Daarbij
moet wel aangetekend worden
dat Fijnaart het onderzoek zelf
heeft uitgevoerd.
Zandvoort zit 7 procent boven het gemiddelde met 87
procent Heemstede, dat alleen een oud onderzoek uit
1991 heeft, blijft steken op 70
procent. Ook Haarlem komt
met verder dan 70 procent (m
1997).

ZANDVOORT - De Explosieven
Opruimingsdienst
Foto T Ockersen (EOD) is weer by de munitie
op het strand gehaald. Het veris getrouwd met een geweten- vervormd, wat een dromerig metigen van een partij exploloze Amerikaan. Zelf speelt Mi- vervreemdend effect ople- sieven stond gisteren in de
chalkov de tsaar in het verhaal. vert."
planning.
Ockersen: „Pikant detail:
Waarmee opnieuw is aangeMichalkov geeft af op de scha- toond dat de films die bij de
Ondertussen is inmiddels
delrjke invloed van het westen, Filmclub draaien geen stan- een klein stuk van een tweehonderd meter lange damterwijl hij notabene 90 miljoen daardfilms zijn.
dollar heeft gekregen om zijn
wand de bodem in getrild. De
Monique van Hoogstraten damwand is nodig, omdat het
film te maken."
Tot slot wil Ockersen m elk
opruirningsbedrijf Leemans
het zand wil zeven Leemans
geval 'Moloch' vertonen. Die
begint bij Riche. Wanneer het
film gaat niet over Rusland, Programma
strand daar weer vrijgegeven
maar over de liefdesrelatie van 6 sept' 'Celebnty'
Hitler met Eva Braun. „Hitlers 13 sept: 'Being John Malko- kan worden, is nog niet bepnvé-obsessies over gezond- vich'
kend.
heid, zijn smetvrees en de vol- 20 sept. 'Not one less'
slagen discrepantie tussen zyn 27 sept: 'The Cider House RuDoorgereden
verwarde geest en zijn macht les'
komen treffend tot uiting', 4 okt: 'Man on the Moon'
na aanrijding
schreef een recensent in het 11 okt 'O Primeiro Dia'
ZANDVOORT - Politieagenprogrammaboekje van het 18 okt: 'Fucking Amal'
Rotterdams Filmfestival. „Het 25 okt' 'Todo Sobro Mi Madre' ten zagen maandag rond midfilmbeeld is opzettelijk vaag en 1-8 nov Russisch Filmfestival dernacht een automobilist een
fietser aanrijden op de Boulevard Barnaart. De automobiZFM en Antenne Bloemen- list is doorgereden. De fietser
daal werkten al op zondagmid- heeft geen letsel opgelopen.
dag samen bij een magazmprogramma Het is volgens Aan de hand van het kentevoorzitter G. van Kuijk de be- ken is de automobilist, een 33doeling dat die samenwerking jange Amsterdammer, aangeOpvallend is dat er maar uitgebreid wordt bij andere houden op de Verspronckweg
weinig mensen zijn die dage- programma's „Bovendien kan m Haarlem. De man was onder
lijks naar een lokale zender het soms voordelig zijn om met invloed: 1,5 promille, terwijl 0,5
luisteren. Dat is zowel lande- zijn tweeen spullen in te ko- maximaal is toegestaan. Zijn
lijk als in Zandvoort het geval. pen." Inmiddels is er een werk- rijbewijs is ingevorderd.
Zandvoort scoort relatief goed groep geformeerd die de momet 16 procent. Het germddel- gelykheden moet bekeken
de is 11 procent.
Voor l november moeten zij Toeristen
Bloemendaal komt niet voor verslag uitbrengen. „Het is
m het lijstje van de Olon, de met de bedoeling om onze on- botsen
ZANDVOORT - Een FransOrganisatie Lokale Omroepen afhankelijkheid op te geven.
Nederland. Voor Zandvoort is Dat mag trouwens ook met, man (41) en een Duitser (41)
dat jammer, want ZFM heeft want het feit dat we lokale in- zijn vrijdag op het fietspad
onlangs een intentieverklaring formatie brengen is nu juist langs de Boulevard Barnaart
met Bloemendaal getekend ons bestaansrecht," aldus Van tegen elkaar gebotst De Duitser stapte voor de fiets van de
om meer samen te werken.
Kui]k.
Fransman Beiden kwamen
daardoor ten val. De Duitser is
met hoofdletsel naar het
Spaarneziekenhuis in Haarlem
gebracht
ZANDVOORT - Kinderdagverblijf Pippeloentje houdt op 2
september van twaalf tot vijf uur een reunie ter ere van het
ADVERTENTIE
tienjarig bestaan
Tijdens de reunie zijn er allerlei activiteiten, van poffertjes
bakken tot en met een ritje in de zweefmolen Een kmpkaart
voor tien activiteiten kost vijf gulden Er ztfn films te zien die de
leidsters de afgelopen tien jaar van uitstapjes en smterklaasfeesten gemaakt hebben. Een film gaat over de musical van de
Agathakerk waarin diverse kinderen gefigureerd hebben.

Eén op de zes
luistert dagelijks
naar ZFM

Reünie bij Pippeloentje

ADVERTENTIE

Nieuw elan bij de Rabobank
Een nieuwe start voor kantoor Zandvoort, Rabobank Zuid-Kennemerland.
Frans Walthaus volgt per l september huidig kantoormanager Rik Lanting
op. Ook is de nieuwe bezetting van de teams adviseurs van het kantoor
rond.

Advertentieverkoop: H van Zanten
'hoofd), M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023)5717166
Fax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®perscom nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
Fax 5626283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
665 6321

Wonen, werken en leven
"De Rabobank is de bank van, voor en door klanten,
mensen en bedrijven uit Zandvoort en omgeving.
We wonen hier met z'n allen samen, we werken hier,
we leven hier Daarom hebben we als coöperatie
niet het doel om zoveel mogelijk winst te halen, om
aandeelhouders tevreden te stellen.
Die hebben we niet. In plaats daarvan willen we ons
juist inzetten om de ambities van onze relaties Ie
helpen realiseren. En daar zetten we ons ook actief
voor in. Om het nog concreter te zeggen' de wensen
van de klant staan voor ons centraal".
Foto- Combi Menno Gorter

Bezorging' Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571 7166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange
sloten bi] de Nederlandse Nieuwsbladpers

Hans van Pelt

31 aug t/m 06 sep

STURRT
IITTIÉ

Op het gebied van financiële dienstverlening veranderen de zaken in hoog tempo Frans Walthaus, financieel adviseur én de nieuwe kanloormanager,
daarover "De consument is veeleisend vandaag de
dag. En dat is alleen maar goed' De klant wil snelheid en gemak, vooral bij dagelijkse bankzaken Bij
specifieke financiële zaken, zoals bedrijfsfinancieringen, beleggingen, hypotheken en financiële toekomstplanning, vei wacht de klant juist deskundigheid, tijd en aandacht Uiteraard zetten we alle zeilen bij om aan die wensen tegemoet te komen.
Eerder dit jaar is er een aantal verschuivingen in de
personele bezetting hier in Zandvoort geweest. Na
een tijdelijke oplossing zit iedereen nu weer op z'n
plek. We gaan met nieuw elan van start!"

Zandvoortse zomer

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 5626211
Abonnementsprijzen ƒ 20,50 per kwartaal,
ƒ 37,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar
ƒ 19,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 2,10

Cinema Circms

Puntjes op de i
"Vooral op het gebied van financieel advies en planning is deskundig en vooral persoonlijk advies erg belangrijk Als je de moeite neemt om de klant en zijn zaken echt te leren kennen, kun je een gedetailleerd
plan op maat uitwerken. Dan kun je een geïntegreerd advies samenstellen, waarbij je rekening houdt met
allerlei aspecten, variërend van het nieuwe belastingstelsel lot en met beleggingen, vermogen, financieringen enzovoort Het gaat om de puntjes op de i. Dat is dan vaak nét wat het meeste voordeel oplevert.
Wat dat betreft is het goed nieuws dat de bezetting van onze nieuwe adviesteams rond is. Zo kunnen we
onze klanten optimaal van dienst zijn".

HOLLOW
MAN
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jFootcare

Zachtaardige Fries

•van Oxunpen

verovert Holland.

Voor al Uw
Schoenreparaties
specialist in
van Bommel, van Lier, •
Avang en van Greve
Aangesloten bij het SKNS

Van de erven van de
Friese zeiler Jouke de
Jonghe: extra zachte
korenmout.
Gestookt
volgens oud familierecept. En traditioneel
gedronken na barre zeetochten. Zóveel moeite
hoeft u er gelukkig niet
meer voor te doen, want
Joukes Korenmout haalt
u gewoon bij Dirck III.

.

liT.TfT1iU

KORENMOUT

Heeft u KLACHTEN
Voorvoetpijn

Enkelpijn
Aan deze klachten kunnen
we wat doen
Wilt u een afspraak bel dan

023-5715449.
Tevens een grote collectie
inlegzolen, ook voor
kinderen.

Vergelijkbare prijs J&95'

Last van eelt of likdoorns
en bent u op zoek naar een

Whisky 0,

PEDICURE met

elders 22,99

Cointreau
0,7 liter

elders J3&9T

aantekening van de
diabetische voet.
Ook bij ons.
Bel voor een afspraak'!

282

98

Particulieren Hoteleigenaren
Kamerverhuurders

De laatste week gaat in!

Gelengpijn

vat 69

HELE LITER

Let op '• Let op ƒ
Vele duizenden profiteerden reeds voor u
van deze sensationele

Failliööem

U kunt ons vinden in
Com. Slegersstraat 2
Zandvoort.

Van o.a.:

Dekbedden, overtrekken, hoeslakens, dekens, (ook voor
kinderen) pyjama's, nachthemden, handdoeken, enz.

VOORDELIGE KWALITEITSWIJNEN
Spitzkop Droë Steen

Ideaal voor bij de barbecue De licht gekleurde
Spitzkop Droe Steen ts een aangenaam geurende
witte wijn, geperst uit de fruitige Zuidafrikaanse
Steendruif

98

elders MT

Spitzkop Cinsaut/Shiraz

Voor alle dag een frisse, fruitige rode tafelwijn
Vriendelijk en lichtvoetig Ontstaan door een zorg
vuldige combinatie van Zuidafnkaanse en klassieke
" iropese druivensoorten uit de Rhönevallei

flessen 45,-

elders 10r9T

15?'

normale prijs 12,- tot 15,alle kleuren

98
98

Heerlijk bij uw frisse salade Volle kruidige witte wijn
uit het Spaanse wijngebied Penedes Afkomstig
uit het invloedrijke Torres-wijnhuis Rijk van smaak,
meteen lichte aangename tinteling

elders iW9T

EN DAN
LACHT HIJ
OOK WEER
AAN DEZE
KANT

98

Paardjes Montilla
medium dry of pale dry

2 LITER

Let op! Het is de laatste week !

Voor iets

elders U5"
HAARLEM Califomieplem 17 (naast D-reizeri)
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21
(Bi| Dirk v/d Broek Supermarkt)

heeft alle dranken!

geen pinapparatuur aanwezig!

De Brandwonden Stichting
organiseert campagnes om
brandwonden te voorkomen, verbetert de behandeling van brandwondpatiënten, doet wetenschappelijk onderzoek en
beheert de Nationale
Huidbank.

Pepsi Cola
literfles^

ALLE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/H 9 SEPTEMBER ZOLANG DE VOORRAAD STREKT DRUK EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN"

„LEKKERS"

BRANDWONDEN
STICHTING

Postbus IOI5
1940 EA Beverwijk
Tel (0251)275555
Giro: 20 21 22
Bank. 70 70.70 643

DIRCK III /leeft meer dan 50 slijterijen bel voor onze
ovenge vestigingen tijdens kantooruren 0172 • 447300

La Bonbonnière
H altestraat 33

U RIJDT AL EEN NISSAN MICRA VANAF

PROFITEER NU!

F 2 3 4 4 5 CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL

BTW

EN BPM

EXCL

APPELRONDO'S
APPEL SPECIAAL
GEVULDE KOEK
echt, U moet het proeven!

VERWUDERINGS

BIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Wie tussen l juli en 31

UITGESTELDE
BETALING OF
CLARION
CAR AUDIO
CADEAU!

Micra aanschaft profiteert
van

12

maanden

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 - Zandvoort

100 Jaar Autosport
50 Jaar Circuit Zandvoorf

Stunfprüs
van 69,00 voor 19.00
geopend 7 dagen per week
ma. t/mvr.
9.00-18.00 uur
za.
9.00-17.00 uur
zo.
13.00-17.00 uur

augustus 2000 een Nissan

uitge-

stelde betaling over een
bedrag

van

F 10.000,-

tegen 0% rente!
Of U kiest voor een gratis
Clarion

radio-

speler

compleet

CD-wisselaar

ter

N I S S A N . D E S I G N E D TO I M P R O V E Y O U R P E R F O R M A N C E . [N! SS AM )

Dus

kom

bij

Auto

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

cassette
met

wii je kranten bezorgen?

Veeneman

of

Wil je tijdens je vakantie wat EXTRA

AUTOMOBIELBEDRIJF

OOP
Bovenkerkerweg 5-9
Amstelveen
Tel. 020641 0818

0900-8998200
(20 cpm)

nu snel langs

Automobielbedrijf Vroegop

Hogeweyselaan 207
Weesp
Tel. 0294 48 00 41

Bel Interlanden Spreigroep

wil je 8,00 verdienen?

Geef je dan op als BEZORGER/STER'Auto Veeneman
Schepenbergweg 43
Amsterdam Zuidoost
Tel 020691 0201
Polderweg 104
Amsterdam Oost
Tel 020 6 6 5 0 5 5 1

Vragen over de
bezorging?

maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur

waarde

van F. 799,-

auto

NU

Beter slapen voor wakkere mensen
kom niet te laat want op = Op

NOG VIER .
OPERATIES

Aanrader bij provengaalse gerechten of rijke salades Zes maanden gelagerd op eikenhouten. Amen
kaanse fusten Kruidige mediterane kwaliteitswen
in de traditie van de Torres wijnfamilie

elders J4^9T

Torres Vina Sol Blanc

NU alle maten hoeslakens superkwaliteiten

Deze mooie dieprode wijn is uitstekend te combineren
met salades gegrilde gerechten en kazen De wijn is
gevinfieerd van dG druivensoorten Pmot Noir en Gamay
De smaak is licht kruidig met een plezierige afdronk
doos 6

Torres Sangre de Toro

krat 24
flessen

98

elders &95Bourgogne Grand Ordinaire

Gulpener Pils

van het
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.

TE KOOP
SCOOTER
MERK
TYPE
KLEUR
BOUWJAAR
INCLUSIEF
VERZEKERING
KILOMETERSTAND
SERVICEBEURTEN
PRIJS
TELEFOON

: HONDA (Harley model)
: SHADOW 50 AUTOMAAT
: BORDEAUX ROOD
: SEPTEMBER 1999
: AFDEKHOES, SLOT, HELM
: GELDIG TOT 1 MEI 2001
: 250 KM
: NOG TWEE TEGOED
:4250,: 06-54 65 39 88

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Concert Vocaviata
ZANDVOORT - Ensemble
Vocaviata geeft zaterdag 16
september een concert in de
Nederlands Hervormde Kerk.
Er worden werken van Haydn
en Mendelssohn uitgevoerd.
Aan dit concert wordt medewerking verleend door Lisette
Emmink, sopraan en Wybe
Kooijmans, orgel. Onder algehele leiding van Jaap de Boo.
Het concert begint om 20 uur,
toegang gratis.

Opening expositie

ZANDVOORT - De Sttjlkamer opent zondag een nieuwe
expositie. Er zullen werken te
bezichtigen zijn van José van
Waarde, schilderijen op doek
uit de periode 1994-1997, en
Rina Surjkerbuijk, beelden en
keramiek. De opening is zondag van 16 uur tot 18 uur. De
expositie zelf duurt tot en met
29 oktober.
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win ziet de ZRB-post vanuit zijn werk
Zijn avontuur bij de
reddingsbrigade begon
nadat een kennis vroeg of hij
een keertje mee wilde gaan
roeien. Diezelfde avond
werd Kevin Kerkman
gestrikt om mee te helpen
tijdens het
Zomerzottenfestival. Zo
rolde hij al op zijn negende
de ZRB binnen.
Tegenwoordig heeft hjj de
pech dat hij met mooi weer
m het strandpaviljoen van
zijn ouders werkt. „In het
begin vond ik dat heel erg,
maar nu ben ik wel gewend
aan mijn status als 'slechtweerlid' en probeer ik het zo
goed en zo kwaad mogelijk
te combineren."

Stoelen weg

ZANDVOORT - Tijdens surveillance zag de politie vrijdagmiddag vier mannen met vier
strandstoelen lopen op de
Boulevard Barnaart, richting
het terrein van een camping
aan de boulevard. Zij konden
geen aannemelijke verklaring
geven over de herkomst van de
stoelen. Vermoedelijk zijn de
stoelen weggenomen bij een
strandtent.
De vier mannen, in de leeftijd
van twintig en 21 jaar uit Ursem en Wageningen, zijn voor
verhoor ingesloten.

Geschept
ZANDVOpRT - Een 23-jarige Noordwijkse is vorige week
woensdag op haar brommer
geschept door een automobilist. Het ongeval vond om 13.10
uur plaats op de Zandvoortselaan. Op de kruising met de
Kostverlorenstraat verleende
een automobilist die rechtsaf
sloeg haar geen voorrang. De
Noordwijkse raakte lichtgewond. De veroorzaker van het
ongeval is er vandoor gegaan.
Het gaat om een bruin-rode
vierdeurs personenauto met
kofferbak. De auto heeft schade aan de rechterachterzijde.

M

IJN EERSTE echte actie herinner
ik me nog heel
goed. Ik was een
jaar of elf en ik mocht aan het
eind van de dag meevaren in
een snelle boot. Ik was hélemaal blij dat ze me meenamen.
Plotseling werden we opgeroepen, omdat er bij IJmuiden iemand vermist was. Op dat moment schoot door me heen:
'Wat als wij hem vinden?' Na
twee uur zoeken bleek het gelukkig om een vals alarm te
gaan en konden we weer terug
naar Zandvoort."
„Vanaf dat moment ben ik
vaker gaan 'posten'. Ik begon
het echt leuk te vinden, ook al
omdat ik steeds vaker mocht
meevaren. Af en toe kreeg ik
toestemming om zelf ook een
rondje te maken."
„Maar al snel kwam ik weer
oog in oog te staan met de werkeirjkheid: er was iemand uit
het water gehaald en die moest
beademd worden. Ik hielp met
het afzetten van het gebied.
Helaas, alle inspanningen waren voor niets, want hij had het
niet gehaald. Ook dan merk je

w

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Explosief
Boem! Er is een auto ontploft op het De Favaugeplem. De
mededeling komt tamelijk onverwachts Het is mijn tweede dag
brj het Zandvoorts Nieuwsblad, 14 oktober 1995. Ik weet nog met
of dit dagelijkse kost is voor Zandvoort of dat het echt iets
bijzonders is. Joan Kurpershoek weet het wel. Hij aarzelt niet
lang en sleept me meteen mee naar de plek des onheus.
Het De Favaugeplein is nagenoeg leeg. Een rood lint, een auto
in de verte tegen de garages. Een paar agenten die zich door het
open raam buigen naar de passagiersstoel.
Een beetje lacherig kruipen we onder het lint door. Ver komen
we niet. Binnen een paar minuten staat Jaap Hage, de politievoprlichter voor onze neus. Wat wij denken te doen en waarom
wij niet achter de afrastering blijven? Tja, wij doen ons werk.

Kevin, die vaak moet werken in het paviljoen van zijn ouders, kan alleen bij slecht weer naar de reddingspost
Toto Karin Schut

weer wat je allemaal meemaakt als je lid wordt van de
reddingsbrigade."
„Toch gebeuren er meer leuke dan minderleuke dingen.
Bovendien zijn het vaak de leuke dingen die je bijblijven. Wat
ik bijvoorbeeld nooit zal vergeten is een geslaagde reanimatie bij een vijfjarig meisje enkele jaren geleden. Het is aan het
begin van de middag en ik kom
net aanlopen. Meteen wordt
aan mij gevraagd of ik wel eens
bij een drenkeling ben geweest. Ik vertel dat ik wel eens
zp'n situatie heb meegemaakt,
niet wetende dat op het strand
op dat moment een meisje
wordt gereanimeerd."
„Meteen moet ik me omkleden en moet ik met een boot
mee. Tijdens het lanceren van
de boot krijg ik te horen waar
het om gaat. Op dat moment
word ik toch wel een beetje
bang. 'Straks haalt ze het niet,'
schiet door mijn hoofd. Natuuriljk redt ze het, hou ik mezelf voor."

*f " tlf
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Spanning en clichés in Hollow Man

Agent omver
ZANDVOpRT - Een 77-jarige automobilist uit Heemstede
heeft vorige week woensdagochtend om half tien een motoragent omver gereden. De
Heemstedenaar keerde op de
Boulevard Barnaart, maar zag
de motoragent over het hoofd.
Niemand raakte gewond.

Hervormde Kerk: zondag 10
uur ds mr J.W. Verwijs. Gereformeerde Kerk: zondag 10
uur prof dr A van Egmond uit
Bennebroek. Agatha Kerk: zaterdag 19 uur geen viering,
zondag 10.30 uur pastor Duijves met G. Boelen (orgel),
Lauren Jurrius (klarinet) en
Rellnde Jurrius (viool). NPB
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 10.30 uur geen
dienst.

' VAMDE

Perrie

Zwart-wit, een hoog knuffelgehalte en een paar mooie witte snorharen. Deze week
vraagt het Kennemerdierentehuis aandacht voor Perrie.
Deze wat oudere kater logeert
in het asiel. Hij steelt de harten van alle verzorgers. Regelmatig kruipt hij bij hen op
schoot en laat zich lekker
knuffelen. Met andere katten
kan hij prima opschieten, met
kindereu en honden wat minder.
Hij heeft wel een klein probleempje, want hij heeft wat
last van zijn blaas. Maar met
speciaal dieetvoer is er niets
aan de hand.
Wie wil deze knuffel opnemen? Meer informatie over
Perrie of over andere dieren:
het Kennemer Dierentehuis,
Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

Een scène uit Hollow Man

De Filmclub begint volgende week weer. Daarom nog een keer
een overzicht van de gewone films in het Circus. Deze week
draaien tot en met donderdagavond: 'Stuart Little' (half twee),
'The Flinstones in Viva Rock Vegas' (half vier) en 'Hollow Man'
(tot en met dinsdagavond zeven uur en half tien, op
woensdagavond alleen om half tien). Om hall acht wordt op 6
september de openingsfilm van Filmclub Simon van Collem
vertoond: 'Celebrity' van Woody Allen.
tuart Little' is het verhaal van een klein muisje dat geadopteerd wordt door een mensengezin en zich eerst nogal verloren voelt. 'The Flinstones in Rock Vegas' gaat over Fred die
zijn Wilma probeert te versieren, maar concurrentie heeft van
een rijke man in Rock Vegas.
'Hollow Man' behandelt het oeroude thema 'mens wordt onzichtbaar'. De film werd deze week in het AD neergesabeld, omdat het veel te clichématig is. Wie van een beetje spanning
houdt, zal er niettemin toch een redelijk interessante avond
mee beleven. Maar verwacht weinig diepdoordachte of originele
vondsten.

„Op het strand zijn enkele
andere leden al begonnen met
reanimeren en wordt ons gezegd dat we het gebied moeten
afzetten. Tja, en dan breken er
moeilijke ogenblikken aan. We
kijken naar dat kleine meisje.
De tijd kruipt heel langzaam
voorbij. De spanning is van alle
gezichten af te lezen. Vijf minuten verstrijken, tien minuten
en nog steeds wordt ze gereanimeerd. Eindelijk de verlossing: het meisje komt bij be-

leen geholpen heb met het afzetten heb ik een enorm gevoel
van trots."
„Er zijn weinig dingen die
meer voldoening geven dan als
je ziet dat zo'n klein meisje
weer tot leven wordt gebracht.
Maar ook dingen als het bewaken van grote evenementen als
zeil- en catarnaranwedstrrjden
zijn altijd erg leuk om mee te
maken."
„Hoe langer je bij de reddingsbrigade zit, hoe leuker

'Natuurlijk redt ze het,
hou ik mezelf voor'
wustzjjn."
„Het bange gevoel verdwijnt
op dat moment en maakt
plaats voor een geweldig gevoel van blijdschap. Als iedereen weer terug is op de post
wordt de blijdschap met elkaar gedeeld. De dag kan niet
meer stuk. Ondanks dat ik al-

het is. Niet alleen omdat je
steeds meer mag, maar ook
omdat je de andere leden
steeds beter leert kennen. In
de beginjaren dat ik er zat was
ik verreweg de jongste en had
ik eigenlijk weinig contact met
de andere leden, maar gaandewég kreeg ik steeds meer con-

Minder verschil
dan het lijkt
Zandvoort heeft voor een
plaats van 16 duizend
inwoners een relatief grote
middenstand. Hier vind je
nog de kleine winkels naast
de grote ketens. Toch is
ondernemen in een
badplaats soms lastig. Hoe
kijken jonge en ervaren
ondernemers tegen hun vak
aan? Deze week: fruit en
fournituren: minder verschil
dan het lijkt.
Tonny en Piet Stokman (fowniturenwinkel Singer) over
groenteboer Daniel: „Het lijkt
mij lastig inkopen als je elke
dag een vers product moet leveren "
Daniel over Stokman: „Wat
een gigantisch assortiment,
hoe houden ze dat allemaal
bij?"
ZANDVOORT -„Ja, hoor ik
heb het gevonden," roept Tonny Stokman (54) met haar
hoofd in een kast waar de honderden verschillende knoopjes
in worden uitgestald. Blij gaat
de klant de deur uit. „Ach, het
gaat nu misschien maar om
een knoopje van 35 cent. Maar
ik heb nou eenmaal een engelengeduld en vindt het een
sport om te vinden wat ze zoeken." Tonny en haar man Piet
(56) hebben samen sinds tien
jaar de fournituren en hobbywinkel Singer.
„Gaat het zo, wacht U maar
even." Daniel (27) loopt om de
balie heen en legt behoedzaam
de zojuist gekochte groenten
in de tas van de oude dame. Hij
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Berichten
en tips voor
^
deze rubnek met
-Ozakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bi) het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

is sinds twee jaar eigenaar van
Daniel Groente en Fruit. Twee
ondernemers die dol zijn op
hun vak en het graag hun klanten naar de zin maken.
De
ontstaansgeschiedenis
van hun winkel is echter wel
heel anders. Na een lange loopbaan als chef technische
dienst bij onder andere textielfabrikant Laimbock, besluit
Piet in 1990 voor zichzelf te beginnen. Hij zegt zijn baan op en
koopt een pand aan de Prmsenhofstraat. „Ik ben destijds
met niets begonnen, vier machines om te verkopen en een
kastje met wat ritsen, garen en
band."
Daniel daarentegen is gelijk
met een complete zaak begonnen. Hij nam twee jaar geleden
de groentezaak over van Aart
van der Veer. Niet het pand,
want dat huurt hij,maarwelde
goodwill en de complete inventaris.
Daniel: „Ik zet onze familietraditie voort, mijn opa en vader zijn ook groenteboer. Als
klein jongetje ging ik met opa
mee naar de boer om groente
in te kopen. Bij mijn vader heb

Alarmnummer: 112.
september geldt: avonddienst
Politie: 112, of bureau Hoge- (18-20 uur) en weekenddienst
weg 5745111.
(zat. 11-12.30 en 17-18, zon.
Brandweer: 112, of kazerne 11.30-12.30 en 17-18) Zeestraat
5740260.
Apotheek, (tijdelijk gehuisvest
Ambulance: 112, of 531919] op) Engelbertsstraat 90a,
(CPA).
5713073. In het weekend is de
Apotheek: Er is een nieuwe re- Centraal Apotheek op de Gegeling sinds l mei 2000. Vanaf dempte Oudegracht in Haar20 uur heeft de Centraal Apo- lem zaterdag en zondag de
theek op Gedempte Oude- hele dag open.
gracht 103 in Haarlem dienst. Huisartsen: In het weekend en
Voor woe 30 augustus en don 's avonds 5730500 of 112.
31 augustus geldt: avond- Dierenambulance: 5246899.
dienst (18-20 uur) door de Kennemer Dierentehuis: KeeZandvoortse Apotheek, Raad- somstraat 5, 5713888.
huisplein 10, 5713185. Voor vrij Vermiste/gevonden
dieren:
l september tot en met don 7 5383361 (Amivedi) en 5343440

19 tot en met 25 augustus 2000
In ondertrouw
Nicolaas ten Broeke en Marije
Janse.
Getrouwd
Johannes Auke Swart en Natascha Olga Henrica van den
Berg.
Geboren
Jade Margie Catharina Oord,
dochter van Alexandre Gilbert

oog
en

Over de kop
ZANDVOORT - Een elfjarige jongen uit Haarlem is donderdagmiddag op de Hogeweg
over de kop geslagen doordat
hij over een baksteen reed. Hij
kwam hierbij met zijn hoofd tegen een geparkeerde auto. De
jongen heeft vermoedelijk een
hersenschudding opgelopen
en is voor behandeling naar
het Spaarneziekenhuis vervoerd, waar hij een nacht ter
observatie is opgenomen.

Met

Oord en Katerine Johanna Sabine Ansems.
Zenja Ottens, dochter van Patrick Ottens en Linda Elisabeth Dijkman.
Eva Luna Laila van Tetterode,
dochter van Olivier van Tetterode en Amber Aimabel Potts.
Overleden
Maria Theodora van der KolkHandgraaf, 95 jaar.
Van links naar rechts: Piet Stokman, Tonny Stokman en Daniel
Maria Slagtveld, 88 jaar.

tact met hen en kwamen er
steeds meer leden van mijn
leeftijd bij. In de negen jaar dat
ik nu bij de brigade zit, heb ik
er heel wat vrienden bij gekregen."
„Aangezien mijn ouders het
strandpaviljoen naast de reddingspost hebben, is het misschien wel logisch dat ik bij de
ZRB ben gekomen. Ik zit er
immers vlak brj en kan er dus
altijd naartoe. Maar het heeft
toch ook een nadeel. Met mooi
weer moet ik op het strand
werken. In het begin had ik
daar weinig last van, omdat ik
toen nog te jong was om te
werken. Hoe ouder ik echter
werd, hoe meer ik op het
strand moest werken, niet alleen in -de weekenden maar
ook door de week. Als het tenminste mooi weer is."
„In het begin vond ik dat
heel erg, maar nu ben ik wel
gewend aan mijn status als
'slecht-weerlid' en probeer ik
het zo goed en zo kwaad mogelijk te combineren."

Mijn eerste kennismaking met Zandvoort Geen saai dorpje.
Een dorpje aan de zee waar politici nog weieens met elkaar
rollebollen, kroegbazen trachten zich tevergeefs te verenigen
(alhoewel, er is nu een nieuwe club. Zou die het redden?) en
burgers zich opwinden over de vraag hoe ze hun eigen woonplaats moeten bereiken of hun auto moeten parkeren.
Vraag een echte Paap, Keur of Kerkman naar zijn mening over
Zandvoort en je krijgt vast wel wat gemopper over je heen. Maar
de eindconclusie is altijd: voor geen goud wil ik hier weg.
Ik ga wel weg. Vandaag om precies te zijn. Niet omdat ik niet
van Zandvoort hou. Integendeel, ik ben er verliefd op geraakt
vanwege de vele ontzettend aardige mensen die vijf jaar lang
hun verhalen aan mij wilden vertellen.
Maar ja, ik ben ook verliefd op mijn Peter. Daarom ga ik
vandaag trouwen op het raadhuis. Met hem begin ik een nieuwe
toekomst onder een nieuwe naam. Voortaan ben ik Monique van
Klaveren.
Als afscheidscadeau heb ik nog wat in petto. Wat dacht u van
een bommetje?
Monique van Hoogstraten

Groene vingers
Meneer Visser uit de Boerlagestraat geeft zijn zonnebloemen
nog altijd duivenmest. En dat helpt, want ook dit jaar komen zijn
bloemen boven de 4 meter uit. Ze zijn zelfs bijna 4,5 meter hoog.
Wie benieuwd is naar wat hij met zijn groene vingers weet te
bereiken, is altijd welkom op nummer 19.

Beeldig beeld
Mark Sjerps heeft er lang aan gewerkt, maar nu is het zover. Zijn
beeld is dinsdag geplaatst brj het 'huis met de bollen' (Kostverlorenstraat 105). Het beeld is prachtig geworden.

Bijzondere getuigen

Het komt wel vaker voor dat mensen gaan trouwen, maar zelden
ik een goede leerschool gehad, zullen zij kiezen voor getuigen van 90 en 86 jaar oud. Laeticia van
dus ik wist wel wat me te wach- Lingen en John van de Meent zijn maandag getrouwd. Haar
ten stond toen ik een eigen ooms Kas en Piet van Lingen waren er getuige van.
zaak ging beginnen. Hier in de
Grote Krocht 25 zit ik natuurlijk op een zogenaamde A-locatie, het is perfect om naast
een grote supermarkt te zitten. Want al krijg ik maar 10
procent van de klanten van Albert Heijn, dan ben ik al dik
tevreden."
Piet en Tonny (54) beamen
dat de locatie van een winkel
heel belangrijk is. „Wij hadden
in onze vorige winkel helemaal
geen loop. Bovendien daalde
de omzet van de naaimachineverkoop dramatisch. Toen wij
yrjf jaar geleden naar dit pand
in de Zeestraat 48 verhuisden,
zijn wij ook hobby- en creatieve artikelen gaan verkopen,"
zegt Piet en geeft een rondleiding door zijn winkel. ledere
vierkante meter is volgepropt
rnet knutselspullen. Ze blijven
via de vakhandel goed op de
hoogte van alle nieuwtjes
„Het grote verschil tussen
jullie en mijn branche is natuurüjk dat ik een vers product
verkoop," zegt Daniel. „Ik sta
iedere ochtend om half zes op „Het was ontzettend leuk. We zagen op een gegeven moment zelfs de
om naar de Centrale Groot- Sedov, dat grote Russische schip, naast ons afmeren," vertelt Freek
handelsmarkt in Amsterdam Veldwisch van De Wurf.
De Zandvoortse folklorevereniging heeft woensdag op verzoek
te gaan. Zo blijf ik ook per dag
bij met nieuwtjes en de behoef- van de VW in klederdracht bij Sail reclame gemaakt voor Zandte van de klanten. Het klinkt voort samen met dorpsomroeper Klaas Koper.
De Wurf deed verschillende keren voor hoe een visafslag werkt en
gek, maar ik hou ook het weerbericht bij. Mooi weer' Dan wat voor kleding bij welke gelegenheid wordt gedragen. De groep
koop ik gelijk meer sla, toma- kwam daarmee zelfs op televisie. Bij de kraam van De Wurf sloeg het
wasrek met lange onderbroeken het beste aan volgens Freek.
ten en fruit in.
Foto F Veldwisch
Tony: „wij werken vijf dagen
in de winkel, op zondagmiddag "~
ADVERTENTIE
'
nemen we de voorraden op en
maandag zijn we de hele dag
naar de groothandel. Veel vrije
tijd blijft er dus niet over."
„Dat komt mij bekend voor,"
lacht Daniel. „Gelukkig kan ik
met weinig slaap toe want
meer dan vijf uurtjes per nacht
zit er niet m." Dat een onderSpeciaal voor de lezers van.
nemer ook altijd reserves moet
kweken heeft hij begin dit jaar
ondervonden. „De renovatie
44et2?andvootts Nieuwsblad
van de Grote Krocht duurde
lang. Dat heeft mij een hoop
omzet gekost. Maar nu loopt
het weer als een trein. Tja, dat
soort risico's horen er nou eenHeerlijke
maal bij."
Ondanks de risico's zijn zoZeeuwse mosselen.
wel Daniel van den Broek als
Piet en Tonny Stokman het erGeserveerd met 3 soorten sausjes,
over eens dat er niets mooiers
stokbrood en Franse frietjes,
is dan het vrije ondernemerschap. „Of je nu fruit of garen
natuurlijk geniet u gratis van ons saladebuffet!
verkoopt, wij hebben allebei
met klanten te maken. En dat
is het leukste dat er is."
ƒ 32,50 per persoon
Daniel staat nog aan het begin van zijn leven en bruist van
Lekker gezellig !
energie om zijn zaak succesvol
voort te zetten. Het echtpaar
Stokman is anders bezig met
*Bel voet reserveringen.
de toekomst: zij zijn voorzichtig naar een opvolger aan het
zoeken. „Toen mrjn broer eniO23 S7GO7&Q
ge tijd geleden plotseling overleed, zijn wij wakker geschud,"
legt Piet hun beslissing uit.
„We realiseren ons nu meer
AVORl DWIDE HOSOTALITY
dan ooit dat er meer is dan
werken alleen. Het is wel een
beetje dubbel hoor, want wij
GOLDEN TULÏP
gaan nog steeds iedere dag
met heel veel plezier naar onze
Burg van Alphenstraat 63, 2041 KG Zandvoort
zaak."
Marleen Grotenhuis

Wapperende onderbroeken
en klapperende zeilen

Onbeperkt

woensdag 30 augustus 2000
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FIJNE VAKANTIE GEHAD ?

verantwoordelijkheid
betekent veel vrijheid!
Voor de divisie Somatische Zorg,
locatie Leo Polakhuis, zijn we op
zoek naar een:

Antaris heeft ca. 1500 cliënten
onder z'n hoede. De helft van
hen woont zelfstandig, de
overigen in een verzorgingsof verpleeghuis. Wij denken
dat onze cliënten zelf het
beste weten wat ze nodig
hebben. Onze zorg- en dienstverlening richt zich dus op
hun behoeften, in aanvulling
op zelfredzaamheid en eventuele mantelzorg. Bij Antaris
werken ruim 800 mensen op
drie locaties in Amsterdam
West: het Leo Polakhuis,
De Drie Hoven en Dienstencentrum Joannes de Deo.
Teamgeest, een goede werksfeer en scholingsmogelijkheden staan hoog in ons
vaandel.

TE KOOP
GEVRAAGD:

in groene
omgeving van

: JHR. P. N. QUA R LES VAN UFFORDLAAN 9
ZANDVOORT
Op goede locatie gelogen aan het wandelpark "Kostvertoren" royale twee onder
een kap woning met zonnige voor- en achtertuin, oprit voor meerdere auto's en garage. Indeling: Enlree, ruime hal, toilet, royale woonkamer met open haard en
schuifpui naar tuin, ruime open keuken, bijkeuken met wasmachine-aansluiting
doorloop naar garage, ca. 14 meter diepe achtertuin met vijver. 1e etage: 3 ruime
slaapkamers waarvan 2 met wastafel en een balkon, ruime badkamer met ligbad/separate douche/toilet, wastafel. 2e etage: Ruime slaapkamer, veel bergruimte en c.v. opstelling.
VRAAGPRIJS ƒ 989.000,- k.k.
in Euro ca.
443.788,- k.k.

Zandvoort !

Medisch secretaresse/
doktersassistent (m/v)

•SK»tóry.JjK«tö:rK*_:?M&as:i«

Voor 19 uur per week (3 a 4 dagen)
Binnen de functie van medisch secretaresse vindt een verschuiving plaats
naar taken van een doktersassistent. We zijn daarom op zoek naar iemand
met een diploma doktersassistent of de bereidheid dit diploma te behalen.
De twee medisch secretaresses zijn werkzaam voor zowel het verzorgingshuis
als het verpleeghuis en vervangen elkaar bij afwezigheid.
De belangrijkste werkzaamheden:
Voor bewoners maak je afspraken bij poliklinieken en artsen, en je regelt
hiervoor het vervoer. Je verricht laboratoriumwerkzaamheden, verwerkt de
opname- en ontslaggegevens en maakt dagrapporten.
Daarnaast behandel je de post ten behoeve van de paramedici en verpleeghuisartsen. Je organiseert het huisartsenspreekuur ten behoeve van bewoners
van het verzorgingshuis en biedt secretariële ondersteuning aan de huisartsen
van het verzorgingshuis. Tenslotte houd je ook het archief bij.

HOGEWEG 62/6
ZANDVOORTi:
Goed onderhpuden, modern, tweekamerappartement op do 1e etage met balkon op het zuiden en klein balkon op hot noorden, gelegen nabij dorpscenIrum on op loopafstand van het strand. Indeling: entree, gang met garderobe
; kast, toilet mei fonteintje, woonkamer met hall open keuken en balkon op het
; zuiden, ruime slaapkamer met balkon en toegann lot badkamer met douche,
iwastalel en wasmachine-aansluiting. Eigen berging. Algemeen: Servicekosten
^ca. ƒ 125.— per maand. Aanvaarding in overleg
i VRAAGPRIJS f 285.000,- k.k.
in Euro ca. 129.327,- k.k.

'• BURG. VAN FENEMAPLEIN 10/6
ZANDVOORT
Ruim en verzorgd appartement gelegen op de derde etage mei
uitzicht op zee, boulevard en plein, in centrum dorp en nabij
openbaar vervoer. Het appartement heelt een balkon aan landén zeezijde en het gebouw is voorzien van een lifl. Indeling: ert'•. tree, ruime hal met kastenwand, riante L-vormige woonkamer
mei open haard en toegang tot een balkon met uitzicht op zee
: Hoofdslaapkamer met vaste kast, moderne keuken met diverse
inbouwapp. en toegang tol een balkon, 2e slaapkamer met vaste kast en wasmachine-aansluiting, separaat toilet met badka:
mer met ligbad en wastafel met ombouw.
Algemeen: Oppervlakte van het appartement ca. 100 m2
Servicekosten incl. verwarming, warm/koud water
Aanvaarding in overleg
} VRAAGPRIJS ƒ 525.000,- k.k.

in Euro ca.

VAN SPEYKSTRAAT 24
ZANDVOORT
Vrijstaande woning met zomerhuis en tuin gelegen op loopafstand
van het strand en station. Indeling: entree/hal, gang met toilet, keider, ruime woonkamer met (open) haard en schuifpui naar serre
semi open keuken. 1e etage: 3 slaapkamers, balkon, badkamer met
ligbad, 2e toilet en wastafel, Ind. zomerhuis met eigen ingang: keuken, woonkamer, douche/toilet, slaapkamer. Algemeen: Verrassend
ruime woonkamer met gashaard. Nabij strand, centrum en openbaar
vervoer gelegen. Deel van de tuin wordt gehuurd van de gemeente
Zandvoort ad ƒ125,05 per jaar geïndexeerd. Voorbehoud gunning
verkoper. Oplevering in overleg.
VRAAGPRIJS/ 498.000,- k.k.
in Euro c3- 225,980,- k.k.

230.235,- k.k.

i PATRIJZENSTRAAT 46
ZANDVOORT:
i Op de tweede etage gelegen
: driekamerhoekappartcment
met zonnig balkon op zuiden
i en vrij uitzicht. Voldoende par; keergelegenheid rondom het
gebouw gelegen nabij duinen *"
ien strand.
'Indeling: Entree, hal, toilet, eeti kamer, keuken met balkon,
i doorloop naar badkamer met
; douche en wastafel, woonka: mer met mogelijkheid' van open
: haard en deur naar balkon op
het zonnige zuiden, slaapka: mer met vasle kast, Berging
i Nieuwe lamel-parketvloer door
: het gehele appartement.

Opleiding en profiel:
Je beschikt over het diploma doktersassistent of bent bereid dit te behalen.
Je bent vaardig op de computer (Word en Excel).
Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-V&V. De functie is ingeschaald
in FWG 30. Het salaris bedraagt minimaal f 2.757,- en maximaal f 4.103,- bruto
per maand bij een volledig dienstverband.

' Algemeen: Voorbehoud verhangende woonruimte. Nabij
: waterleiding-duinen gelegen
! Aanvaarding in overleg.

Laat ons
weten
wat u
zoekt!

: STATIONSPLEIN 23
ZANDVOORT
Ruim woonhuis aan de rand van het centrum, nabij slation en
i strand; door ligging en indeling zowel geschikt voor zelfbewoning
als deelverhuur. Indeling: Vestibule, gang, trapkast, kast met c.v.
opstelling, toilet, woon/eetkamer mei kasienparlijen en mogelijkheid voor open haard, open keuken. 1e etage: Badkamer met ligbad/wastafel en wasmachine-aansluiting, twee slaapkamers met
: inbouwkaslen en balkon voor en achter, kleine Kamer, 2e toilet. 2e
etage: Woonkamer met keukenblok en dakkapel, slaapkamer mei
dakkapel, badkamer met ligbad/3e toilet en wastafel. 3e etage:
Vhzo trap naar bergzolder, Algemeen: Veel originele details zoals
^glas in lood/schuifdeuren en parketvloer, Tuin op hè
het westen ca. 10
meter diep. Aanvaarding in overleg
; VRAAGPRIJS ƒ 640.000,- k.k.
in Euro ca
290.420.- k.k.

; VRAAGPRIJS ƒ 350.000,-k.k.
in Euro ca,
158.823,-k.k.

Sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Carla
Kristel, interim-afdelingsmanager Zorg Middenmeer, telefoon 020 - 667 74 71.
Je schriftelijke sollicitatie met C.V. kun je binnen veertien dagen richten aan
Antaris, t.a.v. M.H. van Vliet, personeelsadviseur, Postbus 9225,
1006 AE Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer 4e-45A-00.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Praktijk-opleidingen tot nagelstyliste bij:

Antaris
ZORG VOOR ELKAAR

'AK
ENTRALE

AMSTERDAM
ZANDVOORT,

O

Dak-, lood- en zinkwerk
vraagt met spoed
Alwaye Peautfful Nail

volslagen dakdekker

Wij zijn met vakantie van 3 t/m 11 september
Zeestraat 48
Tel. 5720072

SINGER ÉN
LEWENSTEIN

i.b.v. rijbewijs

Bel voor meer informatie naar
Pijlslaan 110 Haarlem 023-5 245005
Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000
medewerkers en haar
bemiddeling voor
3500 alfamedewerkers
een van de grootste
zorgaanbieders van

Nederland. We bieden
een compleet pakket

van thuiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in

staat om zo goed
mogelijk thuis te
blijven wonen.

Trendy armbanden':

of

;yV -speldeni (siliconen) trans' ;;:paranti elastiek'..: ' ; : • . ; •
; i.:V: bij: ons volop! '.;. ; ' : . /
*! -: ^verkrijgbaar ;: " v;

die ervoor opgeleid willen worden.

cvz
Amsterdam Thuiszorg is op

situaties snel te analyseren en

zoek naar nieuwe collega's.

vervolgens probleemoplossend

Gemotiveerde verpleegkundigen

op te treden. Plezier in het geven

die het leuk vinden te werken

van consultatie aan collega's van

met een cliëntengroep die de

lagere kwalificatieniveaus vinden

sfeer en de diversiteit van

wij eveneens belangrijk.

Amsterdam weerspiegelt.

Je beschikt over een rijbewijs B

Wij zoeken voor de regio Oud-

of je bent bereid je met een

Zuid/Zuideramstel verpleeg-

snorfiets te verplaatsen.

kundigen voor de avonddienst.

Ons aanbod
Je taken

Een salaris volgens de CAO-

Je bent voor de genoemde

Thuiszorg schaal 8, minimaal

stadsdelen gedurende de avond-

ƒ 23,75 en maximaal ƒ 33,04

uren bereikbaar voor urgente

bruto per uur exclusief onregel-

verpleegkundige zorgvragen.

matigheidstoeslag. Daarnaast

Je adviseert collega's van andere

een goede vervoerskostenver-

kwalificatieniveaus en verleent

goeding, parkeervergunningen

enige verpleegkundige zorg.

en een mobiele telefoon. Wij

Afhankelijk van de contract-

bieden verder specifieke scho-

omvang zijn de werktijden van

ling voor het verkennen van

14.30 tot 23.00 uur of van

hulpvragen en voorkomende

17.00 tot 23.00 uur. Er zijn

verpleegkundige handelingen.

5 avonden per vier weken.

Belangstelling?

Brugstraat 7, 2042 LG Zandvoort.
College voor zorgverzekeringen

(020) 573 25 84. Je schriftelij-

HBO-V of Verpleegkundige A,

ke sollicitatie met c.v. kun je

Fulltime

eventueel aangevuld met het

binnen veertien dagen richten

diploma MGZ. Ook beschik je

aan Amsterdam Thuiszorg,

over aantoonbare diagnostische

Antwoordnummer 47 120,

en coachende vaardigheden.

1070 WB Amsterdam (postzegel

Je bent in staat onverwachte

niet nodig).

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Meer w e t e n over EHBO? Bel 070 338 32

L/c nieuwe collega:
• verricht chauffeurswerkzaamheden;
• richt vergaderruimten in en verleent assistentie bij
verbouwingen en verhuizingen;
» draagt op verzoek zorg voor levering uit het magazijn;
• verricht andere voorkomende werkzaamheden binnen
de afdeling.
De nieuwe medewerker Gebouw en Service:
m beschikt over een rijbewijs B/E en enkele jaren
rijervaring;
• heeft goede contactuele vaardigheden;
• heeft een flexibele en dynamische instelling met
gevoel voor dienstverlening.
Het CVZ biedt een salaris, afhankelijk van leeftijd
en ervaring, tot maximaal f 3.884,- bruto per maand
(schaal 3). Verder kent het CVZ flexibele werktijden,
23 vakantiedagen en 26 ATV-dagen per jaar,
een I3e maand en een ABP pensioenvoorziening.

Iedereen wilde dat ik opstond-1£
met die dikke enkel. Toch fijn
dat Eric beter wist, anders had
ik misschien wel nooit meer
kunnen snowboarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mw. drs. K. ten Hove, personeelsadviseur, tel. 020 - 3475419.

Het Oranje Kruis
http://www.ehbo.nl
32
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TELEFOON 023 5731390

Reparatie
alle merken
naaimachines
Kledingreparaties

J$Ye verder wil komen
krijgt hier alle kansen!

De afdeling Facilitaire Ondersteuning (FO) is belast
met de zorg voor de onroerende en roerende goederen
en verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals
post- en archiefzaken, vormgeving van publicaties,
reproductie, bedrijfsrestauratie, technische zaken, huishoudelijke zaken, magazijn en chauffeurstaken. In de
ondersteuning van deze primaire processen staat zowel
de interne als de externe klant centraal en is een scherp
oog voor kostenbeheersing en marktconformiteit een
vereiste. De afdeling streeft ernaar iedere medewerker
flexibel in te zetten en zo goede doorstroommogelijkheden te bieden in het facilitaire veld. De onderafdeling
Gebouw en Service is medeverantwoordelijk voor
de ondersteuning van het primaire proces. Wegens de
drukke werkzaamheden zoeken wij een extra:

Je beschikt over het diploma

Vleugels, zorgmanager, telefoon

Fax 0235731393

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is
de opvolger van de Ziekenfondsraad. Het CVZ kent
twee bestuursorganen. He! bestuur van het CVZ en
de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie (CTU).
Het bestuur van het College coördineert en financiert
de uitvoering van de belangrijkste verzekeringswetten
op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland:
de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Het College beheert de overheidsgelden voor deze wetten en wijst die gelden toe aan
zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het CTU ziet
erop toe dat de gelden goed besteed worden.

Medewerker
Gebouw en Service m/v

Bel voor nadere informatie Paul

Je profiel

U kunt uw schriftelijke sollicitatie binnen twee weken
na verschijning van deze advertentie sturen aan het College
voor zorgverzekeringen, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen,
onder vermelding van vacaturenummer 31.
U kunt ook reageren per e-mail: khove@cvz.nl
Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

:

':i kralenén/vëiligheids-v^-;...

jongens

contracten mogelijk vanaf

Amsterdam
Thuiszorg

leerling dakdekker

•

^"^

-

- - - - - - - - - -••-~'«^s--x^^fr
- , . A--->!-ï:i.^3

Wil jij oudere mensen helpen zo veel
mogelijk zelf te doen? En ze verzorgen als ze dat nodig hebben?
En samen met je collega's zorgen
voor een prettig woon- en leefklimaat op de afdeling? Op onze
verzorgingshuis- en verpleeghuisafdelingen en extramuraal hebben
ze jouw vakkennis en aandacht hard
nodig.
Antaris heeft ca. 1500 cliënten
onder z'n hoede. De helft van
hen woont zelfstandig, de
overigen in een verzorging:- of
verpleeghuis. Wij denken dat
onze cliënten zelf het beste
weten wat ze nodig hebben.
Onze zorg- en dienstverlening
richt zich dus op hun behoeften,
in aanvulling op zelfredzaamheid en eventuele mantelzorg.
Bij Antaris werken ruim 800
mensen op drie locaties in
Amsterdam West: het Leo
Polakhuis, De Drie Hoven en
Dienstencentrum Joannes de
Deo. Teamgeest, een goede
werksfeer en scholingsmogelijkheden staan hoog in ons vaandel.

Ziekenverzorgende (m/v)
Ben je gediplomeerd ziekenverzorgende, verzorgend IG, of heb je het
diploma MDGO-VP?

Bejaardenverzorgende

(m/v)

Heb je het diploma bejaardenverzorgende of MDGO-VZ of het diploma
verzorgende algemeen?
Wij zoeken mensen met pit: zelfstandig, verantwoordelijk. Van die collega's
waar je op kunt bouwen. Wij bieden je een dienstverband voor onbepaalde
tijd. Je kunt kiezen of je fulltime of parttime bij ons wilt komen werken.
Je krijgt de kans verder te leren en door te stromen naar andere functies.
De locaties van Antaris in Amsterdam Nieuw-West zijn goed bereikbaar met
openbaar vervoer, maar er is ook voldoende parkeergelegenheid. We hebben
een aantrekkelijke reiskostenvergoeding. Verder gelden de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen.
Iets voor jou?
Wil je meer weten, bel dan met Riny Post, telefoonnummer: (020) 617 74 05.
Wil je solliciteren, doe dat dan binnen tien dagen na het verschijnen van dit
blad. Schrijf een briefje aan: Antaris, afdeling PO&O mevrouw E.A.
Tanoesetiko, personeelsadviseur, Postbus 9225, 1006 AE Amsterdam.
Vermeld in je brief het vacaturenummer: 4e-51-00.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Terugroepactie

Compacte klasse in
een aluminium jasje
D

e hightech Audi A2 weerspiegelt de voorsprong door techniek waar het merk 20 prat op gaat als geen ander model.
Het is het eerste volumemodel dat beschikt over een aluminium carrosserie. Dat is niet het enige unieke aan de A2. Zijn
uiterlijk zorgt voor nieuwsgierige blikken. Automobilisten kijken
bij het inhalen nog eens op de kleine grille of er echt vier ringen
op staan. "Heb ik het wel goed gezien dat dit een Audi is", hoor
je ze denken.

De Audi A2 heeft een carrosserie
van aluminium

Heel apart is de toegang tot de
motorruimte. Voor inspectie van
het oliepeil is er een kleiner luik,
voor groot onderhoud kan de kap
open.

Nissan herstelt lakschade zonder spuiten

N

issan introduceert een procédé waarmee
kleine beschadigingen van de lak zonder
kostbaar spuiten onzichtbaar zijn te herstellen. Het heet Finishine en maakt deel uit van
de Quality Repair Schadeservice waarmee de
dealers van dit Japanse merk werken. Dit programma staat borg voor eerste klas herstel, met
behoud van de fabrieksgarantie, tegen de laagst
mogelijk kosten.

kostenbesparing op. De reparatie kan tot vijftig procent lager uitvallen dan bij de traditionele methode van
het herstellen van schade. Daarnaast neemt het schadeherstel weinig tijd in beslag, zodat de auto vaak op
dezelfde dag weer opgehaald kan worden. En ook het
milieu ondervindt baat bij deze herstelmethoden.
Overigens blijft de garantie op de carrosserie onvoorwaardelijk gehandhaafd bij toepassing van Momidashi
en Finishine.

Toch komen de familietrekken van
de A2 duidelijk overeen met die
van zijn broers uit Ingolstadt. Zijn
front heeft wat weg van de TT, net
als de uitgeklopte spatborden die
als spieren op de zijkant geproportioneerd zijn. De A2 heeft een hoge
taillelijn. De daklijn loopt opmerkelijk schuin af waarna deze bijna
loodrecht naar beneden knikt. Het
bescheiden spoilertje is standaard.
Audi toont lef met dit design. Het
merk heeft dat de laatste jaren overigens vaker gedaan, bijvoorbeeld
met de A6. In dat opzicht lijkt de
VW-dochter in niets meer op het
merk uit het begin van de jaren
tachtig. De toenmalige 80 riep
associaties op met 'lederhosen'
dragende Tirolers.

eigenlijk alles wat de bestuurder
zelf dient bij te houden. Want als
het goed is hoeft de motorkap
nooit open. De aluminium motorbedekking, die praktisch niets
weegt, kan je er overigens in zijn
geheel afnemen.
De A2 heeft een nieuw ontworpen
dashboard. Gelukkig is er geen A3
dashboard in gemonteerd. Niet dat
er iets mis is met dat instrumentarium maar je wilt een keer iets
nieuws zien. Het interieur van
Audi's kleinste komt minder zakelijk
over dan in de andere modellen.
Opvallend is de soort handgreep
boven het dashboardkastje. In de
Exclusive-uitvoering is een deel van
het binnenste uitgevoerd met een
beige bekleding. Dat staat heel chi-

que, zeker in combinatie met het
'chroompakket'. Rond de tellers en
de versnellingspook zijn glimmende
randen aangebracht. Ook in dat
opzicht doet hij dus aan de TT denken. Het lederen stuur maakt het
geslaagde gevoel dat deze Audi je
geeft compleet.
De middenconsole biedt plaats aan
de bijzonder goed klinkende
'Concert' radio en de bediening
van de airconditioning. In het donker is het genieten geblazen met de
rade verlichting van de knopjes en
het witte schijnsel in de tellers. Je
waant je in een dure auto. Maar
goed, onze testuitvoering staat
mede door alle extra's ook voor
een prijs van om en nabij de 56.000
gulden in de showroom.
Achterpassagiers zitten als een
vorst. Ondanks de schuin aflopende daklijn hebben zij genoeg
hoofdruimte. De diepe voetenruimte achterin zorgt voor een
comfortabele zit.
Veel mensen vragen of zo'n 1.4
motor wel toereikend is. Laat ze rijden en ze staan versteld. De 75 pk

leverende zestienklepper blijkt
prima op zijn taak berekend. Hij is
vanaf 2.000 toeren paraat en heeft
geen moeite met de 870 kilo die de
A2 op de weegschaal brengt. Je
kan dus gerust schakellui rijden.
Alleen bij fors doortrekken laat de
krachtbron goed van zich horen. Bij
kruissnelheden op de snelweg blijft
hij stil, hoewel een licht windgeruis
hoorbaar is.
De A2 heeft een fantastische wégligging. In de bochten helt hij niet
over en staat hij zijn mannetje. De
16 inch wielen met 185 banden
dragen daar zeker aan bij. In langere snelwegbochten met dwarsrichels merk je alleen dat hij wat stoterig wordt. Soms doet hij bijna
sportief aan.
De Audi A2 is een ontzettend fijne
auto. Het merk heeft er een aanwinst bij en het model zal zeker bij
trendy mensen in de smaak vallen.
De Mercedes A-klasse heeft er
daarentegen een geduchte concurrent bij. Later dit jaar wordt de 1.4
TDI leverbaar waardoor ook de
veel rijder van deze opvallende auto
kan genieten.

De Audi A2 is in vele opzichten bijzonder. Neem nu die grille, althans
het zwarte glimmende luikje met
de vier chromen ringen. Dit serviceluik klapt naar voren en voila, het
oliepeil kan gecontroleerd worden
en is indien nodig bij te vullen
Hetzelfde geldt voor het ruitensproeier vloeistofreservoir. En dat is

SPECIFICATIES:
viercilinder
zestienklepper
Cilinderinhoud: 1390cm3
Vermogen
75 pk bij
5.000 tp.m.
Max. koppel:
126 Nm
bij 3.800 t.p,m,
12,5 sec. van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
173 km/uur,
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 6,8ltr/100km.

Onder dit schadeherstelprogramma valt onder meer
de befaamde Momidashi-techniek, het 'uitdeuken
zonder spuiten'. Sinds kort is daar Finishine aan toegevoegd. De eerste dealerbedrijven hebben inmiddels
een Finishine-specialist in huis. In de komende jaren wil
Nissan dit door het hele land uitbreiden, zoals dat nu al
met Momidashi het geval is.

Motortype:

Kleine schades ontstaan 'vaak door steenslag, het
ongelukkig openslaan van een portier op een parkeerplaats of langsrijdende boodschappenkarretjes. Bij kleine deukjes is Momidashi de aangewezen herstelmethode. Momidashi is een uit Japan afkomstige techniek
om kleine deukjes te verwijderen zonder dat de lak
beschadigt. Dat gebeurt met verfijnde gereedschappen
waarmee de deuk van binnenuit wordt bewerkt tot hij
onzichtbaar is.

Prijs:

Voor grote én kleine beschadigingen is de Nissan
dealer het juiste adres.

Sportieve korte C-klasse

Miljoenste
Ford Focus
De miljoenste Ford Focus (in
Europa) is in het Duitse
Saarlouis van de band gerold.
Het is de eerste Ford in Europa
die deze mijlpaal binnen twee
jaar bereikt. Het feestelijke
model, een vijfdeurs 1.8 L Polar
Silver Ford Focus, is geschonken aan een liefdadigheidsinstelling voor kinderen met kanker.

Dames-Rover
Rover lanceert de 25 Nouveau.
Het model is mede samengesteld door de lezeressen van het
modemagazine Nouveau. De
Nouveau is gebaseerd op de
Club-uitvoering van de Rover
25, waardoor hij standaard over
airconditioning, een alarminstallatie, elektrisch bedienbare
ruiten en verwarmde buitenspiegels beschikt. De Nouveauuitvoering voegt er zaken als
een make-up spiegel aan
bestuurszijde en een handig
bagagenet in de kofferruimte
aan toe. De strikt gelimiteerde
Rover 25 Nouveau (100 exemplaren) is leverbaar in de kleuren anthracite en platinum silver en kost als driedeurs 37.990
gulden. De vijfdeurs doet
38.990 gulden.

Juist als het weer wat kouder
wordt, komt Ford met een
open dak voor de Ka. Vanaf
september is het vouwdak
beschikbaar op alle uitvoeringen. Het dak is alleen leverbaar
in de-kleur zwart en kost 2295
gulden.

f48.600,-

ABS >
\
' *-. ' • ~
Airbags
,* " ' ' , ' „ ' • '
Airconditioning
• ' « '\>
Centrale vergrendeling met.
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
l
en achter - • ~
.
', ~
Getint glas ,
' - .
Lichtmetalen wielen ,
Concert Radio > .
,
•~"
Spiegels elektrisch verstelbaar
- Stuurbekrachtiging
'
Stuur in hoogte/lengte verstelbaar -

Mazda roept 626-eigenaren op
een bezoek te brengen aan de
dealer vanwege mogelijke problemen met de distributiespanner. Het gaat om 5.500 stuks
van de 1.8- en 2.O-liter van het
modeljaar '97/'98. Gebleken is
dat in enkele gevallen de riemspanners de vibraties niet voldoende absorberen. Dit kan
een breuk van de spanveer veroorzaken waardoor de distributieriem niet gespannen blijft
met als gevolg, in -het ergste
geval, het stilvallen van de
motor.

Open Ford Ka

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

Finishine is een doorontwikkêling van Momidashi en
biedt uitkomst bij lakschade. Bij Finishine worden een
speciale lakspuit en milieuvriendelijke watergedragen
lakken gebruikt. Een infraroodstraler zorgt voor een
snelle uitharding van de lak terwijl een afzuigsysteem
de vrijkomende dampen afvoert. Deze manier van herstellen voorkomt dat een compleet deel van de auto
opnieuw overgespoten moet worden.
Momidashi en Finishine leveren de klant een flinke

AAazda

Ogenschijnlijk lijkt de 206 CC een coupé, maar met een druk op een knop scharniert het dak open en verdwijnt het in de kofferruimte.

Coupé en cabrio voor de prijs van één

M

et de 206
heeft
Peugeot een waar
succesnummer in handen. Deze opvolger van de 205
heeft alleen nog geen aantrekkelijke cabrioletvariant. Tijdens
de introductie van de 206
toonde de Franse autobouwer
wel een cabrioversie coneptcar.
Deze 20(hartje) werd laaiend
enthousiast ontvangen, maar
het duurde even
voordat
Peugeot de auto daadwerkelijk
in productie nam.

De 206 CC maakt zijn debuut tijdens de internationale autoshow in
Parijs, die eind september van start,
gaat. De CC staan voor Coupé
Cabriolet. Met gesloten dak lijkt
het een coupé. Maar na een druk
op een knop verandert hij in een
fraaie cabriolet met vier zitplaatsen.
Voor de ontwikkeling van dit bijzondere dak is de Franse carrossiespecialist Heuliez in de arm genomen. De kap bestaat uit twee

delen, die met elkaar scharnieren.
In de kofferruimte verdwijnt het
onder een metalen klep. Dit klapdak stamt eigenlijk al de jaren dertig toen kaakchirurg Ceorges Paulin
een manier bedacht om een coupedak in een kofferbak op te bergen.
Peugeot nam het patent hiervan
over en past de constructie in een
moderne variant nu, zeventig jaar
later, toe op de 206 CC. In 1934
was een dergelijk dak te zien op
een Peugeot 401 D Éclipse.

Daarvan zijn er tot eind '39 700
gebouwd. De laatste serie was van
het type 402.
Liefhebbers van een compacte
open auto van het Franse merk zullen tot eind dit jaar moeten wachten. Dan start de levering van de
206 CC. Hij komt beschikbaar met
een nieuw ontworpen 1,6-liter zestienkleppenmotor van 110 pk of
een 2,O-litermotor zestienklepper
van 138 pk.

Renault RX4 met sterkere dieselmotor

O

p de automobielsalon
van Parijs, begin oktober,
presenteert
Mercedes de C Sportcoupé. Dit
is een sportief gelijnde driedeurs hatchback met veel techniek en hetzelfde onderstel van
de C Sedan. De herkenbare
grille en vier koplampen geven
de driedeursvariant een typisch
eigen gezicht.

D

e Renault Scénic RX4 is
nu ook met de nieuwe
direct ingespoten turbodieselmotor leverbaar. Deze
vierwielaangedreven
versie
krijgt de beschikking over 1.9
dCi krachtbron met 105 pk en
een koppel van 200 Nm. De
motor kennen we al van de
Laguna en de normale voorwielaangedreven Scénic.

Meest in het oogspringende details
zijn de hoge achterkant met de
geïntegreerde spoiler en een tweede achterruit tussen de achterlichten. De hoge spoilerrand zorgt volgens Mercedes voor perfecte aërodynamische waarden, terwijl de
tweede achterruit een perfect zicht
naar achteren biedt.

De nieuwe C230 Sportcoupé is met 240 kilometer per uur echt razendsnel.

De Sportcoupé heeft een lengte
van 4,34 meter en is daarmee een
kleine twintig centimeter korter
dan de vierdeurs C-klasse. Toch
biedt de auto ruimte aan vier passagiers. De zitplaatsen achterin
kunnen worden neergeklapt, zodat
de laadruimte vergroot tot 1100
liter. De grote achterklep vergemakkelijkt het inladen.

we C 230 levert 197 pk en daarmee is de auto 240 kilometer per
uur snel. Andere varianten van
deze hatchback zijn: C180, C200
en C220 CDI. Deze laatste heeft
een 143 pk sterke dieselmotor die
6,2 liter per 100 kilometer verbruikt.

Nieuw in de C Sportcoupé is de
2,3-liter motor uit de SLK. De nieu-

De als optie leverbare automatische
zesversnellingsbak, Sequenttonic,

maakt exact sequentieel schakelen
mogelijk. Elektrische impulsen
brengen het schakelcommando
van de bestuurder over op de versnellingsbak. Maar de Sequentronic
kan ook gewoon als automaat
gereden worden.
Als extra is een zeer bijzonder
Panorama-schuifdak leverbaar. Dit
volledige glazen dak maakt het

interieur lichter en luchtiger. Met
een druk op de knop glijdt de voorste helft naar achteren waarbij het
dak voor een groot gedeelte opent.
Twee
elektrische
gordijnen
beschermen het interieur en de
inzittenden tegen binnenvallend
zonlicht als het schuifdak is gesloten. Voor het eind van dit jaar zal
de nieuwe C Sportcoupé bij de
dealer staan.

De prijs van de RX4 dCi komt op
64.350 gulden en hij staat met
ingang van september bij de dealer.
De Scénic RX4, sinds juni met 2,0liter 16V benzinemotor leverbaar, is
een op zich staand model. Hoewel
merken als Volvo en Audi een stationwagon hebben met aandrijving
op alle wielen. Net als de RX4 staan
ook de respectievelijk Cross
Country en Allroad quattro hoger
op hun poten.
De Scénic RX4 is ook verkrijgbaar
met een 'Pack' uitvoering. Dan
beschikt de auto over een extra
complete uitrusting waarvoor de

De Renault Scénic RX4 is nu ook met turbodieselmotor verkrijgbaar.

koper 3.200 gulden extra betaalt.
De dieselmotor blinkt uit bij lage
toeren en dat komt in het terrein
goed van pas. Zijn maximum trek-

kracht levert hij al bij 1.500 toeren.
Het verbruik van de Scénic RX4 1.9
dCi bedraagt 7,4 liter per 100 kilometer. De auto haalt een topsnel-

heid van 160 km/u en accelereert
van nul naar honderd in 14,8
seconden.
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u voorstellen?
Midden in de samenleving. Dat is Rabobank Zuid-Kennemerland,
kantoor Zandvoort We zijn betrokken bij de omgeving waarin u en
wij wonen, werken en leven. We denken mee, kijken mee, praten
mee en doen mee. Uw belang staat bij ons op nummer één.
Deskundig advies en persoonlijke service is wat wij u bieden.

Een compleet pakket aan
advies en ondersteuning
voor uw bedrijf
Nieuwe bedreigingen, nieuwe kansen. Als ondernemer
krijgt u er meer en meer mee te maken. Goed om te weten
dat u kunt rekenen op de adviseurs van ons Bedrijven
team. We denken en doen met u mee. Uiteraard over de
beste oplossingen op het gebied van financieringen. Maar
meer dan dat; u merkt dat wij de moeite nemen om uw
branche en uw bedrijf optimaal te leren kennen. U kunt
gebruik maken van onze kennis, ervaring en netwerkcontacten. Bovendien beschikt onze bank over een team van
gespecialiseerde medewerkers. Daarom kunt u bij ons
terecht voor advies over uw betalingsverkeer en verzekeringen, maar ook over uw privé-bankzaken. Kortom, als u
met ons in zee gaat bent u zeker van een compleet pakket
aan advies en ondersteuning. Voor uw bedrijf en uzelf.

Financiële planning
geeft u inzicht in uw
financiële positie
Het Bedrijven team. Van links naar rechts: Sandra Baan, assistent
accountmanager, Monique Barnhoorn, accountmanager en Niels
Bakker, accountmanager.

Nu en in de toekomst. Wij helpen u graag met het
opstellen van een financieel plan op maat. U kunt
rekenen op een grondig en deskundig, geïntegreerd advies. Voor beleggingsadvies benutten we
de specifieke kennis van experts op dat terrein.
Geen mens is hetzelfde. Daarom vinden we vooral
een persoonlijke benadering zo belangrijk. We
werken als team intensief met elkaar samen en
kunnen u altijd direct verder helpen. Heeft u
behoefte aan financiële inventarisatie en planning,
neem dan gerust contact met ons op!

Uw dagelijkse
bankzaken:
soepel en snel
geregeld
Privé of zakelijk, uw dagelijkse bankzaken wilt u snel en soepel afhandelen.
Op andere momenten heeft u misschien juist behoefte aan uitgebreid
advies. In al die gevallen kunt u op ons
rekenen! We helpen u deskundig en
persoonlijk. Wilt u meer weten over
betalen, sparen, lenen of verzekeringen? Aarzel niet en kom binnen!

De medewerkers cliëntenadvies. Van links naar rechts: Paul
Bekkers, teamcoördinator, Froukje de Vlas, Mariko Brons, Ingrid
Schrama en Milène Dickmann. Niet op de foto: Jeremy Otter,
Suzan Boers, Mathijs Boon en Daniëlle van de Poll.

Zuid-Kennemerland, kantoor Zandvoort
Grote Krocht 30-36
Zandvoort

Uw financieel adviseurs. Van links naar rechts: Roland
van Looij, commercieel binnendienstmedewerker, Frans
Walthaus, financieel adviseur en kantoormanager en
Marie-Louise Vos, financieel adviseur.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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C armin a Burana: uitbarsting van onderdrukt verlangen
De zon gaat onder, de muziek zwelt aan en
een enorm koor barst uit in gezang. Maar
liefst driehonderd mensen zingen zaterdag 2
september de sterren van de hemel op het
Van Fenemaplein. Zij voeren samen met het
symfonie-orkest van de Vrije Universiteit
Amsterdam de Carmina Burana op, een
bijzonder muziekstuk uit 1935 over dé
verborgen liefdes van een monnik. Marco de
Boer verzorgt de lichtshow en Ernst Daniel
Smid zingt een van de solo's. Het spektakel
begint om negen uur en de toegang is gratis.

Teksten: Monique van Hoogstraten
Foto's: André Lieberom

Van links naar rechts: solozanger Ernst Daniel Smid, solozanger en organisator Siinon Roberts, koorzanger en organisator Peter Tromp en (achter) organisator Jacques
Jongmans

Foto Andrc Lieberom

Ingelijfd door pop en reclame

Marco de Boer zorgt voor de lichteffecten tijdens de opvoering

Bij de opvoering van de Carmina Burana draait het om
grote getallen. Er doen bijna
tweehonderd zangers en zangeressen aan mee: drie solisten, 150 leden van het Zandvoorts Mannenkoor, Zandvoorts Vrouwenkoor, Toonkunstkoor, Music All In, het
Agatha Kinderkoor, het Cake
Walk Kinderkoor, een koor uit
Hoofddorp en een koor uit
Haarlem. Het symfonie-orkest
van de Vrije Universiteit Amsterdam (tachtig musici) begeleidt hen. Hugo Baas, prfunctionaris van de KLM, kondigt het concert aan.

Grote getallen
twintig meter breed, zestien
meter diep en 12,5 meter hoog.
Het podium is overigens vorige
week ook gebruikt bij Sail. De
boxen hangen aan pilaren van
zeventien meter hoog.

Op het Van Fenemaplein
worden uit veiligheidsoverwegingen maximaal 10 duizend
mensen toegelaten. Ze worden
geteld. Op de boulevard is
ruimte voor nog een paar duizend toeschouwers die het
concert alleen vanaf de zijkant
kunnen zien. Vierhonderd gasDe zangers en musici staan ten zitten op een stoel als vip
of zitten op een podium van of omdat ze deze stoel van te-

Het lijkt wel of alle grote
kunstenaars in hun eigen
tijd zelden de erkenning
krijgen die latere generaties
ze wel geven. Maar
misschien is het ook wel
logisch. Ze verzinnen
immers iets wat nooit
eerder verzonnen is en
aangezien de mens van
nature geneigd is tot
conservatisme, kan er alleen
niustratie Stichting Classic Concerts maar een negatieve reactie
komen op hun nieuwe
voren voor 52,50 gulden gere- kunstuiting.
serveerd hebben.
Er is veel aan gedaan om het
concert brede bekendheid te
OK CARL Orff moest
geven. Op Happy Radio waren
dat lot ondergaan in
de afgelopen weken tachtig
1937. toen de Carmina
spots te horen, Classic PM Burana in premiere ging bij de
kondigde het evenement vijftig Prankfurter Staatsoper. Toch
keer aan, vier keer was het op kreeg Orff de kans om in de
Sky Radio te horen en ZPM Scala van Milaan in 1941 zijn
zendt al maanden spots over revolutionaire voorstelling op
de Carmina Burana uit. Daar- te laten voeren. Anno 2000 is
naast zijn er 5600 flyers ge- Orffs werk zó populair dat dedrukt en is de website len van de Carmina Burana
www.classic-concerts.nl ruim zelfs voor commercials en pop44 duizend keer bezocht. Bo- muziek gebruikt wordt.
vendien zijn van deze bijlage
Wat ging er allemaal aan
van het Zandvoorts Nieuws- vooraf? The American Orffblad achtduizend exemplaren Schulwerk Association heeft
gedrukt die huis aan huis zijn het uitgezocht. In 1923 discusverspreid.
sieert Orff avonden lang met

O

Dorothee Gunter, die maar
een grote droom heeft: het oprichten van een school voor
dans, beweging en ritmische
training. Al een jaar later zetten ze samen hun schouders
onder zo'n school.
Veel van Orffs studenten beschikken echter niet over een
muzikale vooropleiding. Daarom verzint hij een methode
waarbij lichaamsgeluiden de
hoofdrol spelen. De leerlingen
tikken op hun borst of benen

Orffs stuk
eerst nog
controversieel
en gebruiken hun stem als instrument. Later ontwikkelt hij
een soort xylofoon.
Bovendien componeert hij
midden jaren dertig Carmina
Burana op basis van zijn lesmethode: Orff was gefascineerd door het getal drie. De
Carmina Burana is dan ook het
eerste deel van een trilogie die
hij uiteindelijk in 1953 afrondde. Het stuk zelf bestaat ook

uit drie delen.
Carmina Burana betekent
'liederen van Beuern'. Het refereert aan een klooster van de
Benediktijnen in Beieren. Daar
werden in 1803 circa tweehonderd gedichten ontdekt die in
de 13-e geschreven zijn door
geëxcommuniceerde monniken en muzikanten. De gedichten zijn tamelijk pikant. Orff
koos ervoor om van zijn muziekstuk een cirkel te maken.
Het einde eindigt weer bij het
begin. De hele levenscyclus
komt aan de orde.
In eerste instantie was het
gecomponeerd voor twee vleugels en slagwerk, maar Orff
maakte al snel een symfonische versie. Het publiek en de
muziekwereld moest er wel
aan wennen. Maar uiteindelijk
werd het muziekstuk een succes dat al zijn andere werk
overtrof, al bestaat er nog
steeds een instituut dat zijn
lesmethode verbreidt.
In 1982 is Orff overleden op
85-jarige leeftijd. 'O fortuna',
het eerste deel van zijn Carmina Burana, was toen reeds
veelgebruikt voor reclametunes en belandde zelfs als popliedje in de hitlijsten.

„Het wordt vet gezellig en mooi," verwacht Maaike van den Broek,
de jongste zangeres van de volwassenkoren
Foto André Lieberom

'By de harde stukken
gooi ik alles eruit'

„Het wordt vet gezellig en mooi," zegt sopraan Maaike van
den Broek enthousiast. Met zestien jaar is ze de jongste van
het 150-koppige volwassenenkoor. Eigenlijk was ze bij de
kinderen ingedeeld, maar het oefenen op zaterdag lukte
niet omdat ze dan werkt. Bovendien wil Maaike zoveel
zangers. „Ik zeg altijd: het is mogelijk zingen en de kinderen hebben maar tien zinnen
niet erg om fouten te maken, tot hun beschikking.
maar maak ze overtuigd. Dan
lachen ze en maken ze alsnog
AAR MOEDER, die bij Dico van Puttens 'Music All In'
zingt, heeft haar warm gekregen voor de Carmina Burana.
fouten."
Klassieke muziek klinkt voor
„Ik had er eerlijk gezegd nog nooit naar geluisterd, maar
velen erg saai en onaantrekke- ik vind het heel mooi. Het gaat over liefde en het is heel knap
üjk. Het heeft het imago van geschreven." Maaike, die in de vijfde klas gymnasium van het
een speeltje voor de elite. An- Sancta Maria Lyceum zit, heeft een paar stukjes van de Latijnse
gus kan zich dat voorstellen. tekst zelf ontcijferd. „Het is heel grappig om te zien dat de
Voor de Carmina Burana gaat vertaling die wij hebben gekregen een stuk vrijer is."
het echter niet op, vindt hij.
Eenvoudig om te zingen is de Carmina Burana zeker niet. Het
„De Carmina Burana is ont- is in het oud-Latijn en oud-Duits geschreven, talen die de 150
zettend goed geschikt voor koorleden niet dagelijks bezigen. „De uitspraak van gesproken
deze gelegenheid. Het stuk en gezongen taal is bovendien niet helemaal hetzelfde," weet
geeft je 'animal energy', omdat Maaike. „Je zingt 'tsj' als je 'cc' ziet en je zegt 'k', bijvoorbeeld in
er veel meer ritme en afwisse- 'ecce'."
Het liefste zingt ze de zachte partijen waar ze echt haar best
ling inzit dan de gebruikelijke
stukken." Angus legt uit dat de op moet doen. „De lieve stukjes zijn honderd keer moeilijker
componist, Carl Orff, geïnspi- zingen, want het moet wel verstaanbaar blijven. Bij de harde
reerd werd door de industriële stukken gooi ik alles eruit."
De koren zijn sinds vorig jaar september aan het oefenen. „De
revolutie van de negentiende
eeuw. Bovendien was Orff ge- repetities waren heel erg gezellig. Af en toe kregen we te horen
fascineerd door dans en rit- dat het misschien iets te gezellig was en dat we ook nog wel
serieus moesten zingen. Daarom is het misschien wel goed dat
mes.
we de laatste tijd vijf avonden per week hebben geoefend."
„De Carmina Burana bouwt Maaike kan er echter niet genoeg van krijgen. Ze is namelijk een
zich op als een machine. De muzikale duizendpoot. De Zandvoortse speelt dwarsfluit, zingt,
muziek en zang gaan naar je danst en is net op muziekkamp geweest met fluitiste Berdien
hart in plaats van je verstand. Stenberg. Ze wil na de middelbare school dan ook beslist naar
Je adrenaline gaat ervan stro- het conservatorium, de dansacademie of de kleinkunstacademen, tenminste bij mij. Ik hoop mie.
Maar eerst staat ze zaterdagavond, achteraan links bij de
dat ik dat kan overbrengen op
de koren en op het publiek. Ze sopranen op het podium. „Het wordt groots. We staan met zijn
moeten dezelfde opwinding allen op dat podium, het is al een beetje donker, de spots gaan
voelen als bij een voetbalwed- aan, de dirigent komt op, barn, het openingsakkoord en dan
strijd."
barsten wij los."

'Ze moeten hetzelfde voelen als bij een voetbalwedstrijd'
Charmant, vriendelijk en
erg Brits. Dirigent David
Ang^is lijkt zo op het eerste
gezicht uit een BBCdocumentaire
weggewandeld. „Ik heb het
eigenlijk heel gemakkelijk,"
zegt hij, met veel gevoel voor
'understatement'. „De
koorleden moeten werken
en ik hoef ze alleen maar te
enthousiasmeren om voor
mij hun best te doen."
NGUS IS niet voor niets
gekozen als dirigent. Hij
heeft de Carmina Burana al eerder opgevoerd. Bovendien heeft hij ervaring met zowel amateurs als professionals.
Hij kent het zingen zelfs van
binnenuit, omdat hij vroeger
koorknaap is geweest.
Hij begon zijn muzikale opleiding als koorlid van King's
College m de Engelse universiteitsstad Cambridge. Daarna
specialiseerde hij zich op de
universiteit van Surrey in piano.
Doordat hjj een beurs won,
kon hij de dirigentenopleiding
volgen van het Royal Northern
College of Music in Manchester. Hij won er drie keer de Riccordi Prijs voor het dirigeren

H

David Angus
vindt zijn
taak
makkelijk:
hij hoeft de
zangers
alleen maar
op te zwepen
Foto: André
Lieberom

A
Het Cakewalk Kinderkoor

Foto André Lieberom

'Byrol' voor solisten
De solisten hebben in de
Carmina Burana slechts een
ondergeschikte rol. Het koor
zingt de hoofdmoot. Toch
bepalen zij ook de
uitstraling van de
uitvoering, al was het alleen
al doordat een naam als
Ernst Daniel Smid veel
publiek trekt.

alleen mede-organisator, maar
ook solist. Hij is zanger van
professie en woont in Zandvoort. Roberts werd echter geboren in Noord-Wales.

Hij studeerde aan de Royal
Academy of Music in Londen.
Op zijn 21-e stond hij voor het
eerst in de Royal Albert Hall
als tenorsolist in Handels
'Messiah'. Inmiddels heeft hij
op diverse plaatsen in Europa
opgetreden. Zo was hij al twee
Ernst Daniel Smid
keer te zien in het Italiaanse
Bariton Ernst Daniel Smid Bologna. Hij zong mee in opeschuwt de publiciteit niet. Bij ra's als 'Die Lustige Witwe' en
het grote publiek is hij bekend 'Elrjah'.
geworden dankzij zijn vertolking van Javert in de musical
Les Miserables. Bovendien is
hij presentator van het televi- Elisabetta Scano
Haar tournee door Amerika
sieprogramma Una Voce Particolare. Je zou bijna vergeten als koningin van de nacht in
dat hij ook de serieuze kant Mozarts Zauberflöte maakte
haar meteen veelgevraagd: sovan zijn vak beheerst.
De Enschedeër, die aan het praan Elisabetta Scano. Ze
Sweelinck Conservatorium in zong overal ter wereld en werkAmsterdam zijn opleiding ge- te samen met de groten der
noot, zong bij de Nederlandse aarde, zoals dirigent Riccardo
Opera en dé Nationale Reiso- Chailly. Met hem zong ze ook
in 1998 in Amsterdam, in Pucpera.
cini's 'Gianni Schicchi'. De
Carmina Burana is geen onbekend stuk voor haar, want ze
trad er in Rome al een keer
Siinon Roberts
Tenor Simon Roberts is niet mee op.

van opera's. Bovendien belandde hij in 1988 in Leeds in
de finale van de Conductor's
Awards.
Inmiddels dirigeert hij regelmatig het London Philharmonic Orchestra in The Royal Albert Hall, het London Symphony Orchestra en by de
Glyndebourne Opera.
Ook was hij te gast bij bekende orkesten m Italië, Denemarken, Noorwegen, Finland en
Ierland. Zijn vaste stek is ech-

ter op dit moment het Symfonie-orkest van Vlaanderen. Hu
is tevens aangetrokken door
het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest.
Is het dan nog wel leuk om in
Zandvoort met vijf amateurkoren op te treden? „Natuurlijk
zijn dit geen getrainde zangers. Ze hebben misschien
minder niveau, met alle respect, maar veel meer enthousiasme dan professionals."
Hij eist niettemin veel van de

Classic Concerts heeft al toekomstplannen
Voor het organiseren van
zo'n groot spektakel is een
paar avondjes vergaderen
niet voldoende. Dat hebben
Simon Roberts, Peter
Tromp, Jacques Jongmans,
Jaap Gelderloos en Toos
Bergen van de Stichting
Classic Concerts inmiddels
wel ontdekt.
REATIVE DIRECTOR
en operazanger Simon
heeft er zelfs bijna anderhalfjaar voor vrij genomen. Hij
raakte door de Carmina Burana gefascineerd nadat hij in
Italië meedeed aan een uitvoering van het werk tegen het decor van een ondergaande zon
boven de zee. „Dat moet ookin
mijn eigen dorp kunnen,"
dacht hij. Met een heilig geloof

C
Elisabetta Scano

Foto Stichting Classic Concerts

in de goede afloop en immer opgevuld door de leden van de
opgewekt heeft hij inmiddels Stichting Classic Concerts.
velen voor zijn project weten te
Zij hopen dat er volgend jaar
enthousiasmeren.
meer geld overblijft. De stichMaar alleen met enthousias- ting heeft zich namelijk tot
me red je het niet. Hoe hard doel gesteld om in elk geval tot
het ook lijkt, alles draait bij en met 2004 jaarlijks een groot
zo'n project om het geld. In klassiek stuk in de buitenlucht
eerste instantie was er een be- te organiseren. In 2001 staat de
groting van zes ton. Mocht de West Side Story op het prosponsorpot slechts met twin- gramma, liefst opgevoerd met
tig of dertig duizend gulden ge- moderne dans. Simon heeft al
vuld worden, dan kon de Car- contact gelegd met Introdans
mina Burana altijd nog op be- in Arnhem. Bovendien wil hij
scheiden schaal op het Gast- een beroep doen op de Zandhuisplein uitgevoerd worden. voortse dansscholen.
Begin 2000 viel de beslissing:
de opvoering met een groot or- •
kest en een groot podium op
een prominente plek bij de
boulevard ging door. Het laatste gat in de begroting is nu

De Zandvoortse koren krijgen een jaartje rust, maar in
2002 hoopt de stichting hen
opnieuw te laten schitteren
met het reqiufn van Verdi. Een
Gershwinavond, liefst uitge-

voerd door de populaire pianist Wibi Soerjadi, is voor 2003
gepland. 'My Fair Lady' staat
op het wensenüjstje voor 2004.
Als het aan de Stichting
Classic Concerts ligt moet het
trouwens niet bij één avond
blijven. Liefst willen zij zowel
vrijdagavond als zaterdagavond en zondagmiddag de
stukken laten uitvoeren.
„Klassieke muziek moet niet
voor een klein elitegroepje taereikbaar zijn. Iedereen moet er
gratis van kunnen genieten,
net als bij de Prinsengrachtconcerten in Amsterdam," zei
Simon toen de plannen voor de
Carmina Burana nog in een
pril stadium verkeerden. Inmiddels is het zeker dat dit in
elk geval zaterdag 2 september
zeker gaat lukken.
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65154 km

f. 20 500,-

l
l

I
,

Maxima QX 2.0 SLX 4drs, Beige, 09l '95,165441
km
f 18995,-

1 0ONX 1 .6 SLX, Automaat, Wit 1 991 ,
74.000 km. Stuutbekr.sportvelaen _

f. 29 995,-

2.0 Inv. 4drs, D Rood, 05-'93
l Primera
84.284 km
f. 14 995,-

58.000 km. Zeer compleot heel «pp«rt f. 32.995,

Prlmera 2.0 Sport M6 Sdrs, M red,
01-'00, 6500 km. voo,cteiiefh,bt>ef f. 51.995,
Maxlma 3.0 V6 SE Autom., Zilver m.
05-'98, 55.000 km. L»« AI.™ etc f. 54.995,
Sunny 1.6 LX Wagon, Zilver m,

f. 39 995,-

Almera 1.6 SR Sdrs, Groen, 02-'99,

16.995,

Mazda 323F 1,6 GLX Rood, 06-'95,
76 045 km
f. 14995,-

l Mazda
323 1.5p 3drs, airco, Blauw, 05'97, 77324 km
f. 17.995,-

Vanette E 1.6 Benz, Rood, 1998,
17.500 km Airco i??????? - f. 19.995,
Informeer ook naar onze andere
occasions, keuze uit ± 60 stuks!!

Ford Escort 1.6 CTX aut, zwart,
01 -'97, 85 568 km
f. 19.995,-

I

Nissan 100 NX 1.6 16V, Bordeaux
Rood, dec 1992,
f. 14 995,-,
Nissan Mlcra 1.0 16V3drs Jlve,
Rood, 1994,
f. 12.995,- \
Nissan Mlcra 1.3 16V3drsTC,
Zwart, 1995,
f. 13 995,-1
Nissan Almera 1.4 16V Sdrs S,
Yellow,1995,
f. 18 995,-1
Nissan Almera 1.4 16V Sdrs GX,
Wit, 1995,
f. J6.995,-|
Flat Punto 55 SX FORTUNA,
Blauw, 1998,
f. 17.995,-*
Ford Escort 1.8 16V Sdrs, Zilver,
1995,
f. 75.995,-|
Nissan Sunny 1.6 16V 4drs LX,
Grijs, 1994,
f. 14.995,Nissan Primera 1.6 16V Station
Blauw/Groen, 1995,
f.2f.995,-|
Nissan Almera 1.6 16V Automaat,
Rood, 1997,
f. 25995,-g
Nissan Almera 1.6 16V GX, 3drs,
Zilver, 1998
f. 26.995,-|
Nissan Primera 2.0 16V SLX Automaat, Zilver. 1996
f. 27.995,-!
Nissan Almera 1.6 16V Sdrs Florida, [
Bor. Rood, 1997
f. 24995,-!
Nissan Primera 2.0 SRi 4drs,
Purp Blauw, 1996
f. 24.995,-|
Nissan 100 NX 1.6 16V, Sport-1,
Blauw, 1994
f. 19.995,-'
Ford Mondeo 1,6 16V Sdrs CLx,
Rood, 1996,
f. J5995,-|
Nissan Almera 1.6 GX Automaat,
Rood, 1997,45.000 km
f. 25.995.
Nissan Almera 1.4 16V GX 4drs,
Rood, 1996,
f.20.995,-|

| Almera 1.4 Sdrs, GX, Groen,
01-'96,44.000 km
f. 21.995,\ Almera 1.6 4drs, GX, LichtBlauw,
05-'97,42.000 km
/. 24.995,I Almera 2.0D 3drs, GX, Groen,11-'98,
, 24.000 km
f. 32.995,200SX IS 16V, DOHC TURBO
Rood, 07-'94,102.5000 km . f. 19.995,' Maxima ZOV6 4drs SE Groen, 09-'98,
38.000 km
f. 46 995,Mlcra 1.3 Sdrs, LX Autom , Rood,
06-'94, 23.000 km
f. 17.995,Mlcra 1.0 Sdrs, GX, Groen, 03-'96,
32.000 km
f. 18.995,Mlcra 1.0 3drs, Airco, Rood, 06-'97,
17.800 km
f. 18.995Micra 1.0 Sdrs, G L, Rood, 09-'98,
l 22.000 km
/. 20.995,Primera 1.6 4drs, LX, Aktie model
l Rood, 11 -'94,125.000 km __ƒ. rTI995,Primera 2.0 Sdrs, Invation, Groen,
05-'96,60.000 km
/. 23.995,Primera 1.6 Sdrs, GX, Blauw, 01-'96, l
49.000 km
f. 22.995,-1
Primera 1.6 Sdrs, SI, Bronze, 04-'98,
30.000 km
f.32.995,-|
Primera 2.0 TD 4drs, SLX BTW auto,
Blauw, 01 -'98,44.000 km
f. 37.995- \
\ Primera 1.6 4drs, GX, Rood, 01-'98,
19.000 km
f.32.995-\
\ Primera 2.0 Estate SLX, Blauw,
01-'98,56.500 km
f. 34.995,-1
Sunny 1.43drs,X1 Zilver, 01-'94,
79.000 km
f. 15.995,- \
l Sunny 1.6 Sdrs, Sail, Grijs, 03-'95,
l 4.000 km
f. 77.995,-1
Sunny 1.4 3drs,LX Zilver, 12-'92,
92.000 km
f. 9.995,- \

Trekkingslijst loterij T.Z.B. 50 jaar. 19.08.2000

40 Prijzen. Totale waarde: ƒ 4.670,Dames- of Herenfiets, Lukon Tweewielers, ƒ 900,- lotnr. 1137.
Weekend- of M i d w e e k v a k a n t i e , Gran-Dorado, ƒ 800,- lotnr. 1124.
K l e u r e n t e l e v i s i e , Radio S t i p h o u t B.V., ƒ 750,- lotnr. 1485.
Sharp Magnetron, ƒ 220,- nr. 226.
3 D i n e r b o n n e n a ƒ 100,- nrs. 459, 1040 en 1277.
Cadeaubon Media Express a ƒ 100,- nr. 962.
3 C a d e a u b o n n e n de Gaper a ƒ 50,- nrs. 716, 1110 en 1329.
5 B o e k e n b o n n e n a ƒ 50,- nrs. 234, 534, 976, 1019 en 1116.
3 B i o s c o o p b o n n e n a ƒ 50,- nrs. 886, 1150 en 1309.
5 Bonnen Intersport Michael Lijesen a ƒ 50,- nrs. 78, 271, 1156, 1332 en 1418
3 Slijterijbonnen a ƒ 50,- nrs. 709, 1079 en 1382.
5 Bonnen Versteege's Ijzerhandel a ƒ 50,- nrs. 119, 163, 431, 845 en 1105.
5 V.V.V. bonnen a ƒ 50,- nrs. 54, 557, 1217, 1465 en 1557.
2 Hema Cadeaubonnen a ƒ 50,- nrs. 1324 en 1436.
Cadeaubon Zonnestudio Zandvoort nr. 1319.

Afhalen prijzen zie telefoonnr. op loten.

I
I

*

• Glazenwasserij

°

• Specialiteit schoon-

;# y

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

maak van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex

enz.

•Verhuur tapijtreinigers

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

I
I

Tel. 5714 764 of 06 203 616 76

ovz»
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

Doe mee aan onze

Met 1 jaar of 20.000 km offïcial dealer garantie!
• Alle Q-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd
• Gratis Mobiliteitspas

Fa. Gansner & Co.

Quality-Line Occasions
Met 1jaar of 20.000 Kilometer \
Official Dealer-Garantie!

24-Uurs Nissan Alarm Service
• Graf/s Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel!

Wat u doen moet:
Postcode Loterij presenteert een nieuw TV programma én nieuwe prijzen

Zoek in de advertenties in deze krant de sterren en plaats de gevonden letter
op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing uiterlijk l O september a.s. naar het kantoor van

Zand voorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort
1

i
Ï2

Elke werkdag om 19.00 uur bij de TROS op TV2
kunt u meespelen met het spannende spel
PostcodeLingo dat de plaats inneemt van het
wekelijkse Kien-spel. Met uw Lingokaart maakt
u voortaan kans op meer dan 700.000 extra
prijzen per maand, waaronder het gigantische
bedrag van 6 miljoen gulden! Plus kans op
duizenden Lingo-belprijzen. Want als u de
groene bal in het juiste vak op uw Lingo-kaart
heeft staan, belt u met 09O9-O055 (99 cpm) om
uw prijs binnen te halen. En dat allemaal met uw
persoonlijke Postcodeüngokaart. Dat kan alleen
bij de Postcode Loterij. Dus bestel nu uw loten
met de onderstaande bon!
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

3233

3435

17 Ï8 Ï9 20 21 22

23 24 25

26 2728 29 3O 3Ï

36373839

Deze oplossing inleveren vóór 10 september a.s.

TROS TV 2

Naam:

"

Adres:

IC l t N •
04
19

11

20

13
36

15

52
58 67 68

Zetfouten voorbehouden

1561 PB

D de heer

Postcode + Woonplaats:

in Krommenie

met
6 winnende loten

ƒ 25.000,voor elk lot

2eprijs:

en voor
extra: een BMW!

MAAK MIJ EEN POSTCODE-MILJONAIR!!
D 3 loten (3x ƒ 12,50)
D 2 loten (2x ƒ 12,50)
D 1 lot
(1 x ƒ 12,50)

8 9 Ï O Ï i 1~2 1~3 14 1~5 1~6

élke werkdag 19.OO uur

1561 PB 005

'k wit kans msken op alle prijzen tn de Nationale Postcode
loterij, inclusief de Postcode-Kanjer, de Jackpot, de Strôatprijzen en
de wekelijkse Lingo-prijzen. Hiermee steun ik 28 goede doelen.

34567

D mevrouw

i

v

*

**

ii^ -*ï^ ^ ^ j|^^*^^ •" *t*f '*" ^ '^"'^'1- '^

Een waarcleton^^^yiplÖt^l^i

'*ML*'

*m

Een muzikaal notenrjakket t.w.v. ƒ 50,•- ^"-:; -'U/..-.;- '•' . 'Van•;. .';,'/.'.'' '.;.;.>•': : '

C'êstBon

iii

Combi

• . > .,, Gróte

Kerkstraat2 A

Naam:
Adres:

LJ Ü3, ik wil de JackpotVerdubbelaaropmijn loten (ƒ 2,50 per lot)
A t/A üwtouw aankrüla&tt on vorder invullen !n btotttattars. Daefnama houdt in
aanvaarding van het reglement, opaanvraag verkrijgbaar btf Ladenseevice, tel.
0900- 3001500 {9S cpm).

tk machtig u hierbij tot wederopzegging o tn eenmaal per maand
de inleg voor de maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
de Extra Trekking van navenstaantfe rekening af te schrijven.

Ons promotieteam deelt zaterdag 2 september
een traktatie uit, verzorgd door

Postcode.
Plaats'.. .
(Post) bank
nummer:

De Jong's Drop en O.V.Z.

Bel mij bij een prijs
boven/10.000," tel:
Datum'

150 00 08

Handtekening

Bon uitknippen en in een envelop {zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam,
Ds »tsr5 Is goWBakeuKl doot de SteateMcretwIs van Justitie onder nummer LCX890/OQ68/B31 Sdd 19/12/1997,

ovz
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Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie

Zandvoorts
Nieuwsblad

SHANTYFESTIFAL & RACE-EVENEMENTEN

Editie 17

woensdag 30 augustus 2000
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Zingen bij het zwoegen
Aan boord van zeilschepen zongen de zeelieden vroeger tijdens het
hijsen, strijken of schrobben shanties om het werk te verlichten. Op
zondag 24 september zingen ze omdat ze het leuk vinden en omdat
het publiek het waardeert. Het derde shantykorenfestival is zelfs zó
populair dat de sponsors zich dit jaar uit zichzelf aanmeldden.
Teksten: Monique van Hoogstraten
«Sa

Het maritieme heden en verleden liggen bij de West Alcta Singers
nog dichtbij

'/
/
Het koor Nelson's Blood is een van de shanty-gezelschappcn die
naar Zandvoort afreizen

Vernoemd naar gestrand schip

Matrozen prikken Nelson lek

Voor de West Aleta Singers is Zandvoort geen onbekende
plek. Zij zakten al twee keer eerder van Terschelling af naar het
vasteland. Het koor is in 1974 opgericht. Het is vernoemd naar
een schip dat op 12 januari in 1920 bjj Terschelling verging. De
wijn uit de lading overspoelde het eiland.
Inmiddels bestaat het koor uit 65 leden, van wie er acht al in
1974 bij waren. Het koor wordt veel gevraagd, omdat het niet
alleen shanties maar ook religieuze liederen zingt. De groep trad
op in België, Duitsland en Zwden.
In 1988 brachten de West Aleta Singers hun eerste cd uit. De
cd 'De Eawige See' en 'Voor hen die in nood zijn op zee' volgden.
De Terschellingers zijn herkenbaar aan hun donkere jasjes.

Op lange reizen hadden zeilschepen vaak vaten rum en wijn
aan boord. De matrozen boorden er soms een klem gaatje m en
probeerden met behulp van een pen van een ganzeveer een deel
van de inhoud op te zuigen Toen Nelson bij Trafalger was
gesneuveld, wilden zijn officieren hem graag naar Engeland
terug nemen. Om het ontbindingsproces tegen te gaan, stopten
ze hem in een vat rum.
De matrozen waren hiervan niet op de hoogte en boorden,
zoals gewoonlijk, een gaatje in een vat rum: m dit geval het vat
waann het lichaam van Nelson zat, en dronken ervan Sindsdien
noemt men dit gaatjesboren 'Bleedin the Admiral' en wordt rum
'Nelson's Blood' genoemd. Twee jaar geleden grepen twaalf
enthousiaste zangers uit de IJmond deze legende aan om hun
nieuwe koor Nelson's Blood te noemen

Ook optredens op Badhuisplein
Op maar liefst vier plaatsen zullen de shanty's zondag 24
september klinken: Raadhuisplein, Badhuisplein, Kerkplein en
Gasthuisplein.
Het festival begint om kwart voor één en eindigt om half vijf
met een gezamenlijk optreden op het Raadhuisplein, het meest
centrale plein van Zandvoort. Voor het eerst wordt er dit jaar
ook gezongen op het Badhuisplein. Alle optredens duren twintig
minuten.
Op elk podium kondigt een dorpsomroeper de koren aan. Ook
de Zandvoortse omroeper Klaas Koper presenteert.
Er treden zes koren op waarvan er twee nieuw zijn: Nelson's
Blood uit LTmuiden en het Shantykoor Vijfhuizen. De andere
vier wilden heel graag terugkomen: de West Aleta Singers (Terschelling), de Pollesjongers (Woudsend), De Skulpers (Castricum) en het Zandvoorts Mannenkoor. De Zandvoorters nebben De Skulpers zijn geen deftig koor. De zangers zingen liefst in kiel en met een rode zakdoek om hun nek
voor het festival speciaal zeemansliedjes ingestudeerd.

Vyfhiiizer koor houdt het 'eigen'
Het Vijfhuizer Shantykoor bestaat net als Nelson's Blood nog
maar twee jaar. Toch hebben de Vijfhuizers volgens Jan Hart erg
veel zangervaring. „We hebben tien jaar lang opgetreden in
losvast verband tijdens de feestweek van Vijfhuizen Daaruit is
dit koor voortgekomen."
Inmiddels heeft het Shantykoor Vijfhuizen 29 leden die allemaal uit het dorp komen „Als we ook Haarlemmers zouden
toelaten, zouden we meteen explosief groeien. Maar dat willen
we niet." Het koor, dat ook bij Sail aanwezig was, beschikt over
drie accordeonisten en een eigen geluidsman. Het leukste liedje
is volgens Hart 'The Wild Rover' over een piraat die te veel
drinkt. Aan het einde van zijn leven krijgt hij spijt, maar dan is
het te laat.

Wij leven vrolijk en tevree,
omdat wij wonen aan de zee
ZANDVOORT - Zingen is erg populair bij kustbewoners. Dat
blijkt niet alleen uit het aantal Zandvoortse koren, maar ook uit
het enthousiasme van de inwoners van Castricum en Bakkum
De kustdorpen hebben zelfs hun eigen lijflied. Wie kent het
'We leven vrolijk en tevree, omdat we wonen aan de zee' van
dominee Swalue niet? Het Zandvoorts Mannenkoor zal dat 24
september naast de nieuw ingestudeerde shanty's ongetwijfeld
gaan zingen. Het is wel de bedoeling dat het publiek dit staande
uit volle borst meezingt.
Het vijfjaar oude Shantykoor De Skulpers uit Castricum en
Bakkum heeft zelf een lijflied gemaakt: „Bakkum, dorpje aan de
duinrand/ waar de skulpers zwoegden op het strand/zij haalden
daar de skelpen uit zee/daar verdienden ze hun centen mee".
De naam van het Shantykoor is een verbastering van skulpen,
skelpen, schelpen. „We zijn dan ook beslist geen deftig koor,"
legt Klaver uit, „we dragen een kiel, een petje en klompen."
Wel is het 36-koppige koor aangevuld met twee accordeonisten, een trekzakspeler, een wasbordbespeler, een zanger met
een tamboeren en een snaarmuzikant die zijn banjo af en toe
verwisselt voor een ukelele.
Het Zandvoorts Mannenkoor heeft geen muzikale i begeleiHet is zoals altijd de bedoeling dat het Shantyfestival begint en eindigt met een gezamenlijk lied op het ding, maar zingt a capella. Het koor heeft wel zoals altijd een
Raadhuisplein
Foto Archief Weekmecha andere troef: de immer enthousiaste dirigent Paul Waerts.
Pollesjongers komen uit het Friese Woudsend. Ze hebben al twee keer eerder in Zandvoort gezongen

ZANDVOORT - Niets kan
de BMW-trein van Sandor
van Es en Duncan Huisman
meer doen stoppen. Op Circuit Park Zandvoort worden
zij op zondag 3 september,
tijdens de Trophy of the Dunes,
hoogstwaarschijnlijk
Nederlands Kampioen. Maar
eentonig is dit kampioenschap beslist niet. Achter de
door Carly Motors getunede
BMW's is een felle strijd
gaande met als inzet: Best of
the Rest, terwijl in de Privateers Cup het Stokvis-team
de lakens uitdeelt.

BMW maakt goede kans bij Trophy of The Dunes
Tevens vindt er dit weekend
een Europese ronde plaats in
de Renault Sport Clio Trophy.
In het verdere programma
worden wedstrijden verreden
in het Libertel Dutch Touring
Car Championship, de Radio
538 Citroen Saxo Cup, de Fly
You Renault Elf Megane Trophy, de Formule Arcobaleno en
de Hot-DNA Donkervoort
Cup.

Dutch Touring Car Championship verreden. Al voeren Luca
Rangoni en Mattias Andersson het klassement aan in de
Renault Sport Clio Trophy,
Zandvoort moet voor de Nederlanders zijn. Zoals voor
Coen Vink, die de openingsrace in Monza won en vierde in
de tussenstand is in deze Europese racecompetitie.
Vader Michael en zoon Sebastiaan Bleekemolen staan
Op 3 september worden ook op een voorlopige zesde en
ronde 10 en 11 van het Libertel achtste plaats in de tussen-

stand. Ze hebben beloofd
vooraf veel te testen. Peter van
Merksteijn mag de rol van gevaarlijke outsider worden toebedacht. Misschien dat nieuwkomer Meindert van Buuren
zich in een keer voor de hoofdrace kwalificeert. En tenslotte
zet Nederland nog twee snelle
gastspelers in, Pun van Riet en
Bert Ploeg.

lands kampioen in de Fly You
Renault Elf Megane Trophy
wordt, dan moeten ze dit
weekend wel actie ondernemen. Zo met, dan rijdt de Nijmegenaar fluitend naar de titel. En dat zou een prestatie
van formaat zijn. Kesseler
staat er immers alleen voor,
daar waar andere kanshebbers
in principe op teamgenoten
zouden kunnen rekenen.
Als er nog coureurs zijn die In het laatste seizoen van de
willen voorkomen dat Marcel Radio 538 Citroen Saxo Cup
Kesseler de nieuwe Neder- heeft Michel Schaap de toon

gezet. Tijdens de Trophy of the
Dunes heeft de Zuid-Hollandse coureur nog slechts drie
punten nodig om zich kampioen te mogen noemen. De
sensatie van het jaar is echter
Danny van Dongen. De pas 17jarige Zandvoorter bezet door
sterk rijden een fraaie tweede
plaats. Verdere race-actie tijdens het weekeinde van 3 september is te verwachten van
de Formula Arcobaleno en de
Hot-DNA Donkervoort Cup.
De races starten om half elf
in de ochtend en duren tot 's
middags vier uur. De kwalificatierondes beginnen al op zaterdag vanaf tien uur.

Zandvoorters op
eigen circuit favoriet
ZANDVOORT - Het laatste
raceweekend van september
staat in het teken van de Nederlandse nationale klassen,
zoals de Vege Series, de Super
Cup en de Compact Cars. Tevens worden er op 24 september twee races verreden voor
het Deens Toerwagenkampioenschap en komen diverse

historische raceklassen aan de
start.
In de Vege Series staan de
Zandvoorters Ronald Vossen
en Peter Furth in de schijnwerpers. Vossen won de laatste
race op Assen met Furth als
goede derde. Beide Zandvoorters behoren ook nu tot de favorieten.

ADVERTENTIE
Het leuke van het Zandvoortse circuit is dat het publiek ook op de
duinen kan gaan staan
Foto Ai (.hief Weekmedia

De organisatie van het derde Shanty-koren festival dat
24 september aanstaande wordt gehouden bedankt
onderstaande bedrijven die dit evenement mogelijk
maken:
-

ABN Amro N.V.
Hema Zandvoort
Hotel Hoogland
Kwekerij J. van Kleeft
Drugstore Paul Olieslagers
Ijzerhandel Zantvoort
Circus Zandvoort
Het Wapen van Zandvoort
Autovaria Kentekens
Het Strandcafé
Apotheek Mulder
Music Store
Parfumerie Moerenburg
De Trompwinkel
Casino
Café Koper

alsmede:
- Gemeente Zandvoort en
- Stichting Zandvoort Promotie
Wij zien u allen graag op zondag 24 september om
12.30 bij de trappen van het Gemeentehuis!!

Jubileum Nieuw Unicum:
verleden, heden en toekomst
De bewoners van gehandicapteninstelling Nieuw Unicum
zijn ook inwoners van Zandvoort, placht de directie van
Nieuw Unicum altijd te zeggen. Ze denken na over verleden,
heden en toekomst. Daarom staat het 55-jarig jubileum op 14
oktober ook in het teken van die drie zaken.
Spannende rondes tijdens de Trophy of the Dunes

Toto Ai (.hief Weekmccha

Londense taxi's en Rolls Royces
ZANDVOORT - Zaterdag
16 en zondag 17 september
houden de Historische Auto
Ren Club en Circuit Park
Zandvoort voor de zesde
maal het British Race Festival. Dit Engels georiënteerde
evenement is een combinatie
van races, demonstratieritten en concours d'Elegance
voor Britse auto's. Naast Italia a Zandvoort is het British
Race Festival het tweede

evenement met landenthe- ken Aston Martin, Jaguar,
ma op Zandvoort.
Rolls Royce en vele andere. De
mooiste exemplaren van alle
Vanzelfsprekend draait bij merken zullen deelnemen aan
het British Race Festival alles het Concours d'Elegance.
om wat maai- te maken kan
Het publiek kan op zondaghebben met het land van de morgen tussen half tien en half
'Union Jack': demonstraties, twaalf meerydenin fraaie EnLondonse taxi's, dubbeldek- gelse automobielen. In de midkers. Tevens is er een ruim dag volgt een optocht van de
aanbod van races met Engelse concoursdeelnemers en de
automobielen. Verder zyn er prijsuitreiking aan de bezitters
exclusieve auto's van de mer- van de meest mooie wagens

Verder zijn er races te verwachten in de historische toerwagens en GT's, de Team TR
Challenge, MG Competitions,
historische Monoposto's en de
Marcos Challenge met Nederlandse en Britse deelnemers.
In het rennerskwartier wordt
beide dagen een Engelse
markt georganiseerd, terwijl
diverse Engelse merkenclubs
daar tevens hun mooiste
exemplaren tentoonstellen.

Opvallend is dat Nieuw Unicum niet alleen de deuren wyd
openzet voor het publiek,
maar ook contact legt met de
buitenwereld. Zo wordt er
rechtstreeks gepraat met bewoners van Het Dorp m Arnhem tijdens een Live Video
Conference. Bovendien opent
een bekende Nederlander, die
Nieuw Unicum nu nog even geheim houdt, een internetcafé.
Bezoekers kunnen een kijkje
nemen bij het optreden van de
huisband Building on Sand,
mee lopen met een gids die
laat zien hoe het zwembad verwarmd wordt of een fototentoonstelling over 55 jaar Nieuw
Unicum bewonderen.
Tevens is er een tentoonstel-

ling over onder andere de ontwikkelingen van de fysiotherapie, ergotherapie, vervoersmogelijkheden en tandheelkunde.
Gehandicapte topsporters laten op de tennisbaan zien hoe
breed de gehandicaptensport
is.
Wie zich afvraagt hoe de bewoners wonen, krijgt zelfs de
mogelijkheid om even om het
hoekje van een appartement te
gluren.
Het jubileumfeest begint 's
morgens rond elf uur en duurt
de hele dag. Nieuw Unicum is
te vinden aan de Zandvoortselaan, tegenover de ingang van
de Amsterdamse Waterleidmgdumen.
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Edward van de Pol
MARKTSLAGERIJ
Gezocht

verkoper/ster
voor de woensdagmarkt
in Zandvoort.
Werktijden in overleg.
Marktslagerij
Edward van de Pol
Tel. 033-2464853 (na 19.00 uur)

O.V.Z.
PETANQUE TOERNOOI
2000
MET DANK AAN:
Parfumerie Moerenburg
Bruna Balkanende
Kaashuis de Trompwinkel
Bergen Bureau voor secr. onderst.
ABNAMRO
HEMA Zandvoort
Blokker
Het Wapen van Zandvoort
Zandvoorts Nieuwsblad
Leerlingen van het Noordzeecollege
afd. Gertenbach
Carl en Rina Simons
Ger Pols
=0.
Cor van Gelder
Wilco Spaargaren

W

> > > . . -.~>.,. .. ./~y,j, „.
gZonderrrente en zonaar ----Luxe moderne witte keuken met afgeronde zijden.
Afmeting 320 cm. Met gratis inbouwapparatuur t.w.v. 1.500,-.

. . , ___ _^_ ^

,.

VOOR 1.500,- GRATIS

Actieprijs

Eigentijds meubel met spiegelpaneel en spotjes. De beuken
accenten bieden een boeiend contrast met het hoogglanzend
witte mineraalblad.

Actieprijs jr J|g

INBOUWAPPARATUUR!

M o CP *

EEN GRATIS WHIRLPOOLSYSÏÏEM T.W.V. 1.500,-!
Mediterrane flair gekoppeld aan efficiëntie, waarbij het lijnenspel
zorgt voor een indrukwekkendj^totaalbeeld. Dat is de Florenz.
Compleet meTinbdüwappöratuüf.'Als"afgebeeld f 20.950,-.
Bijv. afmeting 280 x 165 c

KLEURWEDSTRIJD
VOOR DE KLEINTJES

Luxe badkamer in de kleur wit. Bestaande uit: ligbad met
douchevlak, badscheidingswand, badmeubel (105 cm)
met wastafel, wandcloset-combinatie en kranen.

Actieprijs ^^ QCQ
1

^9?

\fP^ w*

£

i fty| Neem gezellig*uw*Kin3eren"mee.,Terwijl u ideeën opdoet,,^"

^«'^*^*^«^^^^*s^^'S^
ftDdoond;mefreenicadeauDon,<yan'5o;-.^
3Hftj«:R&rtkJ«A.yürta»>ei:!*rWMi '£SK <&&s#?f3y ->'iJ

KOOKDEMONSTRATIES

OPEN HUIS
Thorbeckestraat 36, zaterdag 2 september van
11.00 - 13.00 uur. Op loopafstand van strand en
centrum gesitueerd royaal woonhuis. Het pand is
thans in gebruik als woonhuis met daarnaast twee
verhuurbare units. Aparte garage en parkeergelegenheid voor meerdere auto's op eigen terrein. Ind.
woonhuis: Entree; ruime hal; 1e et.: ruime woonkeuken met terras; L-vormige woonkamer met balkon; toilet; 2e et.: 3 slaapkam.; badkam. met ligbad
en wastafel; 3e et.: zolderkam. met 2 dakkapellen.
Ind. zomerhuis (voorheen garage): woonkamer
met open keuken; badkamer met wastafel, douche
en toilet; 1e et.: 2 kleine kamers. Ind. inpandig appartement met serre: ruime woonkamer met open
keuken; tussenkamer; badkamer met hoekbad, toilet en wastafel; slaapkamer (het appartement is
thans verhuurd voor ƒ1.375,— p.m.). Vr.pr.
ƒ949.000 - k.k.
Fahrenheitstraat 21, in rustige omgeving gesitueerde goed onderhouden eengezinswoning met
voor- en achtertuin, stenen schuur en achterom.
Garage. Ind. hal; toilet; uitgebouwde woonkamer
met parketvloer en open haard; open keuken met
inbouwapparatuur; 1 e et. badkamer met ligbad, toilet en wastafelmeubel; 2 slaapkamers; bergkast;
2e et.: slaapkamer met dakkapel; bergkamer met
c.v. Vr.pr. ƒ 525.000-k.k.
Potgieterstraat 54, in kindvriendelijke omgeving
en op loopafstand van station, strand en centrum
gelegen goed onderhouden eengezinswoning met
voortuin en achterplaats. Ind. hal; woonkamer met
schuifpui; open keuken met inbouwapp.: badkamer
met toilet en ligbad; 1 e et. 2 ruime slaapkamers met
wastafel en vaste kast. Ruime bergzolder bereikbaar via vlizotrap. C.v. Vr.pr. ƒ425.000,— k.k.

Tijdens de actie 4-daagse" wordt gedemonstreerd wat u

Vraag naar

Brugman
installatieplan
, voorde,
, complete
< installatie van
uw keuken en '

badkamer

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

KEUKENS & BADKAMERS

A L L E S

Kennismaking

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

systeemtw.v. 1.500,-.

Actieprijs

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

MAKELAAR QG:;

Stijlvolle complete witte badkamer. Inclusief hoekbad, greeploos
meubel 130 cm breed met dubbele wastafel, wanddoset en
kranen. Meerprijs kleur pergamon 450,-. Met gratis whirlpool-

Schitterende landhuiskeuken. Leverbaar in de kleuren vanilla
en wit essen. Bijvoorbeeld afmeting 265 x 317 cm.
Compleet met inbouwapparatuur.

K A N

Een advertentie plaatsen vind
ik best vervelend, maar nog
langer alleen blijven minder.
Bij deze doe ik een poging om
een leuke vriend te ontmoeten
30+! Mijn stem kun je horen
via mijn box: Boxnummer
360534

Marina, 39, 1.65, 51 kg, gescheiden, 1 zoon en 2 Siamese poezen. Waar is die fijne
partner van ongeveer dezelfVoor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen de leeftijd? Ben jij een sterke
met 0906-50.50.232.
persoonlijkheid op HBO niDonkerbruine meid, 24, 1.75 Goeduitziende 26-jarige Vis veau? Kies dan direct voor:
en ongeveer 50 kg. Ik zie er zoekt lieve, aantrekkelijke, niet Boxnummer 397707
heel goed uit en zoek een rokende Stier, Kreeft, SteenIk durf te wedden dat je er
man die ik kan vertrouwen en bok of Vis om een romantigeen spijt van zult krijgen! Ik
die nieuw geluk in mijn leven sche, eerlijke en betrouwbare
ben een 20-jarige meid uit de
kan brengen! Nieuwsgierig relatie mee op te bouwen.
Randstad en zoek via dit
geworden voor de prijs van Heb jij humor, weet je wat jij
nummer contacten met leuke
een minder dan een biertje wilt en ben jij attent en sponmannen! Luistersnel naar me:
weet je in 2 minuten veel taan? Boxnummer 303994
Boxnummer 314241.
meer! Boxnummer 302833
Word
jij mijn maatje? Mijn
Ik ben een leuke jongen van
Welke oergezellige Hollandse 21 en zoek een lieve meid naam is Magda, 63 kg en 1.60
jongen zou eens met mij op tussen de 18-25 voor een lang en ik wil graag kennisstap willen? Gewoon voor de langdurige relatie. Reageer maken met een leuke vriend
gezelligheid . maar als het snel op mijn advertentie! Box- die vooral eerlijk is. Informatie
op: boxnummer 356681
klikt....?!! Boxnummer 200276 nummer 789277

M E T

B R U G M A N .

2 jaar vrijgezel en weer toe
aan een nieuwe relatie. Ik
zoek geen model maar een
vrouw met kinderen in de
omgeving van Den Haag. Ik
ben 41 jaar. Wil je me graag
ontmoeten, spreek wat in.
Boxnummer 817077
Goed uitziende,
jeugdige,
verzorgde vrouw op HBO
niveau en geen dennetje. Ik
zoek een leuke man, blank of
donker als het maar geen
grijze muis is. Durf jij in te
spreken? Boxnummer 302825
Al zeg ik het zelf, ik ben een
beetje apart type. Ik ben een
vrouw van 45, creatief met
tekenen en schilderen. Ik zoek
geen huis-boom-beestje man.
Telefonische reactie: Boxnummer 275642
19-jarige Charlie heeft bruine
ogen, bruin haar en weegt 75
kg. Misschien kunnen we een
keertje wat afspreken. Uiterlijk
doet er niet toe. Waar wacht je
nog op? Boxnummer 793237

53-jarige Monique komt uit
een beslist goed milieu en zij
is single. Doe jij daar wat aan?
Boxnummer 316483

Actieprijs^

/^^^ B*

ALKMAAR* ALMERE* AMERSFOORT*, AMSTERDAM*, ARNHEM*
ASSEN* BREDA* CAPELLE A/D IJSSEL* DEN BOSCH, DEN HAAG*
GOES*, GRONINGEN* HEERLEN* HENGELO* HOOFDDORP*
HULST*, LEEUWARDEN* MUIDEN, NUMANSDORP* ROERMOND*
ROOSENDAAL* SON/EINDHOVEN* SPIJKENISSE, TILBURG*
UTRECHT* ZAANDAM* ZOETERWOUDE* ZUTPHEN* ZWOLLE*.
*Ook Badkamershowroom. Voor de openingstijden kijk op Internet, of bel onsf laai.
Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl
Met deze actie vervalt het recht op andere lopende aanbiedingen Actie geldt niet bij aankoop van opruimmgsmodellen **In samenwerking met PnmeLme. zonder kosten of rente BKR toetsing en registratie
***Vraag naar de acnevoorwaarden m de showroom Druk- en zetfouten voorbehouden.

Tafels op maat voor u gemaakt.
In oud of nieuw grenen, kersen of Spaans eiken.

Vr. 50 wil leren bridgen. Z.k.m.
leuke bridgepartner. Br.o.nr.
20948274 bur. v.d. bl.

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.
Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Rozenobel Antiek
(in en verkoop antiek - curiosa - decoraties)
Gasthuisplein 6 Zandvoort
023-5731787
Open van 12.30-17.30 uur
Ook zondag. Dinsdag gesloten.

Lampen precies op
maat gemaakt.
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Administratief/kantoorpersoneel
KineticS Human Resources

l^fRHUUR
KAV Autoverhuur zoekt
enthousiaste collega's!

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.

zet talent in beweging
Inspiratie
Wat is er mooier dan een boeiende en inspirerende werkomgeving? Een omgeving waar je inzet wordt gewaardeerd en
waar je jouw kwaliteiten verder kunt ontwikkelen?
<ansen
RECEPTIE SERVICE bv biedt je de mogelijkheid om je te
ontwikkelen. Je komt als RECEPTIONISTE te werken bij top
500 bedrijven in Nederland zoals banken, ministeries, telecommunicatie- en IT bedrijven en andere bedrijven in jouw
omgeving. Organisaties die hoge eisen aan je stellen.

KAV Autoverhuur is een bruisend bedriijf met meer dan 30
vestigingen, verspreid over het gehele land, dat personenauto's, bestel- en vrachtwagens, campers, motorfietsen, koelïarrière
wagens en getrokken materieel verhuurt. De sfeer binnen het Dankzij een persoonlijk ontwikkeltraject met diverse cursussen
bedrijf is informeel en open met korte communicatielijnen.
biedt Receptie Service bv je de mogelijkheid je te ontwikkelen
Door de groei van het bedrijf zijn onderstaande functies op het voor de functies van: Regio-receptioniste, Seryicedeskmedehoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost uitdagend, afwisselend, vyerker en Management-assistent. Je basissalaris is aantrekkeechter ook veeleisend.
'ijk en groeit mee met jouw ontwikkeling.

Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Directiesecretaresse (m/v)

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Bent u de enthousiaste, leergierige secretaresse die de directie
gaat ondersteunen bij al haar werkzaamheden?
Functie-eisen: een HAVO/VWO-diploma, aangevuld met een
relevante secretariaatsopleiding, uitstekende communicatieve
vaardigheden in woord en geschrift, pro-actief, flexibel, zelfststandig & accuraat.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd dinsdag 10 00 uur.

Debiteurenbewaker (m/v)
De werkzaamheden omvatten alle facetten van de debiteurenbewaking, waaronder het benaderen van klanten met betrekking tot openstaande facturen, het boeken van banken en het
verzenden van aanmaningen.
Functie-eisen: aantoonbaar boekhoudkundig inzicht en schriftelijke vaardigheden, vrij van telefoonangst, flexibele & stressbestendige instelling.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 -t- Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidmgsgebied één bewijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.

Schadecorrespondent (m/v)
U bent verantwoordelijk voor het behandelen en afwikkelen
van schade(claims) aan ons wagenpark, het verzorgen van
reparatie-opdrachten alsmede het behandelen van verzekeringskwesties.
Functie-eisen: opleiding op MBO-niveau, affiniteit met techniek
en de verzekeringsbranche, creatief, klantvriendelijk, oplossingsgericht & communicatief vaardig.

Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)

Commercieel binnendienst
medewerker (m/v)

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan.
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

De sluitmgstij'den gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Personeel gevraagd
Algemeen

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?

Rmec Uitzendbureau zoekt voor een bedrijf op luchthaven
Schiphol:

Informeer naarde mogelijkheden.

BAGAGE-/PLATFORMEDEWERKERS
Sevig aanpakken maar goed verdienen... Met een Schipholpas kan je direct aan de slag! Heb je deze nog niet, geen
probleem, bel voor info: Rimec Uitzendbureau 020-30 51 188.

***COMMUNICATIE***
\lnd je het leuk om met mensen om te gaan? Ons promotiet»am zoekt versterking, zowel promotors als begeleiders,
oitimale werksfeer. Bel hoofdkantoor voor info: 020-6343702.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
STEENHOUWERIJ VRAAGT
FLINKE KRACHT
(ervaring steenhouwen niet
vereist). Tel. 020-4974554
tijdens kantooruren.

Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ245,- p./dag!
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)

Particulieren ontvangen 50% korting!

Bel op woensdag of donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur
gratis: 0800-5463842.
Gezocht voor een adviesbureau in Amsterdam:
TELEFONISTE / RECEPTIONISTE
Nieuw geopend kantoor met formele werksfeer waarin jij de 2
adviseurs zal assisteren in de dagelijkse werkzaamheden. Bel
voorinformatie: Rimec Uitzendbureau 020-30 51 188.
Jong en dynamisch audio marketing bureau, zkt de spil
voor onze leuke organisatie
OFFICE-MANAGER
functie:
commercieel / administratief
alsmede leidinggevend.
Leuke baan en goed salaris !.
reageren tijdens kantoor uren:
020-6842212.

(Para)medisch
personeel

Rimec Uitzendbureau zoekt voor een facilitair dienstverlener
op Schiphol Airport:
MANAGEMENT ASSISTENT
Het betreft een stevige managementondersteunende functie
met een breed takenpakket. Functie-eisen: MBO, Engels w/g,
pro-actief en klantgericht. Intentie: vast; salarisindicatie ƒ5500,(afh. van ervaring). Voor meer informatie, bel 020-30 51 188.
Voor een nieuw project van een groot telecombedrijf in Amsterdam:
MEDEWERKERS CUSTOMER CARE
Technisch weet jij alles van PC's en Internet en jij wilt met jouw
kennis mensen op weg helpen. Intentie: vast; salarisindicatie
ƒ3500,-. Bel voor info: Rimec Uitzendbureau 020-3051188.

Oppas en au-pair
AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
bel voor info: 0297-522044.

Winkelpersoneel

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

KNAAKLAND
Knaakland is de succesformule die Nederland in een snel
tempo veroverd. In onze vestigingen wordt een ruim assortiment aangeboden voor één knaak.
Voor onze nieuwste aanwinst in Amsterdam zijn wij op zoek
naar:

• een bedrijfsleider
• een assistent bedrijfsleider
• winkelbedienden full/parttime
• hulpkrachten (max. 12 uur/wk)

t/m 4 regels

1

t/m S regels

1 10,11

t/m 6 regels

f 12,13

t/m 7 regels

f 14,15

t/m 8 regels

f 16,17

t/m 9 regels

f 18,19

t/m 10 regels

f 20,21

SCHOONMAAKBEDRIJF
POST
Vraagt heren en dames, voor
schoonmaakonderhoud in de
avonduren. Voor een project
in Amsterdam (Wold Fashion
Centre). Voor 5 dagen per
week 2 uur per avond. Voor
iniichtingen: 030-6924128.

Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Nieuwe cursus AIKIDO,
geweldloze zelfverdediging in
Amstelveen. Info: 0204706936 na 18.00 uur.

ENGELS voor beginners +1
half gevorderden, ƒ6,- p.u.
Begin 4, 5 + 7 sept. Ook privéles. Progress: 020-4124800

Telefoon:

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Evenementen
GROTE PARIJSE MARKT!!!
zaterdag 2 en zondag 3 sept.
10-17 uur AMSTERDAM
Jaap Edenhal Radioweg 64
Alles onder één dak!
Snuffel, curiosa, antiek,
verzamel, boeken, kunst,
grootmoederstijd enz.
Inl.: Midland BV 033-4751167
Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 9 en 10 sept.
Tel: 0481-422112

SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

SG

ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

• .;';,- '"'""••"'•• van t85,ryoor98i~:-:v;.'. :'-:f^:vr
Compressorstraat 23
Papaverweg17
PostjeswegS?
:
Insulindeweg 509

Binnenkort trouwen
Diana Visser
Arie Blokland
Naarden, 31 aug. 2000

Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418
Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave.
Tel.
5719800 na 19.00 uur.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Woonruimte te huur aangeboden
Te huur: appartement 1 kamer
tot 2 pers. en te huur appar- Particuliere Micro-advertenties
tement 2 kamers tot 4 pers. worden doorgeplaatst op ATS
Text.
vanaf okt. t/m maart, tel.
023-5719541.

Woonruimte te huur gevraagd
Operazangeres, journalist en hun 6-jarige zoon zoeken i. v. m.
verbouwing tijdelijke woonruimte in Amsterdam- Zuid. Van half
sept. tot half november. Tel.: 020-6156493.
Werk. vrouw (24 jr) zkt met Te huur gezocht 1-persoons
spoed zelfst. woonr. in/nabij woonruimte
in
omgeving
A'dam-C., niet ZO of N. Max. Zandvoort max. huur ƒ750,-.
ƒ1500 incl. 030-2382030.
Tel. 0224-571200.

Uniek in Nederland! Geen Te huur gevraagd garage,
BKR-toetsing, maar toch geld. omgeving Oud Noord of
0900-2020720.
Nieuw Noord. 023-5715031.

Particulieren
ontvangen
50% korting'

Bedrijfshuisvesting
te huur aangeboden

Deutsche Evangel. Kirche,
J.J. Viottastr. 44, Gottesdienst
3 sept. 10.30 Uhr, Amsterdam. Tel. 020-6732522.

Felicitaties
Dat zal me zaterdag
een feest worden
bij Arie en Els.
Van harte.
Anneke.

Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329::
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Amsterdam-West i.Tei;020-6186088:
Amsterdam-Oost
Tel. 020-6937355';;

Van Wpustraat 96
Amsterdam-Zuid . Tel. 020-4703049 ;
. ' " VanWoiistraatdonderdaglióopavontl. N' ; s5

Mededelingen

ARIE EN ELS,
van harte gefeliciteerd!
Van je vader en Cristien.

AMSTELVEEN - kantoorunit
t.h. 43 m2. Uitstekende locatie.
Receptioniste en telefoniste.
Airco. Prima bereikbaar ook
o.v. Info.: KCM 020-6008975.

Verhuizingen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport
Voll. verzekerd, 020-6424800
Micro-advertenties opgegeven Snel een Micro-advertentie
voor maandag 15.00 uur, opgeven? Bel 020-5626271
worden al in dezelfde week op of fax uw tekst naar 020woensdag geplaatst.
6656321.

NEDERLANDSE

Zaterdag groot feest
bij Els en Arie.
We verheugen ons er
nu al op.
Katinka en Alain.

LOTERIJ

Els en Arie
25 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd.
Tante Ymke.

i.ooo,-r 18

Els en Arie
25 jaar getrouwd,
zet het bier maar vast koud.
Rika en Pim.

1

*fSftS-SSWSS-WSN ,. "WSW*

20

ƒ 100,- -i 32

II™"

Verloren/
gevonden

23

ƒ 25,-^02

ƒ5,-;

Gepikt, vrij.nacht, deksel van
regenten. Waar is hij neergegooid? Ik kom hem graag
halen. Tel. 023-5716522.

03.06.62-006

Personenauto's
te koop
aangeboden

HB1NGÖSUSPMSE
www.sponsorloterij.
Ledenservice:
0900-3001400 (35 cpm)

SAABservice Molenaar BV
Rep., onderhoud en APK
SAAB 9,3 - 9,5 - 900 - 9000
Eigen rev.afd. voor SAAB
motoren/versn.bak
Div. SAAB occ. bj. '90/94
Tel. 023-5614097

Vakantie
Tenten en
kampeerartikelen

Clubs en
privéhuizen
ANGELIQUE,
jong,
heet
meisje, blond, 23 jr, komt bij u
thuis/hotel. 0623-800066.
Cynthia20jr, Ind. meisje, 1.59
m, lief en slank, komt naar u
toe v.a. ƒ250,-. 0625-293125.

0906-lijnen
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Oudere vrouwen. Direct apart
met een oudere vrouw.
0906-97.57 (65 cpm)
Postcode dating: vrouwen
uit jouw postcodegebied!
0906-17.17 (60cpm)

English & Dutch

Vrouwen, 18-55, geven telnr.
voorcontact! Bel: 0906-18.22
(1gpm).

Beginner to Advanced
Cambridge, Business Speaking,
Business Writing, Fluency.
Registration 4, 5 & 6 september 2000.

Nieuw! leder uur leuke vrouwen op SBS-6 text pagina
745. Kijk en bel 0906-1588
(99cpm).
Geen wachttijden, geen
saaie intro's. Direct apart!
0906-1721 (100 cpm)

N.Z. Voorburgwal 328 E, A'dam. Tel. 020-622 36 34.
Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Financieringen
Autoverzekering

SG
pocket combi Latex
45
damast latex 16 cm
180,- 275;- :339;- 390,•190.N::280,-:V;359.H:415,- .
200,- 285X;389,- 425:-. :
215.- 290,^399;- 440,-;'
255!-' :375/> 53a-';5«:- •
280,-\ 395:: T 54g,: 605,-'::'
300,--V425,-'1. 579,- 645;-.31-5,-.; 450," \599,-"665.-;
345,- 495:-^67a-,:765.V
380,-.".525.-v-749i-..'875.r.'.
425,->S40.-; 829i-;'985>

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD
POLYETHER M ATR AS

Boeken en tijdschriften
VOLLE KERK - LEEG HUIS
Reparatie en
Boek over rouwproces
ISBN 9080490032/24,90
onderhoud
bestellen bij boekhandel.

Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.

SG

25
40
99,- .160,•',105,- 165,•'110.: 175r.
: 1.15.-. 185.!155.- 225,•'165>.'245,180.-.,265.190.-. 270,200.- 305,-.
230.- '350,255.-., 390.-

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Dieren en
-benodigdheden

MATRASSEN o ;"X;fg

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT?,

Dans- en balletles

Opleidingen en cursussen

British Language
Training Centre

. : '.

020-6944261

Toerisme
algemeen

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering.
0235715619;06-54616812.

8,08

;

voor beginners en gevorderden. Bel Rein voor een gratis
en vrijblijvende proefles.

Ben je ondernemend, werklustig, enthousiast en bereid om
van de nieuw te openen winkel een succes te maken, solliciteer dan schriftelijk of telefonisch bij:
Octagon BV, t.a.v. Sonja Krosman, Postbus 965,
7301 BE Apeldoorn. Telefoonnummer: 055-5339794.
T.k. voortent, Isabella AmbasE-mail: trade@octagon.to. (Job-)info: www.knaakland.nl.
sador, omloopmaat 10.25 m.
Glasfiberstokken, incl. gordijnen, lamp, vlonders, vloerbed., keukenblok. Prijs, n.o.t.k.
020-63164T7/ 06-20951992

Uitgaan
( 6,06

Gitaarles

Praktijkgerichte opleidingen tot
nagelstyliste bij
A.B. Nails opleidingsinstituut
en groothandel.
023-5245005.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

GESPECIALISEERD IN CARAVAN'"•"•'
BOOT- EN BANKSTELSTpFFERINGEN

Dringend gevr.: mensen met
versch. medische achtergronden en voedingsdeskundigen. Bel 020-5626271 voor het
Infolijn: 020-7991175.
snel opgeven van uw Microadvertentie.

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select vpor onze nieuw te
openen vestiging in Almere

RESTAURANT -QUEENIEvraagt voor twee of drie
ochtenden per week
INTERIEUR VERZORGING
M/V
Tel. 5713599 vraag naar
Brendalie.

G O E D BE K E K E N

SEPR-1 voor o.a.
reisbureaumedewerk.
in Amsterdam en Haarlem.
Startdat. sept. Inl:
Inst. Bernel 023-5325491
www.bernel.myweb.nl

Cursussen SPAANS in Zandvoort voor beginners en gevorderden bij gediplomeerde
docent. Kleine groepen en
privéles. Info: mw H. Pennings, tel. 023-5717359

Lichaamsverzorging

Horecapersoneel

MICRO'S

Avondopleiding

Toerisme

Solliciteren
Als je een mbo werk- en denkniveau hebt, ABN spreekt, een
euke en representatieve uitstraling hebt en goed met mensen
overweg kunt, nodigen wij je uit te informeren naar jouw kansen op een parttime of fulltime baan als receptioniste bij Re- Sportmassage, ontsp. masceptie Service bv.
sage Shiatsu, voetreflex, ook
De werving & eerste selectie is in handen van KineticS Human zonnebank. Tel. 023-5714092
Resources. Één van onze consultants helpt je graag bij het
uitstippelen van jouw persoonlijke loopbaan.

De functie omvat het initiëren van klantcontacten, het opzetten
van prijs- en kortingsstructuren, het begeleiden van commerciele campagnes alsmede het agendabeheer van de buitendienstmedewerkers.
Functie-eisen: afgeronde MBO-opleiding, een dienstverienende instelling en sterke communicatieve vaardigheden, zowel
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
mondeling als schriftelijk.
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
Uw sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan:
KAV Autoverhuur B.V., t.a.v. de afdeling personele zaken, juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijdag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
Klokkenbergweg 17,1101 AK Amsterdam, 020-3119803.
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12, Zandvoort.
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Webdesign en
introductie Geen 0906 op je rekening! Bel
Internet. Utr. en A'dam. Info: nu gratis de datinglijn 08004910 (b.g.g. 010-2946166)
030-6974755 / 020-6646376.

Zet fouten voorbehouden
l

2 toegangskaarten

,i Six Flags

-«**s

03'Ta, ik wil de hoofdprijs winnen: een auto met l miljoen
gulden. En ik pak mijn kans op de tienduizenden prijzen
in de maandelijkse trekkingen en in Sponsor Bingo.
Mijn lotnummers beginnen met:
dag maand jaar
i

Lot l

i

1

Lot 2

!
;

Lot 3

Bij elk lot

xjxjx

|[Xj'XJX
xjxjx

voegt de
Sponsor
Loterij de
drie laatste
cijfers toe.

Ik machtig u hierbij tot wcdcropzeggmg voor elke maandelijkse trekking en de jaarlijkse
Extra Trekking ƒ 10,- per lot per maand van onderstaande rekening af te schrijven
Deelname houdt in aanvaarding van hel icglemcnt, op aanviaai; vciltnjpbnm,
tel 0900-300 1400 (35 cpm)
De loten) is goedgekeurd door de Staatssecretaris KIM Justitie mdci nummer L O
730/0002/829 d d 19/12/1997

D de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- tel:
Geboortedatum: (dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

150.00.08

NEDERLANDSE

LOTERIJ
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875, 1100VG Amsterdam.

. woensdag 30 augustus 2000

Weekmedia 17

SLAAP LEKKER

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA
FRANS ZWAANSTRAAT 2
ZANDVOORT
2 onder 1 kap woning aan duinrand gelegen

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

INDELING: Beg.grond: entree/gang met kelderkast,
toilet, L-vormige woonkamer met open haard, aangebouwde ruime keuken.
1e verd.: overloop met vaste kast, 3 slaapkamers,
badkamer met douche en 2e toilet, vaste trap naar
2e verd.: zolderberging met c.v.-ketel en opstelling
voor wasmachine, zolderkamer met wastafel en dakkapel en dakraam aan voorzijde.

De Invalpool is het mobiliteitsbureau van

nisatie voor geestelijke gezondheids-

De Geestgronden.

zorg in het zuidelijke deet van Noord-

Zoek je een afwisselende baan maar wil je je

bieden ruim 1500 medewerkers zorg

niet binden aan i werkplek?

aan mensen met psychische en

Dan is werken via de Invalpool ideaal!
Percentage is bespreekbaar.
o-urencontract behoort eveneens tot de

Mét de cliënt - en zo mogelijk de

mogelijkheden.

mensen in zijn omgeving - stellen ze
een passend zorgplan samen uit de

De Invalpool heeft een eigen scholings- en
bijscholingstraject, waarbij cursussen-op-maat

vele therapeutische mogelijkheden

worden gegeven.

activiteiten tot 'bemoeizorg' en tijdelijke opname.

INDELING:
Beg. grond: entree/hal met garderobe en toilet,
sfeervolle woonkamer met fraaie houten vloerdelen,
openslaande deuren naar tuin, open haard met
schouw, ruime provisiekelder, open keuken, berging
met aansluiting voor wasmachine en c.v. opstelling,
plaatsje achter met achterom.
1e verd.: overloop, badkamer met douche, toilet en
wastafel en vaste kast, 2 ruime slaapkamers.
Ruiten met roedeverdeling
Nagenoeg alles met dubbel glas.
CV-gas
Grondopp.: 107 m!

Vraagprijs/ 289.000,-

Halfvrijstaand woonhuis met voortuin en betegelde
achtertuin op het zuiden.
INDELING:
Begane grond: Entree/kleine hal, ruime L-vormige
woonkamer met laminaatvloer, schuifpui naar tuin,
open keuken, gang met douche/toilet, bijkeuken
met aansluiting voor wasmachine en opstelling c.v.,
slaapkamer. 1ste verdieping: overloop, 2 slaapkamers.
Achtergevel recht opgetrokken
C. V. gas
Slaapkamer op de begane grond v.v. 1 gevelkachel

Vraagprijs/ 529.000,-

Vraagpriis ƒ 389.000,-

Zoekt u stijl, allure en
grandeur in wonen?

LEEUWERIKENSTRAAT 12/7

ZANDVOORT
KOSTVERLORENSTRAAT 23
ZANDVOORT
Aan de rand van het groene hart gelegen halfynjstaande villa uit 1917 met aangebouwde kantoorruimte voorzien van separaat entree, diepe achtertuin met
schuur.
INDELING: Beg. grond: Entree/gang met provisiekeider, toilet, keuken, ruime woonkamer met serre en
aansluitend een royale kantoorruimte en inpandige
berging.
1ste Verdieping: overloop met toilet, keuken, badgelegenheid, 3 slaapkamers en een balkon.
• Pand dient gemoderniseerd te worden
• Ideaal voor praktijk aan huis
• Na toestemming van Gemeente ev. bouw van garage mogelijk met ingang via de Verlengde
Haltestraat
• Transport via Notaris verkoper
•Grondopp. 348 m'
Vraagprijs ƒ 749.000,-

Goed onderhouden 3-kamerappartement op de 4e
en hoogste etage met fantastisch uitzicht over duinen en zwanenmeertje.
INDELING: Entree, hal met garderobekast, toilet
(modern zwart/wit), nette keuken (wit met hout) met
aansluiting voor wasmachine/droger, slaapkamer
met grote vaste kast, woonkamer met "zwevende"
parketvloer, Japanse schuifdeur naar slaapkamer,
moderne badkamer (zwart/wit) met douche en wastafei.
• Vrijwel alle kozijnen van kunststof met dubbel glas
• Gasgeyser 1999 (gesloten systeem)
• Blokverwarming oliie (bovengrondse olietank)

van de organisatie, variërend van
begeleiding thuis, cursussen en dag-

\

Nagenoeg vrijstaande sfeervolle woning met voor
en achtertuin.

Wil je (weer) werken in de psychiatrie?

Holland. Vanuit diverse locaties

psychiatrische problemen.

INDELING:
Beg. grond: entree, gemeenschappelijke hal met bovenburen, gang, woonkamer, semi open slaapkamer, trapkast, toilet, keuken, badkamer/bijkeuken,
binnenplaatsje, royale achterkamer met keukenblok
en douche, toilet.

Vraagprijs ƒ 649.000,-

Voor de Invalpool

De Geestgronden is de nieuwe orga-

HAARLEMMERSTRAAT 88A

In leuke straat van centrum Zandvoort gelegen royale benedenwoning.

• Achterom
• Binnenplaatsje (ca. 6 m!)

• Balkon op het zuiden
• Grotendeels dubbel glas
• Deels kunststof kozijnen

(Herintredende) Verpleegkundigen
en (Ziekenverzorgenden

PARADIJSWEG 13

KONINGSTRAAT 33 HS

Functie-eisen:
diploma (B-)verpleegkundige, HBO-V, SPV, ZV
of MDGO-vp.
Flexibele (werk)instelling.

De Geestgronden staat voor respect,
veelzijdigheid, professionaliteit en

Salaris:
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

kwaliteit

Inlichtingen:
mevrouw M. Reijndorp, telefoon (023) 583 24 09.

Sollicitaties kunt u richten aan:
De Geestgronden, Instelling voor Geestelijke
Gezondheidszorg, t.a.v. Dienst Sociale Zaken
& Ontwikkeling, Rijksstraatweg 113,
2121 AD Bennebroek.

DE l GEESTGRONDEN
Instelling voor geestelijke
gezondheidszorg

JULIANAWEG 16
ZANDVOORT
Goed onderhouden halfvrijstaand woonhuis met voor-, zijen achtertuin, gelegen in het groene hart van Zandvoort
INDELING: Beg.grond: entree/vestibule met garderobe,
gang met kelderkast, modern royaal toilet met wastafel,
ruime 2-vormige woonkamer met gas open haard en
schuitpui en openslaande deuren naar tuin, tnoderne half
open keuken met natuurstenen aanrechtblad en close-in
boiler, bijkeuken met aansluiting voor wasmachine.
1ste Verd.: overloop, slaapkamer (vh 2 kamers) met balkon, 2e toilet, slaapkamer, moderne badkamer met ligbad
en wastafel.
Via-vaste trap naar 2e Verd.: royale overloop met bergkasten, werkhoek en wastafel, ruime zolderkamer met dakkapel.

Van maandag 28 augustus tot en met zaterdag 2 september 2000

erenburi

• Fraai aangelegde tuin met zonneterrassen en houten
schuur
• Automatisch sproeisysteem
• Elektrische zonwering achterzijde
• Travertin vloer in hal, woonkamer en keuken
Vraagprijs ƒ 749.000,-

Uw vooraanstaande makelaar
weet waar uw droomhuis staat.

NVM

DR. C. A. GERKESTRAAT117

ZANDVOORT
Halfvrijstaand woonhuis met voortuin en diepe achtertuin.
INDELING:
Beg. grond: entree/vestibule met garderobe, gang
met toilet, kelderkast, dporzonkamer met schuifpui
naar achtertuin, ruime uitgebouwde keuken.
1e verd.: overloop, nette badkamer met douche en
toilet, 3 slaapkamers, balkon.
2e verd.: zolderberging, 2 kamers, c.v. opstelling.
• Royale oprit met garage
• Ruime schuur
• Gedeeltelijk kunststof kozijnen met dubbel glas
• C.V. gas
• Grondopp.: 256 m2
• Transport notaris verkoper

CENSE&
k

»LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT

Vraagprijs ƒ 629.000,-

TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Parfumerie
Drogisterij
Schoonheidssalon

Pedagogiek studeren
in deeltijd?
j

Haltestraat 1, 2042 LM Zandvoort - Tel. 023-5716123

Informatie-avond 6 september

'ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

Vrijdag 1 en zaterdag 2 september
is er een specialiste van Clinique in
onze zaak om u vrijblijvend gratis
huidadvies te geven.

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Öe i^
stapten in september
B Ondernemersdiploma - Middenstand nieuwe stijl
B BKB

-Basiskennis Boekhouden

B ComputerBoekhouden (Exact)
B PDB

-Praktijkdiploma Boekhouden

B MBA

-Moderne Bedrijfsadministratie

B PMM

-Praktijkdiploma Middenmanagement

B Basiscursus PC-gebruik
B Europees Digitaal Computer Rijbewijs
B Microsoft Office voor Windows

volg een parttime cursus voor leuk werk!
Er zijn m Verschillende functies in de horeca
«pfaWfoW H Gids/reisleider ,„ -• '„ - ,
voor:
B Medewerker reisbureau (SEPPR l}
• Management en communicatie
• Chocolaterie en Pafisserie
Vraag informatie aan;,

"

';

'

•

':

-

•''•;'

training' & opleid! n ' g '
Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 515 03 29

GA KRANTEN
BEZORGEN

B PDI.lW/2W-Praktijkdipl. Informatica l &2(o.a.MN2enMC4)
B Reiswereld -SEPR-IATA-UFTAA Standard en Advanced
- Galileo -Reistel
B Basistaalvaardigheid l en II
B Nederlands op het werk voor anderstaligen
B Kantoorpraktijk en kantoorautomatisering

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.
Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen...

U Opleiding Assistent Secretariaat

Neem mee!

Het geweldige
Clinique-cadeau.
Op Allergie Getest.
100% Parfumvrij.
(met uitzondering
van het gamma
Aromatics Elixer).

Voor u, gratis, als u voor ƒ 95,- aan
Clinique-producten koopt.

B MBO-InDelen voor medewerkers van bedrijven
- Boekhoudkundigmedewerker -Commercieel medewerker Bank
en Verzekeringen -Commercieel medewerker Binnendienst

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

m Trainingen op maat
Bel voor de Studiegids 020-5161666 of kom voor informatie en
inschrijving naar de Schipluidenlaan 20 te Amsterdam (naast
Station Lelylaan). E-mail: bedrijfsopleidingen.wvhc@roc-ams.nl
maakt titel uit van f /"*
^. regionaal optetOirjjii centrum amtttrdam tn omstreken

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

int Erianden sprelgroep

'

• erkende hbo-avondopleidingen Pedagogiek-A<
Hogere Kaderopleiding Pedagogiek
• richtingen: orthopedagogiek, onderwijskunde,
sociale pedagogiek
• opleiding voor registratie diagnostiek BvP
• leren op maat: kies uw eigen eindniveau
• cursusduur 11/2 tot 6 jaar
• ook kortere cursussen en deelcertificaten
• opleiding leraar pedagogiek en psychologie
(2de graad)
• toelatingseisen: havo, mbo of hbo
• ook toelating o.g.v. leeftijd en ervaring mogelijk
• leren in een sfeervol gebouw
Informatie-avond
op woensdag 6 september; aanvang 19.00 uur.
Plaats: Fontys Hogescholen, Gebouw D'Bruijnvis,
Keizersgracht 105,1015 CH Amsterdam.
Telefonische reacties: 0877 873 000 of 0877 877 877.

Hogeschool Pedagogiek

ÏANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingenj
• Snelle reparaties

won rlai* If nul ' Garantie en nazorg
V dl l U t? l rVUIJ B . vergoeding ziekenfonds en |
'particuliere verzekeraars

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

LjdO.N.r-

Gein &
2042 KBZandvuon
TEKST. Af d Aiclncl
hè/. wijk 2042/7

lorts
Nieuwsblad
'( INGEKOMEN - 7SEP.20ÜQ

tel. 5733003

UJatzi/nze weer lekker
foensdag 6 september 2000

o

Datum
06 sept
07 sept
08 sept
09 sept
10 sept
11 sept
12 sept
13 sept

HW

09.55
11.05

13.06
01.15

02.36
03.16

03.49
04.26

LW
05.56
06.30
07.20
08.40
10.36
11.25
12.15

00.05

HW

22.24
23.44

14.10
14.55
15.34
16.16
16.46

Los nummer 2,10 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 36, oplage 5.425 Editie 17

LW
17.45
18.27
19.50
21.27

Zandvoortse
computerjongens
met een plan

Alsof Carl prff
zelf de regie
in handen heeft

22.56
23.35
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'ortier
jeschopt en
jeslagen
ZANDVOORT - Drie Haar|emmers zijn zondagavond geresteerd voor mishandeling
|/an een portier van een bar
i de Haltestraat. De portier
|üep daarbij bloeduitstortingen
het gezicht op, waarvoor
door ambulancepersoneel
er plekke is behandeld, j
De 21-jarige portier kreeg
indagavond ruzie met vier
iersonen, toen hij hen uit de
>ar probeerde te zetten. Hierontstond een vechtpartij,
'aarbrj de portier door meerere personen zou zijn |geichopt en geslagen.
Het viertal ging er vervolms met hoge snelheid van|door in een auto richting Zand•oortselaan. De politie zag de
|auto op de Oosterduinweg in
.erdenhout rijden en zette de
achtervolging in. De auto yerlOogde zijn snelheid tot over
.onderd kilometer per uur.
.otseling stopte de auto,
.a de bestuurder er vandoor ging. De politie heeft de
inzittenden, drie Haarlemniers
|van 23, 28 en dertig jaar oud,
aangehouden en voor verrioor
(ingesloten. Een onderzoek in
de omgeving naar de bestüurder had geen resultaat.

olgens mij is het kunst met
V
een grote K om ondanks
regen, wind, onweer en kajbot-

Het spektakel Carmina Burana op het Van Fenemaplein zaterdagavond

Foto André Lieberom

Carmina Burana trotseert storm
ZANDVOORT - De weergoden hebben de uitvoering
van de Carmina Burana zaterdagavond op het Van Fenemaplein spannend gemaakt. Het openluchtconcert moest zelfs even onderbroken worden om te controleren of het podium en de
installaties het noodweer
konden weerstaan. 'Het lot is
dreigend' zong het driehonderd man sterke koor heel
toepasselijk.
De cantate van Carl Orffs
Carmina Burana was nog maar
een half uur bezig, toen de politie het podium op kwam en al
druk gebaarde het concert af
te breken. De storm was dusdanig toegenomen dat de veiligheid van de mensen op het
podium in gevaar werd gebracht. Tot grote opluchting
van de organiserende Stichting Classical Concerts kon de
uitvoering toch nog hervat
worden.
Marco de Boer, productiondesigner van Primo Exposures: „Het was windkracht acht
en het podium kan maximaal
windkracht zeven verdragen.
We hadden het geluk dat er
een noordwesten wind stond,
hierdoor was het verantwoord
om door te gaan. Als hij pal
west was geweest, dus recht
achteruit, dan hadden we het
kunnen schudden."

Ondanks een kleine onderbreking, waarin de Uchtophanging werd verstevigd, en de
barre weersomstandigheden,
bleven de mensen, enkele duizenden in getal, gewoon staan
kijken. Simon Robberts, tenor
en initiatiefnemer van de stichting: „Van veel mensen die ik
later sprak, kreeg ik ook de reactie dat het weer extra drama
en spanning aan het stuk toevoegde."
Toen het stuk hervat werd,

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

seren.
Peter Tromp: „Er was een
bedrag nodig van 325 duizend
gulden. Veel mensen vonden
het wel een leuk idee maar wülen toch eerst de kat uit de
boom kijken voordat ze investeerden. Uiteindelijk hebben
we toch nog op veel mensen de
Carmina Burana-koorts kunnen overbrengen."
Het muziekspektakel heeft
desondanks een tekort van één
ton, maar die heeft de organi-

Volgende muziekspektakel op twee
avonden om risico te dekken
bleven de vrijwilligers van de
reddingsbrigade achter op het
podium. Zij hielden de gaten in
het zeil, dat normaal de wind
juist moet doorlaten, dicht. Dit
om te voorkomen dat de orkestleden kou zouden vatten.
Anderhalf jaar lang is Stichtmg Classic Concerts bezig geweest om de uitvoering van de
Carmina Burana in de openlucht mogelijk te maken.
Naast de inzet van de koren,
het symfonie-orkest van de
Vrije Universiteit en de solisten waren er natuurlijk ook
sponsors nodig om de droom
van de oprichters, Simon Robberts en Peter Tromp, te reali-

satie al enkele weken geleden
voor eigen rekening genomen.
Tromp: „Het is natuurlijk een
enorm risico wat je neemt; 325
duizend gulden voor een
avond van anderhalf uur. Je
maakt jezelf heel kwetsbaar
omdat je afhankelijk bent van
de
weersomstandigheden.
Toch konden we niet op die
ene ton bezuinigen. Het koor is
bijvoorbeeld alleen al anderhalfjaar bezig geweest met oefenen. Dan kun je toch moeilijk
zeggen dat we gaan bezuinigen
op de geluidsapparatuur."
„Met dit eerste openluchtconcert hebben we iedereen
laten zien waartoe we in staat

ADVERTENTIES
» ?/•/•/,

Uw krant
niet
ontvangen?

En verder:
Kroonjuweel
van de Stelling
Uit & Vrije Tijd

12.44

Maanstand: VM wo 13 sept 21.37 uur.
HW: wo 13 sept 04.26 uur, + 115 cm NAP.
LW: wo 13 sept 00.05 uur, - 69 cm NAP.

te lampen, een geweldig openluchtconcert neer te zetten.
Het afzien begon al afgelopen
vrijdagavond tijdens de generale repetitie van de Carrnina
Burana. Een krachtmeting
tussen het natuurgeweld van
de donder, gezang en handen
die de grote trom bespeelden.
Hoe harder hoe beter.
|
Achter het doorzichtig podium was een inktzwarte oriweerslucht te bewonderen! die
l doorkliefd werd met blikse'mflllitsen. Een mooier decor heb
J ik nog nooit gezien, schittërend.
Tijdens de uitvoering op zaterdag zat ik al heel vroeg, waterdicht verpakt en gewapend
met plu, op m'n meegenomen
klapstoel te wachten. Mjjnlparaplu kon ik al meteen uitklappen want de regen viel
met bakken uit de hemel. Het
plein stond niet alleen vol met
waterplassen maar ook met
rijen dikke kunstgenietersi
oud, jong, dorpsgenoten, t|oeristen en niet te vergeten de
sponsors en de gemeenteraad.
Maar de K van m'n kunstkoek is nog niet op. Op zondagmiddag was ik te gast op
de expositie in de Stijlkamer
van Zandvoort. Mijn waterdichte kleding had ik verruild
voor een iets luchtige creatie.
In de fraaie ruimte kwamen de
kleurrijke kunstobjecten van
de getalenteerde kunstenaars
goed uit.
Kunstliefhebbers van divferse pluimage z\jn rijk vertegenwoordigd. Het motto 'zien! en
gezien geworden' is van tqepassing. In de openingspeech
meldt Marianne Rebel dat! zij
haar schorre stem te danken
heeft aan de Carmina Burana.
Maar ondanks haar opgelopen
'koudje' heeft ze genoten. |
Wie heeft er niet genoten,
vraag ik me af als ik naar nuis
loop. Plotseling valt m'n obg
op de drie duurste klimopjplanten van Zandvoort. Ze
staan voor het nieuwe gedeelte van het raadhuis en vervangen (nog steeds) het kunstwerk. De hoofdletter K van
kunst wordt hier opeens weer
heel klein.

American
Chicken
Fried Fantastic
Bel & Bestel
020/6426233
(zie advertentie)

tel. 5717166

zijn. Want ondanks het weer
was dit wel wat we voor ogen
hadden. Voor volgend jaar
hebben we al weer iets anders
op het programma staan. Het
tekort willen we met de toekomstige sponsoring dekken.
Ook willen we het volgend jaar
over twee avonden doen, zodat
we meer zekerheid inbouwen."
zie ook pagina 3
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Rijk moet
strand schoon
achterlaten
ZANDVOORT - Met het verzoek van de Noord-Hollandse
kunstgemeenten aan minister Kpk om verlost te worden van
nog onontplofte munitie, is de kiem gelegd voor een grootsscheepse opruimingsoperatie langs het strand. De gemeenten hebben alle hoop geyestigd op het kabinet. Dat moet zijn
verantwoordelijkheid hiervoor oppakken. „In feite zeggen
we gewoon: verhuurder, zorg dat je eigendom schoon is,"
aldus een woordvoerder van de betrokken kustgemeenten.

Snelheidscontrole

Heel kilo

15

95

met rijst of aardappeltjes
Grote Krocht 7 - 023 571 90 67

ZANDVOORT - Twee Zandvoortse jongens m de leeftijd
van veertien en vijftien jaar,
zijn donderdagmiddag in de
Staringstraat aangehouden
voor het afsteken van yuurwerk. Zij waren in het bezit van
tweehonderd crackers en vijf
vuurpijlen. Deze zijn m beslag
genomen en zullen worden vernietigd. De jongeren krijgen
een alternatieve straf via bureau Halt.
BENTVELD - De politie
heeft vorige week woensdagavond tussen half acht en half
negen een snelheidscontrole
gehouden op de Zandvqprtselaan in Bentveld. Hierbij werden 515 auto's gecontroleerd
waarvan er 55 te hard reden.
De hoogstgemeten snelheid
bedroeg 72 kilometer per uur,
terwijl vijftig daar de maximumsnelheid is.

Twaalf gemeenten hebben graven Het zoeken met het
minister Kok per brief laten blote oog heeft vorige week geweten dat het kabinet een in- resulteerd in het vinden van
ventansatie moet maken van één buis-ontsteker, drie 'diverplaatsen waar na de oorlog sen' zoals granaatscherven,
munitie tot ontploffing is ge- vier stuks geschutsmunitie,
bracht. Volgens berichten van drie hand- en geweergranaten,
de Explosieven Opruiirungs- één stuks munitie van klein ka- Rommelmarkt
dienst (EOD) is 40 procent van liber, één mijn en één stuks
op Fenemaplein
de munitie onontploft blijven mortiermunitie.
ZANDVOORT - Belangstelliggen. Na de oorlog werd dat
als normaal beschouwd.
Om het oorlogszwerfVuil te lenden voor de jaarlijkse vlooiDe Noord-Hollandse kustge- laten springen is een afspraak enmarkt op het Burgemeester
meenten, waaronder Bloe- gemaakt met de gemeente Fenemaplein kunnen nog een
mendaal en Zandvoort, vinden Bloemendaal. Er is een nieuwe kraam huren. Daarvoor moedat komend zomerseizoen niet springplek aangewezen: het ten zij zich aanmelden bij A. de
telefoonnummer
opnieuw vragen mogen opko- Kattendel in de Kennemerdui- Nijs,
men omtrent de veiligheid van nen. Tussen Zandvoort en 53.63078.
stranden. De burgemeesters Bloemendaal geldt de af- De markt wordt gehouden op
van Zandvoort en Egmond wil- spraak dat komende veertien zondag 10 september en belen daarover overleg plegen dagen nog geen springactivi- gint om tien uur en eindigt om
half zes 's middags.
met een vertegenwoordiging teiten plaatsvinden.
van het kabinet.
Volgens
gemeentewoordvoerder Ton van Heemst gaan
ADVERTENTIE
de gemeenten ervan uit dat de
strandeii volgend seizoen
schoon zijn. „Wat de gemeenten willen, is dat de verhuurder, het Rijk dus, pp basis van
historisch materiaal, toeristengegevens en de vindgegevens van de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) productief aan het werk gaat om
dit probleem op te lossen. Wij
zelf gaan ervan uit dat we de
klus klaren in de tijd die ervoor
staat. De onkostenrekening
leggen we wel neer bij de minister."
Om het stuk strand bij paviljoen Riche schoon te maken, is
een bedrag van twee miljoen
gulden nodig. Momenteel is
het strand afgezet en wordt er
'op het oog' geruimd. Dat betekent dat er nog niet wordt ge-

HOOGHOUDT
GRAANJENEVER

eBüers 24.99

NS bouwt nieuwe
fietsenstallingen
ZANDVOORT - NS Raiünfrabeheer begint in de periode
september tot november met de plaatsing van nieuwe fietsrekken bij het station. Het te lage golfplaten dak van de
stallingen wordt vervangen door een twee meter hoog gewelfd dak. Er komt meer ruimte tussen de fietsen en de
huidige fietskluizen worden ook vervangen.
In het kader van het pro- ter bestand tegen vandalisme
gramma 'Ruimte voor de fiets' en zijn 's avonds verlicht. Het
vervangt Railmfrabeheer de vergroot de sociale veiligheid
komende jaren alle fietsrekken in en rondom de stalling.
Het station van Zandvoort
en kluizen op de stations. Het
programma moet in 2006 zijn heeft nu honderd fietsklemafgerond. Het ministerie van men. Dat worden er straks vier
Verkeer en Waterstaat heeft minder. „De stallingen staan
daarvoor 460 miljoen gulden er nu zo'n twintig jaar," zegt de
beschikbaar gesteld.
woordvoerder Railinfrabeheer.
De nieuwefietsrekkenmoe-„Toen we het plan hadden om
ten wat meer ruimte bieden te vervangen, is het aantal fietzodat kabel- en beugelsloten sen geteld. Later is dat nog
makkelijker zijn aan te bren- eens gedaan, daar bovenop
gen. „De hardglazen daken bq- komt 20 procent voor de spitven de stallingen worden mini- stijden."
maal twee meter," verduidelijkt een woordvoerder van Reizigers die van de onbeRailinfrabeheer. „Nu is het zo waakte stallingen gebruik madat je moet bukken om je fiets ken, kunnen na de vervanging
te pakken. Dat is straks niet hun fietsen aan beide zijden
van het station kwijt. De huurmeer nodig."
Volgens Railinfrabeheer taie- ders van fietskluizen krijgen
den de nieuwe fietsenstallin- een aparte brief met daarin ingen meer service aan de trein- formatie over de locatie van
reiziger. De fietsrekken zijn be- hun nieuwe fietskluis

heeft alle dranken!
Geldig van 6 september t/m 1Z september alleen In onze sli|teri] Burgemeester Engelbertsstraat 21 Zandvoort

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
l l
Postcode/Plaats:

Onze overheerlijke runderhachee
is er weer
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Afsteken vuurwerk
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TECHNISCHE
OPLEIDINGEN

Ze hadden tot twee
jaar terug nog nooit
meer dan een paar
rondjes rondom het
voetbalveld
hardgelopen. Frank
Paap en Simon
Sebregts doen echter
zondag mee aan de
marathon van Berlijn.

l

| '

CENSE&

Telefoon:

\LlNGEN

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ37,00 D jaar ƒ64,00

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8
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* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

/

IE KOOP
AANGEBODEN

Goed
onderhouden
bovenwoning
V. Speijkstraat 18 A

Beste lezers, relaties en collega's
We hebben 30 augustus een erg leuke bruiloft gehad.
Bedankt voor alle belangstelling. Tot ziens.

Peter van Klaveren en
Monique van Klaveren-Hoogstraten
Vanaf 1 oktober gaat Monique zelfstandig verder als journalist en tekstschrijver van Tekstbureau Klavertje 4
Junoplantsoen 119 rd,
2024 RP Haarlem
E-mail: Klavertje4@journalist.com

Bedroefd geven wij kennis, dat omringd door liefde en warme gedachten van hen die haar dierbaar
waren, van ons is heengegaan onze lieve moeder
en oma

Frieda Liesbeth Schmidt-Kühnel
-k 16 april 1923
Kinderen

1 29 augustus 2000

en kleinkinderen
Correspondentieadres:
G.E.FJ.Schmidt

Trompstraat 7 flat 8
2041 JC Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in stilte
plaatsgevonden.

DOKTERSBERICHTEN

Dr. Scipio-Blume

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

'
!

Inl.
023- 5713517
1

DE
1
CONTACTLT.TN
1
>,-

vervanger t/m 15 september

Dr. R. Bloem
van 15 september t/m 26 september

voor spoedgevallen

Dr. Weenink

Kostverlorenstraat 70 A
Tel. 023-5712499

(15
tf'/ai
^•^
1 a vL
J&
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Wil men een collegelid spreken dan kan men zich
minimaal een week van tevoren aanmelden bij
het bestuurssecretanaat. Terwille van een goede
voorbereiding is het tevens van belang dat men
het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men kan zich dus
gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de receptie
melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder afspraak
het spreekuur te bezoeken.

Er is een nieuwe efficiente manier om snel
in contac : te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van
lezers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken.

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid maken. Het
secretariaat is bereikbaar via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
- liefst schriftelijk - van tevoren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is. Op deze wijze kan een
gesprek zinvol worden voorbereid.
De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden: algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligneid;
- mevrouw MJ. Herben: ruimtelijke ontwikkeling
& milieu;
- de heer C Oderkerk: maatschappelijk welzijn &
onderwijs;
- de heer A. van Marie: financiën;
- de heer H. Hogendoorn: organisatie, toerisme &
verkeer.
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen
ligt ter inzage bij de Centrale Balie.

Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant.

en

Dr. v. Bergen

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 29 augustus vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 35 door 8&W genomen besluiten
zijn op dinsdag 5 september vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te zien
bij de Centrale Balie.

Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
(l.OOgpm)

Pasteurstraat 10

Tel. 023-5719507

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

Uiteraard kunt via
0906-501515.6 ook zelf
anoniem. een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U knjgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.

afwezig van 4 september t/m 26 september

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

MEDEDELINGEN
Aanleg deel ecologisch lint
Op woensdag 6 september start de gemeente
Zandvoort op de Van Lennepweg met de aanleg
van een nieuw deel van het ecologisch lint dat
momenteel in Zandvoort wordt gerealiseerd. De
werkzaamheden op de Van Lennepweg zullen
ongeveer drie weken in beslag nemen. Aan de
voorzijde van de huizen aan de Van Lennepweg
zullen de huidige gazons worden omgevormd tot
duinzones die meer m de omgeving zullen passen
en het typische karakter van Zandvoort als kustgemeente zullen benadrukken. Maar er gebeurt
meer. In het kader van het project Woonomgevingverbetering Oud Noord zullen op het achterpad
de doorsteken bij de huisnummers 91/89 en
83/81 en de gemeentelijke groenstroken bij de
huisnummers 103 en 69 worden meegenomen m
het aan te leggen ecologisch lint. In de duinzone
komen schelpenpaden en zitbanken. De gemeente

ADVERTENTIES

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

1

GEMEENTE

1

Een comnleet vëfzorédè

plant typische duingewassen als de liguster,
meidoorn, kruipwilg en tamarix evenals helmgras
en diverse duinzaadmengsels.
Monumentendag
Op 9 september vindt de landelijk georganiseerde
Open Monumentendag plaats. In Zandvoort
wordt een speciale draai gegeven aan het landelijke
thema Nederland Waterstaat. Waar in de rest van
het land Nederland Waterstaat als thema centraal
staat, zal in Zandvoort de watervoorziening in
Zandvoort door de eeuwen heen aan bod komen.
Immers: in Zandvoort vinden we geen oude sluizen,
waterkeringen, havens of gemalen die kunnen
verhalen van de Zandvoortse waterstaat. In het
centrum van de kustgemeente is een speciale
wandelroute uitgezet: fangs enkele monumentale
panden, oude hofjes, de watertoren, de musea en
het strand. De wandelroute is beschreven in een
boekje, dat gratis verkrijgbaar is bij WV, bibliotheek, de Nederlands Hervormde Kerk en het
Jutters mu-Zee-um en Raadhuis. In het boekje een
korte geschiedenis van de drinkwatervoorziening
in Zandvoort: van dorpsputten, pompen, waterkisten tot de huidige drinkwatervoorziening.
Zoals elk jaar zal de Nederlands Hervormde Kerk
ter bezichtiging open zijn. Ook zal op die dag
-zij het voor een deel- voor het eerst het spie en
span gerenoveerde Zandvoorts Museum te
bezichtigen zijn. Het levert een kleine maar essentiele bijdrage aan het thema Ook het nieuwe
Jutters mu-Zee-um doet dit jaar volop mee aan de
Open Monumentendag.
In drie buurten een nieuw parkeerregime
Wie in Zandvoort een parkeerplek zoekt, krijgt in
3 buurten te maken met een nieuw parkeerregime.
Opgesteld in overleg met de buurtbewoners om
het parkeerprobleem in hun buurt voor hen op
een acceptabele manier op te lossen: dan wel met
een vergunningen- dan wel via een ontheffingssysteem, dan wel een combinatie van deze twee.
Buurten
Tussen nu en 1 oktober wordt het nieuwe parkeerregime ingevoerd in de Noordbuurt, de Parkbuurt
en de Stationsbuurt. De afgelopen weken zijn de
borden geplaatst die Zandvoorters en de gasten,
die een parkeerplaats zoeken m deze buurten, op
de nieuwe regels wijzen.

Vignet
Waarmee hebben Zandvoorters en de gasten
rekening te houden? Globaal gezegd: er zijn in
deze buurten voor hen gewoon minder parkeerplaatsen beschikbaar. Wel voor de buurtbewoners.
Die hebben inmiddels een parkeervignet (of gaan
dat vignet binnenkort afhalen bij het raadhuis).
Let op de borden
Heeft u geen vignet en zoekt u in deze buurten
een parkeerplaats? Let vooral op de borden. Zij
'vertellen' wat de situatie is.
Allereerst treft u in de wijken 'belanghebbendenplaatsen' aan. Duidelijk gemarkeerd met borden.
Daar mogen uitsluitend de houders van een
belanghebbendenplaatsenvergunning parkeren.
Verder niemand anders.
Op de tweede plaats treft u in de wijken 'parkeerapparatuurplaatsen' (meters) aan Ook deze
plaatsen zijn duidelijk gemarkeerd met borden.
Hier parkeren de houders van een parkeerapparatuurplaatsenvergunning.
Voor deze parkeerapparatuurplaatsen geldt dat
zij tussen 18.00-22.00 uur exclusief gereserveerd
zijn voor de houders van het vignet. Tussen
22.00-10.00 uur mag vrij geparkeerd worden. En
tussen 10.00-18.00 uur mag er tegen betaling
geparkeerd worden.
Op bezoek
Gaat u op bezoek bij een kennis, die in een van
de drie buurten woont, en heeft uw gastheer een
bezoekersvignet, dan kunt u op dit vignet, in
combinatie met een parkeerschijf, voor een tijdsduur van drie uur parkeren. Dus altijd even overleggen.
Toezicht
De parkeerpolitie ziet er in de drie buurten op toe
dat iedereen zich houdt aan de nieuwe parkeerregels. De eerste dagen stelt zij zich coulant op.
Mensen die niet over het parkeervignet beschikken
en hun auto fout hebben geparkeerd, krijgen de
eerste dagen nog een waarschuwing om hen
erop te wijzen dat ze in deze wijken rekening
moeten houden met de nieuwe regels. Iedereen
moet natuurlijk aan de nieuwe situatie wennen.
Monitoren
Samen met de vertegenwoordigers uit de verschillende wijken wil de gemeente de komende
tijd kijken hoe het ingezette parkeerbeleid zich

1

begrafenis of crematie
voor één éénmalige af koopsom
van slechts ƒ 3.855,-

LAVERTU steenhouwers
100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanscherp, verzorgen wij cd uwgrafwerknaar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband, houdt.

"Voor die f 3.855,- wilje toch niet
van je kinderen afhankelijk zijn.
Een natura-uitvaartverzekering
moetje hebben. Een vergelijkbare
uitvaart kost tegenwoordig al
minstens f 6.000,-."

Telefonisch dagelijks tussen 10.00 en 11.00
tel. en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PCZandvoort
Showroom vanaf aug./sept. 1999
Kameilingh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

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

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

Deskundig advies.

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Verhuizingen
Wij zijn wee, terug
met spetterende

aanbiedingen:
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WEKELIJKS EUROPA

Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

tel. 020-6103086 fax 020-6103356

Zuideimolenweg 28 - 1069 CGAmsterdam
bezoek onze ruime showroom

«wfe

aanbieding
ö

98

9.

i kilo

+ 5 veree^oijstjes
X-H'ï!%*K

samen..f^^||||

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de
natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
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Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04
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postcode/plaats:
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telefoon:

aanbieding geld% voor woensdag!3 september
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leeftijd(en):

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
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A l t i j d d i r e c t e hulp bij een s t e r f g e v a l

Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of Eric Nijssen 020 - 562 3465

een royaal 4-persoons Family-menu
inclusief uw gratis dessert:
een grote pot overheerlijk Ben & Jerry-ijs naar keuze.
1

Nieuw;

Smakelijk Spare-Ribs menu
incl. aardappel-salade, patalfen saus voor slechts ƒ 19.50

cro
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met

J«
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September Menu;
voor f 57,95
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Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
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straat:

Fa. Gansner & Co.

Zandvoort

Amsterdam

naam:

naam, adres, dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen bezwaar wordt aangetek':end
en de gronden van het bezwaar. Indien men zich
laat vertegenwoordigen door een derde dient ook
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
Werkzaamheden Haltestraat
schorsende werking. In geval van onverwijlde
Het Energiebedrijf Zuid-Kennemerland zal vanaf
spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie11 september de gasleiding in de Haltestraat
tussen het Raadhuisplein en de Kostverlorenstraat ning indienen bij de president van de Rechtbank
in Haarlem.
vervangen. Deze werkzaamheden zullen gefaEen dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
seerd worden uitgevoerd.
gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor
In week 37 het gedeelte tussen het Raadhuisplein
het indienen van een verzoek om voorlopige
en de Schoolstraat.
In week 38 het gedeelte tussen de Schoolstraat
voorziening vJordt griffierecht geheven.
en de Willemstraat.
In week 39 en 40 het gedeelte tussen de WillemVERKEERSBESLUITEN
straat en de Achterweg.
Op grond van het op 1 november 1999 in werking
In week 41 en 42 het gedeelte tussen de Achtergetreden Algemeen Delegatiebesluit 1999, nr. 1,
weg en de Zeestraat.
waarbij de bevoegdheid tot het nemen van diverse
Tijdens de werkzaamheden in het betreffende
verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de
gedeelte is de weg niet toegankelijk voor het verWegenverkeerswet 1995 en het bepaalde in de
keer. De werkzaamheden zullen uiterlijk 27 oktober
Wegenverkeerswet, het Besluit Administratieve
zijn afgerond, afhankelijk van de weersomstanBepalingen inzake het Wegverkeer en het Regiedigheden.
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,
door de gemeenteraad is gedelegeerd aan het
Nieuwe rekken bij station
college van Burgemeester en Wethouders, zijn
Railinfrabeheer vervangt tussen half september
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
en half november de fietsrekken en fietskluizen
voornemens om:
bij station Zandvoort. De nieuwe rekken bieden
meer ruimte tussen de fietsen, hebben betere
- de erfinrichting van de Diacpniehuisstraat
aanbindmogelijkheden voor kabel- of beugelsloten
ter hoogte van de aansluiting met de
en een hardglazen overkapping met verlichting.
Haltestraat te wijzigen door het opheffen
De nieuwe kluizen krijgen deze overkapping ook.
van een openbare parkeerplaats en het
en zijn in de toekomst ook voor één of meerdere
verplaatsen van antiparkeerpaaltjes.
dagen te huur. Voor elk station is het aantal benodigde plaatsen opnieuw berekend. Na de
Een tekening met de gewijzigde inrichting ligt ter
ombouw heeft station Zandvoort 96 onbewaakte
inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis.
plaatsen en 16 kluizen.
Tegen het voornemen kunnen belanghebbenden
tot uiterlijk 2 weken na datum van publicatie
Informatieavond omwonenden Hoge weg 36
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
Op 14 september, om 20.00 uur, organiseert de
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
gemeente Zandvoort een speciale informatiePostbus 2, 2040 AA Zandvoort. De zienswijze
avond over de aanvullende opvangvoorziening
moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
voor asielzoekenden aan de Hogeweg 36.
naam, adres, dagtekening en een omschrijving
van het voornemen waarop wordt gereageerd.
SENIORENRAAD
Op 8 september vergadert de Seniorenraad
BOUWVERGUNNINGEN
Zandvoort. De vergadering wordt gehouden in de
De volgende aanvragen bouwvergunningen,
Commissiekamer van het Raadhuis en begint om
bouwvoornemen, sloopvergunning en split10.00 uur 's ochtends.
singsvergunningen zijn bij het college van
Op de agenda staat o.a.:
Burgemeester en Wethouders ingediend:
- Website Zandvoort.
De datum tussen haakjes geplaatst achter
U bent van harte welkom.
het nummer, is de datum van aanvraag.
Inlichtingen C.H. van Brero, Van Galenstraat 11,
Zandvoort.
2000-191B (18-8-2000) Oosterparkstraat 38 te
Zandvoort het vernieuwen/vergroten van de
COMMISSIES woning
Vergaderingen commissies
2000-192B (24-8-2000) Ir. Friedhoffplein 9 te
- commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu:
Zandvoort het vergroten van een dakkapel
maandag 11 september;
2000-193B (24-8-2000) Van Kinsbergenstraat 12
- commissie
Maatschappelijk Welzijn en Onderte Zandvoort het plaatsen van vier zonnepanelen
1
wijs is geannuleerd;
2000-194B (24-8-2000) Van Kinsbergenstraat 11
- commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegente Zandvoort het plaatsen van vier zonnepanelen
heden: woensdag 13 september;
2000-195B (29-8-2000) Vinkenstraat 15 te
- commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer: Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
donderdag 14 september;
2000-196P (29-8-2000) Brederpdestraat 225 te
- commissie Financiën: maandag 18 september.
Zandvoort het plaatsen van 7 windschermen
2000-198M (31-8-2000 Sara Roosstraat 11 te
Voor al deze commissievergaderingen geldt het
Zandvoort het plaatsen van een schuur
volgende: de plaats van vergaderen is de cqmmissievergaderruimte in het Raadhuis, Swaluëstraat
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
2, Zandvoort. De aanvangstijd is 20.00 uur. Voor
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
nadere informatie kunt u terecht bij Bureau
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen
Gemeentesecretarie, telefoon (023) 574 01 00.
een termijn van twee weken na publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
KAPVERGUNNINGEN 2040 AA Zandvoort.
Aangevraagde kapvergunningen
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeDe volgende aanvragen zijn ontvangen:
ling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
- Dr. de Visserstraat 11-1 boom
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
- Oosterparkstraat 38 - 1 boom
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunnmg kunnen verplichten.
De aanvragen liggen gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter
bouwvergunning, bouwvoorneinzage bij de Centrale Balie < van het Raadhuis., ' Verleende
men en splitsingsvergunning:
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
De datum tussen haakjes geplaatst achter
schriftelijk hun reacties indienen bij Bur'gehet nummer, is de datum van verzending.
meester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
2000-100B (29-8-2000) Mr. Troelstrastraat 21 te
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
Zandvoort het veranderen/vergroten va_n een
aanvraag worden betrokken.
garage/atelier
Verleende kapvergunning
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
Balie van het Raadhuis gedurende de openingshebben een kapvergunning verleend voor:
tijden. Belanghebbenden kunnen, gedurende een
- Burg. Beeckmanstraat 17-1 boom
termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende verDe bij de verlening behorende stukken liggen ter
gunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarinzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden
schnft hiertegen indienen bij het college van
kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na publicatie
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040 AA
van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen
Zandvoort. Het indienen van een bezwaarschrift
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
heeft geen schorsende werking.
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Wij wijzen erop
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
dat ook een derde belanghebbende een bezwaarom voorlopige voorziening worden ingediend bij
schnft kan indienen. Het bezwaarschrift dient te
de president van de rechtbank Haarlem sector
zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van
een afschrift van het bezwaarschrift.
ontwikkelt. Het gemeentebestuur houdt de
mogelijkheid open om op basis van de ervaringen
het beleid bij te stellen. Visies, op- en aanmerkingen
en nieuwe ideeën kan iedere betrokkene telefonisch doorgeven, tel. (023) 574 04 50.

UWENS
VERWARMING

ONDERHOUD
REPARATIE
VERUAN8IN6

FRIED AMERICAN CHICKEN

sa CM»
08004998*30

Bel en bestel: wij bezorgen vliegensvlug in heel Zandvoort!

Haltestraat 23 C Zandvoort - 023 - 5733003
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ndachtvoor
ivatervoorziening
op monumentendag

Alsof Carl Orff vanuit het graf de natuur dirigeert

ZANDVOORT - De lokale
watervoorziening door de eeuven heen staat zaterdag tjjiens de Open Monumentenlag centraal in Zandvoort. Dit De regen geselt het publiek
>luit aan bij het landelijke the- met grote vlagen in het halfduister. Het geheel doet denma 'Nederland waterstaat'.
ken aan een scène uit de
In het centrum van de kust- schemerige film 'Batman'
*emeente is een speciale wan- met Jack Nicholson in de
ielroute uitgezet: langs enkele hoofdrol. Kortom een betere
nonumentale panden, oude achtergrond als voor de 9p[Ofjes, de watertoren, de mu- zwepende en grillige muziek
iea en het strand. De wandel- van de Carrnina Burana kan
iute is beschreven in een men zich niet wensen. Alsof
'Oekje, dat gratis verkrijgbaar Carl Orff vanuit zijn graf de
bij onder andere VVV, biblio- natuurelementen dirigeert.
iheek en raadhuis. Hierin staat
ok een korte geschiedenis van
Ie watervoorziening in Zandiort.
Zoals elk jaar zal de NederET IS ZATERDAGllands Hervormde Kerk open
AVOND 2 september.
[zijn. Ook zal op die dag - zij het
Mensen
drommen
voor een deel - voor het eerst
langs de betonnen
|het gerenoveerde Zandvoorts
luseum te bezichtigen zijn. trappen naar het hoger gele|Ook het nieuwe Jutters mu- gen Burgemeester Van Fenemaplein, waar de straffe wind
Zee-um doet dit jaar mee.
vrij spel lijkt te hebben. Een
leeg donker glimmend cocon
gaapt het publiek aan dat zich
langs de stenen muren
Zonnebloem houdt vooral
posteert in de luwte. De toegrote plantenactie schouwers in het midden zoeken eikaars rugdekking en pavoor zieken
raplu's en vormen zo een naZANDVOORT - 'Breng een tuurujk schild voor de vipplantje naar een ziek familielid stoelen recht voor het podium.
of een andere bekende die ziek In dat halfronde ei moet het
is.' Onder dat motto gaan vrij- gaan gebeuren binnen enkele
willigers van de regionale afde- minuten: de Carmina Burana.
In twee grote masten aan
ling Zuid-Kennemerland van
de Nationale Vereniging de weerzijden van het podium
Zonnebloem zaterdag gratis bungelen op grote hoogte giplanten uitdelen aan voorbij- gantische boxen in windstoten
gangers. Zij doen dit vanaf 10 van kracht 7. Een stuk zeil
scheurt en wordt met tape
uur op het Raadhuisplein.
professorisch vastgeplakt. Het
Niet alleen de regionale-afde- tocht en lekt vooral t>jj de basling van Zuid-Kennemerland, sen en die dreigen het voor gemaar ook 21 andere regionale zien te houden. De reddingsZonnebloem-afdelingen uit de brigade werpt zich op om dit
provincie Noord-Holland doen keer niet een drenkeling, maar
aan de omvangrijke plantenac- het spektakel van het jaar te
tie mee. In totaal zullen er redden. Mannetje aan mannetwaalfduizend planten aan de tje leunen zij tegen de opbollende zijwand en zij houden
man gebracht worden.
dat met vereende krachten
De plantenactie is een initia- twee uur vol.
tief van de overkoepelende Het is kantje boord wat beprovinciale Zonnebloernafde- treft de veiligheid van de tent
ling in Noord-Holland, die dit
jaar 25 jaar bestaat. Met deze
nationale ziekendag vraagt de
Zonnebloem extra aandacht
voor de gevolgen yan vereenzaming en individualisering
binnen de samenleving.

H

Aanleg van nieuw
deel ecologisch lint

ZANDVOORT - De gemeente start vandaag (woensdag)
op de Van Lennepweg met de
aanleg van een nieuw deel van
het ecologisch lint. De werkzaamheden op de Van Lennepweg nemen ongeveer drie weken in beslag. Aan de voorzijde
van de huizen worden de huidige gazons omgevormd tot
duinzones die meer in de omgeving passen en het typische
karakter van Zandvoort als
kustgemeente benadrukken.
In het kader van het project
Woonomgevingverbetering
Oud Noord neemt de gemeente op het achterpad de doorsteken bij de huisnummers
91/89 en 83/81 en de gemeenteUjke groenstroken bij de huisnummers 103 en 69 mee in de
aanleg van het ecologische
lint. In de duinzone komen
schelpenpaden en zitbanken.
De gemeente plant typische
duingewassen als de liguster,
meidoorn, kruipwilg en tamarix evenals helmgras en diverse duinzaadmengsels.
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met zijn apparatuur, want
windkracht 7 is wel het maximum volgens de politie en de
milieudienst. Dan lichten de
spotlights op en het bekende
'O Fortuna' zwelt aan onder de
bezielende leiding van dirigent
David Angus.

Hoe slecht het
weer tijdens de
uitvoering ook
was. Tijdens de
opbouw van de
tent, was er nog
geen vuiltje aan
de lucht

Vereniging Eigen Huis heeft
Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland en /
PWN per brief gevraagd bin- ';
nen vier weken uitsluitsel te .;
geven over het treffen van pas- ;_;;
sende maatregelen, om verde- ;
re wateroverlast te voorkomen
bij woningeigenaren in de
plaatsen Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en '
Velsen en het vergoeden van '.;
de gevolgschade. Een afschrift .',
van deze brief is verzonden ';
naar Provinciale Staten en de .'
Tweede Kamer.
Eigen Huis stelt de provincie /
en PWN aansprakelijk voor de
ontstane wateroverlast. Ook
acht zij beide verantwoordelijk
voor het nemen van noodzakelijke maatregelen om de huidige overlast op te heffen en verdere overlast te voorkomen.
De provincie heeft een grensoverstijgende taak ten aanzien
van de beleidsterreinen milieu,
ruimtelijke ordening en zorgvuldig waterbeheer, stelt Eigen Huis. Wanneer de provincie en de PWN geen treffende
maatregelen kunnen of willen
treffen, zal Eigen Huis de zaak
voorleggen aan de rechter.

Medewerkers
van de reddingsbrigade houden
bet zeil van het
podium van de
Carmina Burana
strak
Foto André
Lieberom

Na afloop is iedereen blij dat
deze machtige opvoering aan
zee niet gestrand is door het
onvoorspelbare
Hollandse
weer. Want niemand had de
uitstekende zang yan de Zandvoortse koren willen missen.
Daarna spoedt ieder zich naar
warmere oorden langs de vuilnisbakken volgestouwd met
geknakte paraplu's. Het plein
is snel leeg en desolaat. Het
zeil klappert en kleine lampjes
zwaaien eenzaam over het podium.
Nelleke van Koningsveld

Huisartsen openen Buurt verwelkomt asielzoekers niet
nieuwe receptenlyn

ZANDVOORT - Zes huisartsen in Zandvoort openen binnenkort een receptenlijn. Dit aparte telefoonnummer is bedoeld voor "patiënten die een herhalingsrecept willen aanvragen. Met deze extra 24-uursservice hopen de huisartsen hun
vaak overbezette telefoonlijnen weer wat lucht te geven.
„In Nederland is al een aan- weliswaar 35 cent per minuut
tal receptenlijnen bij groeps- kwijt. Voor dat bedrag is de lijn
praktijken in gebruik," ver- echter dag en nacht te bereimoedt dokter Hermans van de ken en zijn wachttijden taboe.
huisartsenpraktijk Paardekoo- Verzoeken om recepten die
per, Jagtenberg en Hermans voor 16 uur worden ingesproaan het Beatrixplantsoen. ken, zijn doorgaans de volgen„Maar het unieke van onze ser- de werkdag voor 12 uur af te
vicelijn is eigenlijk dat alle halen bij de opgegeven apohuisartsen in Zandvoort letter- theek.
De Zandvoortse huisartsen
lijk op één lijn zitten."
Paardekooper: „Patiënten beseffen dat een aantal mendie een herhalingsrecept wil- sen bezwaar heeft tegen het
len, moeten nu hun eigenhuis- gebruik van een antwoordaparts bellen. Ze moeten soms paraat. Met name ouderen
lang wachten omdat anderen hebben moeite met de keuzede lijn bezet houden. Anders- toetsen en het inspreken van
om geldt natuurlijk ook dat de boodschappen. „Zij kunnen
aanvragers van recepten de gewoon de praktijk blijven bellen zoals ze nu gewend zijn,"
lijn ook bezet houden."
verzekert dokter PaardekooOm dit euvel te verhelpen per. „Die service blijft gewoon
hebben de Zandvoortse huis- bestaan. De nieuwe servicelijn
artsen gekozen voor een extra is echter voor mensen met weiservicelijn. Hun cliënten kun- nig tijd. Het is een extraatje op
nen via nummer 0900-571.2345 de bestaande service."
aangeven dat zij een verzoek Gezien het succes in andere
om 'herhaalmedicatie' heb- praktijken, vertrouwen ze erop
ben. Door keuzetoetsen in te dat de lijn ook zal aanslaan in
drukken worden ze doorge- Zandvoort. En als de uitspraak
schakeld naar de computer van moeilijke recepten niet hevan de betreffende huisarts. lemaal goed overkomt? Wat
Na het inspreken van naam, gebeurt er dan? „Een recept
geboortedatum, de naam van waarvan de medicijnnaam
het geneesmiddel en de sterk- echt niet te verstaan is, wordt
te ervan, kunnen zij ook aange- niet geleverd," meldt Paardeven of het geneesmiddel bij de kooper. Hermans: „Maar als
apotheek afgehaald of aan huis patiënt X zegt: wilt u een rebezorgd moet worden.
cept voor mijn suikertabletjes
Volgens Paardekooper biedt klaarleggen, dan kan ik in ons
zo'n centraal antwoordappa- eigen computersysteem zien
raat veel mogelijkheden. Voor om welke tabletten het gaat.
de verbinding met deze PTT- En hoe hoog de docering is.
Telecom servicecentrale in Dat hoeft geen probleem te
Rotterdam is de aanvrager zijn."

Het plan van het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) en de gemeente
Zandvoort om in Hotel
Friesland aan de Hogeweg
een tweede opvang voor
asielzoekers te vestigen,
wordt niet in dank
afgenomen door de
omringende hoteliers en
bewoners. „De gemeente
vergist zich," zegt Maas
Doppenberg; van het
naastgelegen gelijknamige
hotel Doppenberg. „Het
gebouw en de locatie zijn
niet geschikt. Zo'n centrum
schrikt mijn gasten af."

ET HOTEL VAN Doppenberg ligb bijna tegen
Friesland aan. Een
smalle gang vormt een looppad tussen de panden. Vanuit
een aantal slaapkamers kijken
de hotelgasten tegen een dakterras aan, de enige plek waar
de asielzoekers straks buiten
kunnen zitten. Doppenberg
schuift het gordijn opzij.
„Kijk," zegt hij een tikje cynisch, „als je een hand ver genoeg buiten het raam steekt,
dan kun je elkaar de hand
schudden." Hij denkt niet dat
dat zal gebeuren. Integendeel:
„Onder irüjn gasten zijn veel
Duitsers. Zij zullen het niet op
prijs stellen dat er een asielzoekerscentrum naast hun vakantieadres zit."
Doppenberg werd, net als de
andere buurtgenoten, overvallen door de gemeentelijke aankondiging. Het COA heeft het
plan opgevat om een opvang
voor asielzoekers in het bewuste pand te beginnen. „Aan ons
is niets gevraagd. En ik ben
van mening dat het absoluut
niet bij Zandvoort past. In het
centrum zitten toeristen. Ook
veel Duitse toeristen. En als je
naar de Duitsers kijkt die hier

komen, dan weet je hoe terughoudend ze zijn ten opzichte
van buitenlanders. Duitland
zelf heeft de meeste asielzoekers binnen gelaten in vergelijking met de rest van de landen
in Europa. Maar dat wil niet
zeggen dat ze op hun vakantieadres ernaast willen zitten."
De hotelier vreest dat de uitstraling van het asielzoekerscentrum niet gewaardeerd
wordt. Ook heeft hij het idee
dat het plan niet by de gemeente vandaan komt. „Kijk,
de eigenaar heeft het pand op
een veiling gekocht. En die is
naar het COA toegestapt en

H

Maas Doppenberg vraagt
zich af wat de reactie van zijn
touroperators zal zijn als ze in
de gaten krijgen dat ze hun
gasten in een hotel moeten onderbrengen naast een asielzoekerscentrum. „Dat zal zeker
gevolgen hebben. Daarom zeg
ik dat de gemeente zich vergist."
L.J. Keur van schildersbedrjjf Keur, denkt niet dat de
gemeente zich heeft vergist.
„Je denkt toch niet dat er
naast de burgemeester een opvang voor asielzoekers komt?
Of naast wethouder Oderkerk
in Bentveld? Ik vindt de loca-

'De burgemeester krijgt toch
ook geen opvang naast zich?'
heeft het geregeld. De gemeente krijgt het verzoek en zal het
moeten onderzoeken. Er is namelijk een onderzoeksrecht."
Voor Doppenberg is het dui•delijk: 90 mensen passen niet
in Hotel Friesland. Het pand
heeft geen tuin. De bewoners
moeten op de stoep gaan zitten als ze wat frisse lucht willen happen. „Ze zeggen wel: we
willen er een modelcentrum
van maken. Maar wat houdt
het in? Dat de mensen niet
buiten mogen komen? Het
stuit mij tegen de borst als ik
straks moet zeggen dat ze niet
voor mijn deur moeten rond
hangen. Ik voel daar niets
voor."

tie niet geschikt. Er is geen
plaats voor rolcontainers. En
je weet hoe het gaat. Eerst
hebben ze een fiets, dan een
brommer en uiteindelijk een
auto. Bovendien zijn het mensen met andere normen. Het
komt niet ten goede aan Zandvoort."
Voor Keur is het een uitgemaakte zaak. De komst van de
asielzoekers gebeurt niet op
grond van een humanitaire visie. „De huidige eigenaar heeft
het pand gekocht voor 1,6 miljoen. Ze vroegen 3,9. Het pand
is echter afgekeurd door de
brandweer, een hotel beginnen
kost veel geld. Eerst wilde hij
er studenten inzetten, maar

Eerste verzaiwelbeurs van nieuw seizoen
ZANDVOORT - De Verzamelbeurs Zandvoort houdt zondag
van 10 tot 17 uur in het gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat 17 de eerste maandelijkse algemene verzamelbeurs van
het nieuwe seizoen. Op deze beurs zijn vele verzamelobjecten
aanwezig. Ook is er een rommelmarkt. Toegang is gratis.

daar valt niet aan te verdienen.
Aan asielzoekers wel. Het is gewoon zakkenvullerij."
Ook de eigenaar van het
naastliggende Fitness Paradise, J. Th. Hart de Ruyter is
boos. „Ik hoor nu al van mijn
klanten dat ze het geen prettig
idee vinden. Je moet niet vergeten dat ik ook veel oudere
mensen binnen krijg. Die zeggen dat ze er niet blij mee zijn.
Het geeft ze toch een onveilig
gevoel."
Hart de Ruyter is bang dat
hij zijn deuren niet meer open
kan laten staan. „Ik vind het
belangrijk dat de mensen hier
zo naar binnen kunnen lopen.
Vaak zitten ze hier ook buiten.
En dan recht tegenover een
asielzoekerscentrum? "
De ondernemer snapt niets
van de gemeentelijke keuze.
„Ik begrijp dat Nederland zich
niet kan onttrekken aan zijn
plichten, maar waarom hier?
Midden tussen de toeristen?
Er trainen bij mij dames in ütnesspakjes, het is een hele andere cultuur. Voor de asielzoekers zelf lijkt het toeristische
centrum ook niet geschikt. Het
zijn allemaal gezinnen met kinderen. Ze hebben niets om
handen, geen geld, het enige
wat je dan kunt doen is op de
straat hangen."
De ondernemers en buurtbewoners zijn van plan om actie te voeren. „Handtekeningen ophalen en onze stem laten horen. Niemand is er blij
mee dat de waarde van zijn
pand straks gaat dalen." Voor
omwonenden is er op donderdag 14 september een informatieavond om 20 uur in het gebouw op nummer 36. Hotelier
Doppenberg nodigt een uur tevoren alle buurtbewoners op
de koffie uit. Om te kijken welke stappen ze kunnen ondernemen om het plan te stoppen.

Pippeloentje viert feest
een lekker receptje!
vind je het goed als ik
even een ommetje maak ?
natuurlijk
lieverd!

H
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Eigen Huis
dreigt met
rechter
ZANDVOORT - Vereniging Eigen Huis acht de provincie en waterleidingsbedrijf PWN aansprakelijk voor
de wateroverlast in Zandvoorb. De vereniging eist treffende maatregelen om huidige en verdere oyerlast te
voorkomen. Verzuimen provincie en PWN dat, dan stapt
Eigen Huis naar de rechter.

Krap een uur wordt er genoten van de bijzondere stukken Foto: Andre
van Orff door vrouwen met Lieberom
plastic zakjes op het hoofd,
kleine kinderen in te grote regenpakken, een chique dame
met wapperende veren op haar
hoed en mannen strak in het
pak. De bewoners van de omliggende flats hebben de werkeüjke vip-plaatsen. Zij zitten
nameüjk hoog en droog, sommigen met een glas champagne losjes in de hand geklemd.
Er wordt gestopt. Lampen
moeten nodig aangedraaid
worden. De bekende bariton
Ernst Daniël Smid loopt met
een regenjas een beetje heen
en weer tussen een politiebusje en het toneel. In het busje
houdt soliste Elisabetta Scano
zichzelf droog en doet stemoefeningen.
Later zingt ze, na een half
uurtje vertraging in dit geval,
de wolken van de hemel omringd door het kinderkoor in
lieflijke zomerkleding, wat een
vertederend plaatje oplevert.
Zij worden opgevangen met
dikke jassen en rennen door
het noodweer naar het Palacehotel om zich om te kleden.
„Morgen lekker uitslapen,"
zegt een kleumend meisje.
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ITTY EN Lpekie kijken
hun ogen uit. Wat is er
met hun speelplaatsje
gebeurd? Met verbaasde talauwe oogjes bukken ze over het
grasveldje met de standjes en
kijken ze naar al die vreemde
mensen. Langzaam begint het
door te dringen: oh, ja het is
feest!
Kinderdagverblijf Pippeloentje sluit de feestelijkheden
rond het tienjarig bestaan zaterdagmiddag af met een reünie. Alle ex-baby's, dreumessen en peuters zijn naast de
dagelijkse bevolking nu ook
van harte welkom. De ouders
mogen vandaag bij hun kroost
blijven en met een wijntje in
een af en toe doorbrekend
zonnetje is dat geen straf.
Ouders - voor wie niet op de
hoogte is yan de omgangsvormen in crèchekringen - worden steevast aangesproken
met de 'moeder of de vader
van'. Zo worden er poffertjes
gebakken door de vader van
Winnie, popcorns geserveerd
door de papa van Simone en
de inmiddels 15-jarige Simone

K

zelf is druk in de weer met het
versieren van buttons samen
met een stel creatief grut.
De moeder van Jop wil na
drie uur wel weer eens opstappen, maar daar wil Jop niets
van weten. Hij heeft nog niet
al zijn vriendjes gezien. En dan
stapt er ook nog eens een goochelaar het veld op met mooie
ballonnen.
Binnen in het schminklokaal
stapt ex-Pippeloener Jur giechelend in een konijnenpak
onder de ongelovige ogen yan
medetieners. Sinterklaas flitst
over het witte doek en een vader en moeder hebben in jaargang 1994 een foto van hun
oogappel ontdekt. Verrukt kijken ze naar de 'kleine', die inmiddels al lang en breed uit de
luiers is.
De zweefmolen is erg in trek,
maar niet bij de allerkleinsten.
Aarzelend kijken ze naar die
lange kettingen met ijzeren
stoeltjes eraan en dan gaan
die enge dingen ook nog een
beetje omhoog. De mevrouw
van de molen, met blozende
wangen en in een trui, draait

Nadat de provincie haar beleid ten aanzien van de waterwinning heeft gewijzigd en als
gevolg daarvan in 1993 de voorloper van PWN heeft opgedragen te stoppen met het winnen
van water uit de Kennemerduinen, is het grondwaterpeil
enorm gestegen door problemen met de ontwatering van
het totale gebied. Sindsdien
kampen bewoners met ernstige wateroverlast.
Wooneigenarcn uit de genoemde regio's die ook kampen met wateroverlast als gevolg van een te hoog grondwaterpeil, kunnen zich melden bij de
vereniging Eigen Huis in Amersfoort,
033-450.7752.

DuiMntroductie

ZANDVOORT - Duikteam
Zandvoort organiseert weer
een introductieavond voor
mensen die belangstelling
hebben voor de duiksport.
Dinsdag om 21 uur gaat bij het
zwembad van Gran Dorado de
zijdeur bij het parkeerterrein
open om vrijblijvend kennis te
maken. Mensen die zich inschrijven, kunnen via Duikteam Zandvoort een opleiding
Padi Open water Diver volgen.

ADVERTENTIE

Cmema CTOTUL§<
7 t/m 13 september *
Vr. t/m Wo.
13.30

STUflRT
IITTIEI
Nederlands desproken

Bi
Dagelijks
15.30

iFlINTSTONESl
In
Vlva RockVegas
Engelstalige versie

Do. tVm Di.
19.00

op verzoek de echte die-hards
onder het ritje nog eens rond
in het stoeltje zelf.
„Dit is echt wel vet cpol,"
roept een blond jongetje. De
kleintjes gaan toch liever
grabbelen. Met overgave gooien ze billen omhoog en woelen
met overgave in het zaagsel.
Er wordt betast, geschud en
soms stiekem een cadeautje
een beetje opengemaakt.
In de hoek van het speeltuintje begint langzamerhand
een kunstwerkje te ontstaan.
Een wit bankje wordt beschilderd door de oud-kinderdagverblijvers. De driejarige Sander houdt helemaal niet van
tekenen, maar zijn moeder wil
zo graag dat haar telg vereeuwigd wordt op het bankje. Ze
zet maar vast zijn naam neer
met oranje stift. Dwingend
propt ze hem een andere in
zijn knuistje. Boos krast hij
door zijn naam heen. „Wat
leuk," roept directeur Relinde.
Hij zet zijn handtekening erbij."

Ciicai Zindroort . , '•
OMtli«l.pleln 5. 2042 JM, ZudTOOit
. Tel: (023) 5718686
ö

Nelleke van Koningsveld

WWW.cniCUSZANDVOOiT.NL !

Nicolas Cage &
Angelina Jolie

Dagelijks
21.30

iHOLLOWl

IMAJSTI
Kevin Bacon &
Elizabcth Shue

, om

[Woensdag 13september]
19.30

Bcing John
Malkovich
•John Cuzuck & Carmen Diaz
regie- Spike Jonze
"l> j.

woensdag 6 september 2000
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We hebben prachtige badkamers bij Brugman.
Vervaardigd uit de beste materialen, voorzien van
de beste garantie. Precies zoals u het voor ogen
heeft. Bovendien geven onze adviseurs u een passend advies. Waterdicht. Alleen zo gaat u naar

Maandag 11 september t/m
Zaterdag 16 september a.s.
Van 12:00 - 16:00 uun

VERSACE MAKE-UP

^

,™__,

huis met een smaakvol ontwerp. Gebaseerd op uw
persoonlijke smaak en wensen, gemaakt om lang
van te genieten. En aantrekkelijk geprijsd. Pas
dan spreken wij van een passend aanbod. Ontdek
't zelf dat alles kan met Brugman.

Kom kennismaken met de nieuwe herfst/winterlook van
Versace make-up "Sensational Twist"

E-MAIL : tutti-frutti@wxs.nl

Aqua Relax is een zeer uitgebreid hydro
massagepaneel van Italiaans design.

Een prachtige look met warme wintertinten.
Amsterdam :
Maandag 13 00 -18 00
Di T/m Zat 10 00 - 18 00
Donderdag koopavond

Op vrijdag 15 september a s zal er bij ons uit Italië de visagist
Filippo Giardano aanwezig zijn, die U graag onder
het genot van een Italiaans hapje en drankje adviseert
omtrent de nieuwe look.
Samen met ons team van specialistes verwennen wij
U graag deze dag.

_
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G R O E N T E EN F R U I T
Parfumerie

va»

voor
Perfecta Corner is een luxe kwart-ronde
scheidingswand met kristalhelder veiligheidsglas, en een kunststof douchebak,
afmeting 90 x 90 cm.

.../
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Maak tijdig een afspraak om teleurstelling te voorkomen.
De prijs voor een make-up (45 min ) bedraagt ƒ 35,00 welke wij
vergoeden bij aankoop van een Versace produkt.

Zandvoort
Maandag gesloten
Di T/m Vrij 10 00 - 18.00
Zaterdag 10.00 - 17.00

GROTE KROCHT25
ZANDVOORT

TEL.:023-5714404

Nazomer Aanbieding

Drogisterij

Schoonheidssalon

HOLLANDSE BOSPEEN
per bos 1,49

Haltestraat 1,2042 LM Zandvoort-Tel. 023-5716123

RODE GRAPEFRUIT
3 stuks 1549

Wij bestaan alweer 4 jaarjb'.

Geldig t/m 12 september

Stijlvolle en complete witte
badkamer. Met hoekbad,
greeploos badmeubel met
dubbele wastafel.
Inclusief wandclosetcombinatie en kranen.

van

voor
Filiaal Hulst
ZONDAG GEOPEND

Zonder inspanning moeiteloos centimeters kwijtraken?
Dat kan, zonder spierpijn, op onze bewegingsbanken!
Bovendien kunnen deze banken verlichting brengen bij
klachten als reuma, arthritis enz.
Tevens zonnebank en schoonheidssalon.
Bel ons en spreek af voor een gratis próéfsessie!

van 12.00 • 18.00 uur

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S KAN MET B R U G M A N

Voor iets

„LEKKERS"

La Bonbonnière

BESTE ADVIES 222? BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 100 % BESTE GARANTIE

H altestraat 33
Tel. 023-571 5584
SlenderYou Aerdenhout
Bentveldsweg 116, Aerdenhout, tel. 5244732
Vanaf 9.00 geopend, woensdag- en zaterdagmiddag gesloten

ALKMAAR, ALMERE, AMERSFOORT, AMSTERDAM, ARNHEM. ASSEN, BREDA, CAPELLE A/D IJSSEL,
DEN BOSCH*, DEN HAAG. GOES, GRONINGEN, HEERLEN, HENGELO, HOOFDDORP, HULST,
LEEUWARDEN, MUIDEN*, NUMANSDORP, ROERMOND, ROOSENDAAL, SON/EINDHOVEN,
SPIJKENISSE*. TILBURG, UTRECHT, ZAANDAM, ZOETERWOUDE, ZUTPHEN, ZWOLLE.

HAZELNOOTTAART
CHOCOMOUSSE
WELLINGTONS

JDaÊartólj*september W% Icoitia^ ói>Mé
; i f c en ZO-ritte&kaarten!,
V

*Uitsluitend Keukenshowroom. Voorde openingstijden kijk op Internet, of bel onsfilaal.

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl
Actie geldt van maandag 4 september t/m zaterdag 30 september 2000. Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom
Druk- en zetfouten voorbehouden

echt, U moet het proeven!

FRANTZ€N

Kunst Circus ZandLvooirt

W I N T E R S P O R T - O U T D O O R . - TRENDS

Postbus 151
204O AD
Zandvo ort
The Netherlands

OPRUIMING
SKftTÈS
SKI+SNOWBOArJrj

STICHTING KUNST CIRCUS ZANDVOORT

SKI- + SNOWBOARDKLEDING
TOT 70% KOFITING
SEIZOEN 2000
Q

y

Bedankt alle deelnemers aan het culturele spektakel

CARMINA BURANA

AMSTERDAM, Churchilllaan 83,020 6625 9881

-^HAM91 cnuAm, unurcmmaan oo, uiu

_

QEOPEMDl UA.T/M VRIJ. 9 30 TOT 18 OO KOOPAVONP. DONDERDAG

OUR TALENT
torunaV

voor het indrukwekkende resultaat dat ons is geboden.
De culturele spin-off, als effect voor de. Zandvoortse gemeenschap in combinatie
met de toegevoegde kwaliteit voor het toerisme, is de reden voor on2e steun
geweest. En dat doel is meer dan bereikt. Een geweldig optreden van lokale
koren, orkest en solisten heeft bewezen dat ook in cultureel opzicht Zandvoort

Bruna Balkenende

meer is dan strand alleen.
Grote Krocht 18 - Zandvoort

Sportief zandvoort, sta op!!!!
Volleybalvereniging

Sporting O.S.S.
m Zandvoort

BEDANKT!

100 jaar Autosport
50 Jaar Circuit Zandvoort

Stuntprüs

speelt in het komende seizoen met meer teams m de competitie
Hierdoor hebben wij nog aanvulling nodig voor een aantal teams (dames, heren en jeugd
vanaf 7 jaar)
Wij trainen l keer per week in de van Pageehal (zandvoort-Noord) Wedstrijden worden
gespeeld m Zandvoort en Haarlem
Neem voor een afspraaJc voor een vrijblijvende training of voor informatie contact op met
Lydia Akkerman, Tel 023-5715556
Enk Schilpzand, Tel 023-5716534

van 69,00 voor

19.00

GA'NS WAN DELEN MET IEMAND DIE GEEN BENEN HEEFT.
De vanzelfsprekendheid

waarmee wij even een

ommetje maken is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Duizenden gehandicapten in Nederland zijn voor

geopend 7 dagen per week
ma. t/m vr.
9.00 -18.00 uur
za.
'9.00-17.00 uur
zo.
13.00-17.00 uur

We vinden allemaal dat de maatschappij oog moet
hebben voor het lot van ernstig gehandicapten. Maar wie
is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij.

een uitje afhankelijk van vrijwilligers. Soms komen ze wekenlang niet buiten.

[DB MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ.

Ga 'ns langs bij het verpleeghuis bij u in de buurt en
meldt u aan als vrijwilliger. U wordt met open armen ontvangen.

Dit Is een publicatie van de S t i c h t i n g Ideële R e c l a m e
telefoon: 0800-0013, Internet: http://www.rlv.net/slre

tandvoorts
Jieuwsblad
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fter Slimmer Festival
uit zomerseizoen af
ZANDVOORT - Net als het
jorgaande jaar sluit de gezaenlijke Zandvoortse Horeca
3t zomerseizoen weer af met
n festival. Op vier buitenpoa is een keur aan artiesten te
en. Vanaf 15 uur speelt een
incarnatie van The Beachoys 'Good vibrations' en 'Surn surfln' in het Strandcafé op
et Badhuisplein. Vanaf 17 uur
oet Alides Hidding oude tijen herleven met zijn nieuwe
ime Bandits. Deze band was
de jaren tachtig onder andebekend van de hit Tm specilized in you'. Maar heeft ook
amengewerkt met Dan Hartan ('Relight my fire').
Yanks Saloon op het Dorpsein presenteert vanaf 19 uur
e bekende Amsterdamse zaner en entertainer Tjerk, beend om zyn Frank Sinatranitatie. Naast zijn optreden
ü hij ook de avond presente>n. Om in de vakantiestemung te raken zingt Rpberto
og wat Spaanse meezingers.
e hoofdact van de avond is de
and Koko Pelli. Zij spelen van
ouse tot R&B en van top
lertig tot salsa.
Bob Colour, bekend van de
ele optredens in Zandvoort
n Haarlem en diverse grote
omerpopfestivals komt in
afé Neuf en bar Chin Chin het
ubliek vermaken. Café ShooTS, la Bastille, De Meter, De
rietpraat en De Lamstrael
resenteren een 'Mini Jordaan
estiyal' op een podium aan
et einde van de Haltestraat,
en Tap van café Shooters is
e deejay en presentator van
eze avond. Onder andere
ordt er opgetreden door Barvan Vliet bekend van 'Bossie
3de rozen'.
Verder houden het Wapen
an Zandvoort en Café Alex op
et Gasthuisplein verrassingsptredens op hun terras.
Wandeltochten
Waterleidingduinen
ZANDVOORT - De Amsteramse
Waterleidingduinen
ormen een van de mooiste naaurgebieden in Nederland. De
lons Club organiseert zaterag en zondag haar jaarlijkse
andeltochten in deze floran faunarijke duinen. Door
eskundigen zijn diverse waneltochten uitgezet, die star;n op verschillende plaatsen.
Zandvoorters kunnen bij
leuw Unicum starten vanaf 9
ur voor tochten van vijf, tien,
wintig, dertig of veertig küoleter. Nieuw Unicum is geleen aan de Zandvoortselaan
>5 te Zandvoort. Het duingeled is uitsluitend toegankelijk
oor wandelaars. Honden zijn
iet toegestaan.

omeroptredens

ZANDVOORT - Om de zoler af te sluiten wordt vanaag (woensdag) in Café
hooters het laatste 'doordeeekse' zomeroptreden gegeen door Huub Hangop. Het
ptreden begint om 23 uur en
e toegang is tien gulden. Zonag komt DJ Ronald Molenijk op de voorlaatste clubaond. Het begint om 24 uur en
e entree is tien gulden.

ervormde Kerk: zondag 10
ur ds mr J.W. Verwas. Gerermeerde Kerk: zondag 10
ur ds J. Tiersma. Agatha
erk: zaterdag 19 uur pastor
Duijves, zondag 10.30 uur
astor Dujjves. NPB Vrijzinnie Geloofsgemeenschap: zonag 10.30 uur. Nieuw Unicum:
aterdag 10.15 uur ds M.J. Rider

Puk

ACHTERGROND
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Klik, naar het digitale dorp

Met

oog
en

oor
Drie computerjongens met
een plan: met één druk op
de muis moet je in een
verzamelpagina over
Zandvoort terecht kunnen
komen. Klik, even opvragen
wanneer het grofvuil buiten
gezet kan worden volgens de
gemeente. Klik, naar een
chatbox voor Zandvoortse
jongeren. Klik, daar is de
site van de VVV met een
leuke aanbieding voor een
hotelarrangement. Of klik,
een dame boeken bij het
bordeel dat mogelijk straks
in het centrum gevestigd is.

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Bellen zonder zonder kijken
Het zal je maar overkomen. Je fietst op je dooie gemak richting
Hannie Schaftschool om een leuke foto te maken van een feestelijke opening en voor je het weet lig je met je neus op de stoep.
Zomaar pardoes met flets en al van de sokken gereden omdat de
meneer achter het stuur via zijn mobieltje in een druk gesprek
was gewikkeld. De bestuurder ging zo op m zijn gesprek; hij
merkte helemaal niets van het voorval en reed gewoon door. De
fotograaf van het Zandvoorts Nieuwsblad, hij was de ongelukkige, was te verbluft om het nummer op te nemen „Daar denk je
toch niet aan, ik probeerde meteen weer op te krabbelen en te
kijken of alles nog heel was. En tja, op de grond zie je met
zoveel." Voorlopig gaat hij enigszins hinkend door het leven. U
bent gewaarschuwd.

ART SEUBRING (Internet- en Computercentrum Beachnet in de
Haltestraat), Meeuwis de
Weerd (ontwikkelbedrijf ITank) en Maarten Verheijen
(technisch ondersteuner van
Beachnet en computerbedrijf
ALS) vinden dat Zandvoort
opgestoten moet worden in de
vaart der volkeren. Er zijn heel
veel websites (pagina's) over
Zandvoort, maar ze zijn met
goed gebundeld en worden
slecht onderhouden vindt het Bert Seubring, Meeuwis de Weerd en Maarten Verheijen willen Zandvoort opstoten in de vaart der volkeren
computerdrietal.
oude gemeentegidsen geplukt. ideaal zijn als je ouderen de digitaal dorp thuishoort, heeft
Een uurtje internetten geeft
De eigen pagina's van de ge- belbus kunnen reserveren of het drietal nog niet zo nagemeente zijn overigens al een een maaltijd bij Tafeltje Dekje dacht. Tegen een bordeelexhen gedeeltelijk gelijk.
Wie op 'Zandvoort' zoekt (bij- paar maanden van internet ge- kunnen regelen via internet." ploitant hebben ze bijvoorvoorbeeld via Ilse, een Neder- haald, omdat ze niet onder- „We zien steeds vaker senioren beeld geen bezwaar. „Zolang
lands zoekprogramma) vindt houden konden worden. Vol- in ons internetcafé," vult Seu- hij geen actiefoto's op de web1319 resultaten. Een van de gens gemeentewoordvoerder bring aan. Ook de seniorenin- site wil," grapt Verheijen.
websites geeft een foto van het Ton van Heemst beginnen in ternetcursussen die in zijn
Even serieus? De computerZandvoortse strand: voor het het najaar de voorbereidingen zaak worden gehouden, zijn boys komen niet verder dan
laatst ververst op 10 januari voor een nieuwe internetsite. een groot succes.
„er moeten algemene voor2000. Een andere website is
waarden opgesteld worden"
Seubring, Verheijen en De
Verheijen vindt dat het pro- en „het zou ondergebracht
echter wel recent: Netexpo,
een bedrijf dat websites opzet Weerd wülen de gemeente ject ook zin heeft voor jonge- kunnen worden in een stichen onderhoudt, heeft een pagi- graag behulpzaam zijn. Zjj ren. „Die kunnen we heel goed tingsvorm of vereniging".
na met hyperlinks (verwijzin- hebben een digitaal dorp voor betrekken bij het onderhouIn dat stadium zijn ze dan
gen) naar het circuit, strand- ogen, zoals Leiden en Amster- den en uitbreiden. Ik ken bjjpaviljoens en het Circus. Ne- dam. Het drietal wil het digita- voorbeeld een jongen van ook nog niet. „We willen nu
texpo houdt zijn informatie ac- le dorp opzetten en technisch twaalf of dertien die al heel wat vooral de discussie op gang
tueel, want de evenementen- onderhouden. De inhoud moe- in zijn mars heeft. Maar het is brengen," vertelt De Weerd.
natuurlijk ook leuk om een Hjj gaat binnenkort dan ook
kalender
is
keurig ten de deelnemers leveren.
chatbox voor Zandvoortse jon- met de gemeente praten. Hij
bijgehouden. Grappig is dat
Die deelnemers kunnen va- geren te maken."
ook d" burgemeester aangeheeft al zyn licht opgestoken
klikt Kan worden. Netexpo rieren van het bedrijfsleven tot
bij een paar organisaties en onOver de vraag wie er bepaalt dernemers. De Weerd heeft er
heeft zijn foto plus het tekstje en met maatschappelijke orgarechtstreeks uit een van de nisaties. Verheijen: „Het zou wat er wel en wat er niet in zo'n vertrouwen in dat het bedrijfs-

Paraplus van ijzer gezocht

B

Hilarische film over sterrendom

Handel in 'levende
waar' moet met
liefde gebeuren

Zandvoort heeft voor een
plaats van 16 duizend inwoners een relatief grote middenstand. Hier vind je nog de
kleine winkels naast de grote
ketens. Toch is ondernemen
in een badplaats soms lastig.
Hoe kijken jonge en ervaren
ondernemers tegen hun vak
aan? Deze week; dieren en
dahlia's.
Dobey over Bluijs:,, ledere
dag verse bloemen leveren en
zoveel soorten, lastig inkopen
lijkt me."
Bluijs over Dobey:,, Vooral
het verzorgen van de levende
have, lijkt mij zeer arbeidsintensief."
ZANDVOORT - „Vrouwen
bloot, handel dood", antwoord
Jef Bluijs (44) lachend op de
vraag of ruj het druk heeft in de
zomer. Jef en zijn broer Henk
(37) zijn gepokt en gemazeld in
de bloemenhandel.
In 1920 startte opa Van der
Meij een bloemenzaak. Toen
zijn dochter Ada (68) met Joop
Bluijs (76) trouwde was de opvolging zeker gesteld. Nu is de
zaak een V.O.F, en zijn pa
Bluys en zijn twee zoons Jef en
Henk alledrie eigenaar. Sinds
1970 helpen de jongens al in de
zaak. Bloembinderij Bliüjs m
de Hallestraat 65 een begrip m
Zandvoort.
„Mijn klantenkring is heel
gevarieerd", lacht Donald van
Kuik (38).„Het ene moment is
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus het ouwe jongens krentenop het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half brood met een Jordanees. Het
acht met een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en andere moment leg ik het pak
geen pauze tussendoor. Vanavond: 'Celebrity'.
hondenvoer m de kofferbak
criptschrijver Lee Simon is het eindelijk gelukt. Het script
S
dat voor hem ligt, is het beste dat hij ooit heeft geschreven
De film zal absoluut een doorslaand succes worden. Het komt er

m.

Berichten
en tips voor
„ „ ,,
deze rubnek met
H a, d. C
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

van een Rolls Royce van een
chique Aerdenhoutse. En wat
ik nou zo leuk vind, ze kopen
allebei graag bij me. Ik ben net
een kameleon en pas me graag
aan." Donald is sinds drie jaar
eigenaar van dierenspeciaalzaak Dobey aan de Grote
Krocht 28.
„Ach, het is eigenlijk vanzelf
gegaan. Als klein jongetje
bracht ik bestellingen rond.
Zowel Henk als ik houden van
ons vak en hebben er nog
steeds veel plezier m. Pa en ma
komen nog af en toe wel eens
kijken, maar Henk en ik doen
toch nu het leeuwendeel," vertelt Jef. „Ik sta drie keer per
week om 5.45 uur op om naar
Bloemenveiling Aalsmeer te
gaan. Of ik wel een een miskoop heb gedaan' Nou ik heb
weieens te vroeg 'gemijnd'. Ik
sla op die knop en heb plots
een hele kar rozen aan mijn
broek hangen."
Donald moet lachen om dit
verhaal. „Als franchise-nemer
van de Dobey-keten koop ik in
via onze inkoopcombinatie
dus het risico is beperkt. Voor
mijn levende have heb ik een
eigen netwerk van fokkers in

alleen op aan om de juiste mensen ervoor te interesseren. Hij
denkt aan de jetset m New York, waar het geld voor het oprapen
ligt. Met veel kunst en vliegwerk versiert hij een reeks vrouwen
naar de top. In het spel om de knikkers en de aandacht is alles
geoorloofd.
De film biedt een even ontluisterend als hilarisch beeld van
het New Yorkse sterrendom. De regie ligt in handen van Woody
Kopjes geven? Eerder een Allen. Met Kenneth Branagh, Judy Davis, Leonardo di Caprio,
opstoot! Spinnen? Eerder Famke Janssen en Joe Mantegna.
en motortje dat aanloopt,
knuffelen? In het kwadraat.
>at is Puk ten voeten uit. Deze
even jaar jonge, rode kater is
aarstig op zoek naar een
nuffelmaatje. Kinderen of
uisdieren zijn geen bezwaar, Alarmnummer: 112.
geldt: avonddienst (18-20 uur)
ee, zonder grappen: Puk is Politie: 112, of bureau Hoge- en weekenddienst (zat. 11cht een onwijze kmiffelkat. weg 5745111.
12.30 en 17-18, zon. 11.30-12.30
r werd verteld dat hij niet bij Brandweer: 112, of kazerne en 17-18) door de Zandvoortse
ndere katten kon. Toch ge- 5740260.
Apotheek, Raadhuisplein 10,
raagt Mj zich hier meer dan Ambulance: 112, of 5319191 5713185. In het weekend is de
oed en dat terwijl hij op een (CPA).
Centraal Apotheek op de Gefcleling zit met ruim vijftien Apotheek: Er is een nieuwe re- dempte Oudegracht in Haarndere katten.
geling sinds l mei 2000. Na 20 lem zaterdag en zondag de
Wie op ziek is naar een mak- uur heeft de Centraal Apo- hele dag open.
elijke, rustige kat, kan eens theek op Gedempte Oude- Huisartsen: In het weekend en
ingskomen en Puk op schoot gracht 103 in Haarlem dienst. 's avonds 5730500 of 112.
emen. Puk is te gast bij het Voor woe 6 en don 7 september Dierenambulance: 5246899.
ennemer Dierentehuis Zand- geldt: avonddienst (18-20 uur) Kennemer Dierentehuis: Keeoort, Keesomstraat 5 en Zeestraat Apotheek, (tijdelijk somstraat 5, 5713888.
oekt, net als alle andere non- gehuisvest op) Engelb erts- Vermiste/gevonden
dieren:
en en katten, een nieuw huis. straat 90a, 5713073. Voor vrij 8 5383361 (Amivedi) en 5343440
Donald van Kuik van dicrcnzank Dobey en bloemenhandelaar Bluijs
elefoon: 023-571.3888.
tot en met don 14 september (Dierenbescherming).

1.1.1Foto Karin Schut

leven zal meebetalen. „Als er
één schaap over de dam is,
volgt de rest vanzelf."
Duur hoeft het overigens volgens de drie jongens niet te
zyn. „Natuurlijk zijn er wel wat
kosten aan verbonden, maar
we willen er niet rijk van worden," zegt De Weerd. „Als het
om geld gaat zou ik wel een
pornosite opzetten," aldus
Verheijen.

In tegenstelling tot het schitterende weer waarmee evenementen als Sail en de Amsterdamse Uitmarkt werden verrast,
had Zandvoorts eerste klassieke performance te kampen met
een wat mindere kwaliteit. In een recordtempo kwamen de
regendruppels naar beneden, vriend en vijand geselend alsof de
dag des oordeels was aangebroken. Gelukkig zijn er langs de
boulevards van die handige bakjes waarin je je kapotgewaaide
paraplu kunt dumpen. Er werd druk gebruik van gemaakt.

Ze hopen dat op den duur
dat dankzij het digitale dorp
ook de technische infrastructuur verbetert, want die is nu
hopeloos volgens Seubring.
„Er ligt een hele snelle kabel
naar Engeland dwars door
Zandvoort, maar wij moeten
wekenlang zeuren bij de KPN
om wat meer capaciteit. Dat is
te gek voor woorden."

Steeds meer alleen

heel Nederland. Ik verkoop alleen gezonde en gekeurde diertjes. Als ik zo'n klein grietje
dolgelukkig de tent uit zie
gaan met een cavia, dan wü ik
zeker weten dat ik haar een
gezond diertje heb verkocht."
Zowel Dobey als Bluys hebben te maken met 'levend'
waar. Een specialistisch beroep, dat doe je niet zomaar
even. Je moet er ten eerste verstand van hebben en ten tweede moetje het met liefde doen,
vinden beiden.
„Als je miljonair wilt worden
moet je geen bloemenwinkel
beginnen hoor", zegt Henk
Blvujs. „Ik heb zelf we eens de
indruk dat mensen zich erop
verkijken. Wij staan de hele
dag op onze benen, maken lange dagen Als je dat per uur zou
berekenen is dat niet in verhouding natuurlijk." Van Kuik
begrijpt precies wat de broers
Bluys bedoelen. „Ik verdien
lekker, maar inderdaad je bent
nooit klaar. Zeker ik niet met
mijn dieren, die moeten zeven
dagen per week verzorgd wprden. De administratie, de inkoop, de hokken schoonmaken, ik zit nooit op mijn kont."
„Ik zie de andere bloemenzaken niet echt als concurrent," vertelt Jef. „Als we
bloemstukken aan het maken
zijn en komen materiaal tekort
kunnen we altijd bij elkaar
aankloppen." Donald ziet de
supermarkt of tuincentra die
dierenvoer verkopen evenmin
als concurrent. „Ik heb gelukMg veel contact met vakbroeders uit de hele regio, we gaan
vaak naar eikaars zaak toe
want pp een gegeven moment
word je bedrijfsblind. Dan zegt
mijn collega: „Waarom zet je
dat rek niet eens links neer of
dat product rechts." Zo houden we elkaar wakker.
Achter de schermen van
bloembinderij Bluijs is de vloer
bezaaid met blad en stelen.
Van een afstandje bekijkt Jef
het prachtige bloemstuk dat
hij net gemaakt heeft. „Mooi
hè? Mijn broer en ik houden
van bloemen en van mensen,
deze zaak is ons leven. Als ik
nu mocht kiezen, zou ik iets in
de computers gaan doen, dat
vind ik zo machtig interessant," glundert Jef. „Maar nu
doe ik de administratie op de
computer en heb ik een leuk
programmaatje voor het maken van de prijskaartjes, dat is
ook leuk "
„Op l meter 45 hoogte en
rechts georiënteerd", vat de eigenaar van Dobey het koopgedrag van zijn klanten samen. „
Ja, het klinkt belachelijk maar
zo is het Als mensen de winkel
binnenkomen, is dat het eerst
waar ze naar kijken." Donald
bewijst dat dierenliefde en zakelijk instinct goed samen
kunnen gaan. „In een andere
zaak geven ze kinderen een
snoepje. Ik geef de honden altijd een koekje. Zo'n 30 kilo
hondenkoekjes per jaar gaan
erdoorheen, leuk toch?"
Marleen Grotenhuis

Volgens de initiatiefnemers van de Zonnebloem, blijken zieken en mensen die moeilijk ter been zijn steeds vaker alleen te
zijn. Daarom vraagt de afdeling Noord-Holland aandacht voor
dit probleem. Dat gebeurt op de Nationale Ziekendag komend
weekeinde. Ook in Zandvoort gaan vrijwilligers op bezoek bij
mensen die vaak alleen zijn. Belangstellenden kunnen overigens
informatie krijgen over het werk van de Zonnebloem. Onder
nummer 076-564.6310.

Dropjes gaan er wel in

Het OVZ-team was zaterdag weer in de benen om het wmkelende publiek te verrassen met lekkernijen en een leuke attentie.
Deze keer was de hoofdprijs een waardebon van Combi Menno
Gorter en de tweede pnjs een muzikaal notenpakket van C'est
Bon. De dropjes die de passanten van het lieftallige promotieteam ontvingen zijn natuurlijk van De Jong's Drop.

Arvee arriveert in New York
De meeste mensen doen er jaren over, maar de Zandvoortse
kunstenaar Arvee heeft daar kennelijk wat minder moeite mee.
In de maand oktober zal zijn werk namelijk in New York hangen
Arvees werk werd uitgekozen door de kunstenaar Wolf Adam
Bottinelli. Hij is door de galeriehouder Alexander gevraagd om
een selectie te maken van Europese kunstenaars. Voor Arvee is
het een eer om samen met vijf andere Europese kunstenaars
mee te mogen doen in Amerika. „Mijn werk wordt sinds 1997
constant geëxposeerd in Nederland en Duitsland Met een gemiddelde verkoop van twee schilderijen per week, ben ik plotseling een goed verkopend product geworden. Prachtig allemaal,
ik geniet ervan," zegt hij bescheiden.

Van de pot gerukt

Voor meneer B. is het openbare toilet achter het gemeentehuis
een regelrechte bezoeking. De Zandvoorter is slecht ter been en
heeft door een afgeknelde spier moeite met het ophouden van
zijn plas. Nou was het urinoir, dat de gemeente onlangs achter
het gemeentehuis aan de Swaluestraat plaatste, een mooie oplossing om onderweg naar het dorp even te lozen. „Je gelooft je
ogen niet," zegt hij naar aanleiding van enkele bezoeken. „Het
urinoir is voor een fatsoenlijk mens niet te gebruiken. Onder het
rooster ligt een vieze troep, bUjkbaar wordt het ding niet alleen
voor urine gebruikt maar ook voor de grote boodschap, de
vliegen komen je tegemoet." Op de foto is een vergeelde onderbroek te zien die volgens hem er al langer dan een week ligt. „Ik
heb erover geklaagd bij de gemeente. Tot .-iu toe is er niets
ondernomen." De Zandvoorter vraagt zich ook af waar de deur is
gebleven. Want die mist hij. Voorlopig is het met de sanitaire
stop gedaan voor de Zandvoorter. En nou maar hopen dat
toeristen niet denken dat alle wc's in Zandvoort zo zijn.
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Ervoor zorgen dat iedereen zich
thuis voelt in het ziekenhuis

sQEQ B E ; K E K E N
Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Medewerker
receptie & beveiliging
Het is een constant komen en gaan in het VU medisch cen:rum. Jaarlijks zorgen ruim 4.000 medewerkers voor zo'n
300.000 patiënten. Deze ontvangen op hun beurt weer
435.000 bezoekers. Aan jou de taak om al deze mensen
vriendelijk en gastvrij op te vangen. Je bent dan ook een
dienstverlener in hart en nieren. Je treedt op bij calamiteiten,
bewaakt de veiligheid en hebt ondersteunende taken bij helicoptervluchten. Het hart van de afdeling receptie & beveiliging
is de meldkamer. Maar in feite is het hele ziekenhuis je werkterrein. Want je hebt dagelijks contacten met een groot aantal
afdelingen en diensten. Dit maakt het werk leuk en afwisselend.
Je werkt volgens rooster in dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten, waarvoor je een aantrekkelijke onregelmatigheidstoeslag ontvangt. We vragen een Mavo-diploma en het basisdiploma beveiliging of het diploma algemeen beveiligingsmedewerker (theorie en praktijk). Beschik je over het vakdiploma
beveiliging en een EHBO-diploma, dan heb je helemaal een
streepje voor. Afhankelijk van leeftijd en ervaring verdien je
maximaal ƒ3.975 bruto per maand bij een 36-urige werkweek,
exclusief onregelmatigheidstoeslagen.
Voor informatie: de heer Michel Schapers, hoofd communicatie
& beveiliging, telefoon: (020) 444 31 83. Je schriftelijke sollicitatie met c.v. stuur of mail je binnen twee weken naar
Carla Noom, VU medisch centrum, Postbus 7057, 1007 MB
Amsterdam. E-mail: c.noom@azvu.nl Graag o.v.v. vacaturenummer 2000.222 op brief en envelop of als onderwerp van
je e-mail. Voor meer informatie: www.vumc.nl

VU V? medisch centrum
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

VU medisch centrum. Kom verder.

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21

Het VU medisch centrum is de nieuwe naam voor het VU ziekenhuis
en de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit samen.

(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)

of afgeven bi|:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Een pruik als het
•nodig is!

medewerker financiële administratie Vraag en aanbod
Br./gr bekl. herenfauteuil •*• 2
(m/v)
De medewerker financiële administratie is verantwoordelijk
voor:
1. Het coderen en boeken van diverse dagboeken:
* het controleren van de dagafschriften van het bankboek o.a.
op volledigheid van de bijschrijvingen;
* het coderen en boeken van de dagafschriften van het bankboek;
* het controleren van de afdrachtforrnulieren van het kassabespreekbureau op volledigheid en juistheid;
* het coderen en boeken van de afdrachtformulieren.
2. Het controleren van de creditcard- en pincodetransacties.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Algemeen

VAN GOGH

MUSEUM
Het Van Gogh Museum te Amsterdam, waaronder pok het
Museum Mesdag in Den Haag ressorteert, is met jaarlijks ruim
1 miljoen bezoekers een sterk internationaal gericht museum.
Naast de permanent tentoongestelde collectie worden er jaarlijks meerdere tentoonstellingen georganiseerd, vaak in samenwerking met buitenlandse musea. Ruim 130 medewerkers
zorgen voor de organisatie en ondersteuning van deze en
andere activiteiten in het museum. De afdeling Beveiliging is
belast met de beveiliging van personen, gebouwen en (museale) objecten en de bedrijfshulpverlening. De beveilingswerkzaamheden worden uitgevoerd op de tentoonstellingszalen.
Binnen de afdeling Beveiliging zijn er 3 vacatures voor de functie van

Wij verwachten van de kandidaat:
* MAVO/HAVO-dipIpma;
* MEAO en/of praktijkdiploma boekhouden;
* enige relevante ervaring;
collegiale instelling.

Voor meer informatie kunt u dagelijks tussen 14.00 -16.00 uur
terecht bij de heer Jacques de Vos, administrateur (telefoon
020-551.8014).

Technisch personeel
RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
Oostermaat 2
7623 CS BORNE

De beveiligingsmedewerker werkt in roosterdienst van 9.45 uur
tot 18.15 uur. Eenmaal per 2 weken is er weekenddienst.

Rational Nederland Grootkeukentechniek BV zoekt
voor haar Technische Dienst een enthousiaste en gedreven

Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select V9qr onze nieuw te
openen vestiging in Almere

ARBEIDSVOORWAARDEN:
fulltime aanstelling (36 uur), aanstelling voor 12 maanden;
bij gebleken geschiktheid volgt er een vaste aanstelling;
het salaris (bij 36 uur) bedraagt min. ƒ3.093 en max. ƒ3.614
bruto per maand overeenkomstig salarisschaal 3 van de
CAO verzelfstandigde rijksmusea;
• Voor het werken in het weekend wordt een toeslag gegeven.

Mededelingen

Inlichtingen en/of sollicitaties dhr. Aran Slooff, •
074-2657585 of 06-53734291

vrije Universiteit

amsterdam

Medewerker
financiële administratie v/m

INFORMATIE OMTRENT DE FUNCTIE EN SOLLICITATIE:
Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij de heer T.
Hoofwijk (hoofd beveiliging) 020-570 52 00. De sollicitatiebrief
met CV, vóór 16 september 2000 richten aan het Van Gogh
voor 0,5 deel van de werktijd
Museum t.a.v. de heer T. Hoofwijk, postbus 75366, 1070 AJ
Amsterdam. Vermeld linksboven op de enveloppe:
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid zoekt ten behoeve van het
vacaturenummer IB.B.04.
Bureau van de Faculteit een medewerker financiële administratie.

Bedrijfshuisvesting
te koop gevraagd
Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE'S
Haarmode

Ook gespecialiseerd in

Tel.02M157107

Personenauto 's
te koop aangeboden
SAABservice Molenaar BV

Reparatie en
onderhoud
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slptenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Rep., onderhoud en APK
SAAB 9,3-9,5-900-9000
Eigen rev.afd. voor SAAB
motoren/versn.bak.
Div. SAAB occ. + CABRIO's
Tel. 023-5614097

BX '89, nwe lak, 12.000 fc
ƒ 1500. 06-51706933.
Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Clubs en privéhuizen

Herfstvakantie in zicht!

Schilder heeft nog tijd voor Verdien snel wat bij, minimaal ƒ21,- per uur (met erotische
binnen- en buitenwerk, vrijblij- live-gesprekken). Dus dames reageer snel, voor info,
vend
prijsopgave.
Tel. bel: 010-88.50.200 van 9.00-13.00 uur.
5719800 na 19.00 uur.
ANGELIQUE,
jong,
heet Cynthia20jr, Ind. meisje, 1.5
meisje, blond, 23 jr, komt bij u m, lief en slank, komt naar
DE KLUSSENBUS
thuis/hotel. 0623-800066.
toe v.a. ƒ250,-. 0625-293125
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

0906-lijnen

Samenkomsten

Woonruimte te
huur gevraagd

Vermist, vr. 18/8 grote l. rode
cypers gecas. kater met
sproet op zijn neus. Wat is er
gebeurd? Schimmelstraat 77,
O. W. Tel.: 020-6894520.

Verhuizingen
X.Y.Z. B. V. verhuizingen en Bel 020-5626271 voor h
kamerverhuizingen/transport. snel opgeven van uw Micn
Voll. verzekerd, 020-6424800 advertentie.

Heemstedestraat 28 \
/
b.h. Hoofddorpplein. \/
Amsterdam.

HUMANISTISCH VERBOND
Willem Breedveld spreekt:
Tegenmacht gevraagd, voor
de noodzakelijke herovering
Verloren/
van het parlement'.
Vrijdag 8 september, 8.30 u.
gevonden
Sarphatistraat 6. Telefoon
VERLOREN 2 sept.: bewerkte voor informatie en gesprek:
gouden
schakelarmband. werkdagen van 10.00-12.00
Heeft grote emotionele waar- uur. Tel. 6222404.
de. Tel. 023-5717815.

Weggelopen
dieren

Gezocht winkel met woning of Particuliere Micro-advertentie
worden doorgeplaatst op AT
ander beleggingspand.
Text.
Tel. 020-6794726

Gezocht: woonruimte/logies
voor werkende heren voor
langere periode Amsterdam
e.o. Reacties gaarne op tel.
0174-642413.

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

Postcode daling: vrouwen
uit jouw postcodegebied!
0906-17.17 (60cpm)

Vrouwen 18-55 geven telnr.
voor contact!
Bel: 0906-18.22 (1gpm)

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Nu AFSPREKEN? Kijk op
SBS 6 txt pag. 745 en bel
0906-1588 (99 cpm)
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De Jnzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

Geen wachttijden, geen
saaie intro's. Direct apart!
0906-1721 (100 cpm)
Geen 0906 op je rekening! B
nu gratis de datinglijn 080C
4910 (b.g.g. 010-2946166)
Oudere vrouwen. Direct apa
met een oudere vrouw.
0906-97.57 (65 cpm)

Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdprperban
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!

Evenementen

Administratief/kantoorpersoneel

CONFLICT? Mediation helpt.
Bureau Van Wezel, erkend
mediator. Info: 020-6999004,
e-mail: ivanwezel@chello.nl

Te huur: luxe STALLINGSRUIMTE, evt. met sleutel'
ruimte, voor klassieke auto/
motor. Inl. 06-53175104.

Spprtcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering., 0235715619:06-54616812.

Vlooienmarkt: Jaap Edenhal
Amsterdam 9 en 10 sept.
Tel: 0431-422112

DIT Interim Techniek zoekt in A'dam en omgeving MONTAGEMEDEWERKERS/kabelgootmonteurs. Heb je relevante werkervaring of opleiding dan maak je kans op een vaste baan en
een goed salaris. Interesse? Bel dan: 020-6817787.

Autoverzekering

Gezocht per direct: wooi
ruimte voor 2 pers./hond,
maanden. Max. ƒ1500,-. B
0299-436326/06-22855091.

Uitgaan

Servicemonteur
DIT Interim Techniek, een technisch servicebureau,
zoekt voor de industrie en utiliteit ELEKTROTECHNISCHE
MEDEWERKERS van diverse niveaus. Heeft u interesse in
een vaste baan, goed salaris en opleiding?
Belt u dan: 020-6817787.

Financieringen

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van een curriculum vitae
blijft toch goedkoper!
kunt u tot 21 september 2000 richten aan Het Muziektheater,
Bel nu: 023-5714534.
afdeling Personeel & Organisatie, Waterlooplein 22, 1011 PG Uniek in Nederland! Geen
te Amsterdam.
BKR-toetsing, maar toch geld.
0900-2020720.
Commercieel personeel
Particulieren
ontvangen
50% korting!

Ben jij die persoon m/v

Rational is de importeur van de Rational ClimaPlus Combi en
marktleider op haar gebied in de grootkeukens van de horeca,
slagerijen, gezondheidszorg, catering en de rijksoverheid.

FUNCTIE-EISEN:
minimaal voortgezet onderwijs/LBO;
diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker (ABM);
diploma/certificaat bedrijfshulpverlening in een pre;
beschikken over goede contactuele vaardigheden.

Kunst en antiek

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
zoekt promotors/begeleiders voor landelijke campagnes.
uiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijBel nu hoofdkantoor: 020 - 6343702
dag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
Gevraagd per direct: enthou- Wil jij ervaring opdoen met of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
siaste mensen voor promo- acteren/figureren., show- en t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
tiewerk op beurzen,'braderie- videoclipdance? Dat kan! Bel
en en evenementen. Leeftijd nu 035-6223008/6223009
Winkelpersoneel
onbelangrijk, zeer goede verTest nieuwe PRODUCTEN
diensten. Bel voor info:
en verdien tot ƒ245,- p./dag!
06-12425429.
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)
die samen met ons in een drukke, maar gezellige winkel op de
Haarlemmerdijk of Haarlemmerstraat in A'dam heerlijke kazen,
Huishoudelijk/
brood en nootjes, etc. wil verkopen? Bel dan met Marcel Kaal
schoonmaakpersoneel
en bespreek hoeveel uren je wilt werken, pt/ft, 0251-654702.
Computeropleidingsbedrijf
Gevraagd: hulp i.d. huishouOppas en au-pair
zoekt schoonmaker (m/v) voor ding bij werkend stel in
ongeveer 5 uur in de week in ZANDVOORT 2x p. w., goede
AU PAIRS bieden zich aan,
Amsterdam Noord. Tel. 020- verdiensten. Tel 023-5716557
op korte termijn mogelijk,
6369179
bel voor info: 0297-522044.

beveiligingsmedewerker (m/v)

FUNCTIE-INHOUD:
• beveiligt de museale ruimten en de (kunst)voorwerpen en
houdt toezicht op de gebouwen, de aanwezige personen en
(kunstvoorwerpen tijdens de openingsuren en bij bijzondere
evenementen;
• surveilleert en corrigeert het publiek bij niet toegestane handelingen;
• meldt onregelmatigheden c.q. calamiteiten aan het centrale
meldpunt en neemt de voorgeschreven maatregelen;
• houdt toegangscontrole en bewaakt de toelatingsprocedure.

Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.

4. Het bewaken van de debiteuren.

PROMOTIETEAM

Personeel gevraagd

Dieren en
-benodigdheden

3. Het verrichten van enige balans-, en verlies- en winst-,
controles.

AMSTELVEEN - kantoorunit
t.h. 43 m2. Uitstekende locatie.
Receptioniste en telefoniste.
Airco. Prima bereikbaar ook
o.v. Info.: KCM 020-6008975.

Muziek en
-instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Werk. vrouw (24 jr) zkt zelfi
woonr. in/nabij A'dam-C., ni
ZO of N. Max. ƒ1500 ir*
030-2382030.

Bedrijfshuisvesting
te huur aangeboden

extra kussens. Als nieuw,
moet weg. ƒ35. 023-5716085

(26,6 uur per week)

Veilinggebouw
Amstelveen
HEDEN INBRENG voor veiHet salaris bij indiensttreding bedraagt op fulltime basis mini- ling 16 en 17 oktober Spinnerij
maal ƒ2826,00 en maximaal ƒ4201,00 bruto per maand, con- 33, Amstelveen, 020-6473004
form de cao voor Het Muziektheater.

" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekenmg gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties rnet briefnummer)

Met SPOED gezocht voor net,
jong werkend stel: woonruimte
HET
voor perm. bewoning. Met
Knuffelmasseuse M. Zahida te min. 2 kamers, max. tot ƒ1100
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaarl zien in de Actueel van 6-9. eigen kdt. Tel. 06-16606696
MUZIEKTHEATER
Vista Studio. 020-6201914. 020. Geen seks 06-25310506.
Het Muziektheater in Amsterdam, met als bespelers De
Met spoed gevraagd zomerNederlandse Opera, Het Nationale Ballet en Gastprogramme- Sportmassage, ontsp. mashuisje of appartement voor
sage Shiatsu, voetreflex, ook
ring
zoekt
per
zo
spoedig
mogelijk
voor
de
Centrale
Afdeling
meisje van 21 jaar. Tel.
r
zonnebank. Tel. 023-5714092
inanciën een
06-15348828.

Lichaamsverzorging

VLOOIENMARKT ZONDAG
17 sept. Sporthal Zeeburg,
Amsterdam, 020-6425871.

Voor de particulier

Opleidingen en
cursussen
Avondopleiding

Toerisme
SEPR-1 voor o.a.
reisbureaumedewerk.
in Amsterdam en Haarlem.
Startdat. sept. Inl:
Inst. Bernel 023-5325491
www.bernel.myweb.nl
VIDEO
35 cursussen en 8 opleidingen van beginner tot prof.
Nieuw: Het Audiovisueel jaar
4 dgn per week 1 jaar lang.
Bel voor de gratis brochure
Open Studio 020-5246060 of
www.openstudio.nl

Cursussen SPAANS in Zandvoort voor beginners en gevorderden bij gediplomeerde
docent. Kleine groepen en
privéles. Info: mw H. PenTAAK: het onder leiding verrichten van de volgende taken: nings, tel. 023-5717359
verwerken van facturen en declaraties (o.a. coderen, controle
en verificatie); bijhouden van het financiële- en personenarchief; het beheer van kopieerkaarten, etc.; het mede verzorvoor beginners en gevordergen van de debiteurenadministratie; het invoeren van gege- den.
Bel Rein voor een gratis
vens in het geautomatiseerde financiële systeem (SAP).
en vrijblijvende proefles.
020-6944261
FUNCTIE-EISEN: mavo/havo; boekhoudkundige kennis op
PD-niveau; ervaring met computerprogramma's voor geauto- Praktijkgerichte opleidingen tot
nagelstyliste bij
matiseerde gegevensverwerking en tekstverwerking, etc. (bv.
SAP R/3, Excel, Word); grote accuratesse, goede contactuele A.B. Nails opleidingsinstituut
en groothandel.
eigenschappen.
023-5245005.
BIJZONDERHEDEN: de arbeidsovereenkomst wordt aangeNieuwe cursus AIKIDO,
gaan voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid
geweldloze zelfverdediging in
volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Amstelveen. Info: 0204706936 na 18.00 uur.
SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
ƒ4.052 bruto per maand (salarisschaal 5) bij volledige werktijd. Webdesign en introductie
Internet. Utr. en A'dam. Info:
INFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door 030-6974755 / 020-6646376.
de heer B. Ponne, tel. (020) 444 6253.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacatu- Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
renummer 1401.2000288 linksboven op de brief en envelop,
Vista Studio, 020-6201914
binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te
richten aan de Vrije Universiteit, t.a.v. de heer drs. J. P.
Gaemers, directeur bedrijfsvoering Faculteit der RechtsHEBREEUWS LEREN?
geleerdheid, De Boelelaan 1105,1081 HV Amsterdam.
Vanaf oktober in Amsterdam.
Info St. Tarboet 020-6405914.
De campus van de Vrije Universiteit is goed bereikbaar,
gelegen aan de Zuid-As van Amsterdam, De Boelelaan 1105,
Opleiding CAD tekenen
Amsterdam-Buitenveldert.
Info: 020-6158272.
Het beleid van de Vrije Universiteit is er op gericht om meer
vrouwen aan te stellen in functies of sectoren waarin zij onderDans- en
vertegenwoordigd zijn; zij worden met nadruk uitgenodigd om
balletles
te solliciteren. Van kandidaten verwachten wij betrokkenheid bij
de doelstelling van de Vrije Universiteit als christelijke instelling.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
prijs gesteld.
19.00 uur. Borgerstraat 112,

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Gitaarles

KAV Autoverhuur zoekt een
enthousiaste service medewerker
(m/v)
KAV is een snelgroeiend, bruisend bedrijf met meer dan 30
vestigingen, verspreid over het gehele land, dat personenauto's, bestel- en vrachtwagens, campers, motorfietsen, koelwagens en getrokken materieel verhuurt. Je komt terecht in
een afwisselende, zelfstandige functie, waarbij een klantvriendelijke instelling en collegialiteit speerpunten zijn.
Je hoofdtaken zullen bestaan uit het schoonmaken, rijden,
innemen alsmede het uitgeven van huurauto's.
De sfeer binnen het bedrijf is informeel en open met korte
communicatielijnen.
FUNCTIE-EISEN: woonachtig in Aalsmeer of directe omgeving, in het bezit van rijbewijs B/C/E, geen 9 tot 5 mentaliteit.
Uw sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan:
KAV Autoverhuur B.V., t.a.v. de afdeling personele zaken,
Klokkenbergweg 17,1101 AK Amsterdam, 020-3119803
GLAZENWASSERIJ EN DIENSTVERLENING

M. v. Leeuwen v.o.f.
vraagt voor werkzaamheden in A'DAM en OMSTREKEN
ERVAREN GLAZENWASSERS/
HALFWAS GLAZENWASSERS
Geboden wordt een goed salaris, bij gebleken geschiktheid
een vast dienstverband. Voor inlichtingen kunt u contact
onnfimfin tiirtens kantooruren onrier nummer 0?0-44fi0976

Deze tiid vraaat om een Vriie Universiteit.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f

6,06

t/m 4 regels
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8,08

t/m 5 regels
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t/m 6 regels
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t/m 7 regels

f 14,15

12,13

t/m 8 regels

1 16,17

t/m 9 regels

f 18,19
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Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:"'
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:-

Telefoon:

Ecolint trekt
meer planten
en dieren naar
Amsterdam

DWR opent haar deuren
Open Monumentendag
Wellicht brengt u de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR)niet meteen
in verband met de Open Monumentdag. Tijdens de editie van aanstaande
zaterdag kunt u ontdekken dat dit ten onrechte is. DWR staat op zeven
verschillende locaties, die bij elkaar een aardig beeld geven van de taken
van de organisatie. Locaties met historie.
Het gemeenlandshuis langs de
Amsterdamse Diemerzeedijk is een
waar pronkstuk van AGV/DWR. Wie
regelmatig de Zeeburgertunnel uitraast, zal het wel eens hebben zien
liggen. Een statig bouwwerk met
een fraaie klassieke tuin, waarin
twee koetshuizen staan. Niet alleen
het uitzicht uit het 18e eeuwse pand
is prachtig, ook binnen zijn verschillende bezienswaardigheden. Zo
heeft de hal een prachtig gestuct
plafond waarop zeepaarden de in
een wagen zittende Neptunus
voorttrekken over de kolkende zee.
Ook staat er een bronzen klok uit
1745. De klok waarschuwde vroeger
voor dreigende dijkdoorbraken. Verder bezit het gemeenlandshuis onder meer een kroonluchter die ooit
van prinses Juliana is geweest. In
Amsterdam opent DWR verder de
deuren van gemaal Stadswijk.
Wie wil weten hoe een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) werkt,

kan terecht in Blaricum. Op de in
1967 gebouwde rwzi Blaricum
wordt het afval- en regenwater van
Laren en Blaricum gezuiverd. Ook
het afvalwater van Eemnes komt
hier terecht. De installatie verwerkt
per dag de geloosde afvalstoffen
van dertigduizend mensen. Vrees
voor indringende rioolgeuren is niet
nodig, omdat alle onderdelen die
stank (en ook geluid) kunnen veroorzaken, zijn afgedekt of afgeschermd.
Steenen Beer
Een fraai voorbeeld van een waterstaatskundig werk dat nog steeds
wordt gebruikt is de sluis Steenen
Beer in Muiden, onderdeel van de
historische Hollandse waterlinie.
De beer (uit 1851) is een gemetselde
afscheiding tussen het water aan
weerszijden van de zeedijk. De buitenkant ziet eruit als een twee meter dikke muur met een schuin aflopende bovenkanten een torentje

in het midden (de peperbus). Momenteel wordt de Steenen Beer gebruikt als wateri nlaat voor de 's-Gravelandse vaartboezem. In noodsituaties kan overtollig water van de
boezem worden uitgelaten op het
IJ meer.
Ook voor informatie over het
Restauratieplan Vecht (RPV) kunt u
terecht op de Open Monumentendag. Het RPV is een samenwerkingsverband van DWR, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en
Vechtgemeenten, dat er voor moet
zorgen dat de Vecht in 2015 in oude
staat is hersteld. Daarvoor is het
onder meer nodig dat de rivier-

Regels voor schoonmaken schepen
De schoonmaakbeurt, waarbij ook
het onderwaterschip wordt gereinigd, moet gebeuren op een goed
uitgeruste afspuitplaats. Dit houdt
in dat de afspuitplaats aangesloten
is op de riolering, maar ook een
voorverwijdering heeft waar olie, vet
en verfresten afgescheiden worden.
Schoonmaken op een afspuitplaats
voorkomt dat eventueel vervuild
water in het oppervlaktewater terechtkomt.

Het vaarseizoen zit er al weer bijna op. Binnenkort worden de schepen
weer op het droge gehaald en gestald, nadat ze eerst een grondige schoonmaakbeurt hebben ondergaan. Bij het schoonmaken geldt een aantal regels om de waterkwaliteit goed te houden. In het gebied van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht houdt de Dienst Waterbeheer
en Riolering (DWR) namens het hoogheemraadschap toezicht op naleving van de regels.

iha^seerü'nitfatiefvan dé; ,",^.- -'
teroeheer èh. Riolering (DWR)/;
§2* jaargang^nurnmer 3, sept'üobo;, • ^
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Ook de gewone schoonmaakwerkzaamheden van het bovenschip tijdens het vaarseizoen mogen het
oppervlaktewater niet onnodig belasten. In de milieuwetgeving wordt
hiervoor het begrip zorgplicht gehanteerd: in dit geval de zorg dat
de waterkwaliteit niet aangetast
wordt door de schoonmaakwerk-

bodem wordt schoongemaakt, dat
er vele kilometers natuurvriendelijke oevers worden aangelegd en
dat vervuiling van het water wordt
voorkomen en bestreden.'Tijdens
de Open Monumentendag staan
medewerkers van het Restauratieplan Vecht op drie locaties om informatie te verstrekken over het
plan. Locaties die op zichzelf ook
weer monumenten zijn. Wat te denken van landgoed Goudestein in
Maarssen. Dit in 1754 in barokstijl
gebouwde pand is één van de
meest fraaie gebouwen langs de
Vecht. Verder staat het RPV in Fort
Nieuwersluis in Loenen en in de
Grote kerk van Weesp.

zaamheden. Dit is mogelijk als gebruik wordt gemaakt van schoon
water (leidingwater of oppervlaktewater) en een schrobber, vloermop,
borstel, spons of zeem. Het gebruikte water mag vrij afstromen
naar het oppervlaktewater.
Schrobwater dat verontreinigd is
met bijvoorbeeld olie-en verfresten,
moet worden opgevangen. Afvoeren moet dan bij voorkeur via de
afspuitplaats, en anders via de riolering.
Ook als er reinigingsmiddelen bij de
schoonmaak worden gebruikt,
moet het waswater worden opgevangen en mag het niet in het oppervlaktewater stromen.
DWR adviseert geen hogedrukreinigerte gebruiken omdatdan de
kans dat verf-en olieresten vrijkomen aanzienlijk groter is dan bij het
gebruik van een schrobber, vloermop e.d.

£
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Het Ecolint, een zone met zo'n twintig kilometer natuurvriendelijke
oevers in Amsterdam, heeft een positieve invloed op de flora en fauna
in de stad. Dit blijkt uit vijfjaar onderzoek van DWR en de dienst
Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam (dRO). Het
Ecolint is een zone met twintig kilometer natuurvriendelijke oevers,
tussen het Amsterdamse Bos/
Nieuwe Meer en het Nieuwe Diep/
Flevopark. Dieren kunnen zich hierin verplaatsen van de grotere groengebieden aan de rand van de stad
verder Amsterdam in. Hierdoor zijn
er steeds meer planten en dieren,
zowel in soort als aantal.
DWR begon in 1994 met de aanleg
van het Ecolint Nieuwe MeerNieuwe Diep. Vijfjaar Ecolint laat
zien dat er meer vissen, amfibieën,
kleine zoogdieren, kleine rietvogels,
libellen en andere insecten zijn.
Vooral in de buitenwijken zijn de
natuurvriendelijke oevers effectief.
Daar is ruimte voor zachte, voldoende brede oevers en er zijn niet
al te intensief gebruikte groene gebieden als parken, begraafplaatsen
en volkstuinparken. Door een
goede verbinding kunnen deze worden bevolkt door dieren uit de
stadsrand en het landelijke gebied.
Voor meer eisende diersoorten als
wezel, hermelijn en ringslang zijn
de maatregelen ook gunstig, maar
onvoldoende om van het Ecolint
een aantrekkelijke omgeving te
maken. Inmiddels is langs de meeste oevers ook een rijke vegetatie aan
oeverplanten. Vooral Riet, Gele lis,
Grote lisdodde, Grote kattestaarten
Moerasandoorn doen het erg goed.
DWR is in de laatste twee jaar begonnen met het baggeren van de
watergangen.
Wandel of fiets langs het Ecolint
DWR heeft langs het Ecolint een 23
kilometer lange route uitgestippeld.
Zestien informatiepanelen langs de
route vertellen de bijzonderheden
van het water en de dieren en planten erin.
Een folder over de route is verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie
van DWR, tel. 035 - 647 76 25.

Schouwen: een kwestie van waterbeheer

Prijsvraag
IJburg Open

Een van de taken-van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (ACV) is het waterbeheer: watergangen
moeten voldoende ruim zijn om de water aan- en afvoer te kunnen regelen. Eigenaren of gebruikers van grond
langs het water hebben een onderhoudsplicht. Medewerkers van DWR controleren tijdens de najaarschouw in
opdracht van ACV of zij aan deze plicht hebben voldoen. Zowel lopend als vliegend per helicopter bekijkt DWR of
de watergangen zijn ontdaan van waterplanten en of ze op diepte zijn. Is dat niet het geval, dan laat ACV de
watergangen schoonmaken op kosten van de eigenaar.

Tijdens de drukbezochte
informatiemarkt IJburg Open
(op Tweede Pinksterdag) hield
DWR een prijsvraag. De gelukkige winnaars hebben hun prijs
al mogen ontvangen, maar wij
willen u de juiste antwoorden
niet onthouden:
• 20 procent van de oppervlakte van Amsterdam
bestaat uit water.
• De Nederlander produceert
gemiddeld 150 liter afvalwater per dag.
• De letters DWR staan voor
Dienst Waterbeheer en
Riolering.

woensdag 6 september ,2000

Weekmedia 17
Je bent voor mij het geluk in
mijn leven, de grootste schat
mij eens gegeven . Mannen
luister voor meer info direct
naar Boxnummer 238870
Vrouw, 48, eet het liefst vegetansch, heeft een MBO/
HBO niveau, houdt van klassieke muziek, is erg muzikaal
een heeft een warm hart maar
geen hef maatje' Jij9 Boxnummer 306348

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER'
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week
Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 50 270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

Mijn interesse gaan uit naar
een zeer stijlvolle man, zowel
innerlijk als uiterlijk beschaafd,
die charmant is voor een
vrouw
Jij'
Boxnummer
280844

Leuke, spontane vrouw, 60
jaar, zoekt leuke vriend om
leuke dingen te ondernemen,
üefst in de omgeving Utrecht1
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen Boxnummer 302742
met 0906-50 50 232
Mijn naam is Harry, ben 37 en
Ik ben een jonge vrouw van Zij is een jonge Kreeft, zij is zie er nog jong, leuk en fns uit.
33 en zoek een nieuwe, vaste 169 lang, blond, blauwe Ik hoop dat jij ook aantrekkelijk
relatie Ik ben sinds 2!/2 jaar ogen, zeer slank, sportief, bent Ik studeer en werk Regescheiden en zoek iemand creatief, ondernemend, gaat ageer gerust, daar krijg je
die goed met kinderen om kan leuk wonen en ziet er erg leuk geen spijt van Boxnummer
gaan Wat ik heel belangrijk uit Interesses in effecten- 772916
vind, is vertrouwen, respect en beurs, model zijn, verbouwen
eerlijkheid Wil jij meer weten9 eigen woning enz Herken je Als jij snel een leuke afspraak
wilt, laat dan je telefoonnumReageer' Boxnummer 238735 dit' Boxnummer 362025
mer of boxnummer achter en
Hallo leuke manneni Ik ben dan bel ik je snel terug1 Kies
Nicole
en
zoek
een
lieve
man,
Ik ben een 30-jange erotisch
dus voor boxnummer 790207
ingestelde trouwe meid, zie er liefst met lang haar voor een
Jongen, 22 jaar, zoekt een
leuke,
liefdevolle
relatie
Ik
ben
heel goed uit en ben sportief
en jeugdig ogend Ik hou van 46, zie er goed uit, ben mo- leuke meid' Heb jij zin om een
humor, hardrock, R & B enz dern, slank en gescheiden keertje met mij uit te gaan?
voor
Boxnummer
Reageer jij op Boxnummer Kies
Heb jij een origineel voorstel''
862129
Spreek iets in' Boxnummer 317022
364714
Val jij toevallig op donkere Volslanke jongedame van 34
haren en blauwe ogen9 Ik ben heeft als trefwoorden lief,
Micro-advertentie versturen
een vlotte vrouw, zeer sportief eerlijk en betrouwbaar Zij
per post' Ons adres is
en zeer gek op paarden en houdt van lekker thuis zitten
Micro's Weekmedia
droge humor Ben jij in voor op de bank met een kaarsje
Postbus 156
een geintje, bel dan eens1 aani Kom jij erbij zitten' Boxnummer 289152
1000 AD Amsterdam
Boxnummer 211432

KOSTVERLORENSTRAAT 23
ZANDVOORT
Aan de rand van het groene hart gelegen halfvnjstaande villa uit 1917 met aangebouwde kantoorruimte voorzien van separaat entree, diepe achtertuin met
schuur
INDELING Beg grond Entree/gang met provisiekelder, toilet, keuken, ruime woonkamer met serre en
aansluitend een royale kantoorruimte en inpandige
berging
1 ste Verdieping overloop met toilet, keuken, badgelegenheid, 3 slaapkamers en een balkon
• Pand dient gemoderniseerd te worden
• Ideaal voor praktijk aan huis
• Na toestemming van Gemeente ev bouw van garaqe mogelijk met ingang via de Verlengde
Haltestraat
• Transport via notaris verkoper
• Grondopp 348 m*
Vraagprijs ƒ 749.000,-

JULIANAWEG16
'
ZANDVOORT
Goed onderhouden halfvnistaand woonhuis met voor-, zijen achtertuin, gelegen in het groene hart van Zandvoort
INDELING
Beg grond entree/vestibule met garderobe, gang met kelderkast modern royaal toilet met wastafel, ruime Z-vormige woonkamer met gas open haard en schuifpui en openslaande deuren naar lum, moderne half open keuken met
natuurstenen aanrechlblad en close-in boiler, bijkeuken
met aansluiting voor wasmachine
1ste Verd overloop, slaapkamer (vh 2 kamers) met balkon, 2e toilet, slaapkamer, moderne badkamer met ligbad
en wastafel
Via vaste trap naar 2e verd royale overloop met bergkasten, werkhoek en wastafel, ruime zolderkamer met
dakkapel
• Fraai aangelegde tuin met zonneterrassen en houten
schuur
• Automatisch sproeisysteem
• Electnsche zonwering achterzijde
• Travertm vloer in hal, woonkamer en keuken

KONINGSTRAAT 33 HS

PARADIJSWEG 13

In leuke straat van centrum Zandvoort gelegen royale benedenwonmg

Nagenoeg vrijstaande sfeervolle woning met vooren achtertuin

INDELING
Beganegrond entree, gemeenschappelijke hal met
bovenburen, gang, woonkamer, semi open slaapkamer, trapkast, toilet, keuken, badkamer/bijkeuken,
binnenplaatsje, royale achterkamer met keukenblok
en douche, toilet

INDELING
Beganegrond Entree/hal met garderobe en toilet,
sfeervolle woonkamer met fraaie houten vloerdelen,
openslaande deuren naar tuin, open haard met
schouw, ruime provisiekelder, open keuken, berging
met aansluiting voor wasmachine en c v opstelling,
plaatsje achter met achterom
1e verd overloop, badkamer met douche, toilet en
wastafel en vaste kast, 2 ruime slaapkamers

• Achterom
• Bmnenplaatsje (ca 6 m')

Vraagprijs ƒ 749.000,-

ZANDVOORT

• Ruiten met roedeverdeling
• Nagenoeg alles met dubbel glas
• Grondopp 107 m'
Vraagprijs/ 289.000,-

Vraagprijs ƒ 529.000,-

Cense & van Lingen

Laat elk kind tot z'n recht komen

DR. C. A. GERKESTRAAT117

ZANDVOORT

VAN GALENSTRAAT 90

Halh/njstaand woonhuis met voortuin en diepe achtertuin
INDELING
Beg grond entree/vestibule met garderobe, gang
met toilet, kelderkast, doorzonkamer met schuifpui
naar achtertuin, ruime uitgebouwde keuken .,
1e verd overloop, nette badkamer met douche en
toilet, 3 slaapkamers, balkon
2e verd zolderberging, 2 kamers, c v opstelling
Royale oprit met garage
Ruime schuur
Gedeeltelijk kunststof kozijnen met dubbel glas
C v gas
Grondopp 256 m!
Transport notaris verkoper

NEDERLANDSE

LOTERIJ

ZANDVOORT

Op de 4e en hoogste verdieping gelegen royaal
2-kamer appartement, met schitterend uitzicht over |
strand en zee
INDELING
Entree/hal, toilet, badkamer met bad en wastafel, l
woonkamer met fraai uitzicht, royale slaapkamer
met toegang tot balkon, moderne keuken (1997), [
berging m de onderbouw
•
•
•
•

Balkon op het zuid-westen
GEBOUW MET LIFT
Ook als 2e woning te gebruiken
Servicekosten ƒ 371,50 per maand

Vraagprijs ƒ 629.000,-

Vraagprijs ƒ 319.000,-

*109142108101122

doet al uw huiswerk wel!
HALTESTRAAT 28

Op de begane grond bedrijfsruimte van 70 m', is in
gebruik als tapa's bar

INDELING
Beg grond entree/gang met kelderkast toilet. L-vormige
woonkamer met open haard, aangebouwde ruime keu-

• Overname goodwill en inventaris
ƒ 250000,-ex BTW
• Beqane grond evt te huur ƒ 5 500,- per maand
ex^TW

0900-3001400 (35 qpm)

ZANDVOORT

Winkel/woonhuis m winkelstraat

Bovenwonmg op de 1e verd met een woonkamer,
slaapkamer, keuken en badkamer

www.sponsorlotenj.nl
Ledeitservice: '

FRANS ZWAANSTRAAT 2

2 onder 1 kap woning direct aan dumrand gelegen, met
vrij uitzicht aan voor- en zijkant

Zetfouten voorbehouden

Vraagprijs f 850.000,-

CENSE&
v
LINGEN
A
N

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

ken

1e verd overloop met vaste kast, 3 slaapkamers badkamer met douche en 2e toilet, vaste trap naar
2e verd zolderberging met c v-ketel en opstelling voor
wasmachine, zolderkamer met wastafel en dakkapel en
dakraam aan voorzijde
<
• Balkon op het zuiden
• Grotendeels dubbel glas
• Deels kunststof kozijnen
• Vrijstaande stenen garage !
• Perceeloppervlak ca 295 m
Vraagprijs/ 649.000,-

, ik wil de hoofdprijs winnen: een auto met l miljoen
guïden. En ik pak mijn kans op de tienduizenden prijzen
in de maandelijkse trekkingen en m SponsorBingo
Mijn lotnummers beginnen met:
dag maand jaar
Lot l

X X

Lot 2
Lot 3

X X

Bij elk lot
voegt de
Sponsor
Loterij de
drie laatste
cijfers toe.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging voor elke maandelijkse trekking en de jaarlijkse
Extra Trekking ƒ 10,- per lot per maand van onderstaande rekening af ie schrijven
Deelname houdt m aanvaarding van hu reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel 0900-300 HOO (35 cpmj
De loten] is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L O
730/0002/829 d d 19/12/1997
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WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

eigenlijk voor dat recept datje uitgeknipt had, kun je

D mevrouw

dat even voor me opschrijven of fax het anders.

Naam:
Adres:
Postcode-

Nog bedankt voor je leuke kaart, maar ik bel

1

j

Omdat u ,„_,_~._ _op•üj-vj,'. , ^\AH;:^uV^'

j

Plaats:.

Papier, je staat ermee op en gaat ermee naar bed.

(Post)banknummer

Wat voor hobby je ook hebt, als je er even over nadenkt hebben we ons leven

Bel mij bij een pnjs
boven/10000,tel

Vomar

Geboortedatum (dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening

150.00.08

én

NEDERIANDSE

Sponsor:
*LOTERIJ

Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplem 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsem 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

lang plezier van karton en papier. Zelfs van oud papier. Want 75% van het papier dat
we in Nederland gebruiken, gebruiken we weer om nieuw papier en karton van te
maken. Het Informatiecentrum Papier en Karton kan je daar alles over vertellen, via
www.papierinfo.nl of telefoon 020 - 654 30 43.
A*

Ons leven lang plezier van papier. X\

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Zaterdagteam
Zandvoort gaat
vlot van start
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van SV Zandvoort
maakte een prima start van
de competitie 2000-2001. Onder leiding van de nieuwe
trainer Eggerding, wonnen
de Zandvoorters dik verdiend in en tegen Hoofddorp
met 2-0. De doelpunten werden eerlijk verdeeld over de
beide speelhelften.
In de voorbereiding van de
competitie zag het er al aardig
uit. De volgende ronde van de
HD-cup werd bereikt en vol
goede moed werd de aftrap
van de nieuwe competitie tegemoet gezien. Met aanvallend voetbal werd vanaf het
eerste fluitsignaal de Hoofddorpers vastgezet op eigen
helft. De Zandvoorters speelden de bal goed rond en onder
aanvoering van de nog steeds
geweldig voetballende Edwin
Ariesen werd gezocht naar
openingen in de Hpofddorpse
defensie. Na twintig minuten
was het raak. Ronald Braamzeel drong het strafschopgebied binnen en werd keihard
aangepakt. De toegekende
strafschop werd feilloos door
Robin Castien benut, 0-1.
Het enige wat aan het spel
van de Zandvoorters mankeerde was het benutten van de
kansen, alhoewel de bal een
keer de lat raakte. De kansen
waren echter talloos en aangezien de marge slechts een doelpunt verschil bleef , was de
strijd nog niet beslist. Hoofddorp brak een paar maal gevaarlijk door, maar in de op het
oude nest teruggekeerde Ferry
Nanai heeft SV Zandvoort een
betrouwbare sluitpost gekregen.
Het begin van de tweede
helft was opnieuw voor de
Zandvoorters. Na zo'n tien minuten spelen besliste Robin
Castien de wedstrijd. De doeltreffende Zandvoortse spits
reageerde goed op een verre
uittrap van Nanai, sprintte op
het doel af en verraste de doelman met een leep stiftballetje,
0-2. Hoofddorp zette daarna
wel aan en kwam een paar keer
door, maar Nanai stond pal.
Uit een paar snelle counters
had de SV Zandvoort de zege
een rianter aanzien kunnen geven. De overwinning kwam
echter geen moment meer in
gevaar.
„Dit is een prima uitslag,"
stelde begeleider Joop Paap.
„In de eerste wedstrijd is het
altijd even kijken hoe het loopt
maar de start is goed. Met drie
punten hier wegkomen is heel
mooi. Bovendien werd er goed
gevoetbald waardoor ik meen
dat de overwinning dik verdiend was."

Goed debuut
van TZB in de
zesde klasse

ZANDVOORT - De vïjftigjarige voetbalvereniging TZB
startte sterkin de zesde klasse, een klasse waar de ploeg
aan het eind van het vorig
seizoen naar promoveerde.
In de uitwedstrijd tegen
Overamstel stonden de
Zandvoorters met 1-3 voor.
Een kwartier voor het einde
staakte de scheidsrechter
wegens
ongeregeldheden
echter de wedstrijd.
Een speler van Overamstel
werd het veld uitgezonden en
duwde daarbij de scheidsrechter, die meteen een einde
maakte aan de wedstrijd.
Voordat het zover was, heeft
TZB aangetoond een hartig
woordje mee te kunnen spreken in deze klasse. De Zandvoorters promoveerden vorig
jaar en gaan opnieuw voor zo'n
succes.
Na drie minuten voetballen
kreeg TZB een lekker ruggesteuntje toen Mark van den
Berg doorbrak en beheerst
scoorde, 0-1. De Zandvoorters
namen meteen gas terug en
speelden toen te gemakzuchtig. Maar tien minuten later
veerde de aanhang van TZB
opnieuw op toen Mark van den
Berg zijn tweede treffer liet
aantekenen.
TZB zat op rozen doch Overamstel wilde zich niet gewonnen geven. Toen Hans Joachim zijn tegenstrever vloerde
werd de toegekende strafschop benut, 1-2. De spanning
was terug maar TZB pakte de
draad weer op en met goed
voetbal werd Over Amstel
weer teruggedrongen. Nog
voor de rust bepaalde Mark
van den Berg de eindstand
door wederom te scoren, 1-3.
Opvallend was dat alle doelpunten voortkwamen uit voorzetten van de topscorer van
vorig seizoen Riek de Haan.
De tweede helft kenmerkte
zich door hard voetbal, dat
vele gele kaarten opleverde,
Toen een kwartier voor het
einde de rode kaart viel voor
een speler van Overamstel was
het afgelopen. Trainer Frans
Post was best te spreken over
het resultaat. „De goede vorm
hebben we nog niet te pakken.
Het yeldspel was nog niet geweldig maar er is hard gewerkt. Bovendien kregen we
wel veel kansen en is de uitslag
terecht. Als dit de maatstaf is
dan gaan we meedoen in deze
klasse. In de breedte zijn we
wat sterker geworden en de
vorm komt nog wel."

9
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Mooie tweede plaats voor coureur Leon Hebbelinck
ZANDVOORT - De races
tijdens de Trophy of the Dunes op het Circuit Park
Zandvoort boden het talrijke
publiek weer veel spektakel.
In de Radio 538 Citroen Saxo
Cup legden Dillon Koster en
Danny van Dongen beslag op
een vijfde en zesde plaats.
Verrassend was echter het
optreden van plaatsgenoot
Leon Hebbelinck, die in de
Donkervoorts fraai tweede
werd.
In eerste instantie ging de
aandacht vooral uit naar de
strijd tussen ploeggenoten
Duncan Huisman en Sandor
van Es in het Libertel Dutch
Touring Car Championship.
Beide BMW rijders maken de
dienst uit in deze klasse en
gaan uitmaken wie Nederlands
kampioen wordt. Voor de
DTTC stonden twee races op
het programma en vooral in de
eerste race ging het er hevig
aan toe. Huisman en Van Es
reden elkaar in de wielen waar- ,
door Phil Bastiaans met de eer OAWl ntc**
ging strijken. Tim Coronel ein- TTiiiiii "'*^
digde als tweede terwijl Zandvoorter Allard Kalff met een
vierde plaats net buiten het
podium eindigde.
In de tweede race kregen
Huisman en Van Es het opnieuw met elkaar aan de stok.
Van Es had een goede start
maar Huisman zette een furieuze achtervolging in. Bij de
inhaalmanoeuvre raakte Huisman zijn stalgenoot Van Es die
van de baan schot. Huisman
won de strijd en lijkt het kampioenschap niet meer te kunnen missen. Allard Kalff volbracht de tweede race niet wegens machinepech.
Michel Schaap uit Valkenburg-ZH won na een enerverende race de zevende race in
de Radio 538 Citro*n Saxo Cup
en werd daarmee kampioen
van Nederland. Danny van
Dongen, die nog kans had op
de titel moest genoegen nemen met de zesde plaats en
heeft nog wel uitzicht op de
tweede positie in de eindrangschikking.
Meteen na de start stelde
Schaap orde op zaken en verwees concurrent Izaks naar de
tweede plaats. De rijders gingen er fel tegen aan waardoor
het in de tweede bocht al mis
ging. Vier coureurs vlogen de

Danny van Dongen (nummer 20) wordt naar buiten gedrukt, terwijl Dillon Koster (nummer 10) de binnenbocht neemt

baan uit en konden puinruimen. Aan de kop van het veld
nestelden zich Schaap en
Plugge en daarachter vormde
zich een groepje met onder andere Dillon Koster. Koster gestart vanaf de dertiende plaats
reed een super sterke race.
Met mooie inhaalmanoeuvres
rukte Koster op naar de derde
plaats. In de laatste ronde
werd de Zandvoorter echter
aangetikt door Beltram en
Koster moest genoegen ne-

De snelle duiven komen
van Bol en Heiligers
ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines kenden drukke dagen. De vlucht vanuit het
Belgische Duffel leverde een
zege op voor de duif van Peter Bol en de vlucht vanuit
Strombeek, eveneens België,
werd winnend afgesloten
door de duif van Hans Heiligers.

weer, maar zondag konden de
255 Pleines duiven gelost worden. Om half acht vertrokken
de duiven voor deze wedstrijd
over 164 kilometer. Ondanks
de harde noordwesten wind
was het goed vliegweer. De
duif van Hans Heiligers had er
weer zin in en om 10.47.19 uur
werd de winnende duif geklokt.

De eerste vlucht kenmerkte
zich door prima vliegweer. Met
een zuidoosten wind werden
de manden in Duffel om 08.15
uur opengemaakt voor een 143
kilometer lange vlucht. De 292
duiven vlogen gezwind huiswaarts met als uiteindelijke
eerste om 09.56.48 uur de duif
van Peter Bol. Ook de tweede
aankomende duif was van Bol,
die tevens de eerste prijs greep
in de afdeling Haarlem.
De tweede vlucht werd een
dag uitgesteld door het slechte

Uitslag Duffel: Peter Bol l, 2,
19. Combinatie Koper-Twins 3.
Combinatie Koper-Koper 4, 6,
17, 18. Hans Heiligers 5, 7, 15,
24. Combinatie Paap-Paap 8,9,
11, 12, 13, 14, 16. Combinatie
Koopman-Knegt 10, 20. Hans
Gaus 22. Rook Driehuizen 29.
Uitslag Strombeek: Hans Heiligers l, 3, 7, 10, 11, 12, 19, 20.
Peter Bol 2, 14,16, 18. Combinatie Koper-Koper 4. Combinatie Paap-Paap 5, 15. Rook
Driehuizen 6,9,13. Combinatie
Koper-Twins 34. Combinatie
Koopman-Knegt 41.

men met een vijfde plaats.
Danny van Dongen vertrok
vanaf de tiende startpositie en
stoof meteen na de start op
naar de zevende plaats. Na een
slippertje over een plas olie
verloor de jonge Zandvoorter
enige posities doch klom vervolgens toch weer op naar een
keurige zesde plaats. „Ik ben
best tevreden," meende Danny van Dongen. „Enkele concurrenten voor mijn tweede
plaats in het eindklassement

Sportblessures
ZANDVOORT - Met het
sportseizoen voor de deur
is het goed even stil te
staan bij een cijfer uit het
afgelopen jaar: bijna drie
miljoen sporters kregen in
1999 te maken met een
blessure.
De Gezondheidswijzer,
een
samenwerkingsverband tussen de GGD AmstelIand-De Meerlanden
en de Stichting Thuiszorg
Amstelland en Meerlanden, organiseert een bijeenkomst over sportblessures. Dinsdag 19 september vindt deze plaats bij de
Hoofddorpse
vestiging
van Thuiszorg (Lutulistraat 145). Gastsprekers
zijn dan E. Goedhart, als
sportarts verbonden aan
het Sport Medisch Adviescentrum, en fysiotherapeut E. van Nieuwenhuizen. Aanvang 19.30 uur.
Belangstellenden kunnen
zich melden bij de Gezondheidswijzer, telefoonnummer 020-5454110.

zijn uitgevallen en met nog een
race te gaan heb ik nu een marge van dertien punten ten opzichte van de derde man Bas
Plugge. Dat moet genoeg zijn
om de tweede plaats in het
eindklassement veilig te stellen."

voort. In deze supersnelle merkencup gaven beide kemphanen elkaar geen duimbreed
toe. Hebbelinck drong telkens
aan maar slaagde er niet in
Duchting te verrassen. Met
een verschil van slechts 0,239
seconde moest de Zandvoorter met een mooie tweede plek
De wedstrijd voor de Don- genoegen nemen.
keryoort Cup leverde een sensationeel gevecht op tussen de
Nicky Pastorelli was in de
Duitser Michael Duchting en Formula Arcoboleno een klasLeon Hebbelinck uit Zand- se apart. Dit racetalent zette

Foto RobKnotter

de concurrenten Matthrjs Bakkum en Michael Mason op vele
seconden achterstand en won
zoals hij dat wilde. In de middenmoot reed Zandvoortse
Linda Terol een keurige race
en eindigde op een twaalfde
plaats.
Bert Ploeg won de chaotisch
race van de Fly You Renault
Megane Trophy. Ploeg had de
tiende trainingstijd gerealiseerd, maar dat weerhield hem
niet de race op zijn naam te

schrijven Reijntjes, die van
pole position startte, eindigde
op de tweede plek. Voormalige
motorcoureur Loek Bodeher
schoot in de eerste ronde al
van de baan. In de Gerlachbocht werd hij opzij gezet en
meer dan een zeventiende
plaats zat er niet in. Marcel
Kesseler pakte een vierde
plaats en is bijna kampioen
van Nederland. Loek Bodelier
staat in dit klassement op de
tweede plaats.

Chess kiest nieuwe bestuurders
ZANDVOORT - Leo Keesman en Jeroen Loos zijn op
de algemene ledenvergadering van de Chess Society
Zandvoort toegetreden tot
het bestuur. Het nieuwe bestuur van de schaakvereniging ontvouwde meteen haar
plannen waaruit bleek dat
Chess klaar is voor haar
tweede decennium.
Leo Keesman volgt de aftredende Jaap Bouma op als secretans, terwijl Jeroen Loos
Mare Kok opvolgt als bestuurslid algemene zaken. Zoals gebruikelijk wordt de ledenvergadering van Chess Society Zandvoort goed bezocht.
Zo ook afgelopen vrijdagavond
waar de algemene ledenvergadenng de traditionele seizoenstart vormde.
Belangrijkste nieuws was de
dubbele bestuursmutatie die
aan de leden werd voorgesteld.
Zo vond nestor Jaap Bouma
dat de tijd daar was om zijn
plekje af te staan aan een jon-

gere opvolger die meer thuis is
in het digitale tijdperk. Bouma
is er van overtuigd in Leo
Keesman die persoon gevonden te hebben.
Ook Mare Kok moet helaas
zijn bestuursfunctie neerleggen. Zijn functie op de sportredactie van het HD brengt dusdanig veel avpndwerk met zich
mee dat hij niet alleen moeilijk
in staat is de clubavond geregeld te bezoeken maar ook dikwijls verstek moest laten gaan
bij de bestuursvergaderingen.
Kok sprak wel de wens uit terug te keren in het bestuur
wanneer hij maatschappelijk
in een wat rustiger vaarwater
terechtkomt. Zijn opvolger Jeroen Loos is zeker wel iemand
die iedere vrijdagavond de weg
naar het Gemeenschapshuis
weet te vinden en mag zich 00n
van de trouwste leden noemen
op dit moment. Nadat beide
nieuwkomers met luid applaus
verwelkomd waren, bedankte
voorzitter Olaf Cliteur de
scheidende bestuursleden.

Een ander traditioneel agendapunt is de prijsuitreiking
van de drie competities van
het afgelopen seizoen. In de
snelschaakcompetitie
was
voorzitter Olaf Cliteur iedereen te vlug af en veroverde de
eerste pnjs. Het zilver in deze
discipline ging naar Kees Koper, die een neuslengte voor
wist te blijven op nummer drie
Boudewijn Eysvogel. Ook in de
rapidcompetitie waar de spelers 25 minuten bedenktijd
hebben voor hun hele partij
sloeg Cliteur hard toe en werd
daarmee de meest succesvolle
speler van afgelopen jaar. Kees
Koper ging ook hier met de
tweede prijs aan de haal. Alleen Eysvogel moest zijn tweede bronzen stek op de laatste
speelavond afstaan aan Ton
van Kempen.
In de competitie met de
avondvullende partijen sloeg
Eysvogel echter hard terug en
won de titel met de alles zeggende score van 12 uit 14. Hans
Drost miste de kans op goud
op de laatste speelavond maar
kan met zijn tweede plaats terugkijken op een uitstekend

seizoen. Het brons ging in deze
competitie naar Chris van
Bockel, die helaas te weinig
speelde om het leidende koppel te kunnen bedreigen.
De echte start van het seizoen wijkt dit jaar wat af van
het normale patroon doordat
de leden van de Chess Society
vrijdagavond 8 september aanstaande massaal meedoen aan
het persoonlijk Haarlems snelschaakkampioenschap dat georgamseerd
wordt
door
schaakclub Het Oosten. Op
vrijdagavond 15 september
zijn de leden ver zeker omdat
dit een avond is die speciaal
bedoeld is voor nieuwe leden
om kennis te maken met de
gezellige Chess Society en het
schaken in verenigingsverband. Vrydag 22 september
start de onderlinge competitie.
Meer informatie over Chess
is te verkrijgen op de clubavond op 15 september vanaf
acht uur in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. Hans Drost geeft
via telefoonnummer 5718430
eveneens voldoende informatie over de schaakvereniging.

Vier uurtjes beulen in Berlijnse marathon Bedroevende
Ze hadden tot twee jaar
geleden nog nooit meer dan
een paar rondjes rondom
het voetbalveld
hardgelopen. Frank Paap
(31) en Simon Sebregts (26)
doen echter zondag mee aan
de marathon van Berlijn. De
42,195 kilometer hopen ze in
vier uur te volbrengen. Ze
trainen er al sinds maart
voor. Maar dat wil niet
zeggen dat ze hun biertje
laten staan, verzekeren ze.

S

EKS VOOR de wedstrijd schijnt goed te
zijn voor atleten. Althans, dat vertellen
maar liefst twee krantenberichten die Frank heeft verzameld. Voor Simon zal dit pepmiddel geen probleem vormen, want hij heeft een vriendin. Maar Frank is nog op zoek
naar een vlam.
Ondertussen hebben ze echter meer hun hoop gevestigd
op hun goede voorbereiding en
het middel squeezy, een vloeibaar middeltje in een mayonaisetube die hen twee keer een
flinke stoot energie moet geven.
Ze trainen drie keer per week
met korte en lange afstanden.
Ze lopen nooit langer dan dertig kilometer. „Want," zegt Simon, Je lichaam spreekt dan
zy'n reserves aan en het duurt
veel te lang voordat je weer
hersteld bent. Of we zeker weten dat we het dan wel halen,
die 42 kilometer? Ja hoor. We

Frank Paap en Simon Sebregts zijn klaar voor de marathon van Berlijn

hebben ons trainingsschema
samengesteld met hulp van
Johan van Marie, die ook marathons loopt en zelfs de Elfstedentocht geschaatst heeft."
„Het is ontzettend knap dat
hij dat in zijn eentje doet. Ik
ben wel taUj dat we steun aan
elkaar hebben. Als ik een keer
geen zin heb omdat ik een
weekendje doorgezakt ben,
pept Simon me weer op," vult

gekregen. De eerste luidt 'stel
een realistisch doel' en de laatste is 'slaap veel'. Wie tien kilometer per week hardloopt,
moet namelijk een kwartier extra slapen. Dat valt voor de heren niet mee, want ze hebben
een druk leven. Frank werkt bjj
een bank als belastingadviseur
Johan heeft Frank en Simon en Simon heeft een technische
ook een lijstje met veertien functie bij een waterschap.
gouden regels van ene Serge Bovendien zijn ze zeer regel-

Frank aan. Het lijkt hem bovendien nogal geestdodend
om alleen te rennen. Daarom
kiest het tweetal tvjdens de
trainingen bij voorkeur voor de
boulevard. „Lekker meiden
kijken. Dat houdt ons op de
been."

matig m een kroeg te vinden en
voetballen ze beiden fanatiek
bij het zevende team van SV
Zandvoort dat dit jaar de eerste kampioenstitel van de
nieuwe fusieclub m de wacht
sleepte.
In de voetbalkantine is het
plan om te gaan hardlopen
zelfs in een jolige bui geboren.
Frank heeft inmiddels twee
keer aan de Dam tot Damloop,
de Trosloop en de halve marathon van Eindhoven meegedaan. Simon is pas eenjaar geleden met hardlopen begonnen en heeft ook de Dam tot
Damloop meegemaakt.
„Het leuke van de Trosloop
'S dat je door je eigen dorp
komt en een paar bekenden je
toezwaaien," vindt Frank.
„Maar er staat helaas wat mmder publiek langs sommige delen van de route. Dat schijnt in
Berlijn veel meer te zijn. Ik heb
op internet gelezen dat er zestig bandjes langs de kant staan
en er zijn 30 duizend deelnemers."
„Waarom we ons nu zo afbeulen voor vier uur rennen?
Een marathon is toch wel iets
dat je minstens een keer in je
leven gedaan moet hebben,"
vindt Frank. „Het is leuk om je
grenzen te verleggen," meent
Simon. „En wie weet, hebben
we straks de smaak te pakken
en gaan we ook nog een keer
naar New York. Maar eerst de
marathon van Berlijn maar
even uitlopen." Frank: „Ach,
desnoods wandelen we hem
uit."

start
Zandvoort-zondag

ZANDVOORT - De start in
de vijfde klasse is voor het
zondagteam van SV Zandvoort bijzonder teleurstellend verlopen. Tegen het bezoekende ZRC/Herenmarkt
leden de Zandvoorters een 12 nederlaag.
Na de degradatie van vorig
seizoen is het er met beter op
geworden voor het elftal van
trainer Gerard Nijkamp. Enige
spelers zijn nog met beschikbaar en de jeugdige voetballers, die nu in het team stonden zijn nog wat te licht Bovendien zag SV Zandvoort kort
m de tweede helft Marcel Paap
met opnieuw een knieblessure
afvallen.
Het begin van de strijd was
zeer hoopgevend. De Zandvoorters trokken fel van leer en
al na vier minuten ging de bal
op de stip toen John Keur gevloerd werd. De Zandvoorter
voltrok zelf het vonnis, 1-0. Dit
doelpunt kwam kennelijk te
vroeg want de badgasten gaven geheel onnodig het imtiatief uit handen. ZRC/Herenmarkt, echt geen hoogvlieger,
was echter bereid een stapje
meer te verzetten dan de
Zandvoorters en veroverden
veel balbezit.
De Amsterdammers wisten
daar geen raad mee en veel
kreeg de Zandvoortse verdedi-

ging niet te doorstaan Op slag
van rust sloeg echter het noodlot toe Een onschuldig schot
van ZRC/Herenmarkt leek een
prooi te worden van de Zandvoortse doelman, doch doordat de bal van richting werd
veranderd rolde deze m het
doel, 1-1.
In de tweede helft probeerde
ZRC/Herenmarkt het met een
paar afstandschoten, die te
hoog waren gericht Zandvoort
kon daar niet veel tégenoverstellen. Na een kwartier spelen
straften de Amsterdammers
onvoldoende wegwerken van
de bal af en het was 1-2 De
achterstand was voornamelijk
te wijten aan een te matte instelling van sommige spelers.
Na de achterstand trok SV
Zandvoort wat meer ten aanval. Vooral Ivo Hoppe waagde
enige doelpogingen maar het
zat de jonge Zandvoorter met
mee bij zijn schoten en kopballen. De Zandvoorters probeerden het wel om alsnog de gelijkmaker te forceren maar er
zat te weinig overleg in het
voetbal.
Trainer Nijkamp was uiteraard zeer teleurgesteld. „Dit is
een drama," meende hy. „Ik
probeer ze wat te vertellen,
maar ze zijn eigenwijs. Daarbij
komt dat we veel te kort schoten, trainingen worden niet gevolgd en dan gaat het niet "
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HEMA

Zijn uw kinderen naar school? Wilt u weer aan het werk?
Wij zoeken (her)intreders voor de functie van

zandvoort

(zieken)Verzorgende

HEMA Zandvoort zoekt per direct:

Beloning:

MEDEWERK(ST)ER

Uitdaging en/iooof- bonus

voor de lunchroom en/of food-afdeling
en weekendmedewerkers voor de
zaterdag en de zondag.

Terug in de zorg!
Kom vrijblijvend op onze informatiebijeenkomst.
Als u in overweging neemt om weer aan het werk te gaan in de zorg, dan loopt u
tegen allerlei vragen op. Zou ik nog wel gekwalificeerd zijn? Kan ik het combineren
met mijn gezin? Kunnen mijn werktijden aangepast worden? Heb ik een opfriscursus nodig?

Info bij mevr. Vörös of
dhr. van de Scheur.
ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.
Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Bent u in het bezit van het diploma (zieken) verzorgende of bejaardenverzorgende,
verpleegkunde A, B, Z of IW, MDCO VP, MDGO VZ of MBO-SPW, dan nodigen wij u
van harte uit.

Ik zorg ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven _
wonen.
Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen?

_
-

Wij zoeken enthousiaste alphamedewerkers, zowel mannen als _
vrouwen, die willen werken bij (oudere) mensen thuis.
_
Als alphamedewerker bent u in dienst van de cliënt. U werkt
minimaal 3 uur per 14 dagen of maximaal 12 uur per week.

_
_

Het salaris is netto ƒ 16,52 per uur voor 23 jarigen en ouder.
Bent u ook gemotiveerd om dit werk te doen bel dan snel
~
naar onze alpha-afdeling telefoonnummer 023 - 521 34 21
_
(of e-mail: info@zorgbalans.nl)
_
Het enige dat ZorgBalans Thuiszorg van u vraagt is ervaring in _
huishoudelijk werk en een dienstverlenende instelling.
-

Informatie & sollicitatie
Bent u nieuwsgierig geworden naar de functie van verzorgende en onze organisatie?
Bezoek dan onze informatiebijeenkomst op zaterdag 16 september a.s. van
10.00 uur tot 12.00 uur in verzorgingshuis De Cooyer, Von Zesenstraat 298 in
Amsterdam (vlakbij de Dappermarkt).
Maak kennis met alle facetten van het werken in Amstelhof. Voor informatie kunt u
bellen (bij voorkeur 's middags) met Sophie de Bruijn, personeelsconsulent, tel:
020-5550739. Meteen solliciteren kan ook, bel het secretariaat van de afdeling
Personeel & Organisatie, tel: 020-5550799 en vraag naar een sollicitatieformulier.
Of schrijf vóór zaterdag 23 september a.s. een sollicitatiebrief met cv naar:
Mobiliteitsbureau, o.v.v. vacaturenummer 46, Postbus 67004,1060 JA Amsterdam.
Solliciteren per e-mail kan ook: p&o@amstelhof.nl

In dit geval zijn onze opdrachtgevers werkzaam in Advocatuur en Notariaat.
Gevestigd in Amsterdam Zuid (groot kantoor) en Centrum (kleiner kantoor). In
beide gevallen gaat het om vooraanstaande kantoren met een prettige
werksfeer en per openbaar vervoer goed bereikbaar. Internationale
werkomgeving. Voor alle functies geldt dan ook goede kennis van het
Nederlands èn/of Engels.

SECRETARESSE
Belangstelling gaat nadrukkelijk uit naar zowel mannelijk als
vrouwelijke kandidaten.

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl

De werkzaamheden in de diverse functies verschillen onderling sterk. Wordt in
het ene geval grote zelfstandigheid en b.v. affiniteit met cijfers gevraagd, op
een andere plek komen juist marketing aspecten meer naar voren, of werkje
in een team waarvan veel te leren is.
Ook in het notariaat is het bekend dat de secretaresse een belangrijke
spilfunctie vervult en vele taken zelfstandig uitvoert, onder meer door
rechtstreekse contacten met cliënten.

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

De wensen ten aanzien van kandidaten variëren van beginnend tot (zeer)
ervaren. Voorkeur gaat uit naar fulltime, maar parttime medewerk(st)ers zijn
evenzeer welkom. Het spreekt vanzelf dat ervaring in soortgelijke functies een
pré is.

Nieuwe

volg een parttime cursus voor leuk wette!
Er zijn u Verschillende functies In «ie horeca '
opleidingen
Gids/reisleider
"
', , ^ , ' \
voor:
Medewerker reisbureau (5EPPR IJ
• Management en communicatie • Chocolaterie en Patisserie

werft en selecteert voor functies in vast dienstverband in alle branches en in
geheel Nederland.

Voor hen zoeken wij kandidaten voor de functie van

Thuiszorg

t•* n

Dienstverband op maat + bonus
Afhankelijk van uw voorkeuren, kunnen wij u een parttime of een fulltime dienstverband aanbieden. Overleg over de werktijden- en dagen is mogelijk. Als u langer dan
zes maanden in dienst blijft, ontvangt u een bonus van maar liefst/iooo,- .
De bonus is naar rato van het percentage van het dienstverband. Amstelhof is
uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en beschikt over eigen parkeergelegenheid. Afhankelijk van uw achtergrond, ervaring en wensen kunnen wij u een
opfriscursus aanbieden en/of een vervolgopleiding.

Ik werk als alphahulp bij ZorgBalans Thuiszorg en doe dat met _
veel plezier.
-

ZorgBalans

_

Om antwoord te kunnen geven op al uw vragen, bieden wij u een informatiebijeenkomst aan. U kunt dan eveneens een indruk krijgen van onze organisatie en onze
ontwikkelingen naar de moderne ouderenzorg. Binnen de psychogeriatrische afdelingen werken wij hard aan de ontwikkelingen van kleinschalig wonen. Op de somatische afdelingen hebben wij speciale zorgprojecten, zoals hartrevalidatie, CVA-revalidatie, coma-en beademingszorg.

Telefoon: 023-571 28 20.
Raadhuisplein 1 Zandvoort

' '-,/

<f;
"
* < •

. Vraag informatie aan:

t r a i n i n g & opleiding
Elancfsstroot 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 £150329 -

Een advertentie biedt maar beperkte ruimte om alle mogelijkheden aan te
geven, maar beschik je over secretariële aanleg (organisatorisch,
communicatief, dienstverlenend), opleiding en/of ervaring, zeker ook met Word
enz., en verwacht je een prettige werkomgeving, goede honorering en
eventueel toekomstperspectieven, dan zijn wij graag bereid in een persoonlijk
gesprek de verdere mogelijkheden te bespreken, ook voor (secretariële)
functies die niet specifiek in deze advertentie worden genoemd.
Bel of stuur CV aan

Kade r Functies

amstelhof
ALEAVEN VAN HALL COLLEGE
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Gezocht:

Innovatieve teamleider
Is jouw motto teambuilding?
Amstelhof bouwt aan de toekomst. In onze dynamische en boeiende organisatie zijn
allerlei veranderingen gaande. Organisatiebreed is er een cultuuromslag ten aanzien
van het werken en het denken in de zorg. De groei naar moderne (ouderen)zorg
krijgt veel aandacht.

De volgende cursussen
starten In september
•

Onóèrnemersdiploma - Middenstand nieuwe stijl

•

B KB

-Basiskennis Boekhouden

• ComputerBoekhouden (Exact)
•

PDB

B MBA

-Moderne Bedrijfsadministratie

B PMM

-Praktijkdiploma Middenmanagement

Inspirerende zorgideeën
Onze inspiratie heeft geleid tot onder meer individuele carriaremogelijkheden,
coachende stijl van leidinggeven, evv-schap, afasiekoor en ons zomerfeest voor
medewerkers en cliënten. Wij zijn benieuwd waar jouw inspiratie toe leidt! Wij zoeken teamleiders met een diploma voor verzorgende (niveau 3) of verpleegkunde A,
B, Z of IW, bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding. Heb jij veel ervaring en ben jij toe aan een nieuwe carriërestap? Dan biedt Amstelhof jou in de functie van teamleider de mogelijkheid om o.a. een managementopleiding te volgen.

B PDI.1W/2W '- Praktijkdipl. Informatica l & 2 (o.a.MNZ en MC4)

Informatie & sollicitatie
Voor informatie kun je bellen (bij voorkeur 's middags) met Sophie de Bruijn,
personeelsconsulent, tel: 020-5550739 of Marjolein Lotsy, zorgmanager,
tel: 020-6225151, pieper 711. Meteen solliciteren kan ook, bel het secretariaat van de
afdeling Personeel &. Organisatie, tel: 020-5550799 en vraag naar een sollicitatieformulier. Of schrijf vóór zaterdag 23 september a.s. een sollicitatiebrief met cv naar:
Mobiliteitsbureau, o.v.v. vacaturenummer 184, Postbus 67004, 1060 JA Amsterdam.
Solliciteren per e-mail kan ook: p£.o@amstelhof.nl

AdVerteren?'.Bel met Rina

• BEJAARDENHELPENDE?
Of...

Dan bieden wij jou de volgende stap in je loopbaan.
Amsterdam Thuiszorg zoekt medewerkers voor de functie verzorgende C, die flexibel willen werken in
de dag-, avond- en/of weekenddienst.

Om het werken bij en voor je cliënten zo goed mogelijk te doen is er natuurlijk regelmatig overleg met
je zorgmanager en je collega's. In die situaties dat er meer hulpverleners aanwezig zijn, is er ook met
hen overleg en vindt afstemming plaats rond de taakverdeling. Daarnaast bieden wij een opleiding tot
de functie verzorgende C en verschillende cursussen.
Natuurlijk bieden wij je een salaris dat past bij deze taken en verantwoordelijkheden. Het bruto uurloon
bedraagt minimaal /.,18,65 en maximaal ƒ 24,36.
Iets voor jou???

Bel voor meer informatie naar ons centrale nummer (020) 573 24 64, of stuur een brief naar Amsterdam
Thuiszorg, Antwoordnummer 47120,1070 WB Amsterdam (postzegel is niet nodig).

40.000 Amsterdammers kunnen zich met jouw hulp thuis prima redden.

-Praktijkdiploma Boekhouden

Binnen de psychogeriatrische afdelingen werken wij hard aan de ontwikkelingen van
kleinschalig wonen. Naast de reguliere somatische zorg, hebben wij op de somatische afdelingen speciale zorgcategorieën, zoals hartrevalidatie, CVA-revalidatie,
coma-en beademingszorg. Vind jij het belangrijk om mee te denken over en mee te
werken aan moderne ouderenzorg? Ca dan, op een afdeling naar jouw keuze, aan de
slag als teamleider.

Bonus
Als jij langer dan zes maanden in dienst blijft, ontvang je een bonus van maar liefst
ftooo,- . De bonus is naar rato van het percentage van je dienstverband.
Amstelhof is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en beschikt over eigen
parkeergelegenheid.

• VERPLEEGHULP MET VEEL ERVARING EN AMBITIES?

Als verzorgende C verricht je voornamelijk verzorgende taken bij de cliënten thuis. Daarnaast zie je
erop toe dat jouw cliënten medische en/of verpleegkundige instructies van andere aanwezige hulpverleners opvolgen. Maar soms ook verricht je - beperkte - verzorgende werkzaamheden aan de
woning en kleding van je cliënten of voorbereidende taken voor de maaltijd. Je rooster is zo ingericht
dat je voldoende tijd en aandacht kunt besteden aan de cliënten die aan jouw zorg zijn toevertrouwd.

VERPLEEGHUIS EN REACTtVERINGSCENTRUM

Uitdaging en/iooo,- bonus

Ben jij die...

• HEB JE EEN OPLEIDING IN DE ZORG AFGEBROKEN?

Herengracht 495, Postbus 15471 1001 ML AMSTERDAM
E-mail: info@kaderfuncties.nl tel: 020 4 286 388 Fax: 020 4 286 388

Beloning:

Amsterdam
Thuiszorg

B Basiscursus PC-gebruik

B Europees Digitaal Computer Rijbewijs
B Microsoft Office voor Windows
m Reiswereld -SEPR-IATA-UFTM Standard en Advanced
- Galileo -Reistel
B Basistaalvaardigheid l en II
• Nederlands op het werk voor anderstaligen
m Kantoorpraktijken kantoorautomatisering
B Opleiding Assistent Secretariaat
B MBO-InDelen voor medewerkers van bedrijven
- Boekhoudkundigmedewerker -Commercieel medewerker Bank

TflLKofTHETOWM
Voor onze damesboetiek te Zandvoort zijn
wij op zoek naar enthousiaste en flexibele

Bel voor de Studiegids 020-51 61 666 of kom voor informatie en
inschrijving naar de Schipluidenlaan 20 te Amsterdam (naast
Station Lelylaan). E-mail: bedrijfsopleidingen.wvhceroc-ams.nl
mat kt dttl uit van

.? centrum amsttrdam en omstrektn

1
VxEN
]
ENTRALE

AMSTERDAM
ZANDVOORT/^ Q
Dak-, lood- en zinkwerk

vraagt met spoed

volslagen dakdekker
(Ift.
om ons team in het weekend te komen versterken.

en Verzekeringen -Commercieel medewerker Binnendienst

B Trainingen op maat

pB'AK

Voor meer informatie kun je bellen of binnenstappen bij:
Talkof the Town
Kerkstraat 1 3
2042 LM Zandvoort
Tel. 023-571 921 5

i. b. v. rijbewijs

leerling dakdekker
of

jongens
die ervoor opgeleid willen worden.
Brugstraat 7, 2042 LG Zandvoort.
Fax 0235731393

TELEFOON 023 573139O

woensdag 6 september 2000

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

zwembad
Het Zuiderbad aan de Hobbemaslraat kreeg een nieuwe fundering

OOR DE inrichting van
het plein aan de oostzijde
van het Rijksmuseum
werden eind negentiende
eeuw verschillende plannen
gemaakt.

V

Realisering daarvan werd
bemoeilijkt omdat een deel
van dit terrein behoorde tot
het gebied van de gemeente
Nieuwer-Amstel. Het terrein
werd gebruikt voor manifestaties (zoals de Wereldtentoonstelling in 1883), feestelijkheden en sportactiviteiten.
Er was een paardenrenbaan,
in de winter een ijsbaan en
een wielrenbaan, waar de
firma Vrolijk & lïmperley
IERONDER EEN greep,
uit de dit weekeinde té
bezoeken monumenten.

(fietsimporteur) fietslessen
verzorgde. Fietsschool 'Velox'
(gebouwd door Jonas Ingehold
en architect K. Muller) kreeg
een oefenhal van 50 bij 30
meter, waarmee het in 1898
niet alleen de grootste maar
ook meest luxe school van
Nederland was, uitgerust met
douches en kleedkamers.
Omdat het fietsen steeds
meer ingeburgerd raakte en
de mensen de kunst daarvan
van elkaar leerden, was de
fietsschool een kort leven
beschoren. De school werd
verbouwd tot tentoonstellingsgebouw, waarvoor de fundering in het midden van het

* • Juttersmuseum in gebouw
De Rotonde
- .
•',"* Wandelroute langs monu"mentale panden ia centrum
.(Nadere informatie bij WV, Aalsmeer: (alleen op zater- Schoolplein l, telefoon 023 dag):
. ,
\ '• • 5740100) ' , - ,
r:
• Kelder, onder de brug over •
de Ringvaart (12-16 uur,' w .- , Amsterdam: In de hoofdstad
vanaC.parkeertërreinyarires- ' C' zijn vele MôïSaefifale^an-;".
taurant De Oude DorpshoeïO , den té bezichtigen (zowel op
• Nederlands Hervormde f • zaterdag als op zondag).
Kerk (11-16 uur, beklimming ' • De tydelïjk 'braakliggende'
toren niet door kinderen) ;
fundering van de Beurs van -.
• Oude Raadhuis en tuin (13- Berlage, de restauratie van
17 uur}'
het Zuiderbad (Hobbema-'
• Watersporfcvereniging •
straat) en de schitterende
Nieu-we Meer
' .'
zalen in de ambtswoning van
•ïbrtKudelstaart (11-17 {,
de burgemeester zon 'aanrauur) • , •-,
,'
j
ders*. ,
« Molen."aan de MolenvEët •"' - * Cültuur-historische rond- (14-17 uur)
*
vaart van een. uur met 100-.,
« Rondvaart door het natuur- jarig stoomschip Christiaan
gebied De Bovenlanden \
Brunings. Sinds 1968 ligt .- (13.30,14.30,15.30 en eventu- deze voormalige ijsbreker en •
eel om 16.30 uur; opstappen
stoomboot van Sinterklaas' • ,
aan'dé steiger van het
steiger op Pontweg 12-12A<
tegenover jachtwerf Hartirig)
Scheepvaartmuseum. Daar '
-De Watertoren uit 1927 is
kan op beide dagen om 12,00,
13.30 en 15.00 uur worden
niét voor publiek geopend^
opgestapt. Kosten f5,-p,p.% (Nadere-informatie bij de \
V\T^ Drie Kolommënpleiti,, • Rondvaart van anderhalf, •"
teil 0297-325374) , , ., , - -- uur langs Amsterdamse-brug, gen en kademuren..
Vertrekpunt: •
•~•,••
Abcoude: (alleen, op zater- i
dag): / , .
'• . •:-. : Muziektheater/Stadhuis om
• De Valkenheïnig aan Se , '
10,12,14 en 16iiur (op beideAngstel • .
'
dagen). •'-' •\ ' "••"' '• •
• In scheepswerf't
-• •',
• Dé-NH en gereformeerde •
Kromhout .zijn op een inter- ,,
kerk in Baambrugge
•\
• Een fietstocht leidt langs de nationale expositie de foto's,
Opstzrjdse molen; Fort , .van alle Europese prijswin-Nigtevecht en de Broekzijcl.se naars van de fotowedstrijd'
molen"
\
, voor de jeugd te bezichtigen.
« Expositie rond thema - f
« Verschillende historische
'Water', in Gemeente- en ;\
bussen "rijden naar de diverse
Polclérhüis\
'
•
te bezoeken lócatiesrVanaf. '
• Bezichtigen van Dorpskerk • Monumentenmarkt'ingang'
en de rk kerk
• ' '
Muziektheater/Stadhuis naar
• Watermonument
Fort
.Werf 't Kromhout en de. ;
Brandweerkazerne aan'de " "Abcoude *•""'
"!
.(Bij alle genoemde objecten
Hobbemakade (alleen op
zaterdag) en vanaf """'
staan gidsen klaar voor het
geven van informatie)
Bierbrouwerij 't IJ naar het
Gemeenlandshuis.
De Ronfle Venen: (alleen op
- « Wandelingen (circa l-uur)-zaterdag);,
door 'middeleeuws.
Amsterdam en het water', -. • Fort met de gënielopds bij
Uithoorn nabij Mijdrèchtse
door de 'Lastage' of door de
Zuwe
, 'derde uitleg van de middel- v
• Op Raadhuisplein in "Wilnis eeuwse stad in-1602'.-Start''; •
zorgt fanfare Viribus Unitis ' vanaf 10 uur van het informavoor muzikale omlijsting van, tiepunt op het Stationsplein.
allerlei activiteiten• Instellingen en vereniginl • Boekenbeurs bij ,
'•
gen op het gebied vari mpnu- mentenzorg en de historische
jVeenmuseum Herenweg t.o.
Jachthaven Borger in
binnenstad zijn te vinden op
*Vinkeveen met demonstratie
de markt voor het .
;oude beroepen en show oude Muziektheater/Stadhuis.
• Kinderen tot en met 10
*motoren
'f - Bezichtigen van NH en RK jaar kunnen deelnemen aan
kerk in Vinkeyeen
een contouren prijsvraag.
'• Verkoop antiek en curiosa
Formulieren bij de informatiepunten.
,in Wagenmakerij te
iVinkeveen
• Bureaxi Monumentenzorg
ICNadere informatie bij W, .
Amsterdam geeft een boekje
'Herenweg 144, Vinkeveen,
uit over de geselecteerde en
tel. 0297 - 214231) ,
te bezoeken panden. Prijs
ƒ7,50. Ie verkrijgen bü de
^Uithoorn: (alleen op zater-'
informatiepunten. .
Jdag):
• Officiële heropening Fort
aandeprecht. ' '
'• Expositie over de Stelling
van Amsterdam
(de informatiepunten voor
• Beklimming toren •
het CS op het Stationsplein •Thamerkerk
i
historische bus - en voor de
ingang van het
Zandvoort: (alleen op zaterMuziektheater/Stadhuis zijn
dag):
op beide dagen van IQ tot 17
• Expositie over ouduur open; nadere informatie
Zandvoort iri watertoren
bij Bureau, Monumentenzorg,
• Zandvoorts Museum
Keizersgracht 123, tel 020 - ,
• Rondleiding in NH kerk
5524888).

H

gebouw moesten worden verstevigd. Maar toen het gebouw
leeg stond, lanceerde arts Otto
Lanz het plan hier de Boerhaavekliniek te vestigen,
maar die werd uiteindelijk
iets zuidelijker op het plein
gerealiseerd. Op aanraden van
dr. Lanz verbouwde de in 1910
opgerichte NV Maatschappij
Het Zuiderbad de voormalige
fietsschool tot zwembad. De
architecten JïStruyt en F. Verschuyl namen de verbouwing
op zich.
Zij gebruikten de bestaande
fundering om daarop het bassin aan te leggen, waardoor de
perrons om het bassin op de
verdieping kwamen te liggen.
Vandaar dat een hoge trap
naar de ingang van de 32
meter lange en 14 meter brede
zwemzaal leidde. Het drie
meter diepe gedeelte kreeg
twee spingplanken en een glijbaan, het ondiepe gedeelte
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ET FpRT Abcoude neemt in
de kring van 42 forten rond
Amsterdam een bijzondere
plaats in. Het in 1885 opgeleverde
fort is niet alleen het oudste fort van
de Stelling van Amsterdam, maar
ook uniek in zijn ontwerp omdat het
als protoype werd gebouwd.
Daarnaast is het uniek vanwege zijn
gaafheid en de natuurwaarde."
Historicus en secretaris van de
Stichting Fort Abcoude, J.
Baalbergen, heeft heel veel documentatie over dit fort.
„In 1874 besloot de Nederlandse regering de verdediging van
het land grondig te veranderen. Nadat eerder Frankrijk de
grootste bedreiging vormde, werd dat na de Frans-Duitse oorlog
(1870-71) het herenigde Duitsland. De Vestigingswet van 1874
regelde niet alleen een gemoderniseerde Nieuwe Hollandse
foto Bureau Monumentenzorg
Waterlinie, maar daarnaast moest ook een kringstelling rond
Amsterdam worden gebouwd."
In een kring van 135 kilometer rond de hoofdstad werden 42
een fontein. In 1912 werd het
bad door dr. Lanze geopend.
forten gebouwd. Vóór die forten zou dan een zo breed mogelijk
Toen in 1979 het Mirandabad gebied onderwater komen te staan. Die 'muur van water' zou 50
centimeter diep moeten worden, waardoor het gebied zowel
werd geopend, dreigde het
Zuiderbad te worden gesloopt. onbegaanbaar als onbevaarbaar werd.
Uiteraard kwamen er protes„De meeste forten liggen hemelsbreed ongeveer 2800 meter
ten en werd een stichting
van elkaar, omdat het flankementsgeschut toen slechts drie
kilometer gericht kon schieten, waardoor de forten de nabij
('Hou het Zuiderbad nat') in
het leven geroepen.
gelegen forten bij de verdediging konden ondersteunen. Zo ontAanvankelijk ging de gemeen- stond ook 'een muur van vuur'."
Met de aanleg van de Stelling dacht men in Amsterdam een
teraad niet akkoord met de
beleg van zes maanden te kunnen doorstaan. Bijkomende maatplannen, maar in 1980 werd
regelen waren de vestiging van een kruitfabriek bij Ouderkerk,
toch een krediet verstrekt
waardoor kon worden begoneen artillerieinrichting aan de Hemweg, zelfs een militair vliegnen met het herstel van het
veld in de noordoosthoek van de Haarlemmermeerpolder bij
bad. In 1982 werd het weer in
fort Schiphol. Het 41 miljoen gulden kostende project was nog
gebruik genomen.
niet voltooid toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en de nooit
gebruikte Stelling was na de oorlog al weer 'verouderd' door de
In 1995 bleken de houten fun- opkomst van de militaire luchtvaart.
damenten te zijn aangetast en Fort Abcoude kwam in de plaats van het fort Laander en
moesten de badhokjes noodza- Westbijlmerpolder (50 meter ten noorden van station Bijlmer
tegen de Amsterdam Arena), dat door de sompige bodem van de
kelijk worden vernieuwd. Na
fundering schoof en in de gracht terechtkwam. Om een dergede grootscheepse renovatie
lijk echec te voorkomen, bouwde de genie fort Abcoude op een
(kosten bijna zes miljoen)
stevige zandrug. Daarvoor werd 154.570 kubieke meter klei,
hoopt men in december het
Zuiderbad weer te kunnen
veen en zand verzet. De kazerne werd op 1657 palen van 9 tot 13
meter lengte gebouwd, de overige gebouwen op een betonplaat.
heropenen.
Het hoofdgebouw met kruitmagazrjnen en de lichtgang is

In 1999 kreeg de Beemster polder de status van
'Werelderfgoed', maar die status zou eigenlijk ook aan heel
Nederland kunnen worden toegekend. Want de waterstaat
is in ons land als één groot monument op te vatten.
Daarvan getuigen de talrijke monumenten van de dagelijkse strijd tegen het water: de dijken, molens, dijkmagazijnen, waterschapshuizen, gemalen, sluizen, stuwen, waterwegen, bruggen en tunnels. Daarnaast zijn er ook monumenten te vinden waarin het hondgenootschap met het
water tot uiting komt: havens, werven, dokken, forten en de
waterlinies. Ons land leeft niet alleen ondanks, maar ook
dankzij het water. Op de veertiende Open Monumentdag
(OMD) zijn dit weekeinde vele van deze monumenten te
bezichtigen.

gebouwd in schoon melselwerk, waarvoor ca. 2500 kubieke
meter metselstenen zijn verwerkt. Boven het één meter dikke
dak van trasbeton ligt een gronddekking van drie meter, boven
de kruitmagazijnen is dat zes meter en aan de frontzijde zelfs
12 meter. De buitenmuren van de remises (wachthuizen) zijn 1,8
nieter dik, de binnenmuren één meter. Er werd ongeveer 2250
kubieke meter brikken- of puinbeton verwerkt.
De Stichting Herstelling is al enige jaren bezig het fort op te
knappen. „Daarvoor zijn veel vrijwilligers maar ook talloze
werkloze Amsterdamse jongeren ingezet, die daardoor een vak
leren en later aan de slag kunnen. Dat de Unesco de hele
Stelling van Amsterdam op de lijst van Werelderfgoed heeft
geplaatst, is een erkenning voor het werk van de Stichting,"
aldus Baalbergen.
Fort Abcoude is zaterdag te bezichtigen tussen 10 en 16 uur. Vijl' gidsen
staan klaar om de bezoekers rond te leiden.

door de eeuwen heen de nieuwlichterij
van deskundigen steeds weer anders
wordt bekeken. Want vaak pakt het
anders uit, dan deskundigen denken. Zo
heeft de afsluiting door de
Oosterscheldewerken gevolgen voor de
Waddeneilanden. Die worden door een
veranderde zeestroming nu aangetast."
„De overstromingen van voorgaande
jaren in Limburg en Brabant leidden er
toe, dat men maatregelen wilde om het
water zo snel mogelijk af te voeren. Maar
in de hoger gelegen gebieden moet men
Fort Abcoude zoals dat er na de opknapbeurt uitziet
het water met een ingewikkeld stelsel
Foto J. Baalborgcn. Stichting Fort Abcoude
van stuwen vasthouden of het van binnenwateren naar boven zien te krijgen
omdat er anders te weinig grondwater
aanwezig is, waaruit we ons leidingwater
putten. Maar voor de Vinex-woningen
worden de dijken weer opgehoogd, de
grond 'verstevigd' en krijgen we te
maken met vervuild grondwater."
Hoe lang Nederland de strijd om te
'overleven' kan volhouden is onmogelijk
Het nieuwe seizoen van de meesterpianist Wibi Soerjadi wordt dit jaar geote voorspellen. „Elke honderd jaar daalt
pend met een zeer bijzondere concert. Op een nog nooit eerder gebrachte
ons land zo'n tien centimeter ten opzichwijze zal de magie van de piano als thema centraal staan in een uniek concert
te van het zeeoppervlak. Daarvoor zijn
op vrijdag 6 oktober om 20.15 uur in het Concertgebouw Amsterdam voor jong
steeds hogere en stevigere waterkeringen en oud
nodig. Dankzij de techniek zullen we er
nog lange tijd in slagen ons land leefbaar
te houden. Maar ei: kan een moment
komen waarop de risico's en kosten te
hoog worden. Als door klimaatsverandering meer poolijs gaat smelten dan nu is
voorzien, kan de geschiedenis zich herhalen. Dan gaan we zo'n twee miljoen jaar
terug, toen de bodem van Europa werd
gevormd. Smelt- en regenwater vanuit de
Alpen zochten de kortste route via
Duitsland naar het laagste punt:
Het concert, dat wordt gepresenNederland. Zodoende ontstond daar de
teerd door zijn vrouw Marion, is een
lage delta aan de Noordzee."
muzikale reis met een groot scala
„En aan het einde van de Derde IJstijd
aan stijlen en karakters. Werkelijk
steeg het waterpeil op het Noordelijk
uniek is het om de componisten
Halfrond, verbreedde de Noordzee zich,
Scarlatti, Mozart, Chopin, Liszt,
werd Engeland van het Europese contiRachmaninov, Ravel en Prokovjev in
nent gescheiden en Nederland vanut het
concert te beluisteren. Voor het
noorden door water overspoeld en tot een één
eerst heeft het publiek de gelegenWibi Soerjadi
drassige en moerassige delta gereduheid om een vraag te stellen aan
ceerd. Daar kwam zo'n duizend jaar gele- Wibi
Soerjadi en is er aan het eind een korte toelichting en uitleg door de maeden een einde aan door een minder snelstro zelf.
le stijging van de zeespiegel, terwijl de
mens in ons land zich steeds meer te
Lezers van deze krant krijgen 25% korting op de normale toegangsprijzen van
weer ging stellen en stukje bij beetje land 90,
70 en 35 gulden en betalen dus respectievelijk 67,50 gulden, 52,50 gulden
op het water 'heroverde'. Het gezegde
en 26,25 gulden. Houders Pas 65+ betalen inclusief korting 60,45 en 18,75 gul'God schiep de wereld, behalve
den. Lezers tot en met 25 jaar betalen respectievelijk 45, 35 en 17,50 gulden.
Nederland' is in dit verband tekenend."
De Stichting Open Monumentendag
NAAM
besloot dit jaar een nieuwe reeks boeken
uit te geven, waarin het 'jaarthema' aan
WOONPLAATS
de orde komt. Toon Schmeink, eerder coAANTAL
auteur van twee boeken 'Waterschappen
in Nederland' en 'Dijken', vond het het
moeilijkste een keuze maken uit de vele
De kaarten* kunnen besteld worden
aspecten die met het water te maken heb- via het gratis nummer van de
ben. Daarin is de auteur, ondanks de
Soerjadi Ticketlijn 0800-0231428
beperking van 128 bladzijden en talrijke
(ma.Vm vrij. 10-18 uur) of bij de kassa
foto's, meer dan geslaagd.
van Het Concertgebouw 020-671.8345.

Magisch

Toon Schmeink bij de uit 1611 stammende sluis in De Amstel

Foto Jaap Maars

een part-time baan bij de Unie van
l A LLEEN DIE opsomming geeft al
i\ aan, dat het thema 'water' waarvoor Waterschappen als eindredacteur van
'Waterschapsbelangen'. „Daarbij ging het
flkop deze open dag is gekozen, ontvooral om twee aspecten: waterzuivering,
zettend veel variaties omvat. Want wij
dus de kwaliteit van het water, en waterleven hier immers ondanks én dankzij
beheer, dat wil zeggen hoe houden we
het water. Regelmatig duikt de vraag op
hier droge voeten, want eigenlijk loopt
hoe lang wij en komende generaties hier
één derde van ons land onder water."
kunnen blijven wonen. Een groot deel
„In die functie hoorde ik heel veel. Niet
van ons land ligt immers onder de zeealleen in Den Haag, rnaar ook in het buispiegel. Bodemdaling en stijging van de
zeespiegel maken wonen en werken in de tenland. Toen ik begin jaren tachtig van
toekomst dus niet vanzelfsprekend." Aan de buitenlandredactie naar de wetenschapsredactie overstapte, volgde ik het
het woord is journalist Toon Schmeink
die ter gelegenheid van deze OMD in een Rijn-overleg in Duitsland, maar ook de
boek 'Nederland Waterstaat' talrijke
discussies over de Oosterscheldewerken.
Daar was natuurlijk voordien ook al over
aspecten van de strijd tegen en de vergesproken, maar vaak is er een ramp
bondenheid met het water beschreef.
nodig om ook tot daden over te gaan."
„De Oosterscheldewerken waren het
Schmeink, oud-adjunct hoofdredacteur
gevolg van de Watersnoodramp in 1953.
van Het Parool, is zelf fervent watersporter en heeft 'hart' voor het water. Dat was Daarbij kwamen 1853 mensen om het
ook de reden dat hij na zijn rechtenstudie leven en dus werden in versneld tempo
in 1974, zijn toen nog part-time dienstver- de plannen gerealiseerd. Maar het is frappant dat je dan tot de conclusie komt dat
band bij Het Parool kon combineren met

Nederland Waterstaat', een uitgave van de
Stichting OMD, is voor ƒ22,- (exclusief ƒ4,50 verzendkostcn) te verkrijgen bij de Stichting,
Herengracht 474,1017 CA Amsterdam.

* Voor elke kaart wordt 3,50 gulden in rekening gebracht voor porto en administratiekosten.
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Dat is vooral... jezelf kunnen zijn

CHINEES RESTAURANT
HONG KONG
zoekt OPROEPKRACHT ± 16 jaar
voor de bediening
Aanmelden:
tel.: 023-571.7897 na 16.00 uur

GA KRANTEN
BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.
Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen...

U

Enthousiaste en gedreven
projectleiders, analisten,
consultants, ontwikkelaars
en beheerders
i Noordwesten van het land

| jj

Voor de verdere versterking van onze vestiging in Almere zijn wij op zoek
naar de volgende ICT-professionals:

M
h

Projectleiders en analisten
met bancaire kennis

[>|

Consultants, ontwikkelaars
en beheerders
die hun sporen verdiend hebben op één of meer van de volgende gebieden:

Oracle, Compaq/Tandem, IBM-mainframe, Delphi/
C++, Unix, Microsoft, Java, Visual Basic, Internettechnologie

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

Branchekennis op het gebied van banken, verzekeringen, telecommunicatie
en retail is een pre.

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

InterLandsn sprelgroep
Gedreven
Analisten gezocht

Op zoek naar een nieuwe inspirerende werkplek? Wij zijn op zoek naar

• (An)organische Chemie

Uitdaging en/iooo,- bonus

• Moleculaire Biologie
• Levensmiddelentechnologie

Interesse?
Voor meer informatie over de vacatures
kun je contact opnemen met ons kantoor in
Almere (036) 546 00 80. Meer informatie
over KSI vind je op www.ksi.nl.
Direct solliciteren?
Gebruik het formulier op onze site of stuur,
e-mail (recruitment@ksi.nl) of fax
(036 - 546 00 81) een bondige brief met
uitgebreid curriculum vitae aan:

m

KSI International N.V.
Vestiging Almere
t.a.v. Peter Morcus
Monitorweg13
1322BJ Almere

VERPLEEG HUIS.EN REACTIVERINGSCENTRUM

Ben je op zoek naar afwisse'énd werk of wil je (meer)* '
ervaring opdoen in verschillende laboratoria, dan hebben wij
de baan voor jou. Vanuit ons recent geopende kantoor te
Utrecht bieden wij interessante functies aan op uitzendbasis,
in de volgende disciplines:
• Analytische Chemie
' Biochemie /
> Microbiologie

Als ICT-er kun je bij KSI International rekenen op een uitstekend
salaris, prima carrièrekansen, uitdagende projecten enz. Tot zover
geen nieuws dus, want dit bieden veel van onze collega werkgevers
je ook. Wat het werken bij KSI zo bijzonder maakt, is dat je bij ons
niet in de grijze massa ondergaat. Dat je de ruimte krijgt om jezelf
te zijn. Onze informele cultuur is hierop ingesteld en de lijnen in de
organisatie zijn kort. Maar ook als het gaat om de keuze van een
lease-auto, het volgen van opleidingen, full of part time werken...
we stellen ons flexibel op. In de volle overtuiging dat je zo het best
tot je recht komt en het best presteert. Met ons regionale vestigingenbeleid proberen we o.a. de woon-werk afstand te bekorten, de
files te omzeilen en een zekere mate van kleinschaligheid te behouden. KSI is een innovatief en toonaangevend ICT-bedrijf. Ruim
800 medewerkers verlenen diensten en ontwikkelen systemen gericht op elektronisch werken, communiceren, zaken doen en leren.
Veel e-commerce en e-learning dus. Onze activiteiten zijn ondergebracht in vijf service lines: Business Consultancy, System Development & Support, End User Training & Support, Operational Services
en Special Products. KSI werkt voornamelijk voor opdrachtgevers
in de financiële dienstverlening, in de telecommunicatiesector en
voor de overheid. KSI is opgericht in 1986 en sinds 1998 genoteerd aan de EURO.NM Amsterdam.

(zieken)Verzorgenden met pit!
Beloning:

Aan de slag
Amstelhof bouwt aan de toekomst. In onze dynamische en boeiende organisatie zijn
allerlei veranderingen gaande. Organisatiebreed is er een cultuuromslag ten aanzien
van het werken en het denken in de zorg. De groei naar moderne (ouderen)zorg
krijgt veel aandacht.

• Proces- en Biotechnologie
Op MBO, HBO en WO niveau.

SCIENCE PROFESSIONALS ON ASSIGNMENT
On Assignment, Lab Support B. V.

DRUGSTORE
' DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

j /Parfumerie
"De Gaper"
zoekt per direct

MEDEWERKSTERS
die ons team op de zondagmiddag
komen versterken.
Werktijden 12.00-18.00 uur.
Leeftijd 17-40 jaar.
Sollicitaties melden aan
dhr. of mevr. Olieslagers of
mevr. Moerman.
Tel.:023-571 25 13.
Kerkstraat 31, 2042 JD Zandvoort.

Wij zoeken voor
2 dagen per week

BEZORGER
v.a. 16 jaar
Interesse? Bel na
14.00 uur 5712800

Binnen de psychogeriatrische afdelingen werken wij hard aan de ontwikkelingen van
kleinschalig wonen! Op de somatische afdelingen hebben wij speciale zorgprojecten,
zoals hartrevalidatie, CVA-revalidatie, coma-en beademingszorg.
De kandidaat
Bent u in het bezit van het diploma (zieken)verzorgende (niveau 3), bejaardenverzorgende (niveau 2), verpleegkunde A, B, Z oflW, MDCO VP.MDCO VZ of MBO SPW,
dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Op een afdeling naar uw keuze
kunt u bij ons direct beginnen als (zieken) verzorgende of bejaardenverzorgende!
Dienstverband op maat + bonus
Afhankelijk van uw voorkeuren, kunnen wij u een parttime of een fulltime dienstverband aanbieden. Overleg over de werktijden- en dagen is mogelijk.
Als u langer dan zes maanden in dienst blijft, ontvangt u een bonus van maar liefst
/iooo,- . De bonus is naar rato van het percentage van het dienstverband. Amstelhof is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en beschikt over eigen
parkeergelegenheid.
Informatie & sollicitatie
Voor informatie kun je bellen (bij voorkeur 's middags) met Sophie de Bruijn,
personeelsconsulent, tel: 020-5550739 of Marjolein Lotsy, zorgmanager,
tel: 020-6225151, pieper 711. Meteen solliciteren kan ook, bel het secretariaat van de
afdeling Personeel &. Organisatie, tel: 020-5550799 en vraag naar een sollicitatieformulier. Of schrijf vóór zaterdag 23 september a.s. een sollicitatiebrief met cv naar:
Mobiliteitsbureau, o.v.v. vacaturenummer 46, Postbus 67004,1060 JA Amsterdam.
Solliciteren per e-mail kan ook: p&.o@amstelhof.nl

Z O A L S

E L K E

C H R Y S L E R

meer twee airbags, elektrisch

h e e f t d e Voyager e e n r i j k u i t r u s t i n g s n i v e a u m e t o n d e r

bedienbare

buitenspiegels en s t u u r b e k r a c h t i g i n g . V a n a f de

SE luxe z i j n ook a i r c o , speed c o n t r o l en e l e k t r i s c h e b e d i e n b a r e r a m e n s t a n d a a r d . D a a r n a a s t
b i e d t elke Voyager v e e l f l e x i b e l i n t e d e l e n r u i m t e . S t o e l e n e n b a n k e n z i j n e e n v o u d i g t e
v e r p l a a t s e n , te v e r s c h u i v e n e n . . . te v e r w i j d e r e n . Ga voor de

; CHRYSLER

m o g e l i j k h e d e n e n een p r o e f r i t n a a r o n d e r s t a a n d e Chrysler d e a l e r .

V O Y A G E R

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen
van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een
half miljoen lezers en een
gemiddelde leesduur van zo'n
21 minuten ligt het voor de
hand dat de personeels- en
opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
S.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Bel voor meer informatie
over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Eric Nijssen 020 - 562 3465

Chrysler Voyager 2.4i SE vanaf l 55.995,-. (Afgebeeld: Chrysler Voyager 3.3i V6 LE vanaf ( 96.280,..) Piïjien incl. BTW, af imporlcui
excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijzen op aanvraag bij DaimlerChrysler l'inance: 030 - 605 98 71.
Bel voor meer informatie DaimlerChrysler Nederland B.V.; 03^7 - 36 34 00. Wijzigingen voorbehouden. Internet: www.chrysler.nl

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS. a
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
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Oplage 80.600 exemplaren

'-.: 'Toyota .••/4e
. ^'"^"'i

In Europa heeft Toyota het eei*
ste half jaar van 2000 afgesló"-'
ten met een recordaantal ver;,
kopen. /Er werden; 35ë'.50Ó'
auto's verkocht, wat een/grôelvan 19% betekêrjt ten opa'ch-;
te van het'.vorige'*laar,jpezej
groef Is; mede het gevolg",van/
de introductie van acht nieuwe/
modellen,, en oen ..niéuwe,
motoren. In' Europa 'blijkt'dé.<,
Vans het "meest .populair.'In*
totaal werden'er-123.300" vanverkocht. De", Corolla''ert' 'de
Avensis komen", respectievelijk
op dé tweede en "derde plaats,
met 77.300 en 62.600 stuks.''"
'
! 1

Renault ClioRS 2.0 16V

Getemde wilde
Imposant
om te zien,
indrukwekkend
om mee te
rijden

1

Opel Vivaro ,
"

"

v

t

\

^

*'<

'a

Tijdens de 58e "international;?'
Bedrijfswagen 'Tentoonstelling'
van' Frankfort^ "die wordt,'
gehouden van 23 tot;en 'niét
30 september, toont Opel voor .het- eerst één geheel nieuwe
bestelauto: > det Vivaro'4 'Het.
model," dat het 'gaf tussen>'de,
Combo en de'Movano-yult,
komt" op de markt als gesloten:
bestel en als 'combi. De" vér-,"
koop vart de vooiwielaangédreven Opel .start inühet voorV
jaar van 2001, ' '•' /'•' >•„,_.

, "-

(

Dyno

.
Supersnel
maar goed te
temmen:
de Clio RS 2.0
16V
c

rV^~'t->vx>t--T -f""-

<V: '

TecHnokar Van,--Hees ,Jn"
Barendrecht gaat in Nederland f
het oefaamde^Dyno ru"rtenwis-*>
serprogramma '-.distribuereri.f:
Dyno staat bekend om .degoede kwaliteit en is bijvopr:.
beeld te vinden óp auto's yan\
Fiat.' Met njitenwissersysteèm.
voldoet aan'aBe Internationaal .
geldende eisen eh overtreffen
deze zelfs. De ruitenwjssërczijr»
gemaakt van 100%"" "natuur-:
rubber. < • „ ' ";4-° '?V

Z

achtjes sputterend en rillend komt de motor tot leven. Bij
stationaire toerentallen schudt hij de auto onrustig heen en
weer. Wegrijden gaat gelukkig soepel en makkelijk, al voelen we meteen dat de vering superstug is. Elke ribbel in de straatstenen wordt voelbaar. Als we even de remmen aantikken, lijkt
het alsof we een noodstop maken in een grindbak, zo fel remt de
Clio RS 2.0 16V.

Gaandeweg raken we beter ingespeeld, ook het directe stuurkarakter went en wordt zelfs heel plezierig. Eigenlijk is deze bloedsnelle Clio
erg makkelijk te rijden, zowel in de
stad als op de snelweg. Al vergt dat

laatste wel een aan waanzin grenzende zelfbeheersing. Want wat is
er leuker dan even de teugels te
laten vieren als de weg voor de Clio
vrij is? Terugschakelen en het
pedaal in het tapijt: alsof we door

een straaljager voortgesleept worden.
Deze Clio - met 172 pk aan boord
- is zonder meer de wildste, snelste
en ruigste in zijn soort. Op papier is
het een haast duivelse auto.
Gemeen, sterk, strijdlustig en
gereed om al het goede te bevechten en te overwinnen. Ermee rijden
vraagt desondanks geen speciale
vaardigheden: de compacte wildebras is zacht en goedig als een teddybeer zolang je het gaspedaal
voorzichtig gebruikt.

Zijn top bedraagt 220 km/u.
Imposanter is het gruwelijke gemak
waarmee hij accelereert als de snelheid al ruim boven de honderd ligt.
De Clio is gretig en hongerig naar
snelheid. De Renault snuift, gromt
en giert als hij zich laat gaan en

accelereert alsof hij een vrije val
maakt. Nog mooier (qua geluid) is
het terugschakelen om de auto
weer af te remmen. De Clio heeft
een schitterend klankbereik: woest
schreeuwend bij hogere toeren,
dreigend brommend bij lage toerentallen en alles ertussenin. Een
klein vibrato in de uitlaat maakt het
feest compleet. Vaker dan strikt
noodzakelijk laten we de motor het
remmende werk verrichten en
geven een concert dat zijn weerga
niet kent ;
De Clio laat zich ondanks het stuwmeer aan .-pk's perfect controleren.
Op nat wegdek is deze fluwelen
kogei iets .minder makkelijk te temmen. Zijn'magisch hoge gripgrenzen zijn verdwenen, de voorwielen
spinnen ongecontroleerd en de
voorkant gaat soms voelbaar zijn
eigen weg. Dat terwijl de Clio op

droog wegdek geen krimp geeft.
Snelle, haakse bochten, een wilde
sprint: de Renault weigert grip te
verliezen en tart alle natuurwetten.
Het Franse pretpakket staat voor
een bedrag van 47.700 gulden in
de showroom. Niet weinig voor een

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
l SPECIFICATIES: Renault Oio
RS 2.0 16V
ABS. •; Motortype:' \ vierdlinder
Airbags
benzinemotor . Centrale vergrendeling met
Cilinderinhoud: 1998cm3
afstandsbediening
• Vermogen: ; 124 kW/172 pk
Elektrisch bediende zijruiten voor
bij 6.250 tp.m.
Airco'
Tuner/cd-speler
Max. koppel: 200 Nm bij
• Sportinterieur5,400 tp.m.
' Acceleratie:- -. 7,3 sec. van
Spiegels elektrisch verstelbaar
. Stuurbekrachtiging.
0-100 km/uur.
Lichtmetalen velgen
'.Topsnelheid:- J 22bkm/u«r.
' Gem. verbruik;';7,9ltr/1pOkm..
;„Prjjs:,"", •' .- '.', •ƒ47.700,- " ,

Terreinfeest van Suzuki
Ploeteren door zand en water,
acrobatiek in de modder en
genieten, vooral veel genieten:
dat waren de ingrediënten van
het Suzuki 4x4
Terreintreffen 2000

Strijdlustige Skoda Octavïa
gecharmeerd zijn van de rijk uitgeruste Comfort. Standaard zijn
onder meer airconditioning, cruise
control en elektrisch bedienbare
portierruiten.

De nieuwe
Octavia heeft
ondanks de
lichte
wijzigingen
een moderner
aangezicht
gekregen

et de Octavia verraste Skoda enkele jaren geleden vriend
i en vijand. De vlotgelijnde hatchback was de voorbode
Ivoor een herboren Skoda. In de loop van de tijd is de
l auto verder ontwikkeld om uiteindelijk toe te zijn aan een faceIlift

IMi

l Op het eerste gezicht lijken de wijI zigingen gering, maar kenners zien
l meteen de nieuwe voor- en achterbumper. Deze doen de Octavia
j goed. Rondere lijnen, markante
koelluchtopeningen , koplampen
achter helder glas en een nieuwe
grille zorgen dat de auto de strijd

met de concurrentie weer volop
aankan.
Niet alleen de buitenkant, maar
ook het interieur kreeg een update.
Het materiaal van het dashboard
oogt niet alleen degelijk, maar
voelt ook heerlijk zacht aan. Groter
nieuws is de extra ruimte op de

achterbank. Kritiek van veel klanten was het ontbreken van zitruimte achterin. Deze klacht heeft
Skoda serieus genomen en er is een
nieuwe achterbank ontworpen.
Deze biedt net dat stukje meer binnenruimte.
Waren de typeaanduidingen het
oude model nog lettercombinaties,
vanaf nu heeft elke uitvoering een
echte naam. De nieuwe Octavia is
voortaan leverbaar als Classic,
Ambiente, Comfort en Elegance.
Met name de zakelijk rijder zal

Naast de gebruikelijke motoren
krijgt de Octavia medio maart
2001 ook een zeer sportieve
variant. Deze RS is verwend met de
180 pk sterke 1,8-liter twintigkleppen turbomotor. Daarmee is hij
ruim 230 kilometer per uur snel.
Een paar
rondjes
over de
Hungaroring maakte duidelijk dat
Skoda niet meer is wat het geweest
is. Uitdagend en toch zonder verrassingen laat de RS zich over het
circuit jagen. Een bescheiden achterspoiler en extra grote 16-inch
wielen onderscheiden deze sportieve telg van zijn brave broertjes.
Tegelijkertijd met de introductie
van de herziene Octavia zijn ook de
prijzen gewijzigd. De basisuitvoering, de 1.4 Classic, kost 31.995
gulden. De naar alle waarschijnlijkheid populaire Comfort is verkrijgbaar
vanaf
38.995
gulden.
Dieselaars kunnen vanaf 47.995
gulden terecht.
De nieuwe Octavia staat vanaf
oktober bij de dealer.

BMW ziet toekomst in waterstof

O

oit water zien branden?. Nou het kan, zij
het dat daarvoor flink
wat scheikundige ingrepen
nodig zijn. BMW past die toe
en speelt het klaar om uit
water brandstof te winnen
waarop een benzinemotor
loopt. De uitlaat blaast dan
niets anders uit dan water, in
dampvorm wel te verstaan. De
autoproducent stelt de sleutel
in de handen te hebben voor
een werkelijk 'schone' auto,
waarmee we in de toekomst
even gemakkelijk kunnen rijden als met hedendaagse benz'me, Ipg en diesel verstokende
auto's.

BMW verricht al meer dan tien jaar
onderzoek naar het gebruik van
water. Met behulp van elektriciteit
valt onze levensvloeistof te splitsen
in H2 (waterstof) en O2 v'zuurstof).
Dit proces heet elektrolyse. Door
waterstof te verstoken in een benzinemotor ontstaat weer water. De
kringloop is helemaal schoon als
•voor rlfi elektrolyse gebruik
gemaakt van met waterkracht
opgewekte elektriciteit.
In theorie klopt het perfect, in de
praktijk zijn er nog heel wat hobbels te nemen. BMW gelooft echter heilig in de kansen van H2 als
brandstof en heeft dan ook al een
aantal 750iL twaalfcilinder limousines omgebouwd voor het verstoken van waterstof. Ze gaan nu

compacte driedeurs hatchback.
Niet veel voor zo'n supersporter die
ook nog praktisch is voor dagelijks
gebruik. Daarbij is hij uiterst compleet.
Want
naast
een
iederen/alcantara
sportinterieur
heeft hij ook airco en een radio met
cd-speler om maar wat te noemen.

treffen reden direct bij aankomst
een traject door een bos. Er was
vervolgens de mogelijkheid onder
begeleiding van de Suzuki 4WD
club behendigheidsproeven te
doen op een groot terrein met mul
zand. Bijvoorbeeld het rijden over
hobbels, terwijl de bijrijder buiten
de auto probeert een tennisbal op
.een lepel te houden.

S

uzuki 4x4-liefhebbers hebben afgelopen weekend genoten
van een uitdagend terrein treffen in de Beekse Bergen. Het
evenement trok een kleine twaalfhonderd deelnemers en een
veelvoud aan belangstellenden. Ze genoten van fraai uitgedoste
Suzuki's en van het rijden door zand, door modder en door diepe
plassen, waarin de neuzen van de Samurai's, de Vitara's, de
Grand Vitara's en de Jimny's bijna helemaal onderdompelden.
Het 4x4 Terreintreffen was exclusief voor Suzuki-rijders. Uit de
grote belangstelling blijkt dat het
merk veel liefhebbers van vertier
trekt. "Zeker de Jimny en de voorganger, de Samurai, zijn door

compacte afmetingen extreem
wendbaar", aldus Jan Pieter Maas,
die bij importeur B.V. NIMAG verantwoordelijk is voor de marketing.
"Afgezien van het plezier »dat de
mensen hier beleven, kunnen ze op

dit best wel pittige parcours ontdekken wat hun auto eigenlijk kan.
Hier is het kleine pookje voor de
inschakeling van de vierwielaandrijving of de lage gearing echt
nodig."
De Suzuki-rijders hadden dan ook
gratis de toegang tot Adventure
World bij de Beekse Bergen. Het
terrein is helemaal ingericht op survival-activiteiten. Daarbij speelt het
rijden met 4x4-auto's duidelijk een
hoofdrol. De deelnemers aan het

Voor wie de fijne kneepjes van het
terreinrijden wilde proeven, was er
verder nog een hoge berg met een
bochtig, stijgend en dalend parco'urs. Hierin was ook een doorwading opgenomen en het rijden door
modder. De ultieme kwaliteiten en
vooral de wendbaarheid van de
Suzuki's kwamen goed uit de verf
bij het modderspektakel van de
Suzuki 4WD Club. Met speciaal
geprepareerde Samurai's en zelfs
de oudere U-versies klauterden
tegen schier onmogelijke hellingen
uit een groot gat gevuld met water.
Ze etaleerden de kracht van Suzuki
tot op het bot. En ze bewezen dat
met relatief weinig middelen en
geld enorm veel lol is te beleven
aan een 4x4.

Superdeluxe Amerikaanse
H

onda Nederland haalt de
Accord Coupé 3.0 V6
naar ons land. Deze
grote, luxe coupé staat voor
94.500 gulden vanaf nu bij de
dealers. De Honda is in
Amerika ontworpen en wordt
daar ook gebouwd. Aan de
andere zijde van de Crote Plas
rijdt de auto al wat langer
rond. De exclusieve Japanner
heeft zeker van achteren een
Amerikaanse uitstraling.

De tekst
Clean Energy
laat er geen
misverstand
over bestaan.
Deze BMW
750hL maakt
gebruik
van schone
brandstof, in

dit geval
waterstof
door het leven als 750hL en zijn
herkenbaar aan de tekst Clean
Energy. Rijdend merk je niets van
de schone brandstof. Alleen het
vermogen van zo'n 200 pk is lager
dan bij benzine, maar ja met een
topsnelheid van 226 km/uur en
een acceleratie van nul naar honderd in 9,8 seconden behoor je nog
niet tot de stakkers op de weg.
In de experimentele 750 heeft
BMW ook een zogenaamde brandstofcel geplaatst. Deze benut
waterstof om elektriciteit op te
wekken. De cel zit in de kofferbak,
heeft een omvang van ongeveer 4
accu's en levert 5 kW. Dat is
genoeg om bijvoorbeeld de airco te
voeden bij stilstaande auto. Zo is

het interieur koel te houden, zonder dat de motor draait
In vergelijking met de huidige prijs
van benzine kost waterstof op zijn
minst drie tot vier keer zoveel.
Verder is transport en opslag kostbaar. Er zijn aparte tankinstallaties
nodig met specifieke eisen om de
veiligheid te garanderen. H2 is
namelijk een explosief goedje.
BMW heeft bijvoorbeeld samen
met een groot aantal partners in
het waterstofproject bij de luchthaven van München een tankstation
ontwikkeld. Een robotarm voert het
tanken uit om fouten als gevolg
van menselijk handelen uit te sluiten. 140 liter gaat er in het reservoir. Om waterstof vloeibaar te krijgen is het gekoeld tot 253 graden

onder nul. Door extreem goede
isolatie blijft die zeer lage temperatuur behouden in de tank.
Technisch is het gebruik van waterstof geen probleem, BMW heeft de
veiligheid onder de knie en uit
diverse crashtests blijkt ook dat de
.waterstof verstokende 750hL
zware klappen kan weerstaan zonder dat lekkage optreedt. De economische haalbaarheid is door de
hoge prijzen lastiger. BMW verwacht evenwel dat benzine en diesel in de toekomst in prijs stijgen en
in de buurt komen van die van H2.
De productiekosten van waterstof
zullen bovendien zakken, zodat op
een goed moment een omslagpunt
ontstaat. Dat kan over tien tot vijftien jaar zijn. BMW is er klaar voor.

De Accord Coupé heeft een 3,0liter V6-motor die de voorwielen
aandrijft. Uiteraard beschikt de
krachtbron over Honda's VTEC
(Variable
Valve
Timing
en
Lift/Electronic Control) techniek.
Deze motor maakt van de Accord
Coupé in combinatie met de standaard viertraps automaat ongetwijfeld een uiterst comfortabele auto.
De auto weegt 1430 kilo. Dankzij
de 200 pk leverende krachtbron
sprint de Coupé in 8,0 seconden
van 0-100 km/u en haalt hij een
topsnelheid van 225 km/u.
De verwende automobilist zal het
in deze Amerikaanse Japanner aan
niets ontbreken. De standaarduitrusting vermeldt onder meer lederen bekleding met verwarmbare
voorstoelen, een lederen stuurwiel,
airconditioning, cruisecontrol en

een Bose Sound System. En uiteraard is praktisch alles elektrisch
bedienbaar en verstelbaar.
De Accord Coupé heeft een bijzondere zij-airbag. Deze blaast zich
afhankelijk van de snelheid op. Bij
lagere snelheden wordt de klapzak
in twee fasen geactiveerd om het
bovenlichaam zo soepel mogelijk

op te vangen. Wanneer de passagierzich ten opzichte van de zij-airbag in een ongunstige positie
bevindt, geeft een indicator op het
dashboard dit aan. De luchtzak zal
dan niet geactiveerd worden.

De Honda Accord
Coupé 3.0 V6
staat bol van
comfort

De Accord Coupé is in drie kleuren
leverbaar: zwart, zilver en donkergroen. Bij de eerste twee lakken is

het interieur met donkergrijs leer
bekleed. Bij een groen exemplaar
zijn de stoelen van beige leer.
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Pa/r nu de bon voor nieuwe miljoenen-prijzen

Miljoenen win je bij de
Postcode Loterij!
Kijk 19.0O TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen! l

Postcode Loterij

1 tegen 100
Uw antwoord is
tienduizend gulden
waard!

5683 BL
in Best
met
2 winnende loten

ƒ 25.000,voor elk lof

en voor
5683 BL OO2
extra: een BMW!
' Nance presenteert elke werkdag PostcodeLingo.

www.postcodeloterij.nl
NOS Teletekst 550/551
Uitslagenlijn:
0909-0088 05 cpm)
Lingo Bonuskans!:
0909-0055 (99 cpm)

10 september
St. Almelo
Promoties
Almelo
Zetfouten voorbehouden
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Nieuw! Kien heet voortaan
PostcodeLingo! Met de nieuwe
Lingokaart maakt u voortaan élke
dag kans op honderdduizenden
Lingoprijzen. Plus élke maand
kans op de Lingoprijs van
6 miljoen gulden. Daarbij bent
u kanshebber op de PostcodeKanjer van 32,8 miljoen! En
maakt u kans op de vernieuwde
Jackpot tot maar liefst
14 miljoen gulden. Kiest

u de JackpotVerdubbelaar?
Dan komt daar nóg eens
7 miljoen gulden extra bij!
Bovendien kunt u dit jaar de
winnaar zijn van de Hoofdprijs
in de Extra Trekking. Dan wint
u minstens 1 miljoen gulden!
Kijk snel of uw postcode bij de
winnaars van deze maand staat.
Nog geen lid? Vul direkt de bon
in en pak uw kans op die
miljoenen guldens!

Bea Post
Nationale Postcode Loterij
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Uitslagen trekking augustus 2000
Notaris mr PJ.N. van Os in Amsterdam heeft de trekking van augustus 2000 verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint -tot 1.000 gulden- dezelfde prijs. Bij prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij die prijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden
worden belast met 25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1015
1015
1017
1026
1060
1068
1076
1077
1079
1102
1131
1132
1185
1276
1276
1326
1391
1391
1444
1445
1473
1511
1530
1561
1601
1602
1683
1703
1704
1775
1783
1821
1829
1850
1861
2032
2036
2101
2110
2182
2202
2221
2263
2268
2273
2281
2300
2394
2471
2513
2525
2545
2550
2553
2585
2586
2591
2614
2624
2631
2685
2691
2692
2717
2811
2820
2855
2861
2902
2987
2991
3034
3042

BG
WR
CB
NX
KL
NV
AA
DP

DE
CZ
JN
HC
AC
TX
DH
KD

PG
AJ
RH
CT
VH
GD
BC
AH
GC
GA
CC
ZG

ZW
AW
JZ
CB
AD

PB
RB
TL
RC
SV
SK
JX
AZ
SP
VS
.

10,- 7543 DA 25,- 8265 CW 500,100,- 3043 PD 50,- 4652
10,- 6713
10,- 6028
10,25,- 3053 HG 50,- 4702
50,- 6717 SM 50,- 7544 HB 25,- 8310
10,- 6035 RJ
10,10,- 4751
10,- 3064
10,- 6041 GW 50,- 6813 HS 500,- 7570 AC 50,- 8486
10,50,- 3067
10,- 4824 DA 50,- 6043 JC
50,- 6823
10,- 7576 ZH ÏOO,- 8605
10,- 7601
10,10,- 4827 NH 25,- 6075 CG
50,- 6860
10,- 8624
50,- 3088
10,10,- 7607 VX 25,- 8632
25,- 3138
10,- 6865
10,- 4840
10,- 6092
10,10,- 4847 BE 25,- 6111
10,- 3141
10,- 7622 TJ 100,- 8633
10,- 6915
25,- 3161 AD 50,- 5035 GK 50,- 6176 AB TOOO,- 6942 VX 25,- 7671 VB 25,- 8711 KM 50,10,10,- 5052
10,- 6991 JG 25,- 7685 PX 50,- 8850
10,- 3181
10,- 6181
10,- 7003
10,- 7701 AV 25,- 8861 XG 50,50,- 3201 LG 25,- 5074
10,- 6223
10,- 8892
10,50,- 3207
10,- 5076 NZ 500,- 6243 CH 50,- 7021 HG 25,- 7781
10,- 3225 RD 700,- 5172 BH 25,- 6286 AW 25,- 7121 WK 50,- 7812 LS 50,- 9008 SL 25,10,50,- 7874
10,- 9055
50,- 3301
10,- 5262 BL 50,- 6294 AG 25,- 7161 HJ
25,- 9103 SE 25,10,- 7913 VJ
50,- 3343 CL 700,- 5344
10,- 6301 CD 25,- 7202
9136 PN 50,25,- 3343 DT
25,- 5344 LP 25,9409 TP 7000,25,- 5373 KZ 100,100,- 3431 ED
9432
70,25,- 3434
10,- 5374 HC 50,9502 SW 700,25,- 3436 GG 50,- 5386
10,9503 BJ
50,10,- 3438 EK 25,- 5423
10,9561
70,25,- 3438 PE 25,- 5464
10,9571 CK 25,10,- 3513 EG 25,- 5469 CH 259601 CL 50,50,- 3564 HS 500,- 5508
10,9642 KS 25,25,- 5531 GA 50,10,- 3571 AT
70,100,- 3572 HW 25,- 5555 KZ 25,(dit is een niet-verkocht lotnummer) 9655
9700
70,25,- 5581 TA 100,25,- 3581 WJ
9716 HA 50,10,25,- 3703 XC ÏOOO,- 5590
9724 JL
50,10,- 3722
10,- 5690
10,9732 MD 50,v , « i » ï 25,- 4007 SE 500,- 5702 CE 259751 NP 25,25,50,- 4061
10,- 5754 SJ
9752 ET 700,10,- 5756
10,- 4116
10,70,9765
10,500,- 4205 NE 500,- 5821
9801 LE 25,100,- 4254 ER
50,- 5825 BT 25,9827
70,10,- 5825 JJ
50,- 4302
2570,- 9845
70,10,- 4306 AT ÏOOO,- 5831 KD 25,- 6413 TA 700,- 7271 WZ 25,- 7963
70,70,- 7981 NC 500,- 9962
70,- 7302
50,- 4330
10,- 5922
10,- 6447
50,25,- 4337
10,- 5935 SH 50,- 6523 CR 25,- 7312 PC 25,- 8022 NK 700,- 9981 AD
70,- 8043 AC 25,- 9984 XJ 700,70,- 7333
25,- 5940
25,- 4361 JB
10,- 6525
25,- 7413 SE 25,- 8091 HS 25,- 9991 EJ 500,10,- 5953 CC 25,- 6533 JV
100,- 4387
70,10,- 5971 DP 25,- 6581 BB 25,- 7471 XN 50,- 8100
10,- 4506
70,10,- 5987 AP 25,- 6603 BB 500,- 7478 RV 25,- 8101
25,- 4564
10,- 6026 XL 25,- 6641 LH 50,- 7512 ZW oc .8167 LC 25,ÏOO,- 4584
10,- 6026 XP 50,- 6658 KG 50,- 7523 DP 25,'- 8196 KH 50,100,- 4645
100,10,25,10,10,100,10,10,700,25,Adres:
10,- *
50,- IS-^ÈSS]
25,- j?| L~J Ü3, ik wil de JackpotVerdubbelaar op mijn loten (ƒ 2,50 per lot)*]
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2042 KBZandvonri

TEKST :Afd. Archief
lic/., wijk 2042/7

Woensdag 13 september 2000
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Datum
13 sept
14 sept
15 sept
16 sept
17 sept
18 sept
19 sept
20 sept

HW

LW

HW

LW

04.26

00.05

16.46

04.51
05.20
05.55

00.34
01.16

17.11

12.44
12.54

18.15

06.29
07.07
07.46

01.40
02.15
02.56
03.15

08.28

03.55

17.46
18.51
19.27
20.05
20.52

ieuw
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 37, oplage 5.425 Editie 17

Haar vader was
oprichter, zij
nu voorzitter

13.20
13.44
14.14
14.55

15.35
16.26

Maanstand: VM wo 13 sept 21.37 uur.
HW: za 16 sept 05.55 uur, + 129 cm NAP.
LW: ma 18 sept 02.56 uur, - 75 cm NAP.

Meters vernield
ZANDVOORT - Vandalen
hebben zaterdagavond vijf
parkeerautomaten vernield op
de Burgem eester Engelbertstraat. De a utomaten zijn yernield door ze vol te spuiten
met purschiiim.

olgens mfij zijn niet alleen
V
de scholen begonnen. Bij
diverse verenigingen zoals

sport-, toneel-, zang- en filmclub is het seizoen gestart.
Zelfs de gemeenteraad heeft
na het zome rreces de draad
weer opgepakt. Op twee perspnen na zijn alle raadsleden
tijdens de openbare vergadering aanwezig. Het zal een
sportief onderonsje worden
want er staat veel sport op de
agenda. De raad heeft er duidelijk zin in en gooit gelijk al
een balletje op.
Zo raakt d«2 golfbal meteen
iets uit koen 3 omdat Fred
Kroqnsberg 'wil weten of de
provincie akkoord gaat met de
golfbaan midden in het beschermde dviingebied. Solidair
met de voetbalclub TZB demonstreert de PvdA hoe erg
wateroverlast kan zijn en gooit
een glas water over de tafel.
Wethouder Oderkerk reageert
alert op het incident en zegt:
'Je neemt die jongens mee
maar eigenlijk kan het niet.'
Alle raadsleden stoeien flink
met de handbal en wijzigen ter
plekke het toedietvoorstel
voor de aanbouw van een
nieuw clubïi.uis. Met het wéglaten van een zin verdient de
raad binnen vijf minuten een
aardig bedrag.
Dat kan meteen terug in de
verschillend e potten want die
worden aardig geplukt. Zelfs
de reservepot WVG (geld voor
ouderen en gehandicapten)
wordt gebmiikt om de urenuitbreiding bij Stichting Welzijnscentrurn Zandvoort te betalen.
Na een lange zit wil Fred
Paap in de 'rondvraag weten
wanneer de raadsstoelen nu
eens eindelijk worden vernieuwd. Hel; is jammer dat ik
mijn mond moet houden. Anders had ik gevraagd of de buitendeur varit het raadhuis gesmeerd kan worden. Want wat
kraakt dat «iing. Of wordt er
echt bezuin igd en kan er geen
druppel olie: meer af. Misschien zit eir nog iets in de reservepot on voorzien 2001?
Ik wens u en de raad een actief en productief winterseizoen toe.
Nel Kerkman

Robin Gastien
scoort er op
los voor
Zandvoort

Whizzkids
openen deuren
voor senioren
pagina 3
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'Good old hits'

Teleurstelling
tijdens
Monumentendag
ZANDVOORT - De Mpnumentendag van zondag is in
Zandvoort, voor veel bewoners
en toeristem op een teleurstelling uitgelopen. Van de 'monumenten' waren alleen het Juttersmuseum en de Hervormde
Kerk geopend.
Veel mensen hadden hooggespannen verwachtingen van
het gerestaureerde
Zandvoorts Museum dat zondag
voor een deel geopend zou zijn.
Gemeentevoorlichter Ton van
Heemst: .„Het is ontzettend
jammer voor de mensen dat
het niet gelukt is om het museum op tijd klaar te krijgen
terwijl we dat wel hadden verkondigd. Het kostte meer
rompslomp dan verwacht om
de ruimte klaar te krijgen. Via
de radio werd vrijdag nog uitgezonden dat het niet door zou
gaan maai' natuurlijk heeft niet
iedereen dat gehoord."
Ook had den veel mensen gehoopt dat ze op deze dag een
kijkje konden nemen in de watertoren. Hoewel de watertorenwelop de monumentenlijst
staat, is het geen museum. Boven heb je een restaurant en
beneden e'en accountantskantoor. Nicky Commys, chefkok
in restaurant De Uitzichttoren: „Beh.alve het mooie uitzicht valt er niets te bezichtigen in de watertoren. Misschien dat. we in de toekomst
open gaan voor toeristen maar
nu is er nog niets te doen."
Uiteindelijk waren alleen de
Hervormdi; Kerk en het Juttersmuseuim geopend tijdens
de Monum entendag.
zie ook pagina 3
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Los nummer 2,10 gulden

De 38-jarige Kampenaar die
verdacht wordt van de moord
op de 15-jarige Maartje Pieck,
heeft tot februari in de Lorentzstraat in Zandvoort gewoond. Daarom hielden de politie van Kampen en die van
Zandvoort vorige week een
buurtonderzoek. De politie wil
vooralsnog niets kwijt over
haar bevindingen uit dat onderzoek.

Zandvoortser kan het haast niet. Met een After Summerfestival
hier op het Badhuisplein waar de Time Bandits 'go«d ->' • hits'

brachten uit de tachtiger jaren. Voor zowel jong als oud was het
even genieten geblazen bij het Strandcafé langs de zee. Een aantal

toeschouwers liet zich inspireren door de oude klanken en danste
gezellig mee. Maar niet alleen oude rockers konden het publiek
vermaken. Ook een imitatie van Frank Sinatra en een Mini
Jordaanfestival wisten de passanten te trekken. Kortom het was
een feest van rock, house, R&B en salsa
Foto Karin Schut

Aanslag granaat wellicht vergissing
ZANDVOORT - De handgranaat die onbekenden vrijdagnacht in een loods naast
het Shell-benzinestation aan
de Boulevard Barnaart hebben gegooid, is waarschijnlijk
'verkeerd geadresseerd'. Vermoedelijk dachten de daders
dat het pand inclusief de drie
auto's eigendom zijn van de
Zandvoortse seksexploitant
J. Hulscher. Maar dat is niet
zo.

loods in gehavende toestand
aan. Volgens ooggetuigen ging
het om een splintergranaat. De
splinters van de granaat zaten
zelfs in het plafond en muren.
Het is niet bekend wie de
handgranaat naar binnen
heeft gegooid. Wel wordt de
connectie gelegd met de Zandvoorter J. Hulscher. Hij is eigenaar van het bordeel Club Esther in Haarlem, waar begin dit

jaar vier mannen vermoord
werden aangetroffen. Hulscher
importeert en handelt ook in
buitenlandse auto's. De aanslag zou daarom een wraakactie zijn.
De exploitant van de benzinepomp, de Zandvoorter E.
Timmer, zegt niets van deze
connectie te weten. De loods
werd wel gebruikt door een exwerknemer van de seksexploi-

ADVERTENTIE

De granaat heeft veel schade
aangericht. Van de drie Amerikaanse wagens zijn ramen en
banden gesprongen. Ook is
een benzinetank lek geraakt
en de lak vernield. Verder gingen de ramen van de loods aan
diggelen.
Na de explosie was de politie
snel ter plaatse. Tijdens een
surveillance langs de boulevard roken ze een sterke benzinelucht. De agenten troffen de

Rectificatie

Wika Autoglas
Euro-kentekenplaten
30,- per set. i. BTW>
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 1 8 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731 61 3. Fax: 023-5736835.

'Ik wist niet eens dat
ik in een monument
woonde.' Reportage
over de Open
Monumentendag

Pagina 3

over
ZANDVOORT - „Hij is een
goede kennis van mij. Mijn
kinderen stoeiden en speelden regelmatig met hem. Ik
heb nooit gezien dat hij niet
normaal is." In de Lorentzstraat heerst vooral ongeloof
dat een voormalig buurman
verdacht wordt van de
moord op Maartje Pieck uit
Kampen. Vorige week hield
de politie een buurtonderzoek.

namen de Zandvoortse horecaondernemers afscheid van het
strandseizoen. Op vier huitenpodia waren optredens te zien, zoals

En verder:

tant, maar is eigendom van de
Shell. Als pachter van het benzinestation en loods doet Timmer zaken met de eigenaar van
de auto's. Zijn autohandel
staat bij de Kamer van Koophandel op de eigen naam geregistreerd en niet op die van de
bordeelbaas.
Hulscher zelf denkt dat er
een vergissing is gemaakt. De
Zandvoorter is al eerder bedreigd. Er zijn brandbommen
in zijn Haarlemse club gegooid, ook in zijn huis aan het
Friedhoffplein in Zandvoort is
een molotovcocktail gegooid.
Hangende het onderzoek
van de politie verwijst zowel
Shell als benzinepomphouder
naar de politiewoordvoerders.
„We kunnen niet meer melden
dan dat de politie de zaak in
onderzoek heeft. We zijn wel
bezig de schade te herstellen.
Het glas is zo te vervangen
maar de roldeur niet," aldus
een woordvoerder van Shell.

In de Lorentzstraat is vooral
met ongeloof gereageerd op de
arrestatie van hun voormalige
buurman. Eén van de bewoners liet zyn kinderen regelmatig spelen bij de verdachte.
„Toen het vorig nar met mijn
kind niet zo goed ging op de
mavo, heeft hij bijles gegeven.
Verder is hij heel aardig, rustig
en behulpzaam."
De flat aan de Lorenzstraat
heeft een prachtig uitzicht op
de duinen. Buiten spelen veel
kinderen en de mensen leunen
druk kletsend met elkaar over
het balkon. Een buurvrouw die
nog niet zo lang in de straat
woont: „Mijn eerste reactie is
dat ik het een eng idee vind dat
zo'n man hier in de straat heeft

Man doet
valse aangifte
na botsing

gewoond. Ik heb zelf een zoontje en je moet er toch niet aan
denken dat er wat zou kunnen
gebeuren. Je hoort het tegenwoordig ook zo vaak dat zulke
dingen gebeuren. Het lijkt wel
steeds dichterbij te komen."
Een andere buurvrouw, die
al veel langer in de straat
woont: „Ik ben echt verbaasd.
Ik zag hem wel eens in de portiek voorbij lopen; het was gewoon een doorsnee-man. Ik
woon hier nu vijfjaar en toen ik
hier kwam, woonde hij al in de
flat. Af en toe kreeg hij zijn kinderen op bezoek. Maar persoonlijk heb ik hem nooit gekend."
De eigenaar van het BP-station aan de Van Lennepweg
heeft in het verleden wel eens
aan de auto van de verdachte
gesleuteld. „Hij kwam hier altijd tanken en zijn auto wassen. Ik las vanmorgen in de
krant dat hij nu verdachte is
van die moord, ik kan het echt
niet begrijpen."
Vervolg op pagina 3

ADVERTENTIE

ZANDVOORT - Een 32-jarige Zandvoorter heeft maandagmorgen valse aangifte gedaan bij de politie van diefstal
van zijn auto. Later bleek dat
hij zondagnacht een aanrijding
heeft gehad op de Burgemeester Van Alphenstraat en zijn
auto daar heeft achtergelaten.
Bij de politie werd zondagnacht een aanrijding gemeld
op de Van Alphenstraat. De
politieagenten troffen op de
weg een verlaten personenauto aan. De auto was aan de
voorzijde flink beschadigd. De
bestuurder van de auto raakte
in de bocht van de Van Lennepweg de macht over het
stuur kwijt, schoot door de
middenberm en kwam vervolgens tegen enkele op het trottoir staande paaltjes tot stilstand. Na de aanrijding was de
bestuurder weggereden maar
door de schade aan zijn auto
moest hij weer stoppen.
Nadat de man aangifte had
gedaan van diefstal van zijn
auto maakte hij ook melding
van verlies van zijn sleutelbos.
Van een aanrijding wist hij
niets af. Hij werd vervolgens
gehoord als verdachte maar
ontkende. Later die middag
meldde hij zich weer op het
bureau om zijn spijt te betuigen dat hij valse aangifte had
gedaan en hij bekende vervolgens toch de aanrijding zelf te
hebben veroorzaakt.

Zoek uit: Blanc de Blancs, Emsault Rose,
Cabernet Syrah of Moelleux.
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'Er zitten mensen thuis te verkommeren'
S HET gratis?" Dat was
vaak de verbaasde reactie zaterdag wanneer er
iemand een plantje in de handen gedrukt kreeg door een
medewerker van de stichting
De Zonnebloem. Inderdaad
gratis waren de plantjes die op
het Raadhuisplein in het kader van de nationale ziekendag uitgedeeld werden. De bedoeling was echter om dat
plantje aan een zieke of eenzame medeburger door te geven.
De vergrijzing neemt toe,
het vrijwilligersaantal neemt
af. Iedereen lijkt met zijn
drukke banen en/of gezinnen
alleen nog tijd te kunnen vinden voor zichzelf. De zwakkeren en eenzamen moeten het
steeds vaker in hun eentje zien
te rooien. Met een beetje geluk krijgen ze eens per maand
visite van een vrijwilliger van
De Zonnebloem. Herma Bluijs
is zo'n vrijwilligster.
„Ik denk dat er mensen in
het dorp zijn van wie je het bestaan niet eens weet en die
thuis zitten te verkommeren,"
zegt Herma, die alweer zeven
jaar voor de stichting in de
weer is.

heeft alle daraztkest l

Geldig van 13 september t/m 19 september alleen in onze sli|teri| Burgemeester Engelbertsstraat 21 Zandvoort

Vrijwilligster
Herma Bluijs

drukt
voorbijgangers een
plantje in
handen
Foto: Karin
Schut

In dat zogenaamde bezoekwerk volgt ze Jo Castien op,
die dat jaren voor de organisatie deed maar inmiddels zelf
lang en breed de zeventig gepasseerd is. „De echte ouderen zijn nu bijna allemaal opgevolgd door jongere vrijwilligers," zegt ze met een lachje,
want zijzelf is met 41 lentes
een van de jongsten.
Ook Sandra Kluyskens, secretaris, behoort met haar 38
Herma komt bij de mensen jaren tot de jonkies. Samen
met Marianne Mettes, penthuis en beoordeelt in welke
mate de betreffende personen ningmeester, en Ria Winhulp nodig hebben. „Bij bin- nutast, voorzitter, hebben ze
een 'gezellig clubje', waardoor
nenkomst beginnen mensen
direct te praten. Dan krijg je het vele werk toch met plezier
algauw een beeld van de situa- gedaan wordt.
Naast het bezoeken van in
tie."

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

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

bijna alle gevallen bejaarde
mensen, worden er regelmatig
uitstapjes georganiseerd. Er is
eens per jaar een ontmoetingsdag in Nieuw Unicum,
waar dan driehonderd ouderen met elkaar eten en bijpraten. Een feestavond en een
bpottochtje ontbreken ook
niet aan de activiteiten. „Ik
heb geen tijd om naar buiten
te kijken. Achteraf hoor ik dan
bijvoorbeeld dat we over de
Vecht vaarden," zegt Herma
Bluijs droogjes over zo'n boottochtje.
De medewerkers begeleiden
niet alleen de ouderen tot aan
het toiletteren aan toe, maar
verzorgen ook nog eens de catering op zo'n dag. Toch ge-

niet ook Herma van de uitstapjes. Het vrijwilligerswerk
zit bij haai- in het bloed. Tot
aan haar zwangerschap van
haar eerste kind werkte ze op
de zwaar-dementenafdeling in
de Boerhave kliniek. Maar later raakte ze al snel verzeild in
tal van commissies en andere
dienstverlenende activiteiten,
waar zij zich belangeloos voor
in zette.
Daarnaast is ze oppasmoeder voor de kinderen van haar
schoonzus en draagt ze zorg
voor haai4 inwonende moeder
van 81 jaar. „Mijn week hangt
eigenlijk van toevalligheden
aan elkaar. Het is nooit hetzelfde en dat vind ik wel zo
prettig."

Naam: (m/v) l M
l
Adres:
l l l M l l l
Postcode/Plaats: l ! l
Telefoon:
i l l l l

l l l l M
l l l l l l
l l M M l l l l
l l l l i l i i
i i
l
KW1899V

Giro/Banknr.:

l l

l

l

l

l

l l

l
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halljaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA g
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

5000,00 DM Belohnung

Het is een dochter van 6 pond en 48 cm.

Shirley
is haar naam
Kok en Mindy Chan
Indonesisch Restaurant Stilawesi
Zeestraat 38
20-12 LC Zandvoort

TRALE BALIE/CENTRAAL

wer mir h i l f t meine Harley-Davidson „HaritageSpringer" die mir am 26.08.00 in Zandvoort gestohlen wurde, wieder zu bekommen.
Merkmale: weiB mi t roten Streifen am Tank u. an den
Schutzblechen, sowie am schwarzen Sitz und an den
Satteltaschen. AuBerdem sehr viel Chrom und Ex tras.
Ganz besonders ist das Radio am Lenker.

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30-12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:

Tel. 0049 5407 30069.

9 september 2000

Het enige belangrijke in ons leven is het spoor
van liefde dat wij nalaten, wanneer wc er niet
meer zijn.
(Albert Scliweitzer)
Zacht en kalm is toch nog onverwacht van ons
heengegaan, mijn lieve moeder en onze oma

Emmy van Akooij-Verwey
Mientje
weduwe van Daniël William van Akooij
18 januari 1909

AFSPRAAK MET COLLEGELID

OPENINGSTIJDEN CEN-

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voordijken, vaarwegen, het watcrpei!

(023) 574 01 00.

en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel en de Vecht en in het Gooi.

Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.
Klachten of meldingen?
Bel (023) 574 02 00, onze meldlijn.
Ook voor milieuklachten.

De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) voert de werkzaamheden van het hoogheemraadschap uit.
DWR heeft kantoren in Amsterdam en Hilversum.

Openbare vergadering
Algemeen Bestuur

Correspondentieadres:
Oud Loosdrechtsedijk 25 IA
1231 LZ Loosdrecht
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op donderdag 21 september in het kantoorgebouw van het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te
Hilversum. De vergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

Agenda
Onder andere de volgende punten komen aan de orde:
• Taakovereenkomst ACV - US afvalwaterbehandeling Zaandam-Zuid;
• Gebiedsplannen De Venen;
• Voorbereidingskrediet verplaatsen rwzi's Amsterdam Oost en Zuid;
• Waterbodemsaneringsproject Laarder Wasmeren en Wateren II;
• Krediet optimalisatie peilbeheer regio Gooi en Vecht;
• Krediet groot onderhoud Brokx-nat;
• Krediet nieuwbouw dienstwoning Waver 47, Ouderkerk a/d Amstel;
• Krediet herinrichting Amstelland.

Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretariaat. Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft.
Men kan zich ti dens kantooruren telefonisch
aanmelden via iet centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

In plaats van kaarten
Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de zeer warme en overweldigende belangstelling tijdens de ziekte en het overlijden van mijn vrouw,
onze moeder en oma

Elly Bluijs-van der Meij
Het is fijn om te weten dat Elly zo geliefd was bij zoveel
mensen, ze heeft een prominente plaats ingenomen bij iedereen.

Inzage
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken inzien op de vestigingen van
het hoogheemraadschap en van DWR aan de Larenseweg 30 te Hilversum,
tel. 035 647 76 07 en aan de Spaklerweg 18 te Amsterdam, tel. 020 460 21 oo.

Wim Jansen
15-09-1991

15-09-2000

Ard Jansen
omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij

Winkelcentrum Nieuw Noord
Dit besluit met de bijbehorende tekening,
waarop met een rode omlijning het desbetreffende gebied is aangegeven, ligt met
ingang van 15 september ter inzage bij de
Centrale Balie.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet

bestuursrecht

(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 5 september vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 36 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 12 september vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

BOUWVERGUNNI NGEN
De volgende aanvragen bouwver gunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van aanvraag.
2000-199B
(04-09-2000)
Zanoyoortselaan 252 te Bentveld het tijdelijk plaatsen van
een woonunit
2000-206B (04-09-2000) Rozenobel straat 15
te Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
2000-207B (04-09-2000) Rozenobehtraat 13
te Zandvoort het plaatsen van een dakkapel

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Treubstraat 15
- 1 boom
- Burg. Beeckmanstraat 1 6 - 1 boom
- Zandvoortselaan 335
- 1 boom
- Oosterparkstraat 3
- 1 boom
- Paradijsweg 20
- 1 boom

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

Postbus 1061
7200 BB Hilversum

Praktische filosofie

Fa. Gansner & Co.
24-11-2000

De gemeenteraad heeft op 5 september 2000
besloten, dat op grond van artikel 2 l van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een
bestemmingsplan wordt voorbereid voor het
volgende gebied:

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

GARAGE

Kennis rn.b.t. vragen als:
Wie ben ik? Wat is de zin
van mijn bestaan?
. D.m.v. deze kennis is het
mogelijk bewuster te leven
'en/meer orde te scheppen in
onze geest, en,ons leven.';..
: 12 wekelijkse cursus
Kosten: f 175,-/stadspas .
en studenten/'l00,Info: 0294-410412 of
.0623866876"

De Schelp of Centrum

School voor Filosofie
Amsterdam

DeheerW. Bluijs
Jeannette, Bert, Marielle
Marco

24-11-1985

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie.

VOORBEREIDINGSBEiSLUIT

WRO art. 22

GEMEENTE

Hilversum, 13 september 2000

Wij kunnen haar heel moeilijk missen, maar de herinneringen zullen wij koesteren.
Nogmaals dank voor de enorme steun voor nu en de toekomst.

In liefdevolle herinnering

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden: algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid;
- mevrouw M.J. Herben: ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C. Oderkerk: maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A. van Marie: financiën
- de heer H. Hogendoorn: organisatie, toerisme & verkeer

TWEEWEKELIJKS

SPREEKUUR COLLEGE

7 september 2000

Uit aller naam:
Jan van Akooij

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken. Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is. Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid.

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders Vcin Zandvoort, Postbus 2.-2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

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

Te koop/te huur
gevraagd

enz.

SPORTCENTRUM

ENAMJU

Tel. 06-53338241

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

Allen die zoveel van jullie beide houden.

Sweet memory

Rob Slotemaker

UWENS
VERWARMING

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING
BEL GRATIS

osoo-0998830
Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Zandvoorter van de eeuw
16 september 1979

a.s. woensdag
13 september gesloten

16 september 2000

TRAINING

Tonny
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk
voordijken, vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van het opper-

ADVERTENTIES

vlaktewater 'm het stroomgebied van de Amstel en de Vecht en in het
Gooi. De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR)

BEL VOOR EEN GRATIS KENNISMAKINGSLES

voert de werkzaam-

heden van het hoogheemraadschap uit. DWR heeft kantoren in

LET OP!
v.a. 18 september
DE RECEPTENLIJN VAN
DE ZANDVOORTSE
HUISARTSEN
0900-5712345
(35 cent per minuut)

24 uur per dag en 7 dagen per week
het aanvragen van
HERHALINGSRECEPTEN
Hoe gaat u te werk:
1. u belt 0900-5712345
2. u kiest uw eigen huisarts
3. u spreekt uw naam, uw geboortedatum, de naam en de sterkte van het
geneesmiddel in
4. u spreekt in of u uw medicatie thuis
bezorgd wilt hebben.
Indien u uw herhaalrecept inspreekt
voor 15.00 uur, kunt u uw medicijn de
eerst volgende werkdag na 12.00 uur
afhalen bij uw eigen apotheek.

Mijn nmm i$ Anto&Kbmsen.
Ook $fc werk foêj Uiïvaarteentmm
Haarlem mm 4e P«rfcJö«w.
Dichtbij hetNS-statïon, goed
bereikbaar met het openbaar vervoer
en met betaald parkeren voor de deur.
Vanuit ons moderne uitvaartcentrum
verzorgen wij complete
begrafenissen en crematies.
Mocht er een sterfgeval in uw naaste
omgeving voorkomen, dan kunt u ons
dagen nacht bereiken voor directe
hulp. Wij staan dus 24 uur per dag
voor u klaar. Ook in het weekeinde.
Onze uitvaartverzorgers zullen aan
al uw wensen op het gebied
van uitvaartverzorging voldoen.
Het maakt niet uit waar u
verzekerd bent. Wij verzorgen
de uitvaart tot in de details.

3 a 4 kamerwoning (+ tuin)
ƒ 1500,-in Zandvoort
-y'':;:-;'.P;'.'";-voor langetijd./:.'

06-22077396.

SPORTCËffTRUM

Amsterdam en Hilversum.

023 - 532 87 50
Dag én nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
/
•
of crematie.
.••:'' •
Directe hulp bij een sterfgeval.

023-5715829

Wijziging Kostentoedelingsverordening

OPEN DAG ZONDAG 24 SEPTEMBER (13.00-16.00UUR)

«ïïjiï^r.'
kfffXZf.
Het Dagelijks Bestuur heeft zich in zijn vergadering van
i augustus 2000 voorgenomen de kostentoedelingsverordening te wijzigen. In die verordening staat hoe de
kosten voor de uitvoering van de waterschapstaken van
ACV verdeeld worden over de categorieën van belastingplichtigen.
De wijziging van de kostentoedelingsverordening is noodzakelijk in verband met de voorgenomen wijziging door de
provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland van
het Reglement van Bestuur voor het hoogheemraadschap.
In het gewijzigde reglement, dat per 2001 in werking
treedt, worden nieuwe uitgangspunten voorde kostentoedeling gegeven.
Het gaat hierbij om een wijziging van de ingezetenenomslag
zodat die voor elk huishouden binnen het beheersgebied van
ACV gelijk is, en de samenvoeging van taakgebieden.
Verder is de huidige kostentoedeling (periode 1997 - 2000)
aangepast naar de meest recente gegevens die een kleine
verschuiving in de verdeling van de kosten voor de zorg
van de boezemwaterkeringen tot gevolg hebben.

A.J. v.d. Moolenstraat 47, 2041 NC, Zandvoort, 023-5715829
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Praktijk-opleidingen tot nagelstyliste bij:

CONCERT
dooR

1
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Alwaye Peautlful Naile

VOCAVI ATA
UiiqEvoERcI worcdEN WErckEN VAN

HAydN EN
Bel voor meer informatie naar
Pijlslaan 110 Haarlem 023-5 24 5005

AAN diï CONCERT woRdr

Inzage en inbrengen van zienswijzen
Van 18 september tot 16 oktober 2000 kunt u de voorgenomen wijziging van de kostentoedelingsverordening
tijdens kantooruren inzien op de kantoren van DWR aan
de Larenseweg 30 te Hilversum en de Spaklerweg 18 te
Amsterdam. Tijdens die periode kunt u uw zienswijze
schriftelijk kenbaar maken bij het dagelijks bestuur van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 1061,
1200 BB Hilversum.
De ingekomen zienswijzen worden schriftelijk beantwoord.

IJSETTE EMMJIxk, SOPRAAN
Wybe KooijniANS,

JAAP de Boo
ZATERdAq l 6 SEpTEIVlbER 2000

NEC!. HERV.

Edwardi van del Pol
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de heer H.H. Wertheim, DWR, afdeling Financiën,
tel. 020 460 24 76.
Hilversum, 13 september 2000
Hoogheemraadschap Armtel. Cooi en Vecht
Postbus 7 067
7200 BB Hilversum

v/nr

AANVANq 20.00 UUR

Marktslagerij,

WAARDEBON
**,
.tegen inlevering van deze waardebon

l kilo rundergehakt 6.95

GOKVERSLAAIFD?
AGOG helpt!
Info Amsterdam
(Gooi) Arriv9rsfoort
Landelijk infonummer

020-668'Eibyi
033-4722117
040-2510059
www.agoa.nl

Internet
UITVAARTCENTRUM HAARLEM

EN OMSTREKEN

iedereen leest de krant altijd en overal,

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

- aanbieding geldig
*voor woensdag 20 september.

stichting
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Buurtonderzoek in
Lorentzstraat naar
verdachte moord

woensdag 13 september 2000

Ik wist niet eens dat ik in een monument woon

Vervolg van voorpagina
Na even peinzen, zegt hij
echter: „Hij heeft wel een hele
zachte stem. Zo'n stem waarbij je in slaap valt. Het heeft
haast iets hypnotiserend. In
dat opzicht zou ik het wel kunnen begrijpen dat hij het gedaan heeft."
Een van de sporen die naar
de 38-jarige verdachte leiden,
zijn de frettenharen die op het
slachtoffer werden aangetroffen. De verdachte zou fretten
houden, ook al toen hij nog in
Zandvoort woonde. „Dat hij
fretten hield daar wist ik niets
van," zegt de pomphouder.
„Wel weet ik dat hij lasser in
Afrika is geweest. Hij vertelde
mij ook dat hij na een vakantie
in Spanje met de buren daar
graag een zaak wilde opzetten.
Maar hij had privéproblemen
met zijn vriendin want die wilde niet in Spanje wonen. Wel in
Kampen en toen zijn ze daar
heen gegaan."

Gemeente gaat
stationslift
voorfinancieren
ZANDVOORT - Wethouder
Hogendoorn heeft besloten
dat de gemeente Zandvoort de
lang verwachte lift bij het NSstation zelf gaat voorfinancieren. Dit maakte gemeenteraadslid en seniorenraadslid
Boevé vrijdag bekend tijdens
de vergadering van de seniorenraad. „Eerst zien, dan geloven," reageerde mevrouw Van
Kooten, voorzitster van de seniorenraad, sceptisch.
De lift is al lange tijd een heikel punt. De gemeente wilde
aanvankelijk de stationslift
pas voorfinancieren als ze een
schriftelijke bevestiging ontvangt van het ministerie waarin staat dat ze de liftkosten later terugbetaalt aan de gemeente. Deze bevestiging laat
nog steeds op zich wachten.
Hogendoorn belt iedere dinsdag met het ministerie om de
bevestiging te ontvangen.
Wanneer de lift nu gebouwd
wordt, is nog niet bekend.

Huis Kerkstraat
brandt uit

„Ik kwam speciaal voor de foto-expositie in de
watertoren van het Genootschap Oud Zandvoort," zegt
meneer Schoenmaker uit Nieuwegein een beetje spijtig.
Op dat moment wist hij gelukkig nog niet dat wat het
volgende hoogtepunt op zijn route moest worden, het
Zandvoorts Museum, ook de deuren niet had openstaan
voor publiek. Ze kwamen een beetje bedrogen uit, de
monumentenliefhebbers die dit jaar Zandvoort hadden
uitverkoren om een rondwandeling te maken.

E FOTp-EXPOSITIE
stond in geuren en
kleuren aangeduid in
het landelijke magazine van de stichting Open Mpnumentendag, evenals het bijzondere Zandvoorts Museum.
Bovendien gaf de gemeente
Zandvoort een boekje uit met
een wandeltocht, waarin weliswaar staat dat watertoren helaas niet toegankelijk is, maar
waarin wel verwezen wordt
naar de verschillende tentoonstellingen in het museum.
Ook de plaatselijke kranten
haalden de door de gemeente
aangekondigde gedeeltelijke
opening van het onlangs gerenoveerde museum aan.
„Ik begrijp niet hoe ze aan
die onzin komen," laat directeur Bram Krol enigszins geïrriteerd weten. „Ik heb drie
maanden op de aansluiting
van elektriciteit zitten wachten; als ik medio oktober open
kan, dan mag ik blij zijn."
Tel daarbij op dat de treinen
tussen Haarlem en Amsterdam niet reden en de verwarring omtrent Zandvoorts Monumentendag was compleet.
Toch waren er nog heel wat
vermetele wandelaars uitgerust met de blauw gele wandelgids terug te vinden langs het
parcours. Vooral in het Jutters
MuZEEum en de Hervormde

ZANDVOORT - Een bovenverdieping van een woning aan
de Kerkstraat is donderdagavond volledig uitgebrand. De
bewoners en de twee honden
konden het huis net op tijd verlaten dankzij een getuige die
ZANDVOORT - De brandde deur had ingetrapt om hulp weer heeft vorige week
te verlenen.
woensdag de eerste gebruiksvergunning brandveiUit onderzoek door de tech- ligheid aan horeca-ondernenische recherche is gebleken mening Rimini uitgereikt. De
dat de brand vermoedelijk is vergunning moet zowel de
ontstaan door een storing in kans op brand als de kans op
het gasregelblok of brander ongevallen bij brand yerkleivan de verwarming. Door de nen. Het project is in volle
brand zijn vermoedelijk as- gang en binnenkort volgen
bestdeeltjes vrij gekomen. Dit andere bedrijven.
is op vrijdag door een gespecialiseerd bedrijf met de
brandweer opgeruimd. In verDat de brandveiligheid nog
band daarmee is de Kerk- niet echt leeft bij de diverse
straat afgesloten geweest.
bedrijven, blijkt wel uit de opkomst van de vporlichtingsavond begin dit jaar. BrandDronken Engelsman weercommandant
Rob SchröZANDVOORT - Een 36-jari- der: „Van de 65 bedrijven die
ge Zandvoorter heeft vrijdag- zijn aangeschreven, zijn er
avond aangifte gedaan van maar vijf op komen dagen bij
vernieling van zijn personen- de voorlichtingsavond. En dat
auto. Aan de hand van het op- waren nog wel de grote bedrijgegeven signalement kon kor- ven. Pas als er brand uitbreekt,
te tijd later een 28-jarige in krijgen de mensen een beetje
Zandvoort verblijvende En- interesse in de brandveiliggelsman op de Achterweg in heid. En dan is het meestal al
een café worden aangehouden. te laat."
Primair zijn de vergunningseisen gericht op de veiligheid
van mensen in het gebouw en
Zandvoorts
in de directe omgeving van het
Nieuwsblad
pand. De gebruiksvergunning
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, begint in feite daar waar de
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op bouwvergunning
ophoudt.
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Een bedrijf moet over een geHoofdredacteur: Dick Piet.
bruiksvergunning beschikken
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen.
als er meer dan 25 personen
tegelijk aanwezig zijn. Te denRedactie: Robbert Wortel (chef), Frank ken valt aan een café, restauKuijpers (plv.-chef), Monique van Hoog- rant, disco of strandpaviljoen.

Kerk, waar men dari eindelijk
echt in mocht, hielden enkele
bezoekers zich op.
„Ik kom vooral uit nostalgie," vervolgt Schoenmaker
zijn verhaal. „In de jaren vijftig
en zestig huurden mijn ouders
steevast de maand juli een
huisje tegenover de Katholieke
Kerk. Ik herinner mij die grote
akelige muur met glaspunten,
die toen nog om het kerkhof
stond. En het gebeier van grote klokken in het donker was
voor mij als kind spectaculair.
Als de grote kermis werd opgebouwd dan vertrokken wij
weer naar huis. Jammer was
dat, dat we de kermis zelf dan
altijd net misten," vertelt hij
met een weemoedige blik in de

In het Jutters MuZEEum kregen de bezoekers tekst en uitleg over de vele voorwerpen die aan het strand gevonden zijn
Foto AndnJ Lirbcrom

Haarlem zijn echte monumentenfans. Zij waren van plan
verder het land in te gaan vandaag, maar kwamen vanwege
de ontregeling van het trein-

Veel enthousiasme over
het Jutters MuZEEum
ogen.
Ook herinnert hij zich de
tocht van Amsterdam naar de
badplaats met de tram. „Ik
denk dat ik drie geweest moet
zijn, maar ik vond het geweldig. Je moest dan overstappen
bij de Tempelierstraat in Haarlem."
De vriendinnen mevrouw
Gottmer, mevrouw Dieleman
en mevrouw Steegman-Bos uit

verkeer juist in Zandvoort terecht. „We gaan ieder jaar met
elkaar op deze dag op reis. Als
je thuis blijft zitten, dan zie je
ook niks," is het motto van
Gottmer.
Het bevalt de dames prima
in het dorpje aan zee. „We hebben al lekker koffie gedronken
in de Kerkstraat en we zijn al
in de Hervormde Kerk geweest. Ik vond de preekstoel

Rimiïii als eerste

straten, Jan Maarten Pekelharing, Joyce
Schreuder.
Vormgeving/Systeemredactie:
WÏHem
Bleesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frèrejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, André Stuyfersant.
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur: dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

Preventiemedewerker Rob
Pannock van de brandweer:
„Als de tekeningen en de aanvraagformulieren binnen zijn
en de kostennota is voldaan,

Advertentieverkoop: H. van Zanten
(hoofd), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax: (023) 573.0497. E-mail: wmcommOPerscom.nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
Fax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
665.6321.

pend met een plattegrond en
verschillende brochures probeert hij de mpnumentenwandeling te ontcijferen. De eindexamenklas is een week op
studiereis in Zandvoort, waarbij de plaatsen Haarlem, Amsterdam en Rotterdam ook
nog worden aangedaan.
De leerlingen met de overigens zeer Nederlands aandoende namen als, Wiebke en
Antje vinden het museum van
Bol en Kruiswijk een heel goed
idee. „Zoiets zie je nergens,"
zegt Mirja.
Op het Gasthuishofje heerst

Alle deuren in virtueel dorp
open voor senioren
Omdat de huidige websites
van Zandvoort niet gebundeld
en slecht onderhouden zijn,
hebben
de Zandvoorters
Meeuwis de Weerd, Bert Seubring en Maarten Verheijen, alledrie werkzaam in de computerwereld, het idee gevat om
een complete website voor
Zandvoort te maken. „De website moet een weerspiegeling
worden van Zandvoort zelf.
Met als doel om een interactie
te veroorzaken tussen gemeente, organisaties, instellingen, bedrijven en personen."
Minister van Boxtel (Grote
propageerde
Steeds meer ouderen maken Stedenbeleid)
gebruik van het internet. Des aan het begin van dit jaar dat
te meer reden voor De Weerd alle gemeenten verplicht op inom ook de ouderen bij het ontwikkelen van de site te betrekken en om advies te vragen.
Als Zandvoort een eigen
website op het internet krijgt,
wat kunnen de ouderen dan
verwachten? De Weerd: „Op
een site (pagina, red.) kan men
allerlei onderwerpen voor ou- ternet zouden moeten. Ook De
deren vinden. Je moet je voor- Weerd is hier een groot voorstellen datje op de website van stander van. „Het kan voor ouZandvoort in een gang staat deren zoveel makkelijker zijn
met allemaal deuren, pp een als de gemeente ook op intervan die deuren hangt bijvoor- net staat. Stel dat je paspoort
beeld het bordje 'senioren'. Als verlengt moet worden maai-je
je die deur opent, dan kan je bent ziek of niet in staat de
weer uit verschillende deuren deur uit te gaan," hield hij de
kiezen. Bijvoorbeeld de stand seniorenraad voor. „Dan moet
van zaken over de 'stationslift'. je hemel en aarde bewegen om
Stap voor stap word je dus op ervoor te zorgen dat iemand
weg geholpen naar datgene voor jou naar het gemeentehuis kan."
wat je wilt weten."

Whizzkids willen
ook ouderen
laten websurfen

dan ga ik bij het bedrijf langs
om te kijken wat er nog aan de
brandveiligheid gedaan kan
worden. Er valt te denken aan:
nooduitgangen,
brandblussers, zelfsluitende deuren,
rookluiken, enzovoort. Dit stel
ik dan op in een brief die het
bedrijf van ons ontvangt. Afhankelijk van de kosten voor
het bedrijf stellen we een ternüjn op waarbinnen aan de eisen moet worden voldaan."
Rimini, een Italiaans restaurant aan de Boulevard Bar-

Nelleke van koningsveld

Auto's vernield

ZANDVOORT - Wat de rol
van ouderen is op de toekomstige website van Zandvoort kwam Meeuwis de
Weerd afgelopen vrijdag
graag toelichten tijdens de
seniorenraadsvergadering.
Samen met twee andere
computerjongens is hij druk
bezig om van Zandvoort een
virtueel dorp te maken. „En
daarbij willen we iedereen
betrekken, dus ook de senioren," aldus Meeuwis de
Weerd.

Brandweercommandant Schröder overhandigt de
gebruiksvergunning brandveiligheid aan de trotse eigenaars van
Rirnini
Foto Karin Schut

nog altijd een oase van rust.
Mevrouw van Keulen, bewoonster van hofje, heeft nog geen
wandelaar gezien. Ze is met
haar rijke plantentuin in de
weer. „Ik ben gewoon een
plantenfreak, dat heeft niets
met de monumentendag te
maken, hoor. Ik wist tot voor
kort niet eens dat ik in een monument woon. Ik hoorde dat
even voor de zomer van een
buurvrouw in de Agnetastraat.
Nou ik vind het wel een hele
eer moet ik zeggen."

ZANDVOORT - In Zandvoort krijgen bewoners en taezoekers in drie buurten te maken met een nieuw parkeerregime. Dit regime wordt tussen
nu en l oktober ingevoerd in
de Noordbuurt, de Parkbuurt
en de Stationsbuurt. De afge: lopen weken zijn in deze wijken borden geplaatst die
Zandvoorters en gasten op de
nieuwe regels wijzen.
Buurtbewoners hebben inmiddels een vignet of kunnen
dat binnenkort afhalen in het
raadhuis. Wie geen vignet
heeft en m deze buurt een pari keerplaats zoekt, moet vooral
op de borden letten.
In de wijken zijn 'belanghebtaendenplaatsen' aangewezen.
| Daar mogen alleen mensen
met een vergunning parkeren.
Daarnaast zijn er parkeermeterplaatsen. Hier parkeren de
houders van een parkeermetervergunning 'gratis'. Voor
deze plaatsen geldt dat zij tussen 18 uur en 22 uur exclusief
gereserveerd zijn voor de houders van dit vignet. Tussen 22
uur en 10 uur mag er door iedereen vrij geparkeerd worden. En tussen 10 uur en 18 uur
kan er door 'buitenstaanders'
tegen betaling geparkeerd
worden.
Wie op bezoek gaat bij een
kennis in een van de drie buurten, kan drie uur gratis parkeren als de gastheer of -vrouw
een bezoekersvignet heeft. Ze
moeten daarbij dan ook een
parkeerschijf gebruiken.
De parkeerpolitie ziet er in
de drie buurten op toe dat iedereen zich aan de nieuwe regels houdt maar is de eerste
dagen nog mild met bekeuringen.
Samen met de vertegeni woordigers uit de verschillende wijken wil de gemeente de
! komende tijd kijken hoe het ingezette parkeerbeleid zich
ontwikkelt. Het gemeentebestuur houdt de mogelijkheid
open om op basis van de ervaringen het beleid bij te stellen.
Reacties kunnen telefonisch
doorgegeven worden: 023574.0450

naart, is het eerste bedrijf dat
de gebruiksvergunning in ontvangst mocht nemen. Het restaurant moest de borden
'nooduitgang'
vervangen,
brandblussers ophangen en
nieuwe sloten op de deuren
zetten. Roepa en Singh Mahi,
die sinds 1992 de zaak runnen,
zijn blij met de gebruiksvergunning. Roepa: „Het is leuk
dat we de eersten zijn. Maar
uiteindelijk draait het allemaal Andere normen
om de veiligheid, daar gaat het
om."
Mevrouw van den Bos denkt
dat asielzoekers juist een verrrjking zijn voor Zandvoort. Ze
hebben in ieder geval andere
dan de ondernemers
Nieuwe buren normen
die gekant zijn tegen hun
komst.

„Zou het niet ideaal zijn als
je met een simpele druk op de
knop dergelijke zaken van achter je pc computer kunt regelen? Helaas laat de gemeente
tot nu toe het minste van zich
horen. Maar wij willen jullie om
medewerking vragen zodat andere instellingen snel zullen
volgen."
Seniorenraadslid de heer
Van de Velden had wel een
punt van kritiek op deze moderne plannen: „Niet iedereen
heeft een computer dus zal het
niet voor iedereen toegankelijk
zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we wel via de normale manier met elkaar blijven
omgaan."
Ook seniorenraadslid en gemeenteraadslid de heer Bouvé
vindt dat er nog wel wat haken
en ogen aan het idee zitten:
„Voor veel ouderen zijn deze
plannen nog te zweverig. Men
zegt wel dat het gebruik van de
computer zo eenvoudig is
maar dat is in de praktijk niet
altijd het geval. Veel mensen
zullen liever gebruik blijven
maken van de huidige faciliteiten."
De Weerd viel Bouvé meteen
bij: „Natuurlijk zullen we hier
rekening mee houden. Door alles te visualiseren wordt de gebruiker aan de hand stap voor
stap meegenomen. Uiteindelijk moet een kind van vijf ermee kunnen werken maai- ook
iemand van oudere leeftijd."

ZANDVOORT - Op de
Zandvoortselaan zijn in de
nacht van donderdag op vrijdag de ruiten vernield van vier
geparkeerde auto's. Uit geen
van de auto's werd iets gestolen. Wel werd uit geparkeerde
auto's aan de Kosterverlorenstraat en de Jan Steenstraat
geluidsapparatuur
gestolen.
Ook bij deze auto's werd een
ruit vernield. Een ingesteld
buurtonderzoek leverde geen
sporen van de dader op.
ADVERTENTIE
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MENINGEN;
Als belangrijkste reden om
in actie te komen wordt aangevoerd 'dat niemand er blij mee
is dat de waarde van zijn pand
straks gaat dalen'. Wat dat betreft kunnen alle partijen elkaar de hand schudden: bi.i
niemand is er sprake van een
humanitaire visie. Alles is puur
eigenbelang, welke drogredenen er ook worden aangehaald. Maar, in positieve zin en
niet zo eng bekeken, zou men
best wel blij kunnen zijn met
de beschikbaarheid van potentiele seizoenwerkers naast de
deur. De Duitse gasten laten
zien dat het ook anders kan.
in Zandvoort komen wonen die Dat is pas Zandvoortpromoandere normen aan de dag leg- tie!
gen dan die deze heren verkonSiclskc vun clou Hos
Zandvoort
digen.

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

GONEINj

Woensdag 20 scpl

NOTOMESS!
iii/lii, '/.hans*, liuikc

ADVERTENTIE

FRIESLANB

EEN COLLECTIE VAN
HIER TOT GINDER?

MEÜBELBOULEVARD
Haalbcrgcn Meubelen, Mijnders Meubelen, Oase,
Van Reeuwiik 1 SliiapkanicrCL'ntruni,Stok.Meubclcenter,\^lhal.

! Amsterdam

Bezorging: Vragen over bezorging donderöag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aanges
|olon bij de Nederlandse Nieuwsbladpers.

Een schoolklas van het Gymnasium Grossburgwedel uit
Hannover heeft het Jutters
MuZEEum ook kunnen traceren en niet in de laatste plaats
door het doortastende handelen van herr dr. Kurz, hun leraar aardrijkskunde. Gewa-

Volgens een artikel in uw
krant van 6 september zouden
ondernemers en buurtbewoners gekant zijn tegen huisvesting van asielzoekers in Hotel
Friesland.
Ik krijg een nare smaak in
mijn mond als ik dit lees, hoe
verschillende
ondernemers
zich in dit artikel uitspreken.
Het zou mijns inziens alleen
maar goed zijn, als er mensen

uur.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 502.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
f 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
l 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
aelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 2,10.

en het orgel werkelijk schitterend," zegt mevrouw Dieleman. „Ik vind het Gasthuishofje erg mooi," zegt mevrouw
Steegman-Bos. „We hebben
die ook wel in Haarlem, maar
hier zijn de huizen een stuk
groter."

Politie mild bij
introductie nieuw
parkeerregime

Hans van Pelt

woensdag 13 september 2000

Weekmedia 17

Avondje uit? Dansen

Het eerste goud is uoor
onze Gijsbrecht
uanAemstel.

DANSCENTRUM EN DANCE MASTERS

AD DE BRUIJN - BONEL
telefonisch inschrijven! dagelijks van 12.00 tot 21.00 uur
Aanvang cursussen vanaf zondag 24 september

Het is alles goud wal er blinkt
deze weken bij Dirck III. En u
hoeft er niet twintig uur voor te
vliegen. We hebben zes met
goud bekroonde Chateaux voor
een lekkere nazomeravond op
terras of balkon. En een
podiumplaats voor Gijsbrecht
van Aemstel. Onze jonge belofte
die heerlijk combineert met de
televisie beelden van Sydney.

Méér gezelligheid en kwaliteit v
Beginners clubs pp 5 avonden van de week. Kunt u nietiop de. ene
avond, dan konrif u toch gewoon pp een andere avond!
Privelessén mogelijk, 7 dagen per week opafspraak.
S//'onsonbeperktgratis parkeren!

Ballroom- en Latijns-Amerikaanse beginners danscursus
van 8, 13, 18 of 26 lessen vanaf 100,- p. pers.
Voor alle
beginnersparen geldt

Opendag Party
zondag
17 september
Aanvang 20.30 uur
met demonstraties

3
GRATIS
PROEFLESSEN!

Amsterdams
Stadsblad
Weekmedia geeft wekelijks zestien lokale nieuwsbladen uit. Zo'n dertig
journalisten werken op de redacties in Amstelveen, Amsterdam en
Zandvoort aan de weekbladen die een gezamenlijke oplage hebben van
meer dan een half miljoen exemplaren.

JENEVER

Vergelijkbare prijs 23r95'

In Partycentrum v.d. Adel
1185 ZP Amstelveen
Touwslagerij 11

elders A95-

Duc de Foix Penedes

Cabernet Sauvignon/Syrah

.' '©'\'
Dé topper op hel concours van
Penedès Donkerrode wijn uit
het noordoosten van Spanje
Serveer m op 16 18"C bi]
wildvlees en rood vlees
Of lekker bij een blokje kaas

elders Sr95~

Tel.: 020 6407711
en op woensdag in
Aalsmeer
in Het Parochiehuis

BOUKDICOTin

Hé,Aktie HEMA

l Met recht een Grande
j wtjn want zonder discus
^ ste bekroond met een
gouden medaille
' Opgegroeid op hoge
il
toppen en m diepe klei
' grond Ideaal bij gebraden
1
of gegrild vlees

Chateau Cap D'or
St. Georges
" St. Emilion

CAPs'OR

*M

ZANDVOORT
nu

Robijnrode Chateau niet
een gouden randje
Serveer 'm bij uw rood
vleesgerechten en u
weet waarom deze top
wijn op vele wijnconcour
sen wordt geprezen

elders

8.550

Eveneens onderscheiden met een
gouden medaille' Kortom een
frisse droge wijn om niet snel te
vergeten Heerlijk bij vis schelp
dieren en gevogelte

elders 12t95~

UitZuid-Afrika
Kanonkop Pinotage

Ontleent de naam aan een op
Zuid Afrikaanse heuvels staand
kanon uit de V O C Dat zegt
l
niets over de smaak van deze
paarsrode karakterwijn Maar
dat doet de toegekende
g
gouden Veritas medaille wel

elders n$K

Altijd het beste uoor de laagste prijs!

Amsterdams
Stadsblad

redacteur/verslaggever
(v/m)

Biiitenveldertse
Courant

BUZET CARTE D'OR VOILE FRUITIGE
RODE FRANSE WUN 10.50 Nu 8."

Diemer
Courant

Het gaat om een fulltime betrekking (gemiddeld 38 uur
per week)
Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij

de Nieuwe
Bijlmer

- een journalistieke opleiding heeft gevolgd
- liefst ervaring heeft m de lokale/regionale
journalistiek
- in het bezit van een rijbewijs
- goed m een redactieteam kan opereren, maar ook
onder tijdsdruk zelfstandig werken

Nieuwsblad
Gaasperdam

JONG BELEGEN GOU D E KAAS
l KG14Nu9."

nu

nu 2 voor 5»

8.95

Pirïa Colada
Coconut drink
0,7 liter
elders J14T

Johnnie Walker

STEENOVEN GEBAKKEN PIZZA HAM/KAAS
OF GEITENKAAS/SPEK 000 GRAM 11.95 Nu 8."

GELDERSE ROOKWORST
PER STUK 250 GRAM 3.50 Nu 2 VOOR 5."

Amstelweens
Weekblad
Aalsmeerder
Courant

Wie meer wil weten over de vacature kan contact opnemen met hoofdredacteur Dick Piet, telefoon 020562 2250.

Uithoornse
Courant

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
Hoofdredactie van Weekmedia, postbus 2201,1000 EK
Amsterdam, onder vermelding van AS/00 09.

de Ronde
Wener
Zandvoorts
Nieuwsblad

De sollicitatietermijn sluit op woensdag 27 september 2000

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

hee£t alle dranken l
ALLE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M 1 OKTOBER ZOIANGDE VOORHAAD STREKT DRUK EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN1

Ondernemersdiploma - Middenstand nieuwe stijl
-Basiskennis Boekhouden

B ComputerBoekhouden (Exact)

B PDB

-Praktijkdiploma Boekhouden

B MBA

-Moderne Bedrijfsadministratie

B PMM

-Praktijkdiploma Middenmanagement

B Basiscursus PC-gebruik
B Europees Digitaal Computer Rijbewijs

B Microsoft Office voor Windows

• PDI. 1W/2W-Praktijkdipl

ZE ZIJN ER WEER

Informatica l&2loa MN2enMC4)

B Reiswereld -SEPR-IATA-UFTM Standard en Advanced
B Basistaalvaardigheid l en II

B Nederlands op het werk voor anderstaligen

Kant en Klaar

B Kantoorpraktijk en kantoorautomatisering
B Opleiding Assistent Secretariaat

Weekaanbieding

a MBO-InDelen voor medewerkers van bedrijven

Maandag 11 september t/m
Zaterdag 16 september a.s.
Van 12:00- 16:00 uur.

• Boekhoudkundigmedewerker -Commercieel medewerker Bank

CHIQUITA BANANEN
kilo

Corn.Slesersslraat 2/2.2042 CP Zandvoort

- Ga/ileo -Reistel

1 bakje STOOFPEREN

2,95

en Verzekeringen -Commercieel medewerker Binnendienst

9 Trainingen op maat
Bel voor de Studiegids 020-5161666 of hom vooi informatie en
inschrijving naar de Schipluidenlaan 20 te Amsterdam (nasst

Geldig t/m 19 september

DIRCK III heelt meer dan 50 sltfenien. bel voer onze
over/ge vestigingen tijdens Kantooruren 0172 • 447300

De volgende cursussen
starten in september j
B BKB

GROTE KROCHT 25
ZANDVOORT
TEL: 023-5714404

HAARLEM Calrfomieplein 17 (naast D reizen)
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21
(Bi| Dirk v/d Broek Supermarkt)

'ALRAVEN VAN HAI.Ï. CoilEGH

•

GROENTE EN FRUIT

Een prachtige wijn uit het zuid
westen van Frankrijk Gewaar
deerd met een gouden medaille
De jury van het concours in Toulon
was het eens de cretes is onver
sloanbaar bij vis en gevogelte

Macon-Chardonnay
Cave de L' Aurora

l Chateau Bourdicotte Grand Vin
De Bordeaux

Voor de redactie van het Amsterdams Stadsblad zoeken wij op een korte
termijn een

ICôtesdeSaint-Mont
ICrêtesdeTillan

Station Lelylaan). C-mail: bednjfsople'dingen.mhc@roc-ams.nl
•^
maakt deel uit van ^^
legtonaal opteidir--- t centrum jmsterdam en omstreken

Vanaf heden zijn wij iedere zondag gesloten.

DINSDAG 19 SEPTEMBER a.s. om io;oo UUR
E-MAIL : tutti-frutti@wxs.nl
Amsterdam:
Maandag 13 00-18.00
Di. T/m Zat. 1000-18.00
Donderdag koopavond

Zandyoort:
Maandag gesloten.
Di. T/m Vrij. 10:00-18.00
Zaterdag 10.00-17:00

Willemstraat 27
In Pittoreske woonstraat, midden m het centrum gesitueerd,
sfeervol, halfvrijstaand woonhuis met besloten, zonnige tuin met
schuur en achterom. Het woonhuis is recent deels gerenoveerd
Woonappervlakte ca. 100 m2, gnndoppervlakte 106 m2.
Indeling: begane grand, ruime woonkamer met houten vloer,
balken plafond, open haard en mbouwkasten; ruime woonkeuken met mbouwapparatuur en toegang tot de tuin; ruime badkamer met douche, toilet en wastafel. Eerste verd.: 3 slaapkamers C.v. ketel 2000.
Vraagprijs ƒ 498.000,- k.k.
Witte Veld 61
In Park Duijnwijk gesitueerd woonhuis met voortuin met parkeergelegenheid op eigen terrein, achtertuin, schuur en achterom. Bouwjaar 1998.
Indeling. Begane grond, entree, toilet; bergkast, doorzon woonkamer (ca. 38 m2) met open trap, openslaande deuren naar terras en openslaande deuren naar achtertuin; open keuken.
Eerste verd: ruime overloop; 3 slaapkamers; werk/hobbyruimte; badkamer met douche, ligbad, toilet en wastafel Tweede verdiepmg' zolderkamer
Vraagprijs ƒ 625.000,-k.k.
Zaterdag 16 september 11.00 tot 13.00 uur Open Huis:
Dr.C.A.Gerkestraat125
In uitstekende staat van onderhoud verkerende comfortabele
vrijstaande villa met garage Bouwjaar 1995. Ruime voortuin en
besloten achtertuin. Indeling- Begane grond: entree; hal met
plavuizen vloer; luxe keuken voorzien van inbouwapp.; bijkeuken, L-vormige woonkamer met schuifpuien naar terras en tuin
Eerste verdieping, overloop; 3 slaapkamers waarvan 1 met mloopkast; luxe badkamer met hoekbubbelbad, douchecabine,
wastafelmeubel met dubbele wastafel, toilet en urinoir.
Tweede verdieping; 2 kamers met mbouwkasten.
Vraagprijs ƒ 1.190.000,- k.k.

VAN

HOE ZORGT SINGER ERVOOR DAT
Z'N MERK NIET GAAT ZIGZAGGEN?

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
-C.

H
'NVM

Co-adverteren is ook voor een naaimachinefabrikant een effectieve manier om met zijn detaillisten te adverteren zonder het zicht op z'n merk te
verliezen. Meer weten over deze gratis service? Bel het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 430 91 00 of kijk op www.cebuco.nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

%•»«"

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

ACHTERGROND

Zandvoorts
Nieuwsblad

Vleermuizen op Elswout
ZANDVOORT - Morgenavond om kwart over acht is er
een anderhalf uur durende
vleermuizenexcursie vanaf de
ingang van het landgoed Elswout. Dit ligt aan de Elswoutlaan in Overveen. Als het een
beetje donker is geworden,
kunnen de bezoekers
met een
batdetector
yerscniUende
soorten vleermuizen opsporen. Deelname kost l gulden.
Wel van tevoren aanmelden via
nummer 541.1119.

woensdag 13 september 2000

'Als meisje van

Met

De Zandvoortse Reddingsbrigade loopt
als een rode draad door haar leven.
Ankie Joustra-Brokmeier is geboren in
november 1941 midden in de Tweede
Wereldoorlog. Haar vader Ernst
Brokmeier was vanaf de oprichting bij
de Zandvoortse Reddingsbrigade
betrokken. Hij gaf onder andere morseseincursussen. Ankie is nu zelf voorzitter
van de ZRB. De laatste aflevering in de
serie Seawatch over de medewerkers van
de Zandvoortse Reddingsbrigade.

Rebel ontwerpt voor Shell
Kunstenares Marianne Rebel heeft een prestigieuze opdracht in
de wacht gesleept van de Koninklijke Shell. Zij mag de kerstkaarten voor 2001 gaan ontwerpen. De Shell heeft haar benaderd naar aanleiding van het jaarverslag van Wolters-Kluwer,
waarvoor zij ook ontworpen heeft. Het ontwerp is inmiddels
door de raad van bestuur goedgekeurd.
Zoals bekend legt Marianne zich toe op het schilderen van dikke
mensen. Het onderwerp voor de Shell van dit jaar moet gaan
over Children Care. De vredesboodschap m de kaarten wordt
Reach out and Touch. Marianne. „De gedachte erachter is het
'groeien' naar een betere wereld " Met een knipoog naar haar
dikke-mensen-kunst.

Bloeiende duinvallei

ZANDVOORT - De Vereniging
Natuurmonumenten
houdt zaterdag 16 september
een fiets- en wandelexcursie.
Deze voert de deelnemers
langs de bloeiende natte duinvalleien van Landgoed Duin en
Kruidberg. De excursie start
om 10 uur vanaf de parkeerplaats en duurt drie uur. Tijdens de excursie vertelt de
boswachter over de beheermaatregelen en de resultaten
ervan. Er zijn velden met watermunt waarop vlinders als
atalanta, distelvlinder en dagpauwoog afkomen. De velden
worden afgewisseld met stukken natuur waarop soms duizenden gentianen staan. Deelname aan de excursie kost vijf
gulden en aanmelden kan onder nummer 541.1119. Aangeraden wordt om waterdichte
schoenen mee te nemen.

Kinderactiviteiten

ZANDVOORT - De Stichting Aktiviteitencentrum heeft
voor de kinderen weer verschillende activiteiten in petto. Op vrijdag is er een kinderdisco. Deze begint om 19 uur
en duurt tot 21 uur. De entreeprijs is 3,50 gulden. Ouders
wordt aangeraden hun kinderen te brengen en te halen.
Verder heeft het centrum in de
herfstvakantie ook andere activiteiten zoals een play-taackshow, spitvoetbal en circuitrijden gepland. Mogelijk komt er
een cursus zeefdrukken en diverse workshops zoals poppetjhes maken van brooddeeg
en knutselen. Informatie over
de disco is te krijgen bij Sibbe
of Mieke, tel. 571.7113.

WEEKEÏ ,
Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(OPA).

Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Vanaf
20 uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe en don geldt: avonddienst (18-20 uur) door de
Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185. Voor vrij
tot en met don geldt: avonddienst (18-20 uur) enweekenddienst (zat. 11-12.30 en 17-18,
zon. 11.30-12.30 en 17-18) Zeestraat Apotheek, (tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat
90a, 5713073. In het weekend is
de Centraal Apotheek op de
Gedempte Oudegracht in
Haarlem zaterdag en zondag
de hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

'i

VARDE

Casper

N

A DE oorlog gingen
gedurende de wintermaanden de leden van de Brigade
Zwemmen in Stoops Bad in
Overveen. Op maandagavond
vertrokken ze met de bus van
Kerkman uit de Haltestraat.
Zelf woonde ik schuin aan de
overkant in de Haltestraat en
kennelijk leidde men pok op
voor het A- en B-diploma,
want op 8 mei 1950 behaalde ik
mijn A-diploma in Stoops Bad
en eenjaar later mijn B-diploma.'
'Door het wekelijks meegaan
met de bus en de kennismaking met de in mijn ogen oudere brigadeleden, voelde ik een
enorme band met de ZRB. Die
band werd nog versterkt door
het feit dat ik samen met mijn
broertje Ernst in juni 1950 de
eerste post Ernst Brokmeier
mocht openen. Als meisje van
negen jaar was ik zeer regelmatig op 'mijn' post te vinden.
Waarschijnlijk werd ik daar gedoogd, maar zelf had ik het gevoel dat ik daar een belangrijke plaats had.'
'In de winter bleef ik bij de
Brigade zwemmen. De bus van
Kerkman was kennelijk te
duur geworden, want de volgende jaren gingen we met de
trein naar Overveen en dan lopen naar het zwembad. Dat
was een heel avontuur. Lekker
laat in het donker (en ook vaak
de kou) over straat.'
'Bij de februari-storm van
1953 werd de bunker waarop
de post Ernst Brokmeier gegrondvest was onderspoeld en
kukelde de post voorover. Dat

Ankie JoustraBrokmeier

Muzikaal notenpakket

was een triest gezicht, dat kan
ik me nog heel goed herinneren. Dankzij de stormschadeverzekering kon de post spoedig herbouwd worden echter
op een lager niveau. Door onderstuiving bleek handhaving
van de post op dit lage niveau
niet mogelijk en in 1958 werd
de derde post Ernst Brokmeier
geopend. Ook hierbij waren
mijn moeder, mijn broertje en
ik aanwezig. Dan yolgen een
aantal jaren waarin ik vanwege
mijn school geen tijd heb voor
de Brigade.'
'Maar als ik lid word van de
Jeugdvereniging De Vliegende
Schotel, ontmoet ik daar
in 1962 Pieter
Joustra (waarmee ik inmiddels al 34 jaar
getrouwd ben) en wat schetst
mijn verbazing? Hij is zeer actief lid van de ZRB. Hij woonde
toen op de Zuid Boulevard
recht boven de post Ernst
Brokmeier en ieder vrij moment was hij op het strand te
vinden. Er restte mij dus maar
één ding. Als ik mijn vrije tijd
met Pieter wilde doorbrenegn,
dan moest ik ook lid van de
ZRB worden en mijn tijd op
het strand doorbrengen. En zo
geschiedde.'
'Vanaf 1962 speelde voor een
groot deel ons leven zich af op
het strand. Er ontstonden

Malkovich in poppenland

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem
voor leden en niet-Ieden een bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en
geen pauze tussendoor. Vanavond: 'Being John Malkovich'.
e poppenspeler Craig (John Cusack) laat zijn marionetten
D
een klassiek thema spelen: de pop die uit zijn gedwongen
keurslijf wil breken door zich van zijn touwtjes en meester te
bevrijden. De scène fungeert als metafoor voor Craigs ietwat
zielige leven. Met zijn vrouw, een extremistische dierenliefhebster (Cameron Diaz), loopt de verhouding mis en ook in de poppenwereld In'kt geen carrière voor hem te zijn weggelegd.
Door armoede en verveling neemt hij een administratief
baantje aan en valt voor de charmes van Maxine (Catherine
Keener), een immer in gestileerde maatpakken gehulde vamp
Wanneer hij achter een deurtje een verbinding naar het brein
van John Malkovichs (de filmregiseur) ondekt, wil Maxine daar
munt uit slaan. Al snel loopt de bijverdienste uit de hand.

Periode 26 augustus-1 septem- Periode 2 - 8 september
ber

Geboren: Mauro Maarten Johannes, zoon van Wilhelmus
Johannes van Hamersveld en
Corrie Janne Adriana Marja
Keur.
Getrouwd: Johnny van de
Meent en Leticia Albertina
Vlieger; Petrus Johannes van
Klaveren en Monique Helena
van Hoogstraten; Louis Jean
Marie Beerens en Jasperine
Bosschieter; Rob van Dusseldorp en Lilian Kraaijenoord;
Johan Anton Puttenaar en Nicolette Petronella Hermeling.
Overleden: Pieter Wülem Meijer (80); Jansje Lammers-Keur
(84); Theodorus Hendrikus
Hubert (73); Frieda Liesbeth
Kuhnel (77).

voor de zon.'
'In 1982 kwam ik voor de
WD in de gemeenteraad en
toen ik in 1990 de raad verliet,
kwamen Rob Vos en Torn de
Roode vragen of ik August van
der Mije m het bestuur als
voorzitter wilde opvolgen. Ik
vond het een hele eer om gevraagd te worden, maar had er
toch mijn twijfels over. Bc had
dan misschien wel de nodige
bestuurlijke ervaring, maar
kennis van boten, motoren en
communicatiemiddelen had ik
met. Rob en Tom stelden mij
gerust. Het belangrijkste was
de bestuurlijke kant en dus
heb ik de uitnodiging aanvaard.'
'Eén
van
mijn eerste taken als voorzitter was de vernieuwbouw
van de post Ernst Brokmeier.
In samenspraak met de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland werd
besloten op het bestaande juk
een nieuwe post te bouwen. De
sloop werd in eigen beheer gedaan. Het was een triest gezicht, maar op 27 juni 1992 kon
de vierde post Ernst Brokmeier feestelijk in gebruik genomen worden. De opemngsplechtigheid werd verricht
door burgemeester Van der
Heijden in samenwerking met
de drie kleinkinderen van

Dochter van een van de oprichters
is nu voorzitter van reddingsbrigade

SïAMEX
Net een stripfiguurtje. Tenminste... hij is wat groter en
minder 'spooky', maar hij is
wel net zo wit als het spookje
uit de tekenfilmserie. Ik meen
mij te herinneren van het
spookje Casper dat het ondeugend was maar wel vriendelijk.
En dat omschrijft onze Casper
compleet.
Onze Casper is van het type
Argentijnse Dog. Een jonge,
enthousiaste reu die het één
en. ander nog moet leren. Terwijl hij best goed luistert, is
het toch zaak om zijn enthousiasme wat in te dammen en
hem wat minder ondeugend te
laten ?,ijn. Speels, aanhankelijk en alert op wat zijn baasje
doet. Met andere woorden de
wil om te leren is zeker aanwezig! Gelooft u in spoken?
Casper is te gast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort
en zoekt, net als alle andere
honden en katten, een nieuw
thuis. Informatie krijgt u van
het Kennemer Dierentehuis
Zandvoort, Keesomstraat 5,
tel. 571.3888.

vriendschappen met andere
Bngadeleden die tot op de dag
van vandaag voortduren. Ik
behaalde mijn strandwachtdiploma en het Ehbo-diploma
en leerde roeien m de vlet en
varen in de kleine boten die we
in vergelijk met nu hadden.'
'In 1966 trouwden Pieter en
ik. We kregen een dochter Martme en een zoon Onno. Met de
kinderen van de andere Brigadeleden groeiden ze op op het
strand. Het was een heerlijke
tijd. Naast het echte Brigadewerk was er ook heel veel tijd
voor gezelligheid. Met mooi
weer spontaan op het strand

Geboren: Sanne Anne Maria,
dochter van Robertus Joannes
van Mechelen en Anka Geertruida de Jong; Ezra Elyas,
zoon van Olaf Ben Roselaar en
Irene Roswitha Herlaar.
Ondertrouwd: Howard John
Miller en Mijrna Helen Joyce
Dumpel: Johnny Keur en Elisabeth Boers.
Getrouwd: Berend Jan van der
Sluijs en Pascale van Beek;
Wouter Reen en Claudia Riemersma; Christiaan Ferdinandus Paulus Roozen en Natalia
Elisabeth Cornelia Sickmann;
Hendrik Johan Koning en Annemiekp Maria Oostendorp.
Overleden: Emma van AkoojjVerweij (91).

barbecuen met de haastig
thuis opgehaalde ingredienten. Makrelen vangen en roken. Dollen met een vlet in de
branding Martine en Onno
gingen in de wintermaanden
hun brevetten halen in het
Sportfondsenbad in Zandyoort en werden lid van de
jeugdploeg die in het begin van
de tachtiger jaren kampioen
werd tijdens een Bondsstranddag. Op een gegeven moment
namen de jongeren steeds
meer het werk van de ouderen
over. Pieter en ik kwamen nog
wel op het strand, maar meer

Grote rol voor
familie bij Fritures
d'Anvers en Touche
Zandvoort heeft voor een
plaats van 16 duizend
inwoners een relatief grote
middenstand. Hier vind je
nog de kleine winkels naast
de grote ketens. Toch is
ondernemen in een
badplaats soms lastig. Hoe
kijken jonge en ervaren
ondernemers tegen hun vak
aan? Deze week: historie en
nostalgie.
Fritures d'Anvers over Touche: „Al dat oude speelgoed,
hoe onderscheid Jeanne echt
van namaak?"
Touche over Fiitures d'Anvers: „Claudia heeft een veel
grotere omzetsnelheid."
ZANDVOORT - „Dat wij elkaar nu pas ontmoeten terwijl
wij eigenlijk achterburen zijn,"
zo begroeten de twee ondernemende vrouwen, Claudia Pieters van Fritures d'Anvers en
Jeanne Molenkamp (35) van
Touche, elkaar lachend.
'Sinds 1947' prijkt er op de
gevel van Fntures d'Anvers gevestigd op het Kerkplein.
„Opa Pieters had samen met
mijn Belgische oma een fabriek in frituurovens in België.
Vlak voor de ooilog was het
begrip friet in Nederland nog
helemaal niet ingeburgerd, de
apparatuur was daarom in Nederland onverkoopbaar."
„Op vakantie m Zandvoort
kreeg opa het briljante idee om
zelf een friettent te beginnen.
Als een soort showroom en om
de Nederlanders kennis te laten maken met het fenomeen
Belgische friet. Het liep uitemdelijk zo goed, dat de fabriek te
koop werd gezet en Fntures
d'Anvers een feit was," vat
Claudia Pieters (28) in het kort
de historie van het familietaedri]f samen.
Touche, voor de verzamelaar
van speelgoed, is gevestigd op

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
I
I <ÖL
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

het Gasthuisplein en heeft niet
zo'n lange historie. „Mijn eigen
zaak bestaat nu ruim vier jaar.
Maar voor die tijd heb ik dertien jaar bij een Haarlems bedrijf gewerkt dat in blikken
speelgoed doet. Datgene wat
bij mij historisch is, is het gebruikte, antieke speelgoed dat
ik verkoop," lacht Jeanne Molenkamp (35), de eigenaresse
van Touche.
„Bij Claudia is in principe iedere voorbijganger een potentiele klant. Terwijl mijn klantenkring heel specifiek is en
echt gericht naar iets op zoek,"
schetst Jeanne het grote verschil tussen hun branche.
„Ik heb veel meer concurrentie," is het eerste dat Claudia
te binnen schiet. „Mijn grote
kracht is dat ik zelf de aardappels uitzoek, soms is de oogst
uit Groningen beter dan weer
de binten uit Friesland „Ja,
per dag gaan er honderden kilo's aardappels doorheen,"
roept Claudia hard om het geluid van de aardappelschilmachine te overstemmen. „Er
blijven na het wassen en schillen altijd pitten in de binten
zitten en die haal ik er dan met
de hand uit. Stuk voor stuk,
wie krijg je tegenwoordig nog
zo gek om dit te doen," lacht ze
terwijl ze geroutineerd de bmtjes van de pitten ontdoet.
Annie en Tmus Molenkamp,
de ouders van Jeanne, staan
het grootste gedeelte van de
week in de speelgoedzaak. „Ik

KERK'DJENSTfEN'
Hervormde Kerk: zondag 10 uur prof dr H.H. Miskotte. Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur drs T.J. Koens. Agatha Kerk:
zaterdag 19 uur M. Wassenaar, zondag 10.30 uur M. Wassenaar.
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 10.30 uur ds
A.A. in 't Veld. Nieuw Unicum:

Jeanne Molenkamp van Touch (links) en Claudia Pieters van Fritures d'Anvers

Ernst Brokmeier, te weten
Ernst Brokmeier jr., Martine
Joustra en Onno Joustra (alle
drie zeer enthousiaste brigadeleden). En zo herhaalt de geschiedenis zich. Van opa op
dochter op kleinzonen en
kleindochter. Op dit ogenblik
ben ik ruim tien jaar voorzitter
van de ZRB. Het waren fijne,
gezellige, maar soms ook turbulente tijden. Dat is maar
goed ook, want een vereniging
waarin niets gebeurt en waarin
alles voortkabbelt, is geen vereniging in beweging. De ZRB
heeft m de 78 jaar van zijn bestaan bewezen dat het een orgarusatie is die met zijn tijd
meegaat.'
'Ieder jaar worden er leden
opgeleid in zwemmend redden, varend redden en Ehbo.
Ieder jaar melden zich weer
nieuwe enthousiaste leden
aan. Vrijwilligers die hun vrije
tijd beschikbaar stellen voor
de veiligheid van de strandbezoeker. Vrijwilligers die ook bij
nacht en ontij klaar staan om
de zee op te gaan als de nood
aan de man is. Vrijwilligers die
opgeroepen worden als er een
ongeluk op het strand gebeurd
is (ook buiten, wat wij noemen,
het seizoen).'
'De leden van de ZRB staan
het gehele jaar voor de Zandvoortse gemeenschap klaar. Ik
ben er trots op om voorzitter
van deze vereniging te zijn.'
ben blij dat ze dat willen doen;
zij werken vijf dagen en ik sta
op mijn twee vrije dagen in de
winkel."
Jeanne heeft namelijk een
fulltime baan bij een Libanese
luchtvaartmaatschappij
als
vrachtcontroller. „Deze zaak is
mijn hobby, want als ik alleen
hiervan moest leven zou het
eigenlijk niet kunnen," vertelt
zij openhartig. „Alles dat hier
in de winkel staat, is betaald,
daar ben ik trots op. Ik heb
geen schuld en prakkizeer er
niet over om een lening af te
sluiten om de inkoop te bekostigen."
„Echt van namaak onderscheiden, dat is de grote
kunst," lacht Jeanne zij pakt
een Dinky Tpy uit het rek en
wijst de slijtplekjes op het
oude autootje aan. „Kijk, hier
heeft veertig jaar geleden een
klein jongetje mee gespeeld, je
kunt goed zien waar hij zijn
speeltje vastpakte." Liefdevol
zet zij het kleinood weer terug
tussen de honderden andere
blikken speeltjes, poppenhuisspulletjes en serviesjes. „Via
mijn eigen website bied ik ook
mijn assortiment oud speelgoed te koop aan. Vooral in
Amerika ben ik zeer populair."
„Mensen vragen mij ook
waarom ik niets aan het interieur verander," vertelt de eigenaresse van Fritures d'Anvers. „En dan zeker op al die
andere patatzaken gaan lijken,
mooi met hoor. In het pand
waar nu Scandals zit, zat voor
de oorlog slagerij Hek. Mijn
pand was zijn slachthuis, de
deuren zijn inmiddels gerestaureerd maar authentiek gelaten. De tegeltjes aan de wand
zijn honderd jaar oud, de vleeshaken van toen hangen er
nog."
„Na opa en oma namen mijn
ouders Jenny en John de zaak
over. In die tijd konden de badgasten op het strand alleen een
kopje koffie en een ijsje op het
strand krijgen. Ze kwamen dan
om vijf uur hongerig van het
strand en pikten 'en passant'
een patatje mee. Nu kan men
een complete maaltijd op het
strand krijgen en komen veel
toeristen niet eens meer in het
dorp."
De twee hardwerkende jonge vrouwen zien hun toekomst
rooskleurig, de zaken gaan
goed. Jeanne van Touche zou
haar zaak nog wel eens willen
verhuizen. „Ik zou in de toekomst best in de Haltestraat of
de Kerkstraat willen zitten, alleen zijn de huren daar idioot
hoog."
„Ik heb geleerd niet te ver
vooruit te kijken," zegt Claudia wijs. „Maar als ik ooit een
gezinnetje wil gaan stichten,
dan zal ik moeten stoppen.
Het zou wel eens kunnen zijn
dat de historie van de familie
Pieters en Fritures d'Anvers
na mij ophoudt."
Marleen Grotenhuis

Veel mensen waren in de ban van de Carmina Burana en dat was
te merken aan de reacties op de muzikale septemberpuzzel. De
Carmina Burana koorts is inmiddels overgewaaid. De hoofdprijs
van onze muzikale september puzzel is gewonnen door D. van
Dam-Lefferts, Haarlemmerstraat 3 in Zandvoort. Zij heeft gewonnen een waardebon ter waarde van honderd gulden, naar
keuze te besteden. De bon is beschikbaar gesteld door Combi
Menno Gorter, Grote Krocht 26 in Zandvoort.
De tweede prijs gaat naar C. Kaufman, Pasteurstraat 25 in
Zandvoort. Zij heeft gewonnen een muzikaal notenpakket ter
waarde van vijftig gulden. Het pakket is beschikbaar gesteld
door C'est Bon, Kerkstraat 2a m Zandvoort.
Gefeliciteerd!

Busje snapt het niet
Een bewoner van Nieuw Unicum stond donderdagavond om half
twaalf in zijn rolstoel te wachten achter het gemeentehuis. Zoals
gewoonlijk had hij de raadsvergadering bijgewoond en om elf
uur afgesproken met vervoerder Mobimax. Er was echter geen
bus te zien. De portier van het gemeentehuis belde naar de
centrale. Volgens de dienstdoende mevrouw was er wel een
busje geweest, de Unicum-bewoner stond echter bij de verkeerde uitgang. De buschauffeur was aan de voorkant van het gemeentehuis gestopt. Het feit dat de voordeur alleen via een hele
hoge trap te bereiken is en totaal met geschikt voor rolstoelers,
heeft de chauffeur blijkbaar niet aan het denken gezet. Op de
klacht dat er maar geen verbetering wil komen in de service,
dacht de mevrouw te moeten antwoorden met: 'Ze stappen er
toch zelf elke keer weer in'. Alsof er een keuze is.

Creatief publiek

Het raadslid Fred Kroonsberg (PvdA) liet zich in de raadsvergadering bezorgd uit over het amusementsgehalte van de gemeenteraad. Vooral de begrotingsbehandeling ziet hij met angst en
beven tegemoet. Het raadslid hoopt dan ook dat de presentatie
ervan niet al te zouteloos is. 'Het moet niet zo zijn dat de pers
erbij in slaap valt,' liet hij zorgelijk weten. Vanaf deze plek willen
we meneer Kroonsberg geruststellen. De pers houdt zichzelf wel
wakker met wat creatief tekenwerk. Zo had de gemeentevoorlichter een mannetje met bril (zelfportret?) op papier staan en
de lokale pers een punkertje. De lokale columniste maakte het
helemaal bont. Ze hield zich bezig met het tekenen van een
peper-en-zout-stel waarvan de trekken verdacht veel leken op
die van wethouder Marijke Herben en burgemeester Van der
Heijden. Alleen de puntmuts konden we niet plaatsen.

Duiven geen hobby
De gemeente heeft een merkwaardige fout gemaakt. Dat vindt
althans de heer Bos uit de Gerkestraat. Wat wil nou het geval:
Een van de buurtbewoners had een bouwtekening ingediend
voor de een duivenhok. Het hok is 11 meter lang en daar kunnen
heel wat duiven in. Nou wil de gemeente geen duiven in woonbuurten omdat niet iedereen blij is met duivenpoep op zijn
ramen en schuttingen. De duivenliefhebber vond echter een
manier om toch een vergunning te krijgen. Hij diende dezelfde
tekening in, alleen heette het bouwwerk nu 'hobbyruimte'. Voor
de buurtbewoners reden om verhaal te halen bij wethouder
Marijke Herben. Die beloofde het voorval in het college te bespreken.

Geen kip in de kerk
De lokale Raad van Kerken organiseert zaterdag 23 september een culinaire route langs de vier kerken van Zandvoort. In
ieder kerkgebouw wordt een speciaal kindermenu geserveerd
Soms het menu klaar. Maar soms moeten de kinderen zelf aan
de slag met allerlei ingrediënten. Van brooddeeg worden figuren
gemaakt, de kinderen mogen snoepkettingen rijgen en bijvoorbeeld appels versieren Trek gekregen? Vanaf 14 uur start de
route vanuit de St. Agathakerk. Deze is te vinden aan de Grote
Krocht.
ADVERTENTIE

eptember
Speciaal voor de lezers van
-f4et Zandvowts Nieuwsblad

Onbeperkt
Heerlijke
Zeeuwse mosselen
Geserveerd met 3 soorten sausjes,
stokbrood en Franse frietjes,
natuurlijk geniet u gratis van ons saladebuffet!

ƒ 32,50 per persoon
Lekker gezellig !
vow reserveringen
O23 S7&07BO
WORI WVIDF HOM'ITALITY

Burg. van Alphenslraal (33, 2041 KG Zandvoort

woensdag 13 september 2000

Weekmedia 17
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro advertenties kunnen worden ge?et ovor 1 of 2 ko
lommun breedte in diverse lettergrootten evenlueel met
bedrijfslogo/vignet
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinatios

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F O 57 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 10 00 uur

Ed. 1 t/m 10:
G edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Gourant. de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Cournnt
F A 29 per millimeter Sluitingstijd maandag 1 5 00 uur

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant. Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1,98 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 1000 uur

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6,60 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekenmg gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied een bewijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl 1 7,5 °/o BTW
U kunl de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten lef. 023-571 77 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan.
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort
De sluitingstijden gelden voor plaatsing m dezelfde week

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.
Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op AT5
Text.

Praten over het einde van je leven en dat van anderen...
Doe je dat wel eens?
Humanitas, het Humanistisch Verbond en de AWL
organiseren gezamenlijk in oktober a.s. de cursus
Praten over de Dood verrijkt je leven.
Info: 020-622 24 04 (dagelijks van 10-12 uur)
ROUWVERWERKING
Mededelingen
Humanitas, het Humanistisch
Verbond en de AVVL begeleiMediation helpt.
den in de regio Amsterdam en CONFLICT?
Bureau Van Wezel, erkend
Amstelveen mensen in het
mediator. Info: 020-6999004,
verwerken van verlies.
Eind september a.s. start weer e-mail: ivanwezel@chello.nl
een lotgenotengroep.
Snel een Micro-advertentie
Aanmelding en info:
opgeven?
Mw Corrie Lagendijk tel. 020Bel 020-5626271
641 57 28. Mw Sonja Schuit
of fax uw tekst
naar 020-6656321.
tel. 0251-652638.

Uitgaan

BOEKHOUDER (m/v)

Verhuizingen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800

SAABservice Molenaar BV
Rep., onderhoud en APK
SAAB 9,3 - 9,5 - 900 - 9000
Eigen rev.afd. voor SAAB
motoren/versn.bak.
Div. SAAB occ. + CABRIO's
Tel. 023-5614097

Motoren

Personeel gevraagd
Algemeen
Voor onze swingende slagerijen in Zandvoort en
A'dam Z/O zoeken wij een

Dynamische Toonbank Slager m/v
met veel eigen inbreng en enthousiasme

goed salaris + winstdeling,
direct beginnen.

Chateaubriand

Open Dag La Verna
La Verna, Franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling,
houdt zaterdag 16 september open dag van 14.00 tot 17.00
uur Er is gelegenheid om te proeven van de cursussen
van dit voorjaar' enneagram, tekst lezen,
mandala tekenen en het zonnelied
Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam.
lnformatie.020-346 75 30 http://www.laverna.nl
Avond opleiding

Toerisme
SEPR-1 vooro.a.
reisbureaumedewerk.
m Amsterdam en Haarlem.
Startdat. sept. Inl:
Inst. Bernel 023-5325491
www.bernel.myweb.nl

Gitaarles
voor beginners en gevorderden Bel Rein voor een gratis
en vrijblijvende proefles.
020-6944261
Nieuwe cursus AIKIDO,
geweldloze zelfverdediging in
Amstelveen Info 0204706936 na 18.00 uur
BEWUSTZIJNSTRAINING
voor mensen uit het bedrijfsleven. 023-5361372
b.g.g. 0228-312516
Vakopleding Nagelstylmg en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914
HEBREEUWS LEREN'
Vanaf oktober in Amsterdam.
Info St. Tarboet 020-6405914.
WISKUNDE / ECONOMIE
voor scholieren. 020-6158272.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
RIMEC UITZENDBUREAU zoekt voor een bedrijf op
luchthaven Schiphol:
BAGAGE-/PLATFORMMEDEWERKERS
Stevig aanpakken maar goed verdienen... Met een
Schipholpas kan je direct aan de slag! Heb je deze nog niet?
Geen probleem en bel voor informatie 020-3051188.

PROMOTIETEAM

zoekt promotors/begeleiders voor landelijke campagnes.
Bellen tijdens kantooruren 020 - 6343702
Dans- en
Gevraagd per direct: enthou- Ooit de plantjes buiten willen
balletles
siaste mensen voor promo- zetten? Kom ze dan eerst bij
tiewerk op beurzen, braderie- ons sorteren! Capac zoekt
SALSA WORKSHOP Elke en en evenementen. Leeftijd voor de grootste bloemenveizondagmiddag van 16.00 tot onbelangrijk, zeer goede ver- ling ter wereld collega's die
19.00 uur. Borgerstraat 112, diensten. Bel voor info:
per direct kunnen beginnen.
tel. 020-6737269.
Bel snel: 0297-381 420.
06-12425429.

Lichaamsverzorging
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ245,- p./dag!
Bel 0900-203 2030 (1 ,5 gpm)

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Administratief/kantoorpersoneel

RIMEC UITZENDBUREAU zoekt voor diverse grote relaties in
Sportmassage, ontsp. mas- en rondom Amsterdam
sage Shiatsu, voetreflex, ook
RECEPTIONISTES.TELEFONISTES (PT/FT)
zonnebank. Tel. 023-5714092

Dieren en
-benodigdheden
Weg. verhuizing B'land: Zoek
ser. adres voorzr lieve, act.
10-jr. kleine hond (5 kg), teef,
gester., ingeënt, zw./ kortharig.
Liefst bij lem met tuin. Tel.
020-6185893 (na 18 u.)
Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.

Verzamelingen
GROTE TREINENBEURS. Amstelveen-Zuid
zat. 16 september (10-15 uur) Keizer Karel College, Elegast 5.

Consument en Veiligheid is het kennis- en ontwikkelingsinstituut voor de preventie van ongevallen in de privésfeer. Wij
onderzoeken omvang, ernst, kosten en toedrachten van ongevallen en ontsluiten wereldwijd kennis over doeltreffende maatregelen om de veiligheid in de woon- en leefomgeving aanmerkelijk te verbeteren. Consument en Veiligheid telt ruim zestig medewerkers en is gevestigd in Amsterdam.
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

T.k.
HONDA
XL 600V
TRANSALP, b.j. '89, 27.000
miles, nette motor. Prijs
ƒ6.000,-.Tel. 020-6332941.

Nederlands Grootste
Tevens zoeken wij een
VLOOIENMARKT
• vakbekwame horecaslager
Veemarkthallen Utrecht
• parttime/fulltime verkoopmedewerker
16-17 sept. Org. v. Aerle SBS6 text 650
EEN FEESTJE ?
Bel snel 023-5719067 Dhr M. Horneman
Evenementen
Reserveer nu bij het
020-6974728
gezellige Restaurant
GROTE
VLOOIENMARKT
"De Pannenkoek Farm"
IN AMSTERDAM NOORD
Kerkstraat 10ain
Zond. 17 sept. 10.00-17.00 u.
traiteur en vleesspecialiteiten
Zandvoort
Sporthal DE WEREN (Beem023 - 571 94 98
GLAZENWASSERIJ EN DIENSTVERLENING
sterstraat, afslag Durgerdam)
Sportcafé Zandvoort voor Inl. Midland BV 033-4751167.
M. v. Leeuwen v.o.f.
bruiloften, recepties, persovraagt voor werkzaamheden m A'DAM en OMSTREKEN
OPEN ATELIERS
neelsfeesten,
verjaardagsAmsterdam
ERVAREN GLAZENWASSERS /
feestjes,
catenng. 023- Nieuwmarktbuurt
16 en 17 september.
HALFWAS GLAZENWASSERS
5715619,06-54616812.
v.a. 12.00 t/m 18.90 uur.
Geboden wordt een goed salaris, bij gebleken geschiktheid
een vast dienstverband. Voor inlichtingen kunt u contact
Overzichtsexpositie in de
Don.dag/dansontmoetmgsav.
opnemen tijdens kantooruren onder nummer: 020-4480976.
Stopera, Amstel 1
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
VLOOIENMARKT ZONDAG
Uw bedrijfslogo/vignet
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!
17 sept. Sporthal Zeeburg,
Zeeburgerdijk 621,
Particulieren
in uw MICRO-advertentie?
Amsterdam. Van 10-17 uur.
ontvangen
020-6425871
50% kortingi
Informeer naarde mogelijkheden.

Opleidingen en cursussen

MUSEUM

Jij weet technisch van alles en nog wat van PC's en Internet en
wilt met jouw kennis graag mensen op weg helpen.
Jij krijgt een training over dit nieuwe concept en daarna kun je
Financieringen
De afdeling Commerciële Zaken van het Van Gogh Museum meteen aan de slag. Intentie: vast contract. Interesse?
Bel meteen en maak een afspraak 020-30 51 188.
Uniek in Nederland! Geen te Amsterdam, zal zijn internationale commerciële activiteiten in
Autoverzekering BKR-toetsing, maar toch geld. een nieuwe zelfstandige rechtspersoon voortzetten.
Oppas en au-pair
Als gevolg van deze organisatorische herschikking is er een
0900-20 20 720.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
vacature voor de functie van:
blijft toch goedkoper!
Wij zoeken een energieke
Bel nu: 023-5714534.
'MOEDER' voor ons en onze AU PAIRS bieden zich aan,
zoons 3 en 6 jr, voor 4 dgn
op korte termijn mogelijk,
Diversen
v.a. 11.30 t/m 17.30 u. l.b.v. bel voor info: 0297-522044.
rijbew.
Lft.
v.a.
30
jr.
Werkster
EEN FEESTJE ?
met controllingsaspecten
aanwezig. Br.o.nr. 20960273
Reserveer nu bij het
bur. v.d. bl.
gezellige Restaurant
FUNCTIE-INHOUD:
"De Pannenkoek Farm"
• inbrengen van boekingsgegevens in het geautomatiseerde
Kerkstraat 10a in
Horecapersoneel
systeem
Zandvoort
•
verzorgen
van
de
crediteurenen
debiteurenadministratie
RIMEC UITZENDBUREAU zoekt voor een 4**" hotel in
023 - 571 94 98
• bijhouden en (laten) verwerken van gegevens m.b.t.
Amsterdam Centrum:
personeel en salarissen
KELNERS/KOKS
Woonruimte te huur aangeboden • opstellen van en rapporteren over balans en kwartaalcijfers Vind jij het leuk om iemands
verblijf nog verder te optimaliseren
•
maken
van
overzichten
ten
behoeve
van
de
begroting
en
met een perfect opgediend hapje of drankje?
Te huur: Zandvoort-C.: gestoffeerde bovenwoning m. 2 slaapjaarrekening
Bel dan voor meer informatie 020 - 3051188.
kamers, keuken, badkamer m. d/t, ƒ1.489,- p/mnd incl. voorverzorgen van fiscale aangelegenheden
Café Neuf -ontbijt, lunch,
schotbijdrage g/w/e; waarborg ƒ3.000,-; contractkosten ƒ425,-; •• opstellen
en
analyseren
van
managementinformatie
diner- in Zandvoort, is op zoek
Cense & van Lingen Makelaars o.g. tel. 023-5732880.
naar enkele nieuwe fulltime
Gerenoveerde woning in Oud Micro-advertentie versturen FUNCTIE-EISEN:
collega's:
per post? Ons adres is:
West, huur ± ƒ850 p/mnd.
• opleiding op HBO niveau (financieel economische richting)
Medew. Keuken/Bediening Micro's Weekmedia
Gevr.: huurster die meewerkt
• enige kennis van personeels- en salarisadministratie
36 upw., dagdiensten 08.45Postbus 156
aan kunstfotografie (tot 30 jr).
• kennis van Excel en Exact
17.45. Medew. Avondkeuken
1000 AD Amsterdam.
Br.o.nr. 20938501 bur. v.d. bl.
• relevante werkervaring
38
upw.,
avonddiensten
• zelfstandig en accuraat kunnen werken
15.00-23.00. Ben je geïnteWoonruimte te huur gevraagd
resseerd in één van deze
ARBEIDSVOORWAARDEN:
functies, bel dan met Café
•
fulltime
aanstelling
(36
uur),
aanstelling
voor
12
maanden
Werkende vrouw (24 jr) zoekt
Neuf en laat je naam en teleMet SPOED gezocht voor net, zelfst. woonr. in/nabij A'dam- • bij gebleken geschiktheid is een vaste aanstelling mogelijk
foonnummer noteren. Wij
Centrum,
niet
Z.O.
of
N.
Max.
•
salarisindicatie
afhankelijk
van
leeftijd
en
ervaring
bedraagt
jong werkend stel: woonruimte
nemen dan zo snel mogelijk
min. ƒ4012,- en max. ƒ5132,- bruto per maand
voor perm. bewoning. Met ƒ1500 incl. Tel. 030-2382030.
contact met je op. Café Neuf,
• ingangsdatum zo spoedig mogelijk
min. 2 kamers, max tot ƒ1100
Haltestraat 25, Zandvoort,
eigen kdt. Tel. 06-16606696. Nette, werkende man (27)
tel.: 023-5713722.
zoekt rustige woonruimte. Tel. INFORMATIE OVER DE FUNCTIE EN SOLLICITATIE:
020-3632334.
Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij:
Kennismaking
Cor Krelekamp (hoofd Commerciële Zaken) 020-3445888.
De sollicitatiebrief met CV, vóór 27 september 2000 richten
Bedrijfshuisvesting
aan het Van Gogh Museum, t.a.v. de heer C.J. Krelekamp, REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
te huur aangeboden
Herengracht 472-1,1017 CA Amsterdam.
Wat moet u doen?
AMSTELVEEN - kantoorunit
1. Kies een leuke advertentie
Particulieren
t.h. 43 m2. Uitstekende locatie.
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
ontvangen
Receptioniste en telefoniste.
het hoofdmenu een 4
50% korting!
Airco. Prima bereikbaar ook
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
o.v. Info.: KCM 020-6008975.
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Personenauto's
te koop aangeboden
Oproepen

VAN G O G H

Je bent voor mij het geluk in
RIMEC UITZENDBUREAU zoekt voor een nieuw project van mijn leven, de grootste schat
een groot Telecombedrijf in Amsterdam:
mij eens gegeven... Mannen
luister voor meer info direct
MEDEWERKERS CUSTOMER CARE (pt/ft)
naar: boxnummer 238870.

Regio Amsterdam. Indien geen werkervaring, dan wel opleiding vereist.
Functie-eisen: MBO-niveau, servicegericht, ABN-sprekend,
communicatief en sociaal vaardig en stevig in de schoenen
staan. Bel voor meer informatie 020 30 51 188.
RIMEC UITZENDBUREAU zoekt voor een marktonderzoek in
Diemen'

receptioniste/administratief
medewerker (m/v) (0,4 fte)
TAKEN
- Bediening van de telefooncentrale
- Ontvangst en doorverwijzing van bezoekers
- Afhandeling van aanvragen voor informatiematerialen
- Aanvullende administratieve werkzaamheden m.b.v. Exact

Hou jij van sauna en klassieke
muziek? Ik ben een onafhankelijke en alleenstaande dame
van 53 met kort blond haar en
PROFIEL
1.60 groot. Ik zou eens met je
- Opleiding op HAVO-niveau of een vergelijkbare combinatie willen gaan eten. omgeving
van kennis en ervaring
van 040. Boxnummer 371841.
- Ervaring met een telefooncentrale (VOX 5310) en MS Word
- Goede kennis van de Engelse taal
- Organisatorische vaardigheden
- Goede contactuele eigenschappen

Ik zoek kennismaking met een
leuke jongen die van humor,
gezelligheid, dieren en uitgaan
houdt. Op de box krijg je meer
info over me. Boxnummer
272902.

keer maar
naar een
met goed
jaar. Box-

23-jarige jongen is op zoek
naar een leuke vrouw om een
leuke, vaste relatie mee te
beginnen! Dus bel hem maar
snel op: boxnummer 832678.

Ik, vrouw 50, reislustig, veel
vrije tijd, gevoel voor humor,
rook en drink niet. Hou jij van
uitstapjes, vakanties enz? Bel
mij! Boxnummer 379204.

Ik, leuke meid uit de randstad,
1.67, zoek geen man om me
te onderhouden maar om me
lief te hebben! Boxnummer
379483.

SAMANTHA, jonge vrouw
met blauwe ogen, 1.80 groot,
24 jr. Ik zoek een leuke man
voor vriendschap. Boxnummer361820.

Jonge vrouw 34, 1.83, slank
zoekt swingend maatje. Reactie inspreken op: Boxnummer312994.

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Clubs en privéhuizen
Wil je de uitdaging aan met 2
Holl. vrouwen van 40 en 35
jaar in zeer druk privéhuis in Micro-advertentie versturen
Tilburg, geopend ma.- t/m
per post? Ons adres is:
vrijdag van 12-12 uur. VerMicro's Weekmedia
diensten: 60 % voor jou. Intern
Postbus 156
gratis. Tel. 013-5432203 of
1000 AD Amsterdam.
06-22881874. Adres:
Spoorlaan 20 Tilburg.

0906-lijnen
POSTCODE DATING!
Vrouwen 18-55 geven telnr.
Vrouwen zoeken snel contact. voor contact!
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
Bel: 0906-18.22 (1gpm)
SBS-6 text pagina 745
SEKS ALARMNUMMER
Geen wachttijden, geen
Direct lekkere livesex! 99cpm
saaie intro's. Direct apart!
0906-0611
0906-1721 (100 cpm)
Oudere vrouwen. Direct apart
Postcode daling: vrouwen
met een oudere vrouw.
uit jouw postcodegebied!
0906-97.57 (65 cpm)
0906-17.17 (60cpm)
Geen 0906 op je rekening! Bel
Nu AFSPREKEN? Kijk op nu gratis de datinglijn 0800SBS 6 txt pag. 745 en bel 4910 (b.g.g. 010-2946166).
0906-1588 (99 cpm)
Secretphone! Live afluisteren
Bel 020-5626271 voor het van hete seksgesprekken.
snel opgeven van uw Micro- pm 99c 0906.3203244
advertentie.

Omdat u niet zonder kunt!

Zand voorts
niSüeuwsblad
Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkanende
Sig. magazijn üssenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klem
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

WIJ BIEDEN
Het betreft een aanstelling van één jaar, bij goed functioneren
bestaat daarna de mogelijkheid voor een vast dienstverband.
Het salaris bedraagt ƒ3050,- tot ƒ4261,- bij een fulltime aanstelling (schaal 5 BBRA '84 d.d. 1-08-2000). De aanstelling is
voor 4 ochtenden per week van 8.30 uur tot 12.30 uur.
INTERESSE?
Inlichtingen over de functie kun je inwinnen bij Saskia van
Kooten, tel. 020 5114517. Schriftelijke sollicitaties met cv graag
voor 29 september richten aan Consument en Veiligheid. Saskia van Kooten, Postbus 75169, 1070 AD Amsterdam onder
vermelding van 'soll. receptie' in de linker bovenhoek van de
envelop.

Automatiseringspersoneel

Voor de particulier
ITS BESTTO BE DIRECT
Dell Computer ontwerpt en fabriceert computers volgens specificatie van de afnemer, zonder de prijsverhogende tussenkomst van dealers en zonder voorraden. Hierdoor ontvangt de
klant altijd de nieuwste, bewezen technologie van topnamen
als Intel, Microsoft, 3Com en Novell tegen de laagste marktprijzen. Wereldwijd werken ruim 25.000 medewerkers bij Dell,
waarvan 250 in Nederland. In verband met de toenemende
groei van de Technical Support afdeling is de ITé Groep voor
Dell Computer b.v. op zoek naar

10 TECHNICAL SUPPORTERS
Heb je:
- ervaring met PC-hardware en Windows 95/NT;
- MBO werk- en denkniveau;
- interesse in PC's en PC-netwerken

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak bel
je met Irina Raimondo, tel: 020-5864433. Of stuur je sollicitatiebrief met c.v. naar: ITé Groep b.v., Coengebouw 6e etage,
Kabelweg 37,1014 BA Amsterdam. E-mail: amsterdam@ite.nl
De ITé Groep maakt onderdeel uit van KSI International N.V.
en is gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van automatiseringspersoneel. De ITé Groep heeft vestigingen in
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort,
Arnhem , Eindhoven, Maastricht, Groningen, Zwolle, Breda en
Den Bosch.

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere

SECRETARESSE (pt)
die de 10 makelaars zal ondersteunen in hun werkzaamheden.
Functie-eisen: pro-actief, goede beheersing Ned./Eng„ afgeReparatie en
ronde secretaresse-opleiding, goede typevaardigheid.
Kunst en antiek
Intentie: vast contract. Geïnteresseerd? Bel voor een afspraak Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++,
onderhoud
met RIMEC Uitzendbureau 020-30 51 188.
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
Schilder heeft nog tijd voor
Veilinggebouw Amstelveen binnen- en buitenwerk, vrijblijjuiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijSnel een Micro-advertentie opgeven?
HEDEN INBRENG voor vei- vend
dag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
prijsopgave. Tel.
Bel 020-5626271 of fax uw tekst naar 020-6656321.
hng 16 en 17 oktober Spinnerij 5719800 na 19.00 uur.
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
33, Amstelveen, 020-6473004
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 1 2, Zandvoort.

Dan bieden wij:
- een uitzendcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
- goede doorgroeimogelijkheden;
- een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een winstdelingssysteem);
- interne cursussen t.b.v. nieuwe ontwikkelingen op soft- en
hardwaregebied;
- externe opleidingen (Novell/Wïndows NT);
- de beschikking over testruimte buiten werktijd.

10 OPERATORS
die bij voorkeur ervaring hebben met telefonisch enquêteren,
een goede telefopnstem hebben en minimaal 5 dagdelen beschikbaar zijn. Bij goed functioneren ga je van project naar
project (en werk je dus langere tijd). Bel voor meer informatie
0203051 188.
Voor een makelaar in vastgoed zijn wij op zoek naar een:

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Vincent is mijn naam. Ik ben Gescheiden vrouw van 34 jaar
een leuke jongeman, 28 jr, heeft 4 kinderen en zij houdt
donkerblond haar, blauwe van vakanties, uit eten, biosogen en een normaal postuur. coop, pretparken, ben geen
Ik ben een beetje verlegen en disco- of bartype en zij zoekt
hou van stappen, bioscoop en een leuke man tussen de 30uit eten. Z.k.m. ser. vriendin 40 met een vaste baan.
tot circa 30. Boxnummer Boxnummer 289157.
701898.
Goed uitziende,
jeugdige,
Mijn naam is Harry, ben 37 en verzorgde vrouw cp HBO
zie er nog jong, leuk en fris uit. niveau en geen dennetje. Ik
Ik hoop dat jij ook aantrekkelijk zoek een leuke man, blank of
bent. Ik studeer en werk. Re- donker als het maar geen
ageer gerust, daar krijg je grijze muis is. Durf jij in te
geen spijt van. Boxnummer spreken?
Boxnummer
772916.
302825.

Niet zomaar een
serieus op zoek
ongebonden man
niveau vanaf 50
nummer 260909.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

l

6 06

t/m 4 regels

1 8,08

t/m S

regelt

1 10,11

1/m 6

regels

1 12,13

t/m 7 regels

1 14,15

t/m 8 regels

f 16,17

t/m 9 regels

1 18,19

t/m 10 regels

1 20,21

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

woensdag 13 september 2000
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KENNEMER GOLF & COUNTRY CLUB
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige functionaris zoekt
de Kennemer Golf & Country Club per l november
a s een

Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant en de
Ronde Vener zijn vier van de zestien lokale nieuwsbladen van Weekmedia
BV. De redactie in Amstelveen verzorgt de berichtgeving voor deze weekbladen. Binnenkort is daar plaats voor een parttime

redacteur/verslaggever
(v/m)
Het gaat om een betrekking van 16 uur (maandag en
dinsdag).

Amsterdams
Stadsblad
Buitenveldertse
Courant

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij:
- een journalistieke opleiding heeft gevolgd
- liefst ervaring heeft in de lokale/regionale
journalistiek
- in het bezit is van een rijbewijs
- goed in een redactieteam kan opereren
- maar ook onder tijdsdruk zelfstandig kan werken
Vooralsnog gaat het om een arbeidsovereenkomst
voor een jaar. Honorering geschiedt conform de CAO
voor huis-aan-huisbladjournalisten.

CIÜCTJS

De redactie in Amstelveen bestaat uit een betrekkelijk
klein, hard werkend en enthousiast team dat zelfstandig nieuws vergaart en bewerkt. Elke redacteur heeft
een eigen aandachtsgebied. Voor de collega die wij
zoeken is dat De Ronde Venen (Mijdrecht, Wilnis en
Vinkeveen).

is op zoek naar een
ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER m/v
Een administratieve baan zonder buro !!!!!!!!

Wie meer wil weten over de vacature kan contact
opnemen met redactiechef Robbert Wortel of zijn
plaatsvervanger Frank Kuijpers, telefoon 020347.3400.

Voorde uren van 8.00 uur t/m 12.00 uur (gemiddeld 20 uur per week)
in een rooster van 4 dagen werken en 2 dagen vrij, enz.
Wij hebben plaats voor mensen die de eigenschap bezitten om
nauwkeurig te willen werken en zich goed kunnen concentreren.
30 Jaar of ouder geen bezwaar, ook herintreders zijn van harte welkom.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
Hoofdredactie van Weekmedia, postbus 2201, 1000
EK Amsterdam, onder vermelding van AS/00.08.

MEDEWERKER AMUSEMENTSCENTRUM m/v

Uithoornse
Courant
de Ronde
Vener
Zandvoorts
Nieuwsblad

GLASZETTERS
LEERLINGGLASZETTERS

AMSTERDAM
Dak-, lood- en zinkwerk

vraagt met spoed

volslagen dakdekker
i. b. v. rijbewijs

Wij bieden hoog salaris, extra premies
voor werken buiten diensttijd.

leerling dakdekker

KEUR GLAS BV

die ervoor opgeleid willen worden.

Paradijsweg 2
2042. GC Zandvoort

Brugstraat 7, 2042 LG Zandvoort.
Fax 0235731 393

tel. 023-5715602

TELEFOON O23 5731390

of

jongens

GA KRANTEN
BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.
Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen ...

Nieuwe

agmg

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

volg een parttime cursus voor leuk werk!
Er zijn m Verschillende functies in de horeca
opleidingen
l Gids/reisleider
1
voor:
l Medewerker reisbureau (SEPPR 1)
• Management en communicatie
B Chocolaierie en Pafisserie

interlanden sprelgroGp

Vraag informatie aan:
training &

opleiding

Elondsstraaf 175,1016 SB Amsterdam Telefoon 020 SIS 03 29

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.

D
"AK
r
VxENl
•ENTRALE

- In bezit van rijbewijs
- vakbekwaam
- regelmatig meedraaien in de standby
weekenddienst is een vereiste

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

HDfi)(^©©

Schriftelijke sollicitatie vóór l oktober a.s te richten
aan C. Receveur, manager, Kennemer Golf & Country Club, Postbus 85, 2040 AB Zandvoort.
Nadere inlichtingen bij- C. Receveur, manager, tel.
023-57! 2836 of mr A. Broekers-Knol, secretaris, tel
overdag 071 -5277627, tel 's avonds 023-5251052

Wij zoeken met spoed:

L. Davidsstraat 13
of bel 023-5712070

EXTRA

voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig
een kopieerapparaat.

Aan een nieuwe uitdaging toe? (EIECTPOM)
Bezoek dan onze open dag op
zaterdag 16 september a.s. van 10.00-12.30 uur
ELECTRON (Amsterdam) B.V., ontwerpt, installeert, inspecteert en onderhoudt elektrotechnische installaties en biedt tevens 24-uurs dienstverlening
m elektrotechnisch onderhoud en service.
Wij hebben zo'n 35 medewerkers in vaste dienst. Wij zoeken per direct;

Projectleider

Aankomend Projectleider / werkvoorbereider

U houdt zich bezig met de coördinatie van de
voorbereiding, uitvoering en nazorg van alle voorkomende projecten in de sectoren Industrie,
Milieu, Water, Infrastructuur en Utiliteit.
Daarnaast onderhoudt u commerciële contacten
met (potentiële) opdrachtgevers en bewaakt u de
realisatie van de begroting.

Vanuit onze locatie Jarmuiden (Amsterdam Sloterdijk) ondersteunt en assisteert u de projectleidcrs en houdt u zich bezig met de technisch/ administratieve werkvoorbereiding en begeleiding van projecten.

U bent belast met de coördinatie van de vooibcreiding. uilvoering en nazorg van de bouw van
GSM-sites in Amsterdam e.o. U stuurt speciale
GSM-projecttcams aan en heeft veelvuldig commercièle contacten.

Het secretariaat van de KG&CC wordt gevormd
dooreen manager en een secr/ass.manager Na een
inwerkperiode van 2 maanden zal de nieuwe functionaris vanaf l januari 2001 de werkzaamheden
zelfstandig, in overleg met de manager en de secretaris van de club, verrichten

Aalsmeerder
Courant

18-25 j aar.

8,00 verdienen?

Projectleider GSM-installaties

Weekblad

Kom langs!

kranten bezorgen?

van het

Salaris:
Arbeidsvoorwaarden overeen te komen in nader
overleg.

Amstelveens

voor 8 uur p. week
hoofdzakelijk zaterdags

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

BEZORGER/STER.

-diploma VWO/HAVO of opleiding van vergelijkbaar niveau;
- goede beheersing van de Engelse taal;
- beheersing van Windows, Word, Exact, Excel,
- goede contactuele eigenschappen,
- bereid en in staat tot een grote mate van zelfstandigheid,
- enige bekendheid met de golfsport is wenselijk, maar niet vereist

Interesse? Bel na
14.00 uur 5712800

Nieuwsblad
Gaasperdam

verkoper(ster)

N1EU1

Geef je dan op als

de Nieuwe
Bijlmer

Gezocht enthousiaste flexibele

Indien uw belangstelling uitgaat naar een van deze functies, kunt u
telefonisch contact opnemen met de personeelsadministratie van
Circus Zandvoort op telefoonnummer 023-5719535 of u schrijft een
korte sollicitatiebrief met C.V. naar:
Circus Zandvoort t.a.v. secretariaat
Antwoordnummer 301 (postzegel is niet nodig)
2040 VB ZANDVOORT

Wil je tijdens je vakantie wat

BEZORGER
v.a. 16 jaar

VIDEOLfiMD

1 fulltime medewerker voor gemiddeld 38 uur per week
of in de vorm van een duo-baan voor gemiddeld 19 uur per week.
Gevraagd wordt een flexibele instelling i.v.m. roosterplanning en
een minimum leeftijd van 21 jaar.

Wil je

min. 30 tot max. 36 uur per week
Taken:
- eerste aanspraakpunt voor de leden,
- secretariële werkzaamheden, zoals afhandelen
correspondentie, archiveren, administratie;
- het verzorgen van de ledenadministratie;
-ondersteunen en begeleiden werkzaamheden
diverse club-commissies zoals de Wedstrijdcommissie;
- contact onderhouden met (zakelijke) relaties.

De solliatatietermiin sluit op woensdag 27 september 2000

Tevens zoeken wij een gezellige, (klant)vriendelijke:

Wil je

Diemer
Courant

SECRETARESSE/ASS.MANAGER

Toko
Wij zoeken voor
2 dagen per week

Elektromonteurs
U legt (delen van grote) elektrotechnische (licht-, sterk- en /.wakstroom, bestunngs-, meel-,
en regel-, bcveiligmgs-, alarm en signalcrmgs-, GSM- en overige specialistische) installaties
aan. spoort (.eventueel) stormgsbronncn op en voert reparaties en ondcihoudswcrk/.aamheden uit.

CAD tekenaar
U onderhoudt tekenwerk van vaste klanten, ontwerpt en voert middelgrote installaties uit en
verricht divers ander tekenwerk.

Wij vragen:
Projectleider(s) en Assistent Projectleider/ werkvoorbereider:
Opleiding HTS-E en gedegen kennis van en ervaring in het vakgebied; een commerciële instelling en uitstekende communicatieve vaardigheden.
Elcktromontcurs: ervaring in het vakgebied en minimaal opleiding MSI.
CAD tekenaar: MTS-E of gelijkwaardig niveau, gedegen kennis van Autocad 14.
Wij bieden:
Een goed .sahrK uitstekende aibeidsvoorwaardcn en een collegiale, plezierige werksfeer.
Bent u geïnteresseerd, kom dan langs op 16 september a.s. op Jarmuiden ?0b of schrijf naar:
ELECTRON (Amsterdam) B.V., t.a.v. Heleen Tolsma, Postbus 8270, 1005 AG AMSTERDAM
Telefoon: 020-6112555; fax: 020-6110941; email: hltolsma@electron.nl: Meer info:ww\v.clcclron.nl

A d V;er t e ren?':- •' B el me t; R'i

C
L A N D E L I J K E DAGfl

Medewerker Advertentie Orderverwerking m/v
v o o r 36 uur per week
STANDPLAATS A M S T E R D A M
Bij PCM Landelijke Dagbladen bv is de Advertentiesector verantwoordelijk voor onder meer de
verkoop van advertenties in het Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw. De in
Amsterdam gevestigde Advertentie Orderafdeling werkt eveneens voor Het Parool en Weekmedia.
Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding zoeken wij, vooralsnog voor de periode van één jaar,
medewerk(st)er Advertentie Orderverwerking.
Functie-inhoud
- adviseren omtrent plaatsingsmogelijkheden: - per dag;
- over meerdere dagen en uitgaven;
- algemeen;
- onderzoek op haalbaarheid van specifieke plaatsingswensen;
- zorgdragen voor aanlevering van kwalitatief goed materiaal aan krantenzetterij/drukkerij;
- relevante informatie doorspelen naar verkoop;
- in samenwerking met de afdeling Klantenservice de klachtenopvang binnen de gestelde
doelstellingen en richtlijnen realiseren;
- goede terugkoppeling naar de verantwoordelijke groepsleiders Advertentie Orderafdelmg.
Functie-eisen
- een opleiding op HAVO/MEAO-niveau;
- een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal;
- commerciële instelling;
- administratief inzicht en accuratesse;
- een goede service-gerichtheid.
Werktijden:
De werkzaamheden worden verricht op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 19.30 uur. De gemiddelde werkweek bedraagt 36 uur.
Ons aanbod
Het aanvangssalaris voor deze functie bedraagt (vanaf de leeftijd van 21 jaar) minimaal ƒ 3473,- bruto per maand, bij een volledige
werktijd van 36 uur.
Meer informatie over deze vacature wordt u graag verstrekt door de heer R. Klaassen, groepsleider
Advertentie Orderafdeling, telefoon 020-562 2985.
Uw schriftelijke so//icitati'e kunt u voor 23 september 2000 richten aan
PCM Landelijke Dagbladen bv, Personeel en Organisatie, t.a.v. mevrouw M. Akkerman,
Wibautstraat 750, 1097 GR Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer MA/00.31

woensdag 13 september 2000
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B JE WIJZER

AEG 14OO TOEREN
A-KLASSE
WASAUTOMAAT
Energie- en wasklasse A,
droogklasse B. Volelektronische
werking met Fuzzy Logic.
Diverse wasprogramma's.
ADV. JL6997- U betaalt 1499,-.
Na aftrek
energiepremie:

NU MET GRATIS SILAH

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

^
X(^êkl assjéy apfïa r & té n£an sch af t;;
'

BRAUN FREESTYLE
STOOMSTRIJKIJZERS
Nieuw revolutionair stoomsysteem. Nu nog
sneller en efficiënter strijken.
Krasbestendige strijkzool
en anti-kalksysteem.
VAM AF

LIEBHERR
A-KLASSE
VRIESKAST
Zeer zuinig:
Energieklasse A.
Elektronische
temperatuurregelingen
'Superfrost'-functie.
Netto inhoud 105
liter. ADV. 1069,U betaalt 844,-.
Na aftrek
energiepremie:

/
f, y*z~'*'^TSl''-^SIS;"tü."STU^^»^

UITONZE
TV-RECLAME

LAAGSTE PRIJS GARANTIE -

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

^

Garantie.
&, ^

wijzer van
DUTCHTOIUE ALLIN
PREPAY + PANASONIC
EBGD 9O GSM
Bellen zonder abonnement. Superklein,
licht (88 gram)
en plat. Spreektijd
200 minuten,
standbytijd 95 uur.
Trilfunctie.
DUAL BAND
BELTEGOED 5O,-

£UITONZE
TV-RECLAMÉ

Bij Expert betaalt u gegarandeerd de laagste prijs.
Vindt u ergens anders een identiek apparaat,
onder dezelfde voorwaarden^ toch goedkoper?
Expert betaalt ü het prijsverschil gewoon terug, j
PHILIPS 7O CM BREEDBEELD-TV
100 Hertz Digital Scan, BlackLine-S Ultra Flat beeldbuis. Dual
Screen. 2x 35 Watt Hifi stereo. Compact design. In zilver of
zwart. ADV.„2545T- Onderstel tegen meerprijs.
JjSs^sgr»rsRfr*«?gm <

^^

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

SAMSUNG AMERIKAANSE
KOELKAST
Energieklasse A. Totale netto inhoud
514 liter. Koelgedeelte 338 liter,
4 gehard glazen leggers en temperatuurregeling. Vriesgedeelte 176 liter
met ijsblokjes-machine en ijswater.
U betaalt 3099,-.
Na aftrek
energiepremie:
LAAGSTE PRIJS GARANTIE

,?7^~r™-,r'

BEL O20 - 35 55 355 VOOR ADRESSEKU EM TELEFOONNUMMERS VAN DE RUIM ZOO EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.
• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 O® Gedempte Oude Gracht 5-9 O^ •
l

O = OOK VERKOOP PC O =ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC. ^ = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC. •
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TZB is sterker
dan Germaan

woensdag 13 september 2000

Robin Castien scoort er op los voor Zandvoort

ZANDVOORT - TZB voelt
zich zeer thuis in de zesde
klasse van de KNVB. De
tweede competitiewedstrijd
leverde eveneens geen probleem op en De Germaan
werd met een 4-1 nederlaag
huiswaarts gezonden.

ZANDVOORT - SV Zandvoort won ook de tweede
competitiewedstrijd.
Het
Hillegomse SIZO was te
zwak en werd op een 6-2 nederlaag getrakteerd. Rotain
Castien had een zeer belangrijk aandeel in de overwinHet kan natuurlijk ook zo ning door maar liefst vierzijn dat TZB zich niet thuis maal te scoren.
voelt in de zesde klasse en zo
snel mogelijk wil doorstoten
naar de vijfde klasse. Het elftal
De wedstrijd begon ruim een
van trainer Frans Post maakt half uur later omdat de
een sterke indruk en lijkt nu al scheidsrechter het liet afwegoede kans te maken. Het toch ten. Voor de wel aanwezige
niet zo zwakke De Germaan KNVB controleur werd een
kwam er vrijwel niet aan te pas outfit geregeld en de strijd kon
en had alleen in de beginfase beginnen. De langdurige pauze
van de strijd uitzicht op een deed de spelers kennelijk geen
positief resultaat.
goed want goed voetbal was er
Toen TZB op de speelwijze sporadisch te zien. De vele
van De Germaan grip kreeg doelpunten, vaak wel ontstaan
werden de rollen omgedraaid. uit mooie en goede acties verDe Zandvoorters legden hun goedden echter veel.
wil op aan de Amsterdammers Vooral Robin Castien been halverwege de eerste helft wees opnieuw zijn waarde voor
sloeg TZB toe. Dennis Schra- het Zandvoortse team. De alder stuurde met een gave pass, tijd met scheidsrechter, medeMark van der Berg de ruimte in spelers of tegenstanders in disen die werd in het strafschop- cussie gaande lastige spits,
gebied keihard onderuit ge- zorgde voor vier zeer fraaie
haald. De toegekende straf- treffers. In het eerste doelpunt
schop werd door Van der Berg had de Zandvoortse aanvoerkoelbloedig ingeschoten, 1-0. der, geen aandeel. Verdediger
Het overwicht van TZB werd Bert van Meelen, die later een
nog voor de rust beloond met paar keer uitstekend ingreep,
een tweede treffer. Eick de lanceerde Edwin Ariesen, die
Haan werd na een knappe aan- vervolgens de bal door gaf aan
val vrijgespeeld en knalde de Ruud van Laere. Van Laere
bal onhoudbaar langs de doel- schot fraai raak, 1-0.
man, 2-0.
Lang heeft Zandvoort niet
Ook in de tweede helft dik- van de voorsprong genoten
teerde TZB de wedstrijd. Met aangezien Ariesen even later
mooie combinaties werd de de bal foutief terugspeelde en
verdediging van De Germaan doelman Ferry Nanai kansloos
menigmaal uiteen gespeeld. werd gepasseerd, 1-1. Beide
Toen Dennis Schrader de teams kwamen vervolgens niet
stand naar 3-0 tilde was de tot hoogstaand voetbal. SIZO
wedstrijd beslist. Uit een hoek- probeerde het wel en poogde
schop wist De Germaan tegen met hard spel de tegenstander
te scoren, omdat de dekking in te intimideren. Dat lukte soms
de Zandvoortse verdediging wel, maar de Hillegommers
het een keer liet afweten.
zullen dit jaar opnieuw moeten
De Germaan kreeg even het vechten om lijfsbehoud.
idee dat er meer inzat, maar
Dat ligt anders bij SV Zandtoen een speler de rode kaart voort. Ook al waren de vlotte
kreeg was het geheel gedaan combinaties op een hand te
met het verweer. Tegen tien tellen, er zit meer kwaliteit in
Amsterdammers had TZB het de ploeg. Halverwege de eerste
helemaal niet meer moeilijk. helft kwam Zandvoort opStein Metzelaar zorgde uitein- nieuw op voorsprong. Ruud
delijk voor de definitieve eind- van Laere deponeerde de bal
uitslag, 4-1. De overwinning bij Robin Castien en die wist
had nog ruimer uit moeten val- wel raad met dat ding, 2-1. Dat
len, doch een paar kansen wer- was een teken om even door te
den gemist.
gaan. Het Zandvoortse kwartiertje was vervolgens beslissend voor de wedstrijd. Eerst
kopte
Castien een voorzet van
Zandvoort heeft
Arthur Paap in het doel en verspeelde Castien zijn
betere instelling volgens
tegenstrever uit en liet de doelZANDVOORT - Na de zeer man kansloos, 4-1.
teleurstellende
nederlaag
De tweede helft was een forvan vorige week is trainer maliteit. De strijd was beslist
Gerard Nijkamp er 'ingeslaagd zijn team weer op de
rails te krijgen. Dat leidde tot
een 2-3 zege op Spaarnestad.

ZANDVOORT - Schaakclub Chess Society Zandyoort houdt net als vorig
jaar, aanstaande vrijdagvond 15 september een
speciale kennisinakingsavond voor nieuwe leden en
ge*nteresseerden. Belangstellenden zijn welkom in
het
Gemcenschapshuis
vanaf acht uur.
Op deze avond worden
nieuwe leden uitgebreid
ge*nformeerd over de club
en over het schaken in
clubverband.
Voorzitter
Olaf Cliteur spreekt bpvenstaande tekst eigenlijk
meteen tegen omdat het
gewoon iedere vrijdagavond in het seizoen mogelijk is binnen te stappen in
de gezellige speelzaal van
Chess in het Gemeenschapshuis.
„Wat wij echter met
deze open avond willen laten zien, zijn een aantal
belangrijke
elementen
waar nog al eens wat misverstanden over zijn bij de
zogenaamde
huisschakers," zegt penningmeester Kees Koper. „Allereerst denkt men vaak dat
lid worden van een
schaakclub betekent dat
je iedere vrijdagavond op
moet draven. Niets is echter minder waar, daar wij
drie competities door elkaar heen spelen en het zodoende geen enkel bezwaar vormt een aantal
avonden te missen. Verder
denkt men vaak dat men
te zwak is en alles zal verliezen. Het blijkt echter
dat de huisschakers snel
aansluiting: vinden met de
onderkant van de ranglijst
en zelfs met de middenmoot," aldus Koper. „Je
moet natuurlijk wel even
doorzetten," vult Cliteur
aan.

Zandvoorters
naar N K-vissen
De Zandvoortse spelers Dennis Keuning en Bert van Meelen houden de Hillegommers in de gaten

en alleen de uiteindelijk cijfers
waren interessant. SIZO bleef
zich wel stevig verweren en
drong wat aan, maar van de
ruimte profiteerde Zandvoort
te weinig. Het was wederom
Robin Castien, die een hoofdrol voor zich opeiste. De spits
draaide om een paar tegenstanders heen en werd ge-

vloerd. De toegekende strafschop werd door Castien zelf
verzilverd, 5-1.
De Zandvoorters geloofden
het toen wel. SIZO mocht komen en kreeg daardoor een
paar goede kansen. Niet goed
uitverdedigen betekende tien
minuten voor het einde de
tweede Hillegomse treffer, 5-2.

De Zandvoorters moesten in
het doel Willem Veenendaal
opstellen omdat de vaste doelman verhinderd was. Veenendaal had twee jaar niet gekeept doch verweerde zich
knap. Zandvoort begon de
strijd tegen Spaarnestad zeer
overtuigend. Al snel zorgde Armin Krim voor opluchting
door 1-0 te scoren en een kwartier later was het Silo van Loggem die de tweede treffer voor
zijn rekening nam. Beide doelpunten kwamen tot stand na
goed opgezette aanvallen.
De badgasten lieten zich
even van de wijs brengen door
het stevige spel van Spaarnestad waardoor een tegendoelpunt ge*ncasseerd moest worden, 1-2. Nog voor de rust zorgde Ivo Hoppe voor rust in de
Zandvoortse gelederen door
een voorzet fraai en hard in te
schieten, 3-1.
Met deze geruststellende
voorsprong begonnen de
Zandvoorters aan de tweede
helft waarin het uiteindelijk
nog moeizaam ging. Spaarnestad drong aan maar de uitvallen van Zandvoort waren gevaarlijk. Een doelpunt van
Zandvoort werd om onduidelijke redenen afgekeurd en
toen Van Loggem keihard
werd neergehaald in het strafschopgebied dacht een ieder
aan een strafschop. De
scheidsrechter besloot echter
de taal buiten het strafschopgebied te leggen. Uit de vrye
trap werd niet gescoord.
In plaats van een zekere
overwinning werd het in de
slotfase nog bijzonder spannend toen Spaarnestad tot 2-3 Een van de weinige keren dat de ZHC-aanval de Haarlem-defensie bedreigt
terugkwam. De druk werd
groot op de Zandvoortse defensie, doch grote kansen
kreeg Spaarnestad niet meer.

ZANDVOORT - De jonge
duiven van Postduiven Vereniging Pleines kregen 210 Mlometer te overbruggen. De
combinatie
Koper-Koper
klokte de winnende duif.
Vanuit het Belgische Houdeng werden de 261 duiven gelost. De manden gingen om
kwart voor een open en de winnende duif was om 15.33.45 uur
weer in Zandvoort. Ondanks
het redelijke weer was het geen
gemakkelijk vlucht voor de
Zandvoortse duiven. Uitslag:
Combinatie Koper-Koper l,
24. Combinatie Koper-Twins 2,
17,19,21. Hans Heiligers 3,4, 5,
8,12,13,20. RookDriehuizen 6,
9,11,14,18,22. Peter Bol 10,15.
Jan Fransen 16, 17. Combinatie Koopman-Knegt 23. Jaap
Harteveld 25. Combinatie
Paap-Paap. 30.

ZANDVOORT - De start
van de competitie voor hockeysters van ZHC was, gezien de 0-2 nederlaag tegen
Haarlem, wat teleurstellend.
Het nieuwe team moet duidelijk nog aan elkaar wennen. De mannen van ZHC
hadden daar geen probleem
mee en wonnen de uitwedstrijd tegen Purmerend met
1-4.
Het team van ZHC had enige
wijzigingen ondergaan ten opzichte van vorigjaar en dat was
duidelijk te zien in de openingswedstrijd tegen aartsrivaal Haarlem. De Zandvoortsen speelden onwennig en wisten elkaar nog niet te vinden.
De eerste helft stond op een
redelijk peil. ZHC en Haarlem
waren aan elkaar gewaagd.
Haarlem speelde echter doeltreffender en scoorde tweemaal. ZHC probeerde aanvallend wat terug te doen maar

het was allemaal te onsamenhangend. Kansen op een doelpunt kreeg ZHC dan ook niet.
In de tweede helft zakte het
spelpeil naar een laag niveau.
Beide teams bleken niet in
staat de bal in de combinatie
te krijgen. Daardoor ontstond
een rommelig geheel. Positief
was dat de Zandvoortse defensie behoorlijk betrouwbaar
werkte, maar aanvallend moet
het een en ander nog gedaan
worden.
„We moeten een aantal nieuwe speelsters inpassen en
daarom zat er weinig lijn in het
spel," vond aanvoerster Dani*lle van Bladeren. „In de eerste helft werd er redelijk gespeeld maai' de tweede helft
was zeer rommelig. We zijn op
zoek naai' de vorm en naai' een
coach. We doen het nu zonder
coach, maar het is belangrijk
voor een nieuwe ploeg een
coach langs de lijn te hebben,
die sturing vanaf de kant geeft.

Dat is echt nodig."
De Zandvoortse hockeyers
maakten een zeer sterk indruk
in en tegen Purmerend. Purmerend bezorgde ZHC vorig
seizoen een nederlaag en behaalde een gelijkspel, maar
werd nu volledig overklast
door een enthousiast. Zandvoorts team. ZHC had vanaf de
eerste minuut een veldoverwicht en wist dat in de eerste
helft uit te drukken in twee
fraaie doelpunten. Niki Gatsonides en Erik Gerrits zorgden
voor de productie. Door een
misverstand in de Zandvoortse defensie bepaalde Purmerend de ruststand op 1-2.
In de tweede helft bepaalde
ZHC het spel. Kwalitatief en
mentaal stak ZHC in goede
vorm en was daarin ook beter
dan opponent Purmerend. Het
was uitsluitend ZHC wat de
klok sloeg en Purmerend werd
in de verdediging gedrongen.
De druk op het doel van de

Foto: Karin Schut

Daar leek het op uit te draaien,
maar invaller Matthijs van der
Brink zorgde nog voor een
hoogtepuntje. Van der Brink
gaf de bal hoog voor en zag tot
zijn eigen verbazing de bal in
het doel verdwijnen, 6-2.

Andr0 Eggerding niet te spreken over het vertoonde spel.
„Met de overwinning ben ik
heel tevreden, maar in het spel
mis ik veel dingen die we in de
voorbereiding wel deden. Er
waren te veel spelers met een
afwachtende houding. Zonder
Ondanks de mooie overwin- bal was er geen beweging
ning was de nieuwe trainer waardoor de opbouw niet goed

loopt. Bovendien speelden we
in een te laag tempo. Het moet
nog groeien. Het resultaat
stemt mij wel te vrede maar
het spel komt voor verbetering
in aanmerking. Zaterdag kunnen we zien hoe we er echt voor
staan. Tegen RCH zullen we
een hoog tempo moeten spelen anders krijg je problemen."

Robin Castien (ZVM zat.) 5 X

ZANDVOORT - Van 16
tot en met 26 september
zal in Kenia het Nederlands kampioenschap Big
Game Vissen worden gehouden. Deelnemers uit
Zandvoort zijn Leo Haak
en Ton van Hoek.
Zij zullen tijdens dit
toernooi proberen hun vorig jaar behaalde tweede
plaats te verdedigen zo
niet te verbeteren. De
vangsten zullen hoofdzakelijk bestaan uit tonijn,
wallo kingfish, trevally en
hopelijk ook marlijn en
zeilvis. Het resultaat van
de Zandvoorters zal niet
onvermeld blijven.

Badminton
begint weer
Mark van den Berg
Dennis Schrader
Ruud van Laere
Ivo Hoppe

(TZB)
(TZB)

4X

(ZVM zat.)
(ZVM zon.)

1x

1X

Ook dit seizoen worden de Zandvoortse schutters in de gaten gehouden. Aan het einde zal dan de trofee in het bezit komen van de meest
scorende voetballer. Na twee competitie wedstrijden is het al duidelijk dat Robin Castien, de spits van het zaterdagteam van SV Zandvoort, hoge ogen gaat gooien. De Zandvoörter scoorde al vijf maal.
De winnaar van vorige seizoen, Riek de Haan. Moet nog warm
draaien, maar zijn TZB-ploeggenoot Mark van den Berg doet het erg
goed met vier treffers. Het seizoen is nog maar net begonnen dus de
verwachting is dat er nog wel wat wijzigingen in de lijst komt.

Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Cour.ant, Uithoornse
Courant en de Ronde Vener zijn vier van de zestien lokale
nieuwsbladen van Weekmedia BV. De redactie in Amstelveen
verzorgt de berichtgeving voor deze weekbladen. Binnenkort
is daar plaats voor een parttime

redacteur/verslaggever
(v/m)

Foto: Karin Schut

ZHC-hockeysters moeten wennen

Geen gemakkelijke
vlucht voor duiven

Schaakavond
Chess Society

gastheren werd verder opgevoerd en doelpunten konden
niet uitblijven. Door mooie
doelpunten van Pepijn Paap
en Bernard Wiekmeyer werd
de score uitgebouwd naar 1-4.
In de slotfase vond ZHC het
wel genoeg, nam heel veel gas
terug waardoor Purmerend
meer lucht kreeg maar gevaarlijk werd niet in de cirkel van
ZHC.
„We doen het dit jaar anders," begint woordvoerder
Remcp Hiemstra. „We zijn een
gezelligheidsclub en daarom
hebben we besloten het zonder coach te doen, maai- we
gaan zeker wel voor de winst
omdat we hoog willen eindigen. De potentie en kwaliteit is
er absoluut om mee te doen
om de bovenste plaats. Op
kwaliteit en mentaliteit waren
we veel beter dan Purmerend
en daarom hebben we de wedstrijd naar ons toegetrokken
en de tegenpartij afgetroefd."

Het gaat om een betrekking van 16 uur
(maandag en dinsdag).

Amsterdams
Stadsblad

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij:

Buitenveldertse
Courant

- een journalistieke opleiding heeft gevolgd
- liefst ervaring heeft in de lokale/regionale
journalistiek
- in het bezit is van een rijbewijs
- goed in een redactieteam kan opereren
- maar ook onder tijdsdruk zelfstandig kan
werken
Vooralsnog gaat het om een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Honorering
geschiedt conform de CAO voor huis-aanhuisbladjournalisten.
De redactie in Amstelveen bestaat uit een
betrekkelijk klein, hard werkend en enthousiast team dat zelfstandig nieuws vergaart
én bewerkt. Elke redacteur heeft een eigen
aandachtsgebied. Voor de collega die wij
zoeken is dat De Ronde Venen (Mijdrecht,
Wilnis en Vinkeveen).
Wie meer wil weten over de vacature kan
contact opnemen met redactiechef Robbert
Wortel of zijn plaatsvervanger Frank
Kuijpers, telefoon 020-347.3400.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan
de Hoofdredactie van Weekmedia, postbus
2201, 1000 EK Amsterdam, onder vermelding van AS/00.08.
De sollicitatietermijn sluit op woensdag 27 september
2000

Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam
Amstelveens
Weekblad
Aalsmeerder
Courant
Uithoornse
Courant
de Ronde
Vener
Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Op iedere donderdagavond kan
er weer gebadmintond
worden in de Koryer
Sporthal aan de Duintjesveldweg. De donderdagvond is de speelavond van
de badmintonvereniging
Sporting Club Dirk van
der Nulft.
Deze badmintonvereniging heeft al tientallen jaren een recreatieve functie
opgebouwd in de Zandvoortse sportwereld. Het
badminton wordt altijd
beoefend om te winnen
maar het recreatieve blijft
bovenaan staan. Vanaf
half negen tot half elf zijn
de banen in de sporthal bezet. Toch is het nog mogelijk zich aan te sluiten bij
deze vereniging.
Voor nieuwe leden worden gelijkwaardige tegenstanders opgezocht maar
na een paar weken spelen
hebben de nieuwe leden
het spelletje wel onder de
knie. Naast de donderdagavond organiseert de club
tijdens het seizoen gezellige avonden zoals, klaverjassen of badminton in
toernooiyorm. Belangstellenden zijn welkom op de
donderdagvond of kunnen
meer informatie verkrijgen bij Jan Smit, telefoon
5718812 of 5715619.

Topgolfsters
op Kennemer
ZANDVOORT - Van 22
tot en met 24 september
zullen de topgolfsters van
de Ladies Europeaan Tour
op de Kennemer Golf &
Country Club, aan de Kennemerweg, het MEXX
Sport Open spelen. Dit
toernooi heeft een prijzengeld van 350.000 gulden.
Maandag 18 en dinsdag
19 september worden door
de dames gebruikt als oefendagen. Op woensdag 20
en donderdag 21 september wordt het zogenaamde
Pro-Ain gespeeld. Dan
speelt een professional samen met drie amateurs
achttien holes en de twee
beste netto scores tellen.
Vrijdag 22 en zaterdag 23
september zullen 120 dames professionals van
start gaan. De beste zestig'
deelneemsters mogen zondag 24 september doorgaan en alleen zij komen in
aanmerking voor het prijzengeld.

Loterij!!!
Dit wint u:

DE WINNAARS VAN AUGUSTUS
Notaris Van Os in Amsterdam heeft de trekking van de Sponsor Loterij van augustus 2000 verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw
lotnummer vermeld. Hieraan kunt u zien of u tot de winnaars behoort. Alle prijzen worden automatisch op uw rekening gestort. De
loterij is goedgekeurd door de Staatsecretaris van Justitie onder nr. LO. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997. Ze (fouten voorbehouden.

Meespelen voor en met
uw eigen club betekent
dubbele winst! Want u
helpt niet alleen uw
eigen sportclub of vereniging met vijf gulden
per lot elke maand, maar
u maakt ook kans op
een auto met l miljoen
gulden, alle trekkingsprijzen en duizenden
bingoprijzen!
Zo'n bal mag je gewoon
niet voor open doel laten
liggen.

WINNAAR
VW BEKTLE VOL
MET/225.000

GOUDEN
BINGOREIS
VAN ƒ 25.000

O5.O9.91-O12
in Oosterhout

www.sponsorloterij.nl

Fcestprijs voor elke deelnemer met
dezelfde geluksdag: ƒ 1000,-
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Meld u aan als sponsor van uw club! Dan maakt u elke trekking kans op
zo'n gloednieuwe auto met 225.000 gulden erin of zelfs l miljoen. Plus
fantastische geldprijzen, reizen, toegangskaarten en veel meer. Aarzel niet,
grijp uwkansen doe mee! Voor maar een tientje per lot per maand bent u
sponsor van uw vereniging en maakt u kans op alle prijzen.

Cruijff

om te zien of ü hem
gewonnen heeft!
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Johan Cruijff
Ambassadeur Nederlandse Sponsor Loterij

Kijk op

DE WINNENDE
LOTNUMMERS
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voorbeeld 3

uw club: Hutnanitas
De Nederlandse Sponsor Loterij is de loterij voor Sport, Welzijn en Cultuur. Dat betekent dat ook uw club en
vereniging in aanmerking kan komen voor een geregelde uitkering. Die bedraagt al 3000 gulden per jaar bij
50 loten. Al meer dan 700 clubs maken daar gebruik van. Steun de club van uw hart en word sponsor! Want
hoe meer loten, des te meer geld in de clubkas.

voorbeeld 2

De sponsorbijdrage loopt snel op...
Bijvoorbeeld voor Dierentehuis
Groot Amsterdam
Dit asiel voor honden en katten
is sinds de Actie Heb Hart Voor
Je Stad beneficiënt geworden
van de Sponsor Loterij.
Inmiddels heeft zij 98 loten
actief in de Sponsor Loterij.
Voor dit aantal loten ontvangt
het dierentehuis meer dan
5.870 gulden extra inkomsten
per Jaar. De Gouden
Wervingstip van de
Dierenvrienden: 'Wij hebben

zelf bonnen van de
Sponsor Loterij aan
onze leden uitgedeeld, leder lid
heeft er 2 extra gekregen om
weg te geven. Ook hebben we
een oproep in ons krantje
geplaatst. Dat werkt!' Laat uw
dierenliefde spreken en vul
Stichting Dierentehuis GrootAmsterdam, code 5296 in op
de bon. Namens alfe dieren
hartelijk dank! •
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-

www.sponsorloterij.nl
0900 - 300 1400 (35 cpm)
beneficienten@sponsorloterij.nl
020 - 677 68 80
— ——~-
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Kies hier de club van uw hart!
Zo werkt het: kies hier uw favoriete club of vereniging. Vul de naam en de clubcode in op de bon. Geef aan met hoeveel loten u uw club wilt sponsoren. Vul uw verdere gegevens in en stuurde bon vandaag nog op. Dat is winst voor
uw club of vereniging. Plus uw kans op fantastische prijzen!

clubcode, naam en woonplaats
3118 Wiol & Willem Barendsz, Aalsmeer
5039 Fe Abcoude, Abcoude
5246 Sporting Flevoland. Almere
3473 Avvn Almere, Almere
3158 J.B.V. Bulderbaan, Amstelveen
5163 T.V. Tie Breakers, Amstelveen
9026 V.V. N.F.C., Amstelveen
3839 Ltc Amstelland, Amstelveen
2001 Humanitas, Amsterdam
2160 Childright, Amsterdam
5223 Nat. Stg. De Nieuwe Kerk, Amsterdam
3293 Stg Koryo, Amsterdam
5176
Stichting Kwakoe Events, Amsterdam
3487 P En T Expres, Amsterdam
2889 Mixt, Amsterdam
9036 Amsterdams Damgenootschap, Amsterdam
5195 V.V.A./Spartaan, Amsterdam
3013 Dierenambulance A'Dam, Amsterdam
2712 Stg. Herbouw Theater Carré, Amsterdam
3712 Bowlingver. Noordam, Amsterdam
3462 A.S.V. Schellingwoude, Amsterdam
2052 Nivon Centraal Bureau, Amsterdam
3164 Sporting Noord, Amsterdam
5171
Volewyckers Afd. Handbal, Amsterdam
5230 Stg. Hart Voor Je Stad A'dam, Amsterdam
5312 O.S.V., Amsterdam
5122 C.K.V. Vlug En Vaardig, Amsterdam
2880 Nationaal Reuma Fonds, Amsterdam
3264 Stg I.H.T.A., Amsterdam
3810
Amsterdam Huskies, Amsterdam
3133 Stg Hondenschool lupus, Amsterdam
5296 St. Dierentehuis Groot-A'dam, Amsterdam
5321 C.K.V. Mik, Amsterdam
5158 Sportclub Neerlandia/Slto. Amsterdam

\

clubcode, naam en woonplaats
5177
2630

Stichting Mediacommunicatie, Amsterdam
St Amsterdamse Balletakademie,
Amsterdam
2280 Unesco Centr. Ned.. Amsterdam
5107 Th & C Hurlev, Amsterdam
5272 Ver. Rijdend Elec.Tram Museum,
Amsterdam
2047 Bont Voor Dieren, Amsterdam
• 3209 Dierenopvangcentrum Polderweg,
Amsterdam
3322 A.H.C. '31, Amsterdam
5245 Asv Wartburgia, Amsterdam
9011 S.C. Oriënt, Amsterdam
5294 Stg. Hot Shot Events, Amsterdam
3482 De Stem Des Volks, Amsterdam
3489 S.C. Buitenveldert, Amsterdam
3365 A'damse Korfbalvor. AW/DTV, Amsterdam
5003 A.V.V. Fit, Amsterdam Zuidoost
3866 Hfc Edo, Bloemendaal
3125 Csv Vitesse Breukelen, Breukelen Ut
3813 B.V. Breukelen, Breukelen Ut
3699 Hsv '69, De Hoef
3790 S.V. De Rijp, De Ryp
3648 R.K. Parochie St Petrus Banden, Diemen
3095 Stg Scouting Diemen, Diemen
3551 Jos Watergraafsmeer, Diemen
3503 S.V, Zeeburg, Diemen
5035 C.T.O.70 Voetbal, Duivendrecht
3475 Toneelgroep Eglentier, Haarlem
3161 Hfc D.C.O., Haarlem
5226 Bowlingver. Haarlem, Haarlem
5161 Zv De Watervrienden, Haarlem
3722 Rkvv Dss, Haarlem
3924 R.C.H., Haarlem

5027
3398
3004
9007
3361
3129
5234
5346
3223
3207
3369
9009
2990
3174
3865
3841
3753
3943
5007

S.V. De Bunkert, Haarlem
C.S.V. Rapid, Haarlem
St Reg Dierenamb Haarlem Eo, Haarlem
Stg. T.C.N. Animal Resque, Haarlem
H.M.H.C. Saxenburg, Haarlem
O.S. College Hageveld, Heemstede
Sc Haarlem Softball, Heemstede
The Flags Lisse, Hillegom
Sv Concordia, Hillegom
S.V. Overbos, Hoofddorp
Nederlandse Poedelclub, Hoofddorp
Stg. Birn Bam, Kwadyk
K.V. Waterland, Landsmeer
Stg. Peuterspeelzaal Loenen, Loenen A/D
Vecht
V.V. Maarssen, Maarssen
Ijsclub Marken, Marken
Muzver Juliana Marken, Marken
Sv 2000, Monnickendam
K.V. D.O.C., Naarden
Toneelver. Nieuw Leven, Oost Graftdyk
Stg. Fonds Amstelbad, Oudekerk Amstel
Stg. Vr. Vh Ned. Kindertheater, Purmerend
Muz Ver Kna Purmerend, Purmerend
Purmer Rollie-Dansers, Purmerend
Cv De Leeghwatertjes, Purmerend
Asv N.E.C.75 A'Dam, Purmerend
T.T.V. T.S.O., Purmerend
Pv De Purmer Boules, Purmerend
Turnver. St Mauritius, Volendam
Rkav Volendam, Volendam
Jbv Boule Lef, Volendam
Sv Don Bosco, Weesp
A.S.C. S.D.W., Zwanenburg

Dit zïjn de clubs uit uw regio die nu meedoen.

Vrijwilligers van Humanitas organiseren
vakantieweken voor kinderen van 5 tot
Het Nivon biedt uiteenlopende moge18 jaar die er nooit eens tussenuit gaan.
lijkheden op het gebied van vrije tijdsIn
veel gevallen komen deze kinderen
besteding. Met 40.000 leden en zo'n 80
uit
gezinnen waarvan ouders gescheiplaatselijke afdelingen maakt het deel
den,
ziek of werkloos zijn. Een aantal
uit van een internationaal netwerk van
natuurvrienden. De vrijwilligers van het kinderen van asielzoekers neemt ook
deel. De vrijwilligers organiseren spelleNivon beheren 15 natuurvriendenhuitjes, activiteiten en uitstapjes. Zo bezorzen, 13 kampeerterreinen en 3.000 km
wandelpaden. Zij organiseren meer dan
100 groepsreizen naar de natuur.

gen zij de kinderen een onvergetelijke
vakantie. De kindervakantieweken zijn
ieder jaar weer een groot succes: de kinderen komen enthousiast en vol verhalen thuis en kijken alweer uit naar de
volgende vakantie. Humanitas kan elke
financiële steun hierbij gebruiken.
Daarom heeft zij inmiddels 16.354 actieve loten in de Sponsor Loterij. Voor dit
aantal loten ontvangt Humanitas maar
liefst meer dan 960.000 gulden extra
inkomsten per jaar van de Sponsor
Loterij. Met uw bijdrage kan Humanitas
elk jaar meer kinderen gelukkig maken
met een onbekommerde vakantie, zodat
ze er weer een jaartje tegenaan kunnen.
Vul daarom Humanitas code 2001 in op
de bon! •

Een onvergetelijke zeiïvakantie voorkinderen die 'vergeten'worden.

, ik wil de hoofdprijs winnen: ccn auto met l miljoen gulden. En ik pak mijn
kans op de tienduizenden prijzen in de maandelijkse trekkingen en in SponsorBingo.

clubcode, naam en woonplaats
5236
5329
3074
5254
3481
5146
3929
3668
5229
3216
3007
3509
3488
5260

nivon

Alle activiteiten zijn duurzaam en zeer
betaalbaar (en nog goedkoper voor
leden). En hier is steeds meer vraag
naar. Het Nivon wil verder met duurzaamheid. Zo krijgen Nivon-accommodaties zonneboilers en grijswater.
Hiervoor moet veel geld geïnvesteerd
worden. Daarom heeft het Nivon ook
730 actieve loten in de Sponsor Loterij.
Dit aantal loten betekent 34.800 gulden
extra inkomsten per jaar. Om aan iedereen, ook u, de leukste activiteiten te blijven bieden, vraagt het Nivon uw steun.
Met uw loten in de Sponsor Loterij
levert u een structurele bijdrage. Vul
daarom Nivon clubcode 2052 in op de
bon hieronder. Dan kunt u altijd rekenen op de leukste mogelijkheden voor
uw vrije tijdsbesteding! •

Voor meer informatie:
Bezoek onze website:
Ledenservice:
Clubs en Verenigingen:
Beneficiëntenlijn:

Humanitas is een grote vrijwilligersorganisatie die, zoals de naam al aangeeft,
op zeer uiteenlopende terreinen hulp
biedt aan verschillende groepen binnen
de samenleving. Zoals aan de kwetsbare
groep van kinderen voor wie een jaarlijkse vakantie helaas niet vanzelfsprekend is.

J

Ik sponsor
3 loten a ƒ 10,-

D

club:

llot

club:

D de heer

D

clubcode

club:

2 loten a ƒ 10,a ƒ 10,-

150.00.00

(post)banknummcr:

Naam:

bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- tel:

Adres:

geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

Postcode:

Datum:
Handtekening:

Plaats:
Ik machtig » hierbij lol wcdcropzeiyyng voor elke maandelijkse trekking en de jaarlijkse Extra Trekking ƒ 10,- per lot van bovenstaande
rekening al Ie schrijven. Als er geen dubcodc is ingevuld, gaal de bijdrage naar de algemene goede doelen van de Sponsor Loterij,
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.

NEDERLANDSE

LOTERIJ
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EN kemphaantje op
nog geen tien meter
afstand, tien houtsnippen tegelijk, een overvliegende purperreiger, een
steltkluut en geoorde
futen. Ondanks alle verkeersherrie en drukte in
de omgeving is de
Hilversumse Bovenmeent
een uitstekende plek om
de vogels te bekijken.

metgezellen. Door de telescoop
heeft hij in de verte een steltkf#r t A Aft' ii,
luut gezien. Met mijn veldkij#41?
„"t.
ker blijf ik eerst nog een poosr,\'<'*'ï%, >~f'",'
je staren: nooit gedacht in één
^ l
kijkorbeeld tien houtsnippen
^
ƒ KS*
i» | **t*/
,f, ,'
te zullen vangen. Dan kruip ik
';/,
.*'.^'^
'
achter de
i ** «• ,
telescoop. Pas
*•/Vx
/ ^
>/
als ik disproir*
portioneel
lange poten
zie lopen, twijfel ik niet
meer: een
steltkluut,
mijn eerste!
Niet alleen
Wij zetten de auto op het parvoor het spotkeerplaatsje buiten het dorpje
ten van de
Hilversumse Meent en doen
steltkluut is
dagrugzakjes met kijkers, vogelhet goed dat
boeken en telescoop om. Over
we de moeite
een fietspad lopen we richting
genomen hebBovenmeent, dwars door oerBoomklever
ben onze
Hollands weidelandschap. 'Plat
gemeenschapmet koeien,' omschrijft één van
pelijke telesmijn tochtgenoten kernachtig.
Naardermeer. Links drassig land waarvan stukken
Maar van ongerepte natuur is aan de Bovenmeent kieviten) zitten in dit drukke, lawaaiige gebied. En coop plus statief mee te zeulen. We kunnen nu het
Het is een hete zomerdag, deze zaterdag, en dus
zijn afgeplagd en een paar honderd meter verder
geen sprake. De verderop gelegen weg is druk, de
zeker niet de meest alledaagsen. Een bosruiter
verschil goed zien tussen de geoorde futen en
druk op het fietspad. Gezinnen met kinderen,
is zelfs een behoorlijk grote plas te zien. Rechts de horizonvervuiling van de elektriciteitsmasten
foerageert in een klein, ondiep poeltje vlak langs
dodaarzen die aan de overzijde van de plas zwemoudere echtparen en snelle racers rijden op hun
zompige graslanden die het Naardermeer omrinstoort. Een tractor dendert langs. Om de haverhet fietspad. Op een meter of tien bij ons vandaan
men. Voor onze veldkijkers (die niet meer dan tien
tweewielers langs.
gen. Een boomvalk jaagt duikend en buitelend op
klap komt een sportvliegtuigje over.
scharrelt een kemphaan, een lastig dier om te
keer vergroten) zou die afstand te groot zijn.
Vogels zien we genoeg, maar alleen algemeen
libellen. Het is een genot deze behendige jager in
We lopen door naar de plas. Daar verbazen we ons identificeren wanneer het niet in baltskleed is.
Een purperreiger vliegt naar het Naardermeer. We
voorkomende soorten: boerenzwaluw, torenvalk,
actie te zien.
erover hoe onwaarschijnlijk veel vogels (vooral
Een kreet van enthousiasme van één van mijn
besluiten ook die kant op te gaan en het 'laarzenwitte kwikstaart, grauwe gans,
pad' te volgen door het drassidat soort werk. Plotseling is er
ge gras- en rietland en bosjes
fOGELEN
sluipt
er
in.
Jaren
zie
je
niets,
dan
zie
in de lucht een grote roofvogel
haal. Er zijn veel meer soorten dan je dacht en ook die lijken
rond het meer. In dit gebied
te zien. Het lijkt een buizerd,
'je iets, wil je weten wat, koop je boekjes en kijveel op elkaar, dus je bent er niet door effies 'buizerd' te roezijn meer insecten dan aan de
maar zijn verenkleed is wat
pen.
rand van de Bovenmeent:
kers en voor je het weet vogel je. Weekenden en
afwijkend en ook de stand van
Je koopt nog zo'n professionele vogelgids naast die ene profeslibellen, vlinders en helaas ook
vakanties
krijgen
plots
een
andere
bestemming,
je
z'n kop vindt één van ons
riedel soorten bij. Je begint ze maar eens op te schrijven.
sionele die je al had. Twee gidsen weten meer dan één. Je
muggen en horzels.
kijkt
scherper
om
je
heen
op
weg
naar
werk
en
windrieën ongewoon voor de soort.
Het
gaat
goed,
het
gaat
lekker.
Rond
je
huis
heb
je
alle
soorten
koopt
een
derde,
speciaal
voor
roofvogels.
Je
wordt
lid
van
de
kel. Het is zo simpel en het geeft zo veel lol.
Misschien een wespendief? We
zo'n beetje op naam gebracht. Met een beetje stevige winter zie Vogelbescherming, zodat je over het 'vakblad' Vogels beschikt.
In een vogelhut aan het
turen tien minuten lang met
je grote zaagbekken in de Amstel. Jij wel, al die anderen die
Dat kleine lichte kijkertje van honderd piek wordt ingeruild
Naardermeer hebben we meer
onze veldkijkers omhoog. Het
naar hun werk jakkeren niet, want die hebben er geen oog
voor een kijker van zeshonderd die vele, vele malen beter is.
gelegenheid om op ons gemak
is te ver om het met zekerheid
Hoe dat gaat? Je houdt een beetje van de natuur en je wandelt
voor. Ze missen veel. Op deze manier geeft zelfs het ritje
En die wordt al snel opgevolgd door een briljant objectief dat
over het water te turen. Het
te kunnen zeggen, maar waarof fietst graag rond. Je begluurt herten, steenbokken, en meer
woon/werk plezier. Je hebt lol als je de eerste kuif- of tafeleend, weer vier keer duurder is en anderhalf keer beter kijkt. Er
valt wat tegen: bijzondere
schijnlijk is het toch 'gewoon'
van dat grote werk. Je koopt een kijkertje, want die beesten
grutto of boerenzwaluw van het seizoen ziet.
komt een telescoop, lang niet de duurste, en je vraagt je werkewatervogels zien we niet. En
een buizerd. We zijn lichtelijk
staan altijd ver weg eri zijn zo schuw als de pest.
Kgv-tjes noem je ze, klein grijs vogeltje. Barst er van, niet te
lijk af hoe je het al die jaren zonder hebt kunnen doen.
weer verstoort het verkeer het
teleurgesteld, want uiteindelijk
Af en toe richt je je loerijzer op een vogel die eens wat langer
determineren. Volgens de gids roept de één piep en de ander
Het ene kgv-tje na het andere wordt op naam gebracht. Het
natuurlijke beeld: een blauwgaan we toch voor de bijzondeop een takje blijft zitten. Verroest: die daar is bruin als alle
tjiep.
aantal soorten strand- en steltlopers groeit gestaag, maar het
gele trein raast aan de overre soorten. Een beetje een
mussen, maar heeft bij nader inzien een rood voorhoofd en een
Die experts kom je steeds vaker tegen, omdat je zelf ook
blijven lastige klanten.
kant langs het meer.
vreemde tic die je na verloop
rode borst.
steeds vaker op pad gaat. Ze zijn gehuld in camouflagepakken,
De vakantieperiode schuift op. Bestemmingen haal je uit de
Wegdromen in de eindeloze
van tijd krijgt. Uiteindelijk is
Een vogelgidsje dan maar, dan kun je de vogel een naam
lopen met kijkers van twee ruggen en telescopen van drie
vogelbladen en natuurgidsen en al zoekend naar vogels kom je
natuur is er hier - zoals op
een buizerd minstens zo'n
geven. Het blijkt te barsten van de verschillende soorten. Mus,
mille en beschikken over- een pieper voor het geval een of
op verrassend mooie en rustige plekken en ontmoet je leuke
zoveel plekken in Nederland fraaie vogel als een wespenspreeuw eri rrïèrel'waar je jaren op geteerd hebt; worden aange- andere exotische vogel verdwaalt en hier opduikt. De experts .
en. enthousiaste.andere liefhebbers. Het ofler-vogelen op terniet bij. Maar onze dag kan
dief.
- •vuld met soorten waar je je geen voorstelling van kon maken.
verzamelen zich dan bij honderden.
ras of in de kroeg is een belangrijk onderdeel van de hobby
niet meer stuk: houtsnippen,
We gaan een bruggetje over en
Sterker: je ontdekt dat een mus niet bestaat, maar dat je ze
Ze hebben het over een Spaanse mus, die bestaat dus ook al.
geworden. Bij de echte experts hou je nog steeds je mond,
kemphanen, bosruiter en
aan de andere kant begint de
moet onderscheiden naar huismus of ringmus. Al rap heb je de Maar je herkent het beest niet tussen die andere mussen op
maar voor je collega's ben je er zelf een. „Ik zag een eend met
steltkluut aan één nieuw
lager gelegen Bovenmeent. Dit
helft van de vogels in het gidsje gezien en stuit je, zeker als je
Texel, waar je ook maar eens gaat vogelen. Als de experts praeen bruine rug, zwarte kop, rode snavel, gele vlek in zijn vleugegraven plasje bij de
recente natuurontwikkelingseven de grens over gaat, op soorten die zelfs het gidsje niet
ten hou je zelf je mond. Dacht je wat te weten, stuit je op
gel, langte blauwe poten en hij riep kwioet. Wat is dat?"
Hilversumse Meent! Daar
project van
kent.
zoveel expertise...
Koop maar eens een kijker en een gids, trek er op uit en kijk
komen we zeker terug.
Natuurmonumenten is onderTijd voor een gids, een echte. Waar alle vogels van Europa in
Steeds vaker struikel je over de kgv-tjes en ongeïdentificeerde zelf maar.
deel van het naastgelegen
getekend staan, we doen niet lullig. Zo komt er nog een hele
langs het strand rennende objecten. Roofvogels, ook zo'n verEric Fokke
Wimco in 't Veld
***£

Voor je hef weef

D

drie gidsen wel zo'n beetje.
Zeer recent echter, in augustus, kwamen de Vogelbescherming en ANWB echter met de
ANWB Vogelgids voor Europa.
Niet echt een titel waar je
Het lijkt verleidelijk een
opgewonden van raakt, tot je
vogelgids te kopen waar foto's
ontdekt dat daar een naam
in staan. Foto's zijn 'echter'
achter zit van een vogelkenner
dan tekeningen, zou je kunals Lars Svensson (bewerking
nen denken. Maai' dergelijke
Arnoud van den Berg, ook al
gidsjes zijn vaak verre van
zo'n grootheid op vogelgecompleet. Bovendien is een
bied).
vogel aan de hand van een
De Svensson (klinkt beter) is
foto moeilijk te determineren.
de nieuwste gids en heeft
Met tekeningen worden diver- daarom ook de meeste vogels:
se verenkleden weergegeven
850 (ze zien steeds meer vlieen de duidelijkste kenmerken. gen). De gids heeft ook de
Direct dus maar een echte
meeste tekeningen: 3500. Plus
vogelgids kopen, met alle
de streepjes bij de opvallende
vogels van Europa er in. Die
kenmerken die Jonsson ontgidsen zijn veel dikker, oké,
beert.
kosten al snel ruim zes tienOmdat een maximum van
tjes, maar je kunt er ook de
vierhonderd pagina's was
grens mee over en je weet vrij- afgesproken, is het geheel
wel zeker dat je er elke bijzon- tamelijk propperig geworden.
derheid in
De Jonsson
Nederland .
ter vergelij' * ' f
/• <;•*
',,
ff, t
„
- *
t
<
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mee op naam
king behankunt brengen. ^ « ' '
delt 670 soor?
Drie prima
ten met 2700
gidsen: J.
\ '
'
,
"jjf
" tekeningen
Gooders
op 560 pagi^•^^^Ss
%
"
*
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Veldgids voor ' /l- ' ^*^8".^ „
na's, en is
de vogels van
overzichtelij',
,,.
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Europa (uitgeker.
i%
verij Tirion),
De SvensL. Jonsson
son is niet
Vogels van
gebonden,
Europa (ook
dus kwetsTirion). R.T.
baar (en
}%
Peterson Pegoedkoop
met 45 nif>k
tersons vogelgids van alle
tot februari
Europese vouitsluitend
gels (juist ja).
voor leden van de twee vereniDe Lars Jonsson wordt door
gingen verkrijgbaar). Maar het
de meeste vogelaars doodgeis wel een zeer compacte, zeer
knuffeld, en terecht. De tekvolledige gids met uitstekende
sten zijn een grote hulp bij het tekeningen en teksten waardetermineren en de tekeninmee het prima vogelen is. Een
gcn schitterend. Uitstekende
absolute aanwinst.
gids.
De Peterson heeft een wat
Voor Amsterdammers is het
onvoordeliger indeling omdat
boek Sijsjes en Drijfsijsjes
de omschrijving van de vogel
(Schuyt & Co) een absolute
lang niet altijd bij het plaatje
must. Als determinatiegids
staat. De Gooders lijkt soms
ongeschikt, maar het boek
net even wat te simplistich,
bevat een schat aan informatie
maar heeft weer als voordeel
over alle in en rond Amsterdat met streepjes de belangdam waargenomen vogels,
rijkste kenmerken van de
zeer toegankelijke en informavogel worden aangeduid. Tot
tieve teksten, inclusief vervoor kort was je er met deze
spreiding'kaartjes.

ONDER vogelgids is
het lastig vogelen.
: Gelukkig zijn er heel
wat vogelgidsen te koop.
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E Vogelwerkgroep
Amsterdam
verzamelt al
jarenlang gegevens van een
kleine zestig
gebieden in
GrootAmsterdam. Om
een idee te
geven: alleen al
van het
Amsterdamse
Bos heeft de
werkgroep twee
meter archief.
Ruud Vlek,
archivaris van de
Vogelwerkgroep,
helpt een kaart
maken met
vogelhotspots:

een uur of zeven in
grote wolken omhoog
om vervolgens weg te
vliegen naar Afrika. In
de ochtenduren (tussen
zeven en negen) zijn
doortrekkende piepers,
witte kwikstaarten,
vinken en spreeuwen
waar te nemen.
6 Oudekerkerplas
De rustiger delen van
dit rietachtig moerasgebied zijn in de maanden mei en juni broedplaats van vogels als de
snor, blauwborst, rietzanger en kleine karekiet. In de maanden
december tot en met
maart is de plas rustgebied van tien- tot vijftienduizend smienten.

Stadsparken
Veenweide
l Waterland
In de maanden januari
tot en met maart foerageren en rusten hier
duizenden ganzen. De
laatste jaren worden er
zo'n zesduizend kolganzen geteld, drieduizend brandganzen en
duizend grauwe ganzen. Tussen deze rnassa's bevinden zich af
en toe wat zeldzamer
soorten. Vooral de driehoek Zuiderwoude,
Holysloot en Uitdam is
een goed gebied om
ganzen te zien.
Zomer in Waterland.
In de polder LJdoorn,
ten oosten van
Burgerdam broeden
van maart tot en met
mei grutto's, tureluurs,
scholeksters, kieviten,
visdiefjes en kokmeeuwen en is dan afgesloten. Maar de dijk biedt
een goed zicht op het
plasje aan de landzijde
waar de vogels voedsel
zoeken.
Van april tot en met
september, is het plasdrasgebiedje de Kinsel
(nabij het gelijknamige
meer) zeer de moeite
waard. Daar zijn steltlopers, kluten en grutto's te zien. Sinds
enkele jaren doet de
IJslandse grutto dit
gebied ook aan (midden april). Deze ondersoort is roder dan onze

grutto.
Een mooie fietstocht is
in het voorjaar te
maken vanuit
Amsterdam-Noord.
Direct achter het
Noord-Hollands Kanaal
kunnen fietsers het
Landsmeerderveld
infietsen en hun weg
vervolgen richting het
Ilperveld. Onderweg
hebben ze een grote
kans om weidevogels
te zien, met wat geluk
zelfs een kemphaantje.
Wie wil, kan doorfiet- '
sen naar Twiske. In dit
recreatiegebied leven
in die periode haviken,
sperwers, bruine kiekendieven, buidelmezen en rietzangers.
2 De Ronde Hoep
Evenals in Waterland
overwinteren in de
Ronde Hoep veel ganzen. Dit gebied is wat
vochtiger, wat het bij
uitstek geschikt maakt
voor kol- en rietganzen.'

Moeras
3 Botshol
Dit veenplas-/moerasgebied is vanaf febru-

ari tot en met juni
broedterrein voor rietzangers, kleine karekieten, lepelaars, roerdomp, blauwborsten,
goudvinken, aalscholvers, kroorieenden, buizerd, bruine kiekendief
en havik. Incidenteel is
boven Botshol een visarend te zien. Wie het
gebied in wil, kan roeiboten huren, maar niet
in het broedseizoen.
Vanaf l april tot en met
15 juli is Botshol afgesloten. Wie een goede
kijker en wat geduld
heeft, kan in die periode aan de randen (bijvoorbeeld vanaf de
Botsholse Dwarsweg)
nog voldoende fraais
zien. De beste tijd van
de dag is 's ochtends
vroeg of de schemering.
's Winters dient
Botshol als slaapplaats
voor riet-, kol- en grauwe ganzen en heel af
en toe een zeldzamer
soort als de roodhalsgans.
4 Hilversumse
Bovenmeent
Dit is een nieuw aangelegd gebied, ten zuidwesten van het

Naardermeer. Het meer
en omgeving zijn grotendeels afgesloten
voor publiek, maar de
Meent is met fraai gelegen wandel- en fïetspaden goed ontsloten.
Vanuit AmsterdamZuidoost is het ongeveer een half uurtje
fietsen. De beste tijd
hier is april tot september. Dan zijn er weidevogels, steltlopers, rallen (zoals kleinst waterhoen, porseleinhoen,
waterral) en purperreigers te zien.
5 Vijthoek bij Diemen
(PEN-eiland)
In dit drassige gebied
vol wilgen komen allerlei rietvogels voor en
een roofvogel als de
havik. Bijzondere vermelding verdient de
grote karekiet, een
soort waarmee het in
Nederland slecht gaat.
In de maand augustus
is de Vijfhoek een
goede plaats orn de
zomeravondtrek gade
te slaan. Duizenden
zwarte sterns en visdiefjes die voedsel hebben gezocht op het
Unieer kringelen op
heldere avonden rond

7 Amsterdam
De parken en tuinen in
Amsterdam zijn leefgebied van vele vogels. In
een beetje groen
komen al snel vogels
voor als houtduif,
hplencluif, koolmees,
pimpelmees. heggemus, boomkruiper,
zanglijster, tjiftjaf. winterkonink, merel,
zwartkop en ekster.
Opmerkelijk is dat de
sperwer de laatste
jaren steeds meer
broedt in de stedelijke
omgeving. Om een
idee te geven van de
soortenrijkheid: een
grachtentuin heeft
gemiddeld zo'n tien tot
vijftien soorten, een
druk park als het
Vondelpark rond de 25
(inclusief de groene
halsbandparkiet) en
het Amsterdamse Bos
ruim vijftig, in goede
jaren zelfs tegen de
zeventig. Hier komen
bosuilen, haviken,
sperwers, buizerds,
appelvinken en nachtegalen voor.
Andere fijne parken:
Amstelpark, de oude
buitenplaats
Frankendael (goede
kans op foeragerende
lepelaars), het
Oosterpark (waar tweehonderd roeken broeden) én de begraafplaatsen Zorgvlied en
de Nieuwe Oosterbegraafplaats.

vlekje op het verenkleed dat
belangrijk is voor het vaststellen van een soort.
Nadeel is weer dat grotere kijkers nogal wat wegen. Een
kilo kijker om je nek kan je na
een dagje lopen knap opbreken. Het is dus zoeken naar
een goede middenweg. Met
kijkers die acht keer vergroten
Direct maar een belangrijke
en een lens van 32 millimeter
tip: Heb je al een merk en
hebben, of tien keer met veertype kijker in gedachte, infortig millimeter, kom je een aarmeer bij meerdere zaken naar
dig eind.
de prijs. Die kan nogal verEr zijn twee soorten kijkers te
schillen, zeker bij dure kijonderscheiden: de porro en de
kers, soms enkele honderden
dakkant. De porro is zeg maar
guldens. Je plaatselijke dealer het ouderwetse model kijker,
wil vaak wel zakken als je de
die brede. De dakkantkijker is
prijslijst van een goedkopere
een kijker waarin lensen en
concurrent in het land kunt
prisma's op een lijn staan,
overleggen. Pak de Gouden
waardoor een compact recht
Gids en bel vooral met ondermodel ontstaat. Dakkantkijnemers die stunten dat ze de
kers zijn meestal lichter dan
'goedkoopste' zijn. die moeten
porros. vaak ook water- en
dat maar waarmaken.
stofdicht.
Maar nu.
De construcwelke kijker
tie van een
dun?
dakkant is
Er zijn tal van
duurder. In
soorten en
de praktijk
merken. De
betekent dat
winkel van de
als een dakVogelbescherkant en een
ming in Zeist
porro even
heeft een zeer
duur zijn. in
breed assortide porro betement, een
re materialen
fijne tuin
voor bijvoorwaarin je kunt
beeld lensen
testkijken en
gebruikt zijn.
veel informaHet geld
tic. Een eerste
moet ergens
oriëntatie zou Chic ver kijken
in gaan zitdaar kunnen
ten.
beginnen. In Amstelveen
Hoeveel ga je uitgeven, een
heeft Ganypaar tientjes of een paar duinicdes aan de Middeldorpzond gulden?
straat een interessant aanbod,
Dat hangt voor een groot deel
in Amsterdam Schmidl
van je portemonnee af. Maar
Instruments aan het Rokin.
met kijkers van vijf tientjes
Voor het vogelen is een kijker ben je meestal al snel uitg'ekedie acht keer vergroot wel het
ken als je gaat vogelen. Je
minst. Ben je niet al te bibbemist net de belangrijke
rig dun kun je van een kijker
details. Besteed je pakweg
die tien keer vergroot veel ple- tweehonderd tot zeshonderd
zicr beleven.
gulden dan koop je een kijker
De doorsnee van de lens is
waar je vele jaren een hoop
een belangrijk gegeven. Hoe
plezier van kunt hebben. Heb
kleiner die is, hoe minder licht je de smaak goed te pakken,
je pupillen ontvangen. Op een
kun je altijd nog een kijker
zonnige dag is dat niet zo erg,
voor het leven kopen, zo'n
maar met bewolking ol'schcbriljant apparaat van tweeduimcr mis je net dat streepje of
zend of meer gulden.

Z

ONDER verrekijker is
het lastig vogelen.
Gelukkig zijn die in
alle soorten en maten te
koop, van vijf tientjes tot
enkele duizenden guldens
aan toe.
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Als uw C.V.-ketel 15 jaar of ouder is,
dan is riet zaak om aan
vervanging te gaan denken
Waarom vervangen?
Technisch gesproken is uw ketel na
15 jaar op. Misschien kan hij nog
enkele jaren mee, maar de kans op
grote en dure reparaties wordt
steeds groter. Meestal gaat een
ketel defect als hij het hardst nodig
is. U moet dan op stel en sprong
beslissen: repareren of vervangen.
De beslissing is dan meestal niet
weloverwogen.

RENAULT ALL-IN PRIJZEN

Prijsgarantie
Wij garanderen u dat u bij ons nooit
te veel betaalt. Als binnen 14
dagen na installatie blijkt dat u
dezelfde ketel bij een collegainstallateur onder dezelfde voorwaarden goedkoper had kunnen
laten installeren, betalen wij u het
prijsverschil terug.

Huren
Vanaf f 27,- per maand kunt u al
een ketel bij ons huren. Hiermee
heeft u geen last van onderhouds-,
reparatiekosten en BKR toetsing
zoals bij lease.

Offerte
Wij bieden u een offerte aan gebaseerd op onze ervaring in het
onderhoud van tienduizenden C.V.ketels. Na installatie hopen wij het:
jaarlijks onderhoud (weer) voor u te
mogen verzorgen. U kunt er van op
aan dat de door ons geadviseerde
ketels echt goed zijn, want wij
onderhouden
uiteraard
liever
goede dan slechte ketels.

Gespreid betalen

Remblokken voor

Wij bieden u de mogelijkheid bij de
koop van een nieuwe ketel, alsmede de jnstallatiekosten bij huur
gespreid te betalen.

Om de prijs hoeft u het niet te laten!

f I 159 - € 7 2 ,15
(Super 5, Clio, Express, R9, Rïl, R19, R21, R25)

Uw Renault staat voor veiligheid en zekerheid en dat willen we zo houden. Dus zetten we bij elke 'reparatie,
vervanging én onderhoudsbeurt al onze Renault-how in. Zonder dat u zich hoeft af te vragen wat u straks moet
afrekenen. Want met de Renault All-in prijzen ziet u in één oogopslag wat u betaalt Wilt u de prijzen voor uw
model Renault duidelijk op een rijtje zien? Kom dan eens langs. Wij informeren u hier graag over.

huur f 52,- per maand
Prijs is incl. B.T.W. en verwijderingsbijdrage, zolang de voorraad strekt en gemonteerd op de plaats van de bestaande ketel. Via uw energiebedrijf
kunt u f100,- subsidie verkrijgen. Tevens is het mogelijk voor een vast bedrag van ƒ2.500,- uw garantie tot 12 jaar na installatie te verlengen.

Prijs-en specificatiewijzingen voorbehouden. "*ÏJÏS

Bel voor een offerte, waarin wij u meerdere merken aanbieden!
Wij vallen u niet lastig met bezoek aan huis. Als u ons uw huidig merk, type en
opstellingsplaats noemt, weten wij genoeg. Heeft u belangstelling voor een
onderhoudsabonnement voor uw huidige ketel, bel voor de folder.
-.-iipveW,
jyxsttM»*-*-

• :ia.-Miim»mqi7^TmfTTr&

erkent! Renaull-itealer voor Zuid-Kiumemerlanit

EYSINKWËG 65 • 201 4 SB HAARLEM
TEL. 023-5533333 • FAX 023-5533335

„

0800-0998830

Pak nu de bon voor nieuwe miljoenen-prijzen

WELK PORTIER WILT
U TIJDELIJK CADEAU?
DE NISSAN PRIMERA ESTATE
OF 5-DEURS
NU VOOR DE PRIJS VAN 'N
PRIMERA 4-DEURS.

Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen!

Uw voordeel kan daarmee wel oplopen tot
f. 1.500,-. Daarnaast is de Nissan Primera
standaard al uitgerust met automatische
airconditioning*, Nissan Brake Assist voor
extra profijt van ABS, voor- en zijairbags en superieur weggedrag door

Postcode Loterij

multi-link voor- en achterwielophanging.

1 tegen 100

www.postcodeloterij.nl

De Estate is ook nog standaard uitgerust
met dakrailing, laadvolume tot 1650 liter

NOS Teletekst 550/551

(VDA) en een 12-volts aansluiting in de

RTLText882
Uitslagenlijn:

Uw antwoord is
tienduizend gulden
waard!

0909-0088 (95 cpm)

Lingo Bonuskans!:

N I S S A N . DESIGNED TO I M P R O V E YOUR P E R F O R M A N C E .

bagageruimte. Mogen we de (gratis) deur

U LEAST AL EEN PRIMER* V.*, F.B39.- P/MND (EXCU. OTW) VIA NISSAN LEASE O.B.V. FULL OPERAtlONAL LEASE. 48 MNO/20.000 KM P/JU. VERZEKERING 75% NOCLAIM. AANBIEDING CELOl VAN 01/09/00

uitnodigend voor u open houden?

T/M 30/11/00. -BASISMODEL UITGEZONDERD. 3 JAAH OF 100.000 KM ALGEMENE GARANTIE. WIJZIGINGEN VOORGEHOUDEN. NISSAN MOTOR NEDERLAND B.V. 08000231513. WWW.NlSSAN.NL

Auto Veeneman

0909-0055 09 cpm)

Nance presenteert elke werkdag PostcodeLingo.

23 september
Marktplein
Avondbraderie
Papendrecht
ïöEétfóiit&nVoorbehouden.

Nieuw! Kien heet voortaan
PostcodeLingo! Met de
nieuwe Lingokaart maakt u
voortaan élke dag kans op
honderdduizenden Lingoprijzen. Plus élke maand
kans op de Lingoprijs van
6 miljoen gulden. Daarbij
bent u kanshebber op de
Postcode-Kanjervan minstens 32,8 miljoen! En
maakt u kans op de vernieuwde Jackpot tot maar
liefst 14 miljoen gulden.

Kiest u de JackpotVerdubbelaar? Dan komt
daar nóg eens 7 miljoen
gulden extra bij! Bovendien kunt u dit jaar de winnaarzijn van de Hoofdprijs
in de Extra Trekking. Dan
wint u minimaal 1 miljoen
gulden! Nog geen lid? Vul
direct de bon in en pak
uw kans op die miljoenen
guldens!
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

3451 B J
in Vleuten
met
4 winnende loten

auto i/Eeneman
\
l
\

Bovenkerkerweg 5-9
Amstelveen
Tel. 020 641 08 18

voor e9k lot
en voor
3451 BJ017

extra: een

BMW!

Nog bedankt voor je leuke kaart, maar ik bel
eigenlijk voor dat recept dat je uitgeknipt had, kun je
dat even voor me opschrijven of fax het anders. A

D mevrouw

Adres:.

ik wil de JackpotVerdubbelaarop mijn loten (ƒ 2,50 per lot)

A.u.b. uwkeuze aankruisen en verder invullen In blok/etters. Deelname houdt !n
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Leüenservice, tel.
09CK>-3001SOO(35cpm).
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand
de inleg voor de maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
da Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven.

Papier, je staat ermee op en gaat ermee naar bed.

Postcode:
Plaats:

Wat voor hobby je ook hebt, als je er even over nadenkt hebben we ons leven

(Post)bank
nummer:

lang plezier van karton en papier. Zelfs van oud papier. Want 75% van het papier dat

Bel mij bij een prijs
boven/ 10.000,- tel:

we in Nederland gebruiken, gebruiken we weer om nieuw papier en karton van te

Datum:
Handtekening:

maken. Het Informatiecentrum Papier en Karton kan je daar alles over vertellen, via
150.00.09

www.papierinfo.nl of telefoon 020 - 654 30 43.

NATIONALE

;TT(

Polderweg 104
Amsterdam Oost
Tel. 020 665 05 51

Naam:.

D 3 loten (3 x ƒ 12,50)
D 2 loten (2 x ƒ 12,50)
D 1 lot
(1 x ƒ 12,50)
[J Ja,

D de heer

r,AUTOM'OB!ELBEDRIJF
Hogeweyselaan 207
Weesp '
Tel. 0294 48 00 41

f 25.OOO,-

MAAK MIJ EEN POSTCODE-MILJONAIR!!
IK Ja, ik wiï kans maken op alle prijzen in de Nationale Postcode
Loterij, inclusief ds Postcode-Kanjer, ds Jackpot, de Straatprijzen en
da wekelijkse Lingo-prijzen. Hiermee steun ik 28 goede doelen.

Schepenbergweg 43
Amsterdam Zuidoost
Tel. 020 691 02 01

ü

Ons leven lang plezier van papier. Y\

Bon uitknippen en ineen envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Laterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam;
Da loten) Is goodgskeura door do Staatssecretaris van JusDüe onder nummer 1,0.890/0098/831,5 d.ii 1912/1997.

.
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Is de ruimte-auto (MPV) zo'n beetje het

Bespaar benzine

Renault Scénic RX4

Door: Mare Bolier

toppunt van automobiele beschaving
dan is de terreinauto zijn tegenhanger.

Veel toeren maken met de
rnotor kost extra brandstof.
Minder toeren en een constanT
te snelheid besparen juist
brandstof. Dit is de achterliggende gedachte van 'Het
Nieuwe Rijden', een energiebesparend programma, dat
onder andere door het Novem
is ontwikkeld. Door aan een
aantal. basisregels te voldoen,
kunnen consumenten per jaar
Honderden liters brandstof
besparen. Geen gek idee,
gezien de, huidige torenhoge
prijzen... Voor meer informatie,
telefoon: 023 555 5276 of
www.gdi.nl.

Wat krijg je dan als je deze twee kruist?
Verfijnde krachtpatserij; bemodderd
asfalt; ruwe gladheid; zoet zout?
Renault geeft het antwoord en bouwt de
Scénic RX4. Inderdaad een Scénic mét
vierwielaandrijving.
Evenals het feit dat hij hoog op de
dikke wielen staat.
Net als bij een terreinauto zit het
reservewiel achterop. Een imposant
kunststof huis beschermt het wiel.
Omdat de standaard achterklep
inclusief reservewiel met geen
mogelijkheid omhoog te klappen is,
zit er achter een halve deur. Dat
gaat zo: eerst op een klein knopje
in de handgreep drukken. Dan gaat
de bovenste helft (dus de ruit) van
de achterklep naar boven toe open.
Nog een keer drukken en de onderste helft zwaait open. Wel weer in
de goede volgorde sluiten, anders
sla je met de grote klep de ruit aan
diggelen.

Scoren met
stijfheid
Een stijve carrosserie verhoogt
de veiligheid. Evenals airbags,
gordelspanners met drukbegrenzer en versterkte dwarsbalken in de portieren. Dankzij
deze punten kan de Hyundai
Sonata zich meten met andere
auto's uit dezelfde klasse, zo
bewijst één Amerikaanse botsproef. De National Highway
Safety Administration heeft in
-totaal vijf auto's getest, van
Amerikaanse,
Japanse,
Europese en Koreaanse make'lij. Vooral passagiers op de achterbank zitten goed in de
Sonata, 'op dat punt behaalde
de auto een maximale score. ,

SPECIFICATIES: Renault Scénic
RX4

De bijzondere Renault
rijdt makkelijk, is ruim
en valt zeker op
zandpaden en andere onverharde
weggetjes jagen. Dat is net zo leuk.
De vering dempt oneffenheden
goed af en de royale bodemspeling
staat nog heel wat off-roadavontuur toe. Airco aan, ceedeetje
afspelen: het leven in de Scénic
RX4 is zeker niet kwaad. De auto
staat voor 58.250 in de prijslijsten.
Cem. verbruik: 9,5 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 58.250,-

Motortype:

De Renault
Scénic RX4 is
een indrukwekkende
verschijning
pposites attract: de mix van tegenstellingen doet de
j Scénic zeker geen kwaad. Het is een spannende, ruime en
makkelijk rijdende auto. Klaar voor de wintersport, lekker
om mee naar Zuid-Frankrijk de rijden. Dat komt mede doordat de
ruimteautokwaliteiten de overhand hebben gehouden.

Toch hebben de Fransen nog heel
wat werk gemaakt van de vierwielaandrijving. Het is een verhaal van
aandrijfassen, nieuwe subframes en
een speciale versnellingsbak. En

Frisser gezicht en meer dieselpret
Door:
Stéphan
Vermeulen

De vernieuwde
Audi A3 is
vooral met de
130 pk sterke
TDI motor een
heerlijke auto

T

nen bij ƒ 60.900,-. Met quattrowee Audi's A3 jakkeren over Autobahn 92 (München aandrijving is de superdiesel vanaf
Deggendorf) achter een Ford Probe aan met een dikke V6
ƒ 67.200,- leverbaar.
benzinemotor. De Audi's lijken met een onzichtbaar koord
De afgelopen vier jaar hebben
aan de Ford te hangen. Op een gegeven moment geeft de teller
bijna 225 km/u aan. Wat kan dieselrijden toch leuk zijn. De 500.000 A3's de fabriek verlaten.
We kunnen dus spreken van een
stemming stijgt in onze Audi 1.9 TDI met 130 pk en quattro-aansuccesnummer. Meer dan de helft
drijving.
van de kopers, 63 procent, zegt
een Audi A3 gekocht te hebben
De Audi A3 TDI quattro laat bij het Audi geeft voor de vierwielaangestarten een bescheiden roffel dreven quattro een topsnelheid van vanwege het geslaagde ontwerp.
Het is dus slim dat Audi niet veel
horen. Direct bij het wegrijden valt 203 km/u op. Dat zit wel goed. Een
al op hoe giftig de motor reageert paar keer zien we de teller net gewijzigd heeft aan het uiterlijk. De
op gasgeven. Vanaf 1.900 omwen- boven 220 km/u staan. En dan nog belangrijkste veranderingen zijn de
telingen staan ons al 310 geeft de verbruiksmeter een liter koplampen met helder glas. De
knipperlichten zijn in de units geïnNewton meters ter beschikking. Ter diesel op twaalf kilometer aan. Ook
vergelijking: de Audi S3 met zijn op de bochtige landweggetjes in tegreerd. Mede door de grille met
210 pk sterke benzinemotor met Beieren heeft de TDi het naar zijn vier lamellen krijgt de A3 een wat
zin. In de vierde versnelling en met krachtiger voorkomen. Aan de achturbo schopt het tot 270 Nm.
de toerenteller tussen de twee- en terzijde vallen de nieuwe achterDe A3 TDI 130 pk heeft standaard drieduizend toeren ligt de snelheid lichtunits op. Mensen die minder in
een zesversnellingsbak. Op de hoog. Deze diesel sprint van 0-100 auto's geïnteresseerd zijn merken
waarschijnlijk niet op dat het een
Duitse snelweg blijkt echter dat we km/u in 9,1 seconden.
nieuwe A3 is. De fanatieke autonimmer terug hoeven naar vijf om
de gang erin te houden. De motor De tweewielaangedreven versie spotter ziet meteen de veranderinis zo krachtig. Tot 200 km/u is hij doet dat in 9,2 seconden. De prij- gen. Ook in het interieur zijn vervliegensvlug, daarboven is hij snel. zen van de A3 TDI 130 pk begin- anderingen te noteren. Zo heeft de

i echts sturen en links
schake'en is even wen^nen. Maar we moeten
wel, want we zijn in Engeland.
En daarom heeft Toyota van de
vernieuwde Avensis alleen
exemplaren met het stuur 'aan
de verkeerde kant' klaarstaan.
Als een ontheemde kluizenaar
gaan we op pad, maar al gauw
weet de auto het vertrouwen
terug te brengen. Simpel
omdat deze Toyota perfect
luistert naar elke stuurbeweging, kwiek reageert op het
gas en prima schakelt. En dan
zijn we nog maar op pad met
de basisversie, voorzien van
een 1,6-liter VVT-i motor.
vering en demping zijn net even
beter op elkaar afgestemd voor een
strakker weggedrag en dikkere stabilisator stangen petken het overhellen in bochten in.
Het volgende slachtoffer voor een
rij-impressie is de Avensis voorzien
van een nieuwe 2,O-liter motor.
Deze heeft directe benzine-inspuiting wat in dit geval vooral zorgt
voor meer trekkracht en dus souplesse. Het topvermogen van 150 pk
mag er wezen. Hij trekt behoorlijk

fel op. Over de smalle, bochtige
Engelse landweggetjes in de buurt
van Burnaston waar de Avensis
wordt gebouwd, kun je heerlijk sturen met deze zakelijke getinte auto.
Veel schakelen is niet nodig, want
het lijkt of de directe inspuiter bij
elk toerental even vlot op het gas
reageert. Toch draait het niet alleen
om prestaties, want Toyota benut
de techniek vooral om het verbruik
omlaag te schroeven. Gemiddeld
komt de auto volgens de Europese
testcyclus uit op een bescheiden

van een stevig aangepakt uiterlijk.
De dikke kunststof panelen op de
voor- en achterspatborden en aan
de onderzijde van de portieren
springen meteen in het oog.

De RX4 rijdt makkelijk, vergelijkbaar met de gewone Scénic. Bij het
achteruitrijden in een bocht voel je
in het stuur de aanwezigheid van
achterwielaandrijving in het stuur.
Voorruit is er geen centje pijn.
Ondanks dat de Renault wat hoger
ligt blijft hij in bochten mooi vlak.
Door zijn formaat en gewicht is de
Scénic RX4 vooral een relaxte rijauto. Je zit hoog en hebt daardoor

2.0i 16V
BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
viercilinder,
benzinemotor
Cilinderinhoud: 1.998 cm3
"AiuXags en' side-bags
Vermogen:
102 kW/140 pk
Airco •
bij 5.500 tp.rn.
CérStrale vergrendeling met
Max. koppel:
188 Nm bij
- ; afstandsbediening
3.750 t.p.m.,'-" •v-fiekttisch bediende zijruiten voor
Acceleratie:
11,9 sec. vanerf 'achter
0-100 km/uur.
, Spiegels elektrisch verstelbaar
Topsnelheid:
180 km/uur.
• Stuurbekrachtiging

Door:
Steffert Stienstra
Fotografie:
Maarten van
Leeuwen

Citroen Xsara Picasso

middenconsole bekerhouders en
nieuwe bedieningselementen. De
bekleding kent bovendien nieuwe
kleuren. Compacte auto's worden
vaak zeer luxe uitgerust. Althans,
door de eigenaren. Wie het nodige
geld te besteden heeft kan zijn A3
zo compleet uitrusten dat deze
• weinig onderdoet voor de grote A6
of A8.
Want het scherm van het optionele
navigatiesysteem kan nu in de middenconsole verwerkt worden. De
Audi A3 is nu ook met radiobediening vanaf het stuur te bestellen.
Zo'n 40 procent van alle Audi's A3
heeft een zelfontbrander onder de
kap. Wellicht zal dat percentage de
komende jaren nog omhoog gaan.
Want het is aannemelijk dat zelfs
de meest verstokte benzinerijder
zwicht voor de 130 pk sterke TDI.
Overigens zijn ook de andere 1,9liter TDI krachtbronnen krachtig.
De 90 en 110 pk sterke varianten
hebben bewezen dat opschieten en
zuinig rijden wel degelijk samengaan. De top-TDI dankt zijn vermogen van 130 pk niet alleen aan
een aangepast motormanagement.
Het komt immers nogal eens voor
dat tuners een andere chip monteren waardoor een oorspronkelijk
110 pk sterke TDI opeens 130 pk
levert. Audi is grondiger te werk
gegaan. Zo zijn de zuigers aangepast en de krukaslagers van een
sterker materiaal.
De Audi A3 1.9 TDI 130 pk heeft
een voortreffelijke indruk achtergelaten. Met het vernieuwde uiterlijk
ziet de auto er bovendien weer
helemaal up-to-date uit. De prijzen
van de Audi A3 met 1,6-liter benzinemotor beginnen bij ƒ 48.000,-.

Door de vormgeving oogt de
Picasso niet als een typische
ruimtewagen

et de Picasso betreedt Citroen het steeds belangrijkere
segment van de midi-ruimtewagens. En zoals gebruikelijk bij het Franse merk, is de auto net even anders dan
vergelijkbare midi-MPV's van andere merken.
De Picasso zou geen echte Citroen
zijn als hij er tussen de concurrentie
niet uitspringt. Het kenmerk van de
Picasso vormt de zeer schuin aflopende voorruit en motorkap en de
schuine achterruit. Hierdoor heeft
de Picasso minder een busjes-uitstraling dan andere ruimtewagens,
terwijl hij toch dezelfde praktische
SPECIFICATIES: Citroen Xsara
Picasso 2.0 HDi

eigenschappen biedt. Zo bestaat de
achterbank uit drie even grote
stoelen waardoor de Picasso comfortabel plaats biedt aan vijf personen. Deze drie stoelen zijn gemakkelijk in hun geheel tegen de rugleuning van de voorstoelen te klappen. Dit levert een vergroting van
de al forse (550) laadruimte op tot
Prijs:

1.969 liter. Deze is vervolgens optimaal te benutten dankzij de lage
tildrempel en de vlakke laadvloer.
Opvallend is verder de grote ruimte tussen de voorstoelen en de
voorruit. Hiervan is handig gebruik
gemaakt door twee opbergplaatsen met anti-slipmatjes te creëren
Verder bevinden zich handige
opbergvakken in de middenconsole en de portieren.
De instap en de zitpositie in de

Picasso zijn aangenaam hoog. De
stoelen bieden het comfort waar
Citroen om bekend staat. Dankzij
het in hoogte verstelbare stuur is
de ideale zitpositie zo gevonden.
Superhandig is de bediening van de
radio via het stuur. Een optie van ƒ
450,- waarmee onze testauto is
uitgerust. Het in het midden
gemonteerde instrumentenpaneel digitaal en zonder toerenteller - is
goed afleesbaar, maar vergt enige
gewenning.
De direct ingespoten turbodiesel
doet zijn werk soepel en zuinig. Al
vanaf 1.900 toeren heeft de motor
zijn maximale trekkracht ter
beschikking waardoor je de Picasso
lekker schakellui kan rijden. De versnellingspook zit - perfect onder
handbereik - gemonteerd op de
middenconsole. Zo kan je tussen de
voorstoelen een attachékoffer of
boodschappen kwijt. In koude toestand maakt de motor het typische
dieselgeluid. Naarmate de motor
opwarmt verdwijnt dit echter naar
de achtergrond. Dan komt het doel
van deze praktische Citroen nog
beter naar voren: comfortabel en in
stijl vervoeren.
Het interieur is ruim en
overzichtelijk

ƒ 48.590,-

Waarvan
belastingen: ƒ 18.000,-

Toyota levert de Avensis
in drie modellen: sedan,
vijfdeurs hatchback en
stationwagen

viercilinder in lijn,
met turbo
Cilinderinhoud: 1.997 cm3
90 pk bij
Vermogen:
4.000 tp.m.
Max. koppel: 205 bij
1.900t.p.m.
14,5 sec. van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
175 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 5,5 ltr/100 km.

consumptie van 7,7 liter per 100
km.

Nieuwe Arosa oogt sportiever

Door:
Wim Otten

De op papier bescheiden vierpitter
blijkt heerlijk soepel. We grijpen
zelfs naar de kaart met specificaties
om ons ervan Ie overtuigen of het
wel echt een 1,6-liter is. De motor
is bovendien opvallend stil en dat
geldt voor alles in de Avensis. Zijn
voorganger sprong er in dat
opzicht al uit, maar het lijkt alsof de
ingenieurs van Toyota nog eens
heel kritisch naar hun creatie hebben gekeken en hier en daar wat
hebben bijgesteld. En inderdaad,

perfect uitzicht en...de gemiddelde
automobilist gaat vrij rap opzij als
de neus van de RX4 in de binnenspiegel opdoemt. Het is een imposante auto. De tweelitermotor (140
pk) weet er goed de gang in te
brengen maar vraagt wel de nodige
liters benzine ervoor terug (1 op 10
moet net kunnen).
Van flink sportief een lekkere reeks
bochten aansnijden, houdt de vierwielaangedreven Renault niet echt.
Maar daar staat ander vermaak
tegenover: je kunt ongestraft over

Verder heeft Toyota nog een direct
ingespoten dieselmotor voor de
Avensis, maar die kennen we al van
het vorige model. Deze krachtbron
levert 110 pk. De prijs van de diesel
is behoorlijk op scherp gezet.
Ondanks de eerder op last van de
regering doorgevoerde verhoging
van de BPM voor dieselauto's met
2000 gulden heeft Toyota de prijs
op 51.900 gulden bepaald. Ten
opzichte van andere modellen in
deze klasse is dat heel concurrerend. De prijslijst van de Avensis
begint bij 40.990 gulden voor de
1.6 16V VVT-i Linea Terra E. Dat is
995 gulden meer dan zijn voorganger kostte. Maar daarvoor de uitrusting is uitgebreid rnet ABS, EBD
(Elektronische remkracht verdeling)
en er is nu een sterkere motor met
variabele kleptiming.

Motortype:

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS

Airbags voorin en opzij
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte verstelbaar

De Arosa krijgt
met zijn nieuwe neusje
een sportiever aangezicht

T

ijdens de komende Autosalon te Parijs presenteert Seat de
nieuwe Arosa. Met dit model is het Spaanse merk bijna
rond in de volledige vernieuwing van het modelprogramma.
In de twee tussenliggende jaren heeft Seat 6 nieuwe modellen
voorgesteld, de Toledo, Ibiza, Cordoba, Leon, Alhambra en nu
dus de Arosa. Alleen de Inca kan in de toekomst nog een facelift tegemoet zien.

De nieuwe Arosa wordt gekenmerkt door een strakke, stoere en
sportieve lijnvoering. Met het nieuwe duidelijke Seatgezicht is het
uiterlijk van deze Spaanse kleine
een stuk frivoler dan het huidige
model. De voorzijde wordt gekenmerkt door de dubbele koplampen,
beschermd door een heldere glazen
overkapping. De nieuw ontworpen
bumpers zijn in alle versies in carrossen'ekleur uitgevoerd.

Aan de achterzijde zijn er nieuws
achterlichten alsmede een derds
deur, die voortaan kan worder
geopend door het Seat logo te kan
telen. In het interieur is een nieuv
ontworpen dashboard geplaats
dat de Arosa ook van binnen eer
sportieve uitstraling geeft. Het ins
trumentenpaneel omvat twee ver
schillende klokken, de snelheids
meter en de toerenteller.
De Arosa is leverbaar in diverse uit
voeringen. Er is keus uit de Stella
Signo en Sport uitvoeringen. E
komt ook nog een economisch'
Select versie beschikbaar, die eei
eenvoudiger uitrustingniveau z?
bieden. Prijzen zijn op dit mornen
nog niet bekend. De eerste nieuwi
Arosa wordt in de winter ii
Nederland verwacht.

de uiLuujeken uan Het Parool

/

i n_Jll_l_ i ii'ii ti 111 in i a i'a i ui : i itaittiu tnitiimut umi minimiuu tutti mum tui iii/tiiiutuittiiiiiiiniii :

Verkrijgbaar voor ƒ25,- bij
www.hairboutique.com
n
Of bel 0800-0664 en krijg voor hetzelfde geld 5 weken
Het Parool thuis, met alles over het internet.
En ontvang tevens een Kill The Deadline T-shirt.
"~ "~"

~~

"

"^

^rPAROOL
100?5

10095

[Pagina: 1

| Pagina :1

B l^l .

JV,J

jijj;jtÉJÉÉ;gjjgj^

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
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Datum
20 sept
21 sept
22 sept
23 sept
24 sept
25 sept
26 sept
27 sept

l
a*

l
UI

HW

UW

08.28
09.26

03.55
04.45

10.39

05.45
07.05
09.00

12.16
00.45
01.55

02.55
03.45

10.14
11.20
13.36

HW
20.52
21.49
23.15
13.30
14.36
15.25
16.09

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 38, oplage 5.425 Editie 17

LW

Los nummer 2,10 gulden

In Vuurboetstraat
is nog maar
weinig vernieuwd

Verslagenheid
op info-avond
asielzoekers

16.26
17.26
18.25

19.25
21.05
22.30
23.26
23.53

Maanstand: LK do 21 sept 03.28 uur.
HW: wo 27 sept 03.45 uur, + 125 cm NAP.
LW: di 26 sept 23.26 uur, - 69 cm NAP.

ZANDVOORT - „Het was 4.30 uur raak. De jongeren in van het feit dat het plein door
een heerlijk rustige buurt," de leeftijd van veertien tot 22 de komst van de hangjongeren
vertelt de heer Sandbergen, jaar gebruiken heroïne, blo- aanzienlijk vervuild is geraakt
bewoner van het Jan Sneijer- wen, gebruiken het plein als en dat de gemeente daar wel
plein. De nachtrust van de openbaar toilet en vernielen eens wat aan mag doen. Om de
bewoners wordt de laatste autospiegels en bloembakken, daad kracht bij te zetten had
Sandbergen een leeg omhulsel
drie maanden ernstig ver- volgens de bewoners.
De herrie en overlast drijven van een spuit in de brief bijgestoord door hangjongeren
die zich op hun plein ophou- de buurtbewoners zo langza- voegd.
In de brief die de bewoners
den en overlast veroorzaken, merhand tot wanhoop. „We
waarbij het gebruik van hebben al diverse keren mei- van de burgemeester terugkredrugs niet wordt geschuwd. ding gedaan bij de politie maar gen, stond: 'Inmiddels heeft
Een bewoner: „Het lijkt net het lijkt wel alsof ze ons pro- het schoonmaken van het Jan
of de politie ons probleem bleem niet serieus nemen," Sneijerplein en het legen van
vertelt een bewoner veront- de afvalbak onze aandacht.
niet serieus neemt."
waardigd. „Ik begrijp best dat Tevens is de politie ingelicht
er op sommige momenten over de problematiek die zich
in uw buurt voordoet.'
„Zodra het zomerseizpen begint en de kroegen uit zijn, dan
Maar de burgemeester wees
komen ze naar ons plein en
er wel op dat een brief zonder
dan begint de ellende," zegt
de spuit voldoende was gebewoner Sandbergen. „Ze
weest om de aandacht te vestitrappen blikjes weg, scheuren
gen op het probleem. Dit in
met hun scooters door de
verband met de veiligheid van
steeg en steken prullenbakken
de
gemeente-ambtenaren.
in de fik. Maar vorig jaar en de
jaren daarvoor was het onre- meer urgentere meldingen „Het was mijn bedoeling ook
gelmatig, deze zomer is het binnenkomen, maar dat kan om aan te geven hoe gevaarlijk
niet alleen maar de reden zijn." deze situatie is voor jonge kinschering en inslag."
Ruud Sandbergen, bewoner deren," reageert Sandbergen.
Niet alleen de aanwonenden
Politievoorlichter
Jaap
van het plein hebben last van en werkzaam bij de gemeente,
de hangjongeren. Ook dé be- nam uiteindelijk het initiatief Haage zegt dat de politie de
woners van de omliggende om namens de bewoners een klachten wel degelijk serieus
straten, zoals de Kruisstraat, brief aan de burgemeester te neemt. „Wij onderkennen het
de Pakveldstraat, de Rozeno- schrijven. In die brief werd het probleem. In het cpmputersysbelstraat en het Achterom, on- probleem van de bewoners teem staan verschillende meidervinden hinder. Het is vooral nauwkeurig omschreven. Ook dingen van de bewoners van
's nachts tussen 22.30 uur en maakte Sandbergen melding het Jan Snejjerplein."

En verder:
Molen als
huis der
gemeente
Uit & Vrije Tijd
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Overlast jongeren
op het Sneijerplein

De belangstelling
voor het British Race
Festival viel wat
tegen. De shows van
historische v/agens
en de demonstratie
van Jan Lammers
werden echter v/el
door het publiek zeer
gewaardeerd.

Sport

Haltestraat op de schop

Ex-zandvoorter
bekent moord
Maartje Pieck
ZANDVOORT - De 38-jarige
Kampenaar die tot februari in
de Lorentzstraat in Zandvoort
woonachtig was en verdacht
werd van wurging van Maartje
Pieck (15), heeft maandagmiddag bekend. Behalve dat het
onderzoek naar het motief en
de details wordt voortgezet,
doet justitie verder geen mede delingen over de zaak.
De buurman van de verdachte gaf deze direct na diens aanhouding een alibi: de verdachte zou bij hem op bezoek geweest zijn ten tijde van Maartjes verdwijning. De buurman
is geschokt over de bekentenis
van de verdachte. „Het zou betekenen dat ik een moordenaar over de vloer heb gehad."
Ook by de bewoners in de
Lorentzstraat heerst ongeloof
over de bekentenis van de oudbuurtbewoner. „Ik heb nooit
gezien dat hij niet normaal was
en hij was nog wel een goede
kennis van mij," aldus een
Zandvoorter.
Maartje Pieck verdween op
11 juli in Kampen, toen zij 's
avonds folders rondbracht.
Twee dagen later werd ze dood
aangetroffen in een bos bij
Kampen. Ze was seksueel misbruikt.

Vernielingen,
drugsgebruik en
geluidsoverlast

Vervolg op pagina 3
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Overheerlijke

Boeuf Bourguignon
Qestoofd rundvlees in rode wijn met worteltjes, uien,
spekjes, en knoflook en krieltjes

17»59

Heel kilo

oJüeens

Autodiefstal

ZANDVOORT - De eigenaar
van een donkergrijze Mercedes Benz deed zondag aangifte
van diefstal van zjjn auto. De
auto werd 's nachts gestolen in
olgens mij kreeg ik niet al- de Burgemeester Engelbertstraat. Bij een camping aan de
leen gratis een Kaaps viooltje maar ook een opdracht Zeeweg werd een beige Opel
mee van de vrijwilliger van De Kadett gestolen.
Zonnebloem die op het Raadhuisplein stond. Het thema
ADVERTENTIE
van de nationale ziekendag
van dit jaar is: geef aan iemand die eenzaam en ziek is
een plantje. Onderweg loop ik
me suf te prakMseren wie hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Ken ik iemand in
mijn omgeving die eenzaam en
verlaten is? Als ik thuis kom,
weet ik het nog steeds niet en
omdat ik haast heb, zet ik het
plantje even weg.
Gasthuisplein 10
Na een paar dagen ontdek ik
Zandvoort
het Kaaps viooltje tussen mijn
andere planten. Ik ben 't geTel: 0235714638
woon vergeten. Wat nu?
Fax: 023 57 314 54
Straks ga ik naar mijn werk en
geopend 7 dagen per week
dan blijft het plantje weer
van 10.00-01.00 uur
staan. Zouden de bewoners
van Nieuw Unicum misschien
voldoen aan het thema? Volgens mij wel. Ondanks de goeADVERTENTIE
de zorg en aandacht van de
verpleegkundigen kan je je
ontzettend eenzaam voelen,
ook al woon je met zestien medebewoners op een afdeling.
Mijn besluit staat vast. Ik
neem het Kaaps viooltje mee
naar Nieuw Unicum.
Voordat ik met de activiteit
begin, schenk ik eerst voor iedereen een kopje koffie in.
Daarna wil ik aan de bewoners
NU:
vertellen waarom ik een plantje heb meegenomen. Tussen
MOTOROLA GSM
de bedrijven door zet ik een cd
INCL 50; BELTEGOED
van Danny de Munck op. De
titel is erg toepasselijk: 'Ik
voel me zo verdomd alleen'.
De stem van Ciske de Rat
schalt door de huiskamer. Een
bewoner kijkt me vragend aan
en zegt: 'Wat is dat een zielige
tekst. Heb je geen vrolijker
liedje? Zonder uitleg zet ik het
Kaaps viooltje op de tafel.
Mijn opdracht is duidelijk mislukt.

V

LWCHÜ!

Nel Kerkman

De winkeliers van de Haltestraat kregen wel een
aankondiging van het gasbedrijf over de
graafwerkzaamheden die deze maand zouden
plaats vinden. De schrik sloeg echter toe toen de
straat gedeeltelijk op de schop ging. „De
gemeente had ons moeten inlichten over de fasen

waarin de werkzaamheden worden aangepakt.
Dan hadden we dat aan onze klanten kunnen
vertellen," aldus een winkelier. Inmiddels is de
zaak geklaard en kunnen de klanten de straat
gedeeltelijk blijven binnenrijden

ADVERTENTIE

Foto: Karin Schut

Bomvrij strand kost maximaal acht miljoen
ZANDVOORT - In het ergste geval kunnen de kosten
voor het schoonmaken van
het strand gaan oplopen tot
acht miljoen gulden vopr de
negenhonderd meter die nu
is afgezet. Dit staat in het
eerste rapport van de explosievenopruimingsdienst Leemans. De gemeente is nog in
overleg met het kabinet of
het Rijk niet volledig kan opdraaien voor deze kosten.
Het bedrag van acht miljoen
is, zoals gemeentevoorlichter
Ton van Heemst zegt, een
'worst-case-scenario'.
„Dat
zou dus betekenen dat alles in
zee afgegraven moet worden
en dat daarbij ook nog zware
vondsten worden gedaan. We

verwachten het meeste te vinden bij het strand rondom restaurant Riche. Hopelijk wordt
het steeds minder naarmate
we daar van weg graven."

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

Volgens de huidige regels
moet Zandvoort 10 procent
van de kosten voor haar rekening nemen. Dat zou zo'n vijftig gulden per inwoner betekenen. De gemeente maakt hier
bezwaar tegen. „Indien het
strand niet in eigendom is van
de gemeente Zandvoort, is het
Rijk dan niet verantwoordelijk
voor het schoonhouden ervan," stelt Van Heemst een retorische vraag. De gemeente is
nu in gesprek met de minsters
Zalm (Financiën) en De Vries
(Binnenlandse zaken) over de
vraag of in dit geval het huidige
verdelingsysteem aangehouden kan worden. Ook minster
Zalm ziet het onrecht van dit
systeem en zegt te zoeken naar
andere methoden.
Er heeft zich overigens al een

TEACHER

bedrijf aangemeld dat zegt een
onderzoeksmethode te hanteren die makkelijker en sneller
is. Een detector wordt dan boven het strand gehangen en
met geofysische onderzoeksteehnieken kan men door een
verandering in het patroon
zien of er iets onder de grond
zit.

SCOTCH

Nu heeft de gemeente een
aantal bedrijven in dienst,
waaronder Leemans, die zijn
gecertificeerd. Dit betekent
dat de gemeente deze bedrijven niet zelf hoeft te betalen.
Andere bedrijven zonder certificatie zou Zandvoort wel zelf
moeten betalen.
De gemeente wil dus kijken
of het uiteindelijk echt voordeliger is.

elders 30M

Wij zijn experts in watermanagement geworden'
F JE nou voorzitter
bent of coach of je
houdt je bezig met het
onderhoud van de grasmat.
TZB kan niet zonder de grandioze inzet van alle vrijwilligers," klinkt het eensgezind
uit de monden van de scheidende voorzitters. Algemeen
voorzitter Peter Theunissen
en voorzitter veldvoetbal
Maarten van Wamelen zullen
zich op de komende Algemene
Ledenvergadering in november niet herkiesbaar stellen.
Beiden worden zó opgeslokt
door hun werk dat zij geen tijd
meer hebben om de voorzittershamer te hanteren.
The Zandvoort Boys (TZB),
te vinden aan de Kennemerweg, hebben onlangs hun vijftigjarig bestaan gevierd. Peter
(44) is als pupil begonnen bij
de club en heeft in de loop der
tijd vele bestuurlijke functies
bekleed. „Het gaat nuj wel aan
mijn hart hoor, om na al die jaren deze functie over te dragen," bekent Theunissen. Er is
onder hun voorzitterschap en
dankzij de inzet van de leden
zowel op het sportieve als op
het bestuurlijke vlak veel bereikt.
„Wij zijn hartstikke trots dat
wij nu vier jeugdelftallen hebben; we tellen weer mee in de
competitie. Het eerste damessoftbalteam is zelfs twee keer
op rij kampioen geworden.
Alle leden spelen nu in een
keurig tenue, dankzij onze
sponsor. Voorgaande jaren
hadden wij slechts acht reclameborden langs de velden
staan. Dankzij het netwerken
van Maarten zijn dat er nu 25.
Zelfs ons clubblad draait
winst dankzij de vele adverteerders," vertelt Peter. Kort-

'O

heeft alle dranken!
Geldig van 20 september l/m 26 september alleen In onze slijterij Burgemeester Engelbertsstraat 21 Zanrjvoort

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

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
l Nieuwsblad
Algemeen voorzitter Peter Theunissen en veldvoetbal-voorzitter Maarten van Wamelen van TZB
leggen hun bestuursfuncties neer
Andrc Lieberom

om zij dragen aan de nieuwe
voorzitters een kerngezonde
club over.
Maarten van Wamelen (44)
is een 'import-Zandvoorter'.
Negen jaar geleden werd hij
lid. Het bleef niet alleen bij
een ontspannen balletje trappen. Het leiden zit Maarten in
het bloed dus zijn voorzitterschap was snel een feit. „Een
tekort aan jeugdleden, wateroverlast, een mogelijke verhuizing naar Duintjesveld,"
schetst Maarten in het kort de
situatie van de afgelopen jaren. „Ik mag wel zeggen dat
zowel Peter als ik nu expert
zijn op het gebied van water-

management. Financieel is
Duintjesveld niet haalbaar,
dus hebben wij besloten een
hypermodern drainagesysteem aan te laten leggen."
„Wjj moeten ook ons best
blijven doen om de jeugdelftallen op peil te houden. Vroeger waren de keuzes beperkter, je ging op gymnastiek of
op voetbal," legt Maarten uit.
„Ook de computer is een concurrent voor het verenigingsleven. Maar ik wil graag benadrukken dat juist in teamvertaand een sport beoefenen zo
belangrijk is. Een wedstrijd
winnen of verliezen, de gezelligheid van een club, is heel

belangrijk voor de vorming
van de jeugd. Bij een sollicitatiegesprek vraagt de werkgever niet voor niets: Beoefent u
ook een sport?"
Beiden blijven zeer betrokken bij de club, hun opvolgers
zullen zij kritisch vanaf de zijlijn volgen. In het veld zullen
zij actief blijven als voetballer.
„Wij voetballen nog iedere
week en daarna gaan we in de
kantine bij een biertje onze
wedstrijd nabeschouwen," aldus de twee TZB'ers. „Want er
wordt wat nabeschouwd bij
onze club het gaat meestal
niet eens over voetbal. Maar
het is wel gezellig."
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postóegel te plakken.

R
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woensdag 20 september 2000

FAMSLiEBERICHTEN

HUIS VERKOPEN
Mijn leven is veilig ui de handen van God
wat /i dut ecii ptachtige zin
Ik heb vaak gedacht, ja, dat zal wel zo zijn
maar die handen, hoe kom ik erin ?
Toon Hermans
Plotseling heeft nnjii viiend, onze vaclei, opa, mijn
bi DL'i , /wai>er < % n?e oom en mijn baasje de handen
gevonden

Egbert Hepke Cornelis Jongsma
- Jan * 7 diLCiubei l iel 2
t 16 september 2000
Zaï.dvoort
Mananne, 'ô' Hepke
I-V pijn en Anouk
Slef
ünehuis
J'dwm en Helene

d ijs
Rotlei dam
EKÜCI t en h va
/anrivoon
Joukje 1.11 Ben
JaK en Christel
Si* Icin
PCIUÏ

Theo en Lennie
Cüiclo
Couebpondeiitittidres
Iü II Jongsma
Ilofflijklaan lö
1983 (IC Duehuib
L' Kunt cilsche.d van Jan nemen op woensdag 20
«'pteiiib»'- van 19 00 tot 19 30 uur in het uitvaartcenti u:n mn de Foststraat 7 te Zandvoorl
De dthciieiclbpltLhtigheid zal gehouden worden op
do-i dei dag 21 <?pptt..!bei om 1100 uur op de
AUemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te
7<mclvnort waarna ian bij zijn ouders zal worden

U wilt het onderste uit de kan,
de aspirant koper wil dat ook In
dit 'belangen spel' is een profes
sionele kracht nodig Iemand
midden uit de praktijk
De VBO VastgoedAdviseur is in staat
om subtiel maar vast
beraden voor U te
onderhandelen. Daar
kunt U van profiteren
bij het verkopen van
uw woning

VASTGOED
ADVISEUR

Let op dit label!
UW VBO VASTGOED-ADVISEUR BIJ UITSTEK:

| ALLROUNO - VASTGOED - ADV/ES \

,
Aan- en verkoop
^. huur-verhuur
V taxaties
beleggingen

wij 7-ijn ontzettend verdrietig
Rust vredig.

Zaterdag geopend
; yan 10.00^17.00'uur .
Zondag de gehele dag :
. geopend voor
.v-'
bezichtiging eigen panden

Geopend ma. t/m vr. 8.30-20.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7,2041 CN
Zandvoort.Tel. 023-5732630.

E-mail allround vastgoed©worldonline nl

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
Luncloleren inde ontvangkamer van de begraafplaats

Jan

De VBO is een bundeling van
zelfstandige vastgoedadviseurs
die zich kenmerken door
betrouwbaarheid en vakmanschap De onafhankelijke
VBO kent een eigen
gedragscode en
tuchtcollege, alsme
de gezamenlijke voorwaarden en adviestarieven
Let daarom op dit
label, in uw eigen
belang

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretanaat Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie 1 melden
Let wel Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken
AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Gezocht:

De portefeuilleverdeling is als volgt
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkehng & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie, toensme & verkeer

3 è 4 kamerwoning (+ tuin)
ƒ 1500;- in Zandvoort:

":•:•;•';/• ;',.•;•;, voor lange tjjd. ' ' . , . '''-jv l-

Hanneks
e j Johar. ('je broei")

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

Ö6-2207739è;

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Na 34 jaar moet vuj nu helaas definitief afscheid
nemen van oiire zuacrer en oom

Jan Jongsma
Mieke/Ger
Tineke/Gerard
Jan/Rosila
Anke/Hans
Neet en nichten

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

Te huur:
Zandvoort Zuid:
Gemeub. bovenwoning
met 4 si.kamers, tot. opp.
ca. 80 m', ƒ 2.59S mnd.
incl. bijdrage g/w/e;
waarborg ƒ 3.000;
contractkosten ƒ 425
Inlichtingen:
Cense & Van tingen Mak.

Hel gemeentebestuur van Zandvoort heeft met
droefenis kennis genomen van het overlijden van
de heer

E. H. C. Jongsma

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 12 september vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 37 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 19 september vastgesteld De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te zien bij de Centrale Balie

MEDEDELINGEN
Wijziging noodverordening explosieven
In verband met de explosieven heeft de
Burgemeester een nieuwe noodverordening
uitgevaardigd onder intrekking van de noodverordening van 10 augustus jl De wijziging
betreft een voorlopige einddatum van de
noodverordening De nieuwe noodverordening
hangt op het publicatiebord bij het Raadhuis
en is m te zien bij de Centrale Balie van het
Raadhuis
Prostitutiebeleid
Per 1 oktober 2000 woidt het bordeelverbod
opgeheven Vanaf deze datum is het mogelijk
een seksinrichtmg of een escortbedrijf te
vestigen in Zandvoort Om de vestiging van
dergelijke bedrijven in goede banen te leiden
heen de raad op 4 juli 2000 hoofdstuk 3 van
de Algemene Plaatselijke Verordening gewijzigd
Op 5 september 2000 hebben Burgemeester
en Wethouders nadere regels aangaande de
vestiging van seksinnchtmgen en escortbedrijven
vastgesteld Tevens is op deze datum de nota
'Prostitutie zwart-op-wit prostitutienota van
de gemeente Zandvoort' vastgesteld De
vastgestelde stukken treden in werking op
1 oktober 2000 De stukken liggen vanaf
25 september 2000 vier weken lang ter inzage
bij de Centrale Balie van het Gemeentehuis
KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunning
Abusievelijk is vorige week bij de aanvraag
tot kapvergunning een verkeerd huisnummer afgedrukt; het juiste nummer
moet zijn:
- Zandvoortselaan 3 5 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Taxuslaan 2 - 3 bomen
- Duindoornlaan 32 - 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derde
belanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen Het bezwaarschrift dient te zijn
ondertekend en moet ten minste bevatten
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar
Indien men zich laat vertegenwoordigen door
een derde dient ook de naam, het volledige
adres en het telefoonnummer van deze persoon
te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president van de
Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffie/echt geheven

GEMEENTE

o.g., 023-5732880

VRIJSTELLING EIVJ
WROart. 19
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling en bouwvergunning te verlenen
voor
- het oprichten van gebouwen ten behoeve
van een verzorgingstehuis en aan deze
instelling gebonden woningen
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
22 september 2000 gedurende 4 weken ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) te Zandvoort
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder tegen voormeld bouwplan
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
voormeld college, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zij'n bij het college yan Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van aanvraag.
2000-21 OM (28-08-2000) Kostverlorenstraat 52
te Zandvoort plaatsen van een tuinhuisje
2000-209B (28-08-2000) Kostverlorenstraat 52
te Zandvoort plaatsen van een zwembad
2000-211B (06-09-2000) Haarlemmerstraat 12
te Zandvoort veranderen woning begane
grond en vergroten van een kelder
2000-2126(06-09-2000) Dr De Visserstraat 15
te Zandvoort vergroten van een woning
2000-214B (08-09-2000) Zand^oort-Noord
plaatsen van een school
2000-213B (08-09-2000) Zandvoortselaan 68
te Zandvoort plaatsen van een dakkapel
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na
publicatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beooidelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending.
2000-149B (08-09-2000) Celsiusstraat 204 te
Zandvoort het veranderen van de woning
99-206B (11-09-2000) Mansstraat 4 te
Zandvoort het plaatsen van een serre
2000-028B (11-09-2000^ Saxenrodeweg te
Zandvoort het plaatsen van garages
2000-039B (11-09-2000) Zandvoortselaan 62
te Zandvoort het verbouwen van de woning
2000-052B (13-09-2000) Duindoornlaan 27A
te Bentveld het veranderen en vergroten van
de woning
2000-027B (18-09-2000) hoek Duindoornlaan/
Zandvoortselaan te Bentveld het gedeeltelijk
vernieuwen van een woonhi 's
U kunt deze vergunningen inzien bij de
Centrale Balie van hot Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen
bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van
de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift

*

Gedurende de periode 1978 tot 1992 was de heer
Jongsma in onze gemeente raadslid en van 1982 tot
1986 was hij wethouder Het gemeentebestuur is
hem dankbaar voor zijn toewijding en inzet en zal
hem herinneren als een betrokken raadslid en
goed bestuurder
Ons medeleven gaat uit naar de familie
Het gemeentebestuur van Zandvoort:
M R van der Heijden, burgemeester
A van de Velden, secretaris

Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie

Veel gelukkige ja ren waren we samen,
samen waren we één
Maar nu jij er niet meer bent,
moeten wc zonder jou verder dus alleen.
Bedroeld, maar dankbaar dat haar een langer lijden bes>paajd is gebleven, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, zuster,
on/e süiooimit, en tante

voor een éénmalige afkoopsom
vari slechts ƒ 3.8Ï55,-

Gerarda Elisabeth Maria
Vleeshouwers-de Boer
- Gerda m de leeftijd van düjaar
Uit aller naam
J M Vleeshouwer
14 sepixrnber 2000
Koningstraat lb
2042 VJ Zandvoori

Manege Rückert - familie - kennissen - alle lieve vrienden - strandtent "Bonbini"
l September was voor ons een dag om nooit te vergeten.

Bedankt
Rob & Lilian van Dusseldorp

"Deze natum-uitvaartverzekering
kan ik u van harte aanbevelen.
Een verzekering van f 3.855,is bepaald niet duur als je bedenkt •
dat-een vergelijkbare uitvaart
minstens f 6.000,- kost."

J.

Met et n diep gevoel van bewondei ing, respect en
Helde hebben \vij alseheid moeten nemen van mijn
innig gelitfdt \ ; o u u , on/e lieve moeder en en oma

Helene Brakel - Harms
Zandvooi t,
Anisu i d<u i
12 september 2000
1 1 novcmbti m.i
Uil Eiilei naam
i A Biakel
Corresponclentieadi es
Burg Dicxkiruhisuaat 12
204 l FIN /andvooi t
De Liemaue i ttit inmiddels onder grote belang; plaatsgevonden

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

DOKTERSBERICHTEN

LAVERTU steenhouwers
100 jaar traditie
en vakmanschap
Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wi] al uw graïwerk naar
ons of uw eigen onfwerp, bijschnjving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt
Zandvoort

Wit Verhuizingen

Afivezig
dokte: P. C. F. Paardekoopcr
en dokter M. D. N. Hermans
van 15/9 t/m 29/9 2000

WEKELIJKS EUROPA

Voor waarneming
H.C.Z. Bcatrixplantsocn l b
Tel. 023-5732023

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

ERKENDE
VERHUIZERS

Uitvaartcentrum Haarlem
4 Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

Telefonisch dagelijks tussen l O 00 en U 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu.
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolen weg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

I N F O R MAT I E B O N
Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de
natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

man
vrouw

straat:
postcode/plaats:
telefoon:

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

cfo

A l t i j d d i r e c t e h u l p bij een s t e r f g e v a l

Handvoorts
Nieuwsblad

Overlast
s>
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Vervolg van voorpagina
„Met name in de maand augustus, op verschillende dagen
en op verschillende tijden. De
politie heeft hier iedere keer op
gereageerd zonder dat de klager heeft gezien dat de politie
bezig is geweest."
„Ik moet wel zeggen dat wij
ons vooral richten op het uitgaanspubliek in het centrum.
Het lastige is dat wjj hebben
gezocht op momenten dat de
jongeren er toevallig niet waren. Toch wil ik de mensen oproepen de politie te bellen als
er klachten zijn."
Gelukkig is het de laatste
week al een stuk rustiger geworden op het Jan Snejjerplein. Maar de bewoners houden hun hart vast voor het volgende jaar. Sandbergen: „Ik
heb alle begrip voor de minimale bezetting van de politie
maar dit loopt de spuigaten
uit. Het gevaar voor volgend
jaar is dat als de gemoederen
weer zo hoog oplopen mensen
misschien het recht in eigen
hand gaan nemen. En dat
moet absoluut voorkomen
worden."

Zandvoorter is
erg agressief
tegen truckers
ZANDVOORT - Een 43-jarige Zandvoorter heeft zich
bij een conflict tussen twee
vrachtwagenschauffeurs op
zaterdagavond aan de Max
Planckstraat zeer agressief
gedragen.
Een 31-jarige vrachtwagenchauffeur uit Driebergen raakte betrokken bij een aanrijding
met een andere vrachtauto op
de Kamerlingh Onnestraat.
Beide bestuurders zijn naar
het terrein van de vrachtwagen gegaan aan de Max
Planckstraat om de aanrijding
af te handelen.

'Je kunt geen 90 man in dit pand stoppen'

Adoptieplan
geeft agent
bekend gezicht

„U doet er zo makkelijk over," zegt een bewoner geïrriteerd
als ze een antwoord krijgt van Willy Kok van het Centraal
Orgaan Asielzoekers (COA). Er heerste donderdag een
verslagen sfeer tijdens de informatiebijeenkomst over de
komst van negentig asielzoekers in hotel Friesland.

ZANDVOORT - De regiopolitie Kennemerland-Zuid,
de gemeente Zandvoort, alle
Zandvoortse basisscholen en
bureau Halt ondertekenen
morgenmiddag om 16 uur de
overeenkomst Schooladoptieplan Zandvoort in de
raadzaal. Verschillende gemeentes in de regio doen hier
al aan mee.

L

ANGS HOTEL Friesland loopt een straat,
de Paradijsstraat. Ironisch als je bedenkt dat
er hoogstwaarschijnlijk binnenkort negentig asielzoekers
komen wonen. Vooral ironisch
omdat de bewoners niet blij
zrjn met de komst van zoveel
mensen. Zij maken zich yooral
zorgen over onveiligheid en
overlast.
In de ietwat kleine en benauwde ruimte, die in de toekomst waarschijnlijk gaat fungeren als kantine en leefruimte
van het asielzoekerscentrum,
is het druk. Er staan stoelen in
rijen opgesteld die allemaal
bezet zijn zodat ook in de
deuropening en langs de kant
mensen moeten staan. In de
'beklaagdenbank' zitten onder
meer burgemeester Rob van
der Heijden, Willy Kok van het
COA, de politie en de brandweer.
Iedereen mompelt over en
weer wat met elkaar. Burgemeester Van der Heijden komt
als eerst aan het woord. „De
situatie dat het COA de gemeente vraagt of wij bereid
zijn de asielzoekers op te vangen, bestaat niet." Met die
woorden neemt de burgemeester meteen de illusie weg dat
de omwonenden inspraak hebben of de asielzoekers er mogen komen of niet. Het is stil.
„Het COA heeft een pand gevonden met een exploitant en
de gemeente gevraagd het
pand te toetsen op basis van
brandveiligheid. De verant-

woordelijkheid voor de huisvesting en de opvang ligt bij
het COA en de ondernemer.
Onze taak is ervoor te zorgen
dat de integratie goed verloopt."
Vervolgens geeft de burgemeester het woord aan Willy
Kok van het COA. Met een rustige en zelfverzekerde stem
legt ze de werkwijze van het
COA uit. En probeert ze vooral
met veel argumenten de bewoners gerust te stellen. „De
vluchtelingen die in Zandvoort
komen, zijn mensen die het
eerste traject al hebben doorlopen. Zij weten dus al iets van
de Nederlandse samenleving
en spreken al een beetje de
taal."
„Bovendien zullen ze niet de
hele tijd in het hotel verblijven.
Er is 24 uur een beheerdersechtpaar aanwezig dat zorgt
voor een goede sfeer. Daarnaast organiseert het COA ook
nog allerlei activiteiten. Het
COA verwacht door haar ervaring een goede samenwerking."
De buurman van hotel Friesland, Maas Doppenberg, krijgt
als eerste het woord. „Opeens
ligt er een briefje in de bus dat
er een asielzoekerscentrum
naast je deur komt. Niemand
van het COA is even langs geweest om even een hand te
schudden. Dat had ik toch niet
meer dan netjes gevonden."
Doppenberg komt tot de
kern: „Je kunt geen negentig
man in dit pand kunt stoppen.
En vijf vierkante meter is veel
te weinig vergeleken met de

Toen de politie erbij kwam,
ontstond een gespannen situatie waarbij de 43-jarige Zandvoorter zich agressief gedroeg.
Hij vond het onterecht dat de
politie hem verdacht van de
kapotte spiegel. UiteindeUjk
ontstond een vechtpartij tussen de verschillende bedrijfsmedewerkers en de politie
waarbij de politie zich genoodzaakt voelde om een wapen te
trekken uit zelfbescherming.
Om de zaak niet verder te la- Het nieuwe pand aan de Celsiusstraat
ten escaleren hebben de politieagenten het bedrijfsterrein
verlaten.
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gebruikelijke twaalf meter. Dit
is onmenselijk." Er klinkt een
hard applaus in de zaal, iedereen is het met Doppenberg
eens.
Willy Kok kijkt nog steeds
vriendelijk en wacht rustig af
tot het weer stil is. „Het is onze
opdracht vanuit het ministerie
van Justitie de mensen humaan en sober op te vangen.
En dit zijn de vastgestelde normen."
Bewoner Johan Derr staat
op en zegt: „Ik wil één ding
duidelijk stellen: wij hebben allen niets tegen asielzoekers.
Het minste waar wij met zijn
allen voor kunnen zorgen, is

een goed en veilig onderkomen. En juist daar gaat het
om."
Dan komen de vragen in de
zaal pas echt los. De bewoners
maken zich zorgen over de
overlast. „Burgemeester, mag
ik u bellen als er containers op
de stoep staan? Straks wordt
het hier een wild-west met al
die fietsen en containers op
straat. Dat hebben we gezien
bij asielzoekerscentrum Fawlty Towers."
Dan raakt de burgemeester
een beetje geïrriteerd: „Dat wil
ik zo niet horen. Maar op overlast kunt u ons inderdaad aan-

spreken."
Dan staat een vrouw met een
knalroze bodywarmer op en
zegt: „Hoe zit dat dan met die
verschillende geloven naast elkaar? Straks slaan ze elkaar de
hersens in." Willy Kok kijkt al
iets vermoeider na deze vuurzee van vragen. „Juist die gemêleerdheid werkt goed," zegt
ze kortaf. Dan schreeuwt lemand boven het publiek uit:
„Hoe zit dat met die voprtplantmgsdrang van die Afrikanen? Straks zijn het er 113."
Een hard gelach in de zaal.
Naast de vooroordelen krijgt
Willy Kok ook vragen over het
tekort aan huisartsen, tand-

ZANDVOORT - De com- Bloemendaal betaalt 4 miljoen
missie voor Organisatie, Toe- en Zandvoort 4,7 miljoen gulrisme en Verkeer (OTV) den. Berekend over twintig
vindt 25 miljoen gulden erg jaar zou Zandvoort jaarlijkse 5
veel geld voor de herinrich- ton moeten ophoesten. De
ting van de Boulevard Bar- raadsleden vinden dat bedrag
naart. Bovendien acht ze het te hoog. Zeker nu er een kernonbegrijpelijk dat de brand- takendiscussie op gang komt
weer niet om advies is ge- dat gevolgen die gevolgen
vraagd. Het herinrichtings- heeft voor de financiële positie
plan dat er nu ligt, houdt van organisaties en gemeentegeen rekening met gebruik lijke afdelingen.
Voor het doorberekenen van
door de hulpdiensten.
het definitieve ontwerp heeft
het betrokken bureau PalmIn samenwerking met de ge- boom & van den Bout een remeenten Bloemendaal en kening van ruim een ton gepreZandvoort heeft de provincie senteerd. Zandvoort moet bijNoord-Holland een rekensom- na 22 duizend gulden daaraan
metje losgelaten op het wen- meebetalen. De fracties hadsenlijstje van de gemeenten den buiten het financiële
ten aanzien van de Boulevard plaatje pok moeite met het
Barnaart en de Kop van de hoge middenberm van bijna
Zeeweg. Bij de kostenverde- drie meter breed. Volgens de
ling is de provincie uitgegaan WD is in het verleden al bewevan het deel waar gemeenten zen dat zo'n drempel m het
en provincie verantwoordelijk midden gevaarlijk is. „Er is al
voor zijn. De provincie moet 16 eens een betonnen richel vermiljoen betalen. Hierin is een wijderd, dat was vlak na de
uit gaan. Er zullen onder- bedrag opgenomen van 5 mil- verkiezingen." Een volle blusgrondse papier- en glascontai- joen aan De Boer-gelden voor wagen moet regelmatig afremners komen. In overleg met de de aanleg van een busbaan. men bij drempels en betonnen
andere eigenaren van de winkels die gevestigd zijn in het
winkelcentrum, willen wij ook
de luifel vernieuwen."
„Het feit dat wij op zandgrond bouwen, is voor ons veel
ZANDVOORT - Op 57-jarige
werk. Vooral het afvoeren van leeftijd is Jan Jongsma tijdens
al het zand bij het graven van het joggen overleden aan een
de ondergrondse parkeergara- hartstilstand. Hij werd zonge, is een hele klus. Voor de dagmiddag gevonden in de
omwonenden is het een groot duinen. „Hij was een populair
voordeel dat wij op een zand- mens en goed in het oplossen Jongsma was
pakket bouwen, wij hoeven nu van problemen," vertelt zijn raadslid voor
de WD
met te heien. Dat scheelt ge- vriend Jan Drommel.
luidsoverlast," legt de projectmanager van Rotteveel M4 uit. Jan Jongsma heeft zich in
Zo'n verbouwing als deze is het verleden actief ingezet
een zeer kostbare zaak die de voor de gemeente. Hij was
Vomar Voordeelmarkt BV ren- WD-raadslid van 1978 tot 1986
dabel maakt met de verkoop en is van 1982 tot 1985 wethouvan de twintig woningen. „Ja, der geweest van Sociale Zawij hebben met de gemeente ken. Veel mensen kennen hem
Zandvoort de prijs vastge- als Renault-dealer m de Oransteld, die zal zo rond de 400 jestraat waar hij een garage
duizend gulden per woning ko- had overgenomen van zijn vamen. Het zal op inschrijving der. Toen er plaats gemaakt
Tot op heden gaf hij les in
gaan, hoe die procedure pre- moest worden voor nieuw- economie op het Nova College
cies gaat verlopen, maken wij bouw, heeft hij zijn garage in Hoofddorp maar per l nonog ruim van tevoren bekend," voortgezet in Zandvoort- vember zou hij gaan lesgeven
aldus De Winter.
Noord.
aan het Damiate College m

Vomar in kleine noodwinkel
ZANDVOORT - De Vomar
in de Celsiusstraat gaat verbouwen. Niet alleen de Vomar
maar de gehele infrastructuur
rondom het winkelcentrum zal
een nieuw aangezicht krijgen.
Boven de supermarkt komen
zestien woningen, op de begane grond nog eens vier. Een
grote ondergrondse parkeergarage zal het parkeren voor
de nieuwe bewoners en de
klanten van de Vomar vergemakkelijken. Voorjaar 2001
wordt er gestart met de ingrijpende vernieuwing en voorjaar
2002 moet alles gerealiseerd
zijn.
Rotteveel M4 gevestigd in
Alkmaar is een onafhankelijk
bureau dat zich bezighoudt
met bouw- en vastgoedmanagement. Zo zijn er onder zijn
professionele leiding al diverse
vestigingen van Vomar gebpuwd. „De Vomar die wij zojuist in de literatuurwijk in Almere hebben gebouwd, is het
beste te vergelijken met wat
hier in Zandvoort gaat kpmen," legt Paul de Winter uit.
Hij is de projectmanager van
Rottelveel M4, hij heeft de su-

pervisie tijdens de verbouwing
in Zandvoort.
„De totale oppervlakte van
de winkel wordt 1200 vierkante
meter. De winkelinrichting
gaat er enorm op vooruit. Zo
zal met name heel veel ruimte
komen voor de verse producten. Algeheel directeur van de
Vomar Voordeelmarkt BV,
Cees Zwanenburg, heeft diverse supermarktketens in Amerika bezocht. Om zich goed op
de hoogte te stellen van alle
nieuwe snufjes. Ook in Londen
zijn door de architecten veel
ideeën opgedaan, omdat ook
de Engelse ketens toonaangevend zijn."
De exacte locatie van de
noodwinkel is op dit moment
nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt dit een kleine winkel
op de Fahrenheitstraat. „De
klanten zullen niet mis hoeven
grijpen. De oppervlakte van de
noodwinkel is gelijk aan die de
Vomar nu heeft en het assortiment zal pok gedurende dit
jaar ongewijzigd blijven," benadrukt De Winter. „Ook de
infrastructuur rondom de supermarkt zal er enorm op voor-

artsen en psychische hulp bij
oorlogstrauma's
Er heerst geen opluchting na
de afloop van de bijeenkomst.
Eerder verslagenheid. Zeker is
dat als het pand door de keuring van veiligheidseisen heen
komt, de komst van negentig
asielzoekers een feit is. Maas
Doppenberg zegt nog voordat
hij met zijn vrouw vertrekt:
„Die asielzoekers zijn met zozeer het probleem. Wel het
aantal. Het komt er gewoon op
neer dat ze anders met uit de
kosten komen. En dat is
triest."
Tessa van Egmond

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166

Hans van Pelt

Na een buurtbijeenkomst op
donderdagavond dronken Peter en Jackaline Bakker, zoals
gewoonlijk, nog even een biertje voor het slapen gaan. „Ik
was erg moe en ben snel daarna mijn bed ingedoken maar
Peter wilde nog even het meidsysteem uitzetten omdat dit
niet goed meer werkt. Dat had
hij achteraf beter niet kunnen
doen," vertelt Jackaline nog
enigszins opgewonden.

„Doordat hij het systeem
had uitgeschakeld, ging er een
alarm af bij de meldkamer. Zii
bellen dit weer door naar de
politie Het is stom van Peter
dat hij met meteen de meldkamer belde, maai' dat was hij
vergeten."
Tien minuten later arnveerde een agente. Peter Bakker
legde het voorval uit en zei dat
verder alles m orde was. Niet
veel later na het vertrek van de
agente kwam er een overvalsbusje aangereden met twee
politieagenten en de agente
die Bakker net gesproken had.
Jackaline „Peter raakte op
een gegeven moment een beetje geïrriteerd. Hij riep' 'Opsodemieteren! Ik zei toch dat het
in orde was.' De politie werd
boos en greep hem bij zijn keel.
'Sla hem in de boeien,' zei een
agent. In de boeien werd hij in
het o vervalsbusje weggevoerd
en is hij voor een uur vastgezet
in een cel in Haarlem. Hij heeft
de boel niet eens af kunnen
sluiten."

Het
schooladoptieplan
Zandvoort is de basis voor de
nieuwe manier waarop de politie scholieren wil voorlichten
over het politiewerk zoals
drugs- en diefstalbestrijdmg
en veiligheid. De voorlichting
is gencht op de hoogste groepen van het basisonderwijs.
Door actieve voorlichting
hoopt de politie dat jongeren
zich beter bewust worden van
hun gedrag en dat zij meer oog
krijgen voor de rol van de politie. Een gunstige bijkomstigheid is dat de leerlingen met
een specifieke agent vertrouwd raken. Zo krijgt het politiewerk een bekend gezicht
Elke basisschool in Zandvoort knjgt een agent toegewezen. De 'schoolagent' komt regelmatig langs om te vertellen
over politiewerk. Het is de bedoeling dat de schoolagent ongeveer zeven lessen per jaar
vult. De Zandvoortse agenten
krijgen een training voor deze
nieuwe rol.
Burgemeester Bob van der
Heijden, die onder andere
openbare veiligheid in zijn portefeuille heeft: „Het college is
blij met het initiatief van de
regiopolitie
Kennemerland
Zuid. We werken er graag aan
mee Ik verwacht een positief
effect van de schoolagent "

Bedreiging met
een vuurwapen
ZANDVOORT - Vier perspnen met een getint uiterlijk
hebben zaterdagavond een 39jarige Zandvoorter bedreigd
met een mes op de Kleine
Krocht. Korte tijd later kreeg
de politie een melding van een
39-jange Zandvoorter. Hij vertelde dat hij op de Stationsstraat met een vuurwapen
werd bedreigd door een man
met een getint uiterlijk.
Aan de hand van het opgegeven signalement konden vier
mannen worden aangehouden.
Twee Amsterdammers van
achttien en 25 jaar oud in een
personenauto en een 21-jarige
Amsterdammer en een negentienjange Enschedeese in de
Burgemeester Engelsbertsstraat. Alleen de 21-jarige Amsterdammer verklaarde samen
met nog drie, niet aangehouden, vrienden de twee mannen
bedreigd te hebben. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.

Fotomonument

ZANDVOORT - Fotomonument 2000 roept Nederland op
om massaal te gaan fotograferen over het dagelijks leven zoals werk, hobbies of andere aspecten van het leven.
Folders met informatie over
deelname liggen onder andere
verzonden m de bibliotheek.
Voor meer informatie: www.fotomonument.nl.
ADVERTENTIE

Cinema
21 sept. t/m 27 sept.

Haarlem als godsdienstleraar.
Jan Jongsma wordt donderdag om 11 uur begraven op de
algemene begraafplaats in
Zandvoort

Politie pakt Verkeerde' dief
ZANDVOORT - Peter
Bakker, eigenaar van het Triton Hotel, is donderdagavond in de boeien geslagen
door de politie op verdenking
van inbraak m zijn eigen hotel. Hoewel dit berustte op
een misverstand, heeft Peter
Bakker toch nog een uur in
de cel gezeten. De politie
heeft inmiddels haar excuses
aangeboden. „Wat zullen de
buren wel niet gedacht hebben," vraagt Jackaline, de
vrouw van Peter, zich verontwaardigd af.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 562 6211
Abonnementsprijzen ƒ 20,50 per kwartaal,
l 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar
f 19,50 per kwartaal, voor postabonnep";
gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 2,10.

randen, het duurt langer om
op de plaats van de brand te
komen.
PvdA'er Fred Kroonsberg
was wel gevoelig voor de allure
die de boulevard nu op de tekentafel uitstraalt Toch vond
ook hij de prijs hoog. „Het is te
prematuur om de discussie
hierover af te ronden en het
plan ter goedkeuring aan de
raad aan te bieden." Piet Keur
(GBZ) had moeite met de brede middenberm, „die is gevaarlijk", en wil de hulpdiensten liever op de busbaan hebben. Ook wilde hij de pot 'Wegen en Vervoer' aanspreken
voor de kosten van de landschapsarchitect. „Dat moet
niet uit 'Onvoorzien'."
Voorlopig is voorstel over de
herinrichting van de Boulevard Barnaart een discussiestuk. Wethouder Hans Hogendoorn zal opnieuw overleg
moeten plegen met de provincie en Bloemendaal. Uit de gesprekken moet duidelijk worden of de boulevard ook in afgeslankte vorm aantrekkelijk
kan worden.

Ex-wethouder Jongsma overleden

Hangjongeren
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Omwonenden
en hoteliers
reageren
gelaten op de
aangekondigde
komst van
asielzoekers in
Hotel Friesland

Plan Boulevard Barnaart houdt
geen rekening met hulpdiensten

De Driebergenaar verklaarde op het terrein door twee
mannen van het bedrijf te zijn
bedreigd waarbij hij moest
toegeven de aanrijding te hebben verzoorzaakt. Ondertussen waren er meer mannen van
het bedrijf komen kijken. Een
van die mensen heeft de spiegel van de auto gedemonteerd
om zo de schade te vereffenen.

De 43-jarige Zandvoorter
kwam later die avond zelf naar
het bureau en werd voor nader
onderzoek ingesloten. Hij zei
dat hij de aanrijding zelf had
gezien en dat het duidelijk was
dat de Driebergenaar de veroorzaker was. Door enkele omstanders, die volgens hem geen
medewerkers van het bedrijf
waren, werd de politie belaagd.
De verdachte werd na verhoor
op last van de officier van justitie op donderdag naar huis gestuurd. Er wordt nader onderzo'ek ingesteld naar de rol van
de andere betrokkenen.

woensdag 20 september 2000

Jackaline lag lekker te slapen toen dit allemaal gebeurde
en heeft niets gemerkt. „Hij
kwam later doodleuk binnenlopen met de melding dat hij
een uur had vastgezeten Ik
wist niet wat ik hoorde." In het
rapport dat de politie had opgesteld, stond dat Bakker
zwaai' onder invloed was
„Maar dat kwam door die twee
biertjes die we samen net hadden gedronken," vertelt Jackaline.
Uiteindelijk is alles toch nog
goed afgelopen. „Ik weet met
wanneer de politie erachter
kwam dat hij onschuldig was.
maai' ze weten nu dat het een
misverstand was. De politie
heeft haar excuses aangeboden. Het is natuurlijk ook
voortgekomen uit een slordigheid van onze kant. Maai' WD
hebben altijd een goede naam
gehad als hotelhouders en de
buren zullen nu ook wel denken. Eigenlijk zijn we gewoon
beledigd. Daar komt het op
neer."

leigetjes
FILM

woensdag 20 september 2000
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Avondje uit?

Dansen///

DANSCENTRUM EN DANCE MASTERS

AD DE BRUIJN - BONEL

DUTCHTONE
ALLIIU PREPAY +

telefonisch inschrijven! dagelijks van 12.00 tot 21.00 uur
Aanvang cursussen vanaf zondag 24 september

MOTOROLA M3888 GSM
•Bellen zonder abonnement
•Standbytijd tot 110 uur
•Spreektijd tot 210 minuten
DUAL BAND
BELTEGOED 50,•'
-.,-"\ ^

Meer gezelligheid è^
Beginners clubs pp 5 avonden yairi de week. Kunt ü niet op de ene
avöhdïdan kpmtju toch gewoon op een andere avond!
PW
)
H/f ons onbeperkt gratis parkeren!

Ballroom- en Latijns-Amerikaanse beginners danscursus
van 8, 13, 18 of 26 lessen vanaf 100,- p. pers.
In Partycentrum
v.d. Adel
1185ZP
Amstelveen
Touwslagerij 11

Telefoon:
020 6407711

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

*

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:
Aalsmeer Weteringstraat 1/ Hoek Zijdstraat • Mijdrecht Bozenhoven 19d • Uithoorn Adm.Tromplaan 65-67

AGOG helpt!
(anonieme gokkers omgeving gokkers)
Info Amsterdam
(Gooi) Amersfoort
Landelijk infonummer
Internet

stichting

* ® * e KERSTMARKT* * * ®

Voor iets „APARTS":

rioicltone

020-6686591
033-4722117
040-2510059
www.agoa.nl

^ /:,<&
rfyf

£
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TJERK HIDDESSTRAAT 71

Gereedschapsset

Ook dit jaar zal de Stichting Zandvoort Promotie
een gezellige Kerstmarkt organiseren op het
Gasthuisplein en wel op

"MOBIELTJE"

Zondag 10 december" 2000

In flat Dumwijck op de 4e etage gelegen goed onderhouden ruim 2-kamer hoekappartement met
balkon op het zuidoosten (ca 3.60 x 1 80) en uitzicht
op de duinen.
Ligging aan de noord-boulevard nabij het strand en
openbaar vervoer.
Het appartement beschikt over een aparte berging in
de onderbouw.

Grote „lipsleutel" (voor nieuw huis)

Abraham & Sara

De markt begint om 12.00 uur tot 18.00 uur.
Er zullen uitsluitend kerstartikelen verkocht
worden. Wilt u meedoen dan kunt u zich vanaf nu
inschrijven.

Golfset

Kosten kraam c.q. grondplaats ƒ 80,- exclusief

Tennisset

BTW

C.D. plaatje

te ZANDVOORT
VRAAGPRIJS ƒ 279.000,- k.k.

SPAANSE PRIMERA DfVfSfON

ITALIAANSE SERIE A

INDELING: entree, hal, woonkamer (ca 6.17 x 3.88)
met moderne open keuken (mcl. mbouwapparatuur),
moderne lichte badkamer met douche, toilet, vaste
wastafel met meubel en aansluiting wasmachine,
slaapkamer (ca 4 32 x 3 89).

Leden 0. P.Z. betalen f 75,- exclusief BTW

Dit alles gemaakt van

ENGELSE PREMIER LEAGUE

Voor meer informatie:
Toos Bergen
tel.:023-5713738
Fax: 023 5718133

„Callebaut" Chocolade!
„La Bonbonnière .

Q Servicekosten ƒ 312,- per maand incl. o a
voorschot verwarming en water, opstalverzekenng, reservering groot onderhoud.
Q Elektra' 4 groepenkast
Q Woonkamer voorzien van laminaatvloer
O Lichte kleurstellmgen gebruikt.
ü Een appartement om 20 te betrekken.
Q Oplevering m overleg.
Q Transport via notaris verkoper

Stichting Zandvoort Promotie
Postbus 410
2040 AK ZANDVOORT

Haltestraat 33
Tel. 023-5715584

Pak nu de bon voor nieuwe miljoenen-prijzen

van de Postcode Loterij

Win de Straatp rijs!

| ALLROUND - VASTGOED - ADVIES \
.
Aan- en verkoop
^ huur-verhuur
W taxaties
beleggingen

Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen!

Geopend ma. t/m vr. 8.30-20.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7,2041 CN
Zandvoort. Tel. 023-5732630.
E-mail: allround vastaoed@worldonline.nl

Lingo Bonuskans!
>
Bel 0909-0055 (99 cpm) j

De VBO is een bundeling van zelfstandige
vastgoedadviseurs die zich kenmerken door betrouwbaarheid en vakmanschap -De onafhankelijke
VBO kent een eigen gedragscode en tuchtcollege, alsmede
gezamenlijke voomaarden en advies-taneven

VASTGOED
ADVISEUR

3581 VB
in Utrecht

met
3 winnende loten

Postcode Loterij l

ƒ 25.000,-

1 tegen 100

voor elk lot
en voor

-

3581 VB 212
extra: een BMW!
Uw antwoord is
tienduizend gulden
waard!

AANSLUITKOSTEN

Neem nu een abonnement bij:
Radio Stiphout
Thorbeckesrraaf 15
ZANDVOORT

CANAL+

www.postcodeloterij.nl
NOS Teletekst 550/551 ]
JRTL ]extjB82
Gaston Starreveld verraste de winnaar in Utrecht met 7S.OOO gulden plus een BMW.
Elke week valt ergens in Nederland de
Postcode-Straatprijs. Dat betekent elke
week 25.00O gulden voor élk lot in
de winnende postcode. Plus voor
één winnaar een BMW1 Deze keer is de
Straatprijs op postcode 3581 VB gevallen in Utrecht, waar Gaston Starreveld
een vader met zijn dochters de gigantische verrassing kwam brengen. Als

Uitslagenlijn:
0909-0088 (95 cpm)

VERWARMING

BEL GRATIS
osoo-0998830

deelnemer met 3 loten heeft hij 75.000
gulden plus die gloednieuwe BMW
binnen gehaald! Ook winnen met uw
postcode? Vul de bon in en speel

mm
^ déze auto!

mee!
24 september
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

TROSloop
Haarlem
Zctrouten voorbehouden

MAAK M l J EEN POSTCODE-M l L JON Al R!!
HK Jar ik wil kans maken op alle prijzen tn de Nationale Postcode
Loterij, inclusief de Postcode-Kanjer, de Jackpot, de Straatprijzen en
de wekelijkse Lingo-prijzen. Hiermee steun ik 28 goede doelen.

D de heer

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?
wii je kranten bezorgen?

D mevrouw

Naam:.

D 3 loten (3 x ƒ 12,50)
D 2 loten (2 x ƒ 12,50)
D 1 lot
(1 x ƒ 12,50)
D Ja,

UWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING

wii je 8,00 verdienen?

Adres-

ik wil de JackpotVerdubbelaar op mijn loten (ƒ 2,50 per lot)

Au.b.uw keuze aankruisen en verder in vullen in blokletters. Deelname houdt In
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bti Ledensarvica,
tet 0300 • 300 1500 (35 cpm}.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand
de rnteg voor de maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
de Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven.

Postcode.
Plaats:

Wil je tijdens je vakantie wat EXT HA

V

(Post)bank
nummer:
Geef je dan op als 0EZORGER/STER.

Bef rnij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- tel:
Datum.
Handtekening:

Zie binnenkort de prijsvraag
in deze krant van

1500009

NATIONALE
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar;
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
De toteni Is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer LO. 880/0098/83» 5 d.d. 19/12/1 tor

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!
van het lüPW©©
Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel. 5717166.

met de
NEDERLANDSE

LOTERIJ

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Vogeltrekexcursie
ZANDVOORT - Vogelliefhebbers kunnen zaterdag 23
september weer op pad in de
duinen van Zuid-Kennemerland voor een twee uur durende excursie. Excursieleiders
vertellen alles over de laatste
zomervogels, zoals fltissen en
tjiftjaffen. Vooral waar bosjes
in de open duingebieden
staan, verzamelen zich roodborstjes en winterkoninkjes.
De excursie begint om 16 uur,
vanaf de PWN-ingang Bleek en
Berg, aan de Bergweg in Santpoort-Zuid. Wel van tevoren
aanmelden onder nummer
023-541.1119.

Paddestoelentocht

ZANDVOORT - Zondagmorgen wordt er een paddestoelentocht gehouden in de
Kennemerduinen. Het is een
speciale tocht die geschikt is
voor gezinnen met kinderen.
Er worden namelijk heel veel
sprookjes verteld over kabouters en elfjes waarin paddestoelen een hoofdrol spelen.
Deelnemers dienen zich om 10
uur te melden bij de balie van
Duincentrum De Zandwaaier.
Samen met de excursieleiders
gaan de kinderen dan op zoek
naar de sprookjeswereld in de
duinen.
Wel van tevoren aanmelden
onder nummer 023-541.1119.

Rode-Kruismiddagen
ZANDVOORT - De activiteiten van de Rode-Kruisafdeling
Zandvoort zijn weer gestart.
Op maandagmiddag tussen
half twee en half vier is er weer
een inloopmiddag in het zorgcentrum Huis in de Duinen. En
in het Rode-Kruisgebouw op
donderdagmiddag tussen half
twee en drie uur. Ook omwonenden zijn welkom en kunnen
bijvoorbeeld rummikubben,
mooie kaarten maken of komen helpen als vrijwilliger. Informatie bij mevrouw E. Keur,
tel. 571.6922. Of bij de mensen
in het Rode-Kruisgebouw, tel.
571.4345.

WetenWUdbyVenice

ZANDVOORT - Venice Beach en Jump Out houden zondag 24 september een Wet en
Wild-sportevenement. Ter afsluiting van het strandseizoen
kunnen dertig teams meedoen
aan verschillende evenementen waaronder beachvolleybal,
bouncehockey, touwtrekken,
bungyrun, zeephelling, wild
bananaride en speedtrip. Ook
zal een 'kwellend' onderdeel
worden aangeboden maar de
eigenaren van de strandtent
wensen dat nog als verrassing
geheim te houden.
Het evenement begint om 13
uur. Aanmelden van teams en
informatie onder de nummers
571.2224 en 573.4604.

Geur van Spaanse soep in vergeten straat

H

ET KLEINE desolate
straatje loopt in een
U-vorm achter de
drukke
Thorbeckestraat. Een vergeten hoekje,
vlak achter het strand, dat
doordat er een weggetje tussen de tuinen doorloopt nog
een naam heeft gekregen. De
straat wordt aan het eind geflankeerd door het Knrm-gebouw, een laag bakstenen
huisje met kleine vierkante
ruitjes op een rij.
Achter een blinde muur met
een gele deur, waarop een vergeeld plakkertje wappert met
daarop 'Seinpoststraat 4', een
hoog flatgebouw met vreemdsoortige witte vlakken, dat nog
het meest doet denken aan gerafeld karton. Dan een aantal
diagonaal geplaatste stoffige
garages met gewapend glas,
waarschijnlijk in de jaren vijftig gebouwd met aan de overzijde de watertoren die boven
de daken opduikt. Met de vlaggen boven op de toren lijkt zij
haar best te doen het verlaten
straatje aan het lachen te maken.
De tuinen lijken allemaal
achtertuinen te zijn, maar dat
geldt alleen voor die aan de
zijde van de Thorbeckestraat.
Voor de Vuurboetstraat zelf
zijn ze wel degelijk de voortuinen.
„Ik vergis me daar zelf ook
in," lacht Marieke, die met
haar man en twee kleine kinderen de twee verdiepingen op
nummer 10 bewoont. Er liggen
zandbakspeeltjes en er staat
een oud klimrek met een
schommel tussen kris kras geplante bloemetjes en planten.
„We willen in het najaar wat
aan de tuin gaan doen, maar
doordat de rest van de straat
er niet uitziet, word je niet echt
gemotiveerd."
De straat is een ondergeschoven kindje als het om renoveren gaat. Baksteentjes liggen op plekken gevaarlijk
scheef en een stoep ontbreekt
helemaal, maar ook wat het
strooien betreft bij opvriezing

in de winter komt ze vaak niet
aan de beurt. „Ik ben met toen
ik zwanger was van mijn tweede nog plat voorover gegaan
door de gladheid," zegt Marieke nog een beetje verontwaardigd.
Marieke is de enige moeder
met jonge kinderen in de Vuurboetstraat zelf, die eigenüjk
maar uit zes huizenblokken
bestaat, die voor het grootste
gedeelte dubbel bewoond worden. Maar de bewoners van de
Thorbeckestraat completeren
met hun achtertuinen het idee
van een echte straat.
Mevrouw van der Leden
voelt zich dan ook meer verbonden met de Vuurboetstraat dan met haar eigenlijke
adres in de Thorbeckestraat.
„Ik wip alleen maar voor de
boodschappen door de voordeur naar binnen en naar buiten; voor de rest zit ik altijd
achter," zegt ze terwijl ze op
haar nieuw betegelde tuin
wijst. „Hier is het lekker rustig;
vóór raast het verkeer maar
voorbij. Als er een streepje zon
te zien is, ben ik buiten en daar
door ken ik bijna alle buren,"

zegt de zonaanbidster, die al
23 jaar in de straat woont.
Het betegelen van haar groene tuintje was helaas pure
noodzaak. Door het ingevoerde betaald parkeren moest er
parkeergelegenheid gecreëerd
worden voor haar gasten. „We
verhuren al twintig jaar kamers aan toeristen. Sommige
vaste bezoekers zijn intussen
vrienden geworden. Ik kan nu
toch niet tegen die mensen
zeggen dat ze hun spullen uit

'Not one less'

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en geen pauze
tussendoor. Vanavond: 'Not One Less'.
LS DE onderwijzer Gao voor een maand naar zijn zieke
moeder vertrekt, wordt de dertienjarige Wei Mingzhi aangeA
steld als plaatsvervangster. Door het steeds verder afnemende

Karinda is een Dpgo Argentino van acht jaar jong. Bijna
helemaal wit met hier en daar
en wat vage zwarte vlekjes.
Deze dame zoekt een gezinnetje waar ze dat laatste stukje
van haar leven gewoon lekker
zichzelf mag zijn. Aandacht is
één van haar favoriete 'gespreksonderwerpen'. Ze is superaanhankelijk. Met andere
dieren verloopt het allemaal
wat moeilijker.
Honden die Karinda buiten
tegen komt, vindt ze maar
niets en in huis wil ze absoluut
de enige zijn. Karinda accepteert geen andere dieren in
huis, dus ook niet eventuele
öierenvisite. Karinda is te gast
bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net
als alle andere honden en katten, een nieuw thuis. Informatie: Kennemer Dierentehuis
Zandvoort, Keesomstraat 5,
tel. 571.3888.

en

„Ik vind het een echte aanfluiting," zegt
Marieke Egas over de straat waar ze nu
ongeveer acht jaar woont. Ze heeft het over de
aanblik van de Vuurboetstraat, waar zo te zien
de laatste decennia geen steen vernieuwd lijkt
te zijn.

ZANDVOORT - Zondagavpnd start de vleermuisexcursie vanaf de ingang van landgoed Caprera, Daalseweg 2 in
Bloemendaal. Met geavanceerde
geluidsapparatuur
gaan de deelnemers op pad.
Aanmelden onder nummer
023-541.1119.

Karinda

Met

oog

Vleermuizen kijken

Agatha Kerk: zondag 10.30 uur
Oecumenische Viering, D.
Durjves, C. Schram en J. Verwijs. Hervormde Kerk: zie
Agatha Kerk. Gereformeerde
Kerk: zie Agatha Kerk.
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 10 uur Nederlands Hervormde Kerk.
Nieuw Unicum: zaterdag 10.45
uur Gereformeerde Kerk.

woensdag 20 september 2000

aantal leerlingen, wordt de belangrijkste opdracht die Wei krijgt:
het voorkomen dat dit aantal nog verder daalt. Goa belooft haar
dat als dit lukt, ze tien yuan extra zal verdienen.
Op een ochtend komt de tien jaar oude leerling Zhang Huike
niet naar school. Wei ontdekt dat hij door zijn familie naar de
stad is gestuurd om daar werk te vinden. Wei gaat op weg naar
de grote stad om hem te zoeken en Huike weer terug te brengen
naar school.

oor
de badplaats door
Folkers op bezoek bij de Vries
De Zandvoortse Franse lerares Inez Folkers is door minister De
Vries van Buitenlandse zaken uitgenodigd op zijn receptie die
hij ter ere van zijn bezoek aan Sint Maarten geeft. De Zandvoortse wordt gewaardeerd om haar inzet voor verwaarloosde dieren.
Haar acties om de bouw van een dolfinarium op het Caribische
eiland tegen te gaan hebben ook in Zandvoort tot vele reacties
geleid. Ze heeft meer dan drieduizend handtekeningen opgehaald. Inez is tegen het vangen van dolfijnen puur en alleen ter
vermaak van de toeristen.

Scholen blij met bankfilosofie
kunnen laden en dat ze het
voor de rest maar moeten bekijken," zegt ze heftig.
„We hebben bezoekersvignetten voor drie uur gratis parkeren. Ik ben benieuwd hoe we
dan een verjaardag moeten
vieren? Om de beurt en niet
langer dan drie uur blijven alsjeblieft," lacht ze schamper
over de nieuwe parkeerregels,
waarbij maar liefst vijf gulden

per uur betaald moet worden.
Het parkeerprobleem is de
enige schaduw die over haar
woongenot is geworpen, want
ze heeft het prima naar haar
zin en is nog lang niet van plan
te verhuizen uit de straat waar
ze tot een van de oudere bewoners begint te horen. Maar
echt de oudste bewoner moet
ongetwijfeld de 83-jarige mevrouw De Jpnckheer zijn. Zij
heeft er inmiddels veertig jaar
opzitten in de Vuurboetstraat.

Werkende vrouw en
huisvrouw komen
bij in Intermezzo
ZANDVOORT - „De werkende vrouw die tussen twee
afspraken door een schoonheidsbehandeling boekt. Maar
vooral de drukke huisvrouw
die haar kinderen naar school
brengt om daarna bij mij een
heerlijk ontspannende schoonheidsbehandeling te ondergaan," zo typeert Henriette
Otten haar klantenkring.
Sinds juli heeft zij thuis aan de
Wilhelminaweg
64,
haar
schoonheidssalon Intermezzo
geopend.
„De term 'intermezzo' wordt
vooral gebruikt bij de Italiaanse opera," legt Henriette uit.
„Letterlek betekent het 'tussen de bedrijven door'. Ik vind
dat wel een toepasselijke naam
voor mijn schoonheidssalon. Ik
werkte enkele jaren als vertegenwoordiger voor het cosmeticabedrijf General Cosmetics.
Verkocht onder andere de
merken Invite en Theatre, dus
feeling met schponheidsproducten heb ik altijd al gehad."
De op de Veluwe geboren en
getogen Henriette ging na haar
huwelijk in Zandvoort wonen
en nam ontslag.
Huisje, boompje, echtgenoot
en twee zoontjes rijker besluit
Henriette (33) haar langgekoesterde wens om een eigen
schoonheidssalon te openen
werkelijkheid te laten worden.
„Tussen de bedrijven door heb
ik in één jaar tijd de opleiding
tot schoonheidsspecialiste Stivas voltooid. Bij een instituut
in Haarlem. „Het was wel even
een hectisch jaartje hoor,"
zucht zij en veegt denkbeeldige zweetdruppeltjes van haar
voorhoofd. „Maar ja, als je iets
heel graag wilt moet je er ook
iets voor over hebben."
Huidtypediagnose, het checken van de doorbloeding, massage, manicure, peeling, alle
behandelingen zijn mogelijk
bij schoonheidssalon Inter-

Alhoewel: „In Spanje is het 'De Vuurboetstraat is een
veel leuker," zegt gezeten in ondergeschoven kindje als het
haar leunstoel voor een overi- om renoveren gaat'
Foto Ktirm Schut
gens adembenemend uitzicht
over zee. Tot voor kort pendelde de kwieke dame heen en
weer tussen haar boerderijtje
Vuurboetstraat
in Salobrena nabij Gibraltar en
Zandvoort.
Gepassioneerd
De Vuurboetstraat ontvertelt ze over haar dorp in het
leent zijn aan de 'vuurboet', een baken ter orienzonnige zuiden.
„Ik woonde bovenop een
tatie voor de schepen op
zee. De stoere visserslui
rots en keek uit over de zee.
Met helder weer kon ik zo naar
van vóór 1600 moesten
Afrika kijken. De mensen zijn
Zandvoort terug zien te
daar zo anders, veel gezelliger.
vinden aan de hand van
Families eten samen met elhuizen, torens en bomen
kaar aan lange tafels en er
aan de kust. Dat was een
werd altijd gezongen. Prachtizeer moeilijke taak, door
ge liederen heb ik daar gede wisselende eb en vloed.
leerd," zegt De Jonckheer, die
Maar het maakte natuurintussen vloeiend spaans
lijk ook wat uit of men met
spreekt.
een zonnetje terugvoer of
in het pikkedonker in de
Op het vuur staat een
Spaanse soep te trekken, van
nacht, om over slecht weer
nog maar te zwijgen.
kikkererwten met witte botjes
die alleen in het land zelf te
Rond 1600 kwam men op
koop zijn. „Die geur ruik je in al
het idee een vuur op een
de dorpjes waar je komt," zegt
verhoging te maken om zo
ze met heimwee in haar stem.
de schepen aan land te
Toch heeft ze kortgeleden haar
loodsen. Het vuur werd
huis daar verkocht. „Wat moet
aan de landzijde afgeeen oud mens daar nou alleen;
schermd. Later werd dat
er was ook al een paar keer
een koperen verzüverde
ingebroken." Dan vertwijfeld
koepel, die als reflector
om zich heen kijkend in haar
dienst deed. Dus eigenlijk
eigen huis: „Waar moet ik nou
is de vuurboet de voorlonog heen?"
per van de vuurtoren, zoals
we die nu kennen.
Nelleke van Koningsveld
Behalve de
uitgebreide
schoonheidsbehandeling van
anderhalf uur, biedt Henriette
ook de zogenaamde Quick-behandeling deze duurt zo'n 45
m.
minuten. „Vooral aan gezichtsBerichten
, nek- en schoudermassage been tips voor
^
steed ik veel aandacht. Een
deze rubriek met
I
I
goede doorbloeding is essenzakenmeuws kunt u sturen naar de
tieel voor de afvoer van afvalredactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
stoffen in het lichaam. En daar
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
profiteert de gezichtshuid uiol inleveren bij het kantoor op
teraard van."
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497
„Ik vind het een heerlijk
vak," lacht ze. „Ieder keer als
een klant weer heerlijk ontmezzo. Als gediplomeerd spannen en met een goed verschoonheidsspecialiste werkte zorgde huid de deur uit gaat,
Henriette enige tijd bij een ge- heb ik eer van mijn werk."
renomrneerd
Zandvoorts
beautycenter om ervaring op
te doen.
Scholen blij
De eerste kennismaking met
Intermezzo begint altijd met met computers
een uitgebreid gesprek. Zodat
de klant zich op haar gemak van ABN/Amro
voelt. In overleg wordt de beZANDVOpRT - Alle zes bahandeling bepaald. Ook om te sisscholen in Zandvoort hebweten te komen of men aller- ben woensdag 13 september
gisch is of medicijnen gebruikt. van de ABN/Amro twee splinPas daarna volgt een huidana- ternieuwe Hewlett-Packard
lyse.
computers gekregen. De bank
Intermezzo werkt op af- gaat bij al haar vestigingen in
spraak. De met dik blauw ve- Nederland het computer nétlours bekleedde trap leidt de werk vervangen en optimaliseklant naar de smaakvolle sa- ren. In het kader van 'wie de
Ion. De voormalige bataykamer jeugd heeft, heeft de toekomst'
van huize Otten is omgetoverd laten zij de jeugd van Zandtot een beautyparlour. De voort meeprofiteren door de
kleuren van de wanden en gor- schenking.
dijnen zijn met zorg gekozen.
„Fantastisch," is de enthouDe kalmerende New-Age-mu- siaste reactie van Maarten Bpziek op de achtergrond maken the. Hij is directeur van de Nihet ontspannen sfeertje com- colaasschool, gevestigd aan de
pleet. Henriette werkt met de Lorentzstraat 15. „Het is moeiverzorgingsproducten van het lijk om alle razendsnelle ontNederlandse merk Henriette wikkelingen op computergeFalouche, een hele complete bied bij te houden. Bovendien
lijn, goed en betaalbaar. De is het een kostbare zaak. Maar
klant kan de producten waar- de computer is in het ondermee Henriette werkt ook aan- wijs met meer weg te denken.
schaffen. Maar dit is geheel De onder- en bovenbouw mavrijblijvend.
ken werkstukken op de com,,Ik zie een huisvrouw als een puter en maken kennis met het
drukbezet manager," vertelt internet. De kleuters vanaf
de enthousiaste schoonheids- groep één zijn zelfs al razendspecialiste. „Breek even uit die snel met de muis."
dagelijkse beslommeringen en
Addy Henneman, de rechgun jezelf zo'n heerlijke verwenpchtend of -avond, zou ik terhand van Bothe, voelt zich
ze willen adviseren."
behalve
onderwijzer
ook
steeds meer een productmanager: „Ik ben vele uren per
week bezig met het zoeken
naar de goedkoopste adressen
voor soft- en hardware. Wij zijn
continu aan het schipperen om
met weinig geld toch ons computernet zoveel mogelijk upto-date te houden."
„Gelukkig hebben wij onze
eigen 'systeembeheerder', Jan
Filmer. Een vader van één van
onze oudleerlingen, die al zijn
vrije tijd besteed om onze
school door de 'IT-jungle' te
loodsen," vertelt Henneman.
„Toch zien wij de technologie
slechts als een aanvulling op
het onderwijs. Sociaal met je
klasgenoten omgaan, met
blokken spelen of een kasteel
bouwen van closetrpllen is eigenlijk nóg belangrijker."

Periode 9-15 september
Geboren: Shirley Suk-Yee,
dochter van Kok Kuen Chan
en Chin Fong Chan.
Getrouwd: Theo Keur en Sandra Johanna Leben; Harold
Johannes Andreas van Haren
en Madeion Patricia Polman;
Martinus Jacobus Luiten en

Ellen Stevenhaagen; Henry
John Kroos en Sona Pithartova.
Overleden: Catharina HehlKivits (77); Maria Petronella
van Dijk-Van Wijk (92); Helena
Charlptta Brakel-Harms (66);
Geertje Vleeshouwers-De Boer
(60).

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne

don geldt: avonddienst (18-20
uur) en weekenddienst (zat.
11-12.30 en 17-18, zon. 11.3012.30 en 17-18) door de Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185. In het weekend is de Centraal Apotheek
pp de Gedempte Oudegracht
in Haarlem zaterdag en zondag de hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
Henriette Otten begint schoonheidsbehandcling met goed gesprek
(Dierenbescherming).

5740260.

Ambulance: 112, of 5319191
(CPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Na 20
uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe en don geldt: avonddienst (18-20 uur) Zeestraat
Apotheek, (tijdelijk gehuisvest
op) Engelbertsstraat 90a,
5713073. Voor vrij tot en met

Burgemeester Van der Heijden heeft woensdagmorgen het
startsein gegeven voor het vervangen van de communicatieapparatuur bij de ABN/Amrobanken in heel Nederland. In totaal
gaat het om 28 honderd vestigingen. Tweehonderd vestigingen
worden dagelijks voorzien van nieuwe computers, die onderling
volledig op elkaar zijn afgestemd „We hebben voor Zandvoort
als startgemeente gekozen omdat de badplaats door het circuit
bekend staat om het begrip snelheid. Wij vonden dat wel passen
bij onze filosofie," zegt een woordvoerder van de bank. Om de
actie wat bekendheid te geven, mochten de tien Zandvoortse
basisscholen meeprofiteren. Zij kregen per school twee computers aangeboden.

Zandvoorter wint superkwartet
Een Zandvoorter voorspelde als enige Nederlander welke paarden winnaar zouden worden in de Superkwartet koers. Hij won
daarmee een bedrag van ruim 43 duizend gulden. De man had
meegespeeld in het amusementscentrum Casino Royaal in de
Haltestraat, waarop een grootbeeldscherm de koersen van heel
Europa zijn te volgen. „Het spel op de paardenkoersen is een
echte aanwinst. Het is de eerste keer dat wij zo'n hoge prijs
hebben kunnen uitbetalen," zegt Jacob Koning, de manager van
het spelcentrum. En de winnaar: „Je moet enige kennis van
paarden hebben en veel geluk." Hij had acht gulden ingezet.

Mistig op het strand
Zaterdag stond er een oproep in de Volkskrant die bedoeld is
voor een man met helm. De afzender vroeg hem zich te melden
via e-maüadres mistigophetstrand&hotmail.com. Het Zandvoorts Nieuwsblad informeerde eens welk verhaal erachter stak.
De oproep bleek van een 27-jarige studente Gezondheidswetenschappen uit Sitterd, die een dagje aan het Zandvoortse strand
verbleef. Ze mailt: „Ik liep gewoon op het strand en een jongen
met een helm kwam me tegemoet lopen. We keken elkaar aan en
er sprong een vonk over, voor mij althans. Ik dacht: Shit wat nu?
Je draait je immers niet om en roept: Ho, stop, wie ben jij! Ik
keek om en dat deed hij ook. Dat was even slikken. Die zie je dus
nooit meer, dacht ik." Een minuut later liep het voorwerp van
bewondering ineens naast de Sittardse. Toch durfde geen van
beiden iets te zeggen. Ze zegt: „In de trein terug naar Limburg
bleef het maar door mijn kop spoken en zodoende kwam ik op
het idee van de advertentie." En nu maar hopen dat de knul met
helm in Zandvoort woont en dit stukje leest!

Duivenhok (2)
Vorige week meldden we dat bewoners van de Gerkestraat bij
wethouder Marijke Herben aan de bel trokken omdat de gemeente een vergunning had afgegeven voor de bouw van een
'hobbyruimte'. Ze wisten te vertellen dat het m feite om een
duivenhok ging, daar was al eerder een vergunning voor aangevraagd en afgewezen. Maar duiven in een hobbyruimte, mocht
dat dan wel? Na overleg met het college kon Herben de bewoners geruststellen. De hobbyruimte mag, maar de aanvrager
krijgt er wel de kanttekening bij geleverd dat duiven houden in
het optrekje ter grootte van een klein vakantiehuisje, verboden
is.

Busje komt zo (2)
Samen met vele andere mensen is mevrouw Nieuwenburg hevig
verontwaardigd over de gang van zaken bij Mobimax. Ongetwijfeld heeft mevrouw Nieuwenburg een van de langste wachttijden op haar naam staan. Maar liefst vier uur heeft zij op de
komst van het busje moeten wachten voor de Hema in Haarlem.
Hoewel zij niet haatdragend is - „De gemeente heeft haar excuses aangeboden en een boeket bloemen gestuurd" is zij nog
steeds aangeslagen door het voorval.
„Ik had het 'geluk' dat het koopavond was en de meisjes van
de Hema mij binnen konden opvangen. Anders had ik de hele
tijd buiten moeten staan wachten en je begrijpt dat ik hier niet
op gekleed was " Na veel telefoontjes heeft uiteindelijk de politie
m Haarlem ervoor gezorgd dat het busje kwam.
„Meestal bel ik een dag van tevoren als ik een busje nodig
heb," aldus mevrouw Nieuwenburg. Misschien is het verstandiger als mevrouw een halfjaar van tevoren reserveert. Het moet
toch met gekker worden.

'Wij' doen niet zo veel
Het stuk 'bommenstrand' waar nu een groot hek omheen staat,
spreekt tot de verbeelding van menig passant. Als je alle taenchten moet geloven dan is de plek levensgevaarlijk. Natuurlijk wü
je dan toch even zelf kijken of er - op veilige afstand natuurlijk een granaatsplinter uit het zand steekt of dat er een boeiende
foto valt te maken van gravende mannetjes in pakken. Omdat
het van de straat af moeilijk is te zien, is het noodzakelijk om het
hoofd even tussen het hek door te steken. Dat zoiets niet getolereerd wordt door de bewakingsdienst, werd al snel duidelijk
Vanuit het bewakingshokje klonk de overbekende kreet: 'En wat
denken wij wat wij aan het doen zijn mevrouwtje'.

Eervolle uitnodiging
ZANDVOORT - „Ik ben zeer vereerd." Wethouder Marijke
Herben is uitgenodigd door het Interkerkelijk Vredesberaad
(IKV) en Helsinki Citizens Assembly (HCA) om deel te
riemen aan het samenwerkingsproject 'Women and Politics
in Bosnia and Herzegovina'.
Samen met mevrouw Korf,
voormalig burgemeester van
Amersfoort, is zij de enige
vrouw in Nederland die op 23
september mag deelnemen
aan dit internationale congres
in Sarajevo.

De samenwerkingsprojecten
worden georganiseerd door
het HCA te Banja Luka in het
kader van de democratie om
de positie van de vrouw te verbeteren. Hiervoor hebben zij al
tientallen conferenties georganiseerd en is het HCA ook betrokken bij het verlenen van
sociale, psychologische en jundische bijstand aan vrouwen in
Republika Srpska. Daarnaast
heeft het HCA een belangrrjke
rol gespeeld bij de succesvolle
campagne in 1998 om 30 proMarleen Grotenhuis cent van de kandidaten op de

kieslijsten door vrouwen te laten bezetten.
„Door mijn werkzaamheden
voor het Büje Comité (Bilje is
een dorpje in Kroatië en het
comité bestaat uit Zandvoorters die zich belangeloos inzetten voor de bewoners van dit
dorp, red.) ben ik met de organisatie in contact gekomen en
heeft zij mij hiervoor benaderd. Ik voel me zeer vereerd
dat ze mij gevraagd hebben,"
aldus een enthousiaste Marijke Herben. Het HCA heeft het
IKV verzocht tenminste twee
ervaren Nederlandse vrouwen
bij dit project te betrekken.
Tijdens dit project zal kennis
worden uitgewisseld met de
vrouwelijke politici van zowel
Nederland als Bosnië, wat van
groot belang is voor vrouwen
in een land van wederopbouw.
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DEZE WEEK:
VACATURES IBU DE AANBIEDING!
Meestal maken we bij DekaMarkt reclame voor de
dagelijkse boodschappen, zoals de beste koffie,
verse groenten of heerlijke koekjes. Deze week
adverteren we voor iets anders: we zoeken

Aangezien je in deze functie vooral te maken hebt
met de geldstroom is het van belang dat Je
nauwkeurig werkt. Wij zoeken dames en herert voctf
zowel fulltime als parttime functies, de werktijdénfi
zijn in overleg met de bedrijfslejcleiv
DekaMarkt
Is een snekjroeiend superrnarktbedrijf met 62 filialen
In M<x>rd« en ZuidholJand en Flevoland»

en
Wij vragen
'
• * \>- ; .'
miramtim leeftajcï var* 1& jaar, =
erv^rJrig in een wïnkeï e$»i,voordeel;
Het belan^rfkst^ Is echter dtet Je enthousiast fcertt
voor ^eft baan b het supermaffetbedrijf.

Voor de locatie De Drie Hoven
zijn we op zoek naar

Arrtaris heeft ca. 1500 cliënten
onder z'n hoede. De helft van
hen woont zelfstandig, de
overigen in een verzorgingsbf verpleeghuis. Wij denken
dat onze cliënten zelf het
beste weten wat ze nodig
hebben. Onze zorg- en dienstverlening richt zich dus op
hun behoeften, in aanvulling
zelfredzaamheid en eventuele mantelzorg. Bij Antaris
werken ruim 800 mensen op
drie .locaties in Amsterdam
West: het Leo Polakhuis,
De Drie Hoven en Dienstencentrum Joannes de Deo.
Teamgeest, een goede werksfeer en scholingsmogelijkheden staan hoog in ons
vaandel.

Oproep-, weekend-, avond-,
en nachthoofden (MA/)
Als Weekend-, Avond- en Nachthoofd
• geeft u leiding aan alle functionarissen die werkzaam zijn in het weekend,
de avond of de nacht;
• draagt u zorg voor de continuïteit, kwaliteit en uitvoering van de zorg- en
dienstverlening;
• verricht u verpleegkundige handelingen;
• bent u het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten.
Opleiding en profiel:
• diploma verpleegkunde A, B of HBO-V, bij voorkeur aangevuld met een
opleiding gericht op leidinggeven;
• leidinggevende capaciteiten en/of ervaring;
• enige jaren werkervaring, het liefst opgedaan in de ouderenzorg;
• sociale vaardigheden, zelfstandigheid, in staat prioriteiten te stellen.

Wi] /oeken secretaresses
• Parttime en fulltime
• Voor advocatuur en noUriaai
Wi] bieden
• Een uitstekend salaris
• Opleidingen
• Kinderdagverblijf
• Goed bereikbaar kantoor
(A'dam Zuid/WTC)

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die alle diensten kan draaien, maar ook
als dat niet het geval is nodigen wij u nadrukkelijk uitte solliciteren.
Dienstverband:
Wij bieden u een dienstverband voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden
zijn conform de CAO-V&V. De functie is ingeschaald in FWG 50. Het salaris
bedraagt minimaal ƒ 3.471,- en maximaal ƒ 5.651,- bruto per maand bij een
volledig dienstverband.

bladen
;
Een goede werftsfeer. De atfjeidsvoorwaaraféri xtfr*
gzmqeté per CAO» Tevens bieden 10% kortinf
op aankopen in onze fiii^ïen.
. :Interesse?
Loop dan binnen bij ons filiaal op de Oranjestraat 4
te Zandvoort, vraagptiiaar mevrouw R. Juffermans,
bedrijfsleidster. VbdHtieer informatie kun je haar
bellen op 023 - 573 06 65. Je kunt ook een brief
sturen naar DekaMarkt ter attentie van mevrouw
G. Schepers, Postbus 86, 1940 AB te Beverwijk.

Geïnteresseerd? Bel niet Sandra Makkinga:
020 546 06 06, of schrijf naar Gré de Graaf,
afdeling Human Resources, Strawinsivylaan
2001. 1077 72 Amsterdam. Of kijk op
\v\v\v.\vcrkenbijstibhe.nl.

Sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer
H. Mijnen, divisie-mamager SSZ. Uw schriftelijke sollicitatie met C.V. kunt u
voor 1 oktober a.s. richten aan Antaris, t.a.v. mevrouw G.J.M. Laumans-Noten,
Personeelsadviseur, Postbus 9225, 1006 AE Amsterdam onder vermelding van
vacaturenummer 4e-52-00.
Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven.

ntaris

Stibbe Simont Monahan Duhot
'qiioj pcuplr mul.c ijreiil l u n j e r V

ZORG VOOR. ELKAAR
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-

L O N D l' N

-

N E W

,
j, . .Acquisitie n.a.y. cfeze advertentie- woïtftfifetQp<f)

gemeentevervoerbedrijf
amsterdarn

Het openbaar vervoer in een
grote stad als Amsterdam is
voortdurend in beweging. Het
gaat goed met de economie:
het vervoer van personen en
goederen neemt almaar toe.
Ook het Gemeentevervoer-

bedrijf Amsterdam investeert
volop in mensen en middelen
om de hoofdstad leefbaar en
bereikbaar te houden.
Het Busbedrijf van het
Gemeentevervoerbedrijf
Amsterdam verzorgt met 1400

medewerkers en 270 bussen
een belangrijk deel van het
Amsterdams openbaar
vervoer. Nu al staan onze
chauffeurs zo'n honderd gloednieuwe lagevloerbussen ter
beschikking en daar komen er

binnenkort nog eens zestig bij.
Allemaal om de vele duizenden reizigers dagelijks te vervoeren.

Bent u een

Ervaren Buschauffeur m/v

Passagiers en nieuwe bussen
hebben we al, nu nog nieuwe

chauffeurs

en snel "inzetbaar bij het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam?

En u...
-

bent bereid minimaal 18 uur te werken;
vindt het leuk om met mensen om te gaan en heeft een servicegerichte instelling;
bent ouder dan 21 jaar;
heeft een lengte tussen 1.60 m en 1.95 m (tussen 1.60 m en de 1.65 m wordt gelet op onderlinge
lichaamsverhoudingen);
- heeft, indien u bril- of lensdragend bent, een oogafwijking niet sterker dan min 6 of plus 6;
- bent in het bezit van een diploma op LBO- of MAVO-niveau;
- bent tevens in het bezit van rijbewijs B, D en bij voorkeur van het CCV-B-diploma personenvervoer,

... dan nodigen we u uit om te solliciteren
naar de functie.
N.B. Een medische keuring en eventueel een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure. Inlichtingen kunt u krijgen bij
het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam, afdeling Personeel en Organisatie (Busbedrijf),
telefoon 020-460.5217 (secretariaat), 460.5216
(mw. E. Bröls), 460.5221 (dhr. J. van de Poel).
Wij bieden u
Afhankelijk van leeftijd en ervaring een salaris
van maximaal schaal 5, f 4.194,-bij een volledig
dienstverband (36 uur), exclusief vaste roostertoeslag. U krijgt een tijdelijke aanstelling bij de
gemeente Amsterdam van een jaar, die na

gebleken geschiktheid wordt omgezet in een
vast dienstverband.
Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 14 dagen na
het verschijnen van de advertentie sturen naar:
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam
Busbedrijf
Afdeling Personeel en Organisatie
Jan Tooropstraat 101
1061 AA Amsterdam
onder vermelding van "vacature buschauffeur" en
het aantal uren waar uw voorkeur naar uitgaat.

Het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam verzorgt met circa 4700 medewerkers het openbaar vervoer in de hoofdstad en enkele randgemeenten. Het vervoer is ondergebracht bij de bedrijfseenheden Tram (2500 medewerkers,
250 wagens). Bus (1400 medewerkers, 270 bussen). Metro (700 medewerkers, 106 treinstellen) en Veren (70 medewerkers, 10 vaartuigen). Dagelijks maken bijna een miljoen reizigers gebruik van de diensten van het GVB,
waarbij het materieel zo'n 100.000 km aflegt. Grote railprojecten zoals de in 1997 gereed gekomen Ringlijn, de te bouwen U-rail en de toekomstige Noord/zuid-verbinding zullen de aantrekkingskracht van het openbaar vervoer
verder vergroten.

Y O R K
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TOERKOOP Reisburo Zonvaart
Postbus 460,2040 AL Zandvoort
Grole Krocht 20
Tel.:023-5712560
Fax:023-5720074
ING bank: 65.16.46.073
Postbank: 687600

Je stelt de
patiënt centraal.
Bloedafname-assistenten Bij het klinisch chemisch
aboratorium is plaats voor bloedafname-assistenten. In een
enthousiast team van doktersassistenten en analisten verzorg
e de veneuze en capillaire afname van bloedmonsters. Je doet

EEN WERELD OM DE HOEK?

Amsterdams
Stadsblad
Weekmedia geeft wekelijks zestien lokale nieuwsbladen uit. Zo'n dertig
journalisten werken op de redacties in Amstelveen, Amsterdam en
Zandvoort aan de weekbladen die een gezamenlijke oplage hebben van
meer dan een half miljoen exemplaren.
Voor de redactie van het Amsterdams Stadsblad zoeken wij op een korte
termijn een

redacteur/verslaggever
(v/m)
Het gaat om een fulltime betrekking (gemiddeld 38 uur
per week).
Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij:
- een journalistieke opleiding heeft gevolgd
- liefst ervaring heeft in de lokale/regionale
journalistiek
- in het bezit van een rijbewijs
- goed in een redactieteam kan opereren, maar ook
onder tijdsdruk zelfstandig werken
Wie meer wil weten over de vacature kan contact opnemen met hoofdredacteur Dick Piet, telefoon 020562.2250.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de
Hoofdredactie van Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK
Amsterdam, onder vermelding van AS/00.09.

De sollicitatietermijn sluit op woensdag 27 september 2000.

Amsterdams
Stadsblad
Buitenveldertse
Courant
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam

Treinen overvol, wegen overvol. Woon-werk verkeer
slokt steeds meer vrije tijd op. Fijn op de fiets naar
het werk en op tijd thuis zijn is voor vele mensen een
wens.
Voor een gediplomeerde en/of ervaren

REISADVISEUR M/V
woonachtig te Zandvoort of directe omgeving kunnen wij deze wens in vervulling laten gaan!

Ilithoornse
Courant
de Ronde
Vener
Zandvoorts
Nieuwsblad

;liniek bezoeken. Een patiëntvriendelijke instelling is daarbij van
groot belang. Ook is het cruciaal dat je nauwkeurig werkt. Wij
:oeken gediplomeerde doktersassistenten of mensen met een
gelijkwaardig diploma. Heb je geen diploma doktersassistent
maar ben je wel bereid dit te gaan behalen, ook dan nodigen wij
e uit om te reageren. In de polikliniek werk je 1 of 2 dagen per
«eek van 08.00 tot 16.30 uur; het werk in de kliniek is in het
weekend, van 07.00 tot 11.00 uur. Eenmaal per 2 of 3 weken
werk je in het weekend.

Ons drukke en gezellige reisbureau is midden in het
centrum van Zandvoort gevestigd. Werken bij
Tocrkoop garandeert u een extreem afwisselende
baan binnen een team van professionele reisadviseurs.
Heeft u een toeristische opleiding met succes afgerond en/of heeft u aantoonbare reisbureau-ervaring,
dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief en CV.
Wie bieden salaris ruim boven CAO niveau en prima
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie: Jolanda van der Mark, hoofdanalist, teleoon (020) 444 38 76. Je schriftelijke sollicitatie met c.v. stuur of
mail je binnen twee weken naar
Carla Noom. Graag ó.v.v. vacaturenummer 2000.233 op brief en enveop of als onderwerp van je e-mail.

VUV^Tnedisch centrum

Het VU medisch centrum is de nieuwe naam voor het VU ziekenhuis
en de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit samen.

Toerkoop Reisburo Zonvaart
T.a.v. Marga Woelinga
Grote Krocht 20
2042 LW Zandvoort
tel. 023-5720074

ENTRALE

Amstehreens
Weekblad
Aalsmeerder
Courant

dat bij patiënten die zijn opgenomen in de kliniek ol die de poli-

Administratieve steun
en toeverlaat in ons wetenschappelijk onderzoek.
Dataverwerker/administratief medewerker Je krijgt

AMSTERDAM

Ik werk als thuishulp bi] ZorgBalans Thuiszorg. Ik vind het leuk
om voor oudere mensen te werken en verhalen over vroeger te
horen. Samen met mijn collega's zorg ik ervoor dat mensen
zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen? ZorgBalans Thuiszorg zoekt enthousiaste
medewerkers, zowel mannen als vrouwen, die willen werken als
medewerker huishoudelijke zorg voor minimaal 12 en maximaal
30 uur per week.
ZorgBalans Thuiszorg biedt u een goed betaalde functie
(maximaal ƒ 2.533,20 per periode bij een 30-urige werkweek)
met veel variatie en mogelijkheden om uzelf te ontplooien.
Verder een opleiding op onze kosten en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals, vergoeding voor kinderopvang, een
aantrekkelijk fietsenplan en werktijden op maat. Doorgroei naar
een verzorgende functie behoort tot de mogelijkheden.
Wij vragen ervaring in huishoudelijk werk en een dienstverlenende en collegiale instelling.

%

Bent u gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan bel dan
snel naar onze afdeling personeelszaken 023 - 521 34 21
(of e-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl)
Ook herintreders zijn van harte welkom!

volslagen dakdekker
ZorgBalans

i.b. v. rijbewijs

leerling dakdekker

lfr~

of

jongens

zoek op de afdeling reumatologie administratief ondersteunt.

gegevens verwerkt en diverse organisatorische werkzaam-

Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Dak-, lood- en zinkwerk
vraagt met spoed

die ervoor opgeleid willen worden.

dentie verstuurt, afspraken met patiënten maakt, onderzoeks-

3oor samenwerking
kunnen wi) zorg op maat
jieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
eefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.

ZAjVDVOORT/iJ

een afwisselende functie waarin je wetenschappelijk onderDat houdt onder meer in dat je patiëntgebonden correspon-

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
;emeenten Bennebroek,
Jloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. 800 Medewerkers werken wekelijks
jij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.

Brugstraat 7, 2042 LG Zandvoort.
Fax 0235731393

II

Thuiszorg

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

TELEFOON 023 573139O

heden verricht. Je werkt nauw samen met de arts-onderzoe-

GA KRANTEN
BEZORGEN

kers op de afdeling. Het is een fulltime functie, die eventueel
door twee parttimers kan worden ingevuld. We vragen HAVO
of vergelijkbaar niveau, administratieve ervaring en ervaring
met het werken met computers. Je bent flexibel, praktisch en

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.
Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen ...

kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Affiniteit
met gezondheidszorg en/of wetenschappelijk onderzoek is
een pre. Je krijgt een aanstelling voor zes maanden, met de
mogelijkheid tot verlenging.

F A C I L I T A I R E BED

Voor meer informatie: mevrouw drs. M. de Leest, arts-onderzoeker, telefoon (020) 444 40 55. Je schriftelijke sollicitatie met

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

c.v. stuur of mail je binnen twee

M e d e w e r k e r S e r v i c e d e s k m/v

weken naar Carla Noom. Graag

voor 18 uur per w e e k , w e r k t i j d e n in o v e r l e g

o.v.v. vacaturenummer

2000.256

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

op brief en envelop of als onder-

InterLanden sprEigroep

Het VU medisch centrum is de nieuwe naam voor het VU ziekenhuis
en de faculteit der Geneeskunde van de Vriie Universiteit samen

werp van je e-mail.

STANDPLAATS A M S T E R D A M

VUV?medisch centrum

L A N D E L I J K E DAG

Medewerker Debiteurenbeheer m/v
voor 36 uur per week
STANDPLAATS A M S T E R D A M

Bij PCM Landelijke Dagbladen bv is de advertentiesector verantwoordelijk voor onder meer de
verkoop van advertentieruimte in Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw,
inclusief de magazines die bij het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en NRC Handelsblad
verschijnen.
Binnen het Advertentiebedrijf is op de afdeling Advertentie facturering en debiteurenbeheer
Amsterdam plaats voor een Medewerker Debiteurenbeheer (m/v).
Functie-inhoud:
- boeken en verwerken van ontvangsten van adverteerders in het debiteurensysteem;
- onderzoeken van telefonische en schriftelijke klachten en onduidelijkheden over ontvangen betalingen;
- assisteren bij maand-, kwartaal- en jaarafsluiting;
- uitvoeren van controles op de dagelijkse computer output;
- onderhouden van interne contacten met commerciële, administratieve en automatiseringsafdelingen;
- telefonisch en schriftelijk aanmanen van debiteuren.
Functie-eisen:
- HAVO/MEAO;
- administratieve ervaring;
- ervaring met geautomatiseerde financiële gegevensverwerking;
- ervaring met Word en Excel;
- redelijke beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
- goede communicatieve vaardigheden;
- boekhoudkundig inzicht.
Ons aanbod:
- het betreft een fulltime functie (36 uur per week), eventueel is parttime bespreekbaar;
- het dienstverband gaan wij vooralsnog aan voor de periode van een jaar;
- het salaris bedraagt minimaal ƒ 3.473,00 (vanaf de leeftijd van 21 jaar) en maximaal ƒ 4.336,00
bruto per maand gebaseerd op een 36-urige werkweek.
Nadere informatie over deze functie kunt u inwinnen bij de heer Th. Tromp, groepsleider
Debiteurenbeheer, telefoon 020 - 562 2706.
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u voor 30 september 2000 richten aan:
PCM Landelijke Dagbladen bv, ter attentie van mevrouw M. Akkerman, P&O-functionaris,
Wibautstraat 750, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer MA/00.32.

Bel m et R i n a Ver

Als Medewerker Servicedesk gaat u werken bij de Servicedesk van de sector Facility Management
te Amsterdam. De Servicedesk is verantwoordelijk voor de aanname en verwerking van een breed scala
aan facilitaire vragen en klachten. Zo worden er bijvoorbeeld storingen aan gebouwinstallaties gemeld,
aanvragen gedaan betreffende verbetering of verandering van werkplek, of eventuele klachten
aangenomen aangaande de facilitaire dienstverlening. Als hulpmiddel voor de gegevensverwerking
maakt de Servicedesk gebruik van een geautomatiseerd Facility Management Informatie Systeem (FMIS).
Functie-inhoud
- Aanname van meldingen, vragen en klachten betreffende de facilitaire dienstverlening, de gebouwinstallaties, het interieur en de
inventaris, zo mogelijk telefonisch helpen.
- Aanname van reserveringen van vergaderruimten en lunches.
- Vergaren van zoveel mogelijk informatie en verwerken van meldingën/klachten/aanvragen/reserveringen
in het FMIS alsmede de melding aan de goede persoon van de backoffice toewijzen.
- Bij spoedeisende gevallen direct waarschuwen van de juiste collega(s) in de uitvoering.
- Inboeken en verwerken van aanvragen voortoegangspasjes.
- Bijhouden van het relatiebestand van de gezamenlijke FM-afdelingen alsmede HTZ.
- Up-to-date houden van het persoonsbestand in het FMIS, daarbij in ogenschouw nemende dat deze
gegevens de basis vormen van de telefoongids op Enternet.
Functie-eisen
- MBO werk- en denkniveau.
- Kennis van Windows en MS-Office, voer FMIS wordt men opgeleid.
- Een klantgerichte, vriendelijke en geïnteresseerde houding.
- Secuur en nauwkeurig kunnen werken.
- Belangstelling voor facilitaire dienstverlening en gebouwtechniek en de bereidheid om basiskennis
op te doen.
Ons a a n b o d

Wij bieden een interessant pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Nadere informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij de heer A. Ligthart,
coördinator Servicedesk, telefoon 020 562 9077.
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u binnen veertien dagen richten aan
PCM Facilitaire Bedrijven bv. Personeel & Organisatie, t.a.v. mevrouw D.J.C. Moester,
Postbus 8751, 3009 AT Rotterdam.

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !
, Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg,
dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personcelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2S04
of Eric Nijssen 020 - 562 3465
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Tros-loop
in Zandvoort

SVZandvoort
haalt fors uit

ZANDVOORT - Op 24 september wordt voor de zestiende keer in successie de
Tros-loop gehouden. De
start en finish is in Haarlem doch het parcours
loopt voor een groot deel
door Zandvoort.
De atleten, die hebben
ingeschreven voor de halve marathon gaan Zandyoort verkennen. Net zoals
in voorgaande jaren zullen
vele plaatsgenoten langs
het parcours plaatsnemen
om de helden aan te moedigen. Ook dit jaar nemen
vele Zandvoorters deel
aan dit unieke evenement.
Het startschot voor de 21
kilometer loop is om een
uur.
De toppers zullen zo
rond de klok van half twee
in Zandvoort zijn, terwijl
de recreanten zo rond een
uur of twee venvacht worden. De hardlopers gaan
via het Visserspad de Keesomstraat in en vervolgen
dan door de Lorentzstraat, de Heimansstraat,
de Catsstraat en de Van
Lennepweg. Via de boulevard gaat het richting
Bloemendaal.

ZANDVOORT - Het
gaat voortreffelijk met
het zaterdgateam van SV
Zandvoort. In Heemstede werd tegen RCH de
derde zege van het seizoen binnen gehaald. De
Zandvoorters speelden
doeltreffend en wonnen
met 7-3.
In deze aardige wedstrijd, waarin Zandvoort
wat voetbal betreft nog beter moet kunnen, waren de
vele en mooie doelpunten
de hoogtepunten. De
Zandvoorters begonnen
wat te voorzichtig waardoor RCH voor wat druk
op het doel zorgde. SV
Zandvoort kwam goed weg
toen een verdediger in paniek tegen de eigen doelpaal knalde. Allengs kreeg
Zandvoort het heft in handen. Robin Castien speelde een voortreffelijke wedstrjjd. Dit keer kwam hij
niet aan scoren toe. Doch
met gave acties en knappe
passes werden zijn medespelers in staat gesteld te
scoren.
Na een half uur spelen
kwam Zandvoort pas goed
los. De bal kwam na een
vlot lopende combinatie
tussen Edwin Ariesen en
Robin Castien voor de voeten van Ruud van Laere en
deze had er zin in, 1-0. In
de slotfase van de eerste
helft zorgde Van Laere,
door nog tweemaal te scoren, voor een gave hattrick
en was de strijd in feite beslist, 3-0.
In de tweede helft deed
SV Zandvoort het rustiger
aan en dat liep bijna nog
verkeerd af. Na de 3-1 zorgde Van Laere nog wel voor
4-1, maar vervolgens strafte RCH nonchalance in de
Zandvoortse defensie twee
maal af, 4-3. SV Zandvoort
was weer wakker en bepaalde in het laatste kwartier de wedstrijd. Edwin
Ariesen zorgde voor 5-3,
Michel Schraal scoorde de
zesde treffer en Vincent
Bakker bepaalde de eindstand met een juweel van
een doelpunt op 7-3.

Moeizame deling
zondagvoetballers
ZANDVOORT - Het
zondagteam van SV
Zandvoort kan
zich
moeilijk aanpassen in de
vijfde klasse. Tegen het
bezoekende
Sporting
Maroc werd moeizaam
met 2-2 gelijkgespeeld.
De Zandvoortse gelijkmaker kwam in blessuretijd tot stand.

Trainer Gerard Nijkamp
had door allerlei omstandigheden weer eens de nodige moeite om een elftal
op de been te krijgen. Het
keepers probleem werd
deze keer opgelost door
Patrick Haak in het doel te
zetten. Haak had ook al gekeept in het tweede team
en in de strijd tegen Sporting Maroc deed hij het
voortreffelijk. Op basis van
kwaliteit, alhoewel dat niet
veel voorkwam in deze
partij, had Zandvoort.
moeten winnen.
In de eerste helft zat het
niet mee met een fraai
schot van John Keur op de
lat. De goede fase was van
korte duur en Sporting
Maroc werd gevaarlijker.
Patrick Haak reageerde
een paar keer alert maar
was in de veertigste minuut kansloos. Foutief uitverdedigen ging aan dat
doelpunt vooraf, 0-1. De
tweede helft was nauwelijks begonnen of de gelykmaker lag in de touwen.
Ivo Hoppe rukte op en met
een fraaie knal bezorgde
hij SV Zandvoort de geöjkmaker, 1-1.
Dat zou het teken moeten zijn voor een fanatiek
offensief, maar het zat er
niet in. Op het middenveld
werd soms te flegmatiek
gevoetbald waardoor druk
op het doel van Sporting
Maroc uitbleef. Maroc wist
zelfs na tien minuten verrassend te scoren, 1-2.
Coach Nijkamp vuurde
zijn manschappen aan tot
meer agressie.
Met nog een kwartier te
gaan kwam de pressie op
het doel van Sporting Maroc. Verdedigers Dennis
Meijer, John Keur en Ivo
Hoppe ondersteunden de
aanvallers maar het leek
niet te helpen. Pas ver in
de extratijd werd een vrije
trap goed genomen en
John Keur knalde de bal
onhoudbaar in, 2-2.

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

Schaakklokken
in beweging

Jan Lammers met de Jaguar wordt bewonderd door enige honderden toeschouwers

Foto: Rob Knotter

Publiek waardeert demonstratie Lammers
ZANDVOORT - De belangstelling voor het British Race Festival
viel wat tegen. De shows van hist9rische wagens en de demonstratie
van Jan Lammers werden echter
wel door het pubüek zeer gewaardeerd. Komend weekend staat alweer het volgende race evenement
op het programma.

dubbeldekkers en fraaie historische
racewagens draaiden hun rondjes op
het Circuit Park Zandvoort. Het Engels georiënteerde evenement bracht
exclusieve auto's van de merken Aston Martin, Rolls Roys, Jaguar en vele
andere op de baan. De mooiste exemplaren van alle merken waren te bewonderen in het Concours d'Elegance.

markt, waarbij Engelse merkenclubs
de mooiste exemplaren tentoonstelden. Toeschouwers maakten bovendien veel gebruik van de gelegenheid
om een rondje op het circuit te rijden
in een van de Britse wagens.

De demonstratie van Jan Lammers
in de Jaguar XJR9, waarmee hij in
1988 de 24 uren van Le Mans won
werd een gave show. De Zandvoortse
In het rennerskwartier bestond meester liet de Jaguar een paar ronRondom het circuit en op het circuit was alles Brits. Londonse taxi's, veel belangstelling voor de Engelse den lang brullen over het asfalt. Dit

optreden en ook het racefestival had
zeker meer belangstelling verdiend.
Zaterdag en zondag wordt het circuit opnieuw in bezit genomen door
brullende motoren. Dit zijn belangrijke race in de nationale klassen waarbij veel strijd verwacht wordt om de
punten voor nationale titels. Vooral
naar de wedstrijd in de Vege Series
wordt reikhalzend uitgezien. Zandvoorters Ronald Vossen en Peter
Purth zullen niet voor elkaar aan de
kant gaan en zullen er alles aan doen

de overwinning veilig te stellen. Beide
Zandvoortse kemphanen maken goede kans op de nationale titel.
Naast de race in de Vege Series
worden er spannende gevechten verwacht bij de Youngtimers, de Merwede/Springs Cup, de Compact Cars en
de Historische Monoposto's. Zaterdag tussen tien uur en vijf uur vinden
de kwalificatietrainingen plaats en
zondag vanaf tien uur tot half zes zijn
de races.

Volop strijd bij
bridgeclub aan
begin van seizoen
ZANDVOORT - De Zandvoortse Bridgeclub is inmiddels met het nieuwe seizoen
gestart. In het Gemeenschapshuis wordt weer volop
strijd geleverd om de hoogste procenten.

strijd, pakten zij nu de hoogste
plaats met 66 procent. Op een
achterstand van drie procent
eindigden mevrouw Kleijn en
de heer Luijkx als tweede.
Deze twee paren bezetten de
eerste twee plaatsen in de totaalstand.
De bridgers op donderdagmiddag speelden de tweede
wedstrijd. De ereplaatsen in de
A-lijn moesten gedeeld worden door de dames Boon en
Van der Meulen en mevrouw
Hoogendijk met de heer De
Poel met een resultaat van 57
procent. De heren Hoogendoorn en Weijers behouden de
leiding, de dames Boon en Van
der Meulen klommen naar de
tweede plaats.
De strijd in de B-groep gaf
een overtuigende overwinning
te zien voor het echtpaar De
Wit. Met 62 procent bleven zij
nummer twee, de dames De
Roos en Versteege, maar liefst
acht procent voor. Door deze
goede prestatie verstevigden
zij tevens de eerste plaats in de
totaalstand. Tweede staan de
heren Van de Brink en Smink.
De eerste plek in de C-lijn
werd nipt behaald door de dames Baard en Van Tesseling.
Met 66 procent verwezen zij
mevrouw Nijsen en de heer Effern naar de tweede plaats met
een procent achterstand. De
leiding is hier stevig in handen
van de dames Beijer en Rauwerda met op een verdienstelijke tweede plaats mevrouw
Felix en de heer Scholz.

Zo'n vijftig paren strijden in
drie klassen om een zo goed
mogelijk eindresultaat te behalen. Er worden vijf competitieronden gespeeld van elk zeven wedstrijden. Lang genoeg
om de sterkere paren op de
hoogste plaatsen te laten eindigen. De eerste competitie is
gevorderd tot de tweede wedstrijd. Hierin eindigen de heren
Baljet en Heidoorn bovenaan
in de A-lijn met zestig procent.
Tweede met een procent minder werden de dames Heidoorn en Paap. Na twee wedstrijden bezetten de heren Koning en Van der Meulen, een
nieuw gevormd koppel, de eerste plaats en op de tweede
plaats gevolgd door de dames
Smit en Groenewoud.
De B-lijn leverde met 59 procent een overwinning op voor
het echtpaar Peeman. De
tweede plek was met 58 procent voor mevrouw Rovers en
Foto: Rob Knotter de heer Overbeek. De dames
De peanuts van TZB met de coaches Ingeborg Draijer en Wilma van Riemsdijk
Verhage en Visser hebben hier
de leiding in handen genomen,
voor mevrouw Rovers en de
heer Overbeek.
In de C-lijn is het echtpaar
Groenendaal goed van start
ZANDVOORT - Het eerste eerst met softbal voor de aller derde werd het veldspel beter nederlaag en voor het overige gegaan. Na een gedeelde eerseizoen voor de peanuts van kleinsten. Dat leverde genoeg en ook aan slag werden de bal- alleen maar overwinningen ste plaats in de eerste wedTZB zit er op. De kleinste spelers op om in de competitie len vaak mooi het veld ingesla- toch wel kampioen noemen.
bespelers van de softbal- uit te komen. Het softbal on- gen. De TZB-ers verloren in
Het succes is dermate groot
sport hebben veel een indruk derricht van de trainsters en het begin van de competitie
gemaakt door het seizoen coaches Wilma van Riemsdijk een maal, doch daarna waren dat volgend jaar verder wordt
met maar een nederlaag af te en Ingeborg Draijer werd door zij niet meer te verslaan. Het gegaan met deze razend enRobinCastien(ZVMzat.)6X
sluiten. Vooral het spelple- de sofballertjes goed opgeno- spelplezier straalde er elke thpusiaste groep. Indien TZB
zier van de jonge Zandvoor- men en al snel stond er een week vanaf. In deze afdeling er in slaagt wat meer peanuts
team dat aardig de bal wist te van de kleine softbalsport naar zich toe te trekken dan
ters was zeer opvallend.
wordt geen kampioenschap wil de club volgend seizoen
raken.
gevierd, maar deze Zandvoort- met twee teams aan de compeTZB startte dit jaar voor het
Naar mate het seizoen vor- se talenten mogen zich na een titie deelnemen.
(ZVM zat.)
5X
Ruud van Laere

Veel plezier voor TZB-peanuts

ZANDVOORT - TZB heeft
ook de smaak te pakken en
behaalde eveneens de derde
voortse spits was goed op
overwinning op rij.
dreef en scoorde vier doelpunWas het in de vorige wed- ten. HYS had in deze wedstrijd
strijd Mark van den Berg die vrijwel niets te vertellen. TZB
het doel gemakkelijk wist te was veel beter maar het duurvinden, nu was het de beurt de toch nog een half uur vooraan Riek de Haan. De Zand- dat Riek de Haan de score

TZB heeft geen moeite met HYS
opende. Met een mooie schuiver werd het 1-0 en vlak voor
de rust haalde Haan opnieuw
doeltreffend uit, 2-0.
Ook de tweede helft was
voor TZB. De vlotte combinaties waren te veel van het goe-

de voor de verdediging van
HYS. TZB had in het tweede
gedeelte het vizier scherper
staan. Mark Hoppe haalde alle
spanning weg door 3-0 te scoren en De Haan tikte nummer
vier in de touwen. Edwin Duisterhof en nogmaals Riek de
Haan zorgden voor een eindstand van 6-0.

Riek de Haan
Mark van den Berg
Ivo Hoppe

(TZB)

5X

(TZB)

4X

ZANDVOORT - Bij De
Chess Society Zandvoort
gaat het aanstaande vrijdagavond in het Gemeenschapshuis weer echt beginnen met de start van
een nieuw seizoen. De
schaakklokken
worden
rond de klok van acht uur
in werking gesteld.
De eerste twee speelavonden zullen normale
partijen gespeeld worden,
de discipline waarin Bpudewijn Eijsvogel zijn titel
verdedigt. De nummer
twee van vorig seizoen
Hans Drost zal zeker een
aanval doen pp de hegemonie van Eijsvogel, die
reeds twee jaar in successie voortduurt. Ook Kees
Koper moet nadrukkelijk
tot de kanshebbers gerekend worden.
Op vrijdag 6 oktober zal
de eerste ronde van de
snelschaakcompetitie verspeeld worden en is het
aan Olaf Cliteur de eer de
titel die hij eveneens twee
jaar achtereen op zijn
naam schreef te verdedigen. Op 13 oktober gaat
Chess van start met de rapid-competitie, het speeltempo waarbij beide spelers 25 minuten bedenktijd hebben.
Het achttal van Chess
komt in de tweede klasse
C voor het eerst pas in actie op maandag 9 oktober
in Heemkerk tegen Excelsior. Op vrijdag 3 november volgt dan het thuisduel
tegen Purmerend.

Hockeyers van
ZHC zijn in
goede vorm
ZANDVOORT - De ZHChockeyteams kwamen met
wisselend succes in het veld.
De hockeyers waren op dreef
en wonnen gemakkelijk met
7-1 van Hermes, terwijl de
dames met 13-0 werden ingemaakt door Castricum.
De ZHC-ers pakten de strijd
tegen Hermes stevig aan..Met
een hoog tempo werden de bezoekers vastgezet op eigen
helft. Het grote overwicht leverde al snel doelpunten op.
Van een echte wedstrijd was al
snel geen sprake meer omdat
ZHC veel te sterk was. Af en
toe stribbelde Hermes tegen
en scoorde zelfs eenmaal. Voor
het overige was het ZHC wat
de klok sloeg en op de 7-1 overwinning viel niets af te dingen.
Met twee overwinning op rij
hebben de Zandvoorters duidelijk gemaakt in de top van de
ranglijst mee te kunnen draaien.
Dat kan niet gezegd worden
van de Zandvoortse hockey
vrouwen. Met slechts tien
speelsters pakte ZHC de strijd
tegen Castricum aan. De defensie van ZHC werd meteen
op de proef gesteld. Tot aan de
rust wist ZHC de schade beperkt te houden tot 4-0. In de
tweede helft was prijs schieten
op het Zandsvoortse doel.
ZHC werd naar een vreselijke
13-0 nederlaag gespeeld.

Zware vlucht
Pleines-duiven
ZANDVOORT - De duiven
van de postduivenvereniging
Pleines .vlogen de laatste
fondvlucht van het seizoen.
Peter Bol sloot het seizoen
goed af met een fraaie zege.

Met regen en onweer vertrokken de duiven van uit het
2X
(ZVM zon.)
Franse Bourges voor een
vlucht over 604 kilometer.
Uitslag: 1. Peter Bol, 2. ComOp de voetbalvelden is het raak. De Zandvoorlse voetbalteams
binatie Paap-Paap. 3. Combiweten op dit moment het doel uitstekend te vinden. Leuk voor de natie Kpopman-Knegt, 4.
topscorers lijst is het feit dat de doelpunten elke week door andere Combinatie Koper-Koper, 5.
spelers worden gemaakt. Nu was het Ruud van Laere en Riek de
Hans Gaus, 6. Rook DriehuiHaan, die zich lieten gelden. Deze schutters scoorden viermaal en zen, 7. Combinatie Koperhebben Robin Castien in het vizier.
Twins, 8. Jaap Harteveld.
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NISSANT]

NISSAN MICRA MIRACLE

F. 23.945
NU MET GRATIS
AIRCONDITIONING.
Standaard op elke Nissan
Micra Miracle o.a.:
• Stuurbekrachtiging
• Bcstuurdersairbag
• Getint glas
• Elektrische raambediening
vóór

Ontdek hoe Renault bij u past.

• Centrale portiervergrendeling

Niemand is hetzelfde. En daarom is elke Renault anders. Opvallend
anders. Dus herkent u een Renault op afstand. Maar behalve van
buiten, valt er ook van binnen veel te genieten. Want in elke Renault
wordt de ruimte optimaal benut en dragen allerlei ingenieuze vondsten bij aan uw comfort.
Gaat u maar eens bij de Renault dealer langs. En laat al die ruimte en
comfort op u inwerken. Want wat u ook zoekt, u vindt het bij Renault.
Zeker als u tussen 21 en 30 september langs komt. U profiteert dan
van de fantastische aanbiedingen op de Twingo Privilege, de Clio
Ludo, de Scénic Elysée, de Kangoo Pack Aventure of de Espace.
Als bezoeker krijgt u meteen een mooie rugzak van ons cadeau."
Of misschien wint u wel een trendsettende Renault Scénic.
Want u ziet dat er nog iets mist. Daarom heeft de Renault
dealer voor u een actiepakket klaarliggen met een puzzelstukje. Kom snel langs en ontdek of het past...

• Binnenverlichting met
instapvertraging
• Mcegespoten buitenVoorbeeld

Verkoopprijs cxd.
njklaar maken

Aanbetaling
inruil

Krcdictsom

Looptijd

Effectieve rente
op jaarbasis

Krediet
vergoeding

Termijnbetaling
per maand*

Restant
betaling

1

/ 23.945.-

ƒ 13.845.-

ƒ 10.100.-

35

12%

/ 3.437.76

/ 99,66

ƒ 9.950,-

2

/ 23.945.-

/ 12.9.15.-

ƒ 11.000.-

36

12%

/ 3.604,80

ƒ 129,30

ƒ 9.950.-

spiegels
• Stootstrips
• Meegespoten kentekenverlichtingaf dekplaat

• Nissan Financc B.V, verstrekt hot krediet. S.E.5.0- Zij toetst elke kredietaanvraag bij het Ourcau Krediet Registratie te Ticl.

• Zilverkleurige
middenconsole afwerking

NISSAN. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE.
U RIJDT AL EEN MICRA V.A. F21.995.- IPJCL. BTW EN BPM. EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE £N KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Auto Veeneman
Schepenbergweg 43
Amsterdam Zuidoost
Tel. 020 691 02 01

auto

• Sportieve stoelbekleding
• Design wieldoppen
AUTOM OBIELBEDRIJF

Hogeweyselaan 207
Weesp
Tel. 0294 48 00 41
Bovenkerkerweg 5-9
Amstelveen

Polderweg 104
Amsterdam Oost
Tel. 020 665 05 51

21 tpt en met 30 september: Open Huis Dagen bij Renault.

Tel. 020 641 08 18

•.\nnuHiaanKaaHar

Fa. Gansner & Co.

ijzerhandel Zantvoort

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

Swalüestraat 7 - 2042 KA Zandvoort - Tal. 023-5712418

Deskundig advies.

Omdat u niet zonder kunt!

ZandvoorCs
Nieuwsblad

AKO

Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusslraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

www.renault.nl

'Zolang de voorraad strekt.

VERHUURT AL MEER DAN 50 SOORTEN GEREEDSCHAP
Accuboormachine
Bandschuurmachine
Behangplaktafel
Behangstomer
Boorhamer
Bovenfrees
Buigtangen
Dakbrander
Decoupeerzaag
Dozenboor
Tacker
Grondboor
Haakse slijper
Handel rkelzaag
Hogedrukreiniger
Kabel haspel

Kamersteiger
Kango
Klopboormachine
• Kruiwagen
Ladder
Reciprozaag
Rioolontstopper
Rolsteiger
Schaafmachine
Schuurmachine
Sleuvenfrees
Soldeerbrander
Steekwagen
Stempel
Stofzuiger
Tegelsnijder tot 300 mm

GRATIS THUISBEZORGD EN OPGEHAALD !

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling

EYSINKWEG 65 • 2014 SB HAARLEM
TEL. 023-5533333 • FAX 023-5533335

IJZERHANDEL
ZANTVOORT
VERHUUR

enz.

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

FIIMESSE
erkend Renaiilt-dealer voor Ziiid-Kennenierlaiid
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Voor de particulier

HOE VERKOOP JE

EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

adverteer in de krant

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week la-

ter.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag

16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Nog bedankt voor je leuke kaart, maar ik bel

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

eigenlijk voor dat recept dat je uitgeknipt had, kun je
dat even voor me opschrijven of fax het anders.
Papier, je staat ermee op en gaat ermee naar bed

ft

t/m 3 regels

1 6,06

t/m 4 regels

1

t/m 5 regels

f 10.1 1 •

8.08

t/m 6 regels

f 1 2,13

t/m 7 regels

f 14,15

t/m 8 regels

1 16,17

t/m 9 regels

1 18,19

t/m 10 regels

f 20.21

Wat voor hobby je ook hebt, als je er even over nadenkt hebben we ons leven
lang plezier van karton en papier. Zelfs van oud papier. Want 75% van het papier dat
we in Nederland gebruiken, gebruiken we weer om nieuw papier en karton van te

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:

maken. Het Informatiecentrum Papier en Karton kan je daar alles over vertellen, via
www.papierinfo.nl of telefoon 020 - 654 30 43.

Plaatsingsdatum/data:

Ons leven lang plezier van papier. \^
en V

•/ t

i.t•' -

Postcode/Plaats:

Telefoon:
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Molen om in te

Van watertot
korenmolen

wonen
Tot 1977 werd de Broekzij der Molen aan het Gein
Noord 'gerund' door een beroepsmolenaar. De
plaatsing van een gemaal achter het zwembad in
Abcoude betekende min of meer het einde van de
werkzaamheid. „Hij werkt echter alleen op de
wind en eigenlijk is het nu nog een hulpgemaal,
want de molen is nog wel maalvaardig voor de
Boshuizer Polder. Maar hij staat op een mooie
plek en is er eigenlijk voor de sier."
INDS 1985 heeft Ulrich
Niessen de zorg voor de
molen op zich genomen.
Samen met zijn echtgenote
en drie kinderen woont hij er
ook. „Het is één van de weinige molens waarin je kan
wonen." Al heeft hij qua comfort wel wat concessies moeten doen, hij vindt dat het er
wel goed toeven is.

S

De watermolen met drie zolders
dateert uit 1641. Natuurlijk is er in
de loop der eeuwen wel het nodige
aan onderhoud verricht, al stamt
de rietbedekking nog uit de
zeventiger jaren. „Eigenlijk is het
een Noord-Hollands type. Daar zit
het kruirad bovenin, de kap is
veel ruimer en hij is rechter
gebouwd. Later werd hij omgebouwd naar een Zuid-Hollands
type, dat is getailleerder, maar ook
kostbaarder in het onderhoud."
Bij de 'ombouw' is ook het kruiwerk veranderd. Was het vroeger
een binnenkruier, nu zit het kruiwerk aan de buitenkant. Ook daardoor is meer onderhoud vereist,
waarvan de kosten door de
Utrechtse Molenstichting worden
gedragen.
„Maar als de watermolen echt
nog eens in bedrijf zou moeten

Oorspronkelijk stond de
Wilnisser molen in het
centrum van de gemeente
Ronde Veenen, ten noorden van de Provinciale
weg bij Waverveen en
deed hij dienst als watermolen. „Daar was ook het
richtpunt voor alle sloten
en grotere vaarwaters. De
vroegere grenzen waren
gericht op de zogenaamde
Limietpaal, die toen vlak
bij de molen lag. Die
plaats is echter verveend
en tot waterplas vergaan.
Omdat het maaiveld in de
droogmakerij Groot
Mijdrecht-Wilnis zo'n vier
a vijf meter lager lag, was
de molen overbodig
geworden en is verplaatst."

komen, dan zal er wel het nodige
gerestaureerd moeten worden."
Het grote scheprad, waarvan de as
ongeveer op straatniveau ligt, is
zo'n zeseneenhalve meter en kan
het water tot een diepte van 2.30
meter verwerken. Maar de bladen
van het scheprad hebben de tand
des tijds niet best doorstaan en
zijn hoognodig aan vernieuwing
toe.
Dat geldt ook voor het kruiwerk,
want hoewel de molen iedere
maand nog een vier tot acht uur in
bedrijf is, is ook in de stenen en
wielen wel wat 'versleten'.
Niessen, al vanaf zijn jeugd liefhebber van molens, leerde het vak
van Jan Kurver en was aanvankelijk werkzaam in de watermolen
aan de A 2. Als vrijwillig molenaar
kon hij in 1985 naar het Gein.
Daar heeft hij geen spijt van. „Het
is natuurlijk zo dat met de komst
van de stoommachine de windmolens langzamerhand het veld
moesten ruimen. Maar nu de
gemalen elektrisch en bijna volautomatisch draaien, dienen de
molens veelal alleen nog als hulp
in noodgevallen."
De Broekhuizer Molen aan het Gein
Noord 41 in Abcoude is niet voor het
publiek te bezichtigen.

De Leeuw
maalt nog
steeds

De Broekzijder Watermolen is de op één na oudste molen van de provincie Utrecht. De grondzeiler heeft een vlucht van 26,06 meter
Foto Jaap Maars

(RITS VAN Benthem, die al
jaren als vrijwillig molenaar optreedt, kent de
geschiedenis van de molen als
molenaar Frits van Benthem bezig met het afhalen
geen ander. „De tanding van het scheprad was Vrijwillig
van de zeilen van de wieken van de Oudhuyzermolen
de weinig, hij pakte geen water meer, doordat
Foto Jaap Maars
de waterstand omlaag ging. Bij de verplaatsing
naar de huidige plaats aan de Oudhuyzerweg is De korenmolen telt drie zolders. De veldmuren zijn
de molen helemaal uit elkaar gehaald. Dat kon van baksteen, maar de borst van de molen is van hout,
terwijl de houtenachtkant met riet is gedekt, evenals
omdat de constructie uit houten balken
de kap. De ijzeren roeden hebben een vlucht van 22.56
bestond, die met pennen in elkaar was gezet."

Bij de wederopbouw werd gekozen voor een wat hoger
gelegen plek en werd de onderbouw met een meter
hoge muur opgehoogd. „Maar de rest van de uit 1823
stammende molen is allemaal nog oorspronkelijk
materiaal. Zoals bijvoorbeeld de eikenhouten koningsspil. Alleen de functie
Van de 10.000 molens die ons land
van de molen is veranderd. Was het
vroeger een watermolen, nu is het een
telde, zijn er thans nog zo'n 1.000
korenmolen."
over. Die hebben soms uitsluiDe achtkantige bovenkruier (één van
de negentien molens in eigendom van
tend nog een monumentale
de stichting 'De Utrechtse Molens')
staat op grond, die toebehoort aan de
waarde en worden uit histobewoners van het naast de molen gelerisch oogpunt, veelal door een gen huis.

stichting, onderhouden. Maar
er zijn ook nog molens in
/ bedrijf. Met als doel de
waterhuishouding in tact te
houden, graan te malen of
hout te zagen.

De geschiedenis van de
Aalsmeerse korenmolen
begint al in het jaar 1547
toen ene Claes Janszoon
'het recht op wind' werd
verleend voor een door
hem op te richten windkorenmolen en de
exploitatie daarvan. De
molen werd gebouwd op de zuidelijke hoek van
(water)kruispunt van de
Kerkwetering, de
Vaarsloot en het
Stommeersweegje. Te voet
was de molen bereikbaar
via het Molenpad langs de
Vaarsloot, dat doodliep op
de Molenwerf.

meter en draaien geheel op de wind. Uit het oosten is
er vrije windvang, terwijl uit andere richtingen de
bebouwing en beplanting in het dorp Wilnis voor veel
windbelemmering zorgen.
Om te kunnen malen is een gelijkmatige windkracht 3
a 4 nodig. De molen draait dan maximaal zo'n 70 a 80
enden (één rondgang van de wieken). Op zaterdag is de
molen in bedrijf. Dan wordt zo'n 200 kilo tarwe gemalen. „Dat verkopen we alleen aan particulieren. Vooral
aan Marokkanen, die bakken hun brood nog in eigen
oventjes. Al wordt dat met de jongere generatie wel al
minder," aldus Van Benthem.
De Oudhuyzermolen aan de Oudhuyzerweg 109 in Wilnis is iedere
zaterdag gratis te bezichtigen tussen 9 en 13 uur. Dan wordt ook
het op windkracht gemalen volkorenmeel verkocht.

Molen als
7
'huis der gemeente
Aan de zuidrand van Amsterdam staat aan
de Ringvaart bij de Akersluis de 'Molen van
Sloten'. Hoewel de eerste paal voor de huidige molen pas op 15 juni 1989 werd geslagen en prinses Juliana twee jaar later op 11
september de opening verrichtte, gaat de
historie van de molen een drietal eeuwen
terug.
E OORSPRONKE-

Dl

molen werd
I LIJKE
in 1636 gebouwd en

diende om het waterpeil
van de polder te regelen.
Sloten was een zelfstandige gemeente voordat het
in 1921 door de groeikoorts van Amsterdam
werd geannexeerd. De
effectieve gevolgen van
deze annexatie werden
pas na de Tweede
Wereldoorlog merkbaar toen wijken als
Slotermeer,
Geuzenveld,

Korenmolen 'De Leeuw' aan de Zijdstraat in
Aalsmeer, die behalve voor het malen van meel
ook voor educatieve doeleinden wordt gebruikt
Foto Jaap Maars

IJ DE aanleg van het Raadhuisplein in
1962 verdween het pad, terwijl bij het graven van de funderingsput voor de bouw van
het raadhuis de fundamenten van de vierkante houten
standaardmolen werden gevonden. De gele tegels in
de vloer van de raadskelder geven de exacte plaats,
vorm en omvang nog aan.

B

Slotervaart en Osdorp
werden gebouwd.
Het voor die uitbreiding
noodzakelijke zand werd
gewonnen uit de
Sloterdijkermeerpolder en
later uit de Riekerpolder, het
noordelijke deel van het
Nieuwe Meer. De daar staande
Riekermolen moest wijken en
werd in 1956 afgebroken om
vijf jaar later aan de Amstel
(in Buitenveldert) te herrijzen.
Sloten zou een nieuwe molen
van Amsterdam krijgen.

Tegen het einde van de achttiende eeuw (rond 1780) werd de
oude standaardmolen vervangen door een achtkantige bovenkruier, waarvan de fundamenten ook in de funderingsput van
het Raadhuis zijn teruggevonden. In 1863 heeft de toenmalige
eigenaar de molen laten afbreken en hem op het erf achter zijn
huis aan de Zijdstraat op een 11 meter hoge stenen molenromp
laten herbouwen. Tot 1905 draaide de molen uitsluitend op
windkracht.
Toen werd er een machinehuis aangebouwd, waardoor een
zuiggasmachine de maalwerktuigen ook bij windstilte in bedrijf
hield. In 1930 bleven de wieken stilstaan en raakte dé molen in
verval. Pogingen tot herstel werden in 1944 en 1959 ondernomen, maar in 1969 vertoonden de fokwieken zulke gebreken,
dat het maaibedrij f werd opgeheven.
De gemeente vond de molen echter beeldbepalend voor
Aalsmeer en verkreeg in 1993 het eigendomsrecht. De restauratie begon een jaar later. Na het leggen van een nieuwe betonnen
fundering, werd de molen rechtgezet en 16 centimeter omhoog
gehaald, waardoor het straatniveau werd bereikt.

Nostalgie in Tuschinski

Aanvankelijk zou dat één
van de twee poldermolens
worden, die aan de
Haarlemmerweg stonden. Van
die 'verhuizing' kwam evenwel niets terecht, maar in 1980
ontstond er nieuwe hoop voor
de Slotenaren. Door de aanleg
van de nieuwe rondweg om
Amsterdam, moest in
Amsterdam-Oost de molen
aan de Oosterringdijk in de
Watei'graafsmeer verdwijnen.
Die in 1847 gebouwde en in
1978 buiten bedrijf gestelde
poldermolen, deed sindsdien
dienst als woonhuis. Wat nog
restte van de molen (het houten achtkant) werd in 1980
opgeslagen. Negen jaar lateikon dit deel van de molen
worden gebrukt voor de
opbouw van de molen in
Sloten.

In deze krant heeft op woensdag 6 september een lezersaanbieding gestaan voor de film 'De val van het huis Usher'.
Abusievelijk is daar de datum van zondag 24 september in
genoemd.
De film, die gedraaid werd in het kader van 'Nostalgie in
Tuschinski' is echter al op zondag 17 september vertoond. Onze
excuses.

De in 1981 opgerichte stichting 'Molen voor Sloten' kon
eind tachtiger jaren een bijna
tien jaar durende 'strijd' om
terugkeer van de molen met
succes afsluiten. In 1990 werd
begonnen met het optrekken

Sinds december 1995 is de molen weer 'in bedrijf'. Boven de
begane grond zijn twee zolders, die voor educatieve doeleinden
worden gebruikt. Op de eerste zolder is een permanente fotoexpositie van de evolutie van de Nederlandse molens te zien.
De tweede zolder wordt ingericht om inzichtelijk te maken hoe
koren tot meel wordt vermalen.
Op dinsdag en zaterdagmiddag wordt (bij voldoende wind) nog
gemalen. Molenaar Jan Pieter Molenaar stuurt nog zes leerlingmolenaars aan. „Wij leveren glutervrij meel en dat vindt gretig
aftrek," vertelt Herrie Nrjmerjer, die als voorzitter van de stichting 'Korenmolen De Leeuw' optreedt.
Korenmolen De Leeuw aan de Zijdstraat 30 in Aalsmeer is op dinsdag- en
zaterdagmiddag tussen 13 en 16.30 uur open voor bezoekers.

De Molen van Sloten staat aan de Akersluis
Foto Jaap Maars

van de stenen onderbouw,
waarna de houten achtkant
(onderdeel van de grondzeiler
uit 1847) er bovenop werd
geplaatst. De molen, die nog
steeds wordt gebruikt om het
water uit de polder naar de
Ringvaart te pompen, telt niet
minder dan vijf zolders. Op de

tweede zolder (met een lift
bereikbaar) bevindt zich de
stelling, maar ook een trouwzaal waar (als 'huis der
gemeente') sinds 1991 al ruim
1400 huwelijken zijn gesloten.
Molenaar Ton van Kampen
treedt daarbij als bode op.
Op de derde zolder is een
audiovisuele show 'Rembrandt op Zolder' te zien.
Neerlands grootste schilder
was immers molenaarszoon en
werkte vaak in en om Sloten.
De Molen van Sloten is dagelijks te
bezichtigen tussen 10 en 16 uur.
Voor groepen zijn andere tijden
mogelijk. Adres: Akersluis 10,
Amsterdam-Sloten, tel. (020) 669 04
12.

De New York Times noemt het 'the most beautiful music on planet', en dat wil
toch heel wat zeggen. Vandaar dat Stairway Productions voor een aantal unieke concerten deze succesvolle productie weer terug naar Nederland haalt.

Le Mystère des Voix Bulgares
- Het Vrouwenkoor van de Bulgaarse Staats Televisie-, is donderdag 12 oktober in het Concertgebouw in Amsterdam te horen.

De wortels van dit buitengewone ensemble gaan terug tot 1951, toen Philip
Koutev het 'Ensemble van de Bulgaarse Republiek' oprichtte met het doel om
de rijke cultuurschat aan Bulgaarse eenstemminge volksliederen te combineren met meerstemmige harmonieën en arrangementen die schitterende timbres en de onregelmatige ritmen benadrukten. Het huidige ensemble is daaruit
voortgekomen. De leden zijn afkomstig uit diverse agrarische gebieden in
Bulgarije en iedere zangeres is thuis in de volksliederen van haar streek. De
arrangementen smeden traditionele folkloristische melodieën samen met
geraffineerde harmonieën en spannende ritmen tot een overrompelende eenheid, uitgevoerd in een 6-stemmige vocale stijl.
Tegen inlevering van onderstaande bon krijgen
lezers van deze krant maar liefst 16 gulden korting per persoon (normale toegangsprijs 65 gulden, met bon 49 gulden). Telefonisch reserveren:
020 - 6718345 (ov.v. actie Weekmedia, bon inleveren bij afhalen van de kaarten).
Naam:
Woonplaats:
Aantal:
De aanvang van het concert
is 20.15 uur.
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Fontis
VESTIGING DE RIETVINCK
VINKENSTRAAT185
1013 JR AMSTERDAM

MICRO'S

De Rietvinck is een klein buurtgebonden woonzorgcentrum
voor 86 bewoners. De ligging aan de rand van de Jordaan
bepaalt sterk de sfeer en het karakter van het huis. Bij het verlenen van de zorg en service staan keuzemogelijkheden en
keuzevrijheid voor de bewoners hoog in het vaandel.
Mede namens onze bewoners nodigen wij u van harte uit te
solliciteren naar de functie van:

GOED BEKEKEN

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.

Ziekenverzorgenden
Verzorgenden-Alg./-I.G.

Micro-advertenties kunnen worden gezet over l of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet

Voor ons verzorgend team vragen wij twee nieuwe collega's,
die als eerste verantwoordelijk verzorgende, met hartelijkheid
en humor, vakbekwaam geïntegreerde zorg kunnen
verlenen aan onze bewoners.
Wij bieden een dienstverband van 28, 32 of 36 uur per week,
voor alle voorkomende diensten; scholingsmogelijkheden;
salariëring naar leeftijd en ervaring, conform de CAO
verpl.verz.huizen.

Plaatsing is mogelijk in do volgende editiecombinaties;

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd' dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4.29 per millimeter. Sluitingstijd' maandag 15.00 uur.

Sollicitaties graag voor 1 oktober 2000 naar woon-zorgcentrum
de Rietvinck, Vinkenstraat 185, 1013 JR Amsterdam, t.a.v.
Marianne Drewes, afd. hoofd Wonen en Zorg bij wie u ook
terecht kunt voor telefonische informatie, (tel. 020-6231052)

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

De Rietvinck maakt onderdeel uit van Fontis Amsterdam.
Fontis biedt onder het motto "zorg vraagt om aandacht" in 9
vestigingen zorg en diensten aan bewoners en externe cliënten. Bij Fontis Amsterdam werken circa 2000 medewerkers.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

GLAZENWASSERIJ EN DIENSTVERLENING

M. v. Leeuwen v.o.f.

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekenmg gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 m rekening gebracht.

vraagt voor werkzaamheden in A'DAM en OMSTREKEN
ERVAREN GLAZENWASSERS/
HALFWAS GLAZENWASSERS
Geboden wordt een goed salaris, bij gebleken geschiktheid
een vast dienstverband. Voor inlichtingen kunt u contact
opnemen tijdens kantooruren onder nummer: 020-4480976.

Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)

Informeer naarde mogelijkheden.

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met bnefnummer)

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Gezocht:
-VERPLEEGHULP MA/
-BEJAARDENVERZ MA/
-DOKTERSASS. MA/
-ZIEKENVERZ. MA/
-VERPLEEGK. MA/
-O.K./IC/CC/EHVERPLEEGK. MA/
Professioneel verdienen bij
boeiende werkgevers overal
in 't land (min 5% boven CAO)
Vaste baan of oproep. Bel de
ZORGVACATURE LIJN
(24u/d) 0900-7700077
(75cpm)

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Personeel gevraagd
Algemeen
Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ245,- p./dag!
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)

NEDERLANDSE

LOTERIJ
10 ƒ 10.000,-1 29

ƒ 20,-

25 ƒ 1.000,-1 11

ƒ 10,-g
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ƒ 25,-1 22

ƒ 5,- i

29.12.23-020

infomiatK::
, " www.sponsorloterij.nl
Ledenservice:
':

0900-300 1400 (35 cpm)
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draagbare
CD-speler

Zeifouicn voorbehouden

ffl' Tfl, il< wil kans maken op alle prijzen in de maandelijkse
treTkkmgen van de Sponsor Loterij plus clc tienduizenden prijzen in de wekelijkse SponsorBingo. Dus ik bestel:
3 loten

2 loten

l lot

Bepaal uw eigen lotnummer:

Lot l

X|XiX

Lot 2

XiXiX

l

Lot 3

l II l

xjxjx

Bij elk lot
voegt de
Sponsor
Loterij de
drie laatste
cijfers toe.

Ik m.ichtig c!e Sponsor Loicrij hierbij lot wcdcropzcgging om per loinummcr de inleg van
ƒ 10,- voor elke irekking (13 keer per jaar) van onderstaande rekening af te schrijven.
Dcflnomc houdt in aanvaarding van het 'Cglcmcnt, ti/i nain'intiq vciktijghtwi
tel 0900-300 1-iOO (35 cnm).
De loten} i^gocdgdu.'iii'tl twüt <lc Stmitssccictans viinjiisdne onder nummei L O
730/0002/829 (U 19/12/1997

D <Je heer

Winkelpersoneel
ALBERT HEIJN SUPERMARKTEN
AMSTERDAM

WEWANTYOU
Ons filiaal aan de MAASSTRAAT 39-45, zoekt per direct:

Fulltime medewerkers (m/v)
Parttime medewerkers (m/v)

D mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
(PosObanknummcr.
Del mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,tel:
Geboortedatum: (dag-maancl-jaar)
Dnium:
Handtekening:

Voor informatie of sollicitatie bel 020-6701888 en vraag naar:
Frank Repko

Bezoek onze internetsite
www.ahcarriere.nl
Gezocht verkoopster volledig of
parttime 023-5733070
Uitgaan
Dans- en
balletles
EEN FEESTJE ?
Reserveer nu bij het
gezellige Restaurant
"De Pannenkoek Farm"
Kerkstraat 10a in
Zandvoort
023 - 571 94 98

Opleidingen en
cursussen
Gitaarles

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
HUISH. HULP NODIG ?
overal in'land ƒ 18,-/u.
Bel de thuiszorglijn
0900-7701077(24u/d)(75pcm)

Nieuwe cursus AIKIDO,
geweldloze zelfverdediging in
Amstelveen. Info: 0204706936 na 18.00 uur.

HEBREEUWS LEREN?
Gezocht huishoudelijke hulp. Vanaf oktober in Amsterdam.
Bij ons thuis, omg. A'dam / Info St. Tarboet 020-6405914.
Zandvoort, 1-4x 3 uur/week,
a/18/u. Bel: 06-16570980.
Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

LOTERIJ
Bon opsturen donder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875, 1100 VC Amsterdam.

SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

Lichaamsverzorging

Opleiding CAD tekenen
Info: 020-6158272.

Inspirerende keuken met strak lijnspel. Functioneel en
elegant. Leverbaar in 4 kleuren (combinaties mogelijk).
Zoals afgebeeld: afmeting 302 cm. Inclusief apparatuur.

Engelse landhuiskeuken in diverse kleuren leverbaar.
Uitstekend te combineren met diverse interieurstijlen.
Compleet met inbouwapparatuur. Als afgebeeld fl. 20.950,-.
Bijvoorbeeld 270 cm.

van /jMSST- *«r ƒ 6.9SO, Mf

*~-•~-'

Schitterende vierzijdig
afgeronde keuken. fgS^f
Leverbaar in 8 kleuren.
Compleet met inbouwapparatuur.
Als afgebeeld: afmeting 342 cm. j
;
.
'ï<>

van

Vraag en aanbod
T.k.a. bankstel,
eethoek,
wandmeubel, 4-pits gasfornuis, TV + video merk Akai.
Alles i.z.g.st. 020-6797606/
6279439/06-15271458.

Muziek en
-instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187 •

Dieren en
-benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.

Filiaal Hengelo en Hulst
ZONDAG GEOPEND
Hengelo: 11.00 -17.00 uur
Hulst 12.00 -18.00 uur

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S KAN' M E T BR'UGMAN
BESTE ADVIES SSE? BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL l QQ% BESTE GARANTIE

Kunst en antiek

l
ALKMAAR, ALMERE, AMERSFOORT, AMSTERDAM, ARNHEM, ASSEN, BREDA, CAPELLE A/D IJSSEL,
Amstelveen
Cursussen
POOLS
door Veilinggebouw
DEN BOSCH* DEN HAAG, GOES, GRONINGEN, HEERLEN, HENGELO, HOOFDDORP, HULST,
PNKV in A'dam. 020-6768461 HEDEN INBRENG voor veiLEEUWARDEN, MUIDEN*, NUMANSDORP, ROERMOND, ROOSENDAAL, SON/EINDHOVEN, SPIJKENISSE*
ling 16 en 17 oktober Spinnerij
Gezocht betrouwbare gastouTILBURG, UTRECHT, ZAANDAM, ZOETERWOUDE, ZUTPHEN, ZWOLLE.
ders of kinderoppas, voor Woninginrichting 33, Amstelveen, 020-6473004
overal in 't land. Goede ver*Uitsluitend Keukenshowroom. Voorde openingstijden kijk op Internet, of bel onsfilad.
Reparatie en
diensten per kind / uur. Bel de Te koop: lederen zwarte hoekKijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl
OPPASCENTRALE (24u/d) bank (6 pers.) (2.65x3.00)
onderhoud
z.g.an. ƒ1750. Zwart frame.
0900-7700077 (75cpm)
Actie geldt van maandag 4 september t/m zaterdag 30 september 2000.
Salontafel (90x90) met glasIjzerhandel Zantvoort
plaat ƒ450. Grijs staalframe
Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom. Druk- en zetfbuten voorbehouden.
Swaluestr.
7
Zandvoort
eettafel
(1.40x1.90)
met Nu ook slptenservice, onderKINDEROPPAS/
GASTOUDER NODIG ?
glasplaat, leuke werktafel of houd
beveiliging, timmerwerk
Betaalbaar en betrouwbaar. bureau ƒ500. Ktv Philips, afst.met eigen buitendienst
Bel de OPPASCENTRALE bed. 40cm ƒ75. Naaimachine
Moet ik de moed opgeven of
bij u aan huis.
BedrijfsVerhuizingen
Lewenstein ƒ35. Fax-Eltek
0900-7701077 (24u/d)
zijn er nog wel wat leuke Personenauto 's
Tel. 023-5712418
nieuw in de doos ƒ50. Rolgor(75cpm)
mannen die een fijne relatie
huisvesting te
te koop
dijn (verduisterings) 1.10x190 Schilder heeft nog tijd voor
X.Y.2. B.V. verhuizingen en zoeken? Ik ben een echte
kamerverhuizingen/transport.
hoog, groen, nieuw in doos binnen- en buitenwerk, vrijblijkoop gevraagd
leuke, uitbundige vrouw met
aangeboden
Draaitafels 2x ƒ30. vend
Voll. verzekerd, 020-6424800 diepgang. Meer informatie via:
prijsopgave. Tel.
Oppas en au-pair ƒ50.
Gramm.platen div., cd-speler 5719800 na 19.00 uur.
Gezocht winkel met woning of Particuliere Micro-advertenties 317199
SAABservice Molenaar BV
Sony. Tel.: 5731607 of 06ander beleggingspand.
worden doorgeplaatst op ATS
DE KLUSSENBUS
54275125 (na 12.00 uur).
Tel. 020-6794726
Rep., onderhoud en APK
Text.
MARLOES heeft een live
Voor iedere klus, bellen dus.
Stadsdeel Zuid, gevr. oppas
SAAB 9,3-9,5-900-9000
2
pproepje
ingesproken
voor
Tel.:023-5713780.
voor onze dochter
1V4 jaar en Te koop ±35m vurenhouten
Eigen rev.afd. voor SAAB
Kennismaking
jou! Jonge vrouw zoekt leuke
onze zoon 51/2 jaar, lief en vloer 22cm breed + thermopet
moïoren/versn.bak.
man tot ca 40 die woont in het
probleemloos. 2 dagen in de ƒ400. Telefoon: 5716769.
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER? westen van het land. Box- Div. SAAB occ. + CABRIO's
Diversen
week. Tel.:020-6717520.
Tel. 023-5614097
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
U WILT UW TRAP
nummer 342164
EEN FEESTJE ?
Wat moet u doen?
OPNIEUW LATEN
Reserveer
nu
bij
het
1. Kies een leuke advertentie
Gevr.: Ned.sprek. n-r. ervaren
STOFFEREN?
(Brom)fïetsen
gezellige Restaurant
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
Ik hou van actieve mannen
oppas in A'veen voor
Laat het ons even weten.
"De
Pannenkoek
Farm"
en scooters
het hoofdmenu een 4
die het daarnaast ook fijn vin2 peuters op do.-vrij.
Vrijblijvend prijs opgave.
Kerkstraat 10a in
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
den om gezellige dingen te
Tel. 020-6672913 of 4537535 Tel: 06-24593599 tot 22.00 u.
T.k.
SPARTAMET snorfiets
Zandvoort
van uw keuze.
doen! Ik ben een 50+ vrouw
023 - 571 94 98
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
en kan je veel bieden! Box- elektr. starter, met zweefzadel
Oproepen
en fietstassen, als nieuw
numrner: 385777
AU PAIRS bieden zich aan,
ƒ1200. Tel. 0297-568935.
Voor
vragen
en
opmerkingen
over
deze
rubriek
kunt
u
bellen
op korte termijn mogelijk,
Financieringen
DE 2E MONTESSORI MAVO
met 0906-50.50.232.
bel voor info: 0297-522044.
(nu MSA-West) bestaat 40 jr.
Via deze weg zou ik graag in Voor de prijs van 1 glaasje
Dit vieren we met een reünie
Clubs en privéhuizen
Autoverzekering
contact willen komen met ontmoet je misschien de
voor alle oud-leerlingen en
V.A.
ƒ
75
DORSMAN
vrouw
van
je
dromen
via
deze
lieve,
grote,
knappe,
eerlijke
Wil
je
de
uitdaging
aan met 2 WWW.ESCORTBUREAU.NL
oud-leraren op zat. 14 okt.
Particuliere Micro-advertenties
blijft toch goedkoper!
buitenlandse man zonder bril lijn! Ik ben GRE en zoek een Holl. vrouwen van 40 en 35 Dames werkzaam in de escort
worden doorgeplaatst op ATS
van 14.00-18.00 uur
Bel nu: 023-5714534.
baard of snor. Ikzelf ben een niet rokende man tot circa 60 jaar in zeer druk privéhuis in let op: bij ons verdien je miniReinaert de Vosstraat 33
Text.
maal ƒ275,- per uur.
Amsterdam (Bos en Lommer) Uniek in Nederland! Geen knappe Israëlische vrouw met jr. Ikzelf doe aan sport en fit- Tilburg, geopend ma.- t/m
BKR-toetsing, maar toch geld. lang zwart haar van 38 met ness. Je huidskleur is niet zo vrijdag van 12-12 uur. Ver- Meer informatie 036-5469629.
Aanmelden kan door:
Boxnummer diensten: 60 % voor jou. Intern
0900-20 20 720.
eigen huis en auto. Bel voor van belang.
overmaking van ƒ10,302741
serieuze kennismaking:
gratis. Tel. 013-5432203 of ESCORTSERVICE DESIRE
op giro 4810825 t.n.v.
Een pruik als het Stichting
Boxnummer 362021
06-22881874. Adres:
leermiddelenfonds
internet: www.desire.nl
Woonruimte
te
29-jarige vrouw woont op een Spoorlaan 20 Tilburg.
nodig is!
2e Montessori Mavo. Inl. bij de
020-6700620/035-6220655
camping
en
haar
hobby's
zijn
jij een eerlijke vrouw beht;
huur gevraagd Als
school, Tel: 020-6861067
reageer dan
gratis op tuinieren, lezen en handwer- Geen 0906 op je rekening! Bel Tevens met spoed oproepFijn als je komt
chauffeurs gevraagd.
Woonruimte gezocht in Am- 0800-0140! Ik ben een gezel- ken. Zij zoekt een leuke man nu gratis de datinglijn 0800of iets van je laat horen.
sterdam voor jongeman, 25 jr, lige jongeman en zoek een om leuke dingen mee te doen. 4910 (b.g.g. 010-2946166).
Postcode dating: vrouwen
in de reclamebran- meisje tot max. 30, jr. Bel jij haar? Boxnummer:
POSTCODE DATING!
Mededelingen werkzaam
321565
uit jouw postcodegebied!
che, tot een bedrag van Boxnummer 861857
Vrouwen
zoeken
snel
contact.
0906-1 7.1 7 (60cpm)
De Lafayette School is een ƒ1500 per maand. Tel. 072- Zij is een jonge Kreeft, zij is Hou jij van de sauna en klas- Bel: 0906-1 8.44 (80 cpm)
particuliere basisschool met 5710585.
1.69 lang, blond, blouwe sieke muziek? Ik ben een SBS-6 text pagina 745
KLEINE KLASSEN en
Oudere vrouwen. Direct apart
ADVOCAAT ZOEKT woon- ogen, zeer slank, sportief, onafhankelijke alleenstaande
gedegen onderwijs. Voor
ruimte in Amsterdam (geen creatief, ondernemend, gaat dame van 53 met kort blond Vrouwen 18-55 geven telnr. met een oudere vrouw.
* aparte
voor
contact!
informatie: 020-6921224.
0906-97.57 (65 cpm)
pasruimte
Zuidoost) tot ƒ1500,- incl. Bel: leuk wonen en ziet er erg leuk haar en 1.60 groot. Ik zou
* ruime
Leopold: 026-3513232 (werk) uit. Intresses in effectenbeurs, eens met je willen gaan eten. Bel: 0906-1 8.22(1 gpm)
sortering in
CONFLICT? Mediation helpt. of 026-3703704.
model zijn, verbouwen eigen Omgeving 040. Boxnummer
Koorwerken
Bureau Van Wezel, erkend
Nu AFSPREKEN? Kijk op
woning enz. Herken je dit? 371841
Geen wachttijden, geen
en pruiken
mediator. Info: 020-6999004, Sander zkt per 1 okt. voor 5 Boxnummer 362025
SBS 6 txt pag. 745 en bel
saaie intro's. Direct apart!
Dus .. . maakt u voor
e-mail: ivanwezel@chello.nl mnd een kamer in Z'voort. Tel.
MARCEL, vlotte, goed ogen- 0906-1588 (99 cpm)
0906-1721 (100 cpm)
optimaal advies even
de jongen, 29, kort blond haar,
06-21871267/024-3778494
een afspraak!
Serieuze relatie gezocht: Ik drukke baan, sportief. Ik zoek
Bedrijfsben een jonge man van 33 jr vrouwelijke vrouw, sportief en Secretphone! Live afluisteren
SEKS ALARMNUMMER
en zkm leuke vriend. Hobby's spontaan. Meer trefwoorden van hete seksgesprekken.
Direct lekkere livesex! 99upi n
huisvesting
Haarmode
Bedrijfsmuziek, uitgaan, bios en af en hoor je gratis op 0800-4140! pin 99c 0906.3203244
0906-0611
te huur
Ook gespecialiseerd in
toe eens uitgaan. Reageer Boxnummer 861855
huisvesting
heren(mqat}werken
snel ik geef je mijn telefoon
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
aangeboden
Dinsdags gesloten
te koop
nummer.Boxnummer 814322
zend uw brief dan aan:
Ik ben op zoek naar een jonMicro's Weekmedia
aangeboden
geman niet ouder dan 25. Mijn
AMSTELVEEN
kantoorunit
VROUW
47
zoekt
vriendPostbus 156
Heemsledeslraot 28
t.h. 43 m2. Uitstekende locatie.
schap met bijvoorbeeld leuke naam is PATRICIA en ben 20
1000 AD Amsterdam
b li Hoofddorpplem.
jr. Ik zoek een gezellig type.
Receptioniste
en
telefoniste.
vrachtwagenchauffeur.
T.K.
NACHTCAFE,
vrij
van
Amsterdam.
inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
Airco. Prima bereikbaar, ook verpl., papieren vereist, pr. i.o. Spreek je boodschap in op Meer info over mij op- Box- De
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
Tel.020-6157107
Boxnummer 303977
nummer 260829
o.v. Info: KCM 020-6008975. Tel. 020-6189152.
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.

CHARLOTTE'S

NEDERLANDSE

materialen en gebaseerd op een perfect advies. En voor een
prima prijs. Hoe wij dat doen? Elke keer weer? Dankzij
onze uitstekende adviseurs en onze beste garanties. V ziet
maar weer. Alles kan met Brugman.

Wij bieden een prima salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden en afwisselend werk in teamverband.

voor beginners en gevorderden. Bel Rein voor een gratis
en vrijblijvende proefles.
020-6944261
Praktijkgerichte opleidingen tot
nagelstyliste bij
A.B. Nails opleidingsinstituut
en groothandel.

Personeel voor
kinderopvang

M'fa. Een scherpe prijs is pas echt scherp ah ook hel aanbod
goed is. Passend en op maat dankzij een perfect ontwerp,
Pure ergonomie in uw stijl en uw smaak. Dat noemen wij
de 'Beste Deal' bij Brugman. Een keuken van de beste

VANAF 16 JAAR

023-5245005.

y-y^^xi^giöj &3Ö

Heeft u'mèt deze gctalli
een volle kaart, dau-wiat u-«lé
ThuisBingq van /

Particulieren
ontvangen
50% korting!

VV«,

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijdag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
yerjaardagsPERMANENTE MAKE-UP
catering.
023Gevraagd voor de zondag feestjes,
professioneel én betaalbaar!
meisje of jongen voor de be- 5715619:06-54616812.
Vista Studio. 020-6201914.
diening (± 18 jaar). Eventueel Don.dag/dansontmoetingsav.
meerdere dagen. Restaurant voor singles 30+ De Ossestal Sportmassage, ontsp. masHarocamo, Kerkstraat 14,
Nieuweln 34 bij Osdorperban sage Shiatsu, voetreflex, ook
tel. 5712102.
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren! zonnebank. Tel. 023-5714092

Snel een Micro-advertentie opgeven?
Bel 020-5626271 of fax uw tekst naar 020-6656321.

Snel een Micro opgeven?
Fax uw advertentie naar:
020-6656321.

127

Horecapersoneel

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select vpqr onze nieuw te
openen vestiging in Almere

jekmedia 17
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener en Zand voorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Door: Stéphan Vermeulen
oto: Maarten van Leeuwen

Niet voor hobbyisten
E

indelijk beschikt de Volkswagen New Beetle over een zeer
krachtige motor. Want bij een opvallend uiterlijk horen bijzondere prestaties. Althans, dat is de mening van de enthousiast. De 1,8-liter turbomotor uit de Golf CTI moet voor wat meer
opwinding zorgen. En eerlijk gezegd past een explosief karakter
prima bij de New Beetle met zijn kogelronde vormen.

Qua uiterlijk verschilt de Beetle 1.8 Turbo
niet van zijn broers. ,
Het dashboard heeft een
no;

Een retro-uiterlijk met hypermoderne techniek. Zo laat de New Beetle
1.8T zich nog het beste omschrijven. De 1,8-liter viercilinder heeft
vijf kleppen per cilinder en een turbocompressor. Goed voor 150 pk
en een koppel van 220 Nm. Zo
komt ook de naar pk's hongerende
automobilist aan zijn trekken. Want
de 2,O-liter viercilinder met 115 pk
is leuk, maar maakt van de Beetle
geen hardloper.
Wanneer we de sleutels van deze
blinkende zilveren kogel in ontvangst nemen geeft de teller 670
kilometer aan. Kersvers dus en nog
niet ingereden. De inwendige organen van een motor hebben immers
altijd wat kilometers nodig om aan
elkaar te wennen.
Het zilver staat de Beetle goed.
Velgen van het type Monte Carlo
maken het uiterlijk af. Niemand ziet
dat het een Beetle met 1.8 turbomotor is. Er zit namelijk geen typeplaatje op. Dat levert leuke
momenten op. Bijvoorbeeld op de
snelweg. Bestuurders met grote
haast naderen met hun bolide de
achterbumper van de Beetle. "Oh,
daar heb je weer zo'n Beetle", zie
je hen denken. Niet wetend dat er
een 150 pk leverende turbomotor
in zit. Maar voordat de bumperklever ook maar enige actie kan

Wicra in bloei van zijn leven

ondernemen,
ziet
de
Beetlebestuurder alleen een stip in
de achteruitkijkspiegel. De achterligger in vertwijfeling achter latend.

Zou er een Porsche motor in liggen? Het zou niet vreemd zijn als
mensen dat denken. Want net als
zijn snelle neven uit Stuttgart heeft
de Beetle 1.8 Turbo een spoilertje
dat bij snelheden van rond de 150
km/u naar boven klapt. En dat is
het enige waaraan je kunt zien dat
het een Blaasbeetle is. De windvanger kan overigens ook met de hand

luxe. De Beetle is bijzonder compleet uitgerust. Alles elektrisch; een
Comfort- en Pluspakket verwennen de inzittenden. Ook in dat
opzicht herinnert de auto in niets
meer aan de Spartaanse oer-Kever.
Het bloemenvaasje op het dashboard doet dat wel. Maar het fïowerpower tijdperk ligt achter ons.
Amerikanen houden van een zacht
onderstel. Dat merken we in de
New Beetle die erg op de
Amerikaanse automobilist is afgestemd. Zeker boven de 180 ga je
verlangen naar een harder onderstel. Je wilt weten wat zich onder
de auto afspeelt. Ook in lange snelwegbochten die opeens kunnen
knijpen wordt de achterkant wat
lichter. Zo'n Beetle is trouwens best
lastig te plaatsen. Dat komt door de
korte, gedrongen neus en de brede
spatborden. Maar het wordt niet
gevaarlijk.
De Kever is onsterfelijk. Over dertig
jaar zie je hem nog, dat is zeker. En
tegenwoordig hoeven hobbyisten
niet meer zelf aan de slag. Want
vroeger kwam het vaak voor dat
handige jongens zelf een krachtige
boxermotor vanuit een Porsche in
een Kever lepelden. De huidige
Beetle met 150 pk is een auto met
een leuk uiterlijk en explosief
schakelen. Van vier naar vijf vraagt karakter. Dertig jaar geleden schopnogal een forse armbeweging. Bij te de Kever 1302 het nog tot 50
tussenacceleraties is de Beetle op pk. De New Beetle heeft dus drie
zijn best. Vanaf 2.000 omwentelin- keer zoveel vermogen. Voorlopig
gen komt de compressor in wer- kunnen snelheidsmaniakken van de
king. De sprint van nul naar hon- Beetle 1.8T genieten. En wanneer
derd duurt volgens opgave 9,1 ze dat zat zijn, want alles gaat verseconden. Voor het gevoel gaat het velen, stappen ze in de Beetle RSI.
sneller.
Die wordt tezijnertijd met een 3,2Het interieur met zwart leer oogt liter V6 leverbaar.

grijs kenteken
levert sinds kort de
Doublé Cab nu ook op
grijskentekeh.1 Dat scheelt een
yrlj'sgroot bedrag, aan BPM.
.Doordat deze fiscale heffing
yervalt,',komt de prijs van de
,-aiïto uit op 47.810 gulden
•/(exclusief BTW). Met de vier- cleurs Doublé Cab op grijs ken"teken" speelt Nissan in op de
Ïsteeds, groeiende vraag van
'"particulieren en bedrijven naar
'krachtige' • vierwielaanged reven
"auto's met voldoende ruimte.

Niéuwe Seat Arosa
i'"S debuteert op
Parijs
.Tijdens de .komende toonaangevende Autosalon - in Parijs
',presenteert Seat de nieuwe
'lArosaVHet nieuwe model ken;jriérkt zich door een strakke en
^sportieve lijnvoering. Aan de
^yVorzijde vallen de dubbele
'•^bjjtórripen op, die beschermd
pöjn Hoor een heldere, glazen
'*•overka'pping. De nieuw ont,%orpen' bumpers zijn in alle
|tfersïês'-in carrosseriekleur uitfigè^óerd J:De, Arosa;serie omvat
fde.ryari-. Seat "bekende Stella,
'*Sfgnpï" ên.vSport-uitvoeringen,
•ïrnët verschillende uitrustingsni"(veaus;lpë eerste nieuwe Arosa
V komende winter in

t^ederfand verwacht.

Hyundai slaat toe met Santé Fe
Door: Wim Otten

M

\ ij Nissan waait dit jaar
C een frisse wind. Na eer* der dit jaar al de nieuwe
nera, de Maxima en de
nera Tino gereden te hebn gaan we ditmaal de veruwde Nissan Micra aan de
d voelen. Omdat de Micra
t de nieuwe 1,4-liter motor
t grootste nieuws vormt
men we deze versie voor
i $n proefrit.
krachtbron produceert een
Sscheiden geluid. Je merkt
bteen dat de 1.4 meer trekkracht
left dan zijn voorganger, de 1.3.
anaf 3.000 toeren hangt hij wat
Eter aan het gas. Hij maakt van de
jicra een bijzonder soepele auto.
zestienklepper snort snel door
bar de 6.000 omwentelingen. De
yeuwe motor levert 79 pk. Geen
pectaculaire stijging ten opzichte
de 1,3-liter met 75 pk. Maar
ua trekkracht bij lage toerentallen
eeft hij aanzienlijke vorderingen
eboekt. De 1.4 levert een koppel
an 108 Nm bij 2.800 toeren. De
Ï.3 kwam tot 103 Nm bij 4.000
Imwentelingen. Hierdoor hoeven
/e in de nieuwe Micra minder te
chakelen om de boel op gang te
louden. Dat komt niet alleen het
iomfort ten goede, ook de verbruikcijfers lopen terug. Om aan
Steeds strenger worden de milieupisen tegemoet te voldoen is ook
pe lichtste benzinemotor, de 1.0
pangepast.
3e Nissan Micra voelt solide aan.
Hij ligt goed op de weg en doet in

Nissan Pickupop
bediend worden.
Na zo'n 1.000 kilometer gereden te
hebben bespeuren we een verandering. De New Beetle vertoont
een wilder karakter. Hij trekt duidelijk harder op dan in het begin. We
hebben voornamelijk op de snelweg gereden, en dat merk je. Terug
naar vier hoeft niet. In de vijfde
versnelling zie je het overige verkeer kleiner worden. Alleen als je
andere weggebruikers echt wilt
vernederen moetje bij 100 tot 120
km/u terugschakelen. Nu we het
daar toch over hebben. De versnellingsbak zou iets korter mogen

Met de
uiterlijke
wijzigingen en
de nieuwe 1,4
liter motor is
de Nissan
Micra een stuk
volwassener
geworden.

dat opzicht denken aan de grotere
Nissans. De Micra is een kleine
auto die steeds meer tot rijping
komt. Hij heeft een nog volwassener karakter gekregen. Dat uit
zich in zijn rijgedrag maar ook in
het uiterlijk. Niet voor niets heeft
Nissan de auto een Primera-neus
gegeven. Hij heeft koplampen met
helder glas. Een cosmetische
ingreep die praktisch alle autofabrikanten toepassen bij modelwijzigingen. Verder vallen de forsere
voor- en achterbumper op. De achterlichten zijn rood. Nissan heeft
voor- en achter veel chromen
accenten aangebracht. Stuk voor
ingrepen waardoor het model een
nieuwere uitstraling krijgt.

Het veelkleurige interieur van de
Ambition uitvoering zal vooral
jonge mensen aanspreken. Wie
deze versie kiest krijgt een interieur
met een in twee kleuren uitgevoerd
dashboard. De bekleding is dan
rood of zwart. Op de middenconsole treffen we een zilveren paneel
aan. De jeugdige automobilist
hoeft wat dat betreft geen bezoek
meer te brengen aan een autoaccessoireszaak om het interieur te
verfraaien. De wat traditioneler
ingestelde mens kan de Classic uitvoering bestellen. Beide versies
hebben overigens bekerhouders
voorin.
Ook qua veiligheidsvoorzieningen
en beveiliging doen kleinere auto's

Sirion met pit

102

auto's. Net als bij wasmachines en
koelkasten, het zogenaamde witgoed, moeten dealers op een speciale sticker de verbruikscijfers gaan
vermelden. De overheid wil dit om
mensen meer bewust te maken van
zuinige auto's. "In dit opzicht zitten
we met onze modellen goed, want
uit diverse onderzoeken komen we
keer op keer met de laagste cijfers
uit de verf. Wij menen echter dat
nog één gegeven op het label erbij
moet. Dat is het verbruik in de file,
wat in ons land met het stijgende
aantal files best als een realistisch
gegeven valt te beschouwen. We
hebben het gemeten voor deze
Sirion 1.3 16V. Het fileverbruik
bedraagt een halve liter per uur."

"Met deze versie willen we jonge
mensen aanspreken", zegt EvertJan Jurgens van Daihatsu Holland.
Het gaat om automobilisten die
een sportief model zoeken zonder
zich daarvoor zwaar in de schulden
te hoeven steken. "Want met een
aanschafprijs van 27.295 gulden
rekenen wij per pk het laagste
bedrag met deze 1.3 16V. En

Maar stilstaan is geen pretje, zeker
niet met deze auto. De Sirion trekt
in 9,6 seconden naar de 100
km/uur. Een topsnelheid van 180
km/uur
ligt binnen
bereik.
Prestaties die passen bij zijn opgewaardeerde uiterlijk. De 1.3 16V
heeft grote bumpers met voor een
geïntegreerde spoiler en ook de
gestroomlijnde dorpelverbreders
scheppen een bijpassend sportief
beeld. De chromen sierlijsten voor
en de standaard mistlampen maken

ondanks het hoge vermogen
springt deze 1,3-litermotor zuinig
om met brandstof. Het gemiddeld
verbruik komt op een liter over
17,5 kilometer."
Algemeen-directeur George van
Baaien van Daihatsu Holland wijst
in dit verband nog op de volgend
jaar verplichte labels op nieuwe

De Micra heeft een geslaagde facelift ondergaan. Zeker de door ons
gereden 1.4 is een prettige auto die
zich qua rij-eigenschappen kan
meten met grotere auto's. De
Nissan Micra staat vanaf 21.495
gulden bij de dealer. De prijzen van
de 1,4-liter versies beginnen bij
24.995 gulden. Dieselen kan in de
Micra vanaf 29.995 gulden.

Door: Wim Otten
In de uitvoering S toont de Sirion
1.3 16V extra dik dankzij de
standaard lichtmetalen
wielen.

pk roffelt er onder de kap van deze Sirion 1.3
16V. Deze versie is nieuw in het gamma, dat tot
dusver bestond uit versies met een 1,O-litermotor
van 56 pk. Een beetje meer cilinderinhoud levert een sprong in
kracht op. Dat is goed te merken, want de Sirion verandert op
slag in een felle dondersteen waarmee hij zich in één klap mengt
in het legioen van compacte en snelle auto's.

niet meer onder voor hun grotere
broers. Zo ook de Micra. De auto is
voorzien van het Nissan Anti-Theft
System, een startonderbreker.
Bovendien kan de Micra besteld
worden met ABS, EBD (een elektronisch systeem dat de remkracht
verdeeld) en Nissan Brake Assist.

et de Santa Fe slaat
Hyundai trefzeker toe
in het 4WD-segment.
De Koreanen zijn zeker niet de
eerste met een dergelijke auto,
maar ze presenteren wel direct
één van de betere.
Vooral
doordat de Santa Fe in één
klap biedt, wat de trendsetters
in de terreinautowereld nastreven: het robuuste karakter van
een 4x4 offroader koppelen
aan de verfijnde en comfortabele rij-eigenschappen van
een moderne, ruime stationwagen.
Bij de eerste aanblik ga je eigenlijk
al een beetje door de knieën. De
Santa Fe valt op. Anders dan de
doorsnee terreinauto overwint hij
het van nature bij dit soort auto's
bestaande spanningsveld tussen
een stoer uiterlijk en een elegant
voorkomen. Deze Hyundai heeft
van beide evenveel en dat geeft
hem een heel eigen karakter. Op
een zonovergoten Kreta, waar we
kennismaken met de nieuweling,
blijkt dat snel. Menig bewoner van
dit Griekse eiland gaapt de Santa
Fe na.
Hyundai spreekt nadrukkelijk van
een SUV: een Sports Utility Vehicle.
Onder deze categorie wordt een
type verstaan met de stoere, sportieve uitstraling van een 4x4, die
toch het comfort en de soepele rijeigenschappen van een normale
personenauto bieden. Kenmerkend
is het dan ook dat veel modellen
van deze lichting geen lage gearing
hebben, zoals de gangbare terreinauto's. Tot deze groep behoren bijvoorbeeld de Renault Scénic RX4
en de recent robuuster gestileerde
Toyota RAV4. Het zijn klassegenoten voor de Santa Fe. Met dit ver-

het geheel af. De motor blijkt
enorm soepel. Bij lage en hoge toeren trekt hij prima. Hij mag maximaal 7.500 krukasomwentelingen
per minuut draaien. Het is een
opvallend hoge waarde.
Een zilvergrijze middenconsole
schept in de auto een sportief
sfeertje, net zoals de kuipvormige
stoelen. Het interieur oogt op het
eerste gezicht ietwat bescheiden,
maar schijn bedriegt. Want
Daihatsu heeft de auto voor zijn
27.295 gulden heel compleet toegerust. Stuurbekrachtiging, twee
airbags, centrale deurvergrendeling, elektrisch te bedienen ramen
en spiegels zijn standaard. Wie nog
meer wil komt uit bij de versie S
voor 30.495 gulden. Dan heeft de
Sirion ook sidebags, ABS met EBD
en lichtmetalen wielen.
Verder heeft Daihatsu een speciale
viertraps automaat ontworpen
voor de Sirion. Het is een zogenaamde tiptronic, met de mogelijkheid om handmatig de versnellingen te kiezen. De bediening gaat
dan vanaf het stuur met knopjes,
net zoals in een formule 1 auto.
Het systeem werkt goed. In die zin
dat de auto in elke 'trap' flinke
stappen maakt. In de eerste versnelling trekt hij door naar de 70
km/uur en in de tweede passeert
hij moeiteloos de honderd in het
uur.

schil dat de Hyundai met zijn 4,5

De wegligging is een openbaring.
De vering is verre van Spartaans.
Het onderstel met moderne onafhankelijke
wielophanging
(MacPherson voor en doublé whisbone draagarmen achter) plaveit
elke hobbel en ieder gat. De vering
met de bepaald forse wieluitslag
strijkt zelfs gemeen ogende richels
op een stuk onverharde weg glad.
ie verwacht een forse klap van het
onderstel, maar die blijft uit. Nee,
de kloeke wielen vangen de auto in
eendrachtig samenspel met de
veren en schokbrekers op en liften
de neus in een rustige, soepele
beweging. De Santa Fe is niet ruw
voor zijn inzittenden, ook al zijn die
dat wel voor hem. De zelfdragende
carrosserie, waarin het chassis is
geïntegreerd net zoals bij elke per-

sonenauto, draagt daaraan bij.
Als het ontbreken van rammeltjes
model mag staan voor kwaliteit,
dan verdient deze Hyundai voor dit
aspect een' pluim. Want na enkele
tientallen kilometers onvriendelijk
stuiteren over een overharde weg
blijft het interieur vrij van piepjes,
kraakjes en ander akoestische
ongemak. Heel belangrijk, want
Hyundai heeft rijgeluiden tot een
minimum weten te beperken. De
demping is uitstekend, ook op
hogere snelheden is de auto opvallend stil.
DU fulltime vierwielaandrijving
levert een strakke, voorspelbare
wegligging op. Op het opmerkelijk
gladde asfalt op Kreta, waarmee de
Hankook banden duidelijk worstelen, biedt de tractie op alle vier de
wielen duidelijk voordeel. Zelfs al
gaat de auto glijden, dan laat hij

De Santa Fe kan het onverharde
aan, maar is even sportief op
strak snelwegasfalt
zich vlot in het gareel dwingen
door simpel het gas te lossen. De
Santa Fe 4WD met een 2,4-litermotor van 145 pk komt op een
prijs van 55.995 gulden. Daarvoor
levert Hyundai een heel complete
auto met ABS, airbags, EBD, elektrisch te bedienen ramen, centrale
vergrendeling en airco. Er is ook
een tweewielaanged reven versie
met een 134 pk sterke 2,0-litermotor. Die kost 49.995 gulden. De
topuitvoering is de V6 met een zescilinder motor van 179 pk en een
automatische transmissie. Die kost
68.995 gulden. De levering start in
november. In maart 2001 volgt nog
een uitvoering met een 2,0-liter
direct ingespoten turbodiesel van
112 pk.

Chevrolet en Cadillac krijgen
Europese snit
De Seville
heeft nu een
nog meer
Europese
wegligging.

C

adillac wil de verkopen
buiten de
USA de
komende vijf jaar verder
uitbreiden. Met name op de
Europese markt wil het luxe
merk grote successen gaan
boeken.

Tijdens de presentatie van de
Seville 2001 bleek dat deze ambitie
ook serieus mag worden genomen.
Een nog strakkere wegligging en
dito stuurgedrag maken van de
nieuwe Seville een geduchte concurrent voor de Europese concur-

rentie. Alleen het koetswerk laat
duidelijk zien dat de Seville van
Spaanse origine is. Maar daar
wordt serieus aan gewerkt. Het
conceptmodel de Imaj is een voorbode van de nieuwe Seville zoals
we die over een paar jaar tegemoet

kunnen zien. Strakke moderne lijnen met details die verwijzen naar
de rijke historie van dit merk.
Binnen niet al te lange termijn komt
Cadillac ook met een kleiner
model. Deze auto moet een serieuze concurrent worden voor auto's
als de BMW 5-serie en Jaguar Stype. Met deze uitbreiding van het
gamma verwacht Cadillac een stevige positie binnen Europa te verwezenlijken.
Niet alleen de Seville kreeg voor
het nieuwe modeljaar een opfrisbeurt, ook de Corvette heeft een
bescheiden opknapbeurt gehad.
Dat wil zeggen een nieuwe V8 die
betere prestaties levert, maar
bovendien ook nog een stuk zumiger is geworden. Belangrijkste
nieuws is de montage van een
nieuw systeem voor de stabiliteitscontrole. Deze is wat meer afgestemd op de sportieve rijeigenschappen van de bestuurder.

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

pen
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft Mevr.
E. Hammink uit Almelo de eerste prijs gewonnen en mag nu
gaan genieten van een Dell Dimension L500 computer. De
winnaars van het Prijzenpakket
tw.v. ƒ 150,- krijgen hun prijs zo
snel mogelijk toegezonden.

Alles wat ü wilt weten "om, goed en voordelig boodschappen tédoen/Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs. Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

WiaaslanöerKaasschnitzel

TUINTIP

In week 28 was er geen Boodschappenpuzzel, dus deze keer
ook geen winnaars. Vanaf week
38 kunt u weer meedoen en
kans maken op een schitterend pakket van 4 badlakens in trendy kleuren.

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?
zie de spelregels
elders op deze pagina.

Als 's werelds grootste eters van
frites wordt er in de Nederlandse
keukens heel wat gefrituurd.

Een andere belangrijke regel is
niet teveel producten in één
keer te frituren. Ook mogen de
producten die u gaat frituren
niet te koud zijn. Door te veel
of te koude producten in het vet
neer te laten, koelt het vette snel
af en trekt het in het product. In
plaats van bijvoorbeeld een lekker
krokant kroketje is een slappe,
vettige, onooglijke "hap" dan het
ongewenste resultaat.

Beleef de langdurige werking
van hygiëne en geur!

Ajax Active
Hygiëne
Niets is zo belangrijk als hygiëne in
.
huis. Met de Ajaxt
.a productlijn maakt
u uw huis grondig schoon. Om
het schoonmaken nog aangenamer te maken heeft Aiax
Bloemenfestün er twee nieuwe
varianten bij: Ajax Allesreiniger Frisboeket en Ajax Multispray Fruitboom Fris. Ajax
Active Hygiëne biedt u een lang-:
durig parfum, die het huis ge
durende meerdere uren na het
reinigen de geur en frisheid geven van een tuin vol bloemen.
Naast de langdurige geur biedt
Ajax u ook effectieve hygiëne.
Deze hygiënische reinigers verwü'deren niet alleen zichtbaar
vuil, maar ook onzichtbaar vuil.

Kaasschnitzel

verstandig
frituren

Toch komt er bij gezond en lekker frituren meer kijken dan
even vet opwarmen, patat in de
pan en klaar! Eigenlijk is frituren
een heel delicate bereidingswijze.
Het lekkerste resultaat krijgt u als
u het frituurvet regelmatig ververst. Het beste is om het frituurvet na vier tot zes keer frituren al te vervangen.

AMERSFOORT

Ajax Allesreiniger Frisboeket
Deze nieuwe Allesreiniger voor

l SUGGESTIE l

TgfH j[JTfcBMoM 11 •l£jg,

van links naar rechts:
1 van gelijke waarde - 5 gebrek12 slag -15 kleine plaats -17 streling - 18 grondsoort -19 doorzichtig weefsel - 21 Keltisch zanger - 23 insectenwapen - 25 wasem - 27 slee - 29 windrichting 31 slurf - 33 achter - 34 moment
- 36 brandgang - 37 zeepwater 39 boom - 40 dierenmond - 41
één der Verenigde Staten - 42
warmte eenheid - 43 lofrede - 44
paardje - 45 bijbelse man - 47 onheilsgodin - 48 heks - 50 Europeaan - 51 hoofddeksel - 53 oogholte - 55 vaatwerk - 57 zoogdier
- 59 kunstproduct - 61 oude Latijnse bijbelvertaling - 62 onwerkelijk - 63 maand - 64 verhoogde
noot - 65 watering - 67 lofdicht 68 drinkgelegenheid - 70 sprookjesf iguur - 71 errore excepto - 72
gevlamde zijde - 74 gesloten auto - 76 neon - 77 spies - 78 verpakkingsgewicht - 81 nobel - 83
weegtoestel - 84 erfelijk materiaal - 85 Turkse bevelhebber - 87
van het genoemde af - 89 grote
hoop - 90 siersteen - 91 kleur.

10 verharde huid -11 nummer 12 legerplaats -13 stuk stof -14
spil -16 deel v.e. atoom -19 krakkemikkig - 20 weefsel - 22 onvruchtbaar - 24 familielid - 25
roeipen - 26 vuurpijl - 28 gedachtengang - 30 wedren - 32 vogel 33 telwoord - 35 malle plank - 37
groente-38 voorkeur-40 meetkundig lichaam - 46 groot -moeder - 49 grootvader - 51 appelwijn
- 52 reisdocument - 53 vliegende hond - 54 opschik - 55 voor 56 afslagplaats bü golf - 57 koorhemd - 58 wapenschouw - '59
boerengrond - 60 gevolg - 66
vordering - 69 jongere broer - 72
inwendig orgaan - 73 vulkaan op
Sicilië - 74 volksoverlevering - 75
- Romeinse keizer - 77 halfaap 79 voorzetsel - 80 knaagdier - 82
vernis - 83 persoonlijk voornaamwoord - 84 predikante - 86 aartsbisschop- 88 ijzer.
Er ontstaat een woord wanneer
u de letters uit onderstaande genummerde vakjes achter elkaar
plaatst. De derde letter krijgt u
van ons cadeau.
2 4 - 1 8 - U - 1 5 - 2 - 6 0 24-7791-80-4-59

Van boven naar beneden:

Krokante kaasgerechten waren
er tot nu toe eigenlijk alleen als
snack of tussendoortje. Wel
lekker, maar niet geschikt als
maaltijd.
De makers van Maaslander kaas
hebben daar nu verandering in
gebracht met Maaslander
Kaasschnitzel. Een smaakvolle
gepaneerde kaasschnitzel om
te bakken of te frituren en
waar je met wat rijst, gebakken
aardappeltjes of pasta een volwaardige maaltijd mee op tafel
zet.
Lekker én handig, want de
Kaasschnitzel laat zich snel
en gemakkelijk bereiden.
Ingrediënten
Ivoor 2 personen!:
'1 verpakking Maaslander
Kaasschnitzel (2 stuks);
200 gr. pasta;
300 gr. broccoli;
zout;
peper;
ketoembar.

het hele huis combineert het aangename parfum van
een fris lenteboeket
met een hygiënische werking.
Ajax allesreiniger Frisboeket
maakt
bijzonder
grondig
schoon en ruikt bovendien
heerlijk fris.
Ajax Multispray
Fruitboom Fris:
De sterk ontvettende werking
. en de handige sprayflacon zorgen voor een eenvoudige manier van schoonmaken.
Door rechtstreeks op het oppervlak te sprayen en licht vegend het product te verspreiden maakt u uw huis hygiënisch
schoon en beleeft u de langdurige geur van bloeiende fruitbomen.

, Deze tips worden u
aangeboden door

POKONlfCHRYSAL

donderdag 17.41
vrijdag 17.41 en 0.30 uur

.

•

.

,of surf op internet naar; '... •

www.boodschappenbeurs.nl

CBOet/m)

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

en e-mail uw antwoorden.
De winnaars ontvangen schriftelijk of per e-mail bericht.

Bereiding: Kook eerst de pasta en broccoli beetgaar in water met zout.
Gebruik de laatste minuten om
de KaasSchnitzels te bereiden.
Meng de pasta en broccoli
door elkaar en breng op smaak
met ketoembar, peper en Maggi Aroma.

UPC infoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om
9.00 en 10.00 uur

Bereiding Kaasschnitzel in
koekenpan: Verhit wat olie in
een koekenpan.
Bak de Kaasschnitzel in maximaal 3 minuten krokant bruin.

Doe rrjee rnefcjHet'Bt
j. rende pnjzenl Want, ie
'Juiste - • • - * «
t

Deelname aan Het BoodschappenSpel
is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
1. Wie is de fabrikant van
Verwenkwark?
2. Hoeveel nieuwe varianten heeft
Ajax Bloemenfestijn erbij?

U herkent de verbeterde Page Plus in de winkel aan de moderne,
nieuwe verpakking, waarop de Pagepup een nog prominenter
plaats heeft gekregen.
Nieuwe Page Plus.
De kracht van zacht.

TV RIJNMOND

De Boodschappenüjn 0909 - 300.10.10

Nieuwe Page Plus Toiletpapier

Page Plus, het grootste merk toiletpapier in Nederland, is verbeterd. Dankzij een dikkere papierkwaliteit en een unieke golvende
structuur in het papier, voelt Page Plus toiletpapier nu nog sterker
én zachter aan dan voorheen.

woensdag 16.00 uur
donderdag 11.00 en 16.00 uur
vrijdag 11.00 en 13.00 en 16.00 uur

Natuurlijk leest u De BoodschappenBeurs in uw huis-aan-huiskrant, op internet, of u kijkt naar uw regionale tv zender om van alle nieuws, de aanbiedingen, de acties, de spellen en de recepten op de hoogte te blijven. Speel per telefoon of achter het beeldscherm van uw computer Het BoodschappenSpel of
los De BoodschappenPuzzel op en bel of e-mail uw antwoorden naar De BoodschappenBeurs. Weet u de antwoorden op de twee vragen van Het BoodschappenSpel? Doe mee, en maak kans op een van de tien BoodscnappenPakketten t.w.v. ƒ 150,- die elke keer verloot worden onder de bellers en e-mailers
met de juiste antwoorden. Bovendien maakt iedereen die meedoet met Het
BoodschappenSpel kans op de hoofdprijs, een prachtige Dell computer. De
Dell computer wordt beurtelings verloot onder de bellers en de e-mailers met
de juiste antwoorden. Weet u de uitslag van de puzzel? Onder de puzzelaarsmet de juiste oplossing worden twee pakketten van vier badlakens in trendy
kleuren verloot.
Per huisadres dingt, per uitgave, één telefoongesprek of één e-mail
mee voor de prijzen!
U kunt uw antwoorden doorbellen naar:

Mona heeft weeriete nieuws-.
MonaVenwenkwark.

De kracht
van zacht

rtv

woensdag en donderdag
17.50 en na 24.00 uur

verwenkwarK
MonaVerwenkwarkiseenvolbeleving van
daardloor pure
verwennerij, zowel voor jezelf,
alsjamj?rV met anderen.

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

SPELREGELS HET BOODSCHAPPENSPEL EN

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Miki Maaslander KaasSchnifzel bereidt, kijk dan naar
De Bocdschappen-Beurs.

2 ten bedrage van - 3 zeehond 4 deel van Azië - 6 ad acta - 7 voeg
- 8 deel v.h. hoofd - 9 afgemat -

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

s^-^a-;*fï.m« «^^^

Als u dus vóór of aan het begin
van de herfst een heleboel slakken in uw tuin opruimt, voorkomt u een slakkeninvasie in het
voorjaar. Pokon slakken STOP
kan ü daar uitstekend bij helpen.
De Pokon STOP slakkenkorrels
zijn met een laagje Bitrex omhuld. Dit is een zeer bittere stof,
die voorkomt dat kinderen of
huisdieren de korrels doorslikken. Als u slakken in uw tuin
hebt, is Pokon slakken STOP
absoluut de moeite van het proberen waard!

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

OMROEP,

Slakken!
Slakken zün vooral in het vooren het najaar actief, in de zomer
is het vaak te heet en te droog
en houden de slakken zich
schuil onder de planten, afgevallen bladeren en takken. Zodra
het heeft geregend komen ze
uit hun schuilplaatsen tevoorschün en kunnen ze flinke schade aanrichten. Er zijn veel huismiddeltjes, maar geen van alle
werkt afdoende.
Slakken planten zich razendsnel
voort. Voor het voortplanten is
maar één slak nodig. Een slak
heeft namelijk zowel mannelijke
als vrouwelijke organen. Hu bevrucht dus zichzelf. Veel slakken
planten zich in de herfst voort.

Böö

2,959.464

Zie de spelregels
elders op deze pagina.

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Woensdag 27 september 2000
Datum
27 sept
28 sept
29 sept
30 sept
01 okt
02okt
03 okt
04 okt

i
a

&
ut

HW
03.45
04.22
05.07
05.46
06.27
07.07
07.46
08.30

LW
13.36
14.33
00.34
01.25
02.24
03.25
04.05
04.41

HW

16.09
16.48
17.31
18.09

18.49
19.25
20.05
20.46

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 39, oplage 5.425 Editie 17

LW
23.53

Een korte serie
over Zandvoortse
tweelingen

15.11
13.50
14.40
15.24
16.15
16.35

Maanstand: NM wo 27 sept 21.53 uur.
HW: vr 29 sept 05.07 uur, + 132 cm NAP.
LW: ma 02 okt 03.25 uur, - 76 cm NAP.

Volop
belangstelling
bij Shantykoren
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ZANDVOORT - De Grote
Krocht moet opnieuw worden bestraat. Wanneer dat
gaat gebeuren, weet de gemeente nog niet. Daarover
worden nog onoerhandelingen gevoerd met de aannemer. De huidige bestrating
ligt er pas sinds dit voorjaar
in. Toch liggen de stoepen al
scheef en komen de putjes
boven het trottoir uit. „Oudere mensen met een rollator
hebben moeite met die scheye helling," zegt een winkelier. „Vooral in de winter
wordt dat een probleem."

Uw groenteman in
Zandvoort met
service en
kwaliteit!

GROTE KROCHT 25
ZANDVOORT. TEL.: 023-

Uit handen van wethouder Wim Hogendoorn kreeg Klaas »Coper
een leuk presentje vanwege zijn V>or!«erning als 'besti
*
dorpsomroeper van Nederland 2000'. Op de achtergrond staan de
deelnemers aan het Shantykorenfestiyal. En natuurlijk het

Nieuw nummer politie
ZANDVOORT - De politieregio Kennemerland is vanaf
vandaag onder één nummer
(0900-8844) te bereiken. Wel
blijft het alarmnummer 112 intact. Met dat alarmnummer
zijn ambulance, politie en
brandweer te bereiken als zij
dringend nodig zijn.
Voor het verwerken van de
telefoontjes zijn tien nieuwe
medewerkers
aangenomen.
Geleidelijk zal de bereikbaarheid onder de oude nummers
worden afgebouwd.
Om meer bekendheid te geven aan het nummer, dat landelijk wordt ingevoerd, wordt
een
voorlichtingscampagne
gehouden. Televisie- en radiospotjes maken het publiek bekend met de verandering. De
campagne duurt tot februari
ADVERTENTIE

volgend jaar. De reden voor de
invoering van het nieuwe nummer, waarop zaken gemeld
kunnen worden waarbij niet iedere seconde telt, is het sneller
afwerken van telefoontjes.
Soms zijn er lange wachttijden
of worden de bellers constant
doorverbonden of in de wacht
gezet.

De aanpak van de Grote
Krocht is niet geheel naar
wens verlopen. Vorig jaar werd
de straat opgebroken voor de
aanleg van nieuwe riolering en
voor een facelift. De straat
moest een uitstraling krijgen
waar het toeristendorp trots
op kon zijn. En waar het publiek plezierig kon winkelen.
Omdat de straat niet al te
breed is, werd gekozen voor
eenrichtingsverkeer en een
brede stoep.
De winkeliers waren niet blij
Zandvoortse publiek dat niets wil missen van de hulde aan deze
met de nieuwe rijrichting. Zelf
lokale spraakwaterval
-'
' • --jf
wilden ze het verke'er vanaf de
Hogeweg het dorp in laten rijFoto André Lieberom den. De politiek besliste anders. Nu, na een half jaar,
meent een aantal onderneADVERTENTIE
mers dat binnenkomende toeristen de Grote Krocht overslaan. „Vroeger stopten ze als
ze een leuke winkel zagen. Nu
rijden ze door en zitten zo op
de Burgemeester Engelbertstraat. Dat scheelt je in de omzet."
De keuze voor parkeren in de
lengte is ook niet al te slim geweest, zegt een winkelier.
„Veel automobilisten denken
niet na en gooien hun deur zo

open. Voor fietsers is het echt
uitkijken geblazen."
Ook blijkt na vijf maanden
dat het nieuwe straatwerk
slecht is uitgevoerd. Daarover
is de ergernis groot. De winkeliers worden in dat opzicht wel
gesteund door de gemeente.
Volgens de gemeentelijke
woordvoerder Van Heemst
heeft de gemeente het straatwerk niet geaccepteerd bij de
overdracht door de aannemer.
„Er is nog geen uitsluitsel over
de termijn waarop de straat
weer wordt opengebroken.
Dat moet in goed overleg gaan
met de aannemer."
De klachten over het straatwerk hebben volgens de winkeliers te maken met het feit
dat verschillende stratenmakersbedrijven het werk hebben
uitgevoerd. „De een doet het
losser dan de ander. Aan het
verband waarin de straatstenen liggen, is dat duidelijk te
zien."

kijken met open mon

des. Even later gaan de monden weer open maar nu voor
de Bengaalse tijgers die vanuit
hun kooi toekijken hoe de
kaartjes van de kinderen worden afgescheurd.
Toevallig valt het uitstapje
gelijk met de 44-verjaardag
van Ton Bavinck, directeur
van de Oranje Nassauschool.
Samen met Hans Ernst van
het circuit arrangeerde hrj de

engaalse tijgers
Foto: Chris Schotanus

feestelijke middag. Intussen
vult de gigantische tent zich
met enthousiaste kinderen.
Voor de rode doeken staan
Italiaanse portiers in piccolopakken. Daarboven speelt een
orkest circusmuziek. In de piste staat een ronde kooi voor
het eerste nummer al klaar,
maar eerst wordt het feestvarken zelf, de jarige 'Tonio', onthaald door het publiek. Met

zijn onafscheidelijke sigaar
wordt hij met zijn rolstoel het
zaagsel ingereden. Bavink,
strak in het pak met pinkelhoutje, neemt het woord en dirigeert het 'Lang zal hij leven'.
Dan kondigt de kokette Nathalie, in het wit en op hoge
hakken, met zwaar accent de
eerste act aan. Woeste tijgers
brullen, Carmina Sylvana uit
Sint Petersburg hangt op haar
hoofd aan een touw, clowns
springen op kikkers, The Jungle Kids uit Nigeria kruipen
onder vuur door en dan zijn er
vertederende chimpansees,
die op een drumstel slaan en
poezen die trucjes doen.
De laaiend enthousiaste kinderen zijn in de pauze zeker
aan het waterijsje toe dat hen,
naast een zak popcorn, is toegezegd. Terwijl de kleintjes
likken aan het ijs, nippen de
volwassenen sjiek aan een
glaasje champagne. Zo ook organisator Hans Ernst, die
evenals Hildebrand, zichtbaar
geniet van het festijn.
Na de voorstelling wordt het
publiek bij de uitgang opgewacht door een haag van kamelen met hun Arabische
meesters. Vol ongeloof staart
een meisje naar de tweebultige viervoeters. „Ze zijn echt,
geen namaak," stamelt ze.

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

'

'

'

Malse Runder

Gasthuisplein 10
Zandvoort
Tel: 0235714638
Fax: 023 57 314 54
geopend 7 dagen per week
van 10.00-01.00 uur

Sucadelappen

Euro-kentekenplaten
30,- p0r set. (exci. BTW)

?: Vanaf heden voorlopig öpi woensdag gesloten

Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.

;
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die kranimoet ik ebben

Ncttirurliik

h -

J
' Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
G kwartaal ƒ 20,50 D halfjaar/37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voorpostabonnees gelden andere tarieven.

Heel kilo

Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 1 8 - 2042 CJ Zandvoort

ZIE ADV.

Geldig van 27 september t/m 3 oktober alleen in onze slijterij Burgemeester Engelbertsstraat 21 Zandvoort

Giro/Banknr.:

Wika Autoglas

249

elders 24.99

Adres:

Rectificatie

INCL 50,-BELTEGOED

JONCE
JENEVER

Postcode/Plaats:

LWCHU!

NU: BEN VRIJ +
NOKIA 3210 GSM

CLAERYN

Kinderen onder de indruk van tijgers op het circuit
K GA liever racen Mjken," zegt de zevenjarige
Dylan in eerste instantie
bij het zien van de raceauto's
die net met gierende banden
de baan afdraaien. Dylan was,
evenals 599 andere leerlingen
van het Zandvoortse basisonderwijs, vrijdag uitverkoren
om naar een gratis circusvoorstelling te komen kijken op
het circuit. Ter ere van de zeventigste verjaardag van oudcoureur Tonio Hildebrand
heeft de directie van het circuit het Staatscircus van Moskou naar Zandvoort gehaald.
„Tonio is een dierenliefhebber, vandaar dat we op dat
idee kwamen," zegt public-relationsmanager Pim Kisjes.
„Maar we vonden hè c ook leuk
om deze voorstelling aan de
Zandvoortse jeugd aan te bieden."
In een lang lint lopen de
leerlingen tot nabij de Tarzanbocht, waar tussen de duintoppen het puntje van de tent
al duidelijk zichtbaar is. De
coureurs die net voor de ingang van de tent vervaarlijk de
baan afrijden worden door een
man in smoking tot kalmte gemaand. De kinderen vinden
het echter prachtig en staren
met open mond naar de gehelmde coureurs in hun boli-

ADVERTENTIE

Vervolg op pagina 3

Naam: (m/v)
ADVERTENTIE

ZANDVOORT - Een zestienjarige Zandvoortse heeft in de
nacht van zaterdag op zondag
een verbrijzelde knie opgelopen. Het meisje reed over de
Boulevard Paulus Loot en
keek over haar schouder naar
achteren. Ongemerkt week ze
van haar koers en kwam in botsing met een geparkeerde
auto. Het meisje is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Grote Krocht
moet opnieuw

GROENTE EN FRUIT

Nel Kerkman

Sport
Verbrijzelde knie

ADVERTENTIE

17 olgens mij begint de herfst
V goed. Het lijkt gewoon zorner. Ondanks het mooie weer
zijn de ochtenden en avonden
al killer en de bladeren veranderen in fraaie herfstkleuren.
De duindorens zitten vol met
energierijke oranje bessen
waaraan de vogels op doorreis
naar het zonnige zuiden, nog
even van snoepen.
Deze periode van het jaar
Detekent niet alleen mooie
kleuren en een extra trui maar
Jok dikke kruisspinnen die in
lun kunstig geweven web zit•en te wachten op een vette
vlieg. Niets vermoedend loop
k s' ochtends met een slaperig
ïezicht door de onzichtbare
lerfstdraden. De spinnen beginnen weer van vooraf aan.
Als de 'r' in de maand kwam,
kreeg ik van mijn moeder elke
dag een lepel levertraan. Vreselijk vond ik het. Ogen dicht
en mond open, slikken en
vooral niet zeuren. Na m'n
dappere slok werd ik beloond
met een snoepje. Tegenwoordig neem ik vitaminen C om
net zo als de trekvogels gezond de winter door te komen.
Eigenlijk is de herfst meer
een overgang tussen de zomer
en de winter. Met wisselende
temperaturen. De ene keer
koud en de andere keer warm.
Een natuurlijk proces dat ook
voor mij heel herkenbaar is.
Elke avond badend in het
zweet wakker worden en opvliegers zrjn zeker geen pretje.
Gelukkig ben ik niet de enige
op de wereld die last van de
overgang heeft. Het hoort nu
eenmaal bij het ouder worden.
Aan het laatste wil ik voorloPig nog niet denken.
Trouwens als 55-plusser ben
je nog niet afgeschreven. Het
bewy's is geleverd door de
Zandvoortse Patricia Dümpel.
Zij is de mooiste 50-plusser
van Nederland geworden. Alles is mogelijk zelfs in de herfst
van je leven.

Wat wil ik
op een foto
laten zien
Uit & Vrije tijd

Deze week:
72 pagina's
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ZANDVOORT - Dat naast
wijsheid, ook schoonheid met
de jaren komt, heeft Patricia
3oeré-Dümpel vrijdag bewezenbij de verkiezing'Mooi Model 50+'. De Zandvoortse werd
n de Jaarbeurs in Utrecht georoond als mooiste vrouw van
middelbare leeftijd van Nederand.
Toch gaat het Patricia vooral
om de boodschap die zij wil
uitdragen. Het beeld dat van
50-plussers gecreëerd wordt, is
veel te negatief, vindt ze. Het
wordt 50-plussers al snel verweten dat ze ergens te oud
voor zijn.- „Onzin," vindt Patricia. „Het lykt wel of ze vinden
dat je beste tijd is geweest- als
e de vijftig gepasseerd bent.
\laar juist dan, met de ervaring die je hebt, kun je nog heel
veel betekenen."

y

En verder:

Hulde aan spraakwaterval

Zandvoortse
Miss 50+

^S"

Scheidsrechter
beëindigt verhit duel
tussen TBZ en
Sporting Amsterdam
vijf minuten te vroeg

Los nummer 2,10 gulden

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000 PA R
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. ö

l

woensdag 27 september 2000

Weekmedia 17
FAMILIEBERICHTEN
okt. 1975

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

l okt. 2000

Liesbeth en Arie Stokman

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

25 jaar Getrouwd !
Hartelijk Gefeliciteerd en
een héél fijne dajj toegewenst!
Constant Marlo en Wouter
DOKTERSBERICHTEN

AFWEZIG:

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 3 oktober
m het openbaar De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het Raadhuis vanaf
20 00 uur
Op de agenda staat o a
- voorstel inzake kostenverdeling noodmaatregelen wateroverlast,
- voorstel over verhoging krediet WOZherwaardering 1999,
- voorstel tot vaststellen bestemmingsplan
Bodaan

Mede door onderstaande sponsors is het derde

van 2 oktober t/m 6 oktober

Shanty-korenfestival
wederom een succes geworden. Ook was het enthousiasme van
het publiek en de samenzang hiervoor verantwoordelijk.

VOOR WAARNEMING:

f* "&
H a^PuéLm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beatrixplantsoen 1 B
Dienstdoende arts
voor 's avonds en het weekend
belt u tel. 5730500

ADVERTENTIES

ABN Amro N.V.
Hema Zandvoort
Hotel Hoogland
Kwekerij J. van Kleeft
Drugstore Paul Olieslagers
Ijzerhandel Zantvoort
Circus Zandvoort
Het Wapen van Zandvoort
Autovaria Kentekens
Het Strandcafé
Apotheek Mulder

- Music Store
- Parfumerie Moerenburg
- DeTrompwinkel
- Casino
- Café Koper
- Nieuw Unicum
alsmede:
- Gemeente Zandvoort en
- Stichting Zandvoort
Promotie

Tot ziens op het vierde
Shanty-korenfestival op 30 september 2001.
Elisabeth Burkhard en Gert van Kuyk

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden
bij het bestuurssecretanaat Terwille van een
goede voorbereiding is het tevens van belang
dat men het onderwerp van gesprek aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel1 Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 19 september vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 38 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 26 september vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie
en zijn conform de Legesverordening tegen
betaling algemeen verkrijgbaar De raadsvergadermg wordt vanaf 20 00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 105, ether FM 106 9)

SENIORENRAAD
In de raadsvergadering van 5 september jl is
de wijziging van de Verordening Seniorenraad
goedgekeurd De nieuwe verordening ligt ter
inzage bij de receptie, in de Centrale Hal van
het Raadhuis

WROart. 19

VRIJSTELLINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor
- het perceel Max Euwestraat 42 te Zandvoort
in verband met het plaatsen van een dakkapel (aanvraagnummer 2000-093B),
- het perceel Fahrenheitstraat 41 te Zandvoort
in verband met het vergroten van de woning
aan de achterzijde (bouwaanvraag nummer
2000-095B),
- het perceel Zandvoortselaan 113 te Zandvoort
in verband met het bouwen van een schuur,
- het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op het perceel van Lennepweg 17-2 te
Zandvoort (aanvraagnummer 2000-118B).

GEMEENTE
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VanititBloemendaaliverkïlcal
tientallen jaren sainen met
, Uitvaartcentrum Haarlem aan de
(
Parklaan.
Uitvaartcentrum Haarlem is al
100jaar een oerdegelijke Nederlandse
onderneming voor uitvaartverzorging
en daardoor een begrip in Haarlem
en ver daarbuiten.
Wij staan garant voor een tot in de
puntjes verzorgde uitvaart,
met oog voor details en tradities.
Ik kan u verzekeren: voor een
begrafenis of crematie volgens
uw eigen wensen kunt u meteen
gerust hart een beroep op ons doen.
Ons uitvaartcentrum is altijd
bereikbaar voor directe hulp bij een
sterfgeval. Tezamen met onze
medewerkers zijn wij daarom op
alle dagen van de week
24 uur per dag beschikbaar.

voor de -krachtige combuters!

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

Passage 32 - 34
2042 KV Zandvoort
Tsl tv 023 - 571 61 78

Heeft u ook wel eens
GEEN ZIN OM TE KOKEN?
En pizza en Chinees kunt u
ook even niet meer zien?
Dan hebben wij de oplossing voor U.

WILHELMINAWEG 64
2042 NR ZANDVOORT
TEL 06-10650305.

Wij bieden nu de mogelijkheid om
al onze hoofdgerechten van onze
menukaart af te komen halen.

Soto Ayam
heldere kippenbouillon met kipstukjes en groente

Dat wil zeggen, van een braadworst tof een scholfilet, van een Wiener Schnitzel tot een T-Bone steak.
Gewoon lekker thuis eten zonder eerst uitgebreid in
de keuken te hoeven staan.
Als u van te voren belt, staat alles voor u klaar.
Graag tot ziens, wij staan altijd tot uw dienst

Indonesische hapjes
cassava krupuk kerrie vlammetjes, sate's,
pangsit goreng, mini loempia's

Keuken geopend van 11.00 tot 21.30 uur.
Donderdags gesloten
•

Baby Slurley is l maand oud en ze wil dat vieren met een
Lopend buffet

op zaterdag 7 oktober en op zondag 8 oktober 2000!!

Babi ketjap
stukjes varkensvlees gestoofd in ketjapsaus
Kerrie Ayam
stukjes kippenvlees gekruid in kerrie saus
Daging Bali

gekruide stukjes rundvlees in pittige tomatensaus

^ Uitgeslapen
\\Zandvoorters
let op!

Babi Pangang

geroosterd varkensvlees overgoten met zoetzure saus
Sambal Goreng Boontjes
sperzieboontjes gekruid met sambal oelek saus
***
Sayurlodeh
diverse soorten groenten gekookt in cocosmelk

Kijk in het Zandvoorts Nieuwsblad van 4 oktober
voor onze aanbieding

GENOOTSCHAP
OUD ZANDVOORT

Atjar Tjampoer

gesneden kool, wortels en komkommer
gekruid in pittig zuur

Het bestuur van het

"Genootschap Oud Zandvoort"
nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de

de

2 GENOOTSCHAPSAVOND
op vrijdag 6 oktober 2000
in gebouw "de Krocht"
aanvang 20.00

VROEGE
VOGEL ACTIE
op
zaterdag 7 oktober
van O9.OO - 11.3O uur

De Zandvoortse
Basisscholen bedanken de

Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter'1
het nummer, is de datum van verzending.
2000-174B (21-09-2000) Brederodestraat 165 .'
te Zandvoort het vernieuwen en vergroten van
de kap van de woning

SCHOONHEIDSSALON

Wij doen mee aan de

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning ,
en splitsingsvergunningen zijn bij het j
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter ,
het nummer, is de datum van aanvraag. '
2000-2166(12-09-2000) Koninginneweg 1 te
Zandvoort het verbouwen van het pand
2000-217B (12-09-2000) Bilderdykstraat 16 te
Zandvoort het vernieuwen van een schuur
2000-2185(12-09-2000) Bilderdykstraat 16 te >
Zandvoort het slopen van een schuur
.>
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen.,
binnen een termijn van twee weken na pubhcatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en-;
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort \
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoor- ,
deling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen \
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke '
regels bestaan, die ons tot de verlening van,
een vergunning kunnen verplichten
'r'

INTERMEZZO

Lopend buffet ƒ 28,50 p.p.
(Kmderschotd f 15,00)
open tussen 16.30 en 23.00
Reserveren gewenst!''
Zeestraat 28 - Zandvoort - 023 - 5733092

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Voormelde bouwplannen liggen met ingang „
van 27 september 2000 gedurende 4 weken J
ter inzage bij de Centrale Balie van het
Gemeentehuis (ingang Swaluestraat 2) te
Zandvoort
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester >
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Programma:
Opening
• Glazenwasser!)
• Specialiteit schoonmaak van gebouwen
°

• Schoonmaak van
luxaflex
•Verhuur tapijtreinigers

Lezing met diabeelden over
Adriaen Coenen en zijn Visboeck van
door dr. Florike Egmond
Na de pauze:
Vertoning van een amateurfilm
Zandvoort in de jaren dertig

en
optreden van oud-leden van de
Accordeonvereniging Zandvoort

Tel. 57 14 764 of 06 203 616 76

Sluiting
Zaal open vanaf 19.15, vanaf dit tijdstip
worden diabeelden van vroeger getoond.

Kom ook op zondag

van 12.00 uur tot
16.00 uur naar
kinderdagverblijf
"PIPPELOENTJE"
voor de halfjaarlijkse

l B! M
l

•

•

•

H

alles 50 % korting
Burg.Nawijnlaan l O l, Zandvoort

HOE HOUDT TEN CATE Z'N MERK
PERFECTE VORM?
Co-adverteren is ook voor een ondermodefabrikant een effectieve manier om met zijn detaillisten te adverteren zonder het zicht op z'n merk te
verliezen. Meer weten over deze gratis service? Bel het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 430 91 00 of kijk op www.cebuco.nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

Cebuco

1578
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Grote Krocht
Vervolg van voorpagina
Ook wordt gesuggereerd dat
de stenen na afloop van het
leggen niet zjjn gevoegd.
„Daardoor gaan ze 'rammei'en'." Het verschil tussen de
Grote Krocht en de Kerkstraat, waar dezelfde bestrating ligt, is duidelijk te zien.
Daar liggen de vlakken nog
keurig in verband en blijven de
straatstenen op gelijke hoogte
met de putjes.
Op de Grote Krocht zyn
zelfs de lantaarnpalen te hoog
geplaatst. „Het is toch niet gebruikelijk dat de elektrische
aansluitpunten boven de
stoep uitsteken," oppert een
ondernemer.

4

Nieuw parkeerbeleid beperkt onze vrijheid'

Het parkeerregime is vanaf
zondag ook in de
Noordbuurt van kracht. De
Parkbuurt en de
Stationsbuurt zijn de wijk in
september al voorgegaan.
Het beleid zit veel bewoners
nog steeds niet lekker. Het
Actiecomité Parke_erbeleid
Zandvoort (APZ) is in
afwachting van een
uitspraak van de
bestuursrechter in Haarlem.
Het APZ, dat inmiddels al
ruim honderd leden telt,
heeft een verzoek om
schorsing van het beleid
ingediend omdat „wij van
mening zijn dat de gemeente
De scheef aflopende stoepen onjuiste, suggestieve
zijn vooral een probleem voor mededelingen heeft
mensen die slecht ter been gedaan".
zijn, vinden de winkeliers. Ter
hoogte van de groenteboer
moeten ouderen met een rollaET
PARKEERBEtor worden geholpen. „Nu is
LEID in Zandvoort
het nog redelijk te doen maar
maakt onderscheid in
als het straks winter wordt en
verschillende soorten
de straat is glad, dan is zo'n parkeervakken en parkeerverhelling gevaarlijk."
guningen. Zo zijn er in de wijEen aantal winkeliers had
liever gezien dat het straatwerk in september zou worden
vervangen. Het publiek dat tjjdens de feestdagen inkopen
gaat doen, mag er geen last
van hebben.

Overleg over
wateroverlast
ZANDVOORT - Over de
grondwateroverlast in ZuidKennemerland vond maandag
opnieuw bestuurlijk overleg
plaats tussen PWN, de provincie, het hoogheemraadschap
van Rijnland en de gemeenten
Zandvoort,
Bloemendaal,
Haarlem, Velsen en Heemstede. Er is vooral gesproken over
noodzakelijke
maatregelen
voordat de drinkwaterwinning
in de Kennemerduinen geheel
wordt beëindigd. Overeenstemming is bereikt om de komenSen maanden maatregelen te nemen bij de effluentvijvers en de begraafplaats Westerveld in Velsen-Driehuis.
Deze plaatsen hebben volgens
het ingenieursbureau Grontnüj de hoogste urgentie.
Bij de effluentvüvers in
Zandvoort zijn de werkzaamheden om een gemaal en een
persleiding aan te leggen al gestart. Met dit systeem kan het
peil van de vijvers beter worden geregeld. Gemaal en persleiding worden eind november
in gebruik genomen. Herbij
snijdt het mes-aan twee kanten: er zakt geen rioolwater
meer in de bodem en de grondwaterstand daalt.
Bij de begraafplaatS-Westerveld wordt een die"pdrainagesysteem aangelegd om de
grondwaterstand te beheersen. De werking van dit systeem steekt zich uit tot in Driehuis.
~"
De maatregelen in Zandvoort en Velsen kosten ruim
twee miljoen gulden en worden
betaald door de betrokken
partijen. De komende maanden zal onderzocht worden
wat voor gevolgen de beëindiging van drinkwaterwinning
heeft voor de gemeenten
Zandvoort, Bloemendaal en
Velsen. Daarna wordt definitief bepaald welke maatregelen nodig zyn voordat de waterwinningspompen defintief
uitgeschakeld worden. Begin
volgend jaar volgt hierover bestuurhjk overleg.
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ken 'belanghebbendenplaatsen' aangewezen. Daar mogen
uitsluitend mensen met een
vergunning parkeren. Naast de
belanghebbendenplaatsen
zijn er parkeermeterplaatsen.
Hier parkeren de houders van
een parkeermetervergunning
'gratis' (de vergunning kost
wel geld). De bezoekers (zonder vergunning) moeten betalen, tenzij zy van de gastheer of
gastvrouw het bezoekersvignet lenen. Daarmee kunnen ze
drie uur gratis parkeren.
De
parkeermeterplaatsen
zijn tussen 18 en 22 uur exclusief gereserveerd voor vergunning- of ontheffinghouders. Na
22 uur is het vrij parkeren. Volgens het APZ was dit niet de
afspraak. Woordvoerder Ad
Rampen: „In het verslag van
de informatieavonden staat
dat het gemeentelijk beleid in
straten met het ontheffingssysteem inhoudt dat na 18 uur
en in de weekenden de parkeermeterplaatsen uitsluitend
gereserveerd zullen zijn voor

H
Fraai gezang
van 'schippers'
„Het is een streling voor u
oren, ik hoop dat het u zal
bekoren." Zo opende Klaas
Koper zondag het derde
Shantykorenfestival. Veel
mannen en vrouwen in
gestreepte shirts en met
kapiteinspetten zongen zich
de kelen schor.

O

P EN voor de trappen
van het gemeentehuis
staan de koren gebroederljjk byeen, die in
Nieuw Unicum hun eerst optreden al achter de rug hebben. „Vorig jaar stonden we
hier nog met paraplu's en
waaiden we bijna het bordes
af," galmt Hans Hoogendoorn
over de menigte, die badend in
de zon het welkomstwoord van
de wethouder over zich heen
laat komen. Hoogendoorn
toont zich verheugt over het
toenemende toerisme door dit
soort festiviteiten
Even later zingen de mannen
in gestreepte shirts, blauwe
schipperstruien met rode zakdoeken om het hoofd geknoopt, kapiteinspetten en
met oorbellen in het oor over
mannen me1r baarden, die te
kaapren zullen varen. De toehoorders genieten onder de

blauwe hemel van de warme
keelgeluiden van de stoereschippers-voor-één-dag.
Meneer en mevrouw Vastenhoud zijn speciaal uit Ermelo
naar het Shantykorenfestival
gekomen. Als echte groupies
volgen ze de West Aleta Singers uit Terschelling zoveel als
mogelijk is. „We zagen het
koor voor het eerst op de Molen In Vormeren, dat is alweer
vijftien jaar geleden," vertelt
mevrouw Vastenhoud, die alle
vakanties op het waddeneiland doorbrengt. „Het is zo
meeslepend al die stemmen bij
elkaar. We waren meteen verkocht."
De fans reizen als het even
kan in een grote bus mee met
het koor. „We zjjn in ieder geval met twaalf vrouwen die
met het koor meereizen, als
dat mogelijk is," zegt de echtgenote van Hans Vermeulen,
die zelf meezingt. „En anders
rijden we met campers en auto's achter ze aan."
Hans Vermeulen (overigens
niet de bekende componist)
vindt Zandvoort heel gezellig.
„Alle locaties zijn op loopafstand en het is autovrij," zegt
hij tevreden. Het is hier altijd
een drukte van belang. Wat er
hier aan mensen loopt, hebben

Woonwagenbewoner trekt
aan bel niet orgelmuziek
ZANDVOORT - Met orgelmuziek heeft woonwagenbewoner Kobus de Jong vrijdag
in alle vroegte getracht de
aandacht van wethouder
Cees Oderkerk te trekken.
De woonwagenbewoners van
het Keesomplein willen
graag meepraten over hun
toekomst. Oderkerk deed
echter niet open en De Jong
werd door de politie gemaand zich bij de woning te
verwijderen.
Daarop zette De Jong, die
als woordvoerder van de wopnwagenbewoners optreedt, zijn
protest voort bij het gemeentehuis. Burgemeester Rob van
der Heijden was bereid De
Jong te woord te staan.
Aan waslijntjes had De Jong
diverse krantenknipsels gehangen over de, inmiddels al
lang voortslepende, woonwagenproblematiek. Het huidige
kamp op het Keesomplein
staat te vol met wagens en is
verwaarloosd. De gemeente
wil het Keesomplein herinrichten en vier woonwagens verplaatsen naar Park Duinwijk.
De woonwagenbewoners zien
de gedeeltelijke verplaatsing

niet zitten.
Tegen de burgemeester zei
De Jong: „Park Duinwijk ligt
aan een spoorlijn en het gebied
wordt afgesloten door vier grote muren. Dit voldoet nooit
aan de moderne eisen. Naar
onze mening laat de gemeente
belangrijke beslissingen over
aan externe bureaus."
Met het laatste doelde De
Jong onder andere op de geluidsmetingen die een extern
bureau momenteel in opdracht van de gemeente bij het
nieuwe kamp uitvoert. „Wij
willen een dialoog tussen ons
en de gemeente, geen confrontatie. Samen moeten we zoeken naar oplossingen."
Met dit laatste is de burgemeester het eens: „Wij hebben
een deskundig bureau ingehuurd dat meer verstand heeft
van deze problematiek. Als jullie meewerken aan het stappenplan, dan is er niets aan de
hand."
De gemeente wacht nog op
het technische rapport van het
bureau. Pas als dat binnen is
gaat ze stappen ondernemen.
Voor De Jong was dat niet genoeg: „Wij willen inspraak. We
zullen deze acties naar gelang
opvoeren."

bewoners. Over de wijzigingen
is zeker geen overleg met bewoners gepleegd."
Naast de bewoners hebben
ook hotelhouders en andere
ondernemers zich bij het APZ
aangesloten. „We zijn inmiddels door veel mensen benaderd uit de wijken waar het gemeentebestuur nu vergunningen en ontheffingen toewijst of
weigert," vertelt Rampen.
„Onder hen steeds meer zakelijk belanghebbenden omdat
ze merken dat ze worden getroffen in hun belangen."
Rampen hoopt dat de gemeente nog voor zondag uitspraak doet over het parkeerregime. „Het is toch te gek
voor woorden dat wij moeten
bloeden voor die dertig dagen
mooi weer in het jaar." Wéthouder Marijke Herben reageert: „Zolang de rechter nog
geen uitspraak heeft gedaan,
"gaan wij gewoon door met het
uitvoeren van het beleid."
Johan Derr, hotelhouder van
het Arosa Hotel en actief in de

Advertentieverkoop: H. van Zanten
(hoofd), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax: (023) 573.0497. E-mail: wmcomm®perscom.nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
Fax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
665.6321.

sing te vinden en daarna pas
voor de zakelijke belanghebbenden."
Hiermee zegt Derr niet dat
hij blij is met het huidige parkeerbeleid: „Ik heb nooit problemen gehad in mijn straat.
Maar ja, ik ben natuurlijk niet
de enige. Voor mij is het nu een
nadeel dat ik maar één parkeervergunning krijg per twee
kamers. Dus de helft van mijn
gasten heeft geen parkeergelegenheid. Een voordeel is dat
het meer rouleert. Vroeger was
het: vol is vol. Gasten met een
vergunning kunnen nu dichter
bij het hotel parkeren. Wel zou
de gemeente wat meer initiatieven moeten nemen om een
parkeergarage te bouwen."
Marcel Meijer van 't Waterloopleintje, aangesloten bij het
APZ, noemt het nieuwe parkeerregime „een verkapte belasting en een aantasting van
onze vrijheid". Met dit beleid
jaagt de gemeente zijn eigen
mensen weg. Als ik bij iemand
op bezoek wil in een andere

Kustvisie 2050

Voorbijgangers staan even stil op het Kerkplein om te luisteren naar het shantykoor V.O.C, uit Vijfhuizen
Foto André Lieberom

wij nog niet in het hoogseizoen
op zondag."
Shanty's zyn zeemansliederen, die in vroeger tijden aan
boord van zeilschepen werden

Moen wil meer
stickergebruik
ZANDVOORT - Mevrouw Moen uit Zandvoort
stoort zich hevig aan de
hoeveelheid reclame die
de postbode dagelijks met
zich mee moet torsen. Zij
vindt dat de PTT zich
schuldig maakt aan postbodes die in de WAO terecht komen.
„Ik stond laatst buiten
voor mijn deur te genieten
van het september-ochtendzonnetje, toen ik de
postbode met een veel te
zwaar beladen tas om de
hoek zag zwoegen." Bij
haar vraag aan de postbode wanneer hij een bakfiets zou krijgen voor al die
post, antwoordde hij dat
het te duur was.
„Belachelijk", vindt mevrouw Moen. „Wie strijkt
de centen op van de reclame? En wie moeten daaronder lijden? Nog meer
zieken en WAO'ers."
Ze roept Zandvoorters
op om meer gebruik te maken van de NEE/NEE of
JA/NEE stickers die bij de
gemeente op te halen zijn.

gezongen om het zware werk
te verüchten. De liedjes ontstonden spontaan tijdens de
arbeid, net zoals de spirituals
van de slaven op de Amerikaanse plantages.
De Skulpers uit Castricum,
V.O.C uit Vijfhuizen, West Aleta Singers uit Terschelling,
Nelsons Blood uit IJmuiden,
De Pollesjongers uit Woudsend en ons eigen Zandvoorts
Mannekoor zingen afwisselend
op het Badhuisplein, Gasthuisplein, Kerkplein en Raadhuisplein.
Stevig in eikaars armen luisteren de twee studenten Jan
Willem Hoebee uit Enschede
en Katja Nakken uit Groningen naar de Engelstalige opzwepende liederen van Nelsons Blood op het Badhuisplein. Ze hebben beiden een
dik boek onder de arm geklemd. Geen studieboeken dit
keer want het verliefde stel is

in Zandvoort om lekker even
uit te rusten. „We hebben op
internet de site van Zandvoort
bekeken, dus we wisten van dit
festival," vertel Katja lachend.
„Nieuwe haring, nieuwe haring," klinkt op het Gasthuisplein, waar het Zandvoorts
mannenkoor een onvervalste
Zandvoortse Shanty ter gehore brengt. John Buijs van het
V.O.C, uit Vijfhuizen weet te
vertellen dat originele shantyliedjes in bibliotheken te vinden zijn maar ook bij de Internationale
Overkoepelende
Shantyorganisatie in Delfzijl.
Het koor ontstond tijdens de
elk jaar gehouden feestweken
in hun dorp.
„Ieder koor brengt een en
hetzelfde lied op zijn eigen manier. Ieder probeert zijn eigen
identiteit te zoeken door middel van interpretatie van de
shanty's, maar ook door kleding. En met hoeveel zangers

je bent, dat maakt ook uit wat
de meerstemmigheid betreft."
Er valt een kastanje uit de
boom. Bijna op het hoofd van
Darryl Bouman, die samen
met zijn vriendje Davy Hogekamp en zijn zusje Paulien uit
het Circustheater komen. Ze
hebben spelletjes gespeeld.
Het koor zingt intussen over
Piet Hein en de Zilvervloot. De
zilvervloot kan de 12-jarige
Darryl nog wel plaatsen, maar
van Piet Hein heeft hij echt nog
nooit gehoord. Ze weten ook
niet goed wat er vandaag aan
de hand is. „Het zal een soort
feest zijn," oppert Davy.
„Ze hebben allemaal een soort
pilotenhoedjes op," denkt
Paulien hardop. „Ik weet het
al," zegt Darryl opgelucht.
„Het is het ouwe mannenkoor!"
Nelleke van Koningsveld

ZANDVOORT - Een stijgende zeespiegel, bodemdaling en
lichte
klimaatsverandering.
Het zijn allemaal veranderingen waarop de provincies
Zuid-Hplland en Noord-Holland willen inspelen. Daarom
is er een visie op komst die
samen met de kustgemeenten,
watermaatschappijen, maatschappelijke organisaties, bewoners en het bedrijfsleven
handen en voeten moet krijgen. Tijdens informatieavondenleggen de verantwoordelijke gedupeerden uit welke
plannen er zijn. Voor de inwoners van Zandvoort is dat op
donderdagavond 28 september. In het Hotel Oranje, Wilhelminaboulevard 20, Noordwijk.
ADVERTENTIE

Ci:n©irna
28 sept. t/m 04 okt.

Zandvoort bemoeit zich niet
met schorsing Peter Bouvé
ZANDVOORT - De gemeente bemoeit zich niet
met de schorsingszaak van
het gemeenteraadslid Peter
Bouvé. Het (landelijke) '19mei-bestuur' van de Unie
55+, de vereniging voor ouderen, wil het gemeenteraadslid niet meer toestaan
om onder de vlag van de unie
te opereren. Bouvé was voorzitter van de landelijke vereniging maar werd om onduidelijke reden geschorst. B en
W van Zandvoort vinden
deze kwestie een interne
zaak van de partij.

De trammelant in de landelijke vereniging begon eigenlijk
toen voormalig voorzitter Van
Mook zijn functie neerlegde
wegens ziekte. Bouvé was vicevoorzitter en nam zijn taak
over. Volgens een ingewijde is
het onbegrip ontstaan toen de
penningmeester uit IJmuiden
niet goed meer functioneerde.
Meerdere bestuursleden hadden hun bezorgdheid geuit
over de vergeetachtigheid van
de man.

Een woordvoerder van de
gemeente meldt dat de gemeente geen partij is in de
zaak. „Het is een kwestie tussen de Unie 55+ en Bouvé.
Onze juridisch medewerker is
van mening dat hij op verkeerde gronden is geschorst. Zolang daar nog geen helderheid
over is, blijft hij als raadslid
voor de Unie 55+ in de gemeenteraad zitten."

Unie 55+ zet
eigen raadslid
buitenspel

Bouvé vond de situatie niet

langer verantwoord en verzocht de penningmeester zijn
functie neer te leggen. „De
man wilde daar echter niet
aan," meldt de ingewijde. „Het

enige datje Bouvé kunt verwijten, is zijn onhandige manier
van opereren. Hij heeft naar de
Postbank geschreven en verzocht om hem óók afschriften
te sturen. Niet dat er financieel
zaken al fout liepen, maar om
toch een beetje oog erop te
houden."
Dankzij deze actie heeft de
'oostelijke vleugel' van de landelijke ouderenpartij gemeend
een coupe te moeten plegen.
Er werd via een open vergadering een nieuw bestuur gevormd. Dat nieuwe bestuur
heeft Boevé geschorst.
Bestuurslid Dingemans van
de landelijke Unie 55+ vindt de
schorsing van Bouvé niet terecht. Bovendien vindt hij de
ontwikkelingen gevaarlijk voor
de toekomst van de ouderenpartij. „Binnenkort komt de
aanloop naar de verkiezingen
weer op gang. Bouvé werkt
mee in de fractie van de provinciale staten. En dat doet hij
heel verdienstelijk. Door dit
geharrewar houden we geen
bestuurskwaliteit meer over."

Têigetjes
FILM

Trust a few
Fear the rest

MAN ON
THE MOON

ADVERTENTIE

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Oase, Van Reeuwijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcenter.

OPEN! Amsterdam

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aange°ten bij de Nederlandse Nieu^sbladpers.

ZANDVOORT - De dierenasielen in Nederland vieren zaterdag en zondag feest. Naar
aanleiding van Dierendag worden de Landelijke Open Asieldagen georganiseerd. Uiteraard doen beide dierentehuizen in Haarlem en Zandvoort
hier aan mee. Naast het bekijken van de aanwezige dieren
en de dierenverblijven, krijgt
het publiek informatie over de
Dierenbescherming en de
asielwerkzaamheden.
Er worden tal van activiteiten georganiseerd. Zo tonen de
politiehonden en hun geleiders
van de politie regio Kennemerland hun vaardigheden. Kinderen kunnen zich laten
schminken of zich uitleven op
een springkussen en er wordt
een kleurwedstrijd voor de
jeugd georganiseerd.
Met de kleurwedstrijd zijn er
leuke prijzen te winnen. De
hoofdprijs wordt door het
Kennemer Dierentehuis Zandvoort beschikbaar gesteld en
Tessa van Egmond bestaat uit vier entreekaarten
voor de Efteling.
Inschrijven voor de kleurwedstrijd en het afhalen van de
kleurplaat kan bij het Dierentehuis Zandvoort tot en met
zondag. Het Dierentehuis in
Zandvoort, Keesomstraat 5, is
zaterdag geopend van 10 tot 17
uur en zondag van 10 tot 16
uur.

ZANDVOORT - De Alzheimer Vereniging Zuid-Kennemerland houdt volgende week
donderdag van 13.30 tot 15.30
uur, de maandelijkse gespreks- en ontmoetingsbijeenkomst in Zandvoort voor verzorgers van dementerenden.
De bijeenkomst wordt gehquden in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34. Belangstellenden hoeven geen lid
te zijn van de Alzheimer Vereniging Zuid-Kennemerland.
Voor
meer
informatie:
528.9221.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
t 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
f 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
Qelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 2,10.

sl

wijk, dan mag ik gebruik maken van een pasje dat maar
drie uur geldig is. Mijn klanten
kunnen ook niet meer even
snel aankomen om te kijken of
ik nog iets leuks voor ze heb.
Want als ze de auto even neerzetten, riskeren ze al een boete."
„Wat ik helemaal gênant
vind, is dat als iemand uit een
andere wijk zijn auto hier wil
neerzetten, hij door de bewoners wordt gevolgd waar hij
gaat staan. Vervolgens gaan ze
de politie waarschuwen en die
kan dan een bekeuring uitschrijven."
„Ik begrijp best dat de gemeente voor een moeilijk probleem staat. Enerzijds moeten
de bewoners zich vrij kunnen
bewegen en anderzijds moeten
ze de toeristen welkom heten.
Maar op deze manier wordt
het probleem verschoven. Ik
vrees dat het gewoon om het
geld gaat."

Verzorgers van
dementerenden

Nooit aangekomen

uur.

Stuurgroep Parkeren, is het
niet helemaal met het APZ
eens: „De gemeente ontkomt
niet aan het parkeerbeleid. Uit
de enquête blijkt dat meer dan
60 procent van de ondervraagden parkeerproblemen heeft.
Onder druk van de harde cijfers van de bevolking moest ze
wel."
Derr is het ook niet helemaal
eens met de uitspraak van
Rampen dat de bewoners te
weinig inspraak bij het parkeerbeleid hebben gehad.
„Ten eerste kan men zich aansluiten bij een Stuurgroep Parkeren. En ten tweede werden
de ideeën besproken tijdens de
inspraakavonden. Ook kon
men schriftelijk zijn bezwaren
aangeven. Uiteindelijk beslist
de gemeenteraad wat het gaat
worden."
„Dit is voor de gemeente een
zeer complexe situatie omdat
er zoveel belanghebbenden
zijn. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om eerst
voor de bewoners een oplos-

Politiehonden
vertonen
kunsten

Hans van Pelt

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

woensdag 27 september 2000

Weekmedia 17
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DANSCENTRUM EN DANCE MASTERS

organiseren in de krant van 11 oktober een gezellige

AD DE BRUIJN - BONEL

HERFSTPUZZEL
Hoofdprijs:
beschikbaar gesteld door Tromp Winkel
Grote Krocht:

een kaasmand t.w.v. ƒ 100,Troostprijs:
4 prachtige herfstboeketten
beschikbaar gesteld door
Bloemenhuls J. BluyS, Haltestraat

TJERK HIDDESSTRAAT 49
te ZANDVOORT
VRAAGPRIJS ƒ 335.000,- k.k.
In flat Dumwijck op de 3e etage gelegen uitstekend
onderhouden ruim 3-kamer appartement met balkon op het zuidoosten (ca 3 60 x 1 80) en uitzicht op
de duinen
Ligging aan de noord-boulevard nabij het strand en
openbaar vervoer
Het appartement beschikt over een aparte berging m
de onderbouw
INDELING'entree, hal/gang met meterkast, bergkast
met aansluiting wasmachine, slaapkamer (ca 4 22 x
3 85), woonkamer met moderne open keuken (ca
7.50 x 3 90), moderne lichte badkamer met ligbad en
vaste wastafel, modern toilet, slaapkamer (ca 3 95 x
283).
J Servicekosten ƒ 467,- per maand incl o a
voorschot verwarming en water, opstalverzekenng, reservering groot onderhoud.
J Elektra. 3 groepenkast
U Woonkamer, slaapkamers en gang voorzien
van laminaatvloer
ü Lichte kleurstellmgen gebruikt
U Een appartement om zo te betrekken
U Oplevering 1 maand na oplevering nieuwbouwwonmg (indicatie januari 2001)
^ Transport via notaris verkoper

telefonisch inschrijven! dagelijks van 12.00 tot 21.00 uur
Aanvang cursussen vanaf zondag 24 september
Meer gezelligheid en kwaliteit vooreen uiterst feestelijk lage prijs!!
Beginners clubs pp 5 avonden van de week. Kunt u niét op de ene
avond, dan komt u toch gewoon pp een andere avond!
Privélessen mogelijk^? dagen perweekop afspraak.
Bij ons onbeperkt gratis parkeren!

Ballroom- en Latijns-Amerikaanse beginners danscursus
van 8, 13, 18 of 26 lessen vanaf 100,- p. pers.
In Partycentrum
v.d. Adel
1185 ZP
Amstelveen
Touwslagerij 11

Op 14 oktober deelt ons promotieteam een attentie uit.

Telefoon:
020 6407711

\ ALLROUND - VASTGOED - ADVIES \

OVZ

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

i
Aan- en verkoop
L* huur-verhuur
W taxaties
beleggingen

g Nieuwsblad

Geopend ma. t/m vr 8 30-20 00 uur
zaterdag 10 00-17 00 uur
Prof. Zeemanstraat 7, 2041 CN
Zandvoort Tel 023-5732630
E-mail, allround vastaoed@worldonline nl
De VBO is een bundeling van zelfstandige
vastgoedaüviseurs die zich kenmerken door be
trounbaarheid en vakmanschap -De onafhankelijke
VBO kent een eigen gedragscode en tuchtcollege, alsmede
gezamenlijke voorwaarden en advies tarieven

taliaans eten ^ ^"'S'
2;:2p42\TH;Zanèlvoprt; •-

'

Nieuw:

UWENS

Het gehele jaar door gratis •
bezorging aan huis van al uw bestellingen.

In heel Zandvoort tussen
16.00 uur en 22.00 uur.

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING
BEL GRATIS

VERWARMING

osoo-oggssso

Bel en bestel en wij bezorgen: 023-5717159

De Miljoenenjacht
is begonnen!
De miljoenen die binnenkort gaan vallen zijn de
hoofdprijzen in de
Extra Trekking op
3 november in het
spectaculaire programma Domino Day.
De opbrengst van de Extra
Trekking, die in het teken
van menls en natuur staat,
gaat naar de 28 goede
doelen van de Postcode
Loterij. Dat is ƒ 7,50 per

deelnemend lot! De Extra
Trekking kent gigantische
prijzen, zoals de Wijkprijs
van 3,1 miljoen gulden,
een speciale PostcodeStraatprijs die kan
oplopen tot 3,1 miljoen
gulden en honderden
wintervakanties-naarde-zon! Natuurlijk speelt
u ook voor de maandelijkse prijzen zoals de MegaJackpot van 6 miljoen,

de PostcodeKanjer van
minstens 32,8 miljoen
plus alle prijzen in het
dagelijkse TV-spel
Postcodeüngo! Grijp uw
kans, vul vandaag nog de

bon in en doe mee!
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

IJZERHANDEL ZANTVOORT VERHUUR !

VERHUURT AL MEER DAN 50 SOORTEN GEREEDSCHAP
Accuboormachines
Bandschuurmachines
Behangplaktafels
Behangstomers
Boorhamers
Bovenfrezen
Buigtangen
Dakbranders
Decoupeerzagen
Dozenboren
Tackers
Grondboren
Haakse slijpers
Handcirkelzagen
Hogedrukreinigers
Kabelhaspels

Kamersteigers
Kango's
Klopboormachines
Kruiwagens
Ladders
Reciprozagen
Rioolontstoppers
Rolsteigers
Schaafmachines
Schuurmachines
Sleuvenfrezen
Soldeerbranders
Steekwagens
Stempels
Stofzuigers
Tegelsnijders tot 300 mm

GRATIS THUISBEZORGD EN OPGEHAALD !
Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen!

ijzerhandel Zantvoort
Swalüestraat 7 - 2042 KA Zandvoort - Tel. 023 - 5712418

Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 (99 cpm)

• Digitale fotocamera
• Freeplay radio
• Prïncess apparatuur
• Reis naar Mexico
voor 2 personen
• Golden Tulip hotelarrangementen

1966 S J
in Heemskerk

Bij grotere afname korting mogelijk

5 winnende loten

L E F C R E A T I E F

ƒ 25.000,-

Dr. Ku ij perstraat I ZH
Telefoon 023 571 25 78 of 06 29 00 89 66

1966 S J 001
extra: een BMW!

www.postcodeloterij.nl

GA KRANTEN
BEZORGEN

NOS Teletekst 550/551
RTL Text 882
Uitslagenlijn:
0909-0088 (95 cpml

Zctfoutcn voorbehouden

IK WORD POSTCODE-MILJONAIR!
(3 x ƒ 12,50)

D 2 loten

( 2 x ƒ 12,50)

D 1 lot

(1 x ƒ 12.50)

D mevrouw

Naam'

Plaats-. ..
(Post)bank
nummer

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand
de inleg voor de maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
de Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven.

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- tel:

Laat elk kind tot z'n recht komen

Datum
Handtekening

1500009

NATIONALE
LOTERIJ

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

interianden spreigroep

Postcode

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen m bloklettars Deelname houdt in
aanvaarding van het reglement, op eanvratg verkrijgbaar bij Ledenservice,
tal. 0900-300 1500 (35 cprn).

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.
Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen...

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

Adres:

LI U3, ik wil de JackpotVerdubbelaarop mijn loten (/ 2,50 per lot)

SOUTERRAIN, opslag/magazijn van circa 50 m2,
toilet en keukenblok
Q Huurperiode:5jaar + 5jaaroptie. ü Waarborgsom/bankgarantie' 6 maanden huur.
Q De winkel is voorzien van rolluiken en airconditiomng.
Q Geen horeca of damestextiel.
Q Aanvaarding- m overleg (kan op korte termijn).

Geopend ma. t/m vr. 8.30-20 00 uur
zaterdag 10 00-17.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7, 2041 CN
Zandvoort Tel 023-5732630
E-mail allround vastgoed@worldonline.nl
De VBO is een bundeling van zelfstandige
vastgopdadviseurs die zich kenmerken door be
trouwbaarheid en vakmanschap üe onafhankelijke
VBO kent een eigen gedragscode en tuchtcollege, alsmede
gezamenlijke voomaarden en advies tarieven

TE KOOP AANGEBODEN:

In geliefd kleinschalig appartementencomplex met lift, luxe

en voor

D 3 loten

INDELING PARTERRE: entree (via vouwpui),
meterkast, winkelruimte van circa 50 mz.

,
Aan- en verkoop
k ^ huur-verhuur
fr taxaties
beleggingen

A4 2,50 p. stuk A3 3,50 p. stuk

voor elk lot

D de heer

In het centrum van Zandvoort op A-locatie gelegen
winkelpand
met een vloeroppervlakte van circa
50 m! en opslagruimte van circa 50 m2

l ALLROUND - VASTGOED - ADVIES \

CANON KWALITEIT
met

ffl\ISIr
ik wil kans maken op alle prijzen in de Nationale Postcode
toterij, inclusief de prijzen in de Extra Trekking, Postcode-Kanjer, de
jackpot, de Straatprijzen en de wekelijkse Lingo-prijzen. Hiermee
steun ik 28 goede doelen.

te ZANDVOORT

HUURPRIJS ƒ 45.000,- PER JAAR.

Prijzen van 27-9 t/m 3-10:

K L E U R KOPIEËN

Wordt ü in de Extra Trekking één van de nieuwste Postcode Miljonairs?

KERKSTRAAT 6A

3-kmr. appartement
met balkon, uitzicht naar zee.

«nl. 023 5733975.
DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren.
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend ol
vriendin toeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huib-aan-huisblaclen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken
Uiteraard k u n t via 0906-501515 R ook /.e\( anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u r\e advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummcr en PIN-code van de
belcompulcr Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in on/e krant.

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
De loteni Is goedgekeurd door do Staatssecretaris van Justitie ontter nummer L 0.690/0098/83! 5 d d 19/tai 897

Probeer het direct. Veel mensen hebben op de/e
wij^e al binnen één ol twee dagen leuke contacten
met ancteien gekiegen (l.OOgpm)

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Kledingbeurs
ZANDVOORT - De Zandvoortse Hockey Club (ZHC)
houdt volgende week donderdag en vrijdag de halfjaarlijkse
Idedingbeurs in het clubhuis
op het Duintjesveld. Kleding
afgeven kan op donderdag tussen 9 uur en 16 uur. Gewassen
en gestreken en zonder gaten.
Vrijdag wordt de kleding tussen 9 uur en 14 uur verkocht.
Afrekenen en ophalen van niet
verkochte kleding is op vrydagavond tussen 20 uur en
20.30 uur. De inschrijfkpsten
bedragen twee gulden vijftig.

Elke zondag f eest

ZANDVOORT - De gehele
winterperiode is het vanaf zondag elke zondagavond Amsterdamse feestavond in café
Shooters.
Zondag is er een live optreden
van Quincy. Hij zal bjj Shooters z\)n nieuwe single presenteren die in oktober uitkomt.

Excursie op Landgoed
ZANDVOORT - Mieke Wilmink kent de landgoederen in
Zuid-Kennemerland als geen
ander. Zij vertrekt zondagmiddag om 14 uur voor een landgoedexcursie op Elswout in
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Tijdens de anderhalf uur durende rondleiding
geeft zij uitgebreide informatie
over de geschiedenis, de cultuur en de natuur van het
schitterende Landgoed Elswout. Het verzamelpunt voor
deze wandeling ligt bij de witte
bank meteen achter het Poortgebouw van de Staatsbosbeheeringang. Landgoed Elswout is gelegen aan de Elswoutlaan 12a in Overveen.
Deelnamekosten bedragen vijf
gulden per volwassenen en
2,50 gulden per kind. Voor deze
excursie geldt een verplichte
aanmelding met naam en telefoonnummer bij het excursieinformatienummer van het nationaal park, tel. 023-541.1119.

Periode 16-22 september
Geboren: Pepijn, zoon van Albert Kramer en Maria Elisabeth Johanna van der Lee;
Sam, zoon van Michael John
Westerhof en Berlinda Sjoukje
Zonneveld; Iris, dochter van
Arend Ewout Regeer en Adriana van Meelen; Bibi, dochter
van Jan-WiUem Luiten en Bianca Visser.
Getrouwd: Sebastiaan Terol
en Monique Kurk; Raymond
Kossen en Ernestine Katelijne
Teijgeler; Reinder Zwaart en
Karina Post.
Overleden: Egbert Hepke Cornelis Jongsma (57); Hendrikus
Johannes Feije (78); Bijtske
van der Linden-Jonkhof (88);
Martha Geertje RavenhorstBroertjes (72); Frieda Dinkelaar-Fuoco (87).

'Ze zijn niet alleen samen iemand'
Er bestaan heel wat
vooroordelen over
tweelingen. In een korte
serie kijkt het Zandvoorts
Nieuwsblad samen met
eeneiige of twee-eiige broers
en zussen of hun ouders wat
daar van waar is. Aflevering
1: Claudia Lanting (38) over
haar vijfjarige tweeling Niels
en Louis.

H

ET KRIJGEN van
kinderen ging Claudia
en Arthur Lanting
niet makkelijk af. Uiteindelijk kozen ze voor invitrofertüisatie (IVF) ofwel reageerbuisbevruchting. „Dat was ondanks de grote kans op een
meerling toch de beste optie,"
vertelt Claudia. „Bovendien
kreeg de ene vriendin na de
andere een kind. En dan stonden Arthur en ik bij dat kraambed met trillipjes."
Claudia werd behandeld met
hormonen en er werden uiteindeüjk twee bevruchtte eitjes
teruggeplaatst. De zwangerschap verliep 25 weken probleemloos. „We waren bij Ikea
in Amsterdam spulletjes voor
de baby's aan het uitzoeken
toen ik ineens letterlijk nattigheid voelde. Ik verloor vruchtwater. Paniek, in zo'n drukke
winkel. Terwijl Ikea tegenover
het AMC ligt, reden wij met
twee wielen door de bocht
naar de Mariastichting in
Haarlem. Om vervolgens met
een gillende sirene per ambulance weer naar het AMC te
worden gereden."
„Arthur was helemaal de
kluts kwijt, hij was zo bang om
zowel mij als de ongeboren
kinderen te verliezen. Bovendien zaten wij midden een verhuizing kortom, ons hele leven
lag overhoop."
Het medisch team haalde de
hele trucendoos open om de
baby's maar zo lang mogelijk
bij Claudia te houden. Maar de
eigenwijze kereltjes besloten
na 28 weken zwangerschap ter
wereld te komen. Via de natuurlijke weg zagen Niels en
Louis het levenslicht. Niels

woog 735 gram en Louis 840
gram; ze waren ieder maar 27
centimeter lang. „Ze zagen eruit als twee paarse gevalletjes
en ze piepten als muisjes," vertelt Claudia die dat beeld weer
even heel levendig voor ogen
heeft. Ze wijst haar pink aan en
zegt: „Zo dik waren hun beentjes."
Op de afdeling neonatologie
van het AMC is een speciale
intensive-care-afdeling voor
prematuurtjes. De twee kleine
hoopjes mens brachten de eerste drie maanden van hun leventje door in de couveuse.
Heel lang aan de beademingsapparatuur, via een sonde
door hun neus werden de
kleintjes gevoed omdat ze te
zwak waren om zelf te zuigen.
„Ik heb rne wezenloos gekolfd,
maar ik had het idee dat ze
sterker zouden worden van
moedermelk."
Claudia en Arthur logeerden
de eerste vier weken in het Ronald McDonald huis om zo
dicht mogelijk bij hun kinderen te zijn. „Onze kinderen waren zó klein en zó vatbaar voor
allerlei infecties dat de eerste
vier weken kritiek waren. Ze
konden binnen twee uur een
dodelijke hersenvliesontsteking ontwikkelen. Het was een
vermoeiende maar ook hele
angstige tijd."
Er was champagne, taart en
de vlag hing uit toen hun zoontjes eindelijk naar huis mochten. „Tja, de eerste jaren vlogen om: rennen met flesjes,
wasgoed en luiers," lacht ze.
Nu zijn de twee piepkleine
mensjes uitgegroeid tot flinke
kleuters van vijf jaar oud.
„Niels is vanaf het begin al
sneller met alles. Hij is motorisch beter ontwikkeld, hij
heeft een sterke wil. Alles wil
hij nu en niet straks; hij is soms
een egoïstisch ventje. Louis is
veel gemoedelijker, vindt alles
goed en is veel zachter van
aard," beschrijft de trotse
moeder haar kroost.
„En ze jutten elkaar lekker
op. Na een middagje winkelen
kwam ik thuis en vond Arthur
soebattend onder een boom:
'Jongens kom er nou uit het is

'The cider house rules'

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon yan Collem
voor leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half
acht met een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en
geen pauze tussendoor. Vanavond: 'The cider house rules'.

Misty en Kelty
Mooie namen voor mooie
honden. Twee Siberische husky's, beide vrouwelijk en bijna vanzelfsprekend grijs-wit
van kleur. Het enige duidelijke
onderscheid tussen dit stel,
zijn de ogen. Misty heeft twee
bruine ogen, Kelty daarentegen heeft een paar blauwe kijkers! Luisteren doen ze helaas
maar matig, wellicht dat een
training dit zou kunnen verhelpen. Alleen zijn kunnen ze
naar alle waarschijnlijkheid
maar moeilijk en dus willen
wij ze niet uit elkaar halen.
Zouden wij ze apart plaatsen
dan zijn ze niet te genieten en
is er geen land met ze te bezeilen. Hun gedrag naar mensen
toe is goed, naar onbekenden
in eerste instantie wat gereserveerd. Toch als ze u beter leren kennen, zijn het aanhankelijke en zachtaardige honden.
Misschien dat u ze wilt komen
bekijken op onze jaarlijkse
open dagen op 30 september
en l oktober. Op zaterdag van
10 tot 17 uur en op zondag van
10 tot 16 uur. Er worden tal
van activiteiten op het terrein
georganiseerd, teveel om op te
noemen. Het meest spectaculaire is in onze ogen de demonstratie met politiehonden en
hun begeleiders van de politie
fegio Kennemerland. Voor een
ieder niet in de gelegenheid is:
de zaterdagmiddag zal ook te
volgen zijn via de radiozender
ZFM Zandvoort op de 106.9
MHz.
Belangstellenden zijn van
harte welkom bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort,
Keesomstraat 5 te Zandvoort,
tel. 571.3888.
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4IT1 hè cider house rules' is gebaseerd op John Irvings gelijknaJL mige bestseller. Het is een verhaal over volwassen worden
in de harde buitenwereld. De film volgt de levens van een weesjongen en zijn mentor.
Homer Wells is een weeskind dat nooit geadopteerd zal worden. Het weeshuis waar hij woont doet dienst als illegale abortuskliniek en arts Wilbur Larch (Michael Gaine) ontfermt zich
over Homer. Hij ziet in de jongen de ideale opvolger en leert hem
alles wat hij weet over geneeskunde. Wanneer Homer een kans
aangrijpt om het kleine universum van het weeshuis te verlaten,
heeft Dr. Larch het daar erg moeilijk mee. In brieven probeert hij
Homer over te halen om terug te komen, maar deze heeft het
prima naar zijn zin op de boerderij waar hij is gaan werken als
appelplukker. Helemaal wanneer hij verliefd wordt..

Met

oog
en

oor
de badplaats door

Graag naar Praag
Het zijn drukke tijden voor het Zandvoorts Mannenkoor. Terwijl
de Carmina Burana nog zachtjes nagalmt, maken de mannen
zich op voor een bijzondere reis naar Praag. In de eerste week
van oktober zal een gezelschap van tachtig mannen een bezoek
brengen aan de Tsjechische hoofdstad waar ze ook een aantal
concerten geven. Paul Waerts, dirigent van het koor, heeft de
koorleden laten 'zweten' voor het instuderen van Tsjechische
liederen. Om dit in het land zelf ten gehore te brengen, daar zijn
de leden toch wel wat gespannen over.

Rijbewijskorting
De vijfjarige tweeling Niels en Louis
'De eigenwijze kereltjes besloten na 28 weken ter
wereld te komen'

veel te gevaarlijk'. Nou, Arthur
kon roepen wat hij wilde, ze
vertikten het gewoon. Dat is
pok zo typisch voor een tweeling, samen vormen ze een blok
tegen pappa en mamma. Uiteindelijk is Arthur met gevaar
voor eigen leven maar in die
boom geklommen om ze eruit
te halen," lacht Claudia.
„De jongens slapen samen
op een kamer. Als ze televisie
kijken, gebruiken ze elkaar als
matrasje. Ze kunnen heel goed
samen delen, alhoewel ze duidelijk behoefte hebben aan
'dat autootje is nou eens hélemaal alleen van mij en niet van
ons samen'."
„Ze hebben zó'n eigen verbond met elkaar, dat wij er pas
na driejaar achter kwamen dat
Louis slechthorend is. Het is
ons daarvoor nooit zo opgevallen omdat zij altijd met elkaar
aan het spelen zijn en aan een

Voortaan ook
lunchen in
't Wapen
ZANDVOORT - Café-restaurant 't Wapen heeft iets
nieuws. Sinds kort kunnen de
gasten ook komen lunchen.
„Voorheen kon je hier altijd
wel een broodje bal of kroket
bestellen," vertelt Hanny Aardewerk. „Maar we liepen al een
tijdje met het idee om overdag
broodjes te serveren. We zitten
hier nog niet zo lang dus je
kunt niet alles tegelijk. Half
mei zijn Mike en ik open gegaan. De eerste week hebben
we geen keuken gehad. We wilden eerst de boel een beetje op
orde hebben en even wennen.
Toen kwam de avondkaart en
inmiddels loopt het alweer een
tijdje."
't Wapen heeft er weer zin in
iets nieuws te proberen: de
lunch. „We hebben natuurlijk
de standaardbroodjes; broodje ham, broodje kaas, je kent
het wel. Daarnaast serveren
we wraps gevuld met kalkoenfilet. Dat is weer eens wat anders. Verder hebben we verschillende soorten pistoletjes
met gerookte Mp en brie en we
hebben soep. Voor de kinderen
hebben we pannenkoeken. We
hebben veel jonge gezinnen die
bij ons op bezoek komen en die
willen we graag houden."
Hiermee zijn ook de openingstijden van 't Wapen veranderd. „Eerst gingen we altijd
rond een uur 's middags open,
nu is dat om 10 uur. De sluitingstijden zijn hetzelfde gebleven. We zijn nooit eerder gesloten dan één uur 's nachts
maar soms wel later."
Het was even een overgang
van discotheek Chin Chin naar
t' Wapen maar 'nu loopt het
lekker', zoals Hanny dat zegt.
„Achttien jaar lang hebben we
de discotheek gehad, dus dit is
wel even wat anders. Hoewel
de werktijden natuurlijk onge-

Je moet wat verzinnen om aan personeel te komen. McDonald's
doet dit wel op een heel slimme manier. Je bent net achttien en
waar ben je bij McDonald voor aan het werk? Precies! je njbewijs. 'Oom' Donald komt zijn personeel graag tegemoet met het
verwezenlijken van hun dromen maar daar staat natuurlijk wel
wat tegenover. Als je bij de McDonald's in Zandvoort werkt of
gaat werken, krijg je gratis theorielessen en theorie-examen.
Daarnaast krijg je ook nog kortingen op je rijlessen bij automotorrij school Jaap Schulz. Deze aanbieding geldt van 15 sepaan de relatie met zijn broer- tember tot en 31 december 2000. Voor meer informatie: 023tje. Want ze hebben zo'n bij- 551.2581
zondere band, daar komt niets
en niemand tussen. „Vanaf het
begin hebben zij op school ieder in een andere klas gezeten.
Met opzet. Zij zijn tenslotte
niet alleen samen iemand; het
zijn twee aparte mensjes.
Daarom hebben zij hun eigen
speelgoed en hun eigen vriendjes."

half woord genoeg hebben.
Louis had uit zichzelf al goed
leren liplezen en hield ons zo
voor de gek. Als ik 's avonds bij
een schemerlamp] e een verhaaltje voorlas, luisterde hij
nooit. Later is het begrijpelijk:
bij schemer is het lastiger om
te liplezen."
„Hu deed soms ook zo
vreemd, dan ging hij in een
hoekje staan gillen heel hard
en heel lang. Daar werden wij
Louis volgt nu tijdelijk spedan helemaal gek van. Achteraf blijkt dat alle slechthorende ciaal onderwijs aan de Profesof dove kinderen dat doen. sor van Gilseschool in Haarlem
Overigens komt doofheid veel en het gaat goed met hem.
„Arthur en ik zijn dolgelukvoor bij te vroeg geborenen."
kig met onze medische wonLouis heeft nu in ieder oor dertjes," verzucht Claudia.
een gehoortoestel en ontwik- „Het had allemaal heel anders
keld zich als ieder ander kind. kunnen lopen. Met een tweeHet ontdekken van zijn slech- ling heb je dubbele zorgen,
thorendheid en het hebben maar ook dubbel plezier."
van een gehoortoestel heeft
niets toegevoegd of afgedaan Marleen Grotenhuis

m

Berichten
en tips voor
f
deze rubnek met
D- <Sl
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497.

veer hetzelfde zijn gebleven.
Het leuke van 't Wapen is dat
je van alles pp poten kunt zetten. Bij de discotheek hoefde j e
niet allerlei dingen te verzinnen. Als het goed liep, kon je er
beter maar niet teveel aan
rommelen. Wat dat betreft kan
ik bij 't Wapen meer mijn creativiteit kwijt."

'Stepje is een
skatebord met
stuurknuppeP
ZANDVOORT - Een jaar geleden begon Suntastic aan de
Kerkstraat met de verkoop
van stepjes. De Micro was de
allereerste, dit speelgoedje
had patent op het opklapsysteem. „De stepjes die erna
kwamen waren eigenlijk namaak," zegt verkoper Marcel.
En dat er sinds die tijd veel
stepjes op de markt verschijnen die wel leuk zijn om snel
mee weg te komen, blijkt uit de
enorme keuze en verschillende
prijzen.
„Maar vergis je niet," zegt
Marcel. „Er zijn speelgoedwinkels die stepjes voor honderd
gulden aanbieden. Als je echter de winkel binnenstapt, dan
zijn ze uitverkocht." Voor een
beetje serieuze stepper is de
K2 van Switch Design een
goeie optie.

De step ziet er volwassen uit
en heeft twee kleine wieltjes
aan de voorkant en een vering.
Je kunt ermee springen. Het
stepje heeft echter geen stuur
maar een pienter pookje. Eigenlijk is het meer een skateboard met een stuurknuppel.
„Die twee wieltjes aan de voorkant maken de step wel veiliger als je snel de bocht om
moet. ^tet één wieltje aan de
voorkant blokkeert het systeem en word je gelanceerd. Je
kunt meteen door naar de
tandarts," vertelt Marcel optimistisch.
De stepjes zijn een rage.
Vooral jongeren willen natuurlijk iets hebben wat anderen
ook hebben. „Net als bij de
skeelers. Daar zie je ook veel
mensen op rijden. Alleen zitten
skeelers vast aan je voeten.
Een stepje kun je opvouwen en
zo onder je arm meenemen.
Volgende week krijgen we weer
stepjes met een band en rugzakjes."
Dat het betere stepje niet
goedkoop is, blijkt geen beletsel voor de verkoop. Marcel:
„De stepjes van 169 gulden zijn
uitverkocht. De K2 kost 349
gulden. Van hetzelfde merk
krijgen we l oktober stepjes
met voorvering en lampjes op
het achterplankje. Deze step
moet 399 gulden kosten."
Marcel beseft dat het stevig
aan de prijs is. „Zo'n step is
echter niet kapot te krijgen,
over vijfjaar heb je hem nog.
Dat kun je van een paar schoenen van dezelfde prijs niet zeggen." Het duurste stepje m
Marcels collectie is 550 gulden.
Binnenkort krijgt hij ook een
K2 met luchtbanden en lampj es in de wielen.
Wat er nu zo leuk aaan is om
op een step rond te racen. „De
snelheid. Als ik snel een blikje
cola moet halen dan ben ik er
op de step sneller. Wil je een
proef op de som? Ren maar
vast naar beneden naar het
eind van de straat. Wedden dat
ik er eerder ben?"

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne 5740260.
Ambulance: 112, of 5319191 (CPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Vanaf 20
uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103
in Haarlem dienst. Voor woe en don geldt: avonddienst (18-20
uur) door de Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10,5713185.
Voor vrij tot en met don geldt: avonddienst (18-20 uur) en
weekenddienst (zat. 11-12.30 en 17-18, zon. 11.30-12.30 en 17-18)
Zeestraat Apotheek, (tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat
90a, 5713073. In het weekend is de Centraal Apotheek op de
Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en zondag de hele
dag open.
Huisartsen: In het weekend en 's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden dieren: 5383361 (Amivedi) en 5343440 (Dierentaescherming).

Hervormde Kerk: zondag 10 uur ds. J.W. Verwijs. Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur ds. J. Tiersma.
Agatha Kerk: zondag 10.30 uur pastor C. van Polvliet. NPB
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 10.30 uur mw Marije Vanaf nu kan er ook geluncht worden bij 't Wapen
ter Hoeve. Nieuw Unicum:

Foto Kul m Schut

Vlag voor Mariaschool
De Mariaschool bestaat dit jaar tachtig jaar. De ouderraad
besloot deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Voor
deze gelegenheid heeft de ouderraad een vlag laten maken met
het logo van de Mariaschool. Niemand wist echter iets van deze
happening af, dus het was een grote verrassing dat de dag een
feestelijk tintje kreeg. Na de jaarlijkse wandeling in de duinen
werd de vlag 'onthuld'. Een mooie blauwe gevelylag die ook
meegenomen kan worden naar de sporttoernooien. Voor de
kinderen werd een leuke ballonnenwedstrijd georganiseerd.
Kortom: het was een geslaagde dag.

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

Te rigoureuze
plannen voor
Zandvoort
De Canadees Wouter Hobé
vraagt B en W zich nog eens te
bedenken wat betreft de plannen voor Zandvoort. Hij vindt
ze te rigoureus.
Op zondag 6 augustus reisde
ik van Zandvoort naar Schiphol om naar Canada te gaan. Ik
zat in het toestel te denken en
plotseling realiseerde ik mij
wat voor dag het was. 55 jaar
geleden werd er een bom op
Hiroshima gegooid. Wat heeft
dat met Zandvoort te maken,
zult u denken? Wij zaten namelijk in een Jappenkamp m
Nederlands-Indie en dat hebben we overleefd. Nadat we in
1947 in Holland arriveerden,
kwamen we in Zandvoort wonen. Zandvoort was daarna
niet meer hetzelfde, omdat we
er onze voetsporen daar hebben achtergelaten. Mijn vader,
Roelof Jan Hobe, kwam te werken bij de Wederopbouw
Zandvoort. Hij heeft dat met
plezier gedaan en gezien de resultaten heeft hem dat met
dankbaarheid vervuld.
Nu vernam ik tijdens mijn
bezoek dat de gemeente het
plan heeft opgevat om wederafbraak te plegen. Ik hoop dat
er deze keer geen Duitse aannemer wordt aangesteld. De
mooie boulevard moet plat en
er zullen allerlei leuke dingen
voor de gasten komen? Alles
om de negotie te bevorderen?
De status quo is niet goed genoeg meer? Iemand komt op
het heldere idee om veranderingen in te brengen, want we
moeten met de tijd meegaan.
Is dat een gedacht?
Ik hoop dat de gemeente
geen fout begaat. Meer mensen trekken naar Zandvoort
om meer te verdienen. Nu waren er op die zondag 6 augustus races op Zandvoort. Heeft
de gemeente wel eens gedacht
aan het verkeer? De file stond
tot voorbij Schiphol. Of je nu
via de Zeeweg of Zandvoortselaan binnen komt, waar moet
je parkeren? De voorgangers
van het gemeentebestuur hebben de beslissing genomen om
de tram te annuleren en deze
door bussen te laten vervangen. Die stonden ook in de file.
Vanuit
vekeersoogpunt
wordt er blijkbaar van alles
aan gedaan om zo min mogelijk mensen naar Zandvoort te

laten gaan. De Zandvortselaan
is nu een eenbanige weg geworden met vluchtheuvels m
het midden. Ik ben bang dat
de gemeente een grove fout
maakt om het bestaande
woongebied om te zertten m
plezier- en vreettenten. Tenslotte zijn die badgasten maar
een paar maanden per jaar te
gast. De gemeente moet het
toch hebben van de bewoners.
Wouter Hobc
Canada

Gemeente
steelt omzet

Jos Koper uit Amsterdam is
niet blij met het nieuwe parkeerbeleid. Voor gasten die
van buiten komen valt het niet
mee om te parkeren.
Maandag at ik in Zandvoort.
Ik parkeerde mij auto in de
Elsbacherstraat en wandelde
naar het restaurant Fong Lie
aan de Zeestraat. Het is een
van de gelegenheden die de
naam van Zandvoort hoog
houden. Aan tafel gezeten
werd ik deelgenoot van een gesprek tussen Zandvoorters,
over het nieuwe parkeerbeleid
van hun gemeente. Nou ja beleid, het bleek dat je in sommige wijken betaald mag parkeren tot zes uur 's avonds. Van
18 tot 22 uur was er alleen gelegenheid om te parkeren voor
bewoners, daarna mocht alles
weer 'De gemeente heeft gekozen voor de bewoner' stond
er in een schrijven dat een en
ander poogde toe te lichten.
Kennelijk koos de gemeente
niet voor de portemonnee van
die bewoners. De Zeestraat is
een straat met cafés en restaurants, zaken die die voornamelijk tussen 18 en 22 uur hun
brood moeten verdienen en
niet blij zijn met dit beleid. Op
alle beurzen staat de Zandvoortse VW zich in het zweet
te werken om gasten binnen te
hhalen en m Zandvoort zelf
gaat de geneente ze er op deze
manier weer uit gooien. Want
waar moet ik parkeren als ik 's
avonds er een hapje wil eten?
In alle aanwezige buurten ben
ik niet welkom. Wie er iets van
begrijpt mag het zeggen. De
eigenaars van Fong Lie heb ik
een goede advocaat aangeraden.
Per slot van rekening steelt
de gemeente nu hun omzet.
Jos Koper
Amsterdam
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Verpleeghuis
Tabitha
Voor V/erpl&egluiis UJittenWg zijn wij of) zoek. naar:

eert cteotieve

Insteüingsfeok (MA/)

Administratieve steun
en toeverlaat in ons wetenschappelijk onderzoek.
Dataverwerker/administratief medewerker Je krijgt
oen afwisselende functie waarin je wetenschappelijk onderzoek op de afdeling reumatologie administratief ondersteunt
Dat houdt onder meer m dat je patientgebonden correspondentie verstuurt, afspraken met patiënten maakt, onderzoeksgegevens verwerkt en diverse organisatorische werkzaamheden verricht Je werkt nauw samen met de arts-onderzoekers op de afdeling Het is een fulltime functie, die eventueel
door twee part'imers kan worden ingevuld We vragen HAVO
of vergelijkbaar niveau, administratieve ervaring en ervaring
met het werken met computers Je bent flexibel, praktisch en
kunt zowel zelfstandig als m teamverband werken Affiniteit
met gezondheidszorg en/of wetenschappelijk onderzoek is
een pre Je krijgt eer aanstelling voor zes maanden, met de
mogelijkheid tot verlenging
Voor meer informatie mevrouw drs M de Leest, arts-onderzoeker, telefoon (020) 444 40 55 Je schriftelijke sollicitatie met
c v stuur of mail je binnen twee
weken naar Carla Noom
o v v vacaturenummer

Graag

2000256

op brief en envelop of als onderv.erp van je e-mail

VU Vmedisch centrum

VU medisch centrum Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam E-mail
c noom@azvu nl Voor meer informatie wwwvumc nl Het VU
mt_1isch centrum is de nieuwe naam voor het VU ziekenhuis en
de fó ulteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit samen

löieiüenivenanl

Met een. servicegericKte Instelling, cüa flexibel is en wil
meewerken om de organisatie vertier te ontivikkfilfirx.
De functie tuin vervulri. worden of fulltime of parttime basis.
- W et zelfstandig bereiden van de maaltijderitkewotdenverzonjdvoor eigen bewoners, |>ersotieel, buurtbewoners en projecten;
- Hielpen, bij het pMtümereri/ditribueren van de maaltijden;
- V/oorbereiden van de broodmaaltijden en de dieetverstrekJUngen;
- Zorgen, samen met collega's, voot rujgiêne binnen, de geKele keuken;
- Wet verzorgen van buffetten, verjaardagsmaaltijden. en maaltijden voot andere feestelijke
gelegenkeden.
Opltldlng/enoring:
Wij zoeken een medewerker die:
- in het bezit is van een afgeronde kokopteidlng;
- ervaring heeft in de insteuing s keuken;
- kennis neeft van dieten;
- werkt volgens de hygi£nerieh.tlijnervH-(.CLC.C.P.);
- goed werkt in teamverband;
- in het weekend- de eindverantwootding kan dragen;
- creatief, meedenkend, en flexibel is;
- bereid, [s weekeinden te werken vo(genr rooster of volgens afspraak.
Dienstverband;
flangeboden wordt een. functie voot onbepaalde tijd. Wet werken gebeurt volgens een vast
cyclisch, rooster. Incidenteel wordt ook. 's avonds gewerkt Door de veranderde kijk op verzorgen is in de toekomst een verandering van werktijden mogelijk.
flrbaidtvootwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn. conform de CflO-Verpleeg- en Verzorgingshuizen.
Wet salaris bedraagt maximaal ƒ 4.1 03,00 bruto- per maand oj> basis van eert votiijdsdienstverband.(FWG-functiegroep 30; indeling in het kader van r W G 3.0 zal nog plaatsvinden).
In Verpleeghuis lüittenberg hebben, we een aantal aantrekkelijke personeelsregelingen
waaronder een lünderoövangregeling, eigen, (beperkte) kinderopvang, een. Spaarloonrtgeling, een. ruime reis/fietskottenvergoeding, voordelig Openbaar Verw>er-abonnernenten
en een. prima Studfekoxteniegebng voor Ken die ziek otnnen kun vakgebied venier willen.
ontwikkelen.
Informatie:
Informatie kunt u verkrijgen, bij de heer £. van Mourik, coördinator keuken, telefoonnummer 020-622 53 88.
Solliciteren:
Uw sollicitatiebrief met cv kunt u binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie
sturen aan:
Verpleeghuis Wittenberg (Stichting Tabitha), ta.v. O/deling Personeelszaken
Nieuwe Kerkstraat 153, 1 0 1 8 VL Omsterdam.

BL/A

Voor onze productielocatie m Amsterdam, nabij het NS-station Sloterdijk, zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van

Administrateur Productie m/v
|

BEHEER ONZE PRODUCTIEGEGEUEHS | In deze functie bent u m nauwe samenwerking met uw toekomstige collega verantwoordelijk

voor het bijhouden van gegevens met betrekking tot de voorraadadministratie van grond-/hulpstoffen, halffabrikaten en eindproducten U verkrijgt uw
informatie op basis van dagelijkse contacten met het productie-personeel U zorgt met andere woorden voor het aanleggen, beheren, controleren,
vrijgeven en confirmeren van productiegegevens met behulp van een geautomatiseerd systeem (SAP R/3) BIJ productiegegevens kunt u bijvoorbeeld
denken aan procesorders, hoeveelheden gereed product, verpompingen, batchnummers, etc. Op grond hiervan stelt u rapporten op ten behoeve van
planning, productie, financiën en directie. Tevens controleert u de planning van de drumfillmg en - waar nodig - overlegt u hierover met de afdeling
Logistiek Tot slot fungeert u als back-up van het productiebureau. |

Engelse taal Wanneer u bovendien gewend bent om te werken met Microsoft software (Word en Excel) en SAP R/3, dan zou u wel eens een ideale
kandidaat kunnen zijn! |

Wil je tijdens je vakantie wat

Stuur dan uw brief met CV voor 16 oktober a.s naar Witco B.V, t a.v de heer R H. Penners, Human Resources, Mamhavenweg 6, 1043 AL Amsterdam

CROMPTON CORPORATION IS PRODUCENT VAN POLYMEREN EN SPCHALTY CHEMICALS MET EEN OMZET VAN CIRCA S 2
MILJARD WITCO BV IS EEN ZELFSTANDiG OPEREREND ONDERDEEL VAN DE SBUS PETROLEUM ADDITIVES & REFINED

Illlll

Wij vragen voor een bouwwerk in Zandvoort
een

Inlichtingen Blom Schoonmaakorganisatie
tel. 0172-571755.

GELD?

^""

Geef je dan op als BEZORGER/STER-

Stem je hobby af
op onze programma's.
Presentatoren en (onderhouds)technici
Het VU medisch centrum heeft een eigen radio-omroep
Radio VU Vanuit een professionele studio verzorgen en-

van het ZüPd^©©irtS INlS^yWilbÜfK
Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel. 5717166.

LOCATIES IN AMSTERDAM HAARLEM EN KOOG AAN DE ZAAN HIER WORDEN KAASWASSEN VASELINES WITTE OLIËN
PETROLEUMSULFONATEN EN ANTI CORROSIE PRODUCTEN GEFABRICEERD DIE ONDER MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR
FARMACEUTISCHE COSMETISCHE EN TECHNISCHE DOELEINDEN OP HET INTERNET VIND U ONS ONDER WWW WITCO COM

Amsterdam Thuiszorg
is met circa 4000
medewerkers en haar
bemiddeling voor
3500 alfamedewerkers
een van de grootste
zorgaanbieders van
Nederland. We bieden
een compleet pakket
van thuiszorg.
Daarmee stellen we
enkele tienduizenden
Amsterdammers in
staat om zo goed
mogelijk thuis te
blijven wonen.

technici Een prima kans als je op professionele wijze met

ren een avond per week radio-uitzendingen te verzorgen?
Laat dan snel je stem horen
Voor meer informatie Magda
Smits, telefoon (020) 444 34 75

• VERPLEEGHULP MET VEEL ERVARING EN AMBITIES?
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Amsterdam Thuiszorg is op zoek
naar nieuwe collega's
Gemotiveerde verpleegkundigen
die het leuk vinden om te werken
met een chëntengroep die de sfeer
en diversiteit van Amsterdam
weerspiegelt Behalve voor de
dagverplegmg zoeken we momenteel vooral mensen voor de avondteams Werk waarbij de hectiek
van de oproepdienst afgewisseld
wordt met de vertrouwensrelatie
die je met een vaste groep cliënten
hebt opgebouwd

Aan jou de taak mensen passende
zorg te bieden in hun eigen
omgeving en met respect voor
hun waarden en normen Als vvijkverpleegkundige werk je weliswaar solistisch, maar je betrokkenheid met het team is groot
Er vindt dan ook veel open overleg
plaats, ook met andere hulpverleners
aan huis Want een goede interne
en externe samenwerking is een
voorwaarde voor geslaagde zorg in
de thuissituatie De inhoudelijke
eindverantwoordelijkheid van het
zorgproces blijft natuurlijk bij jou
als wijkverpleegkundige liggen

avondvullende programma's voor de patiënten Wij willen

je hobby bezig wilt zijn Dus heb je zin om samen met ande-

Ben |ij die. .

Welke mikver^lëë^uridigè b^
zich graag door bruisend Amsterdam?

Je taken

thousiaste vrijwilligers van maandag tot en met vrijdag

(tijdens kantooruren)

VU V? "medisch centrum

VU medisch centrum, Radio VU, Postbus 7057,1007 MB Amsterdam
E-mail mam smits@azvu nl Voor meer informatie wwwvumc nl
Het VU medisch centrum is de nieuwe naam voor het VU ziekenhuis
en de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit samen

VU medisch centrum. Kom verder.

Je profiel

» BEJAARDENHELPENDE?
Of.

« HEB JE EEN OPLEIDING IN DE ZORG AFGEBROKEN?

HEMA
ZANDVOORT

Dan bieden wij jou de volgende stap m je loopbaan,
Amsterdam Thuiszorg zoekt medewerkers voor de functie verzorgende C, die flexibel willen werken in
.de dag-, avond- en/of weekenddienst
Als verzorgende C verricht je voornamelijk verzorgende taken bij de cliënten thuis. Daarnaast zie je
erop toe dat jouw cliënten medische en/of verpleegkundige instructies van andere aanwezige hulpverleners opvolgen. Maar soms ook verricht je - beperkte - verzorgende werkzaamheden aan de
woning en kleding van je cliënten of voorbereidende taken voor de maaltijd. Je rooster is zo ingericht
dat je voldoende tijd en aandacht kunt besteden aan de cliënten die aan jouw zorg zijn toevertrouwd.
Om het werken bij en voor je cliënten zo goed mogelijk te doen is er natuurlijk regelmatig overleg met
je zorgmanager en je collega's In die situaties dat er meer hulpverleners aanwezig zijn, is er ook met
hen overleg en vindt afstemming plaats rond de taakverdeling. Daarnaast bieden wij een opleiding tot
de functie verzorgende C en verschillende cursussen
Natuurlijk bieden wij je een salaris dat past bij deze taken en verantwoordelijkheden Het bruto uurloon
bedraagt minimaal ƒ 18,65 en maximaal ƒ 24,36.
Iets voor jou???
Bel voor meer informatie naar ons centrale nummer (020) 573 24 64, of stuur een brief naar Amsterdam
Thuiszorg, Antwoordnummer 47120, 1070 WB Amsterdam (postzegel is niet nodig).

40.000 Amsterdammers kunnen zich met jouw hulp thuis prima redden.

zoekt met spoed

parttimers
voor zaterdag
en zondag
Zaterdag vanaf 1 5 jaar
Zondag vanaf 1 6 jaar 200%
Vraag naar onze gunstige
voorwaarden, waaronder korting
op aankopen.
Bel klantenservice,
tel. 571 2820
vragen naar
hr. v.d. Laan of mevr. Vörös

Witco

PRODUCTS VAN CROMPTON CORPORATION IN NEDERLAND TELT WITCO CIRCA 300 MEDEWERKlSTIERS VERDEELD OVER

dit team versterken met presentatoren en (onderhouds)

Amsterdam
Thuiszorg

De salaiienng is afhankelijk van opleiding en ervaring, maar u kunt doorgroeien

(telefoon 020 - 506 25 43). U kunt ook e-mailen naar pennere@cromptoncorp.com

Werktijden van 8.30 tot 14.30 uur.
Tot de werkzaamheden behoren het
schoonhouden van de kantine en tijdens
de pauze het verstrekken van koffie, fris
en snacks.
Betaling volgens CAO

wil je 8,00 verdienen?

U BENT MEER DAN WELKOM |

naar een salaris van ruim NLG 63 000 bruto per jaar. Daarnaast zijn overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden goed geregeld Geïnteresseerd'

voor 6 uur per dag.

wil je kranten bezorgen?

Wij vragen van u een afgeronde opleiding op

interpreteren van cijfermatige gegevens vormt voor u geen enkel probleem. Daarnaast beschikt u over een goede kennis van de Nederlandse en de

kantinemedewerker m/v
Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

DRUK UW STEMPEL |

HAVO-/MBO-niveau met daarnaast liefst enige administratieve werkervaring m een productie-omgeving U bent uiteraard accuraat en het analyseren en

Amsterdam
Thuiszorg

Je beschikt over het diploma
Verpleegkundige A en MGZ of
HBO-V Ervaring in de psychiatrie
is een pre maar geen must Sociale
vaardigheden en het verstaan van
de kunst van het samenwerken
zijn uiteraard van groot belang
Je bent m staat goed evenwicht te
bewaren tussen persoonlijke
betrokkenheid en professionele
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afstand Ook moet je m dit werk
zo nodig kunnen improviseren en
belangstelling hebben voor andere
culturen We verwachten dat je
kritisch naar je eigen functioneren
kijkt en het een uitdaging vindt
daar steeds weer van te leren
Bovendien beschik je over
diagnostische en coachende v'aardigheden en een 'helikopterview'

Ons aanbod
De CAO-Thuiszorg is van toepassmg Je salaris bedraagt maximaal
ƒ 5 171,- bruto per maand op
basis van een 36-urige werkweek
De aanstelling is voor onbepaalde
tijd Verder bieden wij afwisselend
en uitdagend werk met veel vnjheid en buitenlucht in het kleurrijke Amsterdam Een allround
functie waarin je cliënten uit alle
leeftijdsgroepen en met uiteenlopende sociale omstandigheden
en culturele achtergronden verpleegt en begeleidt Het ontvukkelen van (specifieke) deskundigheid
binnen de functie stimuleren wij
De samenwerking is gebaseerd op
verschillen en niet op umformiteit Binnen het team is een open
sfeer waarin een positieve mstelling, leergierigheid en onderlinge
ondersteuning belangrijk zijn

Belangstelling?
Bel voor nadere informatie ons centrale nummer (020) 573 24 64
Je schriftelijke sollicitatie met c v
kun je binnen 14 dagen richten
aan Amsterdam Thuiszorg,
Antwoordnummer 47 l 20,
1070 WB Amsi*rdam (postzegel
met nodig)

40.000 Amsterdammers kunnen zich
met jouw hulp thuis prima redden.

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg,
dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Zaterdagspelers
van SV Zandvoort
laten het afweten
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van SV Zandvoort
heeft een unieke kans laten
liggen om de leiding te nemen in de derde klasse
KNVB. De concurrentie verspeelde punten maar Zandvoort liet het ook afweten.
Het bezoekende DCG trakteerde de badgasten op een
0-2 nederlaag.
In de eerste drie wedstrijden
had Zandvoort indruk gemaakt door zeer makkelijk te
scoren. De wedstrijd tegen
DCG was een matte partij
voetbal, die in de tweede helft
enigszins tot leven kwam.
Toen deelde de scheidsrechter
snel achtereen drie rode kaarten uit. DCG kreeg er een en de
Zandvoorters Robin Luiten en
Tim van den Hoogen kregen
ook het rood voorgeschoteld.
Voor het overige waren opmerkelrjke feiten op een hand
te tellen. Het spel speelde zich
voornamelijk af op het middenveld. Aanvallend kwam
Zandvoort dit keer niet los.
Het stugge DCG gaf weinig
ruimte en aangezien de combinaties bij Zandvoort niet lukten of in een te laag tempo werden uitgevoerd ontstonden er
weinig mogelijkheden. DCG
wist zich eveneens weinig kansen te scheppen. Door een foutieve handeling in de Zandvoortse defensie profiteerde
DCG op slag van rust door wel
te scoren, 0-1.
De tweede helft was niet veel
beter. Zandvoort slaagde er
niet in de spitsen te bereiken
waardoor de verwachte druk
op het Amsterdamse doel achterwege bleef. Over het geheel
genomen was Zandvoort meer
in balbezit, maar de afwezige
Ruud van Laere werd node gemist. De Amsterdamse doelman moest een paar maal gestrekt naar de hoek en dat ging
hem prima af. In de extra tijd
kreeg DCG nog een strafschop
toegekend en die werd feilloos
achter doelman Ferry Nanai
geschoten, 0-2.

Kommer en kwel
bij SV Zandvoort
ZANDVOORT - Met het
zondagteam van SV Zandvoort gaat het niet goed in de
vijfde klasse KNVB. Ook in de
uitwedstrijd tegen Terrasvogels bakten de Zandvoorters
er weinig van en was de 5-1
nederlaag een logisch gevolg
van slecht voetbal en weinig
training.
Te veel spelers in het team
laten het afweten. Natuurlijk
zijn er goed willende spelers,
die trouw naar de training komen, doch wil er wat bereikt
worden dan zal er meer gedaan
moeten worden door de selectiespelers. Ook in de wedstrijd
tegen Terrasvogels was al snel
duidelijk dat een onsamenhangend Zandvoort een kansloze
wedstrijd speelde. Een veel feller Terrasvogels kwam yoortdurend in balbezit."Na vijf minuten was er al drie maal gescoord. Terrasvogels opende
de score waarna Marcel Paap
de gelijkmaker liet aantekenen. Amper een minuut later
was het alweer raak. Terrasvogels scoorde 2-1 en toen vlak
voor rust de derde treffer in
het Zandvoortse doel plofte
was het gedaan.
In de tweede helft was het
een richtingsverkeer. Terrasvogels hoefde niet meer voluit
te gaan en liep toch nog uit
naar een 5-1 overwinning.
„Ik heb een hoop meegemaakt," vertelde trainer Gerard Nrjkamp na afloop. „Maar
dit slaat alles. Twintig mensen
waren niet beschikbaar van de
drie teams en sommige laten
gewoon niets van zich horen.
Dit kan nooit goed gaan. Er zal
flink gepraat moeten worden
om de boel op orde te krijgen.
Als het zo doorgaat wordt het
een afgang."

woensdag 27 september 2000

35-jarig Lions gaat er keihard tegenaan
ZANDVOORT - In augustus 2000 was het 35 jaar geleden dat de basketbalvereniging The Lions werd opgericht. Het scheelde niet veel
of er was een einde gekomen
aan de basketbalsport in
Zandvoort, maar mede door
het nieuwe bestuur en de impulsen van sponsor Bibi for
Shoes, die onder andere voor
een fraaie outfit voor het damesteam zorgde, maakt
Lions een herstart.
Volgens voorzitter Chris van
den Broek gaat de club, die in
het verleden op het allerhoogste landelijke basketbalniveau
heeft gespeeld een goede toekomst tegemoet. „We hebben
een moeüvjk jaar gehad," begint Van den Broek zijn verhaal. „Het bestuur vond dat
we onterechte kritiek kregen
en we hielden het voor gezien.
Je doet het nooit goed als bestuurder dus we besloten te
stoppen. Gelukkig voor het
basketbal waren er in de club
leden, die door wilden gaan.
Joop van Nes trok mij weer
over de streep en er werd een
ad interim bestuur gevormd,
dat opzoek ging naar nieuwe
bestuursleden. We hebben nu
nieuwe mensen en we hebben
gezegd dat alles wat gebeurd is
vergeten moet worden. Geen
gesodemieter meer en we gaan
er keihard tegenaan."
„We maken een goed beleid
en is men het er niet mee eens
dan moeten ze elders maar
gaan spelen. We maken een
nieuwe start." The Lions heeft
zo'n 120 leden waaronder het
merendeel jeugd. In de prachtige Korver Sporthal wordt op
zaterdag de competitie afgewerkt en op maandagavond
vinden de trainingen plaats.
Hard wordt er getraind door
zowel de vrouwen als de mannen. De basketbalsters staan
dit jaar onder leiding van oudspeler Peter Bos, die het hélemaal ziet zitten.
„Het team is vrijwel hetzelfde als vorig jaar alleen betrek
ik er wat jeugd bij," aldus Peter
Bos. „Er zit wel wat in de jeugd
en die moeten we laten proe-

Bibi en Junior Alferink overhandigen voorzitter Chris van den Broek en trainer Peter Bos het fraaie trainingspak

ven aan dit niveau. De vorige
coach Olaf Vermeulen heeft
een goede basis gelegd waarop
we verder kunnen bouwen. Ik
ben er ingestapt en wil wel wat
veranderen. Mentaal kan het
beter en het moet mogelijk
zijn, mede met de kwaliteit die
er is, om de eerste vier te halen.
De meiden zijn positief en als
het financieel haalbaar is proberen we van eenmaal in de
week trainen naar tweemaal in
de week Met meer training
worden de systemen weer opgehaald en verbeterd."
De mannen worden dit seizoen getraind Marvin Martina
en gecoacht door Gera Marko-

vic, maar Joop van Nes blijft
aan de kant toezien. „Wij zijn
ontzettend blij dat deze mensen dit willen doen," zegt Van
Nes. „Dit team is sterker geworden omdat het meer routine heeft gekregen en samen
met jeugdspelers zit er wel wat
in. Zij kunnen meedraaien bij
de bovenste vijf."
De 35 jaar jonge basketbalvereniging heeft de zaak weer
op de rails staan en wil aan de
weg timmeren. „We willen een
gezellige vereniging blijven
maar wel met de topteams op
niveau," gaat Chris van den
Broek verder. „We willen doorgroeien en nieuwe leden wor-

den altijd ingepast. Bij de
bond kan altijd een nieuw
team worden ingeschreven.
Wat de toekomst voor de topteams betreft: ik vind dat we
een klasse hoger moeten spelen. Promoveren naar een hoger niveau is altijd leuk en voor
zowel spelers als publiek is het
zeer aantrekkelijk om deze
spannende sport te volgen.
Ookmet zeven jeugdteams zitten we goed. We moeten er wel
voor zorgen dat we financieel
gezond blijven want een zaal
huren blijft een kostbare zaak
en daarvoor zijn sponsors nodig."
Een fanatiek liefhebber van

Foto RobKnotter

ren zij zich als een team, ze zijn
herkenbaar. Ik ben van mening dat de ondernemers in
Zandvoort meer voor de sport
moeten doen. Dat kan best en
de clubs varen er wel bij."
Chris van den Broek sluit af:
„De club lag bijna op zijn kont,
maar we zijn nu weer zeer positief bezig. Ik ben trouwens ook
zeer positief gestemd en we
gaan op naar ons veertig jarig
jubileum" Zaterdag begint
het eerste vrouwenteam met
een uitwedstrijd tegen Hoofddorp 3. Vanaf kwart over drie
speelt de jeugd van The Lions
in de Korver Sporthal.

TZB blijft Amsterdam de baas
ZANDVOORT - De topper
in de zesde klasse KNVB tussen het ongeslagen TZB en
Sporting Amsterdam is door
de Zandvoorters met 2-1 gewonnen. Vijf minuten voor
het einde raakten de gemoederen verhit en maakte
scheidsrechter Schrader een
einde aan de wedstrijd. Beide partijen vonden het wel
goed en besloten na onderling overleg de wedstrijd als
beëindigd te beschouwen.

te in acht genomen ter nagedachtenis aan het overlijden
van TZB-lid Rob Balk. Balk
heeft enige jaren de training
van keepers verzorgd en was
ook in actie bij de softbalafdeling.

De formatie van coach Frans
Post begon uitstekend aan dit
duel. Na een afgeslagen aanval
nam Stein Metzelaar de bal op
de wreef. Voor de doelman van
Sporting Amsterdam was er
geen redden meer aan, 1-0. Het
werd al snel duidelijk dat SporDe aangestelde scheidsrech- ting Amsterdam dit seizoen
ter voor dit duel had er kennelijk geen zin in en bleef zonder
a&nelding weg. Met goed vinden van beide teams werd
KNVB-scheidsrechter Peter
Schrader bereid gevonden de
wedstrijd te leiden. De Zandvoorter, deed het op prima wij- nog niet had verloren. De Amze. Hij probeerde de spelers te sterdammers combineerden
laten voetballen wat niet altijd beter en waren meestal op de
in dank werd afgenomen. helft van de Zandvoorters te
Vooral Sporting Amsterdam vinden. Doelman Martijn Verkon zich niet altijd vinden in de steege moest een paar maal
beslissingen, die over het ge- handelend optreden om zijn
heel genomen correct waren. team op de been te houden,
Vooraf werd een minuut stü- hetgeen lukte.

Uit een van de snelle tegenstoten verdubbelde TZB na
een half uur de voorsprong.
Mark Hoppe lanceerde de
snelle Mark van den Berg en
die liet de Amsterdamse doelman kansloos, 2-0. Vijf minuten later was de spanning weer
terug. De behendige spits van
de gasten speelde zich knap
vrij en knalde de bal onhoudbaar achter Versteege, 2-1.
Ook in de tweede helft was
Sporting Amsterdam de beter
spelende ploeg. De Amsterdammers maakten het zich
zelf heel erg moeilijk door op

Scheidsrechter beëindigt het
duel vijf minuten te vroeg
alle scheidsrechterlijke beslissingen te reageren. TZB hield
het hoofd er goed bij maar
moest toch toezien dat er kansen op de gelijkmaker ontstonden. Slecht schieten en door
goed werk van doelman Martyn Versteege en laatste man
Nick Post bleef de gelijkmaker

De doelpuntenmakers lieten het afweten het afgelopen
weekend. In totaal produceerden de Zandvoortse voetballers slechts drie doelpunten. De TZB-spits Mark van den
Berg scoorde eenmaal en kwam daardoor, met een totaal
van vijf, op een gedeelde tweede plaats. De onderlinge verachterwege.
schillen zijn, na vier competitie wedstrijden klein, maar de
Aanvallend moest TZB het weg is nog lang.
nog steeds hebben van de
counters, maar aangezien er
onnauwkeurig werd gespeeld
kwam spits Van den Berg niet |TOI>scorer J Robin Castien (ZVM zat.) 6 X
meer in scoringspositie. In de
slotfase werd de strijd steeds
T^gjüJ)
J
vinniger en Schrader moest
het spel erg kort houden. De Ruud van Laere
(ZVM zat.)
®
5 X
Amsterdammers slaagden er Riek de Haan
(TZB)
5 X
©
niet in TZB te overrompelen Mark van den Berg
(TZB)
5X
©
en nadat de strijd geheel on- Ivo Hoppe
(ZVM zon.)
©
2
X
vnendelijk werd en scheidsOWeekmedia/hfc
rechter Schrader het moest
ontgelden stopten beide partijen er maar mee.
„Jammer dat het zo afloopt,
maar het resultaat is goed,"
stelde Frans Post. „Dit was
echter wel een hele goede tegenstander. Ik mag wel stellen
dat dit de beste tegenstander
van de laatste twee jaar was.
Het veldspel was heel goed van
Sporting Amsterdam en het
leek er wel op dat we een mannetje te kort kwamen. Ik vond
het een aantrekkelijk wedstrijden met schitterende doelpunten. We zijn nog ongeslagen en
blijven in de race."

Mooie golfstryd
op de Kennemer

ti

sport of het nu voetbal is of
basketbal, is Ben Alferink van
Bibi for Shoes. Hij vindt het
belangrijk dat ondernemers in
Zandvoort meer voor de sport
gaan doen. „Na een gesprek
met Sandra Driehuizen over
sponsoring en over The Lions
heb ik toegezegd wel wat te
willen doen. De club moet alles
zelf ophoesten uit eigen middelen en dat is moeilijk. Lions
is geen rijke vereniging en ik
vind het hartstikke leuk om te
helpen. Vooral moeten de
teams herkenbaar zijn door
uniforme kleding. Dat maakt
ze herkenbaar ook in ander
steden en bovendien présente-

ZANDVOORT - De MEXX
Sport Open, bij de Kennemer
Golfclub werd een prooi van de
Duitse Tina Fischer. Voor deze
mooie en spannende golfstrijd,
georganiseerd door de Kennemer Golf & Country Club bestond veel publieke belangstelling.
De golfwedstrijd werd zondagmiddag afgesloten met de
finale. Met 211 slagen, over
drie rondes, hield Fischer de
Spaanse Raquel Carriedo en
de Britse Kirsty Taylor achter
zich. De Spaanse en de Britse
moesten met drie slagen meer
de tweede plaats delen. Van de
126 deelnemers streden de zestig besten in de finale om een
prijzengeld van 350.000 gulden.
De favoriet voor de overwinning Laura Davies viel behoorlijk tegen. De Britse, die vorig
jaar veel toernooien op haar
naam had geschreven is dit
seizoen nog niet in beeld geweest. Ook in Zandvoort slaagde zij er niet in tot een aansprekend resultaat te komen.
De negende plaats was slechts
voor haar weggelegd. De Nederlandse golfster Marike
Zeisman uit Tiel, behaalde een
29e plaats en kreeg daarvoor
de prijs voor de beste amateur TZB-aanvallers proberen de verdediging van Sporting Amsterdam uit te spelen
van het toernooi.

foto Hob KnotttM

Kalff en Stor troeven
de concurrentie af

ZANDVOORT - De strijd
om de nationale racetitel in
de DTCC is door toedoen van
Zandvoorter Alard Kalff
weer volledig open. Kalff won
op fraaie wijze de race op
Spa-Prancorchamps
en
zorgde er voor dat ploeggenoot Tom Coronel in de race
bleef om de titel. Op Circuit
Park Zandvoort boekte Theo
Stor verrassende resultaten.
De Zandvoorter won beide
races in de Vege Series op
indrukwekkende wijze.
In de tijdtraining van de
DTTC waren de BMW-coureurs Sandor van Es en Duncan Huisman de snelsten, al
kwam Tim Coronel in de tweede training erg dichtbij. Allard
Kalff reed de vierde tijd met
zijn Mitsubishi. De favorieten
voor de eindzege Van Es en
Huisman hadden het moeilijk.
Van Es kwam bij de eerste
start met weg omdat hij zijn
versnellingstaak in zijn achteruit had staan. Coronel kon de
BMW net ontwijken maar verloor daardoor een paar plaatsen. Huisman nam de kop voor
Allard Kalff, Donald Molenaar
en Frans Vreschuur.
Sandor van Es viel al in de
eerste ronde uit met technische problemen en zijn teamgenoot Duncan Huisman
moest in de vijfde ronde in leidende positie de strijd staken
nadat het rechtervoorwiel van
zijn BMW afbrak. Kalff nam
daarop de leiding over en zou
die niet meer af staan. In het
heftige strrjdgewoel raakten
vele coureurs naast de baan
waardoor in de zesde ronde de
Safety Car werd ingezet. Vlak
voor het verstreken van de tijd
werd het veld weer losgelaten,
waarna m een spnntrace van
twee ronden naai' de finish
werd gereden. Aan de kop van
het veld vonden geen verschuivingen plaats, zodat Allard
Kalff zijn eerste zege van dit
seizoen behaalde.
„Ik rijd nu vier jaar voor Mitsubishi, ieder jaar won ik minimaal een race. Deze traditie
heb ik hiermee voortgezet.
Mitsubishi stopt weliswaar
aan het einde van het seizoen,
maai- we gaan er absoluut vol

voor," aldus Kalff, doelend op
de kleine marge tussen klassement aanvoerder Huisman en
tweede man Coronel.
Het seizoen van het Libertel
DTCC wordt op 15 oktober afgesloten met een dubbele race
op het Circuit Park Zandvoort.
Het verschil tussen Huisman,
Coronel en Van Es is minimaal
zodat spanning en sensatie
wordt verwacht.
De eerste race van de dag op
het Zandyoortse circuit in de
Vege Series was een enorm
spektakel. Zandvoorter Ronald Vossen, vertrokken vanaf
een tweede startplaats, leverde een keihard gevecht met
Henk de Wit en Cees Langeveld. Na wat duwwerk nam
Vossen de leiding.
De Wit ging er in het Scheivlak vanaf en daarna ontstond
er een file coureurs achter koploper Vossen. In die file bevonden zich Ren0 van Ling en Peter Furth. Furth schrok m de
Tarzanboch van een ondoordachte actie van een concurrent en verloor totaal de controle over zijn wagen en maakte een fikse schuiver, waarbij
hrj Van Ling en ook Vossen
meenam. Vossen vervolgde
met een haperende wagen
aanvankelijk zrjn weg, maar
viel later uit. Ronald Vossen
werd na afloop gediskwalificeerd vanwege een ongeoorloofde manoeuvre in de eerste
ronde, In de tweede race hield
Vossen het voor gezien.
Van al deze brokken profiteerde plaatsgenoot Theo Stor
en pakte de zege. voor Leo
Kemmer en Aad Duijvestrjn.
De overwinning gaf Stor veel
vertrouwen en ook in de tweede race pakte de Zandvoorter
de overwinning. Stor ging vanaf de start meteen aan de leiding, maar Leo Kemmer verraste Stor in de zevende ronde,
ondanks een licht rokende
auto, en nam de leiding. Even
later moest Kemmer opgeven.
Theo Stor veroverde hierdoor
weer de leiding en stond die
niet meer af. Peter Furth kon
de koplopers niet volgen en
moest genoegen nemen rnet
een vijfde plaats.
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Spanning terug
bij bridgeclub
ZANDVOORT - De spanning bij de Zandvoortse
Bridgeclub is toegenomen.
Vooral in de hoogste regionen lieten de koplopers
steekjes vallen waardoor de
rest van het veld aansluiting
vond.
In de A-lijn werd in deze derde wedstrijd de eerste plaats
behaald door mevrouw Molenaar en de heer Brandse jr.
met 57 procent.. Met een procent minder ging de tweede
plaats naar de dames Boon en
Koning. In de totaalstand behielden de heren Koning en
Van der Meulen de leiding voor
de heren Baljet en Heidoorn.
In de B-lijn zegevierden de
heren Van Gellekom en Verburg. Met 58 procent scoorden
zij net iets hoger dan de dames
Sikkens en Van Zanten. Mevrouw Rovers en de heer Overbeek klommen naar de eerste
plaats, terwijl de dames Verhage en Visser naar de tweede
stek zakten.
Mevrouw Kleijn en de heer
Luijkx blijven prima presteren
in de C-lijn. Opnieuw wonnen
zij, nu met 68 procent. Het
echtpaar Kerkman eindigde
met 63 procent als tweede. De
lijst wordt aangevoerd door
mevrouw Kleijn en de heer
Luijkx en de dames Jurriaans
en Meijer bezetten de tweede
plaats.
In de A-lijn op donderdagmiddag schoten de dames Van
Dillen en De Muinck uit hun
slof. Met zestig procent legden
zij beslag op de eerste plek. Op
een achterstand van vier procent eindigden de heren Hogendoorn en Weijers als tweede en blijven hierdoor onveranderd aan de leiding. De dames Boon en Van der Meulen
behielden de tweede plek.
Met een fraaie score van 69
procent waren de heren Van
Leeuwen en Veldhuizen in de
B-groep veel te sterk voor de
rest van het veld. De dames
Baard en Veldhuizen waren
ook goed op dreef gezien hun
64 procent, goed genoeg voor
de tweede plaats. Aan de leiding gaat hier het echtpaar De
Wit, gevolgd door de dames
Baard en Veldhuizen.
In de C-lijn was er ook een
duidelijke winnaar. Het echtpaar Morhaus legde 67 procent
op tafel, waarmee zij de dames
Gramberg en Teuwen acht
procent voorbleven. Na drie
wedstrijden wordt de hoogste
plaats ingenomen door de dames Beijer en Rauwerda. Het
echtpaar Morhaus steeg door
hun goede prestatie naar de
tweede plek.

Dames maken de
dienst uit bij Chess

ZANDVOORT - De Chess
Society Zandvoort kan zich
er in ieder geval een week
lang op roemen dat er twee
dames aan kop gaan in de
interne competitie. Caroline
Stam de Jonge en Ans Verhoef sloten als enige hun partij winnend af.
„We schrijven weer geschiedenis," meldde nieuwbakken
wedstrijdleider Jeroen Loos lachend na afloop van de eerste
competitieronde.
Dat
er
slechts twee winstpartijen waren, komt wel meer voor en dat
kopstukken als Kees Koper,
kampioen Boudewijn Eijsvogel
en Chris van Bockel om diverse redenen de eerste ronde aan
zich voorbij lieten gaan, is ook
geen noemenswaardigheid.
Caroline Stam de Jonge maakte Leo Keesman tot slachtoffer
en de van VHS overgekomen
Ans Verhoef gaf meteen haar
visitekaartje af door ook te
winnen. Hans Drost, de nummer twee van vorig jaar bleef
op remise steken tegen Jaap
Bouma en ook het duel tussen
Jeroen Loos en Peter Kuhn
eindigde onbeslist.
Ander opvallend schaaknieuws is dat teamleider Hans
Drost gerechtigd is Olaf Cliteur dit seizoen op te stellen in
de hoofdmacht van Chess. Na
twee jaar afwezigheid neemt
Cliteur weer plaats achter het
bord van Chess. Cliteur kreeg
dispensatie om behalve voor
de schaakbond Groot-Amsterdam ook in de Noord-Hollandse competitie voor Chess Society te spelen Derhalve een
welkome versterking voor de
Zandvoortse
schaakveremging.

Volop visvangst
in de Noordzee

ZANDVOORT - De leden
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort gingen voor de
tweede maal vissen op platvis
op de Noordzee. De vangsten
waren zeer goed te noemen.
Vanuit Schevemngen werd
met prachtig weer koers gezet
naar de visstekken. Twintig
deelnemers haalden schar, gul,
pitvis, schol, wijting en geep
uit het water. In de ochtend
werd er volop makreel gevangen. Als eerste eindigde uiteindelijk Coen Mollenberg met
een totale lengte vis van 375
centimeter. Tweede werd Jan
Ruman en goede derde Jochen
Visser.
De pienvedstnjd gaf weinig
plezier. Veel werd er niet gevangen. Alleen Peer van Warmerdam ving twee zeebaarsen.
Willem Bakkenhoven werd
winnaar van de piercompetitie
van dit seizoen. Tweede werd
Coen Mollenbreg.
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Weekmedia 17
Herfst, Winter, Nat, Koud,
Vertragingen, Hangen in de
trein?
CARPOOL-aanbod'
dagelijks Zandvoort - A'dam- TE KOOP: trimtoestel met
Centrum, v.v., kantoortijden,veel mogelijkheden o.a. roeien
rcokloos. Kosten n.o t k.
ƒ150. Tel.:023-5716902.
Bel 06-54791816.

Vraag en aanbod

MICRO'S
GOED

Uitgaan
"SINGLE JUBILEUMPARTY"

BEKEKEN

12'/2 jaar voor Alleengaanden v.a. 30 jaar.
Donderdag 5 oktober sfeervolle dans/ontmoetingsavond met
de populairste dansmuziek van de afgelopen 12'/2 jaar.
Gratis drankje & heerlijke hapjes, gratis verloting met o.a.
color tv, 20 cd's, bonbons, wijn etc.
De Ossestal, Nieuwelaan 34 (bij Osdorperban 88),
A'dam/Osdorp vanaf 20 uur. Intree ƒ 12. Gratis parkeren!
EEN FEESTJE ?
Sportcafé Zandvoort voor
Reserveer nu bij het
bruiloften, recepties, persogezellige Restaurant
neelsfeesten,
verjaardags"De Pannenkoek Farm"
feestjes,
catering. 023Kerkstraat 10ain
5715619;06-54616812.
Zandvoort
023 - 571 94 98

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro advertenties kunnen worden gezel over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedri|fslogo/vignet
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F 0,57 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 1000 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Burtenveldertse Courant
F 4,29 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur

Evenementen
Zondag 1 oktober
EDELSTENENBEURS
Sporthal Zuid, IJsbaanpad
open van 10 tot 17 uur
Opleidingen en cursussen

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd dinsdag 10 00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6,60 per millimeter Sluitingstijd maandag 15.00 uur

ENGELS
(ook Cambridge-opl.)
SPAANS, Duits, Frans, Ital.,
Port., Dutch. Native teachers.
Internationaal Studiecentrum
v.d. Vrouw. Concertgebouwplein 17. Tel. 020-6761437,
email: mt.scv@12move.nl

" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekenmg gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied een bewijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht
Alle prijzen excl 1 7,5 % BTW
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

Gitaarles

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

voor beginners en gevorderden. Bel Rein voor een gratis
en vrijblijvende proefles.
020-6944261
Nieuwe cursus AIKIDO,
geweldloze zelfverdediging in
Amstelveen. Info: 0204706936 na 18.00 uur.

(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan.
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

HEBREEUWS LEREN?
Vanaf oktober in Amsterdam.
Info St. Tarboet 020-6405914.

of afgeven bij
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week

Opleiding CAD tekenen
Info: 020-6158272.

Lichaamsverzorging

Oproepen

PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio 020-6201914.

Gezond en toch lekker eten
VWO Marktonderzoek vraagt in A'dam en regio
vrouwen en mannen tot 55 jr met kinderen in de leeftijd tot
20 jr, die het leuk vinden om in een kort interview
(tegen fin. verg.) hun mening te geven over GEZOND ETEN.
Vindt u het vaak ook zo moeilijk om bewust te kiezen wat er op
tafel komt? Dan kunt u zeker meedoen!
Belt u 026-3815036, vraag naar Robert Verhoeven
(ook 's avonds bereikbaar)

Verloren/
gevonden

Mededelingen

Gevonden DAMESBRIL 23/9.
Goud
(roestkleur-bruine
pootjes).
Gevonden dorp
(centrum). Tel. 023-5719081.

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

WISKUNDE / ECONOMIE
voor scholieren. 020-6158272.

Dans- en
balletles
Nieuwe SALSA-CURSUS
door Ben Bron van El Centra.
Beginn., (semi)gevord. Start:
do. 28 sept. Mannen zeer
welkom. Info 020-6737269.
Nieuwe SALSA-CURSUS
door Ben Bron van El Centra.
Beginn., (semi)gevord. Start:
wo. 11 okt. Mannen zeer weikom. Info 020-6737269.
SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

Diversen
EEN FEESTJE ?
Reserveer nu bij het
gezellige Restaurant
"De Pannenkoek Farm"
Kerkstraat 10ain
Zandvoort
023 - 571 94 98

Verzamelingen

Veilinggebouw
Amstelveen
HEDEN INBRENG voor veiImg 16 en 17 oktober Spinnerij
33, Amstelveen, 020-6473004

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.
Uniek m Nederland! Geen
BKR-loetsing, maar toch geld.
0900-20 20 720.

Reparatie en
onderhoud

Dieren en
-benodigdheden
Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.

Stichting Kinderopvang AMC

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Maat
.-•'••.:

...

pocket .combi' .latex
damast latex ; 16cm

•70x200 . . -295,80x200.
- -309,90x190."
• 319,-'
,90x200
. 319,-"
120x190 -. . '399,..130x190
429,140x190 'V
459,;
140x200 - •
. 48a.160x200
. 549,1 8 0 x 2 0 0 . . • ' • • 599,•200x200 . ' 679,--

339,- . 415,359,-. • 435,.. 379,-,
445,- •
.399,-:
465,- ;
.
'
'545,-.
539,605,. -579,-'
'645,599,-'.' 665,' 679,- , 765,-:
:
'749,- : - 875r '
799,985,-

.

f

6 06
8 08

t/m 5 regels

(1011

l/m 6 regels

f 1213

t/m 7 regels

f 14,15

t/m 8 regels

f 1617

l/m 9 regels

t 1819

t/m 10 regels

f 2021

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

;
559,-'
860,-. ,
. 589- :•
870/599,960,. 619,970,725,1270,. 809,-'. '1380,• '849,1495,-'
'• 889,1495,-•'/•.
1020,1595,-'
1165,1695,1315,1795,-

.
•;'•
.•
-. ••
•
.
'

ADVOCAAT ZOEKT woonruimte in Amsterdam (geen
Z.-O./N.) tot ƒ1500,- incl. Bel:
Leopold: 026-3513232 (werk)
of 026-3703704.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800
Verh. vanaf ƒ75,-. 7 dgn p/w,
ook 's avonds. 06-54677127.

Aangeb. mooie 4-k.won. Buitenveldert, huur ƒ1100 incl.
Gevr.: app. of 1-gezinswon,
omg. A'dam/ Diemen/ Duivendrecht
hogere
huur.
Tel. 020-6003833.

Bedrijfshuisvesting
te huur
aangeboden

Gezocht:
-VERPLEEGHULP MA/
-BEJAARDENVERZ MA/
-DOKTERSASS. MA/
-ZIEKENVERZ. MA/
-VERPLEEGK. MA/
-O.K./IC/CC/EHVERPLEEGK. MA/
Professioneel verdienen bij
boeiende werkgevers overal
in 't land (min 5% boven CAO)
Vaste baan of oproep. Bel de
ZORGVACATURE LIJN
(24u/d) 0900-7700077
(75cpm)
Wil jij werken op Luchthaven
Schiphol? Als platformmedewerker kun je aan de slag
voor Nederlands grootste
Luchtvaartmaatschappij. Bel
voor informatie naar Frans de
Wilde, IN PERSON Aviation.
Tel.: 06-53289207.

Leuke BIJVERDIENSTEN, tot
ƒ315 p/dag! De Bijbanenlijn
0900-520.5201 (1,5 gpm)
Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Welzijn.
Het salaris volgens l/D-regeling.

PROMOTIETEAM
zoekt promotors/begeleiders voor landelijke campagnes.
Bellen tijdens kantooruren 020 - 6343702
Rimec Uitzendbureau zoekt voor een bedrijf op luchthaven
Schiphol:

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Te huur: appartementen en
kamers, vanaf okt. t/m maart.
Telefoon: 023-5719541.

Woonruimte te
huur gevraagd

Kandidaten moeten voldoen aan de eisen voor een l/D-baan.

Informatie over de vacature kan worden gevraagd aan het
Hoofd Wonen, Mw. H. Ruifrok, 020-6387776, schriftelijke
sollicitaties naar Vrouwenopvang Amsterdam, sollicitatie
l/D-functie, Postbus 93504,1090 EA Amsterdam.

Papaverweg17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Postjeswe'g 87-• .•.'
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost
Tel. 020-6937355
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid
Tel. 020-4703049
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
•
Van Woustraat donderdag koopavond ;
:': ; ,"••••;•
www.pmk.nl
. '
;- .

Woonruimte
te huur
aangeboden

Wij zoeken een vrouw die het leuk vindt om te werken in een
multiculturele organisatie, waar onderdak en hulp wordt geboden aan vrouwen kinderen en die geen bezwaar heeft op
onregelmatige tijden te werken.
Stressbestendigheid is noodzakelijk, het werk is afwisselend,
soms hectisch. Er is een prettige en collegiale werksfeer.
Wij bieden werkbegeleiding.
Tevens bieden wij de mogelijkheid tot ondersteuning bij en een
financiële vergoeding voor het volgen van een opleiding.

:

van 185,- voor 98,-

Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ245,- p./dag!
Bel 0900-203 2030(1,5 gpm)

Naam:

:

XSG35 9 0 x 2 0 0 x 1 6 dik

Algemeen

1

• lazy
loam

POLYETHER MATRAS
:

Personeel
gevraagd

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

latex
20cm

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD

AMSTELVEEN
- kantoorunit
t.h. 43 m2. Uitstekende locatie.
Receptioniste en telefoniste.
Airco. Prima bereikbaar, ook
o.v. Info: KOM 020-6008975.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 1 2, Zandvoort.

t/m 4 regels

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

MATRASSEN

Woningruil

l/m 3 regels

een babyleid(st)er

(Brom)fietsen
en scooters

Bel Ben voor grote en kleine
verhuizingen. Goedkoop en
vakkundig. Tel. 06-53208374.

Voor de particulier

VROUWENOPVANG

AMSTERDAM

3 assistent-conciërges
(volgens de l/D-regeling)

Verhuizingen

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Rep., onderhoud en APK
SAAB 9,3 - 9,5 - 900 - 9000
Eigen rev.afd. voor SAAB
motoren/versn.bak.
Div. SAAB occ. + CABRIO's
Tel. 023-5614097

Rijlessen

Te huur gevr. woning/kamer in
A'dam e.o. z.s.m. huurpr. v.a.
ƒ500,-/ƒ2000. 06-24960982

Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

SAABservice Molenaar BV

De Stichting Kinderopvang A.M.C, beheert twee bedrijfsgeStichting Vrouwenopvang Amsterdam is de nieuwe organisatie bonden kinderdagverblijven, op het terrein van het A.M.C.,
die per 1 januari jl. tot stand is gekomen bij de fusie van Blijf totaal 102 kindplaatsen. Openingstijden van 7.00 tot 19.00 uur.
van m'n Lijf Amsterdam en Het Eliashuis.
Voor KDV Kinderkeet 2 zoeken wij:
Mitsubishi Sigma 9.0 V6 Gas Er wordt door de stichting een keten van hulp geboden: am+ alle denkbare opties Bj. '93 bulant, telefonisch en residentieel. De hulpverlening is primair
gericht op vrouwen die geweld (door hun partner) ondervinden
ƒ 14.500 Tel. 06-51162081.
en hun kinderen. Er zijn diverse preventieactiviteiten.
Ijzerhandel Zantvoort
voor 36 uur per week op vier vaste dagen
Swaluestr. 7 Zandvoort
Voor beide hoofdlocaties (het Eliashuis en Blijf van m'n lijf)
Nu ook slotenservice, onderTevens zoeken wij OPROEPKRACHTEN voor vervanging bij
houd beveiliging, timmerwerk RIJBEWIJS HALEN of be- wordt per zo spoedig mogelijk gezocht naar
ziekte of vakantie.
met eigen buitendienst
roepsopleidingen tot 75 %
bij u aan huis.
SUBSIDIE en/of stimuleringsVereisten:
Tel. 023-5712418
premie. Verkeersschool Jan
Een afgeronde M.B.O. opleiding
Blom 020-6163042
Ervaring, enthousiasme en inzet
Schilder heeft nog tijd voor
voor ieder 32 uur per week.
Wonen in de regio Amsterdam
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave. Tel.
De assistent-conciërge is in hoofdzaak belast met de volgende Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn. Brieven met
5719800 na 19.00 uur.
taken:
motivatie vóór 6 oktober sturen aan:
• receptie / ondersteuning van het secretariaat, bv:
DE KLUSSENBUS
T.k. dames racefiets ƒ100 en
- ophalen, verspreiden en verzenden van post;
Voor iedere klus, bellen dus. herenfiets, handremmen en
- beantwoorden van binnenkomende gesprekken via de
Tel.:023-5713780.
versnelling ƒ100 Tel. 6405971
telefooncentrale;
P/a Academisch Medisch Centrum
• verrichten van kopieerwerk en andere ondersteunende
Meibergdreef 9,1105 AZ Amsterdam
administratieve werkzaamheden
Voor informatie kunt u op ma. t/m do. bellen met
• verzorgen koffie/thee/lunch voor personeel
Marian de Wit, tel: 020-5662868
Verder zal zij zich ook bezighouden met taken op het gebied
van:
Uw bedrijfslogo/vignet
• toezicht, beheer en onderhoud, bv;
- toezicht houden op het juiste gebruik van het gebouw en
in uw MICRO-advertentie?
de aanwezige inventaris;
- controleren van schoonmaaktaken van cliënten;
GESPECIALISEERD IN CARAVANInformeer naarde mogelijkheden.
BOOT- EN BANKSTELSTOFFERINGEN
- uitvoeren van kleine klusjes in de accommodatie;
• sfeerbevordering voor de cliënten

Meisje zoekt zelfst. woonruimte in Zandvoort. 2 kamers,
max. ƒ750,-. 023-5734313.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.

Personenauto 's
te koop
aangeboden

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

TREIN-/MODELAUTOBEURS, HUIZEN
Zondagl okt. 10-15 uur. "De Meent", Graaf Wichman 177.

Kunst en antiek

De Lafayette School is een
particuliere basisschool met
KLEINE KLASSEN en
gedegen onderwijs. Voor
informatie: 020-6921224.

Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Financieringen

BagageVPIatformmedewerkers

SPONSORBINGO
23 SEPTEMBER
38 06 26
29 11 18
02 35^28
25' 14 *

Beeft u m«t deze getallen
een volle kaart, daa wint u de
HansBingovan ƒ 25.000,-

Voor meer
informatie:
www.sponsorloterij.nl
Ledenservice:
0900-3001400 (35 cpm)

Personeel voor
kinderopvang
KINDEROPPAS/
GASTOUDER NODIG ?
Betaalbaar en betrouwbaar.
Bel de OPPASCENTRALE
0900-7701077 (24u/d)
(75cpm)

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
Gezocht huishoudelijke hulp.
Bij ons thuis, omg. A'dam / .
Zandvoort, 1-4x 3 uur/week,
a/18/u. Bel: 06-16570980.

getal 23 t/in36
3Z ƒ 10.000,- *15
10
42
ƒ 100,- - 40
33 " /5(V 12
,17
ƒ40,- 19
39 "^/30 r 41

.-44

ƒ20,ƒ10'," ƒ 9,' ƒ8," ƒ7," '"ƒ6,-

ƒ25,"- 43 "

ƒ5 ^

Volkswagen Lupo
BINGO SUKPRISE
5 OKTOBER
>

•v

M.

JNF

De STICHTING JOODS NATIONAAL FONDS is een
a-politieke, non-profit organisatie, die geld inzamelt ten
behoeve van de bebossing van Israël en het terugdringen
van de woestijn.
Voor onze administratie zoeken wij een fulltime

22.0Z.53-035

^

Sony portable
DVD-speler

Zctfoulcn \oorhehouden

MUL

administratief medewerkster (v/m)
WERKZAAMHEDEN
- in teamverband lichte administratieve werkzaamheden
verrichten
- telefonische informatieverstrekking aan donateurs
- bewerking van gegevens in computerbestand
FUNCTIE-EISEN
- goede beheersing van de Nederlandse taal
- beheersing van de Engelse taal strekt tot aanbeveling
- ervaring met typewerk
- klantvriendelijke benadering
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die affiniteit heeft met het
werk van de Stichting.

fp' Ta, ik wil kans maken op alle prijzen in de maandelijkse
t r e k k i n g e n \ a n de Sponsor Loterij plus de tienduizenden pnjzen m de wekelijkse MiljoenenBmgo. Dus ik bestel:
3 loten

2 loten

l lot

150.00.09

Bepaal uw eigen lotnummer:
XjXiX

II i II

XjXjX

Xjxix

Lot 3

Bij elk lot
voegt de
Sponsor
Loterij de
drie laatste
cijfers toe.

Ik iiutchti); ik Spuii^u l nii'ni hiorhi) tol uederopic^ing om per lotnummer de inleg \ a n
/ 10 - v o o r elke i i i k k i m ; ( 1 3 U'i-r pn |,i.ir) \.tn ondcrsuuindc rekening af te schrijven
Du limnii limiili in (Kinuiiiiifmi; win lid u i j i t m c n r <i/> iKinuiuii; u-ihiijtgbucii.
h l ("WO- kW l -100 M ï < p)
l '< Iele ui is i;o,,l\;il,i UK/ ilui'p il< Miiuiisiuiiiim KIH /iisiuu nm/ii iiiiiiniiii 10

D de lieer
Naam:

D.I.T. Interim Techniek zoekt in A'dam en Almere
MONTAGEMEDEWERKERS/kabelgootmonteurs.
Heb je relevante werkervaring of opleiding dan maak je kans
op een vaste baan en een goed salaris. Interesse?
Bel dan: 020-6817787.
D.I.T. Interim Techniek biedt ELEKTROTECHNICI op Lbo,
Mbo en Hbo niveau mooi werk en eventueel gratis
opleiding! Heeft u relevante werkervaring of opleiding, dan
maakt u kans op een vaste baan en een goed salaris.
Interesse? Bel dan: 020-6817787.

Administratief/kantoorpersoneel

-21 'ƒ1.000,-

getal l ifm 22

Lot 2

Technisch personeel

Gezocht betrouwbare gastouders of kinderoppas, voor
Stevig aanpakken maar goed verdienen...Met een Schipholpas overal in 't land. Goede ver- HUISH. HULP NODIG ?
kan je direct aan de slag! Heb je deze nog niet, geen prodiensten per kind / uur. Bel de overal in'landƒ 18,-/u.
bleem, bel voor info.: Rimec Uitzendbureau 020 - 30 51 188.
OPPASCENTRALE (24u/d) Bel de thuiszorglijn
0900-7701077(24u/d)(75pcm)
0900-7700077 (75cpm)
NEDERLANDSE
Snel een Micro opgeven?
Fax uw advertentie naar: 020-6656321.

LOTERIJ

* 27 30
32 20 09
08-31\ 16
34 04 01

MW. VERKEERSAFZETTINGEN gezocht v. omgeving
H'lem/A'dam. Kans op vaste baan!
Ben je flexibel, een aanpakker, bereid op onregelm. tijden
te werken en heb je eigen vervoer?
Bel dan D.I.T. Interim Techniek: 020-6817787.

WIJ BIEDEN
De Stichting Joods Nationaal Fonds bied* een salaris
afhankelijk van opleiding en ervaringsniveau en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens bieden wij een
kleine, prettige werkomgeving.
Uw schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae zullen
vertrouwelijk worden behandeld en kunnen gericht worden aan
de Stichting Joods Nationaal Fonds,
t.a.v. de directeur,
postbus 78030,1070 LP Amsterdam,
email: info@jnf.nl internet: www.jnf.nl

Internationale atmosfeer,
uiteenlopende culturen,
vakantiegangers en zakenlieden!
INTERESSE?... LEES DAN VERDER.
Voor onze snel groeiende verkooporganisatie zijn we op zoek
naar een enthousiaste, parttime

D IIH-MOU\\

Assistent After Sales Service M/V

Adres

voor ons kantoor op de luchthaven Schiphol.

Postcode:

De werkzaamheden hebben betrekking op after sales dienstverlening zoals het verwerken van garantieaanspraken en het
onderhouden van contacten met servicediensten van toeleveranciers. Daarnaast worden er administratieve werkzaamheden verwacht zoals het aannemen van telefoon, het verzorgen
van correspondentie en het incidenteel opmaken van de kas.

Plaats
(PosiJb.mkiHimmei
lïel m i j h 11 ecu pn|s
hoven / 10 000,lel

Om het werk te kunnen doen beschik je over goede
contactuele vaardigheden, spreek je Engels,
kan je overweg met de computerprogramma's Word en Excel
en ben je een echte teamspeler.

Cielioorted.ilum (il,in-in.i.\iul-].i.u)

Voor deze functie zijn we op zoek naar kandidaten die maximaal 20 uur per week, voornamelijk in de middag, beschikbaar
zijn en een HAVO werk- of denkniveau hebben.

O.uum

NEDERLANDSE

' LOTERIJ
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 87 1 ), 1 100 VG Amsterdam.

Zin in een leuke, afwisselende baan?
Stuur dan snel een sollicitatiebrief naar:

Capi International
t.a.v. afdeling personeelszaken
Basisweg 42
1043 AP Amsterdam
tel.: 020-5858265
www.capi.nl
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Op familiereünies komen ze te voorschijn, maar ook na de vakantieperioden is het een geliefd onderwerp
om te laten zien: de (vakantie)foto's.
Momenten, waaraan de maker
gelukzalige herinneringen bewaart,
maar waar de toeschouwer veelal
niet door wordt geboeid. Degene die
de foto's heeft gemaakt, ziet veelal
meer dan dat op de foto is te zien.
Vertelt enthousiast over de omgeving waar hij het plaatje heeft
geschoten, terwijl de toeschouwer
die herinneringen niet heeft en er
dus zijn fantasie op los moet laten.
Hoe komt het toch dat die foto's
minder laten zien dan de maker zou
willen?

Fietsen langs
Romeinse grens
'Fietsen langs de Romeinse
Limes' is de naam van een
nieuwe tijdloze fietsroute
langs de voormalige
Romeinse Limes door de
provincie Utrecht. De tocht
gaat langs Romeinse mijlpalen die in het kader van het
romeinenjaar in 1997 in de
provincie Utrecht zijn
geplaatst. De route loopt
van Woerden, via de stad
Utrecht naar Wijk bij
Duurstede. De lengte
bedraagt zo'n 47 kilometer.
In de nieuwe fietsbrochure
staat de gehele route op
kaart aangegeven en wordt
ook in detail beschreven.
Tevens staan er leuke pleisterplaatsen aangegeven,
fietsverhuurpunten en een
drietal alternatieve retourroutes.

Gebruikmaken van de lichtval door het raam:
het gezicht van de monnik vangt het licht en
de rechterzijde van gezicht is vol schaduw

De route is voor 2,50 gulden verkrijgbaar bij de
grote WV's in het land en
bij alle WV's in de provincie Utrecht. Telefonisch
bestellen kan ook: 09004141414 (vijftig cent per
minuut).

foto Steef Pardoen

Open Dag
Floriade
Op zondag l oktober tussen
elf en vijf uur is iedereen
welkom op het in aanbouw
zijnde Floriadepark, waar
verschillende activiteiten
plaatsvinden.

Vanuit een laag standpunt genomen en
met persoon op voorgrond krijgt de foto
diepte
foto Margot Brautigam

etails
L T -H-ET BELANGRIJKSTE bij het
maken van een
foto is de vraag wat wil ik
erop hebben, welk accent
wil ik er aan geven.
Meestal staat er een
geheel op, waardoor er
eigenlijk een vrij vlak
plaatje ontstaat. Alleen
interessant voor degene
die er was en het plaatje
heeft geschoten. En toch
is het heel eenvoudig om
het iets 'spannender' te
maken door een detail
vast te leggen." Aan het
woord is Han Sieveking,
directeur van de
Fotoacademie
Amsterdam, die gevestigd
is aan de Korte
Prinsengracht.

H!

Fotograferen doen we bijna
allemaal, maar bij de een worden de foto's veel mooier dan
bij een ander. Dat ligt beslist
niet alleen aan de camera die
wordt gebruikt. „Nee hoor,
ook met een compact-camera
zijn qua compositie leuke,
goede of spannende foto's te
maken. Kwalitatief blijft het
natuurlijk wel achter."
„Als mensen een portretfoto
willen maken, kan dat best
leuk zijn door hem gewoon in
de camera te laten kijken. Dat
wordt dan een veredelde pasfoto. Maar als je behalve de
persoon ook iets van de omgeving meeneemt, wordt de foto
al wat sprekender. Plaats de
persoon die je wilt fotograferen in zijn eigen omgeving,
dan speelt die mee. Het zegt
iets meer over de persoon dan
dat alleen het gezicht er op
staat."
Halfhoog gefotografeerde weg
die 'wegloopt'
fotografie Ruud de Jong

In het Floriadekantoor is
een foto-expositie te zien
van het park in opbouw.
Tussen elf en vier uur
geven Floriademedewerkers
rondleidingen door het
park. Bezoekers kunnen
natuurlijk ook aan de hand
van een routebeschrijving
het park op eigen gelegenheid verkennen. De hoofdarchitect, Niek Roozen,
geeft tweemaal een presentatie (om één uur en half
vier). In een tent kunnen
kinderen een herfstkijkdoos
maken (zelf spullen meenemen).

een foto
Welke film te
gebruiken?

„Daarbij kun je er bijvoorbeeld vlakbij gaan staan,
zodat de achtergrond wat
vager wordt. Met een groothoeklens (van bijv. 35 mülimeter) krijg je al een mooie dieptewerking, dat maakt een foto
ook spannender. Het kan een
uitdaging zijn om op een
afstand van een meter de foto
voor de helft te vullen met de
persoon en "voor de andere
helft met zijn omgeving. En
dat kan met elke camera al zal
de kwaliteit wel verschillen.
Met een spiegelrèflex-camera
kan nu eenmaal meer dan met
een compact-camera."

Behalve de camera is voor
het maken van foto's ook de
filmkeuze belangrijk, waarbij de filmgevoeligheid (de
vroegere ASA, thans ISOwaarde) een rol speelt. Voor
een compact-camera geldt
in het algemeen dat voor
buitenopnamen 100 en 200
ASA te gebruiken zijn. Voor
binnenopnamen is in het
algemeen een 400 ASA-film
aan te bevelen. Met flitshcht is het bereik iets groter.
Met een spiegelreflexcamera kan met gebruik van een
statief en een langere sluitertijd voor binnenopnamen
ook 100 of 200 ASA worden
gebruikt. Voor opnamen m
een grotere ruimte is 400
ASA aan te bevelen (met
flits). Met een 800 ASA-film
kunnen in een goed verhchte hal zonder flits ook foto's
worden gemaakt, maar voor
snelle sporten is in de hal
1600 ASA aan te bevelen.
Voor het maken va n dia's is
meestal 100 ASA het beste.

„Maar ook van belang is hoe
je iemand wilt weergeven. Als
hij krachtig, imposant moet
overkomen, zul je een laag
standpunt moeten innemen.
Dan kijkt die persoon als het
ware op je neer en druk je de
omgeving weg. Ga j e echter
hoog zitten, dan krijg je een
andere indruk van de persoon
en ook een andere indruk van
zijn omgeving waarin hij vertoeft."
Het zijn soms hele simpele
dingen waarop een fotograaf
let als hij foto's maakt. „Dan
heb ik het echt niet alleen
over de beroepsfotograaf. Kijk
maar eens naar die bekende
vakantiefoto's. Wordt er een
foto van bijvoorbeeld een
berglandschap gemaakt,
wordt het een grote leegte. Als
je dat ook wilt, is het natuurlijk geen probleem. Maar zet
eens iets op de voorgrond en
je krijgt een mooie dieptewerking. Een foto wint aan spanning door iets op de voorgrond
te zetten. Een bloem doet het
in het algemeen goed, maar
een struik of een mens kan
ook."
Een ander aspect wat belangrijk is, is het licht. „Dat maakt
de foto, is belangrijk voor de
sfeer," stelt Sieveking. Waarbij
dan bij buitenfoto's van
belang is of het zonnig weer is
of bewolkt. „Zon geeft licht en

schaduw, geeft kracht en contrast. Je hebt bij zonlicht de
keus van de lichtrichting.
Tegen de zon in fotograferen
kan wel, maar dat vraagt wel
de nodige kennis en geeft in
het algemeen tegenvallende
resultaten als je die kennis
niet hebt. Maak gebruik van
het zonlicht door die bijvoorbeeld van de zijkant te laten
komen. Dan heb je van het
object een lichte en een schaduwzijde, krijg je meer diepte
en contrast in de foto. Je kunt
natuurlijk ook met het zonlicht in de rug fotograferen.
Dan komen de kleuren goed
tot hun recht, krijg je een vroüjke maar meestal geen spannende foto."
„Bij bewolkt weer mis je de
schaduw en dus ook het contrast en de kracht van de kleuren. Zo'n foto is altijd wat
vlak. Op zo'n moment zou je
eigenlijk objecten moeten zoeken, die van zichzelf al contrast hebben, omdat licht en
donker nu eenmaal het beeld
bepalen. Bij een kleurenfoto
zie je wel de kleurverschillen,
maai- bij een zwart-wit foto
moetje dan kijken of er voldoende lichte en donkere
plekken zijn."
Hoewel de één-uur-ontwikkelfotozaken redelijk tot goed
zijn voor kleurenfoto's, stelt
Sieveking, dat zwart-wit foto's
veel kwaliteit verliezen.' „Als
je die foto's 7.elf ontwikkelt,
win je veel aan kwaliteit. Maar
niet iedereen heeft thuis
natuurlijk een doka (donkere
kamer) en de benodigde apparatuur. In zo'n geval zou een
cursus bij Fotogram zijn aan
te bevelen. Niet alleen leer je
daar de techniek, je kunt ook
de doka gebruiken."
Fotograferen met flitslicht
vraagt al wat meer technische

Op een cursus leer je
anders kijken
De Amsterdamse Lydia Goossens heeft een basiscursus
gevolgd. „Ik wilde meer weten over sluitertijden en effecten
en werkte met een electronische camera. In die basiscursus
maak je kennis met fotografen en hun werk. Dan zie je hun
foto's en dia's en dat opent je ogen. Je gaat dan veel meer kijken door de ogen van een fotograaf. Je krijgt ook opdrachten,
die worden besproken. Je wordt als het ware gedwongen op
een andere manier te gaan werken. Ook omdat je de foto's
var. je mede-cursisten ziet en bespreekt, leer je veel. Je ziet
dat niet iedereen op dezelfde manier naar een foto kijkt.''
„Omdat ik na die basiscursus van zo'n tien. elfiueken zo
geïnteresseerd was, ben ik ook een vervolgcursus gaan doen.
Inmiddels ben ik nu beland in een werkgroep, waar we kntisch naar eikaars werk kijken. Dingen die ik daar leer. kan
ik combineren met mijn werk voor een krantje in de buurt.
Want daar ben ik inmiddels ook begonnen. Ik wil journahstieke en documentaire fotografie gaan doen, maar ik heb ook
nog een gewone baan waarmee ik in mijn onderhoud voorzie.
Daarom zijn die curussen van Fotogram voor mij een prima
uitkomst."
bagage, hoewel de compactcamera's meestal een ingebouwde flitser hebben. „Die
kunnen echt heel goede resultaten geven, al is de achtergrond dan altijd donkerder
dan het onderwerp. Het probleem met dat soort camera's
is dat veel foto's zogenaamde
'rode oogjes' vertonen. Dat
komt omdat de flitser te dicht
bij de lens zit. Hoe dichterbij
hoe groter de kans op die rode
oogjes."
Van sommige camera's wordt
gezegd, dat die dat probleem
hebben opgelost. „Dat is niet
helemaal waar. Omdat ze al
een paar lichtflitsen uitzenden
voordat de foto wordt genomen, is de pupil al wat kleiner
geworden en de kans op rode

oogjes veel kleiner. Maar echt
voorkomen kan niet.
Beroepsfotografen gebruiken
veelal bij een spiegelreflexcamera een losse flitser, die bijvoorbeeld op een standaard
aan de camera zit. Dan voorkom je dat wel." Voor flitsen
bij daglicht heb je wel iets
meer kennis van zaken nodig.
„Dan wordt het onderwerp
lichter en komt meer los van
de omgeving te staan. Dat
geeft heel mooie resultaten,
maar het staat of valt wel met
degene die fotografeert, meer
nog dan met welke camera je
werkt."
„Digitaal fotograferen is qua
benadering niets anders dan
het traditionele fotograferen.
Het beeld wordt op de chip
vastgelegd en iedereen kan

De foto's zijn beschikbaar gesteld door de
Fotoacademie Amsterdam.

Voor de volwassenen zijn er
twee workshops waarin een
herfststuk gemaakt kan
worden (half twaalf en half
drie). Voor meer informatie:
023-562.2002.

Dierendag
in Artis
Artis viert zondag"! oktober Dierendag. De dierentuin staat dan in het teken
van het voedsel voor de dieren. Artismedewerkers
geven tussen elf en vier uur
extra informatie en demonstraties. Bezoekers komen
te weten wat er jaarlijks aan
hoeveelheden voedsel
omgaat in Artis. Ook wordt
er bijvoorbeeld verteld wat
een olifant eet en hoeveel
kiezen hij hiervoor slijt. Het
diner van de leeuwen wordt
uitgelegd en de menukaart
van de kleine zoogdieren
wordt gedemonstreerd.
Sommige maaltijden doen
het water in de mond lopen:
wat te denken van de 4368
balen hooi, 312 kilo meelwormen en zesduizend ratten die per jaar worden
gegeten in Artis?

De fotograaf heeft gekozen voor
een andere benaderingswijze.
Op deze vrije compositie komen
de mensen anders in beeld
foto Harry Boerma

meteen zien of het goed is.
Daarna kun je via de computer de foto's op alle mogelijke
manieren bewerken. En je
kunt al voor een kleine duizend guldon zo'n camera aanschaffen."
..Maar ook gewone foto's kunnen worden ingescand en
bewerkt. Daar heb je dan een
scanner voor nodig. Die zijn
enkele honderden guldens
goedkoper dan een digitale
camera. Bovendien kan je met
een scanner meer en je
bereikt een hogere kwaliteit."
Maar met welke compact- of
spiegelreflexcamera ook wordt
gewerkt, als men volop wil
profiteren van de mogelijkheden, dan is een basiscursus bij
Fotogram aan te bevelen. Niet
alleen beschikt het instituut
over vier studio's en vier
doka's, werk- en bespreckruimten. maar ook over een
digitale afdeling, een bibliotheek en een fotogalene.
Ervaren fotografen treden als
docent op en staan de cursist
met raad en daad bij. En voor
degenen die op de protessionele toer willen, biedt de
Fotoacademie Amsterdam vele
mogelijkheden. Maar dan
moet de kandidaat wel aan
een aantal eisen voldoen.
Henk Fokkink
Informatie over do basis- en vervolgcurMissen is verkrijgbaar bij
Fotogram aan do Korte
Prinsengracht:!:!, telefoon (020) 624
!)i) 34. Informatie over de
Fotoaeademie is op het/elldc adres
te verkrijgen of teletoniseli op nummer (020) 627 88 89.

De vertelkunst, toch een heel wezenlijke communicatievorm, heeft het moeilijk.
Eerst heeft het schrift, toen de radio, televisie en video en nu ook de digitale
revolutie het aloude samenzitten en luisteren naar een verteller tot iets zeld:aams gemaakt In sommige culturen bestaan echter nog vertellers die rondtrekken met legenden, anekdotes en roddels die hun gehoor het gevoel geven
tot een gemeenschap te behoren en maken dat ze een traditie, een geloof,
soms tegenspoed en soms vreugde met elkaar delen.
Op zaterdag 21 oktober houdt het Kunsthistorisch Centrum m Amsterdam een

Themadag vertelkunst
onder leiding van mensen die unieke
ervaringen hebben met deze mooie, met '"f^
uitsterven bedreigde traditie
"' -'
Marcel Kurpershoek ontmoette 'vijf minuten voor twaalf' de bedoelendichter
,'
Dmdaan, een analfabeet die vóór zijn
• -"_ > f"if~y'$ '-l
/<" ,»
f
dood i n 1998 n o g duizenden gedichten
),
"
aan de bandrecorder toevertrouwde.
Ben Meulenbeld ontmoette m de dorpen r~
van India rondtrekkende barden die, met _,^
_^
- ___
-•'
behulp van marionetten, vertellerdoeken JV ^^ *?, ' ^f-^ift, , "
N
en kastjes, de eeuwenoude godenlegen~
£/, \M '. - .
den en oude gesneuvelde helden bezinï-Ö c*?'*^ ~
gen
',„ '
*"*.
Jacqueline Vontobel ging m het begin
van de jaren tachtig, voordat de grote
Aborigmal 'hype' begon, in Australië op zoek naar de oorspronkelijke bewoners Bij hen heeft de vertelkunst een bijzonder belang. Want als zij niet de
aarde bezingen waaruit hun voorouders zijn gekomen, sterft de aarde.
Tegen inlevering van deze bon krijgen lezers van deze krant een speciale kortmg van tien gulden op de normale prijs van 90 gulden. De verteldag begint om
11 uur en zal om streeks 16 uur afgelopen zijn. Telefonisch reserveren is verplicht en kan op nummer 020-626.5490 (op werkdagen van
10 tot 16 uur).

NAAM

WOONPLAATS

Het Kunsthistorisch Centrum is te
vinden aan de Keizersgracht 126
in Amsterdam.
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Rimec Uitzendbureau zoekt voor een nieuw project van een
groot telecombedrijf in Amsterdam:

Medewerkers Customer Care
Technisch weet jij alles van PC's en'Internet en jij wilt met jouw
kennis mensen op weg helpen. Intentie: vast; salarisindicatie
ƒ3.500,-. Bel voor info.: Rimec Uitzendbureau 020-3051188.

Personeel gevraagd

Winkelpersoneel
ALBERT HEIJN SUPERMARKTEN
AMSTERDAM

Administratief/kantoorpersoneel
VersaPoint ADSL is synoniem voor supersnel internet.
Bedrijven en consumenten in Nederland en andere Europese
landen kunnen hier meer en meer gebruik van maken. Want
samen met inmiddels zo'n 110 collega's werken we elke dag
aan nieuwe diensten, toepassingen en technieken om onze
klanten optimaal van het internet gebruik te laten maken.

WE WANT YOU
Ons filiaal aan de MAASSTRAAT 39-45, zoekt per direct:

Ervaren receptioniste/telefoniste
die weet wat het betekent om in een dynamische, internationale omgeving te werken. Iemand die bovendien begrijpt dat je
maar één kans krijgt op een eerste indruk. Verder vragen we
een collegiale, praktische instelling, beheersing van de Engelse
taal in woord en geschrift, en ervaring met Microsoft Word,
Excel, PowerPoint en Outlook.
VersaPoint biedt een open werksfeer, waar elke dag weer
anders is. De arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend, waaronder
een dienstverband voor onbepaalde tijd. Ook zijn wij geïnteresseerd in een duoteam dat samen de taken en verantwoordelijkheden op parttime basis wil delen.
Mail je reactie, motivatie en CV binnen 10 dagen aan
jet.centeno@versapoint.nl Voor meer informatie over
Versapoint kun je terecht op www.versapoint.com of bel je met
Marjolein Kalkers of Jet Centeno: 020-7501122.

iescheiden vrouw van 28
met een zoontje van 3 heeft
als hobby's af en toe uitgaan,
naar de bioscoop, lekker thuis
zitten, sporten en romantische
dingen doen. Ik zoek een
euke, eerlijke, gezellige man
ot 35. Ben jij serieus?
Reageer! Boxnummer 371874

VANAF 16 JAAR
Wij bieden een prima salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden en afwisselend werk in teamverband.
Voor informatie of sollicitatie bel 020-6701888 en vraag naar:
Frank Repko

Bezoek onze internetsite
www.ahcarriere.nl
Internationale atmosfeer,
uiteenlopende culturen,
vakantiegangers en zakenlieden!
INTERESSE?... LEES DAN VERDER.
Voor onze snel groeiende verkooporganisatie zijn we op zoek
naar enthousiaste, fulltime

World Fashion Center, Koningin Wilhelminaplein 29,
1062 H J Amsterdam

(Junior) Verkopers M/V

Horecapersoneel

die in onze winkels op de luchthaven Schiphol gaan zorgen
'oor de verkoop van een breed assortiment van fotografische
artikelen, audio- en videoapparatuur, computers, mobiele telefoons en overige consumenten electronica.

Gevraagd MEDEWERKSTER
BEDIENING, voor de weekenden. Restaurant Harocamo,
Kerkstraat 14, tel. 5712102.

/sjy

camsterdam

beheerder v/m
voor 0,5 deel van de werktijd
Cultuurcentrum VU, Griffioen van de dienst Studentenzaken
zoekt een beheerder met horeca-ervaring.
De Griffioen is het Cultuurcentrum van de VU. Het biedt een
divers programma met ruim 50 verschillende kunstzinnige
cursussen, een theater-, film- en muziekprogrammering en
lezingen. Het centrum heeft een wijkfunctie en verhuurt zalen.
Het centrum beslaat ongeveer 2000 m2 en heeft een theater;
zaal, filmzaal, diverse muziek- en cursusruimtes en een foyer/
bar.
TAAK: zorg voor het gebouw; met name de horecaonderdelen;
"werving en leiding geven aan (student) barmedewerkers en
• receptionisten; regelen van bestellingen, onderhoud en
schoonmaak; samenstellen en adviseren bij (theater)
: .arrangementen; kasbeheer en de uit functie voortvloeiende
/administratieve werkzaamheden; voorkomende uitvoerende
-(beheers)
werkzaamheden; afstemming
met collegabeheerders, coördinator beheer en directie.

De werkzaamheden bestaan uit het adviseren van klanten en
het verkopen van het gehele assortiment.
Daarnaast zorg je voor de aankleding van de winkel, help je
mee met het periodiek uitvoeren van inventarisaties en neem
je incidenteel reparaties aan van defecte apparatuur.
Om het werk te kunnen doen beschik je over goede
contactuele- en verkoopvaardigheden, spreek je Engels
en ben je een echte teamspeler.
De werktijden zijn onregelmatig en er wordt ook gewerkt in de
weekenden en op feestdagen.
De werkroosters worden echter ruim vooraf gemaakt en er
staat een goede salaristoeslag tegenover.
Zin in een leuke, afwisselende baan?
Stuur dan snel een sollicitatiebrief naar:

Capi International
tel.: 020-5858265
www.capi.nl

Personeel
aangeboden

DRINGEND GEZOCHT
ervaren, flexibele oppas voor
Ervaren klusjesman voor
onbep. duur, voor zoon 11 jr
schilder- en timmerwerk
en peuterdochter 4 jr, 2 dgn
s/w ma. en di. van 15.15- 020-6898850 / 06-55754352
8.15 uur, ook tijdens vak.,
FUNCTIE-EISEN: een voor de functie relevante mbo- omg. A'dam-Z. 020-7770861
BEJAARDENqpleiding; in het bezit van diploma's cafébedrijf en liefst ook na 19 uur bellen).
VERZORGSTER
rijbewijs; aantoonbare ervaring in horecabedrijven en werken in
Heeft per 1 okt. tijd om u te
.vrijwilligersorganisatie; flexibele werkhouding en bereid tot 3evr: lieve oppas voor 2 kind. verzorgen. Zowel nacht(deels) flexibele werktijden.
5 en 8 j r, voor naschoolse slaapdiensten of uurtjeshulp
opv. in Badhoevedorp (di. en Br.o.nr. 20974086 bur. v.d. bl
BIJZONDERHEDEN: de arbeidsovereenkomst wordt aange- do. 14.45 tot 18.00 u), goede
gaan voor een periode van een jaar, met de mogelijkheid tot verdiensten. Tel:020-6598462
Micro-advertentie versturen
verlenging.
per post? Ons adres is:
AU PAIRS bieden zich aan,
Micro's Weekmedia
op
korte
termijn
mogelijk,
SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring.
Postbus 156
bel voor info: 0297-522044.
1000 AD Amsterdam.
INFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door
de heer Ad de Ruyter, hoofd Cultuur, Opleiding en Introductie
en de heer Gert de Jager, coördinator beheer Cultuurcentrum
VU, Griffioen, beiden bereikbaar op tel. (020) 444 5100.
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacatu- Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
renummer 5305.2000302 links boven op brief en envelop, /Vat moet u doen?
binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te
. Kies een leuke advertentie
richten aan de Vrije Universiteit, mevrouw F. Pijpers- Drenth, 2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
Hoofd Studentenzaken, Kamer OA-32, De Boelelaan 1105,
het hoofdmenu een 4
1081 HV Amsterdam.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op
van uw keuze.
prijs gesteld.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Kennismaking

Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit.

LOTERIJ

De Nationale Postcode Loterij
zet zich in om zoveel mogelijk geld beschikbaar te stellen voor
de bescherming van natuur en milieu, de bestrijding van
armoede en de zorg voor vluchtelingen.
Wil jij hier ook aan meewerken? Wij zoeken een

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Waar zijn die leuke mannen
gebleven 35+ vrolijk en bijna
altijd met een goed humeur?
Heb jij ook een hekel aan
ruzie maar kun je ook een
gesprek met diepgang voeren?
INFO: Boxnummer 200584
Langs deze weg zoek ik contact met een echt lieve man.
Mijn naam is EEFIE, ik ben 50
plus en zeker de moeite
waard. Luister je snel eens?
Boxnummer 223922

PRIJS

• Bellen zonder abonnement
• Superklein en licht
• Standbytijd tot 260 uur
• Spreektijd tot 270 minuten
• VAN329TDUALBAND

PAKKER

RIJSGARANTIE

:S52^1';li3l5ylIl- S^CEÏ^S.l^^^Eyrï^jSSÊE
SLUIT NU EEN BEN-ABONNEMENT AF BIJ ONDERSTAANDE EXPERT-WINKEL

Jve ingesproken advertenties:
YVONNE, 31, geen kinderen,
1.72 en op zoek naar ser.
•elatie. Romantiek, eerlijkheid
en vertrouwen zijn van belang,
k ben een zorgzame vrouw
en sta stevig in mijn Graag
•eactie met box of telefoonnummer. Boxnummer 304004

Peter, 39, zelfstandig ondernemer, en ben op zoek naar
een leuke, spontane jonge
vrouw tussen de 25-35 die
graag op stap wil gaan en van
iet leven genieten.
Boxnummer 796058
Vrouw, 35, zoekt leuke man
ot 40 liefst uit de Randstad.
Vleer info en reageren via de
box: Boxnummer 342164
Holl. man zoekt vriendin voor
eerlijke duurzame, liefdevolle
en erotische
vriendschap.
Interesse? Bel 06-26800442.
Ik ben een jongeman van 32
aar, hou heel erg van muziek,
Den sportief ingesteld, zie er
ook niet onaantrekkelijk uit en
nodig alle lieve dames uit om
op mij te reageren! Snel doen
dus! Boxnummer 778491
Meid van 20 zoekt leuke gezellige jongen onder de 25.
Boxnummer 200412

Clubs en
privéhuizen

t.a.v. afdeling personeelszaken
Basisweg 42
1043 AP Amsterdam

Oppas en au-pair

BEN VRIJ +
IUOKIA 321O GSM

• Haarlem Gedempte Oude Gracht 5-9 •

Ben jij een man en zoek jij een
vrouw? 27-jarige meid zoekt
een maatje! Je kunt reageren
met je telefoonnummer en ze
belt je zeker terug! Snel doen
dus. Boxnummer 364657

versapo-nt

If

Leuke, Slanke, Sportieve,
/Verkende vrouw van 50+.
Uitgaan in mijn eentje wil ik
niet en op straat kom ik je
zomaar nog niet tegen. Ben jij
niet ouder dan 60 en wil je het
weekend samen met mij
doorbrengen. Luister snel voor
meer informatie:
Boxnummer 302857

Fulltime medewerkers (m/v)
Parttime medewerkers (m/v)

Je begrijpt dat wij op zoek zijn naar die

'vrije Universiteit

Deze boodschap is voor een
mij nu nog onbekende jongeman! Ik ben een leuke
Leeuw/meid van 31 uit de
omgeving van Amsterdam,
leb 2 leuke kinderen, een
tond en een kat en zoek een
euke vriend waar ik alles mee
<an delen. Reageer op:
Boxnummer 379483

Bel en luister direct naar de
stem achter deze adverten
ties! Voorbeeld: Ik ben een
jonge vrouw van 47 en zoek
een leuke relatie. Spreek je
jou trefwoorden eens in?
Boxnummer 296082
Als jij iemand zoekt om een
relatie mee op te bouwen dan
kun je op mijn box inspreken
om een afspraak te maken. Ik
ben een man van 32 en woon
in Utrecht. Bel je me?
Boxnummer 812858

Wil je de uitdaging aan met 2
Holl. vrouwen van 40 en 35
jaar in zeer druk privéhuis in
Tilburg, geopend ma.- t/m
vrijdag van 12-12 uur. Verdiensten: 60 % voor jou. Intern
gratis. Tel. 013-5432203 of
06-22881874. Adres:
Spoorlaan 20 Tilburg.
ESCORTSERVICE DESIRE
internet: www.desire.nl

020-6700620/035-6220655
Tevens met spoed oproepchauffeurs gevraagd.
WWW.ESCORTBUREAU.NL
Dames werkzaam in de escort
let op: bij ons verdien je minimaal ƒ275,- per uur.
Meer informatie 036-5469629.
Vrouwen 18-55 geven telnr.
voor contact!
Bel: 0906-18.22(1 gpm)
SEKS ALARMNUMMER
Direct lekkere livesex! 99cpm
0906-0611
Secretphone! Live afluisteren
van hete seksgesprekken.
pm 99c 0906.3203244
Oudere vrouwen. Direct apart
met een oudere vrouw.
0906-97.57 (65 cpm)
Geen 0906 op je rekening! Be
nu gratis de datinglijn 08004901 (b.g.g. 010-2946166).
Geen wachttijden, geen
saaie intro's. Direct apart!
0906-1721 (100 cpm)
Postcode daling: vrouwen
uit jouw postcodegebied!
0906-17.17 (60cpm)

NU BIJ AUTO VEENEMAN &VROEGOP
KADOBON f w y /tPOpi,-*
BIJ AANKOOP VAN EEN
QUALITY-LINE OCCASION
'Te besteden aan accessoires!
auho i/eenGmsn
AMSTERDAM ZUID OOST:
Schepenbergweg 43

telefoon 020 - 691 02 01

lVROEGOP auto i/eeneman lauto i/eeneman
l
i
l
lI
l
l
lI
l!1
i
I!1
iI
l1
AMSTELVEEN:

AMSTERDAM WEESP:

Hogeweyselaan 207
telefoon 0294-480041

Bovenkerkerweg 5-9

telefoon 020 - 641 0818

Mlcra 13 LX Sdrs, LGreen m., 02-'94, |
68.000 km
f. 12.995,Mlcra 1.0 GX 3drs, LGreen, 06-'96,
Stuurbekr., 52.000 km
f. 16.995,-1
Micra 1.0 GX Sdrs, D.blauw, 04-'98,
Stuurbekr.; 15.000 km
f. 19.995,- .
Mlcra 1.33drs,ChallengeBlack,OI-S
6.000 km. Stuurbekr. l.m.v. _ f. 22.995,-!
Almera 1.6 SLX 4drs, D. rood, 04-'98,
34.000 km. Stuurbekr. etc. _ f. 26.995,-1
Almera 2.0 4drs, InvHaUon Diesel
D. blauw, 11 -'99,44.000 km. Stuurbekr.
Lm. velgen
f. 31.995,-Almera 1.4 Sdrs Pulsar, Zilver 10-'97,
40.000 km. Stuurbekr. etc. _ f. 24.995,- |
Almera 1.4 Sport Sdrs, Dnkr blauw,
09-'99,12.200 km. Veig.SpituHi.Airf. 32.995,-| ]
Prlmera 1.6 SI 4drs, Rood, 04-'97,
38.000 km. Sportuitvoering _ f. 27.995,-!
Prlmera 2.0 GX Sdrs, Bleu, 1997,

Mlcra 1.3 GX Sdrs, Groen, 04-'96
74.016 km
f.16.250,-

AMSTERDAM OOST:
Polderweg 104

_
•

telefoon 020 - 665 05 51

Nissan 100 NX 1.6 16V, Bordeaux
Rood, dec 1992,
f. 14.995,-

Almera 1A Sdrs, GX, Groen,
01 -'96,44.000 km
f. 19.995,\ Almera 1.6 Sdrs, GX, Blauw, 05-'97,
Mlcra 1.0 Inv, 3 drs, Groen, 02-'97,
Nissan
Mlcra
1.3
16V
Sdrs
TC,
30.730 km
f. 16.995,f. 22.995,Zwart, 1995,
f. 13.995,-1 42.000 km
1 Almera 1.4 Sdrs Pulsar, Blauw,
Mlcra 1.3 Aztek Sdrs, 12-'99
. 05-'97,53.000 km
f. 23.995,1.040 km
f.26.495,- \ . Nissan Mlcra 1.0 Automaat Sdrs,
Zwart, 1997,
f. Ï9.995,-| Almera 1.6 4drs, GX+, Blauw,
Mlcra 1.0 LX Sdrs, Brons 03-'94
01 -'98,25.000 km
f. 25.995,35.124 km
f. 11.995,- \ Nissan Mlcra 1.3 3 drs GL, Groen
metal.,1998,
f. 20.995,-' ' Almera 1.6 4drs, GX, Groen, 04-'98,
21.000 km
f. 25.995,Almera 1.6 GX Sdrs, Zwart, 10-'98,
29.497 km
f. 27.495,- j Nissan Almera 1.4 16V Sdrs GX,
200SX 1.8 Sdrs lurbo, Rood, 07-'94,
| Wit, 1995,
f. Ï6.995,-| 102.500 km
f. 19.995,Almera 1.4 GX 4drs, D.Rood, 9-'96,
Mlcra 1.0 Sdrs, LX, Silver, 09-'94,
85.497 km
f. 18.995,Nissan Almera 1.4 4drs GX, B.Rd
88.000
km
.
f.
13.995metal., 1996,
f. 21.995,- \
Almera 1.6 SR Sdrs, Groen, 02-'99,
Micra 1.0 Sdrs, S, Blauw, 03-'95,
18.867 km
f. 29.995,Flat Punto 55 SX FORTUNA,
50.000 km
f. 15.995,Blauw, 1998,
f. 17.995,-* Micra 1.0 Sdrs, Clalr, Groen, 04-'97,
Almera 1.4 3drs, Rood, 06-' ,
33.786 km
f. 22.950,19.000 km
f. 17.995,Nissan Sunny 1.6 SLX automaat
AImera 2.2 Dl Luxury Sdrs, Silver,
Sdrs, Zwart, 1992,
f. 8.995,- \ Mlcra 1.3 Sdrs, GX, Rood, 04-'98,
50.000 km
f. 18.995,04-'00,5.126 km
f. 44.995,Nissan Sunny 1.6 16V 4drs LX,
Patrol 2.8 TD Sdrs, GR S, Groen,
Primers 2.0 Inv. 4drs, D.Rood, 05-'93
| Grijs, 1994,
f. 14.995,- \ 07-'98,83.000 km
90.000 km. Airco, Stuurbekr.
f. 26.995, -|
f. 61.500,84.284 km
f. 14.995,] Grijs kenteken btw vrij dus zeer aantrekkelijk
Primera 1.6 SI Sdrs, Bronze,01-'98,
\
Nissan
Prlmera
1.6
16V
Station
! Primera 2.0 GX, 4drs, Blauw, 02-'98,
58.000 km. Zeer compleet hoolappart f. 32.995,-'
Blauw/Groen, 1995,
f. 21.995,-* l Primera 1.6 4drs, LX, Rood, 11 -'94,
27.888 km
f. 32.395,. 125.000 km
f. 16.995,Primera 1.6 Trend 4drs, D.bl m,
Nissan Almera 1.6 16V GX, Sdrs,
Primera 2.0 4drs, SE, Blauw, 04-'96,
08-'99, 10.000 km-Aktlem. vl chroom f. 34.995,-| primera 2.0 Sport M6 Sdrs, Silver,
Zilver, 1998.
26.995,04-'00,10.268 km
f. 52.995,51.000 km
f. 24.995,Primera 2.0 Sport M6 Sdrs, M.red,
Nissan Almera 1.6 16V5drs Ftorida, ' Primera 2.0 Sdrs, Invitatlon, Groen,
01 -'00, 6500 km. Voor de liefhebber f. 51.995,-'
Mazda 323F 1,6 GLX Rood, 06-'95,
f. 21.995,Bor. Rood, 1997
/. 24.995,-| 05-'96,60.000 km
f. 14.995,Maxima 3.0 V6 SE Autom., Zilver m, l 76.045 km
Primera 2.0 Sdrs, GX, Grijs, 10-'96,
05-'98,55.000 km. Leer, Ai»rm etc f. 54.995,-1 Maxda 6261.8 Sdrs, Rood, 06-'96,
Nissan Prlmera 2.0 SRI 4drs,
, 42.000 km
f. 24.995,Purp Blauw, 1996
f. 24.995.-l |
Sunny 1.6 LX Wagon, Zilver m,
42.598 km
f. 21.995,Primera 2.0 Sdrs, GX, Groen, 03-'97,
11-'99, 9.000 km.Str.berkrelectr.rn.af. 28.995,-.
l Nissan 100 NX 1.6 16V, Sport-1,
I 55.000 km
f. 25.995,I Maxima QX 2.0 SE autom. 3drs,
Sunny 1.4 Sdrs Flair, Rood, 01-'95,
Blauw, 1994
f. 79.995,-| Primera 2.0 TD, Sdrs, SLX, Blauw,
Brown, 03-'99,16.400 km
f. 57.500,-\
62.000 km. Stuurbekr. etc.
f. 16.995,-1
01 -'98,44.000 km
f. 32.995,Ford Mondeo 1.6 16V Sdrs CLx.
l Ford Escort 1.6 CTX aut, Zwart,
Vanette E 1.6 Benz, Rood, 1998,
01-'97,85568 km
f. 19.995,Rood, 1996,
f. 15.995,-_ Primera 1.6 4drs, GX, Rood, 01 -'98,
17.500 km. Airco.Stuurbskr.
f. Ï9.995,-|
19.000 km
f. 29.995,Hyundai Lantra 1.6 GL Wagon, Blauw,
Nissan Almera 1.4 16V GX 4drs,
Informeer ook naar onze andere
Sunny 1.6 Sdrs, Sall, Grijs, 03-'95,
02-'99,30.050
km
f.
22.995,Rood,
1996,
f.
20.995,-!
occasions, keuze uK ± 60 stuks!!
4.000 km
f. 15.995,-

1
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Met 1 jaar of 20.000 km official dealer garantie!
• Alle Q-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd

Quality-Line Occasions
Met-1-jaar of 20.000 Kilometer \
Official Dealer-Garantie!

24-Uurs Nissan Alarm Service
• Graf/s Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel!

POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Nu AFSPREKEN? Kijk op

SBS 6 txt pag. 745 en be
0906-1588 (99 cpm)

Kantinemedewerk(st)er voor 16 uur
per week op woensdag en vrijdag
DEZE FUNCTIE HOUDT O.A. IN:
' de bereiding en verzorging van het ontbijt en de lunch.
• diverse opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.

J E E P

I N T R O D U C E E R T

DE

N I E U W E

G R A N D

C H E R O K E E . De robuuste limousine

WIJ VERWACHTEN VAN JE DAT:

met een ongekend uitrustingsniveau: onder meer een I n f i n i t y geluidsinstallatie met bediening op

•
•
•
•

je het leuk vindt om te koken,
je flexibel bent, creatief en praktisch,
je goed in teamverband kunt werken,
je bereid bent om bij ziekte of vakantie extra dagen te werken
en
• je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

het stuur, cruise c o n t r o l , twee airbags, ABS en elektrisch v.erstelbare s t o e l e n . In de L i m i t e d

Heb je belangstelling voor deze functie?

v i e r w i e l a a n d r i j v i ng aan toevoegt: de nieuwe Jeep G r a n d Cherokee. Nu bij de Chry sler-Jeep dealer.

uitvoering

bovendien een

Dual Zone i n f r a r o o d

klimaatsysteem voor1-i ndividuele temperatuur-

regeling, boordcom puter en -optioneel- een nieuw ontwikkelde 4.7-liter V8 'motor. Er zijn maar
w e i n i g l i m o u s i n e s die dat

bieden.

En er

is er zelfs

maar één

die daar Jeeps 'legendarische

Stuur dan voor maandag 2 oktober een brief met cv naar
de Nationale Postcode Loterij, t.a.v. Marianne Braber
Postbus 75025
1070 AA Amsterdam

Commercieel personeel
Financieel adviseur/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrij
dag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakkel
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
Snel een Micro-advertentie opgeven?

Bel 020 - 562 62 71
of fax uw tekst naar 020 - 665 63 21.

Jeep
THERE'S

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00/uur.
al l 1 0 9 . 4 9 0 . . . (Alucbceltl, Jeep C.rjnd Chc okcc Limited 4.7i vannl l 1 3 3 . 9 ' J S , - . ) l'rlucn |„cl. UTW, jl Importeur, cxcl. Uilen rllkhir miken en verwllderininbijdiaiie. l «seprlji „p asnvraa» bij Chrysler rinincc, 030 . 605 98 7 1 .
Bel vo r meer inlurmatic UaimlerChrytler Nederland B. V . ; 0 3 4 7 . 36 34 00. Wijzigingen voorbehouden. Internel, www.chryiler.nl
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De 1,9-liter
JTD motor

Kleine

is een van de

Alfa 156 Sportswagon 1.9 JTD

Opel

fijnste
diesels die we
kennen.

uwee!

De Opel Astra Coupé en de
Agila zijn populair. Zo populair
dat de Duitse fabrikant heeft
besloten de modellen in miniatuurversie uit te brengen. De
miniaturen zijn identiek aan
hun grote broers en gespoten
in de introductiekleuren. Voor
de Agila betekent dat de kleur
'Kiwi Green' en voor de Astra
Coupé is gekozen voor 'Capri
Yellow'. De modellen, op een
zwarte sokkel geplaatst, zijn
vanaf nu verkrijgbaar bij de
Opel-dealer en kosten 32,50
gulden per stuk.

Door: Stéphan Vermeulen
Foto's: Maarten van Leeuwen

De Sportswagon is
zeer laag. Het geeft
hem een snel
uiterlijk.
bewust Sportswagon. Mensen
kopen de auto eerderom zijn uiterlijk dan om het praktische. Toch zitten er handige haken in de bagageruimte om lading vast te zetten.

portierstijl verzonken. De achterklep loopt ver door in het dak en
heeft een geïntegreerde achter. spoiler. De auto straalt snelheid uit.
Dat komt door zijn lage daklijn. De
bagageruimte kan zich qua inhoud
niet meten met die van een volverbaasde blikken op. Net als bij de waardige stationwagon. Maar Alfa
sedan zitten de deurgrepen in de Romeo noemt de auto ook heel

e Alfa 156 Sportswagon 1.9 JTD lijkt de ideale partner. De
auto is bijzonder mooi, is zuinig en soepel in de omgang.
De beeldschone Catherina Zeta-Jones prijst niet voor niets
op vele billboards in het land het fraaie uiterlijk van de elegante
Italiaan. De topversie met 2,5-liter V6-benzinemotor hebben we
eerder al getest. Nu is de minst sterke diesel aan de beurt.
Wanneer achterpassagiers voor het
eerst willen instappen levert dat

De auto ligt laag bij de grond.
Drempels en hobbels dienen met
veel beleid genomen te worden.
Dikwijls hoor je de plaat onder de
motor en transmissie over de stenen schrapen. Maar wat ligt die
Alfa goed op de weg! Hij kan zich
in bochten meten met GTI's en
sportieve sedans. Dit betekent niet
dat hij een harde vering heeft.
Anders zouden niet zoveel zakelijke
rijders voor de Alfa 156 sedan,
waarvan hij is afgeleid, gekozen
hebben.
Rust
De 1.9 JTD turbodiesel met directe
commonrail inspuiting behoort tot
de absolute topdiesels. De motor
loopt stationair als een klok. En bij

het rijden is de auto zo stil dat niemand vermoedt dat er een zelfontbrander onder de kap zit. Over zijn
neef, de Lancia Lybra Station
Wagon met dezelfde motor, sch reven we al dat je in deze auto echt
tot rust komt. Nou, dat geldt evenzeer voor de Sportwagon 1.9 JTD.
Vanaf 2.000 toeren is de krachtbron bij de les. Het meeste rende-

ment haalt de motor in het toerengebied tussen de twee- en vierduizend. Voor het gevoel is de Alfa
minder snel dan in werkelijkheid.
De cijfers geven een acceleratie van
0-100 km/u in 10,8 seconden op
en een topsnelheid van 188 km/u.
Het komt door de rust en het
gemak waarmee de JTD zijn werk
doet.

SPECIFICATIES:

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

Motortype.1

ABS

vierciiinder direct
ingespoten
turbodiesel
Cilinderinhoud: 1.910 cm3
Vermogen:
105 pk bij
4.000 tp.m.
Max. koppel: 255 Nm b'ij
2.000 tp.m.
Acceleratie:
10,8 sec. van
0-100 km/uur.
188 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 6,3ltr/100km.
ƒ 59.250,Prijs:

Airbags
Airconditioning
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas
Lichtmetalen wielen
Spiegels van binnenuit, verstelbaar
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte/lengte verstelbaar

Klassiek
Het klassiek ogende interieur met
hout inleg en een stuur van hetzelfde materiaal is een lust voor het
oog. Zo'n houten hoepel voelt in
eerste instantie wat vreemd aan.
Maar het went snel. De stoelen zijn
donkerblauw net als de buitenkant
en zitten heel comfortabel. Met je
elleboog op de middenarmsteun
kun je alle versnellingen met gemak
inleggen. De uitspraak dat Alfa's
niet lekker schakelen kunnen we
ook naar het rijk der fabelen verwijzen.
Wie normaal rijdt haalt met gemak
800 kilometer op een tank.
Overigens kan de Sportswagon
ook met een 2,4-liter vijfcilinder
JTD besteld worden. De Alfa 156
Sportswagon met turbodiesel is een
mooie combinatie van schoonheid
en zuinigheid. Een auto waaraan je
trouw wilt beloven tot de dood je
scheidt.

Nieuwe motoren
Seat
Seat introduceert met ingang
van deze maand nieuwe motoren. De krachtbronnen voldoen
aan alle hoge emissie-eisen en
gelden voor de Ibiza, Cordoba,
leon en Toledo. De 1,6-liter
van de Ibiza en de Cordoba is
vervangen door een 1,4 16V
motor. Het vermogen van -de
nieuwe motor is gelijk aan dat
van zijn voorganger, maar de
kracht komt eerder los: het
maximale koppel is namelijk.al
beschikbaar bij 3300 t/min.
Een 1,6 16V motor vervangt
de 1,6-liter van de Leon en de
Toledo. Het koppel van de 148
Nm is nu over een groter toerental beschikbaar. Daardoor
rijden de auto's zuiniger en
soepeler.

eraauBts troe
Door: Stéphan Vermeulen

D

e nieuwe Mini gaat als
model door het leven
onder de naam Cooper.
De vormgeving vertoont duidelijk de contouren van het
vroegere model. In Parijs op de
autoshow die van 30 september tot en met 15 oktober
loopt, is deze wedergeboorte
van een klassieke Brit in lévende lijve te zien. BMW zal het
in de nabije toekomst bij zijn
dealers gaan verkopen.

M

et de nieuwe Laguna
toont Renault een
eigen karakter. Het
model heeft een eigenwijze en
daarmee gedurfde vormgeving
en onderscheidt zich daarmee
van de concurrentie. De vijfdeurs hatchback en de break
zijn tegelijkertijd voorgesteld.
Vooral de stationwagon is een
fraaie verschijning. Het platform van de nieuwe Laguna
vormt de basis voor toekomstige
topmodellen
van
Renault.
De Fransen hebben met de Scénic
en de Espace een leidende positie
in het MPV-segment veroverd.
"Maar we willen meer en kunnen
dat ook", zegt topman Louis
Schweitzer bij de presentatie van
de nieuwe Laguna op vliegveld Le
Bourget bij Parijs. Schweitzer geeft
aan dat de opvolger van de
Safrane, de Espace en ook de
Avantime gebruik zullen maken
van het onderstel van de nieuweling. "Deze Laguna brengt voor
ons de ommekeer. We willen in
Europa een marktaandeel van 11 %
in de hogere middenklasse bereiken. In 1999 zijn 2,7 miljoen middenklassers in Europa verkocht.
Met de 21 hadden we vooral in
Frankrijk succes, diens opvolger, de
eerste Laguna, deed het ook in
Engeland en Duitsland goed. De
tweede moet het in heel Europa
gaan waarmaken."

Renaults grote plannen lijken niet
te hoog gegrepen. Want met het
uiterlijk van de Laguna is niets mis.
Maar een fraai voorkomen is niet
alleen de basis voor succes.
Betrouwbaarheid, techniek en veiligheid zijn minstens zo belangrijke
factoren voor de consument die op
zoek is naar een nieuwe auto. Om
dat te benadrukken heeft Renault
de Laguna gepresenteerd in een tijdelijk onderkomen met drie tentoonstellingen over het Franse
merk. Zo'n vijfhonderd autojournalisten konden op deze manier nog
eens zien waar-Renault voor staat:
innovatie, veiligheid en rijplezier.

over een airbag die zich bij een
aanrijding als een gordijn opblaast
langs de portieren. Bijzonder handig is het systeem dat de bandenspanning controleert. Vaak staat in
het handboek in het dashboardkastje het advies van de fabrikant
om om de week de bandenspanning te controleren. Maar als mensen deze tip al lezen, dan noch
gebeurt deze vorm van onderhoud
veel te weinig. Het controlesysteem
attendeert de bestuurder erop als
er te weinig lucht in het rubber zit.
Te lage spanning kan lijden tot
gevaarlijke situaties en zorgt voor
een hoog brandstofverbruik.

Veiligheid en beveiliging
De Laguna beschikt onder meer

. Bij de aflevering van een Laguna II
overhandigt de dealer geen sleutel.

De Renault Laguna Break
is een auto die mensen niet
alleen om zijn functionaliteit
zullen kopen. De stationwagon
ziet er goed uit.

Die is er niet. De sleutel heeft
plaatsgemaakt voor een creditcard.
De eigenaar kan met deze kaart de
auto openen en starten. Dat
Renault deze voorziening in deze
klasse
levert
is
bijzonder.
Vooralsnog behoorde dit alleen bij
erg dure limousines tot de mogelijkheden. Met de Laguna gaan we
eind dit jaar nader kennismaken.
De auto zal niet voor december bij
de dealers staan.

De Mini Cooper komt op een prijs
onder de veertig mille. Ten opzichte van zijn klassieke voorganger is
dat een stevig bedrag. Maar daarvoor krijg je heel wat meer. In de
eerste plaats is dat een dikkere
motor van 1,6-liter met vier kleppen per cilinder. Maker BMW hult
zich nog in stilzwijgen over het vermogen, maar we mogen aannemen dat fors zal zijn.
Bovendien krijgt de Cooper een

De Mini oogt
stoer door de
uitgebouwde
wielkasten.
behoorlijke complete uitrusting.
Zelfs zijairbags zitten erin en als
optie is er een systeem leverbaar
dat de hoofden van voor- en achterpassagiers extra bescherming

Xsara krijgt aan
D
e Xsara krijgt een nieuwe neus. Grille en koplampen vertonen sterke overeenkomst met de Picasso. Standaard monteert Citroen grote 15 inch wielen. De spoorbreedte is vergroot in de auto kijkt de bestuurder uit op een sportiever instrumentarium. Ook nieuw zijn ABS en EBD.

M

Toyota etaleert met de Prius een
staaltje technisch vernuft. Tijdens
een rij-impressie valt op hoe onverwacht soepel deze hybride rijdt.
Zeker als je bedenkt dat de aandrijving voortdurend wisselt van'benzinemotor naar een elektromotor.
Dat gaat echt schokvrij. Een elektronisch brein voert het commando. Het geheel is tot een compacte
eenheid gesmeed en voorin onder
de motorkap gemonteerd.
Schakelen is niet nodig. De Prius
heeft een continu variabele automatische transmissie. De elektromotor doet dienst bij het van stilstand wegrijden. Even het gaspedaal doordrukken betekent dat de

een sportieve verschijning. Volgens
BMW is hiervoor bewust gekozen
om hem op het oog dezelfde uitstraling te geven als de vroegere
Cooper.

De Xsara is op alle fronten aangepast. Zo krijgt de auto vier airbags
en 2 luchtzakken die als een gordijn
voor de zijruiten opblazen. Ook de
nieuwkomers onder de concurrentie, de Renault Laguna II en de Ford
Mondeo beschikken hier over.

dieselkrachtbronnen,
waarvan
twee als HDi met commonrailtechniek.

Aan het motorenfront worden de
1.6 en 1.8 vervangen door krachtiger zestienkleppen exemplaren van
1,6- en 2,O-liter met respectievelijk
110 en 137 pk. De 1,4-liter met 75
pk is de basismotor. De meeste
krachtige Xsara is de 2,O-liter zestienklepper met 167 pk. Er zijn drie

Prius p
et de Toyota Prius lijkt
de toekomst ineens
heel dichtbij. Het is
de eerste in seriegebouwde
hybride-auto. Voor veel fabrikanten is massaproductie van
dit type auto nog toekomstmuziek. Vanaf half oktober
staat de Prius echter al bij de
dealer. Met zijn benzine- en
elektromotor laat deze sedan
zien hoe efficiënt een auto kan
omspringen met brandstof. De
Prius is vanwege zijn schone
karakter vrijgesteld van BPM.
De prijs bedraagt 52.990 gulden. In Japan rijdt de auto al
wat langer rond.

biedt. Allemaal heel leuk klinkt dat,
maar de kopers van deze auto zullen vooral voor het uiterlijk gaan.
De flinke spoorbreedte en de uitgebouwde wielkasten zorgen voor

De Xsara is leverbaar in drie carrosserievarianten, de vijfdeurs Berline,
de driedeurs Coupé en de stationwagen Break. De Coupé is de
meest sportieve Xsara en te bestellen als Séduction-, VTR- of VTSuitvoering. De Berline kent net als
de Break drie uitrustingsmogelijkheden, de Séduction, de Prestige
en de Exclusive. De prijzen beginnen bij 32.150 gulden voor Coupé
1.4i Séduction en eindigen 54.950
gulden voor Break Exclusive 2.0
HDI.

waarmee alles in elkaar is gezet.
Bovendien kan deze minimale
afstand alleen bij een bijzondere
stijve carrosserie.

overstekende voetgangers geke
ken. Er zijn poppen botsingen uit
gevoerd om te onderzoeken wat
de beste vorm van de motorkap is.
In die zin dat bij een overhoopte
aanrijding de kans op ernstige verwondingen minimaal is.

len: de C5.

H

Het is de

eerste
hybride-auto
die in

serieproductie
gebouwd
wordt.

Bij rustig sukkelen in stadsverkeer
of in de file kan de elektromotor
het alleen af. Daar zit dan ook de
grootste besparing op de brandstof. Bij afremmen wordt de benzinekrachtbron afgezet en verandert
de elektromotor in een generator

De nieuwe Xsara debuteert in Parijs
op de autoshow. Tevens zal Citroen
daar een nieuwe topmodel onthul-

Zevende

De Toyota Prius
is vanaf half
oktober
leverbaar.

1,5 liter benzinemotor met VVT-i
techniek zich in de strijd mengt. In
eendrachtige samenwerking léveren beide krachtbronnen 98 pk.
Dat lijkt heel wat maar doordat de
auto 1.515 kilo weegt is dit vermogen beslist nodig om enigszins vlot
te accelereren.

Citroen heeft de Xsara
fors onder handen genomen.
Hij lijkt nu wat meer
op de Picasso.

om de nikkel/metaalhydride accu
(geplaatst achter de achterbank)
een extra energiestoot te geven.
Het remmend effect is daardoor
geweldig. Slechts een lichte druk
van de grote teen op het pedaal is
voldoende voor krachtig remmen.
Negentig procent
De benzinemotor is zeker negentig
procent van de tijd aan het werk.
Het elektronisch 'hybride' brein
zorgt ervoor dat bij kruissnelheden
een deel van de kracht wordt
gebruikt om de accu op te laden,
zodat die altijd fris is als de elektro-

motor moet meehelpen, zoals bij
optrekken of stevig doorrijden op
de snelweg.
In het vooronder van de Prius is het
een knooppunt van energiestromen. Je merkt er rijdend alleen
niets van. Gelukkig hebben ze daar
bij Toyota weer een oplossing voor
bedacht: een mini tv-scherm in het
dashboard. Hier is grafisch weer te
geven wanneer welke motor werkt
en waar de energie blijft. Maar ook
al is dit heel interessant, voor de
veiligheid is het beter de ogen op
de weg te houden.

onda onthult eind deze
maand in Parijs op de
internationale autoshow
een nieuwe Civic. Het is de
zevende generatie van een
model, waarvan er wereldwijd
in 28 jaar meer dan 13 miljoen
zijn verkocht. Je kunt gerust
stellen dat de Civic tot de
meest populaire auto's van de
afgelopen 25 jaar behoort.
De nieuwe Civic ziet er totaal
anders uit dan zijn voorganger. Hij
heeft een uitdagende, korte neus
en de achteikant mag er ook
wezen. Zeker de tweedeurs Coupé
blijkt een flitsend gelijnd model. Bij
de drie- en de vijfdeurs varianten
zit de versnellingspook op het
dashboard dichtbij het stuur. Dat
zorgt voorin voor extra veel ruimte.
Honda levert de nieuweling met
een 1,4-, 1,6- of 1,7-litermotor.

De vijfdeurs
versie van de
Civic toont
robuust door
zijn korte
motorkap.
Stuk voor stuk hebben die de VTEC
variabele kleptiming. Er is erg veel
aandacht gegeven aan kwaliteit en
afwerking. De naden tussen de
carrosseriedelen zijn in sommige
gevallen gehalveerd, wat een
goede indicatie is voor de precisie

Bij de ontwikkeling heeft Honda
ook sterk naar de veiligheid voor
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Sanders Meubelstad gaat verhuizen,
sla nu uw slag!
Gratis parkeren in
onze parkeergarage
Overtoom 557,
1054 LK Amsterdam
Tel. 020-6184733

Gezocht:

Kwaliteit en Maatwerk

WONING

in aliiminiurn & kunststof kozijnen

3 a 4 kamerwoning (+ tuin)
ƒ 1500,- in Zandvóort
voor lange tijd.

06-22077396;

Fa. Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Voor bijna iedere situatie is kunststof of
aluminium tegenwoordig een goede oplos- •
sing. Uiteraard zijn onze kozijnen smaakvol
en verantwoord, bij eetv-moderne architectuur. Maar ze zijn oolf 'geschilft bij oudere
woningen, waQr het naow aankomt op de
juiste kleurstelling en het behoud van sfeer,
warmte en authenticiteit.

» Dat
Wal heeft Schipper kozijnen u zoal te bieden?

[Tjr Kozijnen, rgmen, deuren, schuifpuien en dakkapellen *
Qf Eigen

fabricage

'.

'•.

' ': •

\3f

VKG-Garant (verzekerde garonfie|

\^f

Financiering middels het Schipper Kozijnen Maatwerk Plan

jTjr Showrooms in diverse vestigingen, kom bij ons langs of bel.

SCHIPPER

KOZIJNEN

ALUMINIUM » KUNSTSTOP

0226-351390

feend deiïgn, moderne technieken en hoogwaardige

lv!ÖmaÉbW^riiÉÉ^Ö^dieRKIan^

Qr Werkgelegenheid voor vakbekwame mensen

Middclweg 11-13,1716 KB Opmccr

^JttTT*tT^X*^^^!^st^^^™^f^^^^riïC;^S^tT!S

Koldingwcg 9B, 9723 HL Groningen

050 - 5736757

Bindcrij l/s, 1185 ZH Amstelveen

020-4418195

dinsdag tAn vrijdag van 10.00 tol 18.00 uur, zaterdag van 10,00 tot 16.00 uur, donderdag koopavond

rist; ïerfew «t*«üv*c(««fe sn»33k 351* &od komt»
geaft het enorme agnfeptf <en v»anrf* en
n»ei»Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

we k«aken of tjgtdkamer» Voeg
*Csrpentteriwmcs en garantie en u begrijpt:
Het 'complete wonen' b«gtntbij CadJBRtter!

Carpentier
IAALSMEER
KEUKENS-BADKAMERS-TEGELS
Oosteinderweg 91, 1432 AC Aalsmeer
telefoon (0297) 32 20 00, fax (0297) 38 32 S2

Oagclijks geopend van B400 tot 17.30 uur
Vrijdagavond van J&.00 tot 21.00 uur
Z«S Wa^ Vtttt ÏO-OO tót 17.CKJ UUr

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van
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Woensdag 4 oktober 2000
Datum

I
O

&.

04 okt
05 okt

06 okt
07
08
09
10
11

l
UI

okt
okt
okt
okt
okt

HW
08.30
09.09

10.15
11.26
00.40
01.56
02.40
03.16

LW

04.41
04.50
05.15

06.24
07.40
09.20
10.35
11.25

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 40, oplage 5.425 Editie 17

HW
20.46
21.46
22.44
13.36
14.26
15.05
15.35

LW
16.35

Nieuw Unicum
in het
jaar 2000

16.54
17.46
18.24
19.55
21.40
22.34
23.36

Maanstand: EK do 05 okt 12.59 uur.
HW: wo 11 okt 03.16 uur, •»• 110 cm NAP.
LW: wo 11 okt 23.36 uur, - 67 cm NAP.

„We hebben bij nieuwe investeringen strikt gelet op wat
noodzakelijk is," licht wethouder Andrie van Marie toe. „Bijvoorbeeld het opstellen van
een kustvisie en de inrichting
van het stationsplein." De lopende projecten worden nog
wel afgerond, maar voor nieuwe ambitieuze plannen is voorlopig geen geld.
ADVERTENTIE

NU:

«zbsoEuu? tabc\ï in de
studio van, EtWeKi TV

wateroverlast

WNCHIII

ADVERTENTIE

Heel kilo

hun geleiders van de Politie Regio Kennemcrland in het
Dierentehuis Zandvoort hun vaardigheden
Foto Karin Schul

ZANDVOORT - Hol
heemraadschap van RijnJa-'.tï
is gestart met tijdelijke rnnatrcgelcn om \va1 orovovUiPi :r
Zandvoort fcp.cn l o gaa.i.
Daarnaast worden definitieve
maatregelen voorbereid. Het
duurt nog enige j.iren voordat
deze definitieve oplossing gerealiseerd is. Dat is het resultaat van overleg tussen de gemeente, provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland.
Allereerst v/orden de twee
buffervijvers in het duingebied
aan het einde van de Thomsonstraat aangepakt. De zuidelijke vijver wordt gedeeltelijk uitgebaggerd en er worden
pompen geplaatst. Door water
uit de vijver naar de afvalwaterzuiveringsinstaUatie aan de
Kamerlingh Onnesstraat in
Zandvoort terug te pompen,
zakt rnet het yijverpoU ook Ji3t
grondwater in de o~:p,oviri£!.
Op het toerei!) van r ; « ffv'?!waterzuivcnngsinrk'Vi : ig
wordt een nieuws poi^pinstallatie gebouwd die het gronden gezuiverd afvalwater uit de
vijvers naar de zuiveringsinstallatie in Haarlem gaat verpompen via de bestaande
persleiding. De bestaande
persleiding wordt aangepast
op het terrein van de afvalwateringzuiveringsinrichting, ter
hoogte van de Blinkertweg en
de Bentveldwcg in Zandvoort
en de Sparrenlaan in Bloemendaal. De werkzaamheden zijn
naar verwacht ing eind november gereed.
ADVERTENTIE

Gemeente wil minder dan 90 asielzoekers

Lamsbout ™
24-

Vanaf heden voorlopig op woensdag gesloten

worden alle dieren in het zonnetje gezet. Zelfs mijn katten
krijgen dan een lekker liflafje
voorgeschoteld. Maar niet alleen de dieren krijgen aandacht. Tegelijk met dierendag
start ook de kinderboekenweek. Het thema 'Driftkikkers
en feestvarkens' is met een
knipoog naar 4 oktober zeer
toepasselijk.
Voor mij een goede reden
om een boekje voor m'n kleindochter te kopen. Zij is net als
ik een leesmaniak en samen
vermaken we ons prima. Steffie draait per minuut een blad
om en vertelt, in voor rmj nog
onherkenbare taal, een verhaal en ik probeer haar met
dierengeluiden het verschil
duidelijk te maken tussen een
kip en een koe.
Het is jammer dat Zandvoort nog steeds geen Mnderboerderii heeft, want dan had
ik haar mijn dierenverhaal in
natura kunnen laten zien.
Maar als er nog plannen zijn
voor een kinderboerderij dan
stel ik voor om die te plaatsen
bij 't Huis in de Duinen. Want
binnenkort verhuist de Zandvoortse zuigelingenzorg naar
net terrein van het woon- en
zorgcentrum. Kinderen genoeg voor de dieren.
Van een grote, kindvriendeUjke wachtruimte in het moderne gezondheidscentrum
aan het Beatrixplantsoen naar
een kleinere ruimte in 't Huis
in de Duinen zal niet meevallen. Zeker niet voor de ouders
die bepakt en bezakt met kinderwagens en aanverwante artikelen in een te kleine wachtkamer zitten.
Misschien maak ik van een
iug een olifant maar ik maak
zorgen om de zorg in
pandvoort. Het wordt een grope verandering met een flinke
jstap terug. Daarom wil ik einigen waarmee ik begon.
Volgens mij wordt het een
'eestenboel.

Zandvoorters
present op
WK strandzeilen
Sport

Pak dief

jaar. Daarop wordt uitsluitend
een inflatiecorrectie en BTWcorrectie losgelaten; samen geschat op zo'n 3,25 procent. De
afvalstoffenheffing is hierop
een uitzondering: die strjgt
met 11 procent. Van Marie:
„De afvalstoffenheffing was
niet kostendekkend. De gemeente heeft hem voor de burgers totnogtoezo laag kunnen
houden door een bijdrage uit
de egalisatiereserve. Die reserve is nu op."
Van Marie is niet bang voor
het verwijt dat de 'zwakkeren'
De gemeentebelastingen en de dupe zijn van het versober-tarieven gaan over het alge- de beleid. „Er wordt niks afgemeen niet veel stijgen komend wenteld op één groep. We hebben in de volle breedte gekeken waar we konden versoberen. Bovendien hebben we in
de begroting expliciet aangegeven dat we ruimhartig blijven met het kwijtschelden van
schulden en het toekennen van
bijzondere bijstand."
Met de soberheidsmaatregelen hoopt het college in 2004
weer wat lucht in de begroting
te hebben teruggebracht. ,Op
donderdag 19 oktober kunnen
Gasthuisplein 10
burgers vanaf 20 uur op een
Zandvoort
gecombineerde raadscommissievergadering reageren op de
Tel: 0235714638
begrotingsvoorstellen. De geFax: 023 57 314 54
meenteraad stelt pp 7 en 8 nogeopend 7 dagen per week
vember de begroting voor 2001 Belangstellenden kijken gefascineerd hoe een 'boef' hardhandig
van 10.00-01.00 uur
door een getrainde politiehond wordt aangevallen. Tijdens de
vast.
Zie ook pagina 3 Landelijke Open Asieldagen zaterdag toonden politiehonden en

Verse Schotse

olgens mij wordt het een
V
beestenboel. Het begint al
op 4 oktober. Op deze dag

En verder:

Het meerjarenperspectief is
er een van soberheid. Een
voorbeeld daarvan is het afschaffen van schoolzwemmen
in 2002. Het college van B en W
denkt dat dit kan aangezien
veel schoolgaande kinderen
momenteel particulier hun
zwemdiploma's halen. De gemeentelijke vergoeding voor
logopedie wil het college in
2002 eveneens afschaffen aangezien de meeste zorgverzekeraars die kosten voor hun rekening nemen.

BEW BIJZONDER
PANASONIC
EBGD92GSM
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Krappe kas noopt tot
jaren van soberheid
ZANDVOORT - Zandvoort zal de komende tijd
flink de broekriem moeten
aanhalen. Door het ruimhartige uitgavepatroon van de
afgelopen jaren, is alle lucht
uit de begroting voor 2001 en
volgende jaren verdwenen.
Het schoolzwemrnen en de
logopedievergoeding worden
in 2002 geschrapt. 'Soberheid' is het steekwoord voor
de komende tijd.

Je loopt en
fietst zo de
duinen in

Los nummer 2,10 gulden

Grote Krocht 7 - 023 571 90 67

ZANDVOORT - Niet alleen de omwonenden, maar
bok de gemeente is tegen de
komst van het aantal van negentig asielzoekers naar hotel Friesland aan de Hogeweg. De gemeente heeft dit
kenbaar gemaakt in een brief
aan het Centraal Orgaan
Asielzoekers (COA). De omwonenden zijn een handtekeningenactie begonnen. Zowel gemeente als omwonenden willen het aantal terugdringen naar maximaal vijf-

tig.

Patricia

De gemoederen van de bewoners en ondernemers zijn
niet gesust na de informatiebijeenkomst die op 14 september gehouden werd over de
komst van negentig asielzoekers naar hotel Friesland. Zij
hebben een brief en 390 handtekeningen aan de burgemeester overhandigd. 'Wij zijn er
niet gerust op dat de gemeente
de te verwachten problemen
naar ieders tevredenheid zal
kunnen oplossen,' schrijven de
bezwaarmakers^in hun brief.
'"'•>
Toch staat de gemeente vrij
machteloos tegenover de
komst van de negentig asielzoekers. Zoals de burgemeester tijdens de informatiebijeenkomst al zei, beslist het

COA en niet de gemeente over
de asielopvang. Als het COA
een pand vindt dat voldoet aan
de veiligheidseisen en er mag
volgens het bestemmingsplan
in het gebouw gewoond worden, dan kan het COA met de
exploitant een overeenkomst
sluiten.
De taak van de gemeente is
overlast te voorkomen en het
pand te toetsen aan alle veiligheidsvoorwaarden. Wat dat
laatste betreft is de gemeente
het met de omwonenden eens:
negentig asielzoekers is teveel.
In een brief aan het COA
maakt de gemeente dit kenbaar: 'Gezien de liggingsfactoren en de ruimtelijke beperMngen achten wij het gebouw qua

leefbaarheid uiterst ongeschikt voor meer dan vijftig bewoners.'
Het COA wil de asielzoekers
sober en humaan opvangen.
De gemeente vindt niet dat
aan beide voorwaarden wordt
voldaan: 'Hier is welliswaar
sprake van soberheid , echter
allerminst van het begrip 'humaan'.' De gemeente vraagt
het COA met klem om, vanuit
het oogpunt van welzijn, veiligheid en leefbaarheid, het aantal asielzoekers in heroverwe- :
ging te nemen. De gemeente is
nog in afwachting van een reactie van het COA.

geslapen

let op!
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van 09.00-11.30 uur

BoeréDümpel is de

Bentveld bundelt
verzet tegen voorstel

eerste Miss
50+ van
Nederland.
„Ik vind het
leuk om
verschillende dingen

mee te maken

ZANDVOORT - „Inwoners van Bentveld, wordt wakker!"
Met die kreet dient een aantal Bentvelders een bezwaarschrift tegen de nieuwbouwplannen van verzorgingshuis
A.G. Bodaan in. De bezwaarmakers vinden de geplande
nieuwbouw te hoog en te dicht aan de straat gesitueerd.

in het leven"

'Het was zo'n dag dat ik
lekker in mijn vel stak'

ET WAS zo'n dag dat
ik lekker in mijn vel
stak en de hele wereld
aankon. Ik dacht: wie doet me
wat," blikt Patricia BoeréDümpel terug op haar inschrijving voor de verkiezing
Miss 50+, die ze uiteindelijk
vorige week ook won. De
Zandvoortse had tot de laatste instuurdag gewacht met
zich aanmelden. „De dag erop
werd ik opgebeld en hoorde ik
dat ik voor de halve finale was
geselecteerd."
Patricia werd vorige week
zaterdag op de 50+ beurs in
Utrecht tot de eerste miss Nederland van middelbare leeftijd gekroond. Daarna ontstond er een ware mediahype.
Dagbladen, radio en televisie
vroegen haar het hemd van
het lijf. Maar Patricia liet zich.
niet overdonderen: ze liet zien
NelKerkman dat vijftig-plus niet staat voor

oud en uitgerangeerd.
„Voor de halve finale werden
de acht kandidaten gefotografeerd, daarna gingen er weer
zes door naar de finale. Intussen kregen we een gezellige
avond aangeboden in het Holiday Inn in Utrecht. De volgende dag werden we op de jaarbeurs verwacht. Daar moesten
we twee aan twee een 'loopje'
doen in uniforme kleding voor
een stampvolle zaal. Ik was
nog altijd heel kalm. Ik liet alles over me heen komen. De
vrouw die naast me liep, was
zó zenuwachtig dat ik vanzelf
heel rustig werd."
„Je raakt in een roes," vervolgt de beautyqueen haar
verhaal. „De reacties waren
overweldigend. Mijn familie
bijvoorbeeld was dolenthousiast. Mijn man vindt het ook
leuk en is ook zeker trots,
maar hij zal me zeker met de

benen op de grond houden."
„Ik weet niet wat er verder
zal gaan gebeuren," zegt Patricia, die tot nu toe alleen nog
maar concreet een sjerp heeft
overgehouden aan haar overwinning. „Het is nu weer even
rustig. Ik heb in 'Arbeidsvitaminen' en 'De Nachtzoen van
BNN' gezeten. En zaterdag
was ik te zien in 'Het Lagerhuis', waar ik als bekende-Nederlander-van-het-moment de
jury was. Ik vond het enig om
te doen, maar ik heb niet echt
ambities om iets speciaals in
die richting te doen."
„Ik zal ook niet 'nee' zeggen
als me iets zal worden aangeboden. Ik ben dan ook zeker
ingegaan op het verzoek me in
te, schrijven bij een modellenbureau. Ik vind het leuk om
verschillende dingen mee te
maken in mijn leven. Ik ben
een nieuwsgierig mens."

„Wij zijn niet tegen de vervanging van het bejaardentehuis," vertelt Victor Breurkes.
„Laat daar geen misverstand
over ontstaan. Alleen is dit
geen vervanging meer maar
uitbreiding."
Verzorgingshuis A.G. Bodaan wil de bestaande woontorens slopen omdat die niet
meer voldoen. Daarvoor in de
plaats wil het torens met koopappartementen voor senioren
bouwen. Die torens worden
wel iets hoger. Aangezien het
huidige bestemmingsplan uitsluitend voorziet in de bouw
van een bejaardenhuis, moet
het gewijzigd wordenDe bewoners van Bentveld
tonen zich bezorgd over die
bestemrningsplanwijziging.
„Wij zijn bang dat de nieuwbouw ten koste gaat van de
landschappelijke waarden van
het duin- en woongebied,"
stelt bewoner Breurkes.
Inmiddels is het meer een
principekwestie vinden de bewoners. „Wij hebben tijdens de
inspraakavonden gereageerd
op het eerste bouwplan, maar
daar is niets mee gedaan. Als
we verder kijken, zien we dat
de gemeente zich met de bestemmingsplanwijziging niet
aan de afspraak houdt," aldus
Liesbeth Heiligers, een andere
bewoner. Hiermee verwijst
Heiligers naar het de Structuurschets voor Bentveld en
Zandvoort zoals die in 1996 is
gemaakt. Uitgangspunt van

die schets was dat het handhaven van een woongebied met
de sfeer van 'wonen in het bos
aan de duinenrand' prioriteit
had.
In het nieuwbouwplan van
de Bodaan zullen de nieuwe
torens met 28 appartementen
iets hoger worden dan de huidige. De flats komen ook dichter bij de weg. De bewoners
hadden tijdens de inspraakavonden voorgesteld om de
bouwblokken in westelijke
richting te verschuiven, onder
andere in verband met verkeersoverlast.
Wethouder Marijke Herben
wijst dit van de hand: „Dit alternatief is echter vanuit landschappelijke overwegingen onaanvaardbaar, omdat dit
bouwblok dan direct aan de
Amsterdamse Waterleidingduinen zou grenzen. Door de
bebouwing in oostelijke richting te verschuiven wordt juist
rekening gehouden met de
aanwezige landschappelijke
waarden van dit gebied."
De gemeente acht het belang van de 85 bewoners van de
Bodaan groter dan dat van de
buurtbewoners. In het voorstel
van Marijke Herben staat ook:
'Vanuit
stedenbouwkundig
oogpunt ontstaat er geen onaanvaardbaar plan voor omwonenden. Daarom dienen de
zienswijzen ongegrond te worden verklaard.'
Zie ook pagina 3
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OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Onze afdeling Haarlem, Heemstede Hoofddorp en omstreken

'l oktober 2000

nodigt alle belangst'ellenden uit

Michel & Mirella

op

GefeliuU'crd met jullie voorgenomen huwelijk'
doe maar GROLSCH...

vritdag 6 oktober 2000 te 14 00 uur
Centrum Welzijn Oudeien
Lic\cn de Kejla.m 2-1, Heemstede

ui

De Heer drs G H Terpstra, oud-lid v.m de 2e K.imer, spreekt
over gevolgen van de belastingmaatregelen per l januari a s
speciaal voor gepensioneerden en ACHV-ers

Alex & Frank

PENSIOEN/AOW OMHOOG „i OMLAAG?
VRAGEN STAAT VRIJ !!
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TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE

organiseren in de krant van 11 oktober een gezellige

r
7-10-1950

HERFSTPUZZEL

7-10-2000
7 oktober a s wordt

Annemarie (roepnaam Mieke)
50 jaar
Van harte gefeliciteerd
Mama

Hoofdprijs:

Josephus Wilhelmus Hendricus
Tennissen
Jos

Haarlem,
l oktober 2000

Amsterdam,
8 oktober 1939

Rosetta Teunissen-Chidda
Patnzia en John
Graziella, Silvanna
Daniela en Marco
Laila
Musschenbroekstraat 6
2041 CP Zandvoort
Jos is overgebracht naar het Uitvaartcentrum aan
de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek
De Uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 6 oktober om 13 00 uur in de Si. Agathakerk, Grote
Krocht 43 te Zandvoort
Waarna wij hem om 14 30 uur naar zijn laatste rustplaats begeleiden op de Algemene begraafplaats,
Tollenstraat te Zandvoort.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
aula van de begraafplaats

een kaasmand tw.v. ƒ 100,Troostpriis:

4 prachtige herfstboeketten

MEDEDELINGEN

beschikbaar gesteld door
is J. BluyS, Haltestraat
Op 14 oktober deelt ons promotieteam een attentie uit.

OVZ

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

H Nieuwsblad

Waardebepaling WOZ
Op l januari 1995 is de Wet Waardering
Onroerende Zaken in werking getreden (Wet
WOZ) Deze wet regelt de waardering van
onroerende zaken voor belastingheffing door
Rijk, waterschappen en gemeenten Op grond
van deze wet hebben m 1997 eigenaren en
gebruikers van woningen en bedrijven een
waardebeschikking van hun pand ontvangen
De huidige WOZ-waarden gelden in beginsel
voor het gehele (eerste) WOZ-tijdvak van
1 januari 1997 tot en met 2000 In de komende
maanden zullen taxateurs van Houdringe
Rentmeeesterskantoor B V starten met de
massale taxatie van alle objecten binnen
de gemeente Zandvoort voor het tweede
WOZ-tijdvak van 1 januari 2001 tot en met
31 december 2004
Marktonderzoek
Voorafgaand aan de taxaties is een marktonderzoek uitgevoerd en is er een referentiestelsel
samengesteld Tijdens het marktonderzoek
zijn de verkooptransacties van woningen en
met-woningen (winkelpanden, garages, percelen grond) die de gemeente in de afgelopen
jaren heeft verzameld, onderzocht Zo is er een
volledig beeld ontstaan van de ontwikkeling
van verkoopprijzen m de afgelopen jaren
Mede aan de hand van deze marktgegevens is
een referentiestelsel samengesteld Het begrip
referentiestelsel wordt hieronder nader toegelicht

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

Dag lieve Opa,

Referentiestelsel
BIJ bepaling van de waarde van woningen wordt
uitgegaan van de waarde in het economisch
verkeer Dit is de prijs die een redelijk hande-

we missen je nu al
Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

Graziella en Silvanna

Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden
bij het bestuurssecretanaat Terwille van een
goede voorbereiding is het tevens van belang
dat men het onderwerp van gesprek aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel1 Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 26 september vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere m week 39 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 3 oktober vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Grote Krocht:

Na een moedige ongelijke strijd is veel te vroeg
voor ons begrip van ons heengegaan, mijn lieve
man, on/c unieke vader, schoonvader en allerliefste opa

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weT<en spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

KENNISGEVING

beschikbaar gesteld door Tromp Winkel

t

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

lende verkoper en een redelijk handelende
koper na een zorgvuldige voorbereiding
zouden overeenkomen bij een veronderstelde
koop De waarde in het economisch verkeer
van woningen wordt bepaald met behulp van
de vergelijkingsmethode waarbij de waarde
wordt afgeleid van die van een referentiewoning De referentiewoning is representatief
voor een groep vergelijkbare woningen
Referentiewoningen worden getaxeerd met
behulp van een maximale hoeveelheid gegevens
Deze gegevens geven een gedetailleerde
beschrijving van de onroerende zaak m zowel
kwantitatieve als kwalitatieve zin BIJ de
taxatie van de referentiewoningen wordt alle
beschikbare marktinformatie betrokken die
reeds in het marktonderzoek is verzameld
De systematiek bij courante niet-wonmgen is
vergelijkbaar maar er wordt bil deze objecten
vanwege het kleine aantal verkooptransacties
ook gebruik gemaakt van de huurwaardegegevens De verzameling van referentieobjecten
wordt het referentiestelsel genoemd Het referentiestelsel vormt een afspiegeling van alle
onroerende zaken in de gemeente Zandvoort
De taxaties van de referentieobjecten hebben
onlangs plaatsgevonden en het referentiestelsel
is vastgesteld
Taxateurs starten massale taxaties
Voor de waardebepaling van de overige objecten
vindt vergelijking plaats met een of meer van
deze referentieobjecten, waarbij de nadruk
wordt gelegd op de waardeverschillen tussen
het te taxeren object en het referentieobject
De referentieobjecten zijn de schakel tussen de
individuele taxatie en de beschikbare marktinformatie Houdringe Rentmeesterskantoor
B V zal in opdracht van de gemeente Zandvoort de komende maanden de massale waardebepaling van woningen en bedrijven binnen
de gemeente Zandvoort aan de hand van de
reeds vastgestelde en getaxeerde referentieobjecten uitvoeren BIJ deze taxaties zullen
slechts een aantal objecten inpandig opgenomen
worden, dit is afhankelijk van de onderlinge
vergelijkbaarheid van de te taxeren objecten
Ingeval de taxateur uw pand van binnen wenst
te bekijken dan kan altijd legitimatie worden
getoond Wij rekenen op uw medewerking
Heeft u vragen hierover, dan kunt u bellen met
de werkeenheid Financien, telefoonnummer
(023)57401 00

AANWIJZING
TOEZICHTHOUDERS INZAKE
PROSTITUTIEBELEID
Op 15 september 2000 heeft B&W respectievelijk de Burgemeester medewerkers van de
afdelingen Jeugd- en Zedenzaken, het BOVT
en Bijzondere wetten van de Regiopolitie
Kennemerland aangewezen als toezichthouders
op de artikelen 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 3 , 3 2 5 ,
3 2 6 , 3 2 7 , 332 en 333 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Deze artikelen zijn
deel van Hoofdstuk 3 Algemene Plaatselijke
Verordening inzake seksmrichtingen, escortbedrijven e d

KAPVERGUNNINGEN
Aanvraag kapvergunning:
- Zuidlaan 3 6 - 5 bomen (2x esdoorn, 1x eik,
1x els, 1x vogelkers)
- gefaseerde vervanging gemeentelijk
bomenbestand in de Treubstraat, Boerlagestraat, Reinwardtstraat, Van Leeuwenhoekstraat en Pasteurstraat voor in
totaal 58 stuks gemeentelijke iepen
aan de straatkant met de oneven huisnummers
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens opemngstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvragen worden betrokken

VRIJSTELLING

WRO art. 19
Het college van Burgemeester en Wethouders is
voornemens om met toepassing van artikel 19,
lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

vrijstelling en bouwvergunning te verleneni <voor
- het perceel De Savornin Lohmanstraat 116 te
Zandvoort in verband met het vergroten van
de woning aan de achterzijde (bouwaanvraag nummer 2000-165M)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
4 oktober 2000 gedurende 4 weken ter inzage
bij de Centrale Balie van het Gemeentehuis
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen,
bouwvoornemen, sloopvergunning en splitsingsvergunnmgen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
De datum tussen haakjes geplaatst achter het
nummer, is de datum van aanvraag
2000-219S (12-09-2000) Brederodestraat 46
te Zandvoort het slopen van een tuinhuis
2000-220R (18-09-2000) Zandvoortselaan
mast nr 27 te Zandvoort het plaatsen van
dubbelzijdige verlichte reclame
2000-221B (20-09-2000) Celsiusstraat 192 te
Zandvoort het plaatsen van 20 woningen,
supermarktcasco, parkeerkelder, snackbar,
uitbreiding sociaal centrum
2000-223M (20-09-2000) Bentveldsduin 37 te
Bentveld het plaatsen van een schuur
2000-224S (21-09-2000) Bramenlaan 2 te
Bentveld het slopen van drie woontorens
2000-225S (21-09-2000) Emmaweg 25 te
Zandvoort het slopen van een woning
2000-226B (22-09-2000) Kostverlorenstraat 46
te Zandvoort het plaatsen van een hobbyruimte
boven berging
2000-227B (22-09-2000) Badhuisplein 7 te
Zandvoort het plaatsen van een verkeersruimte/
nooduitgang
2000-228B (22-09-2000) tegenover Komngstraat 55 te Zandvoort het plaatsen van een
tijdelijke bouwkeet
2000-229SP (25-09-2000) Poststraat 3 te
Zandvoort het splitsen van een woning
2000-231B (25-09-2000) Vmkenstraat 12 te
Zandvoort het plaatsen van een tuinhuis
2000-232B (26-09-2000) Max Euwestraat 34
te Zandvoort het plaatsen van een bijkeuken
en serre
2000-233B (26-09-2000) Kostverlorenstraat 51
te Zandvoort het vergroten van een woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na pubhcatie, schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter het
nummer, is de datum van verzending
2000-142B (26-09-2000) Matth Molenaarstraat 1 te Zandvoort het plaatsen van een
veranda
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de opemngstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de
verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaaa van een
afschrift van het bezwaarschrift
Rectificatie
Per abuis is op 28 september jl vermeld dat er
onder nummer 2000-174B een bouwvergunning is verleend voor het vernieuwen en
vergroten van de kap op een woning op het
perceelnummer 165 Dit moet zijn het perceelnummer 65 Onze excuses voor deze onjuiste
vermelding

Bedroefd delen wij U mee dat, kalm en rustig, op
de zeer hoge leeftijd van 89 jaar van ons is heengegaan onze moeder, oma en omi

Jansje Termaat-Kraaijenoord

L

weduwe van DirkTermaat
•A- 4 december 1910
f 26 september 2000
Simon en Ina
Ab en Gina
Jan en Ada
Margriet en Aad
Gerard en Ada
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Huis in de Duinen
Herman Heijermansweg 73
2C42XZ Zandvoort
Correspondentieadres
M. M van Beusekom-Termaat
Brouwerij 3
1825 HM Alkmaar
De begrafenis heeft op zaterdag 30 september
plaatsgevonden

^'K begrafenis <rf b|emètï0 •• -.
voor een éénmalige afkoopsom
^ff

^Gezocht:
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VERWARMING
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ƒ 1500,- in Zandvoort
voor lange tijd.

06-22077396.
"Voor die f 3.855,- witje toch niet
van je kinderen afhankelijk zijn.
Een natura-uitvaartverzekering
moetje hebben. Een vergelijkbare
uitvaart kost tegenwoordig al
minstens f 6.000,-."

ADVERTENTIES

„,^-x

Uitvaartcentrum Haarlem
4 Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

steenhouwers

100 jaar traditie
en vakmanschap

op zaterdag 7 oktober en op zondag 8 oktober 2000!!
Solo Ayam
heldere kipixmbouillon met kipstukjes en groente
Indonesische hapjes
i-assava krupuk kcrne vlammetjes, sate's,
pangsil goreng, mini locmpia's
Babi ketjap
stukjes varkensvlees gestoofd in ketjapsaus

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

Gebaseerd, op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uw grafwerk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschnjvmg
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.

naam:

Kerric Ayam
stukjes kippenvlecs gekruid m kerne saus
Daging lïali
gekruide stukjes rundvlees in pittige lomatensaus

man

vrouw

straat:

Zandvoort
Telefonisch dagehjks tussen 20 00 en U 00
tel en fax 023-5714168
Kostveiloienstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerhngh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Babi Pangang
geroosterd varkensvlees overgoten met /ocl/urc saus

postcode/plaats:
telefoon:

Sambal Goreng Boontjes
spcr/icboontjes gekruid nv'1 sambal oelek saus

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Icrverru,
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zwdermolenweg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

Baby Slitrley is l maand oud en ze wil dat vieren met ecu
Lopend buffet

Sayur lodch
diverse soorten groenten gekookt in cocosmelk

cflb

A l t i j d d i r e c t e hulp bij een s t e r f g e v a l

l

e we il

WWW.ZINLOOSGEWELD.NL

Aljar 1 jampoer
gesneden kool, wortels en komkommer
gekruid in pittig -tuur
Lopend buffet ƒ 28,50 p.p.
(Kmdencholel f 15,00)
open tussen 16.30 en 23.00
Reserveren gewenst'''
Zeestraat 38 - Zandvoort - 023 - 573305)2
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|ege schatkist
leidt tot ty d
Jan zuinigheid
ZANDVOORT - De gemeenj-schatkist is leeg en dat leidt
>t een reeks bezuinigingen de
tomende tijd. De gemeente• ladsleden krijgen een lijst
pet beleidsonderwerpen vooreschoteld inclusief bedragen.
1 is de gemeenteraad ermee
jkkoord gaat begin november,
an kan 1,1 müjoen gulden
itructureel worden bezuinigd.
l ;ts meer dan 9 ton is nodig om
" et inkomsten- en uitgavenoekje sluitend te krijgen.
De gemeentelijke organisae geeft zelf het goede vooreeld. Drie ton wordt bepaard door onder andere
«ree sectorhoofden niet meer
2 vervangen en een derde een
ndere functie te geven.
Het schrappen van de geneentebijdrage voor het
choolzwemmen in 2002 levert
5 duizend gulden op. Het op.effen van de posten logopele, bibliotheek, deelname geleentedag en gemeente-adertenties in één krant leveren
leer dan een ton op.
De exploitatiebijdrage voor
nonumenten wordt met 25
uizend gulden gekort. Het
lultuurfonds krijgt 50 duizend
uiden minder. Bij gladheid
,'ordt alleen maar gestrooid
p doorgaande wegen. Er
rordt minder vaak geveegd.
Ir komt minder geld voor exerne promotieadviezen. Geneenteraadsleden
mogen
hinder vaker op cursus.

[och herinrichting
an Haltestraat

ZANDVOORT - De gemeene wil volgend jaar beginnen
de herinrichting van de
ialtestraat. Dat voornemen
taat in de begroting te lezen,
•aar ook een bedrag van bijna
ijf ton is opgevoerd voor de
osten van alle fases van het
entrumplan.
Nu de Kerkstraat, het Kerklein, het Raadhuisplein en
jrote Krocht al zyn afgerond,
haakte een aantal ondernejners zich zorgen over de derde
n vierde fase. Volgens wétouder Andries van Marie is
at niet nodig. Het plan staat
ewoon op de raus.

ïeen lid comité
ZANDVOORT - In de krant
an 27 september in het artikel
ver het nieuwe parkeerbeleid
tond abusievelijk dat Marcel
Meijer van 't Waterloopleintje
s aangesloten bij het Actieconité Parkeerbeleid Zandvoort
APZ). Dit is niet juist. Meijer
> niet op de hoogte van de
tandpunten van APZ en nierij ook niet aangesloten.

woensdag 4 oktober 2000

Gemengde toekomstgevoelens in de duinen
„Eigenlijk zijn we nog maar
net begonnen," zegt
algemeen directeur Arjan
van Dijk. Al heeft Nieuw
Unicum reeds een lange
geschiedenis van
ontwikkelingen achter zich
liggen, er wordt vooral
vooruit gekeken. De open
dag ter gelegenheid van het
55-jarig bestaan op zaterdag
14 oktober heeft daarom ook
als thema 'Nieuw Unicum
toen, nu en straks'. Een
toekomst die eigenlijk
weinig florissant is, stelt Van
Dijk vast.

M

IDDEN IN de duinen bevindt zich een
wereld op zich:
Nieuw Unicum. Het
science-flctionachtige gebouw
hjkt zijn tijd ver vooruit. Het
woon- en voorzieningencentrum wordt bewoond door
tweehonderd lichamelijk gehandicapten en neemt al een
halve eeuw een belangrijke
plaats in de zorgsector m.
Enerzijds heeft Nieuw Unicum bewoners met een aangeboren handicap en anderzijds
zijn er mensen die invalide zijn
geworden door bijvoorbeeld
multiple sclerose, een herseninfarct of een ongeval. Ze kunnen in ieder geval niet meer
zelfstandig wonen. In Nieuw
Unicum kragen ze hulp, maar
niet meer dan strikt noodzakelijk is want het stimuleren van
de eigen mogelijkheden staat
centraal.
Chris van Vliet legde in 1945
de basis voor Nieuw Unicum.
Hij was vertegenwoordiger van
een kaarsenfabriek en had
kaarsen weten te bemachtigen
die hij wilde geven aan de oorlogsinvaliden. Toen Van Vliet
aankwam in het huis aan de
Zonnebloemlaan in Aerdenhout bleek er, tot zijn verbazing, slechts één verpleegster
te zijn voor al die oorlogsslachtoffers. Daarop zette bij
een inzameling op touw voor
een blijvend tehuis met de nodige voorzieningen. Uiteinde-

lijk is dit uitgegroeid tot een
wooncentrum voor lichamelijk
gehandicapten dat in 1970 verhuisde naar Zandvoort en de
naam Nieuw Unicum kreeg.
Anno 2000 biedt Nieuw Unicum alles wat nodig is om te
kunnen wonen. Daarnaast is er
een educatieve en arbeidsmatige dagbesteding, aandacht
voor persoonlijk ontwikkeling
en een recreatieprogramma.
Een deel van deze yoorzieningen wordt gefinancierd uit de
Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (Awbz). Maar
dat budget is niet voldoende.
Riet van Leest, beleidsmedewerker die belast is met
sponsorwerving: „Wij doen er
alles aan om de bewoners zo
goed mogelijk te laten leven
ondanks hun beperkingen. Ik
probeer sponsors te vinden die
kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het leven op Nieuw
Unicum. Aan projecten die
niet uit het reguliere budget
betaald mogen of kunnen worden. Ook kent Nieuw Unicum
de Stichting Vrienden van
Nieuw Unicum die geld binnenbrengt. Je kunt hierbij denken aan een computer, vakanties, vervoerskosten voor bezoek aan familieleden, kleding."
'Nieuw Unicum toen, nu en
straks' daar draait het allemaal om tijdens de open dag.
Algemeen directeur Arjan van
Dijk buigt zich in het jubileumnummer van het huisorgaan
van Nieuw Unicum met name
over dat 'straks'. De scenario's
die Van Dijk schetst zijn enigszins zorgelijk: „Nu al is er onvoldoende personeel voor de
zorgsector. Gaat dat zich
doorzetten of zal dat weer
gaan veranderen? Wat zal de
invloed zijn van nieuwe medische en technologische inzichten en ontwikkelingen? Wat is
de invloed van de zogenaamde
'nieuwe economie'? We kennen nu een grote welvaart
maar de mensen geven dat liever uit aan luxe goederen."
De vraag naar zorg is groot
maar het aanbod en de salaris-

CHINESE MEDICAL CENTER BV

fMHChinese Medical Center is gespecialiseerd in CHINESE KRUIDENGENEESKUNDE
(dermatologische, interne en gynaecologische klachten), acupunctuur en Tumamassage Deze therapieën worden gegeven door artsen-acupunctunsten (leden
van NAAV en NVA) en uit China afkomstige professoren
Acupunctuurbehandelmgen worden meestal deels vergoed door het ziekenfonds en
particuliere verzekeraars
Daarnaast zijn wij ook een groothandel in Chinese kruiden en acupunctuurbenodigdheden Prof J. S Weng is ook werkzaam in ons centrum.
Voor verdere informatie kunt u ons bellen Amsterdam 020-6235060 Utrecht 0302518951 Email-adres www shenzhou com

Chinese Medical Center BV

Geldersekade 67-73
1011 EKAmsterdam
maVmzat 0930-1730

Ramstraat 27A
3581 HD Utrecht
ma, di.dond 1000-1730

Verzet Bentveld
Vervolg van voorpagina
De omwonenden hebben besloten hun krachten te bundelen. „Omdat de schijn moet
worden vermeden dat het protest alleen bij enkele Bentvelders vandaan komt. Als medebewoners de bezorgdheid delen dat Bentveld ten onder
gaat aan grootschalige projecten, dan moeten we m actie
komen," vindt Breurkes
De Bentvelders gaan handtekemngen verzamelen en die
koppelen aan een bezwaarschnft tegen de bestemmingsplanwijziging.
Breurkes: „Ook de bejaarden hebben niet gekozen voor
deze prachtige locatie m de
duinen omdat zij auto's willen
zien. Deze zeldzame locatie
moet bewaard blijven voor
mensen die dit weten te waarderen en hier bewust voor kiezen."
ADVERTENTIES

Nieuw
Unicum
anno 2000

(Unnerna CJirc^:
5 t/m 11 okt.
sen zijn laag, stelt Van Dijk
vast. Dat zal moeten veranderen omdat het anders op termijn een onhoudbare situatie
zal opleveren. „Soms kan het
geen kwaad om bepaalde zaken eens scherp te formuleren,
dat bevordert de aandacht en
hopelijk de vindingrijkheid.
Nieuw Unicum heeft zin m elke
uitdagende ontwikkeling. Eigenlijk zijn we nog maar net
begonnen."
Zo zet Nieuw Unicum tijden
de open dag een belangrijke

stap m de toekomst. Astronaut Wubbo Ockels opent het
nieuwe mternetcafé voor de
bewoners. Voor de mensen die
niet in staat zijn om naar het
internetcafé te komen, heeft
Delta Lloyd een laptop beschikbaar gesteld. „Op deze
manier kunnen we het internet
naar de mensen toebrengen,"
zegt Van Leest. „Met de beamer (groot scherm, TvE) die
we al in huis hebben, kan iedereen meekijken."
Tessa van Egmond

Dagelijks
1330 éc 1530

leigetjes
FILM
Do t/m Di 1900
Dagelijks 21.30

Kennemerduin aan de Herenweg in Heemstede. Van 1945 tot 1960
het onderkomen van Nieuw Unicum

Trust a few
Fear the rest

Iepen worden eiken in Nieuw Noord
In de eerste fase, in het najaar
Een van de redenen om het
van 2000, worden per straat de Bomenplan Nieuw Noord uit
bomen bij de huizen met de te voeren is het gevecht tegen
oneven huisnummers gerooid. de iepziekte, dat de gemeente
de afgelopen jaren voert. Het
Het gaat om de Treubstraat, Bomenplan heeft onder andeBoerlagestraat,
Remwardt- re als doel de kwetsbaarheid
straat, Van Leeuwenhoek- van het bomenbestand in de
straat en de pasteurstraat. In wijk te verkleinen, door een gefase twee, najaar 2002, worden vaneerd bomenbestand aan te
m deze straten de bomen bij planten.
de huizen met de even nummers vervangen Daarvoor in
Het Bomenplan Nieuw
De uitvoering van de vervan- de plaats komt een jonge vor- Noord is tevens opgesteld naar
aanleiding van klachten van de
gingsoperatie kent twee fasen. meik.

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort start op 6
november met het uitvoeren
van haar strategisch bomenplan Nieuw Noord, gericht op
het vervangen van een deel
van de bomen in de wijk
Nieuw Noord. Het gaat om in
totaal honderd iepen, die
vervangen zullen worden
door eiken.

buurtbewoners en observaties
van de gemeente.
Op 17 en 18 oktober houdt
de gemeente een informatieavond voor geïnteresseerden.
De bijeenkomst wordt gehouden in 't Stektae en begint om
20 uur. Daarnaast heeft de gemeente drie scholen uit Nieuw
Noord benaderd met het aanbod om voor de groepen 7 en 8
de noodzaak van het Bomenplan Nieuw Noord in hun wijk
uit de doeken te doen

"OPRIMEIRODIA"
Regie: \\aIterSallei
Met: Ftrnanda Torres

Oud-Zandvoort vanuit de lucht
Schoon water
goedkoop
rlijneer Kruijer uit Heemstee is geschrokken van het
Ubinetsadvies om de conumptie van paling uit opperlaktewateren drastisch te
erminderen. Deze zou teveel
lioxine bevatten. De lezer be-^krijpt niet waarom het PWN
vater gebruikt uit deze gebieen en daarop een duur zuiveingsproces los Iaat. Dat kan
oedkoper.
Het PWN levert jaarlijks 80

landvoorts
Mieuwsblad
nafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
entveld en Aerdenhout. Verschijnt op
oensdag. Uitgave Weekmedia BV
oofdredacteur Dick Piet.
irecteur/Uitgever Rob Steenbergen
edactie: Robbert Wortel (chef), Frank
uijpers (plv-chef), Tessa van Egmond,
oyce Schreuder
ormgeving/Systeemredactie
Willem
leesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Freejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
vonne Mulder, Andre Stuyfersant
ecretanaat en redactiepromotie- Trudy
teenkamp, Henny Lanser
asthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
ax '023) 573 0497
antoor geopend maandag van 13 tot 16
ur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
ur

miljoen kubieke meter water.
70 miljoen is afkomstig van oppervlaktewater dat wordt aangevoerd vanuit het IJsselmeer.
Het water komt van ver en
moet eerst worden gezuiverd
voordat het de drinkwaterleidingen binnenstroomt. En dat
alles in een fabriek die het
PWN daarvoor speciaal in
Heemskerk heeft neergezet.
Het zal niet verwonderen dat
dit een perperdure fabriek is
geworden, waarin enkele honderden miljoenen zijn geinvesteerd.
Te hopen is dat alle technieken in staat zijn om het ziekteverwekkende dioxine te verwijderen. Anders zal het de consumenten en waterdrinkers
niet veel helpen wanneer zij
het advies van het kabinet volgen en het paling eten staken.
Tot voor kort was dit alles
anders. Toen werd door het
PWN in belangrijke mate gebruik gemaakt van grondwater
uit de duinen. De winning in de
Kennemerduinen
bedroeg
jaarlijks ongeveer 14 miljoen
kubieke meter water. Dit water is zeer zuiver en tegen zeer
lage kosten te produceren. De
PWN heeft nu deze winning teruggeschroefd tot nog slechts
4 miljoen kubieke nieter per

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die singen zijn die in de Kennerecentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt merduinen genomen zijn.
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
H. Kruijer
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. AnoHeemstede
nierae brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw
brief af op de redactie aan het Gasthuisplem 12 in Zandvoort. Parkeren
P. Koper, bewoner van het
Nassauplein, reageert op het
jaar. Grotendeels op bevel van en de dure pompen en aan- instellen van betaald parkeren
de provincie, die deze duinen voerbuizen er eenmaal liggen, in de Parkbuurt.
wil vernatten. Zodat allerlei vindt het PWN elke cent die
natte plantjes en diertjes in het nog in de duinen moet
De burgemeester en wethouspenderen weggegooid geld. ders hebben nu ook de 'melkdeze duinen terugkeren.
Het gevolg is dat het goedko- Daarbij komt ook dat het Rijk koe' ontdekt door middel van
pe, smakelijke en gezonde een forse belasting heft over de parkeerontheffingen, want
duinwater nu voor een groot het in de duinen gewonnen het is er in de wijk nog met
deel van de duinen afstroomt grondwater. Deze papieren minder druk om geworden Dit
en een weg zoekt naar kruip- kostenpost, die volstrekt ir- komt omdat er nagenoeg met
ruimtes, kelders, volkstuinen, reeel is en uit vestzak-broek- wordt gecontroleerd zodat er
begraafplaatsen en sportvel- zak geld bestaat, bedraagt 2 nog steeds Duitsers/Engelsen
den en daar veel schade aan- miljoen gulden per jaar. Daar- en andere buitenstaanders
richt. Van daaruit stroomt het om noemen PWN en provincie parkeren, zodat als je 's avonds
in het boezemwater van het water uit de duinen duur.
laat thuis komt nog steeds
'Op het gebied van waterbe- geen parkeerplaats hebt
hoogheemraadschap Rijnland
en wordt het uiteindelijk via heer is er een toenemend teAls je dan belt waar de pareen omweg weggemalen naar kort aan schoon grondwater. keerwacht blijft, zeggen ze gede PWN-fabriek in Heemskerk. Drinkwaterbedrijven stappen woon dat ze 's ochtends zijn
Volgens de berichtgeving noodgedwongen over op het geweest, maar daar hebben de
willen PWN en provincie nu gebruik van het veel duurdere bewoners niets aan als ze 's
ook de restantwinning geheel oppervlaktewater,' zeggen ook avonds thuis komen. De verbeëindigen. Omdat het duin- dr. ir. J. Hassink en dr. P. Ver- gunningen gelden ook 's
water juist duur geworden zou eijken van de Landbouwuni- avonds en in het weekend
zijn. Hoe valt dit te rijmen met versiteit Wageningen m een ar- maar dan zie je niemand van
het voorgaande? Wel het zit zo: tikel m Trouw van 21 septem- de parkeerwacht.
Nu de peperdure waterzuive- ber. Het citaat illustreert nog
Dus de conclusie is dan ook
ringsfabriek er eenmaal staat eens hoe krankzinnig de beslis- dat we niet gaan betalen voor
een parkeerplaats maar voor
de 'parkeerproblemen' die niet
opgelost worden. Daarbij
komt nog dat de gemeente 10
procent meer ontheffingen
heelt uitgedeeld dan er parkeerplaatsen zijn dus komen
we altijd parkeerplaatsen tekort.

Bezuinigen op schoolzwemmen

H

Mijn conclusie is dat ik niet
ga betalen voor de problemen
die ik altijd al had. Advies aan
de gemeente: controleer ook in
het weekend en 's avonds laat,
want overdag zijn er nog nooit
problemen geweest.

dvertentieverkoop: H. van Zanten
loofd), M Oosterveld Regiokantoor Geouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
testers 421 B.Amstelveen Postbus 51,
180 AB Amstelveen. Tel (023) 571 7166
(023) 573 0497 E-mail' wmcomm®erscom nl
dvertentie-orderafdelmg Postbus 122,
000 AC Amsterdam Tel (020) 562 6278

P. Koper
Zandvoort

5626283

Zandvoort in 1929

ZANDVOORT - De meeste Zandvoorters
kennen hun woonplaats als hun broekzak,
maar er zijn maar weinig mensen die hun
woonplek vanuit de lucht hebben gezien.
Maandag verschijnt een boek van het Genootschap Oud-Zandvoort met luchtfoto's
van de badplaats uit de periode 1920-1970.
„Voor veel mensen zullen het oude vertrouwde beelden zijn," vertelt voorzitter Ger Cense van Oud Zandvoort.
Het boek bevat 22 zwart-wit luchtfoto's van
Zandvoort, afkomstig uit het archief van KLM
Aerocarto te Arnhem. De foto's laten het veranderende dorpsbeeld zien
De Skyline op deze foto uit 1929 laat van
rechts naar links zien. Hotel d'Orange, de Watertoren, de Strandweg, Groot Badhuis, Hotel
Seinpost (donker), Hotel Manna, Badhuis Zeeduin en Hotel Beau Site.
Op de foto is links de naar boven slingerende
Hogeweg zichtbaar. Van oorsprong is deze weg
aangelegd om het nieuwe Groot Badhuis met
koets te kunnen bereiken Halverwege deze weg
staat 'school A' (mulo) die later werd omgebouwd tot het politiebureau. Onder in het mid-

Foto KLM Acrocarto

den de m 1899 geopende trambaan naar Haarlem en Amsterdam
Bij het stationsgebouwtje stonden twee langwerpige bouwsels waarvan er één zichtbaar is
aan de noordzijde. Hierin werd tijdens drukke
dagen het teruggaande strandpubhek opgesteld om bestorming van trams te voorkomen
Het geheel was afgedekt met ijzeren golfplaten
waaronder het in de zomerzon gloeiend heet
werd. Zij die bezwijmden, werden dan om de
hoek in de parterre van het raadhuis op de
koele tegelvloer geliagd om bij te komen Hierdoor kregen de bouwwerken al snel als bijnaam
'schapenhokken'.
Verder rechts naast de trambaan 'school B',
nu het gemeenschapshuis en WV-kantoor
Links van de trambaan 'school D', nu de Hannie
Schaftschool De witte vlakte in het midden van
de foto is het 'Zwarte veldje', nu parkeerterrein
met ondergrondse opslag voor overtollig regenwater.
Dit is een voorproefje van wat het boek te
bieden heeft Ongetwijfeld zullen er meer oude
vertrouwde beelden naai' boven komen bij het
zien van het complete boek 'Oud Zandvoort
vanuit de lucht'.

o advertenties (020) 562 6271 Fax
656321.
'bonnementen (opgave, verhuizing, etc)
020) 562.6211
'bonnementsprijzen' ƒ 20,50 per kwartaal,
37,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar
1S.60 per kwartaal, voor postabonnees
elden andere tarieven
°sse nummers ƒ 2,10

DAGJE NAAR
DE BOULEVARD?

TOT KIJK!

Vragen over bezorging dondertussen 9-12 uur (023) 571 7166
andvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange'°ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

Hans van Pelt

MEUBELBOULEVARD
\kiiklui MiiiKkn< Muibtkn Oiso \,in
SLiipkanurt Liitiuni Stok. Muibi.kt.nkt \illuil

Amsterdam

woensdag 4 oktober 2000

Weekmedia 17

resenteert 4000 m2 met de mooiste
Keukens enjbadKamermeupels

VOOR EEN RUSTIG WOONGENOT
Wij zoeken
voor een
cliënt

geweldig uitzicht op

moet van binnen gezien worden

MARNIXV ST ALDEGONDESTRAAT12
ZANDVOORT
In gewilde woonomgeving goed onderhouden hallvrijstaande [
woning met Italiaanse patio en terras op het zuid westen op
steenworp atsland van strand duinen en centrum dorp Ind
entree hal modern toilet woonkamer met vloerdelen open
haard en schuifpui naar patio moderne woon keuken met in
bouwapp kast met c v deur naar gezellige patio met berging
in woonkamer open spillrap naar 1 e et slaapkamer met vaste
kast en ruim zonneterras hoofdslaapkamer moderne badka
mer met whirlpool/separate douche/toilet en wastafel doorloop
naar slaapkamer annex werkkamer
Alg MOET BESLIST VAN BINNEN GEZIEN WORDEN
- bouwjaar ca 1920 - woning volledig gerenoveerd 199B/1999
- aanvaarding in overleg
VRAAGPRIJS ƒ 585 000,- k.k

een

KARELDOORMANSTRAAT4/6
ZANDVOORT |
Met geweldig uitzicht op zee ligt op de 3e elage dit ruime ap
parlement met drie goede slaapkamers en zonnig balkon op |
het zuid westen Strand winkels en openbaar vervoer op loop
afstand
Ind Entree hal/woonkamermet uitzicht op zee en toegang tot l
balkon twee goede slaapkamers met wastafel eenvoudige keuken hoofdslaapkamer badkamer met ligbad/loilet/wastalel
Alg * Grotendeels kunststof kozijnen
' Bijdrage Vereniging Van Eigenaars ƒ 242 • per maand

vrijstaand
woonhuis

VRAAGPRIJS ƒ 439 000,- k k

RiïïraN Makelaardij o.g.
De Zandvoortse makelaar die staat als een
huis voor aankoop, verkoop, taxaties.

TOLWEG 26
ZANDVOORT
Op goede lokatie nabij duinen gelegen halfvrijstaande woning
met voor zij- en zonnige achlertum op het zuid westen Oprit
voor meerdere autos en een grote garage
Ind entree gang met toilet ruime kelder met c v L woonka
mer met openhaard en toegang tot de tuin aangebouwde e
nvoudige keuken met geiser bijkeuken met keukenblok 1eet
slaapkamer met douche slaapkamer met wastafel en inbouw
kast slaapkamer voorzijde badkamer met ligbad/loilefdubbe
Ie wastafel 2e el vaste trap naar overloop kamer met dakka
pel bergkamer berging
Alg " Oprit met ruime garage * Aanvaarding m overleg
* Nabij waterleiding duinen gelegen
VRAAGPRIJS ƒ 795 000,- k k

Kom ook op zondag

MAKELAAR

16.00 uur naar
kinderdagverblijf
"PIPPELOENTJE"
voor de halfjaarlijkse

SNOWBOARD^

-GEOPEND MA.T/M VRIJ. 9.30TOT 18.00
;;K:VKOOPAVOND: DONDERDAG

VRAAGPRIJS ƒ 399 000,- k k

Burg.Nawijnlaan 101,Zandvoort

Pak nu de bon voor nieuwe miljoenen-prijzen

iljoenenjacht
POSTCODE
begonnen!
7MILJOEN

'

Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen!

.

Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 (99 cpm)
Prijzen van 4-10 t/m 10-10

• Carlton kofferset
• Grundig TV
• Fuji digitale
fotocamera
• Bosch Dremelset
• Grundig TV-combi

Kijk elke zondag 22.OO uur TROS TV2 naar Postcode Loterij 1 tegen 1OO
met Caroline Tensen.

Pak nu uw kans op de
miljoenen-hoofdprijzen in
de Extra Trekking op
3 november, in het
spectaculaire programma Domino Day. Zoals
de Wijkprijs van
3,1 miljoen gulden, de
speciale PostcodeStraatprijs die kan
oplopen tot 3,1 miljoen
gulden en honderden
wintervakanties-naar-dezon! Kijk voor meer informatie in de mailing in uw
brievenbus. Natuurlijk

ZANDVOORT
DR J G MEZGERSTRAAT77
In gebouw Ruyterstede" modern dnekamerappartement op l
de derde woonlaag nabij strand openbaar vervoer en winkels
Onbelemmerd uitzicht over Zandvoort
Ind entree/gang met kastenpartij L woonkamer met balkon en
semt open keuken (2000 vernieuwd) slaapkamer met kasten
wand kantoor/logeerkamer badkamer met ligbad en wastafel
toilet met fonteintje berg-<ast met wasmachine aansluiting
Alg Afzonderlijke berging op de begane grond
Maandelijkse bijdrage ƒ 253
Vloer deels marmer en laminaat
Bouwjaar ca 1990
Oplevering m overleg

Charmant vrijstaand goed onderhouden dubbel woonhuis met
zonnige achtertuin op het westen en grote garage nabij open
baar vervoer winkels en op steenworp afstand van het strand
gelegen Nummer 7 (verhuurd)
Ind vestibule/gang woon eetkamer keuken badkamer met
douche/toilet aangebouwde stenen berging alsmede een vrij
staande stenen berging patio op het westen
1e et slaapkamer met groot zonneterras twee slaapkamers
Nummer 7A Ind entree/hal met kelderkast woonkamer slaapkamer keuken douche/toilet vnjstaande stenen berging grote
garage voor twee kleine auto s Zonnige tuin op het westen
1e et drie slaapkamers met diverse mbouwkasten 2e toilet
Alg * Bouwjaar 1910 * Aanvaarding in overleg
* Nummer 7A is leeg te aanvaarden
VRAAGPRIJS ƒ 575 000 - k,k In euro ca 260 924 - k k

kïnderkledingverkoop
van topmerken MM!
alles 50 % korting

AMSTERDAM, Churchilllaan 83,020 6625 988

zo te betrekken

ZANDVOORT

VAN SPEIJKSTRAAT7-7A

ST>OR.XSWEAR

300 stuks
CASUAL
+
snowboard
jacks
in huis!

teL 235715531
°
fax 023 571 9127

SWM

NVIVI

ZANDVOORT l

Ruim en verzorgd appartement gelegen op de 3e etage met
uitzicht op zee boulevard en plein in centrum dorp en nabij
openbaar vervoer Het appartement heeft een balkon aan landén zeezijde en het gebouw is voorzien van een lift Ind entree
vestibule ruime hal riante L vormige woonkamer met open
haard en balkon met uitzicht op zee Hoofdslaapkamer met
vaste kast moderne keuken met mbouwapp toegang tot balkon 2e slaapkamer met vaste kast en wasmachine aansl toi
let badkamer met ligbad en wastafel met ombouw
Alg - servicekosten mcl verwarming warm/koud water
- oppervlakte ca 100m;
- aanvaarding in overleg
VRAAGPRIJS ƒ 525 000,- k k

charmant woonhuis

van 12.00 uur tot

WINTERSPORT - OUTDOOR -

Passage 36-40, Postbus 413
2040 AK Zandvoort

BURG VAN FENEMAPLEIN 10/6

speelt u ook voor de
maandelijkse prijzen zoals
de Postcode-Jackpot die
nu 7 miljoen bevat, de
Postcode-Kanjer die dit
jaar 37,2 miljoen telt, plus
alle prijzen in het TV-spel
PostcodeLingo.
Nog geen lid? Vul vandaag nog de bon in en pak
uw kans op al die miljoenen guldens. Want als uw
hele wijk miljoenen wint
en feest viert, wilt u er
toch niet buiten vallen?
Dus doe mee!

Postcode Loterij

1 tegen 100
Uw antwoord is
tienduizend gulden

waard!

Notaris mr PJ N van Os m Amsterdam heeft de trekkir g van september 2000 vern ht. Van de winnende lotnu Timerszijn de laatste dneci fers weggelaten, want ledere deelnemer m dezelfde
postcode wint -tot 1 000 gu Iden- dezelfde prijs BIJ pnjzen van tien en vijf gulden w nt zelfs de hele wijk. Daaro n zijn bij die prijzen ook de etters weggelaten Prijzen 1 oven 1 000 gulden
worden belast met 25% karisspelbelasting Maximaal 499 loten per postcode Pnjze n worden automatisch op u w rekening overgemaakt. Z etfouten voorbehouden

1013
1013
1018
1018
1025
1034
1042
1053
1063
1064
1078
1080
1082
1113
1121
1180
1181
1273
1309
1311
1324
1351
1399
1424
1426
1501
1536
1621
1662
1716
1738
1751
1757
1771
1777
1783
1784
1906
1931
1941
1947
2022
2071
2101
2111
2141
2150
2241

CN
TG

25,5O,7O,TJ
25,CM
25,XT
50,7O,PA
7OO,AP
25,NG
25,RW
25,5,HA
25,LL
25,VL
5O,5,XX
7OO,JV
25,10,7O,PG
25,5,VP
25,CB
25,5,1O,5,GV 7OO,1O,VX
25,1O,CC 500,7O,70,XN
25,7O,1O,7O,5,10,JX
25,RX 70O,CM
5O,XN
5O,VJ
7OO,1O,70,RP
5O,-

3192
3195
3233
3311
3317
3351
3435
3505
3509
3511
3527
3564
3723
3754
3765
3775
3776
3813
3844
3850
3853
3985
3991
4005
4021
4126
4130
4141
4207
4251
4310
4331
4336
4382
4438
4451
4472
4484
4533
4561
4624
4641
4697
4701
4702
4714
4826

•MEI
5321 H J
in Hedel

met
7 winnende loten

ƒ 25.000,voor elk lot
en voor

5321 HJ 013

extra: een BMW!

www.postcodeloterij.nl
NOS Teletekst 550/551 f
RTL Text 882
Uitslagenlijn:

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Uitslagen trekking september 2000

0909-0088 (95 cpm)
Zetfoutin voorbehouden

?5fK
9Ri2
2514
2525
2543
2563
2565
2585
2611
2636
2651
2651
2671
2719
2728
2802
2805
2830
2901
3008
3012
3023
3034
3038

BC
AT
VA
ZC
WL
LT
AC
HL
JC
XH
AK

ME
VA

EP
NP
BC
NZ
NL
BK
BZ
BX

TA
GE
AG

5,5O,700,50,50,5O,5,25,5,70,25,700,5O,70,25,7O,25,7OO,7OO,7O,5O,7O,25,25,7O,7O,5,7O,7O,7OOO,7O,5O,5,25,25,25,5,25,7O,70O,25,5O,25,7O,50,5O,7OO,-

4827
4837
4837
4941
5012
5014
5015
5025
5038
5047
5051
5103
5141
5144
5237
5261
5321
5344
5383
5384
5388
5397
5402
5404
5422
5432
5473
5491
5528
5581
5621
5632
5642
5643
5663
5665
5701
5708
5721
5730
5741
5856
5872
5975
6026
6031
6045

LR

25,70,CW
25,VE
25,G D 500,HL
50,70,TB
25,MJ
25,SH
5O,LE
25,ET
25,5,7O,7O,EG 7OO,7O,AS
7OO,7O,7O,GP 7OO,5,GA
5O,MG 7OO,7O,7O,KD 5OO,7O,5,VT
25,7O,CD 7OO,EC
50,70,RR
25,CE
25,RT
50,CN 7OOO,WL
25,7O,XZ
7OO,CM
5O,7O,5,EG 7OO,7O,7O,-

6074

6081

5,-

NN

6097 AN

700,-

6132 BA
6133
6162
6171
6213

5O,7O,7O,10,70,-

6861
6903
6955
6961
7003
7021
25,- 7081
7O,- 7118
25,- 7130
25,- 721 1
25,- 7231
25,- 7245
50,- 7327

6228 G D
6273

AK
AC
GV
SL

6281
6419
6461
6511

6834 EK

50,- 6851 BT

6544 PJ

BV
EX
ZZ
HK

GC
AB
EN

25,500,50,50,70,25,70,500,10,1O,5,1O,5OO,5O,5O,-

7607
7621
7668
7683
7722
7770
7841
7902
7907
7933
7949
7986
8001
8015
8085

GR
EB

25,ÏOO,7O,25,50,70,25,7O,70,7O,7O,7O,7O,7O,25,-

8397
7O,8397
7O,8427
7O,XA
8472
7O,PV
8514
7O,8517
7O,CJ
8554
7O,8565
7O,8566
70,8607
5,8861 JA
25,8881
7O,8892
7O,8923 BZ
25,AR
9031
5,9079
70,9101 AZ
5O,9200
7O,9311
7O,9312 P V
5O,9321 XD
25,9406 TG
25,9422 TA
5O,9444 PN
25,9461 HX
25,9501
70,9581 DD
25,9602 JA
25,9619 TC 70OO,9651
7O,9731
70,9771
70,9871
7O,9901 CH
7OO,,<•
-•< - . »
9912 PA
25,9942
5,8111 CM
5O,- 9965 RB
25,8148
7O,- 9972
7O,8222 AD 7OO,8231 CS
5O,• ••
8253 AG
25,8264 AC
5O,8338 SV 5OO,8356
7O,8375
70,8375 BG
25,8391 MA
25,'NcP

Postcode-Jackpot september
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(dit is een niet-verkocht lotnummer)

Stand Postcode-Jackpot oktober -
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6601
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6814
6814
6825
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N

KT
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HJ
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x

i ^

-

50,50,5,1O,5O,5,25,25,25,700,25,-

, x J > J

7345
7361
7425
7480
7489
7491
7521
7544
7556
7577
7600

CA

XD

XC
CL
AD

-,*

7OO,70,10,7O,7O,50O,7O,25,F--,25,7O,-
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Live muziek in Bastille
ZANDVOORT - Eddy Walsh
treedt donderdagavond 5 oktober weer op in La Bastille
aan de Haltestraat. Hij trakteert de gasten op een feestspektakel met muziek van
Wolter Kroes tot René Froger.
Bezoekers kunnen meezingen.
Kindcrkamp
ZANDVOORT - De stichting
Changmg Move
Support
houdt van 21 tot en met 24 oktober een piratenkamp in Zeewolde. Dit kinderkamp is geheel gewijd aan het thema
avontuur. De kinderen gaan
ook een dag naar Six Flags. De
kosten zijn 250 gulden. Informatie en inschrijven bij Leo
Determan (571.7787) en Ingrid
Drommel (571.4318).

woensdag 4 oktober 2000

Kubuswoningen en minilandhuizen

Havenmnseum

ZANDVOORT - 'Vannu' vertrekt donderdag 12 oktober
naar het Open Havenmuseum
op het Knsm-eiland in Amsterdam. In de passagiershal is
momenteel een tentoonstelling te zien van bekende fotografen. Geïnteresseerden kunnen de trein nemen vanuit
Zandvoort om 10.18 uur. Dan
met lijn 28, 32 of 89 naar het
Azartplein. Bij aankomst
wacht een gratis kopje koffie in
de Kompaszaal. De entree bedraagt 7.50 gulden. 65-plussers
betalen vijf gulden minder.

Voor altijd samen

HAARLEM - De bekroonde
kinderboeken-schrijver Guus
Kuijer zal zaterdag 14 oktober
tussen 15 en 17 uur voorlezen
en signeren. Hij doet dat in de
Haarlemse boekenwinkel Kiekeboek aan Gierstraat 6. Een
week eerder is de bekende illustrator Sandra Klaassen in de
jeugdafdeling van de Stadsbibliotheek. Om 11 en 12 uur zal
ze samen met kinderen wat tekenen en boeken signeren.

Info dannkanker

HAARLEM - In het Spaarne
Ziekenhuis houdt het Integraal Kankercentrum Amsterdam een voorlichtingsbrjeenkomst over ondersteunende
zorg bij darmkanker. Er komt
een aantal vragen aan de orde
zoals die over voeding en het
ontstaan ' van 'darmkanker.
Ook komt aan de orde hoe patienten met deze ziekte om
kunnen gaan en wat de sociale
en maatschappelijke gevolgen
zijn. De bijeenkomst is bedoeld voor ex-patiënten, hun
naasten en overige geinteresseerden. Op dinsdagavond 10
oktober tussen 19.30 en 21.45
uur.

oor

'Help. Help. Help. Wie heeft onze Puce
gezien?' Dit wanhopige berichtje over een
weggelopen kat hangt aan een dunne stam
in het begin van de Max Euwestraat. Het
boompje zal, net als de huizen, zo'n tien jaar
oud zijn. In een grote lange lus loopt de
straat met zijtakken en pleintje van de
Kostverlorenstraat tot aan de Sophiaweg
naast het Visserspad en alles heet
gewoonweg Max Euwestraat. Er was
blijkbaar geen enkel roemrijk persoon die
de buurt met Euwe kon delen of de fantasie
liet het afweten.

de badplaats door
Als elke seconde telt

Het helmgras van de duinen is te zien door het keukcnraam

M

OEDER INGRID en
dochter Cindy rijden
met blosjes op de
wangen van het fietsen de straat in. Ze hebben gewinkeld in het dorp. Ze behoren tot de eerste bewoners van
de buurt. „We stonden op de
reservelijst, maar we hadden
de mazzel dat er wat mensen
afvielen, "zegt Ingrid. „We kwamen met twee kinderen van
een flat in de Keesomstraat,
dus we waren er heel blij mee."
„Het fijne is dat het dorp pp
loopafstand ligt en dat we hier
de rust hebben." Intussen
rommelt de vijftienjarige Cindy in het plastic tasje van haar
moeder om er toch maar zeker
van te zijn of ze het juiste heeft
gekocht. Ze heeft veel vriendinnen in de straat en ze vindt
het er niet saai.
Moeder en dochter wonen in
het zogenaamde grijze gedeelte van de Max Euwestraat, die
na een minipleintje vooral uit
bruinrode baksteentjes is opgetrokken. Zilvergrijze stenen
met blauwe tussentinten en
zwarte daken gaan dan over in
meer boerderijachtige kleuren
van baksteentjes met groen en

crèmekleuren.
Leonora Zwemmer is in gesprek met haar moeder. Haar
kinderen Aicha van driejaar en
Hichem van zeven jaar spelen
in de tuin. Nour van elf is nog
op school. Zes jaar geleden
verhuisde ze van het Palace
Hotel naar deze buurt. „Mijn
man was de eigenaar van het
hotel. Hij is helaas verleden
jaar plotsklaps overleden door
een hartstilstand," vertelt ze
openhartig over deze verdrietige gebeurtenis. „We hadden
een dubbelappartement met
een schitterend uitzicht. Maar
mijn man was ook constant op
zijn werk en met twee kleine
kinderen heb je toch eenzame
opsluiting op zo'n flat," vind
Leonora.
„Er was een zwembad," lispelt peuter Aicha vanaf haar
arm; ze is het duidelijk niet
met haar moeder eens. „Er
rijdt hier uitsluitend bestemmingsverkeer op dit doodlopende stukje, buiten dan de
automobilisten die een sluiproute denken te hebben gevonden bij een file," lacht ze.
„Dus toen Aicha nog een baby
was, kroop ze soms wel stie-

'Man on the moon'

Ongewenste logé
ZANDVOORT - Een 24-jarige man zonder vaste woon of
verblijfplaaats werd vorige
week woensdag door de politie
aangehouden wegens lokaalvredebreuk. Hij bleek al enkele
dagen in het scoutinggebouw
aan de Rockaertsduinweg te
overnachten. De politie was
eerder op de avond binnen geweest omdat er een vermoeden was van inbraak. De agenten troffen echter achtergelaten spullen aan. Om drie uur 's
nachts kon de illegale bewoners wel meegenomen worden.

Tijger

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden: en nïet-leden een bijzondere film. in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en geen pauze
tussendoor. Vanavond: 'Man on the moon'.
an On The Moon' is de levensverfilming van de Amerikaanse komiek Andy Kaufman. Jim Carrey kruipt in de
huid van de innovatieve, excentrieke en raadselachtige stand-up
comedian Andy Kaufman. Andy Kaufman, geboren in New York
in 1947, debuteert op het toneel met het zingen van kinderliedjes
in diverse clubs.
In een van die clubs wordt hij opgemerkt door manager George Shapiro, die zijn talent ontdekt en hem contracteert. Het
publiek is erg enthousiast over Kaufman's optreden. Echter in
de uitvoering van de louche en onbeschofte nachtclubzanger
Tony Clifton toont het publiek haar afkeer. Het publiek weet
echter niet dat Andy de rol speelt van Tony Clifton.

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne

5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(CPA).

Tijger is een gecastreerde
kater van twaalf jaar oud. Zoals op de foto te zien is, is hij
cypersgrijs. Tijger zou graag
van zijn oude dag willen genieten bij mensen die hem een
krabbeltje achter zijn oor kunnen geven. Hij is namelijk erg
aanhalig. Een tuin is voor Tijger niet zo belangrijk. Hij heeft
het binnen prima naar zijn zin.
Eigenlijk vindt hij alles best,
zolang hij een lekker mandje
heeft om in te slapen en veel
geknuffeld wordt. Wie komt
Tijger ophalen en geeft hem
een fijn thuis voor zijn oude
dag? Tijger is te gast bij het
Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt net als alle ander loges een nieuw thuis. Informatie: het Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

oog
en

Kostverlorenpark

ZANDVOORT - De heer
Cense van het Genootschap
Oud Zandvoort zal vrijdag 6
oktober een lezing houden
over het ontstaan van het
Kostverlorenpark en de geschiedenis van Zandvoort vanaf 1600. Het wordt een interessante middag met dia's. Om 14
uur in Triton, de toegang is
gratis.

Met

Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Na 20
uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe en don geldt: avonddienst (18-20 uur) Zeestraat
Apotheek, (tijdelijk gehuisvest
op) Engelbertsstraat 90a,
5713073. Voor vrij tot en met

Periode 23-29 september
Geboren: Jordey Marco, zoon
van Jacobus Marcus Margaretha Castten en Thérèse van der
Lee; Danny, zoon van Marin
Valies en Danielle Schilpzand.
Overleden: Frederik Wilhel-

don geldt: avonddienst (18-20
uur) en weekenddienst (zat.
11-12.30 en 17-18, zon. 11.3012.30 en 17-18) door de Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185. In het weekend is de Centraal Apotheek
pp de Gedempte Oudegracht
in Haarlem zaterdag en zondag de hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

mus Lambertus Dijkman (72);
Josefina Alexandra van Weele
(35); Harry Goedhart (62); Robert Rudolf Balk (43); Jansje
Termaat-Kraaijenoord (89);
Christina Maria Romjjn-Duineveld (95); Petronella Catharina Hokkeling-Van Niel (82).

Hervormde Kerk: zondag 10.30 uur ds G.H.N. Germans. Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur dr G.J. van Butselaar. Agatha
Kerk: zaterdag 19 uur pastor D. Duijves, zondag 10.30 uur pastor
D. Dijves. NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 10.30
mw ds L.C.M. Blomjous. Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur ds
M.J. Ridder.

kem over de weg."
Oma Zwemmer wijdt nog
eens enthousiast uit over hoe
mooi het in het appartement
was en zegt over het grote huis
met de nog grotere tuin achter
haar dat dat eigenlijk een stuk
kleiner oogde dan de flat. De
familie woont dan ook in het
stukje dat gevuld is met de zogenaamde vrije-sectorwoningen, die naar eigen smaak gebouwd mochten worden. En
dat smaken verschillen, is te
zien. De een verkiest een grijze
kubuswoning met rode kozijnen, de ander voelt zich meer
thuis in een minilandhuis.
Lieske Minkman staat in
haar weelderige bloementuintje. Ze maakt een bloemstukje
voor een zieke collega. „Het is
geen straf om dit te doen, het is
mijn hobby," legt Lieske ten
overvloede uit. Achter in de
tuin houdt ze kippen, konijnen
en vogels. „Mijn man Willem
komt van een boerderij, dus
dat blijft trekken."
De van oorsprong Friese
Minkman kwam via Arnhem in
Zandvoort terecht. „Ik kom uit
Pingjum, dat ligt tussen Harlingen en Bolsward in. Al op

Max Euwestraat
De Max Euwestraat loopt vanaf de Kostverlorenstraat
met een boog over het terrein van de vroegere Clarastichting
naar de Sophiaweg. De straat is vernoemd naar de Nederlandse wiskundige en schaakgrootmeester prof. dr. Machgielis Euwe (1901), meermalen Nederlands kampioen en in
1935 wereldkampioen. Een der gewonnen partijen werd in
Zandvoort gespeeld en ging de schaakgeschiedenis in als 'de
parel van Zandvoort'. Max Euwe overleed in 1981. De opening van deze straat werd op 3 oktober 1990 verricht door
zijn weduwe.
jonge leeftijd ging ik een opleiding doen voor kleuterjuf op
een medisch kinderdagverblijf
in Arnhem, want bij ons in de
buurt was er geen toekomst
vpor jongeren," vertelt Lieske,
die peuterjuf is van de 'Duinpiepers' bij de Beatrixschool
„Willem, die al jaren bij de
gemeente werkt, en ik hebben
jaren op kleine kamertjes gewoond, dus toen we een flat in
Keesomstraat kregen aangeboden, waren we dolgelukkig.
Maar ja, een eigen huisje met
tuintje is nog net lekkerder,"
lacht ze tevreden. Achter haar
wuift het helmgras van de duinen door het keukenraam. „Ik

Woondecoraties
met Europese
allure bij De Troon
ZANDVOORT - „Bij ons
vindt de klant nou net dat ene
bijzondere accessoire uit Toscane of die aparte kroonluchter uit Brussel. Even dat speciale accent in je woonkamer
aanbrengen en je hele interieur
krijgt een andere sfeer," vertelt
de enthousiaste Cora Khjn. Samen met haar partner Udo Bos
heeft zij zaterdag de deuren
geopend van atelier De Troon
aan de Zeestraat 56.
Cora Klijn is een bekende
naam in Zandvoort. Negen jaar
lang heeft zij op hetzelfde
adres een schoonheidsinstituut en kapsalon gerund. „Nu
ga ik doen waar eigenlijk mijn
hart ligt," legt Cora uit. „Ik
combineerde al jaren mijn kapsalon met mijn atelier. Daar
geef ik cursussen in het maken
van porseleinen poppen. Daarnaast ben ik mij gaan bekwamen in de diverse technieken
van bijvoorbeeld het Fresco
schilderen en het vervaardigen
van tuinornamenten. Ik ben
zelf gek op alles wat met wonen te maken heeft. Ik sta te
popelen om samen met Udo
onze klanten te verrassen met
onze ideeën en bijzondere collectie woonaccessoires."
De romantische charme van
het pand waar De Troon gevestigd is, leent zich perfect
voor de huis- en tuindecoraties
die zij verkopen. „Ons pronk-

Foto Kann Schut

m.

Berichten
en tips voor
deze rubnek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

e

stuk is de barok fauteuil uit
Italië. Het unieke van deze zetel is dat hij in honderden soorten stof geleverd kan worden.
Het houtwerk kan ook in allerlei stijlen en kleuren worden
uitgevoerd," vertelt haar partner Udo enthousiast. „Als ik
aan honderd mensen de fauteuil zou verkopen, zou deze er
honderd keer anders uitzien."
Samen met Cora spoort hij
aparte accessoires en meubeltjes op en geven er vervolgens
hun eigen accentje aan. „Cora
heeft de smaak en de ideeën en
ik voer de plannen uit, een perfect team toch," lacht hij.
„In mijn vitrine zal ik maandelijks aankondigen voor welke workshops en cursussen de
klant zich op kan geven," vertelt de creatieve Cora. „Ik heb
bijvoorbeeld klanten die op
zo'n creatieve manier hun vrijgezellenfeestje geven. Of nu
eens op een andere manier hun
verjaardag willen vieren. Ze
nodigen dan zes vriendinnen

loop en fiets zo de duinen in.
Het Kostverlorenpark hier
achter en dat is ook zo prachtig."
„Of ik me wel eens onveilig
voel zo aan de rand van de duinen' Niet echt, maar ik fiets
wel hele stukken in mijn eentje
naar Kraantje Lek en naar
Haarlem. Dan lees ik m de
krant dat er weer eens een
vrouw van haar flets is getrokken. Tja, dat soort dingen gebeuren toch meer dan vroeger.
Je leest zulke enge dingen tegenwoordig.
Ja, het is een rare tijd."

Het was geen zaak van leven of dood. Toch heeft het lang
wegblijven van een ambulance vorige week bij omstanders van
een ongelukje verontwaardiging gewekt. Die omstanders hadden namelijk de politie gebeld toen een oudere vrouw donderdagmorgen ten val kwam op het Gasthuisplein. Dat gebeurde
om vijf voor half elf. De politie was vrij snel ter plekke en belde op
haar beurt weer de ambulance. Om kwart voor elf- ambulances
uit Haarlem hebben ongeveer een kwartier aanrytijd - was er
nog geen ambulance te zien. Pas tegen elven hoorden de omstanders een ambulance in de omgeving rondrijden, op zoek
naar het Gasthuisplein Omdat de politie het vermoeden had
dat de chauffeur in de smalle straatjes de weg niet kon vinden,
ging ze op onderzoek uit. Om elf uur kwam de ambulance via de
Noorderstraat het plein oprijden. De vrouw werd van de natte
straatstenen getild en op de brancard gelegd. Een vraag aan de
politie-agente waarom de ambulance zo lang wegbleef, beantwoordde ze met een geruststellend: „Dat lijkt maar zo. Hij was er
binnen de aanrijtijd." Sinds wanneer doet de politie aan politiek?

Circus smaakt naar meer

Het initiatief van Oranje Nassauschool-directeur Ton Bavinck
en het circuit om het Staatscircus van Moskou naar Zandvoort
te halen krijgt een vervolg. Vorige week vrijdag konden 599
basisschoolkinderen genieten van een gratis voorstelling. Ze
keken hun ogen uit toen de clowns, acrobaten en Bengaalse
tijgers in actie kwamen. De bedoeling is nu om met de hulp van
een aantal sponsors het circus elk jaar hier naar toe te halen.
Misschien iets voor Het Circus?

Zeg het met (minder) bloemen

Nelleke van Koningsveld
uit en in overleg kijken we welke workshop het meest geschikt is. De gezellige creatieve
ochtend of middag wordt afgesloten met een uitgebreide
lunch."
Cora geeft cursussen in frescoschilderen en decoupage. Zij
beschikt ook over de kunst om
tuinornamenten te vervaardigen van textiel. Door een speciaal procédé worden ze dan
geschikt om buiten neer te zetten. "
„Spiegels uit Brussel, replica's uit Toscane en consoles
uit Versaiiles. Eigenlijk is Europa al vorstelijk verenigd bij
De Troon," aldus de trotse eigenaars. „Alleen kan er nog
niet in euro's betaald worden."

Pole Position
is trendwatcher
en trendsetter

ZANDVOORT -150 pagina's
telde zijn afstudeerproject aan
de heao. Het onderwerp? Zijn
zaak Pole Position, want hij
had al een eigen bedrijf voordat hij afgestudeerd was. Ferry
Verbrugge (25) is een schoolvoorbeeld van iemand die het
ondernemen in zijn vingers
heeft. Sinds drie jaar leidt hij
met veel succes Pole Position
in de Kerkstraat 18 en 33.
Ferry is niet alleen een
trendwatcher maar zeker ook
een trendsetter. De winterperiode gebruikt hij voornamelijk
om veel circuitparken en beurzen in Europa te bezoeken.
„Als iets wat ik zoek niet te
koop is, laat ik het speciaal
maken. Dankzij mijn uitstekende contacten in het Verre
Oosten durf ik dat ook aan.
Maar als ik bijvoorbeeld duizend modelauto's of babypakjes exclusief laat maken, zijn
daar al zeshonderd van verkocht. Ik hou van beperkt nsico nemen. De aluminium stepjes had ik al ver voordat het
een rage werd in mijn winkel.
Binnenkort krijg ik weer een
superpartij binnen: betaalbaar
en van een goede kwaliteit,"
vertelt Ferry.
Veel vaste klanten en echte
auto- en motorliefhebbers behoren tot zijn klantenkring.
„Service verlenen vind ik een
belangrijk goed. Daarom ben
ik nu een computerprogramma aan het samenstellen waarmee ik precies bijhoud welke
klant wat koopt. Zodat ik ook
kan adviseren wat er aan hun
collectie ontbreekt. Dankzij
mijn website bereik ik mijn
klantenkring 'all over the
worlcT. Vorige week heb ik nog
een leuke export gedaan naar
een oliesjeik in Saoedie-Arabie. Kijk dat vind ik nou leuk."
25 jaar, een bloeiende zaak
en een veel belovende in- en
export, wat wil Ferry nog
meer? „Oh, ik zit altijd vol met
plannen. Myn radaren draaien
24 uur per dag, ik ben altijd
bezig met visies voor de toekomst. In rrüjnpandje op nummer 33 ga ik iets heel leuks
doen. Het is nu nog een beetje
te vroeg om te onthullen wat,
maar het belooft weer een
knaller te worden."
Cora Klijn en Udo Bos vinden de Barokstoel uit Italië hun pronkstuk
Marleen Grotenhuis

Het dorpscentrum krijgt een vriendelijkere uitstraling vanwege
de vrolijke bakken met geraniums aan de lantaarnpalen. Het
begint waarempel op een echt toeristencentrum te lijken! Het
woord 'Beeldkwaliteitsplan' schiet je dan meteen door het
hoofd. Het is alleen jammer dat de gemeente heeft aangekondigd om te bezuinigen op bloembakken. Om precies te zijn: om
deze minder te vervangen...
Het Zandvoorts Nieuwsblad heeft een leuke tip: In de Kanaalstraat zitten twee spijkerbroeken gebroederlijk naast elkaar op
een bankje in de voortuin. Aan de onderkant van de pijpen
steken oude schoenen, aan de bovenkant pieken bloeiende planten. Een aardig alternatief voor de bloemenbak. Een ouwe broek
kost niets en er is altijd wel een tuinder te vinden die een stekkie
kan missen.

Koekjesdieven
Ze zijn onweerstaanbaar, de musjes op de terrassen aan het
Kerkplein. Veel toeristen kunnen de verleiding dan ook niet
weerstaan om hun koekje met de bedelende boefjes te delen.
Natuurlijk vinden de ondernemers het minder prettig. Want de
kruimeldieven worden gevolgd door kraaien en duiven. En vooral de laatsten zijn niet geliefd vanwege het onderpoepen van
stoelen en tafels. Bij café-restaurant Queenie, het meer chiquere
etablissement van het rijtje zullen we maar zeggen, hangt dan
ook een briefje op het terras met het verzoek de vogels met te
voeren. Helaas zagen we dat te laat en was het koekje al op. Met
dank van de gevleugelde vriendjes.

Toch een behoorlijk bedrag

De Zandvoortse afdeling van de Landelijke Nierstichung heeft
vorige week toch nog 2046 gulden aan de deur weten op te halen.
Vorig jaar was dat drieduizend gulden. Het aantal collectanten
was dit jaar drastisch teruggelopen. Ze lieten het afweten wegens ziekte of vakantie. Elf mensen gingen deze keer de straat
op
ADVERTENTIE

oktober
Speciaal voor de lezers van
MetZandvo&rts Nieuwsblad

Onbeperkt
Heerlijke
Zeeuwse mosselen.
Geserveerd met 3 soorten sausjes,
stokbrood en Franse frietjes,
natuurlijk geniet u gratis van ons saladebuffet!

ƒ 32,50 per persoon
Lekker gezellig !
Pet voor reserveringen
O23 B7BO7BO
WORIDWIDF HOSI'ITALITY

•GOLDENTÜLIF
Burg. van Alphenstraat 63, 2041 KG Zandvoort

woensdag 4 oktober 2000

Weekmedia17

Avondje uit?

Dansen!!!

DANSCENTRUM EN DANCE MASTERS

AD DE BRUIJN - BONEL
telefonisch inschrijven! dagelijks van 12.00 tot 21.00 uur
Aanvang cursussen vanaf zondag 24 september
Meer gezelligheid enkwaliteit voor een uiterst feeste^
Beginners clubs op 5 avonden van dé week. Kunt u niet op de ene
avond, dajn kornt u toch gewoon op eêh andere avond!
Priyélessènm
Bij ons onbeperkt gratis parkeren!

Of wij meedoen
aan de wijnmaandP
Nou, eigenlijk vinden we bij Dirck III
een speciale wijnmaand een beetje
onzin Elke maand hebben we immers
meer dan voortreffelijke wijnen. Maar
om uw eventuele privé wijnfeestje niet
te verstoren, heeft onze vinoloog de
volgende suggestie uit de kelder
gehaald De hele maand oktober bij
Dirck III, een pracht van een Zuid-

afnkaan, Drostdy-Hof Steen of Cape Hardys Stamp of Australia
Cabernet Sauvlgnon Semillon Chardonnay
Red: ƒ7,98. En per doos van 6 stuks: Shlraz
of Riesling Gewurztraminer
ƒ45,00. Overigens, als u deze
advertentie goed bekijkt, is het bij
Dirck III ook Havana Clubmaand,
bokbiermaand en zelfs Ketel 1
jenevermaand Het is altijd feest bij Drie harmonieuze wijnen met een uitgesproken
karakter Da Shiraz Cabernet Sauvignon heeft
ons, het is maar dat u het weet.
een fruitig karakter Daarnaast Is de frisse
witte Semillon Chardonnay limoen cltrusachllg
van aard Tot slot is er de halfdroge Riesling
Gewurztramlner eigenwijs door z n kruidigheid

Een pracht van
een Zuidafrikaan

Ballroom- en Latijns-Amerikaanse beginners danscursus
van 8, 13, 18 of 26 lessen vanaf 100,- p. pers.

Drostdy-Hof

In Partycentrum
v.d. Adel
1185 ZP
Amstelveen
Touwslagerij 11

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
verzorgt onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg ACTA telt
ruim 850 studenten en heeft meer dan 500 medewerkers in
dienst In de eigen klinieken worden dagelijks circa 600 patienten behandeld De centrale organisatie is gevestigd te Amsterdam ACTA heeft tevens de beschikking over een dependance m Den Haag
Wij zoeken met spoed voor de hoogleraar Orthodontie per
direct een fulltime

Personeel gevraagd
Algemeen
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Snelgroeiend reclamebednjf heeft plaats voor
35 MENSEN M/V
Ben je ambitieus en heb je commerciële
ervaring, kom dan snel langs voor een
observatiedag Wij bieden een goede werksfeer,
hoge verdiensten en begeleiding
Reageer nu 020-6343702
Leuke BIJVERDIENSTEN, tot
ƒ315 p/dag1 De Bijbanenlijn
0900-520 5201 (1,5 gpm) of
postb 4016, 3006 AA R'dam

Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ245,- p /dagi
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)
of pb 4016, 3006 AA R'dam

Administratief/kantoorpersoneel
(\(j

3^

V*

Stichting Welzijn Binnenstad

is een organisatie voor welzijnswerk in de binnenstad van
Amsterdam en verricht haar werkzaamheden op de terreinen
van Kinderopvang, Buurt-Jiener/Jongeren- en Speeltuinwerk,
Maatschappelijke activering en Opvoedingsondersteuning
Ten behoeve van de afdeling Financien Automatisering &
Facilitair zoeken wij per direct een

Administratief medewerker (m/v)

Secretaresse (v/m)

Deze Zuidafrikaanse wijnen zijn met de grootste
zorg door kenners geselecteerd
De paarsrode wijn smaakt fruitig en zacht, lekker
bij een kaasplankje of pasta Een uitblinker is de
droge witte wijn welke uw salades of visgerechten
extra speciaal maakt

ARBEIDSVOORWAARDEN
Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de penode van
een jaar BIJ gebleken geschiktheid volgt een aanstelling m
vaste dienst Afhankelijk van opleiding en ervanng bedraagt het
salaris minimaal ƒ 3 038,00 en maximaal ƒ 4 682,00 bruto per
maand, bij volledige werktijd, overeenkomstig salarisschalen 6
en 7 volgens de CAO Nederlandse Universiteiten (exclusief
8% vakantiebijslag) Voorts biedt ACTA goede secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals regeling kinderopvang, spaarloon/premiespaarloon regeling en ouderschapsverlof

SOLLICITEREN
Uw schriftelijke sollicitatie, onder vermelding van vacaturenummer 00021, kunt u binnen 3 weken na het verschijnen
Je verricht administratieve werkzaamheden, op het gebied van van deze advertentie richten aan de heer A C Taminiau, Personeelsfunctionans, ACTA, Louwesweg 1, 1066 EA AMfinanciën Je kan ingaan op vragen die gesteld worden door
beroepskrachten en bent m staat om deze op de juiste wijze te STERDAM Of e-mail naar solliciteren @acta nl Bezoek ook
onze website www acta nl
beantwoorden Je beschikt over organisatorische kwaliteiten
Wilt u reageren op een aden hebt ervaring m het werken op de computer (Word, Excel)
vertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan Micro s
DE WERKZAAMHEDEN BESTAAN VERDER UIT
Weekmedia, Postbus 156,
• Uitvoeren van crediteuren administratie,
1000 AD Amsterdam
• Coderen en het inboeken van financiële gegevens,
De mzendtermijn bedraagt
• Uitvoeren van financiële controles,
Secretanal & Administratie
maximaal 8 weken na plaat• Verrichten van overige financieel/administratieve werkzaamRecruitment
sing Uw reactie dient verheden
stuurd te worden m een enTimes Personnel richt zich
velop met m de ImkerbovenWIJ ZOEKEN IEMAND DIE
volledig op het werven,
hoek vermelding van het
• beschikt over boekhoudkundige vaardigheden op MBOselecteren en detacheren
bnefnummer
niveau
van secretarieel en
• Zelfstandig en systematisch kan werken, stressbestendig is
administratief personeel
en goed kan omgaan met de computer en kan werken met
geautomatiseerde programma's (Word/Excel)
Wij zijn op zoek naar
• Woonachtig is in Amsterdam of omgeving
Het betreft een functie voor 24 uur (63,04%) per week
verdeeld over 3 dagen

WIJ BIEDEN
• Een werklocatie m de binnenstad van Amsterdam
• Salariëring en rechtspositie conform CAO-Welzijn, functiecode AC, schaal 14-23 minimaal ƒ 2140,83 tot maximaal
ƒ 2734,67 bruto per maand bij een aanstelling van 63,04%
INTERESSE'
Voor meer informatie kunt u terecht bij Dhr C Huisman,
vnjdag 6 oktober a s Tel 020-626 82 81 Een schriftelijke solhcitatie met CV kunt u uiterlijk tot 18 oktober 2000 nchten aan
Stichting Welzijn Binnenstad, t a v afdeling P&O,
Keizersgracht 19 1015 CC Amsterdam

Junior
Secretaresses
Afdelings
Secretaresses
Management
Assistentes

Loodgietersbedrijf te Amsterdam met acht monteurs en een
adm medewerkster op kantoor zoekt een

ENERGIEKE DUIZENDPOOT
Voor telefoon, geautomatiseerde projectadministratie en voor
ondersteuning van de financiële administratie
Wij vragen Havo-Meao-niveau, leeftijd 25-45 jaar, 38 uur per
week, parttime m overleg ook mogelijk Wij bieden prettig en
afwisselend werk met een goed salaris Sollicitaties schriftelijk
nchten aan Loodgietersbedrijf C J Ockeloen v o f
Nieuwe Kerkstraat 141
1018 VK AMSTERDAM

A division of TRS
Staffmg Solutions

ROSTDY-HOF

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w o inkomen ƒ125 000,- -H-,
auto v d zaak, etc U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis Tel 030-236 76 46 Vraag op woensdag of vnjdag naar Cecile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
of schnjf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
t a v Cecile Bijleveld, Nieuwegracht 29,3512 LD UTRECHT

elders 14^5

12?8

Twee soepele rode wijnen van het
beroemdste en grootste wijnhuis Gallo
in Californlë Beide wijnen hebben
een plezierig karakter en zijn geschikt bij
roodvleesgerechten

14?

Grand Vernaux

Blanc de Blancs of Rouge
Van het wijnhuis Noémie Vernaux
selecteerden wij deze Grand Vernaux
Houge en Blanc de Blancs Wanneer
u de helderrode wijn combineert met
roodvleesgerechten en kazen, weet u
waarom Eveneens uitverkoren is de
frisse Blanc de Blancs ideaal als
apiritief en bij voorgerchten -i jfir_ RjÖfT

TOP-AANBIEDINGEN VOOR DE FIJNPROEVERS
Originele
Cubaanse import
. kwaliteit

Ketel 1
Graanjenever

Havana Club
Silver Rum

IEPRA
DE WERELD

is een witte rum
gemaakt van echte
Cubaanse rietsuiker
en is 18 maanden
gelagerd op eiken
houten vaten Ideaal
om te mixen met
fruitsappen voor een
heerlijke exotische
cocktail

Hankey
Bannister

UIT!

Brand Dubbelbockbier e|ders
sixpack
elders^ST
Delaforce elders
Vintage -was
Character

Whisky 0,7 liter

Att
*O

GIRO

50500
heeft alle dranken!
ALLE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M 22 OKTOBER ZOLANG DE VOORRAAD STREKT DRUK EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN!

HAARLEM Califomieplem 17 (naast D reizen)
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21
(Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

DIRCK III heelt meer dan 50 slytenyen bel voor onze
overige vestigingen ti/dens kantooruren 0172-447 300

STiarnNG

Winkelpersoneel

MICRO'S
G O E D B E K; E K E N

Voor de particulier
Knaakland is de succesformule die Nederland m een snel
tempo verovert In onze vestgingen wordt een ruim assortiment aangeboden voor een knaak

Zand voorts Nieuwsblad, ed. 17

Voor onze nieuwste aanwinst m Amsterdam zijn wij op zoek
naar

• een bedrijfsleider
• een assistent bedrijfsleider
• winkelbedienden f uil/parttime
• hulpkrachten (max. 12 uur/wk)

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam
De mzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing Uw reactie dient verstuurd te worden m een en- Ben je ondernemend, werklustig, enthousiast en bereid om
velop met m de Imkerboven- van de nieuw te openen winkel een succes te maken, sollicihoek vermelding van het teer dan schriftelijk of telefonisch bij
briefnummer
Octagon BV, t a v Sonja Krosman, Postbus 965,
7301 BE Apeldoorn Telefoonnummer 055-5339794
E-mail job@knaaklandnl
info www knaakland nl

Commercieel personeel
Account Manager/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze nieuw te
openen vestiging in Almere

Dne schitterende wijnen afkomstig uit de besle
wijngaarden van de mendoza valei In Argen
time De Malbec is een volle wijn terwijl de
Cabernet Sauvignon zijn karakter te danken
heeft aan het vele fruit De frisse Torrontes Is
een must bij witvlees en visgerechten

Ernest & Julio Galfo Turning
Leaf Zinfandel of Merlot

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Gevraagd
Part- of fulltime huishoudelijke
HULP
voor diverse werkzaamheden
te Vogelzang, Bekslaan 9/11,
Grootseminarie
van
het
Bisdom Haarlem Inlichtingen
en/ of aanmeldingen telefoon
023-5320724(Hr P v d Horst)
of 023-5848441 (Zr Odilia)

Santa Isabel Malbec,
Cabernet Sauvignon of Torrontes

HELP

LEPRA

TIMES PERSONNEL
t a v Annemiek Hentschke
Postbus 4457
2003 EL HAARLEM
Tel (023) 535 90 01
Fax (023)5335810

Koningslaan 19,1075 AA Amsterdam, 020-57 333 57
www voogd nl E-mail info ©voogd nl

D

Personeel
aangeboden

PERSONNEL

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE

VOOGD MAKELAARDIJ B.V.

AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
bel voor info 0297-522044

TIMES

Directie
Secretaresses

tevens voor alle andere kantoorwerkzaamheden,
leeftijd ca 18-24 jaar, zomogelijk i b v rijbewijs
Sollicitaties kunnen naar

Oppas en au-pair

LEPRASTICHTING
AMSTERDAM

Voogd makelaardij is een middelgroot, gezellig makelaarskantoor m Amsterdam-Zuid Wij zijn op zoek naar een
jonge, enthousiaste, vriendelijke

MA/ (FULLTIME)

Zoek uit: elders 9^r

De afdeling Orthodontie houdt zich onder andere bezig met de Jonge vrouw zoekt huish
behandeling van patiënten op het gebied van de tandregulatie, werk Tel na 18 00 uur
het opleiden van tandartsen tot specialist in de Orthodontie, het 023-5717890/06-51980817
geven van onderwijs aan studenten en diverse door de Europese Commissie gesubsidieerde projecten
Ervaren klusjesman voor
schilder- en timmerwerk
TAKEN
020-6898850 / 06-55754352
- Agendabeheer en voortgangsbewaking
- Organiseren van alle activiteiten rondom congresbezoek en
reizen
Wilt u reageren op een ad- Zelfstandig verzorgen van correspondentie
vertentie onder nummer, zend
- Zelfstandig organiseren van diverse activiteiten
uw bnef dan aan Micro's
- Organiseren van en notuleren managementoverleg
Weekmedia, Postbus 156,
- Beheer kwaliteitshandboek
1000 AD Amsterdam
De mzendtermijn bedraagt
FUNCTIE-EISEN
maximaal 8 weken na plaat- VWO werk-en denkniveau
sing Uw reactie dient ver- Ruime ervanng m een vergelijkbare functie
- Ervanng met WordPerfect, Windows/Word (ervanng met stuurd te worden m een envelop met m de linkerbovenPowerpomt en Excel strekt tot aanbeveling)
hoek vermelding van het
- Organisatievermogen, creativiteit en stressbestendig
briefnummer
- Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift
PROFIEL
ACTA is op zoek naar een secretaresse met overwicht die
zelfstandig kan werken Een secretaresse met veel eigen mitiatief die het leuk vindt om mee - en vooruit te denken met een
ambitieuze hoogleraar Ook geef je leiding aan de junior secretaresse die werkzaam is op het secretanaat ACTA is met
name op zoek naar een secretaresse die er voor kiest om langere tijd bij de afdeling Orthodontie te komen werken

Wijnhuis Antinori heeft niet alleen In Italië
elÖCrS 1^95
maar over de hele wereld een grootse repu
tatie opgebouwd Santa Cristina is een van
zijn meest toonaangevende wijn Het karakter
van deze volle evenwichtige wijn komt het
best tot zn recht ats hij wordt gedronken bij
roodvleesgerechten en kazen

Cape Red of Steen

Telefoon:
0206407711

Antinori Santa Cristina

t/m 3 regels

t

6 06

t/m 4 regels

f

8 OB

t/m 5 ragels

f 1011

t/m 6 regels

f 1213

t/m 7 regels

f1415

t/m 8 regels

f1617

t/m 9 regels

f 1819

t/m 10 regels

f 2021

-

Technisch personeel

Prijzen zijn mcl. 17,5 % BTW Verstuur of fax deze bon naar Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321

DIT Interim Techniek

Naam.

biedt
ELEKTROMONTEURS
(hulp- tot 1e monteurs) mooi werk en eventueel een
GRATIS OPLEIDINGI
Heeft u relevante werkervaring of opleiding dan maakt u kans
op een vaste baan en een goed salaris
Toe aan een nieuwe uitdaging'
Belt u dan 020-6817787

AdresPostcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon

*"**media

woensdag 4 oktober 2000

Grote Krocht 28,
2042 LX Zandvoort
tel. 023 - 571 93 45

_

GROTE KROCHT 25

G R O E N T E EN F R U I T

ZANDVOORT

TEL'023-5714404

20% korting

FRUITSALADE
100 gram

op

Superaanbieding

voor kat
en
hond

DE KAASHOEK
Haltestraat 38
ZANDVOORT
Tel. (023) 571 5000

10 eieren

van 1.75

NU

0,99

The Music Store

HEMA

Bruna Balkenende

bruna

0,98

Haltestraat 8, Zandvoort
Tel. 5730413

Het nr. 1 Super Premium Voer
in Amerika

Grote Krocht 18 - Zandvoort

ZANDVOORT

"Oud Zandvoort vanuit de* lucht"

Slijterij Beems

DE TROMP WINKEL

Grote Krocht 24, Zandvoort
Grote Krocht 3-5

0.5 Itr.

de nieuwste uitgave voor de échte verzamelaar

normale prijs 24,95
voor leden van de „KLINK"

Let op !

Voor bij het ontbijt
3 Roomboter Croissants

Let op !

•

10% korting

met bon 19,95

Vroege Vogel Aktie

D I S T I L L A T E U R S LI K E U R STO K E RS
SINDS 1872

3 halen

op alle artikelen.

ook zonder bon l </7

RÜTTE&ZN van 16.99

JONGE
JENEVER

2 betalen

Ook op de aanbiedingen.

voor

11.99

Benco meubelkluizen

Speelkleed „Rotonde'
133x133 cm

De Benco HO Uuis es braakwerend en beschermd tegen brand

i rttt tn« )*•> \i 11 nt„ in " /tn M! K PUI l

Indicatie waardeberging:
• Benco HO ƒ 10 000,
Technische specificatie
Massieve deurdikte 6 mm
Romp RAL 5013 blauw
Deur RAL 9002 gebroken wit
Dubbelbaard veiligheidsslot met 2 sleutels
Beveshgmgssaten voor verankering in de muur of vloer

^ Uitgeslapen
\\Zandvoorters
let op!

Geen/39,95
Nu: ƒ 29,95! op=op
En een kop koffie op de koop toe'

Benco meubelkluis
van 499,-

Aug. van der Mije
Grote Krocht 22
023-5733900

NU

ijzerhandel Zantvoort

Wij doen mee aan de
LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap
Proef Kerststol
Pokémonschnit

VROEGE
VOGEL ACTIE

1
££=•

Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteurstraat 4

BEACHIM
Kerkstraat 15

Topslagerij Vreeburg

AAAAAAAA
AAAAAAAA

OIO

Vroege vogel actie
(Tussen 9.00-11.3O uur)

Parfumerie
Drogisterij
Schoonheidssalon

Botermalse Ierse Runder

KOGELBIEFSTUK
500 gram

van
voor

1^ lO S C(l tas kado

l *T,

eur?

36

Ï1 F
van V lol 1 1 30 ui

Haltestraat 25 Zandvoort
tel. 0235713722
www.cafeneuf.nl

AAAAAAAA
AAAAAAAA

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

REVLON flex shampoo
200 ml. iedere dag shampoo
of voor droog en beschadigd haar
NU

2.50

de eerste 50 klanten
1
/2 pond drop GRATIS i

STUNT!
•V' 11

Thorbeckestr 15

Zandvoort

ontbijt - lunch - diner
Koffie met appelgebak,
koffie gratis.

ZANDUOORT
tel. 5712451

DRUGSTORE

van 6.95

95

L LU
\^ l

VOOR

Grote Krocht 7
ZANDVOORT
Tel 023 571 90 67

Bij aankoop boven de F1.100.
Telefoon 023 - 5716123

VAN 18.60

Kijk in het Zandvoorts Nieuwsblad van 4 oktober
voor onze aanbieding

14,95!!!

Haltestraat 1
2042 LJ Zandvoort

SCHOUDERKARBONADE

Hallestraat 54

5736957
5712865
5731967

ƒ25.00 voordeel
Baden in duizend en een nacht
Luxe verpakking golden
Badparels (84 stuks) van
CHOPARD "CASMERE"
Normaal ƒ 39,95
Nu vroege vogelprijs

1 kilo

op
zaterdag 7 oktober
van O9.00 - 11.30 uur

3.95
9.95

250,-

Tel (023) 573 26 49
Fax (023) 573 26 59

GRUNDIG
VIDEORECORDER
met afstandbediening
normaal

NU

Een bloemenboeket
van 22,50
voor

15,00

ƒ 399,BLOEMSIERKUNST

ƒ 299,(exclusief verwijderingsbijdrage)

MEENEEMPRIJS ! !

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

JöuijS

GRATIS uw
pasfoto laten maken
Van 9.00 tot 11.30 uur

COMBI MENNO GORTER
EAIVMS7ÏSGH IN FOTO EATV/DEO
Grote krocht 26 • Zandvoort «Tel. 023-5730600

woensdag 4 oktober 2000

Weekmedia 17
Don. 5 okt. JUBILEUMPARTY
121/2 jaar dansen/ontmoeten v.
alleenstaanden. Gratis drankje/heerlijke hapjes/gratis verloting met color tv, cd's, wijn etc.
De Ossestal, Nieuwelaan 34
(bij Osdorperban 88),
Osdorp, 20 u.

MICRO'S
GOED

Opleidingen en
cursussen

BEKEKEN

Gitaarles

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.

voor beginners en gevorderden. Bel Rein voor een gratis
en vrijblijvende proefles.

Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.

020-6944261

HEBREEUWS ?

Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Vanaf oktober in Amsterdam.
Info St. Tarboet 020-6405914.

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Sushi Workshop
za. 28 okt. te Westwijk
A'veen. Info: 0299-402467.
Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:

Nieuwe SALSA-CURSUS
door Ben Bron van El Centra.
Beginn., (semi)gevord. Start:
wo. 11 okt. Mannen zeer weikom. Info 020-6737269.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.

Lichaamsverzorging

Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Dieren en
-benodigdheden

Uitgaan
Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK

023-5730068.

NEDERLANDSE

LOTERIJ

'*f,27^30 38 06 26
32 20 09 2 9 ; i l \ 1 8 ,
08 ,31^ 16:02 35 28
34104: 01-25 ;14 *

'-

0900-3001400 (35 cpm)

Halfvrijstaand woonhuis met voor- en diepe achtertuin. ZEER VELE ORIGINELE DETAILS
INDELING:
Beg. grond: entree/vestibule, hal met douche/toilet
en Kelderkast, woonkamer met openslaande deuren
naar voortuin, fraaie marmeren schouw, eetkamer
met toegang tot tuin en fraaie marmeren schouw,
eetkamer met toegang tot tuin en fraaie marmeren
schouw, authentieke keuken met granieten blad.
Via bordestrap naar:
1' verd.: overloop, 4 slaapkamer.
2' verd.: zolderberging en zolderkamer.
" Diepe tuin.
* Alle originele details.
" Oude houten schuur
* Stenen garage.
" Grondopp.: 370 nf

THORBECKESTRAAT 16

* Overname goodwill en inventaris ƒ 250.000,- ex.
B.T.W.
• Begane grond evt. te huur ƒ 5.500,-per maand ex.
B.T.W.
Vraagprijs f 850.000,-

Vraagprijs: ƒ 729.000,-

WILHELMINAWEG 10
ZANDVOORT
Zeer charmant huis gel. in het groene hart van Zandv.
INDELING: Beg.grond:entree/ruime vestibule met luxe
toilet, hal met garderobekast, kelder, royale U-vormige
liv. (ca 65 nf) met plav.vloer met vlperverwarm., open
haard en 2 schuifpuien naar de tuin. Zeer luxe ruime
woonk. (circa 25 nf), bijkeuken met aansluit, voor
wasm. en droger, halletje voor achterom met gard.kast.
Vanuit de keuken trap naar 1™ verd.: kant.ruimte met
trap naar zolderberg.. Bordestrap naar 1" verd.: zeer
ruime slaapk. voorzijde met kastenw., ruime mod. badk.
met douche, toil., dubbele wast., slaapk. achterzijde
met schuifpui naar balkon. 2" verd.: zolderk. m.dakk.
Ruime garage voor 2 auto's met electrische deur.
Oprit voor 3 auto's.
Zeer fraaie tuin met vijver.
Alles voorzien van dubbel glas.
Hele begane grond v.v. vloerverwarming,
C.V. combi HR ketel (1998).
Vraagprijs ƒ 1.298.000,-

INDELING:
Beg.grond: Entree/ruime hal, toegang naar garage
met vliering, slaapkamer, toilet, stookruimte met c.v.
opstelling, 2e kamer, achtertuin en oprit.
Via bordestrap naar de 1 ™ verdieping:
Hal met toilet, L-vormige woonkamer met balkon,
eetkamer, keuken.
2™ verdieping: overloop met badkamer met douche,
toilet en wastafel, 4 slaapkamers, vaste kasten, balkon. Via viiezo trap naar 3de verdieping: bevloerde
zolder (stahoogte).
* Naast garage nog 2 parkeerplaatsen in achtertuin.
* Eiken visgraat parket in de woonkamer.
* Uitzicht over de Hogeweg.
* Leidingen moeten vernieuwd worden.
* Zeer geschikt voor bedrijf aan huis; praktijk aan
huis, kamerverhuur of dubbele bewoning.
Vraagprijs: ƒ 745.000,-

.-c,

-s'

... dan een goed besluit:
Cense & van Lingen voor alle zekerheid!

39 " ƒ30,"-; 41"'" ƒ6,,44 " ƒ25,- 43
ƒ5,-

Volkswagen LUJJO
v

x*

22.02.53-035
*

v

x%

1

ï-* \*• i " -^c""""^ *•." A

BESGÖSU8PBISE
5 OKTOBER

Sony portable
DVD-speler

zen in de wekelijkse MiljoenenBingo. Dus ik bestel:
r"~| l lot

150.00.10

Bepaal uw eigen lotnummer:

x x x

Lot 2

xjxix
•

Bij elk lot
voegt de
Sponsor
Loterij de

drie laatste

cijfers toe.

Ik machtig de Sponsor Lolcrij hierbij lol wcderopzcgging om per lotnummer de inleg van
f I O,- voor elke trekking (13 keer per jaar) van onderstaande rekening af te schrijven.
Dcolrumif liiimit in cmnraiiiding van Jicr reglement, opiiunvraai; verferijgJxmi;
ld. 0900-JOO HOO (35 cimi),
DL' loterij is ijivilijekeiird iLi'r Je 5laiitsseereliiri.s van Justitie oiu/er nummer L. O.
730/0002/829 if.'j. 19/12/199'.

D de heer

Bovenwoning op de 1e verd. met een woonkamer,
slaapkamer, keuken en badkamer.

INDELING:
Beg.grond: Entree/gang, toilet, woonkamer in 2 delen, eenvoudige keuken, kelderkast.
1™ verd.: overloop met vaste kasten, badkamer met
douche en wastafel, 2 slaapkamers, vliering (geen
trap).
* Gaskachelverwarming.
* Grondopp.:164m'.
* Dient volledig gerenoveerd te worden.

ZANDVOORT

??'IXt0;v J ?,,",'.'.ƒ b:

W Ta, ik wil kans maken op alle prijzen in de maandelijkse
(rekkingen van de Sponsor Loterij plus de tienduizenden prij-

Lot 3

Op de begane grond bedrijfsruimte van 70 m!; is m
gebruik als tapa's-bar.

Op loopafstand van centrum, zee, strand en boulevard gelegen royaal woonhuis.

VUURBOETSTRAAT 14 RD

INDELING:
Gemeenschappelijke entree met nr. 14 zw, trappenhuis.
1' verd.: hal, badkamer met douche en wastafel, separaat toilet, nette keuken met c.v. ketel, slaapkamer
met wasmachine-aansluiting, woonkamer met fantastisch uitzicht over strand, zee en boulevard, 2
slaapkamers met balkon.
Vlizotrap naar vliering..
• Wordt verhuurd opgeleverd.
• Huurprijs ƒ 775,-per maand
• Servicekosten ƒ 242,-per maand.

Naam:
Adres:
Postcode:

Kunst en antiek

Veilinggebouw
Amstelveen
Particuliere Micro-advertenties HEDEN INBRENG voor veiworden doorgeplaatst op ATS ling 16 en 17 oktober Spinnerij
Text.
33, Amstelveen, 020-6473004

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slptenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

(Post)banknummer:

Autoverzekering

Oproepen

VA ƒ 75-DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

VERMIST, rood katertje 4
mnd. oud. Roepnaam: Bundy.
M. Nijhofstr. 101. Telefoon:
023-5716528.

Bel mij hij een prijs
boven ƒ 10.000,-' tel:
Geboortedatum: (dag-maand-j.iar)

Felicitaties
Datum:
Handtekening:

NEDERLANDSE

LOTERIJ
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875, 1100VC Amsterdam.

MIEKE,
de groentjes leven met je
mee. Sara worden is niet zo
erg hoor!
DE GROENTJES
Mieke, de 7de is het zover.
Sarah komt langs.
Gefeliciteerd.
De babyclub.
KNABBEL, je wil er niet aan,
maar het is toch zo ver. A.s.
zaterdag zie je sarah BABBEL

NVM
MAKELAAR

\LiNGEN

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

Mededelingen
Noordhollandse Grootste
VLOOIENMARKT
Haarlem Kennemer vh (extran) sportcenter
Zon. 8 okt. 275 stands
Org. v. Aerle 0492-525483 SBS text 650

Samenkomsten

Financieringen

Fen pruik als het
nodig is!

Woonruimte
te huur
aangeboden
Te huur WOONRUIMTE in
nabijheid Centrum Zandvoort:
2-kamerwoning (ca. 30 m2)
met balkon, eigen keuken en
douche, ƒ1.000,- per mnd.
Info.: 023-5739050.
Te huur: appartementen en
kamers, vanaf okt. t/m maart.
Telefoon: 023-5719541.

Weggelopen
dieren

Plaats:

CENSE&

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblij- Vita Feminea Textura, vervend
prijsopgave.
Tel. want aan de Vrijmetselarij,
houdt haar open avond in het
5719800 na 19.00 uur.
A'veense Logegebouw op 6
oktober Inl.: 0297-340337 of
www.ludussacer.nl

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Gezocht:
PASGEBOREN BABY'S
Voor onderzoek naar taalontwikkeling en dyslexie. NWO
dyslexie,
universiteit
van
A'dam, inl.: Theo van Leeuwen 020-5251273 / 0205124834 / 06-22577343 en
Anna Plakas, 06-21843604.

D mevrouw

HOGEWEG 84

ZANDVOORT

Verhuurde bovenwoning direct aan de boulevard gelegen met fantastisch uitzicht vanuit woonkamer en
vanuit 2 van de totaal 3 slaapkamers.

ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.

Lot l

Winkel/woonhuis in winkelstraat.

Niets geeft meer rust...

Vraagprijs ƒ 289.000,-

F"] 2 loten

KONINGINNEWEG 16
Halfvrijstaand woonhuis.met diepe voortuin en betegelde achtertuin op het zuidoosten met achterom.

ƒ 20,- •
ƒ10,ƒ9,-

Zei fouten voorbehouden

3 loten

HALTESTRAAT 28

33""' 'jr'sq,-; 12'""" ƒ8,-

:

www.sponsorloterij.nl
Ledenservice:

ZANDVOORT

getal rotte 36

. 37 ƒ io.ÖOO,- ', 15
21 ƒ1.000,--' 10
42 ' ƒ 100,-'; 40 '

Heeft n met deze getallen
em vöHefcaatt, dan wint u de
Iïniis8i&gr> vani ƒ 25.000»-

"Vboritteer
informatie:

In het nieuw op te leveren "Plan Duijnwijk" op steenworp afst. van het strand gel. zeer ruime maisonette,
verdeeld over2 woonlagen. Woonopp: 135 m2 inclusief
2 dakterrassen, (1 op het oosten en 1 op het westen).
INDELING: Beg.gr.: entree. 1™ verd.: entree/gang,
toilet, werkkast met c.v. opstelling en aansluiting
voor wasmachine, woonkamer, eetkamer, open keuken, balkon. 2°° verd.: overloop, 2 slaapkamers, badkamer met toilet, ligbad en wastafel.
Berging in de kelder.
Parkeerplaats in de parkeerkelder.
Geen bpvenburen.
Vrij uitzicht over Park Duijnwijk.
Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
Overdracht na gereedkomen project (week 42-44).
Luxe keuken (geel/vanille kunststof) met zwart
marmeren keukenblad en apparatuur.
' Luxe badkamer.
Vraagprijs ƒ 489.000,-

EMMAWEG 7

Muziek en
-instrumenten

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

getal Itfari Zï

ZANDVOORT

VAN SPEIJKSTRAAT2/169

PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)

SPONSORBINGO
23 SEPTEMBER , '

~

Dans- en
balletles

Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering.
0235715619;06-54616812.

f*.

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis oF in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE'S
Haarmode

Ook gespecialiseerd in
heren[mqat)werken
Dinsdogs gesloten^BKx.

HMBWEflKERS iMyfflEBUffi
Heemsledeslraal28 \
/
b.li. Hoofddorpplein. \/
Amsterdam.

Tel.0206157107

Woonruimte te
huur gevraagd
ADVOCAAT ZOEKT woonruimte in Amsterdam (geen
Z.-O./N.) tot ƒ1500,- incl. Bel:
Leopold: 026-3513232 (werk)
of 026-3703704.

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd
Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.

Tel. 020-6794726

Bedrijfshuisvesting
te huur
aangeboden

Gerenoveerde woning in Oud
West, huur ± ƒ850 p/mnd.
Gevr.: vrouwelijk model tot 35 AMSTELVEEN-3 kantoorunits
t.h. 2x43 nf en 1x18 m2.
jr. Br.o.nr. 20998895 bur. bl.
Uitstekende locatie. Airco.
Receptioniste en telefoniste.
Verhuizingen
Prima bereikbaar ook o.v.
Info: KCM 020-6008975
Bel Ben voor grote en kleine
verhuizingen. Goedkoop en
vakkundig. Tel. 06-53208374. Particuliere Micro-advertenties
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en worden doorgeplaatst op ATS
kamerverhuizingen/transport. Text.
Voll. verzekerd, 020-6424800

Kennismaking
Waar zijn die leuke mannen
gebleven, 35+, vrolijk, en bijna
altijd met een goed humeur?
Heb jij ook een hekel aan
ruzie maar kun je ook een
gesprek met diepgang voeren?
INFO:
boxnummer
200584.

CHARMANTE VROUW, 40+
buitenlandse afkomst zoekt
lieve man, niet rokend. Heb jij
MBO/HBO-niveau en ben je
niet kaal, reageer dan met
box- of telefoonnummer.
Boxnummer 234969

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Via deze weg zou ik graag in MARIO, 21, z.k.m. leuke meid
contact willen komen met rond dezelfde leeftijd. Ik heb
lieve, grote, knappe eerlijke een brede interesse en ben
buitenlandse man zonder bril, een verzorgd type. INFO:
baard of snor. Ikzelf ben een Boxnummer 849429
knappe, Israëlische vrouw met
lang zwart haar van 38 met Ongebonden vrouw, 73 jaar,
dat ben ik! Zijn er norj mannen
eigen huis en auto. Bel voor
van die leeftijd die vriendserieuze kennismaking:
schap willen? Reageer dan op
Boxnummer 362021
mijn advertentie. Boxnummer
Ik zou m'n vriendin wel eens 379346.
willen tegenkomen. Ik ben lief,
vrolijk en 22 jr. Trefw. zwemmen, fietsen, paardrijden en Ik zoek een man voor moderstuderen. Groetjes van Sjors. ne vriendschap. Ik hou van
Meer details op boxnummer telefoneren dus geef me snel
jouw nummer, ik bel je!
817308.
Boxnummer 317099
Spontaan meisje uit de regio
UTRECHT zoekt via deze
weg een fijne, spannende
vriendschap. Meer info hoor
je op de lijn: boxnummer
270192.

ZANDVOORT

In centrum van het dorp gelegen luxe 3-kamerappartement.
INDELING: ü
Entree/hal met modern toilet, zeer ruime living met
fraaie visgraat parketvloer, zeer luxe open keuken
met alle apparatuur (2000), toegang tot balkon zuid,
bijkeuken met c.v. combi en aansluiting voor wasmachine, 2 slaapkamers, luxe badkamer met hoekbad, douche en wastafel.
* Eigen parkeerplaats in de.kelder
* Video door entrysystem.
* Parket door het gehele appartement.
* Alle ramen voorzien van dubbel glas.
* Servicekosten ƒ 345,- per maand.
* Transport uiterlijk 4 december 2000.
* Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper.
Vraagprijs ƒ 895.000,-

Personenauto's
te koop
aangeboden
SAAB-OCCASIONS
SAAB 93-95-900-9000 :
Onderhoud /reparatie / APK;
SAABservice Molenaar BV

Tel. 023-5614097

Clubs en
privéhuizen
Wil je de uitdaging aan met 2
Holl. vrouwen van 40 en 35
jaar in zeer druk privéhuis in
Tilburg, geopend ma.- t/m
vrijdag van 12-12 uur. Ver-;
diensten: 60 % voor jou. Intern
gratis. Tel. 013-5432203 of
06-22881874. Adres:
Spoorlaan 20 Tilburg.

0906-lijnen

POSTCODE DATING!
:
DIRK, zoekt vriendschap met Vrouwen zoeker^ snel contact.
vrouw tussen 30 en 40 om de Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
weekenden mee door te SBS-6 text pagina 745
brengen. Boxnummer 813195

Oudere vrouwen. Direct apart
met een oudere vrouw.
't
Gezellige oudere man, zoekt 0906797.57 (65 cpm)
Wij zijn 2 vrijgezellige meiden wat warmte en gezelligheid bij
30+ en zoeken dito heren voor een opgewekte 65+ dame.
Postcode daling: vrouwen
gezellige avond stappen en Br.o.nr. 21000164 bur. v.d. bl.
uit jouw postcodegebied!
meer.
INFO: boxnummer
0906-17.17 (60cpm)
200276.
35-jarige vrouw, 1i75 met lang
Meisje, 18, slank, spontaan, haar zoekt leuke, lange Geen 0906 op je rekening! Bel
kort blond haar en lieve bruine vriend, minimaal 1.85 groot. nu gratis de datinglijn 0800ogen. Trefwoorden hoor je op Heb je een eerlijk karakter dan 4901 (b.g.g. 010-2946166).
de lijn. Ik wil graag afspreken mag je reageren via:
met toffe boy. Boxnummer Boxnummer 203170
Geen wachttijden, geen
303980
saaie intro's. Direct apart!
Lange, slanke, alleenstaande
0906-1721 (100 cpm)
vrouw zoekt man onder de 50.
Vrouw 57 jr, niet lesbisch,
Ben je niet al te conservatief,
zoekt lieve vriendin voor aan- romantisch, teder maar soms DAMES THUIS: Kijk op
SBS6txtpag.745
gename gesprekken, enz.
ook wat dominant?
en bel 0906-1588 (99 cpm)
Tel. 020-6476230.
Boxnummer 379280

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Sterke opening
basketbalsters
van The Lions
ZANDVOORT - Met een
56-33 overwinning is de comjetitie voor de basketbalsters van The Lions goed beronnen. Over het vertoonde
;pel was coach Peter Bos ui;ermate tevreden.
De Zandvoortsen begonnen
de partij tegen het derde team
van Hoofddorp zeer agressief
en dat leverde binnen tien minuten een 0-14 voorsprong op.
Defensief had Lions in die periode de zaakjes op orde. Conditioneel is Lions nog niet waar
iet wezen moet, maar de trainingen zullen daar in de kpmende weken verandering in
Drengen. Lions leidde bij de
rust comfortabel met 28-12.
De eerste drie minuten van
de tweede helft begon Lions
sterk. Na de 32-16 voorsprong
verloor Lions de greep op de
wedstrijd. Zeven minuten lang
werd er niet gescoord en
ïoofddorp kwam terug tot 3227. Coach Bos greep een timeout aan om orde op zaken te
stellen. Lions ging over op een
1-3-1 zone en kreeg weer vat op
de strijd. Met een paar schitterende breaks besliste het
Zandvoortse team de strijd,
33-56. Topscorsters: Sabine
Dijkstra 20, Pie Gansner 10, Elles van der Ende 8.

Sterk herstel van zondagteam Zandvoort
ZANDVOORT - Na de
dramatische nederlaag van
vorige week herstelde het
zondagteam van SV Zandvoort zich uitstekend in de
wedstrijd tegen Halfweg. De
ploeg van trainer Gerard Nijkamp maakte een gedreven
indruk en verdiende de 3-0
overwinning volkomen.

SV Zandvoort was de betere ploeg tegen Halfweg

kreeg een paar beste mogelijkheden en had voor de rust de
strijd al moeten beslissen.Na
een snelle aanval kwam Dennis
Beek oog in oog met de doelman van Halfweg. De Zandvoorter raakte de bal volledig
verkeerd. Dat deed ook Ivar
Steen toen hij de bal op de
rand van het strafschopgebied
door de doelman kreeg toegespeeld. Ook nu verdween de
bal naast het doel.

houw en Dennis Beek vervangen. Het bleek even wennen te
zijn voor Zandvoort. Een misverstand bracht een Halfwegse
aanvaller vrij voor doelman De
Jonge Urbach, doch deze redde bekwaam. De strijd kreeg
een steviger karakter en de
goed fluitende scheidsrechter
Floor deelde enkele kaarten
uit aan Halfweg spelers die te
grove overtredingen maakten.
„Het was een lekker pot," vond
arbiter Floor. „Je maakt wel
In de tweede helft waren de eens een foutje, maar het ging
moegestreden Dennis Vasten- toch wel goed."

De Zandvoorters hielden het
hoofd er goed bij. Marcel Paap
brak een paar maal door de
vijandelijke defensie maar
slaagde er niet in de bevrijdende tweede treffer te scoren.
Toen Hans van der Ham op
snelheid de diepte werd ingestuurd was het 2-0. Grote
vreugde bij spelers en aanhang, die de laatste tijd niet zo
verwend waren. Met nog een
kwartier te gaan was de strijd
beslist. Zandvoort verdedigde
de voorsprong knap en gaf
niets meer weg. Stevig en goed

ZANDVOORT - Onder de
naam Wapen van Zandvoort/Chess Society zal de plaatselijke
schaakvereniging
deelnemen aan de competitie van de NoordhoUandse
Schaakbond.
Het vinden van een sponsor
was niet het enige goede
nieuws want verder werd bekend dat na Olaf Cliteur ook
Chris van Bockel dit seizoen
van de partij zal zijn in de
hoofdmacht van Chess. Deze
schaakvereniging timmert behoorlijk aan de weg. Het begon
met een tweetal mutaties binnen het bestuur, vervolgens
wisten enkele nieuwe leden de
weg naar het Gemeenschapshuis te vinden, waardoor de
club in de breedte groeide en
werd de kwaliteit gewaarborgd
met de terugkeer van Cliteur
en het vasthouden van Van
Bockel voor de hoofdmacht.

ZANDVOORT - Voor de
hockeyteams van ZHC was
het een teleurstellende zondag. Zowel de mannen als de
vrouwen werden geklopt. De
hockeyers verloren ongeluküg met 3-2 van Hoorn en de
tiockeysters waren kansloos
tegen Alphen, 7-0.

l

De strandzeilwagens halen hoge snelheden

Zandvoorters bij WK strandzeilen

De zeilbootjes op wielen ziet
men weieens op het Zandvoprtse strand. Met hoge snelheid wordt over het harde

ingrijpen van Dennis Meijer en
Uzar Koster waren hier mede
de oorzaak van. Tien minuten
voor het einde opnieuw gejuich
in de duinen bij het circuit. Ivo
Hoppe reageerde alert op een
doorgeschoten bal en door de
bal rustig in het doel te schuiven bekroonde hij zijn sterke
optreden, 3-0. Vijf minuten
voor het einde moest Zandvoort met tien man verder
toen Roderick Fransen keihard werd aangepakt en een
zware kneuzing op het scheenbeen aan deze actie overhield.

Met een wisselspeelster op
de bank moest ZVM-Rabo het
opnemen tegen het sterke
CTO. In de eerste twintig minuten was er van krachtsverschil geen sprake. De Zandvoortse vrouwen speelden
goed mee en hielden CTO behoorlijk bij, 4-5. Daarna kwam
aan het licht dat er te weinig
getraind wordt. De conditie
ging een woordje mee spreken
en bij de rust keek ZVM-Rabo
tegen een 4-8 achterstand aan.
In de tweede helft kwam
ZVM-Rabo er aanvallend in
het geheel niet meer aan te
pas. Slechts eenmaal slaagde
de ploeg er in te scoren. CTO
speelde eveneens in een rustig
tempo zodat ervan aantrekkelijk handbal geen sprake meer
was. De bezoeksters voerden
de score op naar een 5-14 eindstand.
„We kunnen beter, ja veel beter," stelde Geert Dijkstra.
„We trainen echter te onregelmatig. Veel speelster werken
nog en zien geen kans te trainen. Daardoor kom je conditioneel heel veel te kort en het
kaarsje ging al snel uit. Zetten
we de neuzen dezelfde kant op,
dus trainen, dan zit er best wel
perspectief in de ploeg. De
aanloop van de competitie is
altijd kommer en kwel. Als de
Foto: Karin Schut zaalcompetitie weer begint
zijn we weer compleet en hoop
ik op goede resultaten."
Gerard Nijkamp had al zijn
wissels al toegepast maar zag
de drie punten niet meer in gevaar komen.
„We hebben keihard gewerkt en bij vlagen nog goed
gespeeld ook," stelde de uiterst tevreden coach Nijkamp
na afloop. „ We hadden vanZANDVOORT - Door een
daag een mix van routine en
jonge spelers en dan zie je wat overwinning in de Alfa 156
je met een goede instelling kan Challenge kan Frank Kersebereiken. We moeten hier ver- bpom het kampioenschap
der mee gaan, nier kan je wat niet meer ontgaan. In de
mee doen. Ja ik ben zeer tevre- strijd om de Donkervoort
den over dit team."
Cup behaalde Zandvoorter
Leon Hebbelinck een mooie
zevende plaats.

Titel voor
coureur Frank
Kerseboom

Chess Society gaat met
sponsor competitie in

Teleurstellend spel
ZHC-hockeyteams

ZANDVOORT - Aan het
zevende Red Buil Wereldkampioenschap strandzeilen
nemen de Zandvoorters Remus Tonbreeker en Gerben
Vrijburg deel. Bovendien is
Zandvoort in de organisatie
vertegenwoordigd door Ute
Vrijburg. _ Komend weekend
begint het WK plaats op het
strand van Terschelling. De
finale is op vrijdag 13 okotber.

zand geracet. Het strand van
Zandvoort is prachtig maar
om een dergelijk evenement te
houden moet gebruik gemaakt
worden van het strand van
Terschelling. „Daar alleen kun
je een internationaal strandzeil gezelschap ontvangen en
laten genieten van de strandzeilsport," zegt Ute Vrijburg.
Op dit moment zijn zo'n 150
inschrijvingen binnen, die onderverdeeld worden in vier
klassen. Zo'n twintig boten komen uit Nederland. Onder de
deelnemers de Zandvoorters
Remus Tonbreeker en Gerben
Vrijburg. Dat zijn goede

Autopuzzelrit Sandevoerde
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdagavond organiseert de
Auto Sportvereniging Sandevoerde een routebeschrijvingsrit
door Zandvoort. De lengte van de rit is 25 kilometer.
De rit wordt uitgezet door Jef Bluijs en Jan Vink en die
proberen de deelnemers weer veel plezier te geven aan de rit. Er
moet veel worden geschreven, controles moeten worden genoteerd en vaak zitten er dubbele bodems in de opdrachten. Vanaf
half acht kunnen deelnemers zich melden bij het startpunt, de
Beach Bar van Hotel Palace aan het Burgemeester van Fenemaplein. Om acht uur gaat de eerste equipe van start. Per equipe
dient tien gulden inschrijfgeld betaald te worden. Voor de winnaars in de diverse klassen zijn fraaie bekers beschikbaar. Ver- (
dere informatie kan verkregen worden via telefoonnummer'
5713391.
i

ZVM-Rabo kan
zijn draai nog
niet vinden
ZANDVOORT - De handbalsters van ZVM-Rabo kunnen hun draai nog steeds niet
vinden. Ook het bezoekende
CTO bleef het team van
coach Geert Dijkstra de
baas, 5-14. Het was de derde
nederlaag alweer in dit seizoen van ZVM-Rabo. Bij rust
was de score in deze ontmoeting al opgelopen tot 4-8.

Eindelijk had Nijkamp een
volwaardig en met een juiste
instelling spelend team tot zijn
beschikking. Vroeg in de morgen was de Zandvoortse trainer al in de weer om ook het
tweede elftal volledig te krügen. Vele spelers hadden het
maar weer eens voor gezien gehouden. Het gelukte een team
op de been te brengen door
een paar op zondagochtend
trainende leden mee te laten
spelen. De vijftigers of bijna
vijftigers Jan Willem Groen,
Engel Koper en Piet Koper gaven blijk het spelletje nog best
te kunnen spelen, maar eigenlijk mag zo iets niet mogelijk
zijn.

Het eerste elftal kende echter geen enkel probleem. Een
met een voorbeeldige instelling spelend team startte
hoopvol. Routiniers Ivar Steen
en vooral aanvoerder John
Keur gaven het goede voorbeeld. Keur groeide uit tot de
van deze strijd. In
TZB zet zegereeks uitblinker
de achterhoede was het Roderiek Fransen, die als rechtsonverdroten voort
back een uitstekende indruk
ZANDVOORT - Ook de maakte, terwijl op het middenvierde competitie wedstrijd veld Ivo Hoppe kilometers
leverde TZB het volle pond loopwerk verrichtte.
op. De uitwedstrijd tegen
Toudgha werd na een doelHalfweg had wel meer balbepuntrijk duel met 6-4 win- zit, maar kwam sporadisch genend afgesloten.
vaarlijk door. Bovendien deed
doelman Edward de 'Jonge UrDe opening was voor een fel bach datgene wat van hem vervoetballend TZB. Al snel liet wacht werd en dat was ruim
Stein Metzelaar de eerste tref- voldoende. Zandvoort pakte
ier aanteken en het leek er op het middenveld en van daaruit
dat het een makkelijke middag werden de gevaarlijke spitsen
zou worden. Het spelpeil daal- Dennis Vastenhouw en Marcel
de na deze goede opening naar Paap gelanceerd. Halverwege
een bedenkelijk niveau. TZB de eerste helft nam Zandvoort
iet zich te veel meeslepen in verdiend een voorsprong. John
iet tempo van de tegenstan- Keur zette goed door en de afder en maakte het zichzelf on- geslagen voorzet werd keihard
nodig moeilijk.
door Dennis Vastenhouw ingeToudgha maakte geluk maar schoten, 1-0.
door doelpunten van Mare
Soppe en Mischa Tïbboel leek
Halfweg probeerde de gelijkTZB weer op rozen te zitten. maker te forceren maar de eniVlak voor de rust strafte de ge kopballen waren te hoog geihuisploeg gemakzuchtig spel richt. Zandvoort daarentegen
in de Zandvoortse defensie af
en het was 2-3.TDepep-talk van
;rainer Frans Post in de rust
ieek niet te helpen want binnen een paar minuten lag de
gelijkmaker in het Zandvoortse doel, 3-3.
Dat was het sein voor TZB er
een schepje bovenop te doen
en Riek de Haan stelde orde op
zaken door tweemaal te scoren, 3-51 Nog was de strijd niet
beslist. Toudgha profiteerde
wederom van zwak. optreden
en bracht de spanning door de
vierde treffer te scoren terug,
4-5. In de spannende, slotfase
maakte Mischa Tibboel aan
alle onzekerheid een einde
door de eindstand op 4-6 te
bepalen.

Over het geheel genomen
had ZHC het beste van het
spel in de wedstrijd tegen
Hoorn. Met vlotte combinaties
werd de verdediging van
Hoorn onder druk gezet. Bernard Wiekmeyer opende de
score voor de Zandvoorters,
maar uit een uitval van Hoorn
kwam de gelijkmaker tot
stand. De Zandvoorters hielden het beste van het spel. De
verdediging greep goed in en
van daaruit werden knappe
aanvallen opgezet. Het was
wederom Bernard Wiekmeyer,
die ZHC op voorsprong zette,
1-2.
Het eerste kwartier yan de
tweede helft was volledig voor
ZHC. De kansen werden echter niet verzilverd en daardoor
bleef Hoorn in een goede afloop geloven. Tien minuten
voor het einde sloeg Hoorn toe
door de gelijkmaker te forceren. Bij een 2-2 stand leek de
wedstrijd te eindigen. Echter
in de slotseconde kreeg Hoorn
een strafcorner en die moet altyd nog genomen worden. In
eerste instantie sloeg ZHC de
corner af, doch de scheidsrechter gaf Hoorn opnieuw een
strafconer en die bepaalde de
wedstryd, 3-2.
De wedstrijd tussen de hockeysters van Alphen en ZHC
was een ongelijke strijd. Koploper Alphen dikteerde de partij van het begin tot het einde.
ZHC was genoodzaakt vanuit
een versterkte defensie te spelen om de schade beperkt te
nouden. Toch keken de Zandvoortsen bij de rust al tegen
een 4-0 achterstand aan.
Ook in de tweede helft speelde ZHC een verloren en kansloze wedstrijd. Ondanks de
goede bedoelingen kon ZHC
am geen vuist maken. De Zaand' Voortsen probeerden het wel
™ ttiaar_ het- sterke Alphen gaf
y1 geen kans weg. De eindstand
werd tenslotte 7-0.

woensdag 4 oktober 2000

strandzeilers maar in de top
van het klassement worden zij
niet verwacht. Dat wordt wel
verwacht van Haarlemmer
Eric van der Rijt.
„Als de wind goed is dan halen de boten zo'n snelheid van
100 tot 140 kilometer per uur,"
gaat Ute Vrijburg verder. „Het
wordt een groot spektakel. De
Stichting Strandzeil promotie
telt zo'n driehonderd leden en
we zien dat voor het strandzeilen steeds meer animo bestaat. Vooral op het strand van
Terschelling, rond paal acht, is
de gelegenheid voor het
strandzeilen fantastisch. Het
is daar een eldorado. We gaan
wel het Nederlands kampioenschap in Umuiden organiseren. Dat is niet zo groot als dit
evenement."
De organisatie verwacht vele
duizenden toeschouwers. Op
zaterdagmiddag 7 oktober om
twee uur wordt het kampioenschap geopend met een spectaculaire parade van meer dan
150 strandzeilwagens. Begin
van de week zijn de wedstrijden in de ochtenduren en later
gevolgd door wedstrijden in de
middag. Elke avond volgt een
prijsuitreiking en op vrijdagavond 13 oktober rond half elf
wordt de wereldkampioen
strandzeilen 2000 bekendge-

maakt.
„Wij, de enthousiastelingen
van deze mooie sport, hopen
deze sport uit te dragen waardoor het nog meer belangstelling krijgt," vervolgt Vrijburg.
„Het is echt een gaaf gevoel in
zo'n ding. Bovendien is het wat
anders dan zeilen op het water.
Vele zeilers willen in de winter
wat anders doen en gaan het
strandzeilen beoefenen. Ik verwacht veel van dit wereldkampioenschap, het wordt een
uniek gebeuren."
Vele deelnemers uit zowel
binnen en buitenland hebben
deze sport een keer gezien tijdens een wandeling over het
strand, probeerden het en waren er meteen aan verknocht.
Het blijkt, zo meldt het fraaie
programma blad, dat eenmaal
in een zeilwagen gestapt, een
groot enthousiastme bij de beoefenaars van deze sport ontstaat, die je vrijwel niet meer
los laat.
De wedstrijden zijn natuurlijk op het strand van Terschelling te volgen en bovendien
zijn de modernste middelen ingeschakeld. Uitslagen en informatie over dit evenement zijn
te
zien
op
internet
www.strandzeilen.nl en ook de
kabelkrant vermeldt de resultaten.

Ondernemer Mike Aardewerk besloot Chess te gaan
sponsoren. „In mijn zaak moet
niet alleen een biertje gedronken kunnen worden maar ook
worden gekaart, geschaakt en
gebiljart," aldus Aardewerk.
De sponsoring van Chess sluit
volgens hem dan ook naadloos
aan op zijn plannen als ondernemer en zal zeker niet alleen
bestaan uit een financi*le injectie. „Ik 2ie meer in een samenwerkingsverband en wil
mijn gasten de mogelijkheden
bieden een potje te schaken."
Chess Society zal derhalve
iedere maand, een maandagof een dinsdagavond verzorgen zodat men kennis kan maken met het spel en Het Wapen. Meerdere plannen staan
inmiddels op stapel. Afgelopen
maandag heeft het eerste toernooitje plaatsgevonden en op
maandag 13 november staat
de volgende editie gepland.
Ondanks de versterkingen
wacht de hoofdmacht van
Chess Society komende maandag een moeilijke start van het

seizoen als er in Heemskerk
aangetreden moet worden tegen het eerste team van
schaakclub Excelsior. „Als ik
het voor het kiezen had dan
had ik zeker deze opponent
niet uitgekozen om tegen te
starten," zegt teamleider Hans
Drost. „Excelsior miste vorig
jaar op twee bordpuntjes het
kampioenschap en is op papier
gewoon sterker dan wij. We
hebben echter zowel boven als
onder in ons team spelers, die
makkelijk van sterkere tegenstanders kunnen winnen en
daarom gaan we uit van eigen
kracht," aldus Drost, die geen
idee heeft waar zijn team zal
gaan eindigen in de tweede
klasse C.

Alle teams kennen een redelijk gelijkwaardige opbouw in
sterkte en er ontstaat waarschijnlijk een competitie waarin iedereen yan elkaar kan winnen. Excelsior en het Beverwijkse Pat Mat zijn voor Hans
Drost de favorieten voor de tittel. „We reizen gelukkig maandag op volle sterkte af naar
Heemskerk en zullen zeker
trachten die favorieten rol
meteen over te nemen."
Een overname van de leidersrol vond er afgelopen vrijdag ook plaats in de interne
competitie. De dames Caroline
Stam de Jonge en Ans Verhoef
deden een stapje terug. Stam
de Jonge wegens afwezigheid,
terwijl Ans Verhoef een nederlaag incasseerde tegen Willem
van de Ban. De koppositie
werd overgenomen door het
duo Jeroen Loos en Peter Khn.
Loos versloeg Arthur Brouwer
en Khn deed Daan Noordewier
in het stof bijten.
Ton van Kempen deelde het
punt met Hans Drost maar de
grootste verrassing kwam op
naam van Leo Keesman, die
andermaal zijn kracht toonde
door favoriet Kees Koper te
verschalken. Aanstaande vrijdag wordt de eerste ronde van KNVB derde klasse zaterdagde snelschaak competitie ver- teams district West 2
SMS 5-11, Zandvoort 4-9, DCG
speeld.
5-9, Turkiyumspor 4-8, Aalsmeer 5-7, DWA 4-6, NAS 4-6,
SCW 4-5, Hoofddorp 5-5, RKAVIC 5-4, SIZO 5-4, RCH 5-4.

TOpSCOrCr l Riek de Haan

Robin Castien
Mark van den Berg
Ruud van Laere
Ivo Hoppe

Op het Circuit Park Zandvoort vertrok de uit Haarlem
afkomstige Kerseboom van
pole-position en de eerste
plaats heeft hij niet meer afgestaan. Kerseboom werd vrijwel
de gehele race op de hielen gezeten door Sandra van der
Sloot, doch die slaagde er niet
in het Kerseboom moeilijk te
maken.
Om een plaats in de top yan
het klassement werd hevige
strijd geleverd tussen Mark
Kroes, Marcel van Vliet, Gaby
Uljee en Ferry Duivenvoorde.
Duivenvoorde ging er fel tegen
aan maar ging ook de Tarzanbocht uit. Uiteindelijk was Uljee de slimste en haar concurrentie te snel af hetgeen een
derde plaats opleverde. Marcel
van Vliet eiste een mooie vierde plek op. Kerseboom heeft
een grote voorsprong in het
tussenklassement en met nog
een race te gaan, op 15 oktober
aanstaande, kan hem niets
meer gebeuren.
In de Formule Ford is de
strijd om de nationale titel beslist. De laatste race kan daar
geen wijziging meer in brengen. De titel ging naar Patrick
Koel. De 20-jarige Bloemendaler ging bij de start de fout in.
Hij kwam langzaam op gang
omdat de wagen in de derde
versnelling stond. Nadat Koel
teruggevallen was naar een
plek in de achterhoede zette
hij een inhaalrace in. Die race
verliep voorspoedig en uiteindelijk werd een tiende plaats
behaald hetgeen genoeg punten opleverde voor de titel.
Leon Hebbelinck vertrok
vanuit het achterveld en rukte,
ondanks de door de regen glad
geworden racepiste, op naar
een derde positie. Die positie
wist de Zandvoorter niet vast
te houden. Enkele concurrenten passeerden hem, reden
waarom Hebbelinck uiteindelijk met een zevende plaats genoegen moest nemen.

(SV Zandvoort-zat)
(TZB)
(SV Zandvoort-zat.)
(SV Zandvoort-zon.)

Standen van
voetbalclubs

(TZB)

7X

6X
5X
5X
3X

KNVB vijfde klasse zondagteams district West 2
RKAVtC 5-11, EHS 5-11, AGB
5-11, Nieuw Vennep 5-9, Waterloo 5-8, Sport Maroc 5-7,
ZRC/Herenmarkt 5-7, Zandvoort 5-7, Terrasvogels 5-7,
Halfweg 5- 4, Swift 5-1, Spaarnestad 5- 0.

KNVB zesde klasse zondagteams district West 2
Robin Castien moet voorlopig zijn leidende positie afstaan aan de TZB 4-12, Over Amstel 5-9, Sp.
winnaar van vorig seizoen Riek de Haan. Castien kwam niet in actie Amsterdam 4-7, Heemstede 5omdat de scheidsrechter niet kwam opdagen en de wedstrijd van
7, De Germaan 5-6, VogelenZandvoort geen doorgang vond. De Haan profiteerde daarvan,
zang 4-5, Toudgha 5-5, HYS 5scoorde tweemaal voor TZB en staat met een totaal van zeven
3.
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De studio van Emma TV in de
kelder van het AMC wijkt
hoogstens wat betreft het
oppervlak af van een 'echte'
tv-studio, maar verder waant
amen met de Nederlandse de bezoeker zich in
ponsor Loterij heeft Week- Hilversum. Voor de patientjes
.icdia (waar deze krant deel die er op bezoek komen, is het
"an uitmaakt) een actie op echter veel meer dan een
ioten gezet om geld in te za- studio, vertelt Dick Jonkers,
lelen voor Emma TV.
coördinator van Emma TV.
mma TV is de ty-zender
„Het is een droomwereld."
an het Emma Kinderzie:enhuis AMC. De activitieOOR ONS was het wel
in de Emma-studio maprettig toen Hilversum
en onderdeel uit van het
overstapte op digitale
ehandelplan en zijn becamera's. Wij konden voor een
„oorlijk professioneel opge- zacht prijsje de analoge topapparatuur overnemen," vertelt
;et. Dat kost veel geld en
laarvoor zijn de enthousias- •Dick Jonkers, terwijl hij zo'n
e medewerkers aangewezen half miljoen gulden aan studiop sponsorbijdragen.
apparatuur laat zien. „We hebben twee professionele studioElders in deze krant staat camera's en twee locatiecomenformatie over de Sponsor- ra's. Daarnaast gebruiken we
oterij-actie van Weekmedia. nog een 'kindercamera' in de
3p deze pagina vertellen
studio, een gewone consumennedewerkers van Emma TV tencamera, zodat de kinderen
.n het hoofd van het Emma zelf ook mee kunnen helpen
kinderziekenhuis over het
met het maken van het proelang van de televisiezen- gramma."
ïer voor de jonge patiënten.
Emma TV werkt dus met to-

ictie voor
ïmmaTV
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EMMA TV

'Over ziekte spreken is taboe
papparatuur, maar dat heeft
zo zijn consequenties. „Nagenoeg alle apparatuur is door
zijn economische levensduur
heen en sommige apparatuur
raakt nu ook door zijn technische levensduur. Dan kom je
voor dilemma's te staan. Vervang je de kop van een Betacam a zevenduizend gulden,
met het risico dat ie er een dezer dagen sowieso mee uitscheidt? Of investeer je vijftigduizend gulden voor een 'nieuwe' Betacam? Als je daar op
dat moment het geld voor hebt
uiteraard."
Problemen die bij de start
van de tv-zender nog niet aan
de orde waren. „Emma TV bestaat sinds 1981 en is daarmee
de oudste ziekenhuis-tv-zender van Nederland. Indertijd
begon Jeanne Hamelberg in
het Emma Ziekenhuis met een
gewone consumentenvideocamera en een videorecorder. Ze

ging opnames maken op de
gang en die dan uitzenden op
de televisies op de kamers. In
1987 kwam Ria Bremer op bezpek en zij raakte zeer enthousiast. Ze klopte aan bij het
toen jubilerende Hunkemöller
en dat betekende het begin
van een sticnting voor ziekenhuis-tv.
Nu zijn er negen ziekenhuis-tv-zenders."
„Er
zijn ---naast twee betaalde krachten,
ruim vijftig vrijwilligers betrokken bij Emma TV. We kunnen
momenteel heel goed nieuwe
vrijwilligers gebruiken. Je
merkt dat de arbeidsmarkt
aantrekt. We hebben voor
Emma TV toch redelijk professionele vrijwilligers nodig en
waar deze proefessionals dat
vroeger nog met een baan of

een studie konden combineren, zien we ze nu afhaken. We
moeten ons nu meer en meer
gaan richten op VUT'ers."
„Ik ga graag in zee met deelnemers aan de cursus Open
Studio in Amsterdam. Dat is
een basisopleiding voor men-

ken drie uitzendii
week. Op maandag
jqngsten van 3 tot
uitzending van een!
'Mijn bed kan vlij
woensdagmiddag
'Jeugdshow' van ééi|
6- tot 12-jarigen en i

In de kelder van het AMC waant
de bezoeker zich in Hilversum
sen die iets met tv willen gaan
doen. Kijk, ik kan hier bij
Emma TV niet mensen gaan
opleiden. Ik wil deskundigheid
hebben en betrokkenheid met
kinderen. De vrijwilligers krijgen daarvoor terug dat ze hier
ervaring opdoen. Wat dat betreft is Emma TV ook een soort
kweekvijver."
„Die vijftig vrijwilligers ma-

tie

Dd
tol
tel

„Voor de woensda
zending zoek ik alt
kende Nederlander!
op dat mensen zo [
meewerken. Ze krijf)
mers niet eens een i
vergoeding voor, want |
ben we de middeler
We hebben hier bij
Marco van Baste!

/ -

Showhost Mylène en assistent-presentatrice Joke in gesprek met speciale gast Kikker

Foto Jaap Maars

De poppendokter behandelt knuffelpatiënten in de studio!

Held op afdeling na gastrol i
Een beer met een los armpje, een pop
zonder wimpers en een haan die niet
meer kan kraaien. In tegenstelling tot
andere dagen zijn er in de studio van
Emma TV veel zieken. Zieke
knuffelbeesten, want de kinderen in de
studio zijn tijdens de uitzending juist
even helemaal gezond. Presentatrice
Mylène: „We laten de patiënten
letterlijk vergeten dat ze ziek zijn. Het
is iedere keer weer een uitdaging om er
een feestje van te maken."

'Eenmaal in de lucht weet
iedereen wat ie moet doen'
T TIJFTIG VRIJWILLI\l GERS werken iedere
• week in de kelder van het
AMC aan een nieuwe afleveing van Emma TV. Het resul;aat is een grote opslagruimte
met dozen, stapels en kasten
vol videobanden. Bijna twintig
aar Emma TV. Susanne Roggen verzorgt op woensdag de
eindredactie voor de uitzending van de Jeugdshow.
Om iedere week weer een
nieuwe show te maken en dus
een videoband te vullen, is
neer nodig dan een gast en
;wee camera's. De vrijwilligers
tomen er ook aan te pas als
iet gaat om het decor, de rejprtages en het thema van de
uitzending.
Roggen: „Heel veel verzinnen we een paar minuten voor
de uitzending. Het script en
dus de verhaallijn schrijven we
s op woensdag. Een paar
iur van tevoren dus. Daardoor
s het voor en tijdens de uitzending achter de schermen
een beetje rommelig. Maar
eenmaal in de lucht weet iedereen precies wat ie moet
doen." Roggen werkt al bijna
üiderhalf jaar bij Emma TV.
^a een carrière in de fotojourlalistiek was dit voor haar een
ogische volgende stap. „Ik
was altijd al geïnteresseerd in
'V, beeld en journalistiek,
*naar ik wilde ook heel graag
t kinderen werken. Daarnaast is Emma TV een goed
«oei
en ook dat trok me heel
J
rg aan." Hoewel de coördina;
ie van Emma TV tot in de
Puntjes is geregeld, met nabesprekingen en redactievergaaeringen, blijft het voor Rog-

gen altijd moeilijk om alles op
tijd af te krijgen. „We hebben
altijd te weinig tijd. Of liever
gezegd: te weinig vrijwilligers,
waardoor de overige mensen
teveel moeten doen. Als er iemand ziek wordt of een betaalde baan krijgt, hebben wij
weer een probleem. Je moet
roeien met de riemen die je
hebt, maar soms is dat wel
heel moeilijk."
Roggen is onder meer verantwoordelijk voor de gasten.
„Echte sterren zijn graag te
gast bij Emma TV. Juist omdat we het niet uitgebreid
aankondigen en ze dus een
beetje in de anonimiteit blijven. We moeten het natuurlijk
wel ruim van tevoren vragen.
Laatst heb ik een afspraak gemaakt met een kinderboekenschrijver. Die wil dolgraag komen, maar kan pas rond februari."
Belangrijk is dat de gast-artiest zijn verhaal kan vertalen
naar de patientjes. „De kinderen moeten de gast begrijpen.
Als een bekend iemand veel te
moeiüjk praat, is het zinloos
om hem of haar uit te nodigen.
Daarom is de poppendokter
zo'n geweldige gast. Hij is al
eens in de uitzending geweest
en doet altijd even leuk mee."
Als de gast geregeld is, volgt
er woensdagochtend een
brainstorm over het verloop
van de uitzending. Daarna
wordt het decor gemaakt en
volgt er een generale repitie.
„Als de kinderen komen wordt
het echt druk, maar de echte
lol begint dan ook. Het kost
veel tijd, maar dat is het
waard."

O

bezig om de kleine beestjes zo
goed mogelijk in beeld te krijgen: „Het is altijd een beetje
hectisch hier, maar dat houdt
het spannend."

Het decor waar de kinderen
met de knuffelbeestjes in zitten, bestond een paar uur geleden nog niet. Gisteren zijn de
scripts pas geschreven en deze
ochtend is de achtergrond gemaakt. Het thema is dit keer:
de poppendokter. Vandaar alle
zieke knuffelbeesten en poppen in de studio. Cameravrouw Arme is al een half uur

Bekende en onbekende Nederlanders komen regelmatig
op bezoek bij Emma TV. Vandaag is dat dus de poppendokter E. Kramer, gewapend met
nieuwe poppenogen, berenarmen en kikkerpleisters loopt
hij al een paar uur rond in de
studio. „Normaal nemen we
hier het woord 'ziek' niet in de
mond," zegt coördinator Dick
Jonkers. „Maar kinderen voelen zich niet bedreigd door
deze dokter. Zolang we maar
niet over hun ziekte praten.
Hier zijn alleen de meegebrachte knuffels ziek."
De aflevering op woensdag is
voor kinderen tussen zes en
twaalf jaar. Stagiaire Josan on-,
derzoekt hoe goed het programma wordt bekeken en hoe
de patiënten reageren op

PEENS GEBEURT alles tegelijk. De vrijwilligers bespreken de
laatste cameraposities, de ouders rijden kinderen
in rolstoelen en bedjes naar
binnen, de mensen van techniek houden de tijd in de gaten
en de regisseur geeft wat laatste aanwijzingen. De patiënten
boven in bed zien nu op de tv
een klok met de tekst 'Emma
TV begint om drie uur'. De
klok staat op vijf voor drie. Bijna tijd voor een nieuwe aflevering van 'De Jeugdshow' van
Emma TV.

Emma TV. „We merken wel
dat Mnderen graag in de studio willen langskomen, maar
de ouders en de pedagogisch
begeleider moeten ook toestemming geven. Sommige
kinderen vinden het heel eng,
anderen staan al naast het bed
voor je iets hebt gevraagd."
Een minuut voor de uitzen-

yoor de camera's gJ
in de kleine studioif
zeilen de camer
kaar geroutineerd,
tv-show, compleet i
vraag en de kans c
ten te doen.
Ontspannen babt
met de kinderen ov
ke knuffels. „Mijn l

Alleen de knuffelbeestenl
zijn ziek bij Emma TV
ding is er in de studio een orkaan van geluid en beweging.
Iemand roept nog even wanhopig of de klok niet stilgezet kan
worden. Als het aftellen eenmaal is begonnen wordt het
van het ene op het andere moment stil. Dan ziet het publiek
pas hoe professioneel het hier
eraan toe gaat. Op de achtergrond worden aanwijzingen

niets," houdt een vq
gasten stug vol.
zegt zijn moeder
schermen. „Hij
nooit weten dat hu :
poppendokter geel
zekerheid maar
depillen. Speciale
het best werken
naar van de knuffel|
eet.

Wat is nou no
Professor Hugo Heymans
staat aan het hoofd van het
Emma Kinderziekenhuis
AMC. Blij als hij is met
Emma TV, wil hij
onderstrepen dat het maar
één van de werktuigen is
waarmee het ziekenhuis
probeert kinderen een zo
normaal mogelijke jeugd te
geven. Dat laatste is zeer
belangrijk, want „anders is
de ziekte behandeld, maar
zijn de kinderen ziek van de
behandeling".

H

ET EMMA Kinderziekenhuis is mijlenver
verwijderd van de
tyd, nog niet eens zo
heel lang geleden, dat ernstige
ziektes bij kinderen niet te genezen waren. „Tot ongeveer
twintig jaar geleden gingen
kinderen met een ernstige
ziekte, aangeboren of verworven, bijna altijd dood, ongeveer 90 procent van hen overleefde het niet," herinnert Heymans zich. Tegenwoordig zijn
de kansen voor zieke kinderen
ten goede gekeerd. „Nu wordt
80 procent volwassen. De mogelijkheden zijn kolossaal geworden."
Daardoor is een heel andere
manier van werken in het Kinderziekenhuis noodzakelijk
gew9rden. Want als je een deel
van je kindertijd in het ziekenhuis doorbrengt en constant
wordt geconfronteerd met je
Hugo Hcymans, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis AMC: „We eigen beperkingen en sterfekunnen niet langer alleen de ziekte bestrijden. Wc moeten kinderen Ujkheid, dan vergeet je soms
én hun ouders helpen zo normaal mogelijk volwassen te worden.
om kind te zijn. „We kunnen
Zodat ze zoveel mogelijk kansen in het leven kunnen benutten"
niet langer alleen de ziekte beBram de Hollander Fotografie strijden. We moeten kinderen

én hun ouders held
maal mogelijk vol
worden. Zodat ze z<
lijk kansen in het le^
benutten." Eén va
len is Emma TV. „\
nou normaler dan
Geholpen door
sionele crew makel
de dienst uit bij
„Het is niet passie!
uitzendingen worda
met en voor de Mn|
een club mensen
men met de Mnde
ongelofelijke ma
Daar zit een stuk ]
liteit bij, waar j|
wordt."
Als treffende and
teld Heymans over l
van de patientjes f
„Het was een unie]|
met alle kinderen n|
gaan. Het was eer
avond, het goot
maar dat leek nier
ren. En als je hier l

Hulp
Mensen met
maken en die
welkom om het
Zij kunnen contal
tel. 020-566.5705
Bedrijven en p\
toedragen en da
sponsorbjjdrage, |
ting tot Steun
566.3933. Ook ste|
harte welkom.
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VOORDEELKNALLERS
CLASSIC LAMINAAT
Laminaat met HDF-kern in
^
beuken, kersen, berken of maple.
Per m2.
Van39r95 voor é

'©

FLOOR-LOC LAMINAAT
100% verhuisbaar laminaat
^
in beuken 3-strooks.
E
Per m2.
Van 4ft95 voor «s

Santana is de spannendste
speciaalzaak om een kwaliteitsvloer
uit te zoeken. Weet u hoeveel
verschillende houten vloeren er
bestaan? Laat u verrassen tijdens
onze Zweedse weken en profiteer
tot en met 14 oktober van stevige
kortingen op houten vloeren.
Zoveel keus en zoveel voordeel,
dat kan alleen een grote vloerenspecialist u bieden.

lUNCKERS

QUICKSTEPP LAMINAAT
Uniclic. 100% verhuisbaar
laminaat in 30 decors met
decoratieve inzettegels.
A
Per m2.
Nu vanaf K
PERGO ORIGINAL LAMINAAT
Zweeds kwaliteitslaminaat in
f
40 moderne én klassieke decors.
I
Per m2.
Nu vanaf e
WICANDERS ECO CORK
6 mm dikke massieve kurktegel A
Per m2.
Van^9r- voor "
WICANDERS WOOD O FLOOR
Origineel kersenhout met
^
veerkrachtige kurk tussenlaag.
fj
Per m2.
Van J.4-9T- voor E
TARKETT BREED
LAMELPARKET
Antiek rustiek
geselecteerd eiken
met microfijne
schuine kanten.
Olie of lak behandeld

Tarkett parketvloeren zijn allemaal
uitgevoerd met het unieke Proteco
lak of Proteco olie systeem:
• Hoge slijt- en krasbestendigheid
• Vlekbestendigheid
• Eenvoudig onderhoud
• 15 jaar kwaliteitsgarantie

TARKETT
2-STROOKS
LAMELPARKET
Selecte keuze maple
uitgevoerd in
brede 2-strook.
Olie of lak behandeld
[proteco]
^l^-'

Per m2

MASSIFWOOD
PLANKEN
Originele massieve
planken in eiken
of jatoba. Naar keuze
geborsteld, gelakt
of geolied.

; 5

j - jv- ,

,

NORMANDIE
PARKET
AFZELIA
Natuur geselecteerd
lichtrood afzelia.
Kant en klaar
olie behandeld.

NESKA
PARKET
KEMPAS
Massief brede
stroken hardhout
in een mix van licht
en donkerrood.

Per m2

Per m2

WOODSTOCK,
KLIKLAMINAAT
100% verhuisbaaf*
Europees toplaminaat"
in 10 nieuwe decors.
15 jaar garantie.

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020-669 58 23.
(tussen Carpet-land en Praxis)
OPENINGSTIJDEN
maandag van 11.00-18.00 ~dinsdag, woensdag en vrijdag van.9.00-18.00
donderdag van 9.00-21.00
, zaterdag van 9.00-1700

139?

vanaf b W

Bijrijdermeubelmonteur m/v

aan

wonen

Personeelsadvertenties worden
gelezen in de Nieuwsbladen van
Weekmedia.

Per m2

rM

*MASSIEF
PARKET

Nu

TARKETT
3-STROOKS
LAMELPARKET
Natuur geselecteerd
eiken of beuken uitgevoerd in brede 3-strook,
Olie of lak behandeld.

bij Go yari der Horst

daire arbeidsvoorwaarden. Ook bestaat de
mogelijkheid tot het volgen van aanvullende

Samen met de andere collega's van onze

opleidingen. U werkt samen met een enthou-

buitendienst vormt u de laatste schakel met

siaste groep collega's, in een prettige werk-

onze klanten. Uw werkzaamheden bestaan

omgeving.

Trendhopper International B.V is franchisegever van de Trendhopperformule,
de snelstgroeiende winkelketen van meeneemmeubelen en accessoires in
Nederland, België en Luxemburg.

onder meer uit het afleveren van meubels en

Zo reageert u

de montage daarvan. U heeft een technische
..ongewoon;Wooncentrum worden genoemd.''Met.

Voor onze vestiging Amstelveen zijn wij op zoek naar:

vakopleiding en de nodige ervaring in een

Als u geïnteresseerd bent in één van de

soortgelijke functie. U bent servicegericht en

functies, stuur dan uw schriftelijke reactie

een Jntérieufcollectie diegérekend kan-worden tot
de.absolute-top. En met een kijkop wonen die altijd',

Met een bereik van ruim een half
miljoen lezers en een gemiddelde
leesduur van zo'n 21 minuten ligt
het voor de hand dat de personeelsen opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.

.leidt tot een'verrassend interieur. Dit alles tieeft'
geresulteerd i n een snelle groei.. Daarom is Co van:'

binnen 10 dagen na verschijnen van deze

schappen.

advertentie naar:

;

der'Horst.momenteel op zoek naar een nieuwe'

Wooncentrum Co van der Horst, t.a.v. de heer

Dit bieden wij

medewerker. Een enthousiaste collega die wil delen

E.J.V. van der Horst, Binderij 2, 1185 ZJ

:

• in het succes van het ongewone wonen. '.

Bij Wooncentrum Co van der Horst kunt u

Amstelveen.

rekenen op uitstekende primaire en secun-

vanilderlhi
l der l norst
O

O

Bel voor meer informatie over
succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of
Eric Nijssen 020 - 562 3465

u beschikt over goede contactuele eigen-

N

C

E

N

T

R

U

M

Alles v o o r h e t o n g e w o n e w o n e n
Binderij 2 Amstelveen, 020-6412505

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solli-

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

over het werk van SOS-Kinderdorpen

Naam:_

8,00 verdienen.
^*. ^^

Wil je

_ _ j^ ••*«•^^•••^•1 H

_MD V D

Adres:

Bij oorlogen en (natuur)rampen betalen de kinderen de hoogste prijs. Vooral degenen die hun
ouders hebben verloren. SOS-Kinderdorpen
j
geeft ze een nieuwe moedei', een huis, broertjes
en zusjes en een opleiding. Overal ter wereld.

Wil je tijdens je vakantie wat EX •

HA

Geef je dan op als BEZORGER/STER-

SUS-Kinderdorpen

Telefoon:

GIRO 2280

Deze bon kunt u in een ongefrankeerde envelop
sturen aan: SOS-Kinderdorpen,
Antwoordnummer 46001, 1060 VB AMSTERDAM

G A KRANTEN
BEZORGEN

'T LOOPT GEWOON BETER
BU INTERLANDEN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

Postcode/plaats:._
Steunt u ons werk als Huisvriend voor
f 10,- per maand? Bel (020) 408 01 90 of
stuur de bon in voor meer informatie!

Wij bieden:
• Samenwerking in een enthousiast team
• Salaris overeenkomstig ervaring en opleiding
• Een leerzame functie bij een van de toonaangevende woonmodefbrmules

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor '
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.
Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen...

JA, stuur mij meer informatie

SOS-Kinderdorpen
...want ieder kind verdient
een thuis...

• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Praktisch inzicht
• Representatief
• Bereid op zaterdag en incidenteel
op zondag te werken

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

wnje kranten beiorgen?
en hoe ik HuisVriend kan worden

Wat vragen wij:
• Ervaring in de verkoop
• Goede communicatieve vaardigheden
• Commercieel inzicht
• Enthousiasme
• Doorzettingsvermogen

d?
Geïntx
Stuur binnen 10 dagen uw schriftelijke reactie met uitgebreid CV. naar
Trendhopper Amstelveen, Binderij 4, 1185 ZJ Amstelveen..

I I I

citeert. Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig
voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig
een kopieerapparaat.

m/v
(ffull-time/part-time)

van het
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.

interLanden sprElgroEp
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Als het nodig is
worden de pups
In een couveuse
jn leven gehouden

Kinderportret
in Haarlem

Foto Jack de Jongh,
Stichting 'Pup in
Nood'

Dit najaar toont het
Erans Halsmuseum in
Haarlem 'kinderen op
hun mooist'. Circa
negentig schilderijen
van beroemde meester
als Rubens, Van Dijck,
Verspronck en Ter Borch
zijn te zien op een overzichtstentoonstelling
van kinderportretten uit
de 16-e en 17-e eeuw. ook
sieraden en speelgoed
maken deel van de tentoonstelling. De schilderijen komen uit binnenen buitenlandse museale
en particuliere collecties:
vele zijn nooit eerder
tentoongesteld. De tentoonstelling is van 7
oktober tot en met 31
december in het museum te zien.

Zo vond Jack de
Jongh van de
Stichting 'Pup in
Nood' begin september in
Amsterdam een
stel kittens, die
daardoor van een
zekere dood werden gered

Irans Halsmuseum: Groot
Heiligland 62, telefoon 023511.5775. Dagelijks open van
maandag tot en met zaterdag
van elf lot vijf uur.

Varen over
de plassen

Foto Jack de Jongh,
Stichting 'Pup in Nood'

„Op Werelddierendag staat het dier
centraal. Maar voor de wet is een
dier een ding. Nergens in de wet
wordt iets over dieren gezegd, daar
kan iedereen van alles mee doen. En
dat maken we ook regelmatig mee."
Aan het woord is Jack de Jongh,
voorzitter van de Stichting 'Pup in
Nood'. Zes jaar geleden als vrrjwilligersorganisatie opgericht en sindsdien al zo'n 1100 hondjes en andere
dieren opgevangen, verzorgd en uitgeplaatst.

Joen we eind april
1994 begonnen,
voorspelde men
ons een kortstondig
bestaan. Meer dan zes
hondjes zouden we niet
binnenkrijgen. Het werd
wel iets anders. Nu hebben we ons bestaansrecht
wel bewezen," stelt De
Jongh vast, dié nog kan
rekenen op de hulp en
steun van vier vrijwilligers. „We staan zeven
dagen per week 24 uur
klaar om dieren te red'den. En echt niet alleen
pups, want als het nodig
is komen we ook voor
andere dieren."
Zo kreeg De Jongh begin september een melding dat
medewerkers van een drogisRechts: Op Speelboerderij
Elsenhove aan de Bankrasweg in
Amstelveen werden zondag al
enkele activiteiten met betrekking
tot Dierendag gehouden.
Vanmiddag is er een voorstelling
van het theater Nero Corleone
voor kinderen van vijf tot negen
jaar. De jonge bezoeker had extra
aandacht voor het kalfje

Onder: Duivenmelker Joop
Janssens heeft vandaag zijn
gevleugelde vrienden wat extra's
toegestopt

terij in Amsterdam bij het
afval een doos vonden met
enkele kittens. „Gelukkig was
het 's morgens vroeg en hebben we de diertjes op tijd
opgehaald. Waren we niet
gewaarschuwd, dan zouden de
diertjes met doos en al door de
vuilnisophaaldienst zijn vermalen. Het is onbegrijpelijk

'Pup in Nood heeft haar
bestaansrecht wel
bewezen'
dat mensen zo met dieren
omspringen."
'Pup in Nood' heeft sinds
1995 een samenwerkingsovereenkomst met het dierenverzorgcentrum De Ark in
Harderwijk. Daar gaan de grotere en gezonde honden heen,
omdat De Ark over meer

ruimte beschikt dan 'Pup in
Nood', die aan de
Haarlemmerweg in
Amsterdam eigenlijk te klein
gehuisvest is.
De stichting, die een vergunning heeft om in heel
Nederland dieren te hulp te
schieten, beschikt sinds 1998

over een ambulance die
geheel is ingericht op eerste
hulpverlening aan alle dieren
die in nood zijn, dus met een
operatietafel, een couveuse en
alle mogelijke medische apparatuur. De vrijwilligers kunnen de eerste hulp zelfverrichten, maar als het ernstiger
is wordt via de autotelefoon de
dichtstbijzijnde dierenarts opgeroepen.
Vorig jaar
kreeg de
stichting de
beschikking
over een
kleinere dierenambulance, die ook is
ingericht
voor eerstehulpverleningmaar
geen operatietafel
heeft, omdat
de grote
ambulance
te duur is als
het gaat om
één hondje
ergens in
Nederland
op te halen.
Beide auto's
werden
geschonken
door de

Nederlandse Vereniging voor
Hulp aan Dieren.
„We verbazen ons er telkens
weer over dat er ofwel in een
bepaald gebied of plaats geen
dierenambulances zijn, dan
wel dat die organisatie wegens
gebrek aan vrijwilligers wordt
opgeheven. Zo is er ook geen
meer in Uithoorn, waarvan wij
echter wel de wagen hebben
kunnen overnemen, al moest
ik daar wel een privélening
van twintig mille voor afsluiten," stelt De Jongh, die met
zijn stichting al bij diverse
rampen is ingeschakeld. „Wij
hebben geholpen bij de watersnoodramp in 1995 in het zuiden van het land, maar we
zijn ook twee dagen in
Enschede geweest waar we
veel dieren hebben geholpen."
Behalve dat de stichting dieren, zoals in Amsterdam de
kittens ophaalt, doet ze dat
ook met dieren die door de
bewoner zijn achtergelaten bij
een verhuizing. Daarnaast
worden veel aangereden dieren geholpen. „De kosten, die
we daarvoor maken, moeten
grotendeels gedekt worden
door onze donateurs, want ik
ben nog nooit een dier tegengekomen, die geld bij zich
had," aldus de stichtingsvoorzitter.
Dieren die de stichting
ophaalt gaan eerst naar de
dierenarts voor medisch
onderzoek en eventuele
behandeling en daarna direct
naar de dierenopvang, die
daarin is gespecialiseerd.
Voor pups wordt trouwens gezocht naar adoptie-ouders, aan wie
overigens wel bepaalde voorwaarden worden gesteld.
Behalve een bijdrage'in de kosten, dienen de
nieuwe bazen en
bazinnen de
pup goed te
verzorgen, er
niet mee te
fokken en de
stichting op
de hoogte te
houden over
de gezondheid. „Want
de stichting

Bij het
Koninklijk
Nederlands
Geleidehondenfonds voor
Blinden aan de
Amsteldijk
Noord in
Amstelveen,
kregen alle (uitgeplaatste) pups
vandaag een
extraatje in de
vorm van een bijtring. Binnenkort
slaat het KNGF de
eerste paal voor de
nieuwbouw, waardoor
de capaciteit voor de
opleiding van blindengeleidenhonden wordt verdubbeid van veertig naar tachtig.
Op 28 oktober wordt in het
Amstelveense Stadshart een
manifestatie gehouden, waar het
KNGF present is

' Foto Jaap Maars

blijft eigenaar van de pup, dus
als er iets gebeurt met de
adoptie-ouder komt de pup
weer bij ons terug," benadrukt
De Jongh.
Jaarlijks moet de stichting
zo'n vijftig tot zestig duizend
gulden aan kosten opbrengen.
Dat geld komt behalve van
donateurs pok binnen door
het weer uitplaatsen van de
dieren. Maar voor De Jongh is
dat alles nog niet voldoende.
„We willen hier graag een dierenhospitaal voor alle, ook
oudere, dieren gaan inrichten.
Om het bedrag van circa
tweeëneenhalf miljoen bij
elkaar te krijgen, willen we
zo'n tienduizend certificaten
uitgeven. Maar om ook voor
subsidie in aanmerking te
komen, moeten we een
bedrijfsplan opstellen. We zijn
dus op zoek naar iemand, die
dat kan."
Henk Fokkink

De Stichting 'Pup in Nood' is gevestigd aan de Haarlemmerweg 77A in
Amsterdam, tel. (020) 682 46 27, fax
(020) 684 00-68.

Kennismaken met de
Nieuwkoopse.Plassen
kan het beste vanaf het
water. Varend over de
plassen zal de grote
afwisseling in het landschap opvallen; grote en
kleine plassen met daartussen de karakteristieke legakkers. Genietend
van de rust maakt men
kennis met het vleesetende plande zonnedauw en de rietorchis.
De Vereniging
Natuurmonumenten
houdt op zondag 15
oktober een vaarexcursie
over de Nieuwkoopse
Plassen. Aanmelding is
noodzakelijk en kan op
nummer 0172-408.250
(tussen zes en negen uur
's avonds). Leden van
Natuurmonumenten
betalen tien gulden en
Niet-leden vijftien gulden

Bijbelse
tekeningen

Honderdduizenden kinderen uit 91 landen
deden mee aan de tekenwedstrijd 'Childeren of
the World fflustrate the
Bible'. Zij lieten zich
vanuit hun eigen achtergrond en cultuur inspireren door de verhalen
uit de bijbel. Uit de
anderhalf miljoen inzendingen is een selectie
gemaakt die tot en met
19 november te zien zijn
in het Bijbels Museum.
Bijbels Museum, Herengracht
366 in Amsterdam, telefoon
020-624.2436.

Zondagochtend 15 oktober om half elf draait de tweede film in de serie
'Nostalgie in Tuschinski'. Dit keer een typische Amsterdamse Jordaan film uit
1936 van regisseur Max Nosseck:

Oranje
Hein
Herman Bouber speelt Hein
(alias Hein de Klopper en Oranje
Hein) die na lange tijd in Indië te
zijn geweest weer in
Amsterdam terugkeert. Hij
trouwt met mopperaarster Aal
(Auf Bouber-ten Hoope) en vat
het schoenmakersvak weer op. Oranje Hein
Foto Filmmuseum
Hij raakt bevriend met drinkebroederThijs (Johan Elsensohn)
wiens huwelijk met Ant (Annie Verhulst) in het slop is geraakt. Na een heftige
scène en een ongeluk van Ant komt Thijs tot bezinning. En het zou geen 'echte
Amsterdamse Jordaan film' zijn, als alles aan het slot niet in orde zou komen
en Thijs en Ant voor de tweede maal een paar worden en de hele Jordaan het
huwelijk meeviert.
In de film zijn liedjes van Louis Davids en Margie Morris verwerkt.
Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van Tuschinski, betalen
lezers van deze krant tien gulden in plaats van 12,50 gulden.
NAAM
WOONPLAATS
AANTAL

Nostalgie in Tuschinski is een samenwerkingsverband tussen Pathé
Tuschinski, het Filmmuseum en
Weekmedia.
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A H een b i j d e én igé e c h t e
Mat rassen h al in Breii kelen
;GA-fë K~T Ftl SC i-l E

BODEM *

9O

UIT ONZE
RECLAME

BEM BIJZONDER +
PANASONIC
EBGD 92 GSM
• Superlicht: 77 gram!
• Internetmail voor verzenden en
ontvangen van e-mail
1
Instelbare ringtoon
1
1-jarig Ben Bijzonder abonnement
voor slechts 15,-p/mnd.
,A
' Bellen vanaf 5 cent p/min.
h^^J^
Geen aansluitkosten _.
a [ A,T„Jv^.t,r.

• 28lats /-^
Elektrische bbide'rrW
.* PplyetherMatras.«

SLUIT NU EEN BEN-ABONNEMENT AF BIJ ONDERSTAANDE EXPERT-WINKEL

• Haarlem Gedempte Oude Gracht 5-9 •
Alleen in

Keiharde guldens

Keiharde guldens

Exclusief
potenset

l

28lats
elektrische bodem
+ Polyether Matras

Keiharde guldens

ELEKTRISCHE

De Natrassenhal uit Kreukelen

Alleen op woensdag 4, donderdag 5, vrijdag 6, en zaterdag 7 oktober 2000
OPENINGSTIJDEN:

Keulsche Vaart 3A

maandag 12.00-1730 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 lot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Breukelen
GRATIS BEZORGEN

TCI.O346-164OIO
l O O O .rrn a t: r1 a. s's o.n • o' p
' e r- i n g - . l

B i n n e n v e r- i n g -

t h e i- m a c r a s s e n

Z O A L S

E L K E

C H R Y S L E R h e e f t d e Voyager e e n rijk u i t r u s t i n g s n i v e a u m e t o n d e r

meer twee a i r b a g s , e l e k t r i s c h bedienbare buitenspiegejs en s t u u r b e k r a c h t i g i n g . V a n a f de
SE luxe z i j n ook airco, speed control en elektrische b e d i e n b a r e ramen s t a n d a a r d . D a a r n a a s t
biedt elke Voyager veel f l e x i b e l in te delen r u i m t e . Stoelen en b a n k e n zijn eenvoudig te

Als uw C.V.-ketel 15 jaar of ouder is,
dan is liet zaak om aan
vervanging te gaan denlcen
Waarom vervangen?

verplaatsen, te verschuiven en... te v e r w i j d e r e n . Ga voor de
mogelijkheden e n e e n p r o e f r i t naar onderstaande Chrysler dealer. .

V O Y A G E R

Prijsgarantie

Technisch gesproken is uw ketel na
Wij garanderen u dat u bij ons nooit
15 jaar op. Misschien kan hij nog
te veel betaalt. Als binnen 14
enkele jaren mee, maar de kans op
dagen na installatie blijkt dat u
grote en dure reparaties wordt
dezelfde ketel bij een collegasteeds groter. Meestal gaat een v
Jnstallateür onder dezelfde voorketel defect als hij het hardst nodig ^\ waarder» goedkoper had kunnen
is. U moet dan op stel en sprong s\
laten installeren, betalen wij u het
beslissen: repareren of vervangen.;.
prijsverschil terug. ^
De beslissing is dan meestal niet
weloverwogen.
Huren
Vanafs ^27,- per maand kunt u al
Offerte
/
een ketel bij ons huren. Hiermee
Wij bieden u een offerte aan geba- '
heeft u geen Jast van onderhouds-» ^
seerd op onze ervaring in het
^jtepaVatfekosten en BKR toetsing'
onderhoud van tienduizenden C.V.""zoals bij lease,
ketels. Na installatie hopen wij het
,<* X
^ -.V
jaarlijks onderhoud (weer) voor u te c ,'-Gespreid-betalen - - x s
s
;
mogen verzorgen. U kunt er van op * «, Wij bieden u de mogelijkheid bij de
aan dat de door ons geadviseerde
,' koop van eennieuwe ketel, alsmeketels echt goed zijn, want wij
' "dê^jnstallatiekosten bij huur
..onderhouden
uiteraard
lieyero
te betalen.
^gqede dan slechte ketels.

Om de

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Chrysler Voyager 2.4\ SE vanaf f 55.995,-. (Afgebeeld: Chrysler Voyager 3.3i V6 LE vanaf f 96.280,-.) Prijzen incl. BTW, af importeur,
excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijzen op aanvraag bij DaimlerChrysler Financc: 030 - 605 98 71.
Bel voor meer informatie DaimlerChrysler Nederland B.V.: 0347 - 36 34 00. Wijzigingen voorbehouden. Internet: www.clirysler.nl
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Grote Krocht 18 - Zandvoort
Bestel nu ook onze specialiteiten:

Lasagna met zalm
deeglagen met zalm, room en champignons of

VASLLANT VHR 18-22
n

.

;^VX*:V

Maccheroni Boscalola

H
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KETEL incl. rookgasafvoer en geheel
gemonteerd voor
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Kinderboekenweek 2000
op zaterdag 7 oktober

met champignons, doperwten, tomaat en roomsaus

van 12.00-15.00 uur komt schrijver

Nieuw:
Het gehele jaar door gratis
bezorging aan huis van al uw bestellingen.

In heel Zand voort tussen
16;00 uur en 22.00 uur.
Bel en bestel en wij bezorgen: 023-5717159

Gerard van Laar, beter bekend onder
pseudoniem Gerard Delft, zijn nieuwste
boek "Een bos vol vrienden" en zijn
eerdere uitgave signeren.

Prijs is incl. B.T.W. en verwijderingsbijdrage, zolang de voorraad strekt en gemonteerd op de plaats van de bestaande ketel. Via uw energiebedrijf
kunt u H 00,- subsidie verkrijgen. Tevens is het mogelijk voor een vast bedrag van f 2.500,- uw garantie tot 12 jaar na installatie te verlengen.

Bel voor een offerte, waarin wij u meerdere merken aanbieden!
Wij vallen u niet lastig met bezoek aan huis. Als u ons uw huidig merk, type en
opstellingsplaats noemt, weten wij genoeg. Heeft u belangstelling voor een
onderhoudsabonnement voor uw huidige ketel, bel voor de folder.

DE C O N T A C T L I J N
Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw.
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u
Ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpm)
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant,
de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Door: Wim Otten

Audi RS4

Verkopen

Foto's:'Maarten van Leeuwen

DaimlerChrysler

Porsche in gezinsverpakking
Uitgebouwde wielkasten en
de door de velgen heen duidelijk
zichtbare remschijven en
remtangen zijn de zichtbare
wapens van deze snelle
stationwagen.

onder de kap, en een geweldige
vertraging biedend remsysteem dat zelfs geen modderfiguur zou
slaan op het circuit- is eigenlijk
sprake van een sportwagen in de
huid van een multifunctionele stationwagen. Een auto die je zou
gebruiken om in het weekeinde
gezellig met hét hele gezin op stap
te gaan.

O

p de grille staat heel klein RS4. Ronde grote 18 inch velgen liggen ultrabrede banden. Een stel krachtige remklauwen kan een argeloze passant moeiteloos ontwaren
door de spaken van de'heel erg 'open' geboetseerde wielen. En
de uitgebouwde wielkasten maken duidelijk dat dit niet zomaar
een A4 stationwagen is. Dit is een Porsche-killer in gezinsverpakking en bovendien in beperkte oplage leverbaar.

De RS4 is één van de meest opmerkelijke auto's, die er op dit moment
te koop zijn. 208.000 gulden moet
je ervoor neertellen en daarmee is
hij nagenoeg even kostbaar als een
Audi A8. Met een door speciaal
geprepareerd onderstel, 380 pk

Dat laatste is nu precies de boodschap van de bedenkers. De auto is
bedoeld voor de selecte groep
mensen, die zichzelf het liefst een
Porsche zouden willen aanschaffen
maar dat voor de 'thuiswacht' niet
kunnen maken.
De contouren van een stationwagen werken bij deze Audi bepaald

F

olvo heeft sinds de
introductie van de 850
trefzeker naar een dynamischer imago toe gewerkt.
De nieuwe S60 vormt het
subliem rijdende bewijs dat de
missie wat het product Volvo
betreft in ieder geval is
geslaagd.
Volvo Nederland heeft grootse
plannen met de nieuwe S60. Van
de auto, die eind oktober bij de
dealers staat, wil de importeur tot
2001 nog 1.000 stuks verkopen.
"We hebben op voorhand al 115
orders", vertelt directeur Pieter van
der Velden enthousiast. "Voor
2001 mikken we op 3.000 S60's".
Het maken van een plezierig en
sportief sturende auto begint bij
het onderstel. Als basis dient het
platform dat voor de Volvo 580 en
de V70 zeer geschikt is gebleken.
De relatief zeer grote wielbasis van
272 centimeter (iets korter dan dat
van de S80, maar vijf centimeter
langer dan de V70) zorgt ervoor
dat de carrosserie voor en achter
een kleine overhang
heeft.
Tezamen met de grootste spoorbreedte in zijn klasse (1.563 mm
voor, 1.560 mm achter) leidt dit tot
een zeer stabiel weggedrag. Voeg
daaraan toe de multjlink achterwielophanging, grote (15,16 of 17
inch) lichtmetalen wielen en een
communicatieve stuurinrichting en
je hebt de best denkbare basis voor
een auto waarin de actief ingestelde bestuurder zich helemaal thuis
voelt.
Fraai
Gelukkig hebben de Zweden zich
gerealiseerd dat het oog ook wat
wil. In de S60 is de bloedband met
de S80 en de V70 (vooral in de
geprononceerde grille en de 'heupen' aan de zijkant) te herkennen
terwijl de auto toch duidelijk -op
zichzelf staat. Door de schuine achterruit oogt de auto als een coupé.

Mazda
Bezoekers van de fntèrnationale Autosalon-in Parijs kunnenvan Mazda veel nieuws, vér-s
wachten. Mazda toont de volgende wereldprimeurs; de 323
FastBreak en 323;Sedari, deMX-5, de Xedos-9 en, ook de:
Tribute ontbreekt niet. De,"
nieuwe • 323-versies, , ,vanaf
februari op de. Nederlandse
markt, hebben een aantal-wij-'
zigTngen - "ondergaan;-*;;". Demotorkap", "de voor-, en achterlichten, de grille ehxde bumpers zijn 'opnieuw ontworpen,* Hét
interieur is 'voorzien "-yan.twotone bekleding^ \^. o ,\~ -J\
De grootste ^aanpassingen yari
de MX-5 zijn té vinden onder,
de motôrkap.-!VN,aast''s," de
bestaande ' \l,"64terrnotor
wordt de' nieuwe "MX-5 ook,
leverbaar met -1,8-literrhotoren. De nieuwe Xedos-9,is eind
dit jaar ins Nederland, te ver-»
wachten. Aangepast zijn\bnder
meer de grille, de motorkap en
de achterlichten. Ook tiet intè-~
n'eur -is gewljzigdr niéuwe
bekleding," een" lederen stuur;;
wiel; bekerhouders en' "een
geïntegreerd audio-systeem
zijn standaard. 'De "nieuwe
Tribute is'vanaf april volgend
jaar in Ne'derlandtekoop.--Eerst
als 2,0-litérversie en-Vanaf juli
ook als 3,0-Üter V6-uityoèring.

stijgen

Het interieur
is nagenoeg geheel
met leer bekleed.

misleidend. De RS2 accelereert
zelfs een haartje sneller dan een
Porsche Carrera. In slechts 4,9
seconden! bereikt de quattro-aangedreven RS4 vanuit stilstand een
snelheid van 100 km/uur. De top
bedraagt 250 km/uur, begrensd
wel te verstaan maar wij hadden in
Duitsland het naaldje van de snelheidsmeter toch even over de 280
heen. Of de testversie dus
begrensd was, betwijfelen we. Hij
behoort in elk geval tot de snelste
stationwagens ter wereld, waarbij
SPECIFICATIES:
Motortype: - V6rnet'twee .
, turbo's, .' '
,30 kleppen '.. *
Cilinderinhoud: 2^671 crrö ,' 265/380 pk
'
Vermogen:
; bij 6.500 tp.m.
Max. koppel:
440 Nm bij
2.500 tp.m.
4,9 sec.' van
Acceleratie:
0-100"-km/uur."
250krn/uur',
Topsnelheid:
{begrenst).. ' - ,
Gem. verbruik: t5 Itr/100 km. "
ƒ208.000,-;, '•
,Prijs:

tevens niet gekeken is op luxe. De
wagen heeft zo'n beetje alles aan
boord wat Audi te bieden heeft op
een A4. Met dit verschil dat je hier
in speciaal RS4 leer wentelt en dat
de auto is uitgerust met heel aantrekkelijke, goed zittende kuipstoelen.
Het geweld achter de RS4 komt
voor rekening van een 2,7 liter V6
met twee turbo's. Het is in zijn aard
dezelfde krachtbron als in de S4,
die een al niet kinderachtig vermoBIJZONDERHEDEN UITRUSTING:"
' ABS"+ EBD.en Traction Contra!.- '
Airbags
. •. •
;
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
, .
Getint glas
'
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur en stoel in hoogte/lengte
verstelbaar
Vierwielaandrijving
Leren bekleding

gen levert van 265 pk. Volgens
Audi is de kracht bereikt door
modificaties aan het inlaatsysteem,
de turbo, het uitlaatsysteem en niet
te vergeten het elektronisch motormanagement.
Opvallend is het dat je als bestuurder volstrekt de teugels in de hand
hebt. De RS4 is verre van nerveus.
Waar een Porsche nog wel eens
voor een spannend weggedrag wil
zorgen bij vol vermogen, daar lijkt
het alsof de Audi geen krimp geeft
onder de kracht van 380 pk.
Ongestraft kan het gaspedaal
tegen de vloer in een bocht. De
Vierwielaandrijving en de elektronisch geregelde aandrijving zorgen
voor een moeiteloze, merkbaar
slipvrije acceleratie. Ook bij zeer
hoge snelheden gaat hij als op rails.
Geen seconde heb je het gevoel de
controle te verliezen. Hieruit blijkt
dat onder het beschaafde uiterlijk
toptechniek schuilgaat, die de
torenhoge aanschafprijs dubbel en
dwars waard maakt. Alleen jammer
dat de argeloze buren het niet in de
gaten hebben.

De divisie Chrysler, Dodge &
Jeep van DaimlerChrysler
Nederland b.v. heeft het goed
gedaan in de eerste acht
maanden van dit jaar. Het
bedrijf verkocht 5474 exemplaren, tegen 5436 in het hele
jaar daarvoor. Een stijging van
23% dus.
Volgens DaimlerChrysler is het
uitstekende resultaat vooral te
danken aan de vorig jaar geïntroduceerde Chrysler Neon.
Daarnaast levert het aanhoudende succes van de Chrysler
Voyager een belangrijke bijdrage. En ook voor de Jeep Grand
Cherokee is inmiddels de jaardoelstelling overtroffen.

Smart Coupé in
Parijs
,'Tijdens de internationale
^Autosalon in Parijs kan het
'.publiek kennis maken met de
Smart Coupé. Het is een studiernodel dat gebaseerd is op
de Smart Roadster, die vorig
jaar debuteerde. De sportieve
tweezitter is uitgerust met een
Suprex-turbomotor, achterwielaandrijving en een sequentiële zesversnellingsbak. Hij is
uitgevoerd in de kenmerkende
tweekleurencombinatie, waarbij de Tridion-veiligheidskooi
weer goed naar voren komt.

Punto met meer

De driedeurs Punto
ziet er in Sporting
uitvoering supersnel uit.

M

et de Punto Sporting
Speedgear heeft Fiat
een bijzondere auto
in het programma. De auto
verenigt verschillende
rijeigenschappen in zich. De
bestuurder kan zelf het schakelkarakter en daarmee het rijgedrag bepalen door toepassing van een continu variabele
transmissie (cvt) met maar
liefst zeven versnellingen. Met
dank aan Hub van Doorne van
Daf, want hij is de man die
voor het eerst een cvt toepaste
in een personenauto - de Daf
Variomatic.

Terwijl Volvo hem positioneert als
een sedan met de voordelen (de
leuningen van de achterbank en de
passagiersstoel zijn neerklapbaar)
van een hatchback. Een stilistisch
fraai detail die de coupélijn benadrukt is de knik in de C-stijl die
loopt tussen de achterruit en het
achterste portier. Ook het interieur
ziet er prachtig verzorgd uit. Het is
duidelijk gericht op de bestuurder.
Helemaal weg zijn we van de zogenaamde 'spaceball' versnellingspook (een optie op de versies met
handbak)
Vijfcilinders
Alle beschikbare motoren voor de
S60 zijn vijfcilinders. De ingenieurs
hebben hiervoor gekozen, omdat
de extra cilinder meer trekkracht en
souplesse biedt dan de vergelijkbare viercilinders waarvan het grootste deel van de concurrentie
gebruik maakt. Er zijn vijf benzine-

motoren in vermogen variërend
van 140 tot 250 pk. Begin volgend
jaar komt er een in eigen huis ontwikkelde direct ingespoten turbodiesel met ongeveer 160 pk. Ook
dit is een vijfcilinder. Eind 2001
staat er een 130 pk-versie van de
turbodiesel op het programma.
Dan komt er eveneens een automaat beschikbaar voor de dieselmotoren. Prijzen beginnen bij
ƒ 66.905,- voor de versie met 140
pk 2,4-liter motor. Voor de T5 moet
de klant ƒ 87.895,- neerleggen. De
2.4D turbodiesel gaat ƒ 74.905,kosten.
Wij hebben stevig gestuurd met de
topversie van Volvo's nieuwe S60,
de T5. Om het grote vermogen
veilig en vertrouwenwekkend op
het asfalt te krijgen is het onderstel
van dit topmodel aangepast.
Dankzij andere schokdempers en
stabilisatorstangen voor en achter

Dynamiek en sportiviteit
zijn van toepassing op Volvo's
nieuwe S60.

komt het sportieve karakter van de
S60 bij de T5 nadrukkelijker naar
voren. Maar dat betekent absoluut
niet dat de inzittenden bang hoeven zijn voor een stuiterervaring.
Het onderstel is dermate fijn afgestemd dat het oneffenheden pro.bleemloos verwerkt Tegelijkertijd is
het kinderspel om met de T5 strak
een bocht door te sturen. De carrosserie helt hierbij nauwelijks over.
Als je wilt kan je er met de T5 als
een haas vandoor (van O naar 100
km/u is mogelijk in slechts 8,8
seconden) De uitlaat laat dan een
prachtig donkere roffel horen die
goed past bij de sportieve lichtmetalen wielen.
Steffert Stienstra

Het mooie aan de versnellingsbak
van de Speedgear is dat deze zich
naar keuze handgeschakeld of als
een automaat laat rijden. Net als bij
een conventionele automaat ontbreekt een koppelingspedaal. De
linkervoet kan dus comfortabel rusten. Bij automatische bediening
staat de pook in de D van drive. De
gekozen stand wordt overigens
ook duidelijk weergegeven op het
dashboard. Bij rustig en gelijkmatig
gas zorgt de elektronica voor een
zijdezachte versnelling. Bij vol gas
klimt de naald van de toerenteller
tot zo'n 5.000 omwentelingen per
minuut waar hij roerloos blijft
staan. Terwijl de versnelling van de
Punto fel en onverminderd verder
gaat. Een aparte gewaarwording.
Met een druk op de E van Economy
naast de schakelpook zorgt de
elektronica ervoor dat de motor
een zo laag mogelijk toerental aanhoudt.
Wil je als bestuurder van de Punto

een keer uitgesproken sportief
doen of vindt je het gewoon lekker
om zelf het heft in handen te houden, dan biedt de handmatige
schakelstand uitkomst. Hiermee
kan je supersnel sequentieel te
schakelen, net zoals in de racerij.
De schakelpook moet daarvoor
naar de linkersleuf. De digitale
weergave op het instrumentenpaneel verandert van een D in een 1.
Bij bijna 6.000 toeren (de olie is
warm dus we gaan even op de
sportieve toer) krijgt de pook een
lichte maar vastberaden duw naar
voren. Gas terug nemen hoeft niet,
de elektronica regelt alles. De naald
van de toerenteller klimt opnieuw
en inderdaad is de 1 stiekem veranderd in een digitale 2. Weer een
tikje tegen de pook en de Punto
schakelt zelf zijdezacht door naar

ook met de

D4-D common
rail turbodiesel
leverbaar.

D

e Toyota Corolla is nu
ook met een commonrail turbodiesel leverbaar. De D4-D kennen we al
uit de Avensis. Het is een
krachtige, stille en zuinige
motor. In de Corolla heeft hij
echter minder vermogen en
trekkracht dan in de grotere
Avensis.
Met de D4-D blaast de Corolla
weer een aardig dieseldeuntje mee

in het middenklasse segment. De
2,O-liter krachtbron levert 90 pk en
een koppel van 215 Nm. In de
Avensis liggen die waarden op 110
pk en 250 Nm. In de Corolla moet
de D4-D het stellen zonder intercooler. Toch is de Corolla D4-D
een vlotte diesel. De sprint van nul
naar honderd vergt 11,8 seconden
en de topsnelheid bedraagt 185
km/u. Wanneer niet constant het
uiterste uit de auto wordt gehaald
ligt het verbruik gemiddeld op 6,8

liter per 100 kilometer.
De Corolla is ook leverbaar met een
1,9 dieselmotor zonder turbo. Deze
levert 69 pk en staat vanaf 38.690
gulden in de prijslijsten. De prijzen
van de nieuwe D4-D zijn nog niet
bekend. In oktober staat de auto bij
de dealer. De nieuwe dieselkrachtbron kan in alle carrosserievarianten besteld worden. Dat zijn de
driedeurs Hatchback, de vijfdeurs
Liftback, de vierdeurs sedan en de
vijfdeurs Wagon.

Tezamen met de unieke mogelijkheid om de zwaarte van de stuurbekrachtiging in te stellen bezorgt

de cvt in de Punto Speedgear de
bestuurder ongekend comfort.
Maar de ingenieurs van Fiat hebben nog veel meer praktische
eigenschappen voor de Punto
bedacht. Mocht de bestuurder de
lichte 'city'-stand van de stuurbekrachtiging vergeten uit te zetten,
dan schakelt deze bij een snelheid
van boven de 70 km/u zelf weer
terug op de normale stand. En in de
'city'-stand reageert de Punto soepeler op gas geven en gas terug
nemen. Zeker in druk stadsverkeer
is dit aangenaam voor de inzittenden. In tegenstelling tot conventionele stuurbekrachtigingen gebruikt
die van de Punto alleen dan energie
wanneer deze gebruikt wordt - met
andere woorden wanneer de
bestuurder de bocht om gaat.

Van het instrumentenpaneel is duidelijk de stand van de
versnellingspook af te lezen.

Corolla met common-rail diesel

De Toyota
Corolla is nu

drie. Dat sportiviteit en comfort
ooit zo goed samen zouden gaan...
De Punto Speedgear is leverbaar in
twee uitvoeringen: als luxe ELX of
als sportieve Sporting. In deze versies heeft de Fiat achtereenvolgens
zes of zelfs zeven versnellingen. De
Punto Sporting Speedgear is daarmee uniek. Het is de enige auto in
zijn klasse die een sequentiële
transmissie heeft met zoveel verzetten. En de zevende versnelling is
niets eens een overdrive, maar een
echte werkversnelling. Bij inhalen
op de snelweg is terugschakelen
dus niet nodig om voldoende trekkracht te krijgen.

SPECIFICATIES: Fiat Punto
Sporting
Speedgear
viercilinder in lijn
Motortype:
Glinderinhoud: 1.242cm3
80 pk bij
.Vermogen:
5.000 tp.m. '
114Nmbij
Max. koppel:
>
4.000 tp.'m.
Acceleratie:
12,3 sec. van'
0-100 km/uur.
165 km/uur.
Topsnelheid:
'Gent verbruik: 6,7 Itr/100 km.
ƒ 33.995,'Prijs:

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

ABS

Airbag voor bestuurder
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte/iengte verstelbaar
Sportstoelen
Stuur en pook met leer bekleed

Lexus pakt fors uit

D

e Lexus GS300 krijgt
gezelschap van een
zwaardere broer, de GS
430. Het middelste model van
het exclusieve Lexus is de
Japanse tegenhanger van de
Mercedes E-klasse en de BMW
5-serie. Met een 4,3-1 iter V8
motor gaat hij de strijd aan op
de Duitse Autobahn. De topsnelheid bedraagt 250 km/u en
van 0-100 km/u duurt maar
6,3 seconden.
De GS300 wordt tevens uiterlijk
licht aangepast. De koplampen,
grille en achterlichten zijn opnieuw
getekend. Ook van binnen zijn wat

De Lexus GS430 met V8 motor
is bijzonder snel.
wijzigingen doorgevoerd. Een
automaat is standaard en laat zich
vanaf het stuur bedienen.
De GS430 is uiterlijk herkenbaar
aan de 17 inch lichtmetalen wielen.
De topsedan heeft de luxe
Executive uitvoering met lederen
bekleding. Bovendien heeft de auto
een stuurwiel van hout en leder.
Onder de motorkap ligt een
krachtpatser van jewelste. De achtcilinder levert 283 pk en een koppel
van maar liefst 417 Nm. En zoals
het een Lexus betaamt doet hij zijn
werk in opperste stilte. De ver-

nieuwde GS300 staat vanaf
119.900 gulden in de prijslijsten.
De GS430 Executive kost 159.900
gulden.

Op de Autosalon van Parijs stonden bovendien een Lexus SC430
sportcoupé-cabriolet en de RX300,
de luxe terreinwagen.

Doe dan mee aan Het BoodschappenSpel en De BoodschappenPuzzel op deze pagina!

De

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in
De BoodschappenBeurs, Aantrekkelijke voordeel-acties, interessante suggesties en nieuwe producten.

Boodschappen
spel
Dankzij de deelname aan het '\
BoodschappenSpel
heeft
Mevr. E.A.N. de Rijk uit
Uithoorn de eerste prijs gewonnen en mag nu gaan genieten van een Dell Dimension L566 computer. De
winnaars van het Prijzenpakket tw.v. ƒ 150,- krijgen
hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Boodschappen
Puzzel
De juiste oplossing van De
Boodschappenpuzzel levert,
AJ van Dam uit Rozenburg
M.H. Keetman uit Nootdorp
een schitterend pakket van
4 badlakens in trendy kleuren.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

TUINTIP

eigen smaak
schotel. HAK
groenten en .s
Het enige wat

D

Zevenblad,
weg ermee!

devo,

Zevenblad, weegbree, kruipende boterbloem, hanepoten en
bijvoet. Leuke namen voor vervelende wortelonkruiden.

oefttoete
MetHAK

Ajax
Bloemenfestijn
Active Hygiëne

Groen-

Niets is zo belangrijk als hygiëne in
huis. Met de Ajaxproductl'un maakt
u uw huis grondig schoon. Om
het schoonmaken nog aangenamer te maken heeft Ajax
Bloemenfest'un er twee nieuwe
varianten bij:
Ajax Allesreiniger Frisboeket
en Ajax Multispray Fruitboom
Fris.
Ajax Active Hygiëne biedt u een
langdurig parfum, die het huis
gedurende meerdere uren na
het reinigen de geur en frisheid
geven van een tuin vol bloemen.

Deze onkruiden vermeerderen
zich vaak zowel boven (door
zaad) als onder de grond. Indien
u er in het voorjaar niet op tijd
bü bent geweest of er niet in geslaagd bent deze hardnekkige,
woekerende onkruiden te bestnjden, dan is nu het moment
aangebroken om aan de slag te
gaan.

napnka,ui,rodepapnkaen
bamboescheuten, gecornbiSmeteenfrurtigesaus
S ananas, mangopuree
en papaja. De perfecte
basis voor een
Ti^
makkelijke, maar
verrassende
Oosterse
maaltijd. HAK
,
Groenteschotel

U vindt HAK Groente-

'

venschap van uw supermarkt.

Naast de langdurige geur biedt
Ajax u ook effectieve hygiëne.
Deze hygiënische reinigers verwijderen niet alleen zichtbaar
vuil, maar ook onzichtbaar vuil.

Zie de spelregels
elders op deze pagina.

SACHA'S RECEPT

TRENDS

Groenteschotel Mango
Thai met sperziebonen
en ananas

Zwarte tulp
Bloembol
van het Jaar
Oktober en november zijn de
ideale maanden om bloembollen
te planten. Dat kan in de tuin,
maar ook in een pot of bak voor
op terras, balkon en zelfs in de
vensterbank. Wie nu bloembollen plant, kan al vroeg van een
kleurrijk voorjaar genieten. De
keuze in bloembollen is enorm.
Wie op zoek is naar iets bijzonders zou de tulpenbol 'Queen of
the Night' kunnen overwegen:
de Bloembol van het Jaar 2000.
Deze tulp heeft een dieppurperen bijna zwarte kleurdie zeertot
de verbeelding spreekt.

Zin in een Aziatische groenteschotel? HAK maakt het u gemakkelu'k met HAK Groenteschotel Mango Thai:
een Oosterse mix van verse
groenten en een heerlijke saus.
Probeert u dit recept maar
eens...

,Kwaliteltspuzzels

Van links naar rechts:
1 wens - 8 baken voor schepen 16 voorvoegsel -17 visbeentje 19 afvoerkanaal - 20 vogelproduct-21 vreemde munt-23 aarden vaas - 24 reisdocument - 26
boom - 27 papegaai - 28 werkplaats - 30 latwerk langs een muur
- 33 kraan - 35 zaad - 37 geestelijke - 38 deel van Azië - 40 kloosterzuster - 41 verbruikt - 43 kippenloop - 44 Japans bordspel - 45
voederbak - 47 woonschip - 48
bloeiwijze - 50 werkend beginsel
- 53 moment - 54 algemene vergadering - 55 paasbrood - 56 teder - 57 rondhout - 58 deel v.h.
skelet - 60 plaats in Duitsland - 62
gespannen - 63 deel v.h. hoofd 64 wijfjeshond - 66 voegwoord 67 dof - 69 landbouwwerktuig 70 grondsoort - 71 room vat - 73
nachtverblijf - 75 muggenlarve78 Griekse letter - 79 ellendig - 81
onheilsgodin - 83 insecteneter 85 opstootje - 87 scheepszeil - 88
bedorven - 90 onbeduidend persoon - 92 of dergelijke - 93 gedicht - 95 uitspansel - 97 in opdracht - 98 gewoontevorming 99 militair.

9 bijbelse stad -10 melkklier -11
cilinder - 12 snack -13 oosterlengte -14 voordat -15 Indonesisch eiland -18 stopplaats - 22
lomperd - 24 kleur - 25 pi. in Italië - 27 duidelijk - 29 Noorse godheid - 31 per/ persoon - 32 bijwoord - 34 kloosteroverste - 35
stel bijeenbehorend vaatwerk 36 vuurmond'- 38 scheepsinhoud
- 39 plezierreiziger - 40 maand 42 christelijk feest - 44 soort - 46
afstraling - 48 voertuig - 49 landtong - 51 • zwarte delfstof - 52
baardje - 59 sirih - 61 vormeloos
- 62 prik - 63 brandstof - 65 dandy - 68 deel v.e. molecule - 70 Europeaan - 72 bijbelse man - 73
persoonlijk voornaamwoord - 74
lage rivierstand - 76 moederoverste - 77 vervuilde mist - 79
witvis - 80 werpanker - 82 spoel 84 lofdicht - 86 lidwoord - 89 familielid - 91 voorzetsel - 93 par
exemple - 94 met name - 95 helium.- 96 zangnoot
Er ontstaat een woord wanneer u
de letters uit onderstaande genummerde vakjes achter elkaar
plaatst, u krijgt twee letters van
ons cadeau, c-18-41 -C-41 -3-480-78-36-89-9-52-52-14

Ajax Multispray
Fruitboom Fris:
De sterk ontvettende werking
en de handige sprayflacon zorgen voor een eenvoudige manier van schoonmaken. Door
rechtstreeks op het oppervlak
te sprayen en licht vegend het
product te verspreiden maakt u
uw huis hygiënisch schoon en
beleeft u de langdurige geur
van bloeiende fruitbomen.

woensdag 16.00 uur
donderdag 11.00 en 16.00 uur
vrijdag 11.00 en 13.00 en 16.00 uur

donderdag 17.44
vrijdag 17.44
zaterdag 0.44 uur

TV RIJNUOND

De Boodschappenlijn 0909 - 300.10.10
<80ct/mi

of surf op internet naar:

Deze tips worden u
aangeboden door

*-,

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

Natuurlijk leest u De BoodschappenBeurs in uw huis-aan-huiskrant, op jnternet, of u kijkt naar uw regionale tv zender om van alle nieuws, de aanbiedingen, de acties, de spellen en de recepten op de hoogte te blijven. Speel pertelefoon of achter het beeldscherm van uw computer Het BoodschappenSpel of
los De BoodschappenPuzzel op en bel of e-mail uw antwoorden naar De BoodschappenBeurs. Weet u de antwoorden op de twee vragen van Het BoodschappenSpel? Doe mee, en maak kans op een van de tien BoodschappenPakketten tw.v. ƒ150,- die elke keer verloot worden onder de bellers en e-mailers
met de juiste antwoorden. Bovendien maakt iedereen die meedoet met Het
BoodschappenSpel kans op de hoofdprijs, een prachtige Dell computer. De
Dell computer wordt beurtelings verloot onder de bellers en de e-mailers met
de juiste antwoorden. Weet u de uitslag van de puzzel? Onder de puzzelaars
m'et de juiste oplossing worden twee pakketten van vier badlakens in trendy
kleuren verloot.
Per huisadres dingt, per uitgave, één telefoongesprek of één e-mail
mee voor de prijzen!
U kunt uw antwoorden doorbellen naar:

Koop voor wortelonkruiden het
concentraat en niet de gebruiksklare spray. Zodra er kans
is op nachtvorst en de dagtemperatuur beneden de 10°C zakt,
heeft het geen zin meer Pokon
onkruid totaal STOP te gebruiken.

• 1 pot HAK Groenteschotel
Mango Thai;
• 200 gram mager rundvlees
in reepjes;
• 1 ui; 1 teentje knoflook;
• ananaspartjes (uit blik);
• 100 gr. taugé;
• 100 gr. sperziebonen
(uit pot); olie.'

Ajax Allesreiniger
Frisboeket:
Deze nieuwe Allesreiniger voor het
hele huis combineert het aangename parfum van een fris
lenteboeket met een hygiënische werking. Ajax allesreiniger
Frisboeket maakt bijzonder
grondig schoon en ruikt bovendien heerlijk fris.

woensdag en donderdag
17.50 en na 24.00 uur

En juist die wortels moeten afsterven om het onkruid uit uw
tuin te kunnen verbannen. Pokon onkruid totaal STOP is bü
uitstek geschikt om wortelonkruid te bestrijden.

Ingrediënten
(voor 2-3 personen):

Intelligente ontspanning

De 'Queen of the Night' wordt
bijna 70 cm hoog. De bloei kan na
een zachte winter al vanaf eind
april beginnen en duurt af hankelijkvan het weer tot de eerste wekeninjuni. De ideale planttijd voor
tulpenbollen is de maand oktober. Tussen vaste planten en op
de voorgrond van een groep
heesters staan ze prachtig vooral als de donkere tulpen in groepen worden geplant.
Behalve in gezelschap van viooltjes en vergeet-mij-nietjes is de
tulp 'Oueen of the Night1 een
fraaie buurman van geel bloeiende planten als muurbloem, schildzaad, Euphorbia en brem.
De bloemkleurvan deze tulp past
ook heel goed bij vaste planten
met grijs of purper blad. Heel bijzonder is de combinatie met andere bolgewassen als de blauwbloeiende prairielelie en desierui.

De onkruidplant neemt nu namelijk nog wel stoffen op, maar
transporteert die naar de wortels in plaats van naar de bladeren.

woensdag tussen 17.00 en 24.00 uur
elk heel uur

woensdag 16.00 uur
donderdag 16.00 uur
vrijdag 16.00 uur

www.boodscliappenbeurs.nl

HRYSAL

en e-mail uw antwoorden.
De winnaars ontvangen schriftelijk of per e-mail bericht.

UPC infoTV op kanaal 12
donderdagnacht vanaf
00.00 elk heel uur
zaterdagmorgen om
9.00 en 10.00 uur

Bereiding: Fruit de knoflook
en ui enkele minuten in wat
olie. Voeg de reepjes rundvlees
toe en bak ze in ca. 5 minuten
bruin. Roer nu de HAK Groenteschotel Mango Thai, de
stukjes ananas, taugé en de
sperziebonen er door. Laat alles onder af en toe omscheppen goed warm worden.

lekker
Je eentje

Serveer dit heerlijke Groenteschotel Mango Thai gerecht
met (basmatie)rijst.

wilt u zelf zisn fioe onze kok
?;:cna Gi o.ïntascvsote! Kian-

Van boven naar beneden:
1 natie - 2 een zekere - 3 logaritme - 4 Westindisch eiland - 5
dwaas - 6 zwemvogel - 7 etage -

:-;t.:;n;:5 'rersict, kijic dan naar
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verwenkwavk
Mona heeft weer iets nieuws-.
MonaVerwenkwark.
verwenkwarkiseenvolnieuwe beleving van
f r u a r k . En daardoor Pure
verwennen!, zowel voor jezelf,
als samen met anderen.

1

1
^ * * * X **
Doe mee met Ret Boodsch^ppenSpel en win^chitte-* , » j s 1Ï
rende pnjzehl V^ant^l|dere beller^of e-mail^r, f/iet^dfi' 'f '
Juiste ^antwoordènïmaaktAans•.>ODI*eèni'fa'ritastïsche*

Mona Verwenkwark heeft na-

Palmolive zacht en Schoon
verzorgt uw huid nu nóg beter

rijk aan fruit.

Palmolive heeft haar vloeibare zeep zacht & Schoon in een nieuw jasje
gestoken. Bovendien is de formule verbeterd en voorzien van een actief
Ingrediënt dat Palmolive zacht & Schoon nóg zachter maakt voor uw
huid. Daarnaast introduceert Palmolive Zacht & Schoon Melk & Honing,
zodat u nu kunt kiezen uit maar liefst vier varianten:
Zacht & Schoon Verzorgend
Dit is een verzorgende wascrème voor de handen in een zeepvrjje formule verrukt
met amandelmelk. Het is klinisch bewezen dat Palmolive Zacht & Schoon Verzorgend de huid zelfs na het wassen blijft verzorgen en soepel en voelbaar zacht
houdt.
Zacht & Schoon Anti-bacterieel
Deze wasgel voor de handen heeft een PH-huidneutrale formule die Triclosan
bevat, een anti-bacterieel bestanddeel en is verrijkt met een natuurlijk extract
van kastanjebladeren, bekend om hun anti-bacteriële eigenschappen. De bacteriën worden niet alleen tijdens het wassen bestreden maar blijft zelfs werkzaam
na het spoelen van de handen.
Zacht & Schoon Handen & Nagels
Deze zeepvrije wascrème voor handen en nagels is verrijkt met keratine, bekend
van zijn nagelversterkende eigenschappen. De formule heeft een unieke combinatie van zacht reinigende bestanddelen en een huidverzorgend ingrediënt.
Door tests is aangetoond dat Palmolive Zacht & Schoon Handen & Nagels uw
handen verzorgt en ze soepel en voelbaar zacht houdt.
Zacht & Schoon Melk & Honing
Deze nieuwe zeepvrije wascrème is verrijkt met natuurlijke extracten van melk
en honing. De unieke combinatie van zacht reinigende bestanddelen en een
verzorgend ingrediënt beschermt tegen sterke uitdroging. Met Palmolive Zacht
& Schoon Melk & Honing voelt uw huid verzorgd en natuurlijk zacht aan, dag na
dag. Consumentenadviesprijs pompverpakking ƒ 4,49 navulverpakking ƒ3,79.

Dezemeuwesmaakbetevlngis
er in twee verschillende ge
zins-en duoverpakkingen
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bel/vanille e
De bekertjes van de auownakkinaen z«n er in de variatles aardbef/vanWe en (ter-

"^ sen.

Venwenkwark; dat B

Deelname aan Het BoodschappenSpel
is eenvoudig.
Beantwoord onderstaande vragen:
i
(

m hoeveel varianten is Palmolive
zacht & Schoon verkrijgbaar?
2. Hoe heet de nieuwe
groenteschotel van HAK?

r

«lona.">ezul»elstt«twenner.
Zie de spelregels
elders op deze pagina
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526.104 gezinnen
ontvangen ledere week
een krant van

Gein. Zandvoon
Swalucstraal 2
2042 KBZandvoort
TEKST: Afd. Archief
bc/,, wijk 2042/7

i/sblad
Woensdag 11 oktober 2000

UI

O

Datum
11 okt
12okt
13 okt
14 okt
15 okt
16 okt
17 okt
18 okt

l

l
UI

HW

LW

HW

03.16

11.25
12.10
00.16

15.35
16.06
16.38

00.34
01.04

17.16
17.49
18.27

03.50
04.19
04.52

05.29
06.06
06.47
07.27

01.44
02.05
02.50

19.05
19.46

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zand voort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 41, oplage 5.425 Editie 17

LW
23.36

Maanstand: VM vr 13 okt 10.53 uur.
HW: zo 15 okt 05.29 uur, + 137 cm NAP.
LW: wo 18 okt 02.50 uur, - 68 cm NAP.

Pagina 5

11,5 procent
meer letsel
in verkeer

ontvangen.
Onze excuses hiervoor.
Directie Weekmedia

SMIRNOFF
VODKfl

ADVERTENTIE

pm wil ik u graag aan de jarige
job voorstellen. Zijn naam is
'Unicum'.
Geboren vlak na de oorlog
als verpleeg- en herstellingsruimte voor gewonde militairen. Na verschillende woonplaatsen is de jarige.vanaf
1970 uiteindelijk in Zandvoort
komen wonen. Zijn naam veranderde in 'Nieuw Unicum' en
voor mij persoonlijk is de jarige een stukje familie geworden.
Niet alleen ik ben uitgenodigd op zijn open dag op 14
oktober maar ook u als dorpsgenoot. Laten wij als Zandvoorters nu eens massaal pp
die dag Nieuw Unicum, de jarige, feliciteren. Zjjn huis bewonderen die meer lijkt op
een klein dorp. Kennismaken
met de lichamelijk gehandicapt medebewoners. Mensen
zoals u en ik.
Bent u er nog nooit geweest? Het is gemakkelijk te
vinden en bus 80 stopt voor de
deur. Er zijn geen drempels
dus het is voor iedereen toegankelijk.
Bent u nieuwsgierig aangelegd en wilt u weten wat bijvoorbeeld de ergotherapie
doet. Dan is dit de kans van u
leven. Maar u bent uiteraard
ook welkom bij de andere
voorzieningen. Z'n levensloop
kunt u nog eens rustig bekijken op de fototentoonstelling.
Daar is de rode draad te vinden van het thema van het
feest: toen, straks en nu.
Want ondanks de vele bezuinigingen in de Nederlandse
gezondheidszorg heeft Nieuw
Unicum een toekomst. Hoe
die er uit ziet? Misschien met
nünder handen aan het bed en
aiet meer robots? Wie zal het
zeggen? Eén ding blijft. Ook
na nog eens 55 jaar. Nieuw
Unicum is het beste van het
slechtste wat je kan overkonien. .

L

gegarandeerd de
mooiste foto's

eMers 30.99

FOTOAANBIEDING

WAARDEBON

werk. Simmelink erkent dat
ook: „De gemeente was erg
welwillend toen we ons interieur na dertig jaar opnieuw
wilde herinrichten. Dat is gelukt; we hebben een geheel
nieuwe uitstraling. Naar mijn
idee wordt dat geld dat we destijds hebben gekregen nu ech„Wij zijn een organisatie die ter weer afgepakt."
veel subsidie opslokt. Iedereen
moet met minder doen, dus wij
Een woordvoerder van de
ook," aldus Simmelink. Toch gemeente reageert: „Onze
komt de bezuiniging hard aan. steun bij de verbouwingskos„Het geld dat we voor onze ten moeten los gezien worden
verbouwing hebben gekregen, van de subsidieverlaging. Dus
wordt ons zo weer afgepakt." dat wordt niet door ons 'afgepakt'. Bovendien moet men de
„Deze subsidievermindering begroting lezen als een beis voor ons, zeker op korte ter- leidsvoornemen. Mocht het
mijn, een probleem. Zo heeft voorstel worden aangenomen
de buitenkant van de biblio- dan is deze in 2002 van kracht.
theek achterstallig onderhoud. Met het bestuur van de biblioHet moet nodig geschilderd theek voeren wij nauwkeurig
worden. En dan heb je het niet overleg op welke punten het
over een paar honderd gul- beste bezuinigd kan worden."
den."
„Ik dacht eerst dat er een grap werd gemaakt," zegt Nelleke
Volgende week donderdagverrast. Wethouder Cees Oderkerk overhandigde haar voor deze
De gemeente Zandvoort avond beslist de gemeentemijlpaal van het museum een fles wijn. Kunstenaar Roland van
geeft, vergeleken met andere raad over de begrotingsvoorTetterode heeft het etiket van de fles ontworpen
gemeenten, relatief veel geld stellen van Burgemeester en
Foto Karin Schut aan het openbaar bibliotheek- Wethouders.

Gemeente biedt op schilderij
ZANDVOORT „Dat
schilderij wil ik wel hebben,"
zei wethouder Cees Oderkerk toen hij in de catalogus
van veilinghuis Christie's het
19-e eeuwse impressionistische werk 'Het gezin voor
een boerenhuis in Zandvoort' zag. De gemeenteraad
kreeg vorige week daardoor
plots een extra agendapunt.
Burgemeester Rob van der
Heijden kreeg van de politici
dertigduizend gulden mee
om morgen in Londen een
bod uit te brengen.

gemene reserve. „Uiteindelijk
wordt het schilderij alleen
maar meer waard," was het argument van wethouder Oderkerk. Het schilderij is bestemd
voor het Zandvoorts Museum.

'Het gezin voor een boerenhuis in Zandvoort' is geschilderd door impressionist Hendrik Valkenburg (1826-1896).
Op het schilderij is duidelijk
het silhouet van de Nederlands
Hervormde Kerk te zien. Het
werk is zeldzaam omdat de
schilders van de Haagse
School hun visserstaferelen
meestal in Scheveningen en
Unaniem was de gemeente- Katwijk schilderden.
raad in haar besluit een bod te
Ans Cense, vrouw van de
doen op het bewuste schilderij
van Hendrik Valkenburg. Het voorzitter van Vereniging Oud
benodigde geld komt uit de al- Zandvoort, kwam het schilde-

'•'"'•

gratis index

NVM

2e foto
kado

rij op het spoor. Zij zag het
schilderij in de catalogus
staan. „Een belangrijk èxemplaar voor de gemeente en dus
liet mijn man het aan wethouder Oderkerk en de burgemeester zien."

MAKELAAR

CENSE&
'NÜNGEN

'O

„Dit project is overgewaaid
uit Amerika waar zo'n cyberbus jaren geleden al.taestond,"
vertelt André Sommeling (37),
die dit project begeleidt. „Ons
bedrijf doet het goed en vrij
willen iets terugdoen wat
maatschappelijk verantwoord
is. Hoe eerder de kinderen verNel Kerkman trouwd raken met de compu-

Gasthuisplein 10
Zandvoort
Tel: 0235714638
Fax: 023 57 314 54
geopend 7 dagen per week
van 10.00-01.00 uur

Eu ro-kenieken platen
30,- per set. (exci. BTW>

V

A

heeft alle dranken l -

Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 1 8 - 2042 CJ Zandvoort

Geldig van 11 oktober t'm 17 oktober alleen In onze slijten] Burgemeester Engelbertsstraat 21 Zandvoort

ter en internetten hoe beter.
Er zijn achtduizend basisscholieren in Nederland en wij hebben maar één bus. De scholen
staan te trappelen, dus ik heb
al aardig wat kilometertjes op
de teller. Ik ben vijf dagen per
week op pad van Groningen
tot Maastricht."
„Wie heeft er thuis een computer," vraagt meester Rob
Siebeling aan zijn groep acht.
Negentien kinderen steken
hun vinger op. „Een paar jaar
geleden was dat precies andersom. Eerlijk gezegd voel ik
me een digibeet vergeleken bij
sommige leerlingen," lacht hij.
In de bus zijn 32 werkplekken, twee aan twee werken de
kinderen met een computer.
'Hoe klinkt het geluid van een
gekke koe.' Jasper en Michael
lezen de opdracht van het
beeldscherm. „Even naar de
site van Natuur en Milieu surfen, vervolgens op dieren klikken," beslissen de whizzMds.
Steven en Mike zijn als eerste klaar met alle opdrachten
en hebben het internet flink

,c

ongezien de brief in de bus
gooien. Maar een elektroniscne lovemail? Even verderop
klikken de twee dames giechelend op het icoontje 'postvak
openen': 'Hallo geiten, hoe
gaat het met jullie, groeten
van Jupiter,' luidt de romantische tekst.
Siebeling vindt dat de computer een belangrijke rol
speelt in het onderwijs. „De
leerlingen die een extra steuntje nodig hebben, kunnen we
met een speciaal computerprogramma 'bijspijkeren'.
Maar het werkt ook de andere
kant op: de snelle leerling kun
je nu iets extra's bieden zoals
bijvoorbeeld Franse les per
cd-rom. Straks worden de
leerkrachten ook nog even
Leerlingen van groep acht van de Beatrixschool mochten
'bijgespijkerd' via de elektrodonderdag kennismaken met internet in de Cyberbus
Karin Schut nische snelweg. Ik ben benieuwd hoe wij het er afbrenverkend. Dat wordt beloond
niet onze eigen naam gebrui- gen," lacht hij.
Melanie en Charina zijn heniet een internetdiploma voor- ken hoor, want dan weten ze
zien van een digitale foto.
dat wy de afzender zijn."
lemaal in de ban van het leuke
„Zullen we die meisjes achter
spel waarmee ze deze middag
ons een e-mail sturen," overZouden zü een liefdesverkla- op het internet surfen. Charileggen de knullen samenring sturen? Niet stiekem
na gaat haar diploma boven
zweerderig. „Dan moeten we langs hun huis fietsen en dan haar bed hangen.

•*v"

Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 1 2

'Naar de site van Natuur en Milieu surfen en op dieren klikken'
WE HEBBEN een email; snel op 'postyakje openen' klikken."
Opgewonden lezen Zpë en Brigitte de e-mail die zy van hun
klasgenootjes krijgen. Zo zitten er nog 22 leerlingen met
rode konen enthousiast naar
hun beelscherm te kijken.
Donderdag stond voor de leerlingen van groep acht van de
Beatrixschool helemaal in het
teken van internetten. Op intitiatief van Johan van Marie
stond de zeventien meter lange Cyberbus van ICT-bedrijf
Pinkoccade een middag gratis
ter beschikking van de leerlingen. Van Marie is de vader van
een van de leerlingen en medewerker van PinkRoccade.
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Lees verder op pagina 5

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Foto Focus
Haltestraat 37a •
Zandvoort
• • •'
023-5715810

LUNCH ü!

Morgen wordt het doek onder de hamer gebracht in London South bij Christie's Kensington. In de catalogus staat
dat Christie's verwacht dat het
schilderij tussen de elfen achttienduizend gulden gaat opbrengen.
De burgemeester vliegt naar
London om in eigen persoon
een bod te doen.

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715 747
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ADVERTENTIES

Rectificatie

gratis ontwikkelen
.-:• : ' • ' - . - • ' '•''+'• : ' .
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In de begrotingsvoorstellen
van B en W aan de Zandvoortse gemeenteraad is een bezuiniging van 50 procent op het
Cultuurfonds
opgenomen.
Voor de bibliotheek betekent
dit 3,6 procent minder subsidie
op het budget van zeven ton.

Ook de cijfers over de eerste
helft van 2000 zijn allerminst
rooskleurig. In totaal hebben
er al 242 aanrijdingen plaatsgevonden. Daarvan waren er 210
met alleen materiële schade,
waarby 65 daders doorreden
na de aanrijding.

olgens mij heb ik nooit een
V
55-jarige ontmoet met zoveel toekomstplannen. Daar-

DEZE WEEK:
20 PAGINA'S

ZANDVOORT - „We zijn het gewend om de kaasschaafmethode te hanteren. We zetten de verwarming wat lager.
Maar we zitten nu al op een nullijn met onze subsidie. Het
gas, licht en water wordt duurder, onze toeleverancier Biblion heeft de boekenprijs verhoogd en de salariskosten van
ons personeel gaan stijgen." De voorgestelde subsidieverlaging van 25 duizend gulden valt bibliotheekmanager Innie
Simmelink rauw op het dak.

Uytendaal: „Voor een deel
heeft dit met de mentaliteitsverandering te maken maar, reden is ook de infrastructuur in
het centrum: de nauwe straten
en parkeervakken. Mensen
hebben niet altijd in de gaten
dat ze bijvoorbeeld met in- en
uit parkeren materiële schade
aanrichten."

r

En verder:
Slingers
vieren
feest
Pagina 5

valt bieb zwaar

Er vonden 21 aanrijdingen
met letsel plaats, waarbij twee Het Jutters muZEEum bestaat nog 'maai' vier maanden, is 'slechts'
veroorzakers op de vlucht sloe- tweeënhalve dag per week geopend en heeft zaterdag al zijn
De concrete plannen voor gen, en er was één dodelijk on- vijfduizendste bezoeker mogen verwelkomen. Nelleke van
Boulevard Barnaart zijn voor- geval.
Koningsveld, correspondente van deze krant, 'spoelde als
lopig nog een punt van discusvijf duizendste-aan'.
sie. Het onlangs gepresenteerde plan is afgekeurd omdat er
ADVERTENTIE
te weinig rekening werd gehouden met het gebruik door
In verband met een
hulpdiensten zoals de brandtechnische storing,
weer. Boyendien was het plan
van 25 miljoen gulden, met het
heeft u de krant vorige
oog op de krappe begroting, te
week niet op tijd
duur.
Het aantal aanrijdingen met
materiële schade nam in 1999
ook toe: van 142 aanrijdingen
in 1998 naar 159 vorig jaar (plus
12 procent). Maar liefst 72 van
de veroorzakers reden door
zonder zich bekend te maken.

Sport

„Files houd je toch,"
zegt
verkeersdeskundige
Pieter Uytendaal van
de politie nuchter. „Er
zijn maar twee
karrensporen richting
Zandvoort: dat is via
de Zeeweg en de
Zandvoortselaan."

Vijfduizendste bezoeker spoelt aan

ZANDVOORT - Het aantal letselongevallen op de Zandvoortse wegen is vorig jaar toegenomen met 11,5 procent
(van 44 naar 49). Koploper is de Boulevard Barnaart, met elf
gewonden in 1999. In de eerste helft van dit jaar zijn er op
deze boulevard al 41 ongevallen geweest, waarvan één met
dodelijke afloop. Vekeersspecialist Pieter Uytendaal: „We
moeten de weg hoognodig aanpassen."
Andere wégen met verkeersgewonden waren in 1999:
Zandvoortselaan (8), Burgemeester Engelbertsstraat (3),
Van Lennepweg (1) en de Burgemeester Van Alphenstraat
d).
De gevaarüjkste weg blijft
echter nog altijd de Boulevard
Barnaart. Pieter Uytendaal
hijst de stormbal: „Vorig jaar is
ook gestart met het maken van
tekeningen voor de herinrichting. De gemeente krijgt hiervoor subsidie van de provincie.
Eind dit jaar begint men met
de werkzaamheden. De Zandvoortselaan wordt in de toekomst ook aangepakt. Zo
komt er bij Nieuw Unicum,
waar nu de stoplichten staan,
een rotonde."

Fysiotherapeut
terug van
Spelen

'Goh, wij
lijken erg
op elkaar'

12.50
12.55
13:24
13.54
14.40
15.26

Los nummer 2,10 gulden

die
^^moet ik hebben.
-5 Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar/37,00 D jaar/64.00
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000 PA a
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. ö

woensdag 11 oktober 2000
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FAMILIEBERICHTEN

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

"X /~

Op 30 oktober a.s. hopen onze ouders

Arend en Elisabeth Pool-Pijpers

LA_J

van der Kuijl

Hun 65-jarig huwelijksfeest te vieren.

Er is op die datum gelegenheid tot feliciteren tijdens
een feestelijke receptie die gehouden zal worden van
15.30 tot 17.30 uur in de Blauwe Zaal van Huize
Bodaan, Bramenlaan 2 in Bentveld.
Alberl en Anneke Pool
Fred en Astrid Pool
Inl.: 0570-542036 of:
f.nool@Dlanet.nl
Met grote verslagenheid hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Lid O.N.T.

De Specialist in Badkamers

B r 1 1j a n t

STUNTVERKOOP

sanitair b. v.

Adem

TOT

Wij wensen x.ijn moeder, zus en verdere familie
veel sterkte toe in de verwerking van dit verlies.

Oma

60%

Anita
Simone

19 oktober 1999

19 oktober 2000

Gerda Oonk-Kerkman

ECHTE

Herinnering
Waar je bent, ik zou 't niet weten
't is niet in tijd of afstand te meten
ik heb je bij me diep in mij
daarom ben je zo dichtbij

KENNISGEVING
Algemene wet bestuursrecht

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

KORTING

Volgens
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 3 oktober vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 40 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 10 oktober vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te.
zien bij de Centrale Balie.
COMMISSIEVERGADERING
Op donderdag 19 oktober vindt de behandeling
van de Begroting 2001 in een integrale cqmmissievergadering plaats. Deze vergadering
vervangt de reguliere commissievergaderingen.
De integrale commissievergadering start om
13.00 uur.

De commissievergadering vindt plaats in de
raadszaal.
De commissievergadering is openbaar. U bent
van harte welkom.

Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretariaat. Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

MEDEDELINGEN
Informatieavond Nieuwbouw Clusterschool
Op maandag 16 oktober vindt een informatieavond over de Nieuwbouw Clusterschool
plaats. De avond begint om 20.30 uur in de
Beatrixschool.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van aanvraag.
2000-234B (02-10-2000) Burg. van Alphenstraat t.o. nr. 63 te Zandvoort het plaatsen van
twee lichtmasten
2000-235M (04-10-2000) Matthijs Molenaarstraat 1 te Zandvoort het plaatsen van een
tuinhuis

SENIORENRAAD
Op 13 oktober vergadert de Seniorenraad
Zandvoort. De vergadering wordt gehouden in
de Commissiekamer van het Raadhuis en
begint om 10.00 uur 's ochtends.

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

We zullen je nooit vergeten...
Konden we nog maar één keer met je praten.
Zevenaar: Leo en Engeline Vermeer-Oonk
Peter en Albertine Vermeer

ADVERTENTIES

Importeur verkoopt direct aan
j publiek exclusieve badkamermeubels en tegels tegen Spotprijzen

ovz

Elke donderdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur

Haltestraat 24

zandvoon 023-5730479

KAPVERGLJNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Teunisbloemlaan 1 - Bentveld - 1 boom
- Duindoornlaan 14 - Bentveld - 4 bomen
- Wilhelminaweg 44 -2 bomen (esdoqrn)
- Taxuslaan 6 - Bentveld - 2 bomen (eik, es)
- Teunisbloemlaan 1 - 1 boom
De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens ppeningstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvragen worden betrokken.

Op de agenda staat o.a.:
- Bestuursdienstrapportage 2000-2
- Nota reserve en voorzieningen
- Begroting 2001

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18.00-20.00 uur.

Op de agenda staat o.a.:
- Begroting 2001
- Conceptadvies evaluatierapport WVO
- Conceptadvies inzake "Gulden Regels"
U bent van harte welkom. Inlichtingen C.H.
van Brero, Van Galenstraat 11, Zandvoort.

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Mijn naam u Messica Kreteger,
Ik ben werkzaam ah wtiwfóMdster
bij Uitvaartcentrum Haarlem*
Omdat wij al 100jaar aan de Parklaan
gevestigd zijn, kennen mijjalsgeen
ander de specifieke wensen van
4e Haarlemsebevolking.
Wij weten dat zij veel waarde
hechten aan persoonlijke begeleiding.
Daar nemen wij dan ook alle tijdvoor.
Met al uw wensen wordt rekening
gehouden. De overledene kan
bijvoorbeeld worden overgebracht van
het woon- of ziekenhuis naar het
uitvaartcentrum, maar thuis
opbaren kan natuurlijk ook. Ons team
van professionele medewerkers regelt
dat allemaal Ons uitvaartcentrum is
daarom 7 dagen per week bereikbaar
- zowel overdag als 's nachts - om bij
een sterfgeval direct hulp te bieden.

Doe mee aan onze

SLAAP LEKKER

H ERFSTPCIZZEL
Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in deze krant de blaadjes en plaats de gevonden letter op

de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing uiterlijk 23 oktober a.s. naar het kantoor van
,e=6

Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

De Slaapvooriichter voor Kennemerland
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•

• • • • •

• •

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

12

3 4 5 6 7

89

Ook voor een voordelige uitvaartverzekering kunt u bij ons terecht.

16 17 18
•

023 • 532 87 50
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Ipfeyerzorgèri vari :ëeri begrafenis
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VERWARMING

21 22

23 24 25 26 27 28

• o

Adres:

;

Postcode + Woonplaats:

TroostDriis:
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UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem
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4 prachtige herlFstboeketten
'
Zaterdag 14 oktober.a.s. van 11.00-16.00 uur kunt u zien
hoe onze sushi's gemaakt worden.
/
<" '>'
"*

:;

• .'
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Bloemenhuis J. Bluys
Haltestraat 65

^' ' ••
> *

Wij nodigen u uit voor een gratis hapje en drankje. ,
;
Tot zaterdag!

!

'

~

Ons promotieteam deelt

Marktslagcrij

De REKLAME voor de volgende week

5 broodjes
l bakje saus
750 gr. shoarma vlees

samen ƒ 10,-

Tevens hebben wij in ons assortiment
± 30 verse vissoorten, zelfgemaakte salades,
soepen, sauzen en schaal- en schelpdieren.

zaterdag 14 oktober
een traktatie uit.

Kroon Vis Culinair
Haltestraat 16
tel. 023-5716204
dagelijks geopend van 8.30-19.00 uur

aanbieding geldig voor 18 oktober

e

Naam:

||B^cte hiüp bij^ee^ sterfgeVaL

Shoarmapakket

•

Deze oplossing inleveren vóór 23 oktober a.s.

li||;|iö^X:>:;i:,:pfo^

Edward van de Pol
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ONDERHOUD
REPARATIE
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een ijzersterke combinatie
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Nieuw Unicum
en toekomst
op Open Dag
ZANDVOORT - Zal er over
tien jaar nog voldoende personeel zijn? En hoe zal de
medische en technologische
ontwikkeling uitpakken? De
vragen zijn illustratief voor
de manier waarop Nieuw
Unicum zaterdag zijn Open
Dag gaat vieren. Met de blik
gericht op de toekomst.
'Nieuw Unicum toen, nu én
straks'. Dat is het thema waarmee bezoekers worden geconfronteerd als ze zaterdag een
bezoek brengen aan het woonen voorzieningencentrum voor
lichamelijk gehandicapten aan
de Zandvoortselaan. Volgens
de leiding zal het een toekomstgerichte oriëntatiedag
worden. „Nieuw Unicum wil
vooral laten zien dat zij met
haar 55 jaar nog jong en ambitieus is en bruist van nieuwe
activiteiten, wensen en ideeën
voor de toekomst," aldus medewerker Riet van Leest.
Volgens directeur A. van
Dijk staat het wonen van 'mensen met beperkingen' in grote
concentraties behoorlijk onder
druk. Hij vraagt zich af of de
trend zal doorzetten tot iedereen in zijn eigen huis en buurt
blijft wonen. Het is dan de
vraag of zij voldoende hulp
kunnen krijgen. De overheid
heeft twee adviesraden ingesteld. Zij komen met aanbevelingen op het gebied van de
modernisering van bestuurlijke verhouding, de flexibilisering van de arbeidsmarkt voor
de zorgsector, de ondersteuning van informele zorgarbeid
en de vergroting van dit aanbod.
Volgens Van Dijk zijn het
stuk voor stuk uitstekende
aanbevelingen. „Maar wü denken dat ze met het oog op de
toekomst niet voldoende zijn."
HJJ toont zich voorstander van
het opheffen van de verschillen
in de profit- en non-profitsector. „Laat alle bedrijven in Nederland 20 procent van hun activiteiten realiseren in de zorgsector. Zo kunnen de werknemers in het zorgdeel evenveel
verdienen als hun collega's in
de andere 80 procent van gezamenlijke bedrijf en zijn voor
hen ook opties beschikbaar."
Tijdens de Open Dag zijn er
verschillende optredens. Om
11 uur is de officiële opening in
het Internetcafé en tussen 14
en 14.45 is er een open verbinding met Het Dorp in Arnhem.
Er is een rondleiding naar het
zwembad. Ook deelnemen aan
een puzzletocht met prijsvraag
kan.

Verkeersplannen liggen er, nu het gereedschap nog
Er bestonden al wel allerlei
plannetjes om het verkeer in
Zandvoort beter te laten
doorstromen en veiliger te
maken. Maar de samenhang
ontbrak. Nu ligt er het
Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan (Gwp), waarin
alle facetten van zich
voortbewegend Zandvoort
staan geanalyseerd. „De
behoefte aan zo'n plan was
groot," weet brigadier Pietcr
Uytendaal, die namens de
politie in Gwp-stuurgroep
zat.
IJ DE uitvoering van
heet Gwp is 'geduld'
een
sleutelwoord.
„Het kan natuurlijk
niet allemaal in één keer gerealiseerd worden, dat kost teveel
geld," beseft Uytendaal. „En
geld, dat heeft de gemeente nu
even niet."
Het plan is met name gericht
op de verkeersveiligheid en de

B

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166
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vergunning kopen waardoor ze
verzekerd zijn van een parkeerplaats."
Naast aandacht voor de infrastructuur en de leefbaarheid is er in het gemeentelijk
verkeers- en vervoersplan ook
veel aandacht voor veiligheid.
„Het Gwp is onderdeel van
het landelijke programma

wegen binnen de kom.
En buiten de bebouwde
kom? Hoe zit het met zogenaamde 'dodenwegen'? „De
Zeeweg is een zeer gevaarlijke
weg door de onvoorspelbaarheid van de bochten. Verder
ligt de weg in een natuurgebied waardoor het onverlicht
is. Mensen gaan hier al snel te

'Ook proberen we met uiterlijk
vertoonde ongevallencijfers te drukken'
'Duurzaam Veilig'," zegt TJytendaal. „Het Rijk wil het menseüjk falen in het verkeer beperken tot het minimum. Hiervoor moet het aantal handelingen dat een verkeersdeelnemer moet uitvoeren worden
beperkt." Voor Zandvoort betekent dat beter openbaar vervoer, het standaard doorvoeren van dertig-kilometerzones
in woonwijken en vijftig kilometer per uur op ontsluitings-

hard. Vjjf jaar geleden vond
een paar keer achter elkaar
een
dodelijke
aanrijding
plaats. Toen hebben de provincie, de gemeente en de politie (Duinrand, TvE) besloten
dagelijks snelheidscontroles te
houden. Na deze controles
werd er duidelijk minder hard
gereden. Nu onderhouden we
deze handhaving door zo nu en
dan snelheidscontroles uit te
voeren met radarwagens."

De vijf gevaarlijkste wegen
op Zandvoorts grondgebied
zijn de Boulevard Barnaart, de
Zandvoortselaan, de Burgemeester Engelbertsstraat, Van
Lennepweg en de Burgemeester Van Alphenstraat. „Er zijn
landelijke afspraken over het
treffen van maatregelen op gevaarlijke wegen. Zoals het controleren op snelheid, verlichting, alcohol, gordels en de
helm voor de bromfietsers. Het
doel hiervan is uiteraard om de
ongevallencijfers te verminderen. Ook proberen we met uiterlijk vertoon de cijfers te
drukken door veel uniformen
op straat te laten zien."
Hoe staat het met de plannen tegen filevorming? „Files
houd je toch," zegt Uytendaal
nuchter. „Er zijn maar twee
karrensporen richting Zandvoort. Dat is via de Zeeweg en
de Zandvoortselaan. Vooral
het verkeer dat door Heemstede over de Zandvoortselaan
komt, staat in de zomermaan-

den altijd vast. Het begint al
op de westelijke Randweg in
Haarlem."
De oplossing werd lange tijd
gezocht in het zogenaamde
Haringbuystracé, een tunnel
naar Zandvoort. „Maar dat
plan was te kostbaar. En naar
mijn idee zou dat ook niet werken omdat het verkeer toch
door Haarlem moet, richting
de A 9. Dan staat het evengoed
vast," analyseert Uytendaal.
„Ik heb een minder dure oplossing bedacht. Je zou gewoon de verkeerslichten in
Haarlem op elkaar af moeten
stemmen zodat er een groene
golf ontstaat. Dat zijn er maar
een paar." De praktijk houdt
echter deze eenvoudige oplossing tegen. „Van de moderne
verkeerslichten hebben we wel
sleutels maar de verouderde
verkeerslichten kun je niet afstellen. Helaas valt er tegen
het fileprobleem in Nederland
niet zoveel te doen."
Tessa vau Egmond

van het fietspad naar de rijbaan, waardoor het technisch
nog niet mogelijk is," zegt Uytendaal. „Bijvoorbeeld dat
stuk fietspad aan de Zandvoortselaan bij Nieuw Unicum."
Uytendaals voorkeur gaat er
naar uit dat ook op die plek de
brommers de rijbaan op worden gestuurd. „In de toekomst
wil ik daar ook wel met de verantwoordelijke
ambtenaar
over praten. Maar wij hebben
hierin slechts een adviserende
taak. De gemeente beslist autonoom wat het gaat worden."
Wethouder Hans Hogendoorn kan zich goed voorstellen dat de bewoners van Nieuw
Unicum zich ergeren aan de
brommers die voorbijrazen. Bij
de reconstructie die op de
Zandvoortselaan ter hoogte
van Nieuw Unicum gaat
plaatsvinden, zal er ook rekening gehouden worden met
deze klachten. Tot die tijd
moeten de bewoners zichzelf
proberen te redden. „Ze kunnenbijvooreeld gebruikmaken
van het voetpad in plaats van
het fietspad. Dat mag met een
rolstoel."

WD ziet bouwplannen
van Bodaan niet zitten
BENTVELD - De nieuwbpuw yan de Bodaan wordt
niet uitgesteld. „Dat kan je
de bewoners van het verzorgingstehuis niet aandoen,"
vindt PvdA-raadslid Ger
Toonen. Ook het CDA toonde zich vorige week in de gemeenteraad ontzet dat de
WD tegen de bestemmingsplanwijziging voor verbouwing van verzorgingshuis
A.G. Bodaan stemde. De liberalen vinden echter dat er
te weinig is geluisterd naar
de bezwaren van de omwonenden.
De WD stemde als enige tegen de bestemmingsplanwijziging voor de Bodaan. Dit betekent dat de Bodaan, na veel
heen en weer gepraat, onder
andere de koopappartementen voor senioren kan gaan realiseren naast de verzorgingsplaatsen. Hiermee geeft het
verzorgingshuis gehoor aan de
aanwijzing van de provincie
het aantal verzorgingsplaat-

sen te verminderen. Een voordeel voor de kopers in spe is
dat zij gebruik kunnen maken
van de faciliteiten die A.G. Bodaan aanbiedt.
Wethouder Marijke Herben
is het niet eens met de VVD en
de omwonenden dat de nieuwbouw ten koste gaat van de
landschappelijke waarden van
Bentveld: „Tijdens een van de
inspraakavonden suggereerden de bewoners dat de nieuwe woontorens beter in de
westelijke richting gebouwd
konden worden. Maar deze optie gaat juist ten koste van de
Amsterdamse
Waterleidingduinen."
Toonen: „We zijn nu al lang
met deze kwestie bezig. De Bodaan voldeed niet meer aan de
eisen. We hebben een mooi
plan gemaakt dat past in de
omgeving. En het wijkt niet
eens zoveel af van de bebouwing nu. Het wordt tijd dat het
voorstel nu eens wordt aangenomen. Anders gaat het ten
koste van de bewoners."

Bezorging: Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.

Hans van Pelt

113 hardrijders
op de foto

ZANDVOORT - Een 46-jarige Zandvoortse fietster is
woensdag gewond geraakt op
de Prinsesseweg. Zij zag de kabel van een lier over het hoofd
die werd gebruikt bij het wégslepen van een op de marktplaats geparkeerde auto. De
vrouw liep een schaafwond aan
haar enkel op en een beurse
plek op een arm.

Dronken tegen auto

VerkeersspecialistPieter Uytendaal van de Zandvoortse politie

Foto Karin Schut

Gemengde gevoelens over zorgverhuizing
ZANDVOORT - Met gemengde gevoelens is de verhuizing van de zuigelingenzorg en wijkverpleging van
de Kennemer Thuiszorg naar
Het Huis in de Duinen begroet. Enerzijds is er, nu ook
de polikliniek van het Spaarne Ziekenhuis er gevestigd is,
een soort medisch centrum
ontstaan. Anderzijds is de
verhuizing het gevolg van
een miljoenentekort en is de
nieuwe locatie minder centraal gelegen.
„Onze geldbomen groeien
niet tot in de hemel," licht
Cora van Leeuwen, directrice
Kennemer Thuiszorg, het vertrek yan de zuigelingenzorg en
de wijkverpleging uit het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen toe. Voor dit
jaar moet Kennemer Thuiszorg rekening houden met een

tekort van ongeveer zes miljoen gulden. En voor het komende jaar wordt een structureel tekort van tien tot twaalf
miljoen gulden voorzien. Door
in Het Huis in de Duinen een
ruimte te delen met de polikliniek van het Spaarne Ziekenhuis, treedt een flinke kostenbesparing op.

sloten is, fungeert de ruimte
als polikliniek. Dat laatste is
een pre voor Zandvoorters omdat het Spaarne Ziekenhuis
(Maria Stichting en Diaconesse Ziekenhuis) de vestigingen
in Haarlem en Heemstede gaat
sluiten en zich in Hoofddorp
nestelt. Zandvoort is dan aangewezen op de zorg van de Deo
in Haarlem en het Kennemer
De kleinere wachtkamer en Gasthuis in Schalkwijk.
het vertrek uit het hart van
Zandvoort zijn praktische be- Voor Zandvoorters die wat
zwaren die Thuiszorg-directri- minder mobiel zijn, zijn dit
ce Van Leeuwen op de koop slechte ontwikkelingen. Vantoeneemt: „We moeten een daar dat dircteur René de
keuze maken waar we ons geld Vries van Het Huis in de Duiaan uitgeven. Deze optie is nen blij is met de komst yan de
voor ons goedkoper. Dat de Thuiszorg en de polikliniek anwachtruimte wat kleiner nex Ehbo-post naar zijn instelwordt, het zij dan zo. Gelukkig ling. „Dit is een aanwinst voor
hoeven de mensen nooit zo ons. We kunnen nu ook met de
lang te wachten."
polikliniek en de Kennemer
Thuiszorg beter het werk afOp de tyden dat de zuigelin- stemmen."
Van Leeuwen van de Kennegenzorg en wijkverpleging ge-

mer Thuiszorg over de aanwezigheid van de polikliniek:
„Het is natuurlijk een buitenkansje voor Zandvoort. Er zijn
maar weinig specialisten die
op een andere locatie spreekuur houden."
Niet iedereen is tevreden.
Thuiszorg-medewerkster
Thea de Rode is minder te
spreken over de nieuwe ontwikkelingen: „We hadden een
mooi gebouw aan het Beatrixplantsoen en nu moeten we er
weer uit. Alles wat we in die
jaren hebben opgebouwd, valt
weer weg. Daar ben ik echt
boos over. Daarnaast blijft alles zo vaag; ik weet nog niet
wat er precies gaat gebeuren,
pok naar de mensen toe vind
ik het vervelend. Het Huis in
de Duinen zit helemaal aan de
rand van Zandvoort. Het heeft
gewoon te maken met een
slecht beleid en dat vind ik
erg."

Kijkje nemen bij sterke arm Speciale':
ZANDVOORT - De politie Kennemerland houdt zaterdag

open dag. Wie eens een kijkje wil nemen achter de schermen
bij de sterke arm, kan terecht op de bureaus in Hoofddorp en
Beverwijk. Van 10 tot 16 uur staan de deuren open. Thema is:
verkeer en verkeersveiligheid.
De verkeersintensiteit is zeer groot in de regio Kennemerland,
vandaar het thema op beide bureaus. Samen met de brandweer
en de ambulancedienst laat het basisteam Hoofddorp zien hoe
hoe een bekneld slachtoffer uit een auto wordt bevrijd.
In Beverwijk wordt een demonstratie gegeven door politiehonden, die onder meer bij een verkeerssituatie worden ingezet.
Beide teams tonen ogentesters, cellen, een reactiesnelheidsmeter, demonstraties van radarapparatuur en lasersnelheidsmeters.

ZANDVOORT - Een 66-jarige bromfietser reed zondagavond tegen een geparkeerde
auto in de Brugstraat aan. Hij
bleek te diep in het glaasje te
hebben gekeken. Een ademtest leverde een promillage
yan 1,93 op. Zijn rijbewijs werd
ingenomen, de man kreeg een
rijverbod van tien uur en er
wordt proces verbaal tegen
hem opgemaakt.

Hype in Bastille

ZANDVOORT - Café La
Bastille heeft morgen (donderdag) een gevarieerd gezelschap van muzikanten uitgenodigd: Hype treedt op vanaf
21 uur. Zondag houdt het café,
geheel volgens traditie, een
feest naar aanleiding van de
Final Races. Dit gebeurt als
alle winnaars bekend zijn. Beide avonden gratis entree. La
Bastille bevindt zich aan de
Haltestraat 58.

Kindertelefoon

ZANDVOORT - Twinkels in
de de ogen, stevig in de schoenen en toe aan een nieuwe uitdaging. Zo zien de medewerkers van Kindertelefoon Haarlem hun nieuwe collega-vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen
de ruimte zichzelf én eigen activiteiten te ontwikkelen. Een
vooropleiding is niet nodig, de
Kindertelefoon geeft een gedegen basistraining. Meer info:
tel. 532.3206.
ADVERTENTIE

Verse Schotse

Lamsbout ™tbeen
Heel Mo

24 <

Vanaf heden voorlopig op woensdag gesloten

'Grote Krocht 7 - 023 571 90 67

Cinema Circus
12 t/m 18 okt.

We hebben veel asielkinderen
en kinderen van Het Spalier'
ZANDVOORT - Openbare
basisschool De Duiruxws
staat op een negende plek in
de landelijke top tien van
scholen die relatief veel leerlingen doorverwijzen naar
het speciaal onderwijs. Ab
Reijnders, directeur van De
Duinroos, verklaart deze score als volgt: „Openbare scholen trekken meer leerlingen
met een achterstand. Bovendien hebben we veel asielkinderen en kinderen van Het
Spalier."

d

ZANDVOORT - De politie
heeft woensdagavond een 35jarige Zandvoorter aangehouden die verdacht wordt van bedreiging van een 43-jarige overbuurvrouw. De verdachte had
kort daarvoor bij het slachtoffer aangebeld in de Keesomstraat. De vrouw opende de
deur, werd bij haar keel en pols
gepakt en bedreigd. Toen de
politie arriveerde was de man
al weer weg. Vanaf zijn balkon
bedreigde hij de vrouw opnieuw.
Nadat hij opnieuw naar de
woning van het slachtoffer
kwam, werd hij meegenomen
naar het politiebureau. De volgende ochtend bekende de
man de bedreiging, die volgens
hem te maken had met een
oud voorval tussen hun kinderen. De man is na verhoor
heengezonden. Er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Fietster raaktlier

Boulevard Barnaart

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
ƒ 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
i 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
Belden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 2,10.

Man bedreigt
overbuurvrouw

BENTVELD - Bij een snelheidscontrole vorige week
maandagavond op de Zandvoortselaan zijn 62 passanten
gefotografeerd. Totaal reden
er 757 tussen 19.30 en 21 uur
voorbij. De hoogste snelheid
was 74 kilometer per uur, terwijl vijftig maximaal is toegestaan.
Donderdagochtend werd op
de Van Lennepweg in Zandvoort tussen 7.30 en 9 uur een
snelheidscontrole gehouden.
Van de 592 auto's werden er 51
gefotografeerd. De hoogste
snelheid hier was 76 per uur.

ZANDVOORT - „We houden ons hart vast als er weer een
brommer voorbij raast," zegt Wim Klop, gehandicaptenbegeleider bij Nieuw Unicum. Hij pleit ervoor dat op de Zandvoortselaan ter hoogte van Nieuw Unicum brommers niet
meer over het fietspad mogen rijden. Verkeersspecialist Reter Uytendaal van de politie is er ook een voorstander van.
„Alleen is dit technisch nu nog niet mogelijk."

Advertentieverkoop: H. van Zanten
(hoofd), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax: (023) 573.0497. E-mail: wmcomm®Perscom.nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
F
ax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
665.6321.

Zandvoorts
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leefbaarheid, maar ook de beperkingen van de typische infrastructuur in Zandvoort
moeten in acht worden genomen. „In Zandvoort heb je veel
nauwe straatjes, nauwe parkeervakken, te weinig fietspaden," schetst Uytendaal.
Een gevolg van de iele infrastructuur is de slechte bereikbaarheid. „Bepaalde gebieden
moeten worden afgesloten
voor vrachtverkeer. Bijvoorbeeld de Kerkstraat in het verleden. In de zuid buurt mag als
alternatief tussen 7 een 11 uur
gelost worden. Een ander alternatief is kleinere vrachten
vervoeren."
Als aspect van de leefbaarheid noemt Uytendaal het parkeerprobleem: „Het nieuwe
parkeerbeleid wil vooral het
parkeerprobleem voor de bewoners verlichten. Met name
in de zomermaanden is dat
problematisch. Zo is het parkeren voor vergunninghouders
ingesteld. Mensen kunnen een

Gehandicapten
in het nauw
door brommers

Minister Netelenbos (Verkeer) liet zich onlangs zeer positief uit over het effect van de
maatregel dat brommers binnen de bebouwde kom zoveel
mogelijk op de rijbaan moeten
rijden. Het aantal dodelijke
aanrijdingenis hierdoor met 50
procent verminderd. „Als dit
zo succesvol is, waarom doen
we dat dan ook niet in Zandvoort," vroeg Klop zich af.
In de praktijk en in het Gemeentelyke Verkeers- en Vervoersplan (Gwp) worden
bromfietsers ook in de kom
van Zandvoort zo veel mogelijk
naar de rijbaan gedirigeerd.
Maar er zijn uitzonderingen,
vertelt brigadier Uytendaal.
„Bijvoorbeeld als er op de rijbaan harder gereden wordt
dan vijftig kilometer per uur.
De Boulevard Barnaart is hier
een goed voorbeeld van. Dan
zijn brommers op de rijbaan
niet verantwoord en wordt het
onveilig."
Naast deze snelheidsmaatstaf zijn er soms ook fysieke
Jeep gestolen
omstandigheden die dit nieuZANDVOORT - Vanaf het we beleid op bepaalde plekken
Stationsplein is tussen don- onmogelijk maken. „Er is niet
derdag 19 uur en vrijdag 12.30 overal een goede aansluiting
uur een grijze Jeep, type Cherokee gestolen.

Uw krant
niet
ontvangen?

woensdag 11 oktober 2000

In het schooljaar 1998-1999
zond de Duinroos 5,3 procent
van de scholieren door naar
een school voor moeilijk Ierende kinderen. Er is een aantal
factoren van invloed op het
grote aantal doorverwijzingen.
In grote steden levert de aanwezigheid van achterstandsgroepen vaak een hoog percentage doorverwijzingen op. In

het geval van De Duinroos
zorgt de aanwezigheid van medisch kinderdagverblijf Het
Spalier en asielzoekerscentrum Fawlty Towers voor een
flink aantal doorverwijzingen.
Ab Reijnders: „Kinderen her
en der in het land komen bij

Duinroos in top 10
doorverwijzingen
speciaal onderwijs
Het Spalier terecht. Dit zijn
veelal kinderen met sociaalemotionele problemen. Al
deze kinderen vallen onder de
leerplichtwet en komen op De
Duinroos terecht. Wat ook logisch is omdat wij de dichtstbijzijnde school zijn. Hetzelfde
geldt voor asielkinderen en de
sociale woningbouw in Noord,

waar ook veel sociaal zwakke
kinderen wonen."
Ruim vijfhonderd scholen
verwezen de afgelopen drie
jaar geen enkele leerling naar
speciale scholen, meldt de Onderwijsinspectie op haar jaarlijkse Kwaliteitskaart. Zestien
scholen stuurden meer dan 5
procent van de leerlingen door.
„Als er bij ons een kind komt
met een achterstand en sociaal emotionele problemen,
proberen we er zelf alles aan te
doen om die achterstand te
verkleinen," licht Reijnders
toe. „We bieden veel mogelrjkheden binnen de school. Zo
hebben we een interne begeleider die de kinderen individueel
probeert bij te werken. Maar
als onze polstok niet lang genoeg is en we er alles aan hebben gedaan, dan is het ook in
het belang van het kind dat het
wordt verwezen naar speciaal
onderwijs."

Do. t/m Di. 19.00
Dagelijks 21.30

Trust a few
Fcar the rest

Regie: Lukas Mootiysson
Met: Rebecca Liljeberg

woensdag 11 oktober 2000
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CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
.. TELEFOON 023-5716044
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TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

ROB TAN

Geneesmiddelen

Herenkapsalon

Homeopathie

Tabaksartikelen

Vitamines

Staatsloterij-Lotto

Parfumeriën

Stomerij

± 40 Soorten drop

Fotowerk

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

H*
- \

Voordeelmarkt
Korte varkenshaas
1 kilo

First Choice Cola
4 x 1%ltrfles voor
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19,98
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Varkensfricandeau
100 gr.

2,69
is
U.

.
LUXE BROOD EN
BANKETBAKKERIJ

Voor de juiste
kleur en model

Paap

üatrassenhal

Marjo Fijma
Pasteurstraat 12
Zandvoort
Tel. 023-5714866

Alleen op woensdag 11, donderdag 12, vrijdag 13, en zaterdag 14 oktober 2000
OPENINGSTIJDEN:

uur
maandag 1100-1730 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
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Breukelen

Pak nu de bon voor nieuwe miljoenen-prijzen van de Postcode Loterij

De Miljoenenjacht
is begonnen!
Pak nu uw kans op de miljoenen-hoofdprijzen in de Extra
Trekking op 3 november, in
het specta-culaire programma Domino Day. Zoals de
Wijkprijs van 3,1 miljoen
gulden, de speciale PostcodeStraatprijs die kan oplopen
tot 3,1 miljoen gulden en
honderden wintervakanties
naar-de-zon! Kijk voor meer
informatie in de mailing in uw
brievenbus. Natuurlijk speelt
u ook voor de maandelijkse
prijzen zoals de PostcodeJackpot die nu 7 miljoen
bevat, de Postcode-Kanjer
die dit jaar 37,2 miljoen telt,
plus alle prijzen in hetTV-spel
PostcodeLingo.
Nog geen lid? Vul vandaag nog
de bon in en pak uw kans op al
die miljoenen guldens. Want
als uw hele wijk miljoenen
wint en feest viert, wilt u er
toch niet buiten vallen? Dus
doe mee!

Kijk elke werkdag 19.OO uur TROS TV2
PostcodeLingo gepresenteerd door Nance.

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen!

D 3 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
D 2 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
D 1 lot
a ƒ 15,-inclusief JackpotVerdubbelaar
A.u.b. uvf keuza aankruisen en verder invullen in bloktetters. Deelname houdt in
aanvaarding van het raglemant, op aartvtaag verkrijgbaarbiiletSen&etvtce, tel.
0900-3001500 (35 cpm).
' • ' , ' , '

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging pm eenmaal per maand s , ,
de inleg voor de maandelijkse trekking en eenmaal per|aar voor ; " i - ,
de Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven. ,
--

5712865

Pasteurstraa 4

5731967

herenkapsalon

Goossens

Belprijzen van deze week
• Bosch dremelset
• Grundig tv-combi
• Raymond Weil horloges
•Landal Greenparks
Bungalow arrangement
" Jill Sander verwenpakket

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ 28,25

Ruime

Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak. Tel.: 5712305.

GRfTTIS PARKEREN
3035 VH
in Rotterdam
met
16 winnende loten

GOOSSens herenkapsalon
Ruime gratis parkeergelegenheid.

\

x

N

ƒ 25.000,voor elk lot
en voor
3O35VH017

extra: een BMW!

www.postcodeloterij.nl

Tafels op maat voor u gemaakt.

NOS Teletekst 550/551

In oud of nieuw grenen, kersen of
Spaans eiken.

RTLText882
Uitslagenlijn:

Rozenobel Antiek

0909-0088 (95 cpm)

Wij kopen ook uw antiek,
curiosa en inboedels in.

Hotel-, pension- én kamerverhüurders
Matrassen, böxspriügs en bedbödems
tegen fabrieksprijzen;..
Duizenden stuks uit voorraad leverbaar
:f-,-^~~^^

'•:

(tevens particuliere verkoop)

Gasthuisplein 6, Zandvoort
tel. 023-5731787
Open van 12.30-17.30 uur
Ook zondag. Dinsdag gesloten.

D mevrouw

, Naam:
Adres:

Voor inatrassen en bedden

Postcode:

Amsterdamse Vaart 28 Haarlem - 023-5406810
Plaats:

SINGER EN
LEWENSTEIN

(Post)bank
nummer;

i Datum:
Handtekening:

Zeestraat 48
Tel. 5720072

NAAIMACHINES

Bet mij bij een prijs
, bovart/ 10.000, • ,

H NATIONALE

Raadhuisplein 2

Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 (99 cpm)

Zetfouten voorbehouden

P de heer •

5736957

Overheerlijke
Speculaasjes

IK WORD POSTCODE-MILJONAIR!
5?«Ia» ik wil karïs maken op alle prijzen van de Nationale Postcode
Loterij, inclusief de miljoenen op Domino Day, de Postcode-Kanjer
van minstens 37,2 miljoen, de Jackpot tot 21 miljoen, de
Straatprijzert en de üngoprijsen. Hiermee steun ik 28 goede doelen, ,

Potgieterstraat 24

w
150.00.10

«LOTERIJ
WWW.POSTCODELOTERIJ.NL
, " ' - , • •
:•-'"< T ' '
- V
'-, ' '"''
-:
'^--,ôa lotenl Is qoeönekeurd door do Staatssecretaris van Justli*
Boa uitknippen en ïn «en envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode loterij, Antwoordnummer
,19503,1100
VM Amsterdani.
onder nummer LÖ.890/0098/831.Sd.d. 19/12/1997- '
-..«...

OVERLOCKMACHINES
-

FÓURNITUREN

HANDWERKEN
Reparatie
HOBBY-ARTIKELEN
alle merken
naaimachines
Kledingreparaties

'n recht komen

IS
ï

u
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Tevergeefs speuren
naar een sproetje
Daisy. en Maud zitten
in groep vijf bij juf Ellen
Joacim. „In december ga
ik met pensioen, ik heb
in mijn lange loopbaan
als onderwijzeres al heel
wat tweelingen meegemaakt. Maar Daisy en
Maud zijn het prototype
van een eeneiige tweeling. Ze hebben iets ongrijpbaars. Ze zijn heel
toegankelijk doen alles
lachend en vriendelijk,
maar ondertussen doen
ze precies waar ze zelf
zin in hebben."
„Ik heb in het begin
gespeurd naar bijvoorbeeld een sproetje om
een onderscheid te maken," lacht Ellen. „Maar
tevergeefs. Hun kleding,
haardracht, woordkeuze, handschrift: werkelijk alles is identiek. Als
ik ze het verkeerde
schriftje teruggeef, zeggen ze begrijpend: geeft
niks juffie, onze mamma
vergist zich ook vaak."

Jubileumconcert
ZANDVOORT - Het seniorenkoor Voor Anker bestaat
dertig jaar. Dit wordt op zondag 5 november gevierd met
een jubileumconcert in gebouw de Krocht.
Het programma is zeer gevarieerd met onder andere werten van Mozart, Torn Parker,
opera en operettemelodieën.
Sopraan Minoeska Sas is te
gast.
Jet concert begint om 14.30
uur, kaarten kunnen gereserveerd worden bij Jo Rosenboom, tel. 023-571.4769, of bij
Sien Paap, tel. 023-571.5168.

Waterpompstation

ACHTERGROND
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ZANDVOORT - Het informatiecentrum van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland organiseert een speciale excursie
laar het voormalige waterpompstation uit 1898. Om 14
uur vertrekt een gids voor een
monumentale
rondleiding.
Verzamelpunt voor de excursie is de balie van het Duincentrum, aan de Zeeweg te Overveeri.
Voor de excursie geldt een verplichte aanmelding met naam
en telefoonnummer bij de balie
van het nieuwe duincentrum of
via tel. 023-541.1119.

'Goh, wij lijken veel op elkaar, hè'

Er bestaan heel wat
vooroordelen over
tweelingen. In een korte
serie kijkt het Zandvoorts
Nieuwsblad samen met
eeneiige of twee-eiige broers
en zussen of hun ouders wat
daar van waar is. Aflevering
2: Mae Hartoch (38) over
haar achtjarige tweeling
Daisy en Maud.

de badplaats door
Een telefoontje is genoeg
Met het verstrijken van de jaren zijn allerlei handige snufjes die
het leven kunnen veraangenamen van harte welkom. Weizijnscentrum Zandvoort had gisteren in samenwerking met de Anbo
een voorlichtingsbijeenkomst in het Gemeenschapshuis over
het gebruik van deze 'handige snufjes'. Tijdens de bijeenkomst
toonde de Thuiszprgwinkel uit Haarlem een scala van gebruiksvoorwerpen. Zo zijn er middelen om gemakkelijk schoenen of
kousen aan te trekken maar ook is er speciaal bestek, dat in
allerlei standen gebogen kan worden. Mocht men spullen willen
lenen bij de Thuiszorg in Haarlem, kan men sinds kort ook het
nummer 0900-8806 draaien. Telefonisch kan een wensenlijst
doorgegeven worden aan de zorgcentrale. De spullen worden
dan gratis thuis bezorgd.

Geen koopavond meer

Daisy en Maud Hartoch

zouden wij in een klap een
groot gezin hebben. Hans was
natuurlijk dolgelukkig maar
dacht vooral aan de praktische
en financiële kant van de gezinsuitbreiding. "
De zwangerschap verliep
prima en na veertig weken werden de twee wolken van dochters, Daisy en Maud, geboren.
Ieder zes pond zwaar en niet
van elkaar te onderscheiden.
Mae had nooit moeite de twee
uit elkaar te houden. Voor
Hans maakte ze er nog wel
eens een quiz van. Dan hield ze
er één van de twee omhoog en
riep: „Wie is dit?" Negen van
de tien keer gokte hij fout.
„Gelukkig was mijn moeder
er vanaf die tijd dagelijks, om
mij te helpen en onze Lisa alle
aandacht te geven. Ach, die
arme Lisa, het was voor haar

O Primeiro Dia

ZANDVOORT - Vanaf de in*ang van openluchttheater
3aprera start op zondagayond
15 oktober een vleermuisexcursie door gidsen van het Na;ionaal Park Zuid-Kennemerland. Vanwege de naderende
winterslaap van de vleermuizen is dit de laatste excursie.
De kosten bedragen l gulden
per persoon. Er is een verplichte aanmelding met naam en telefoonnummer bij het informatienummer van het park, 023- Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
541.1119.
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en geen pauze
Bokbierproeverjj
tussendoor. Vanavond: 'O Primeiro Dia'.
ZANDVOORT - In de Bierburcht op het Raadhuisplein
io de Janeiro bestaat uit twee totaal verschillende werelden.
Boven op de heuvels ligt een nog bijna middeleeuwse stad
wordt zaterdag een Bokbierwaar het leven niet door wetten wordt geregeerd. Waar nog
proeverij gehouden.
Vanaf 17 uur kan men meer steeds elders uitgeroeide ziektes heersen en waar kinderen en
dan tien bokbieren van de tap muziek het levendige straatbeeld bepalen. Beneden aan de kust,
en 24 soorten uit fles 'proeven'. bevindt zich de moderne nachtmerrie: de middle class metropool vol hoogbouw, bewoond door voornamelijk jonge gezonde
mensen die geobsedeerd zijn door de romantische liefde en
materieel bezit.

R

Bingo

In 'O Primeiro Dia' brengen de twee hoofdpersonen, Joao en
Maria, in de nacht van 31 december 1999 op l januari 2000 deze
universums per toeval bij elkaar.

Alarmnummer: 112.

Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(CPA).
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AISY EN Maud zijn
een eeneiige tweeling,
zij hebben een innige
band met elkaar.
Toen ze drie jaar oud waren,
stonden ze hand in hand voor
de spiegel. Zij keken verbaasd
naar zichzelf en zeiden: „Goh,
wjj lijken wel erg op elkaar,
hè." Op dat moment beseften
ze voor het eerst dat zjj een
tweeling zijn.
Als er vriendinnetjes aan de
deur komen, vragen ze nooit
specifiek naar Daisy of Maud.
Ze roepen altijd: 'Is de tweeling thuis?' Moeder Mae Hartoch: „Eerlijk gezegd ben ik
wel eens jaloers pp de bijzondere band die zaj samen hebben."
„Ik heb zo'n voorgevoel dat
het een tweeling is," zei Mae
indertijd tegen de kamer vol
visite op haar verjaardag.
„Overal voel ik armpjes en
beentjes trappelen." „Hoe kan
dat nou? Je bent al zes maanden zwanger, dan hadden ze
dat toch allang gevoeld," reageerde een tante. „Nou als het
een tweeling is, laat ik mij gelijk 'helpen'," reageerde haar
man Hans.
Bij de daarop volgende controle uitte Mae haar vermoedens en de verloskundige benadrukte nog eens dat het
maar één kindje was. Om Mae
gerust te stellen liet zij een
echo maken. Het verlossende
woord kwam uiteindelijk van
de gynaecoloog die geconcentreerd naar het beeldscherm
keek. „Ja, hoor hier zit baby
nummer één en hier baby
nummertje twee." Mae was
dolgelukkig en belde Hans:
„Ga er maar een knoop in laten
leggen, want het worden er inderdaad twee."
„Onze oudste dochter Lisa
was toen drie," vertelt Mae.
„Met de komst van de tweeling

Met
en

Vleermuisexcursie
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dienst (18-20 uur) enweekenddienst (zat. 11-12.30 en 17-18,
zon. 11.30-12.30 en 17-18) Zeestraat Apotheek, (tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat
90a, 5713073. In het weekend is
de Centraal Apotheek op de
Gedempte Oudegracht in
Haarlem zaterdag en zondag
de hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

Foto André Licbcrom

een moeilijke tijd. Als we op
straat liepen, dook iedereen
gelijk in die tweelingwagen en
keurde haar eigenlijk geen blik
waardig. Ik was daar toen wel
eens verdrietig over omdat ik
zag dat het haar pijn deed. Ze
voelde zich toen het derde wiel
aan de wagen en dat gevoel
zou ook nooit meer overgaan."
Totdat ze gingen lopen, ging
de verzorging van de tweeling
Mae gemakkelijk af. Na de eerste stapjes barstte het circus
los. Toen ze eenmaal konden
lopen, holden ze ieder een andere kant op. Toen ze konden
klimmen, klauterden ze op de
kasten. Ze renden de Hema in
om zich met slagroomtaarten
in te smeren. Ze knipten de
stropdassen van pappa doormidden. Smeerden lippenstift
aan de mooie nieuwe vloerbe-

dekking. Kortom Daisy en
Maud waren ondernemende
grietjes en dreven pappa en
mamma Hartoch af en toe tot
wanhoop. „Eigenlijk waren ze
samen één iemand verdeeld in
twee personen," legt Mae uit.
Toen de meisjes twee jaar
oud waren, gebeurde er op vakantie in Italië iets vreseüjks.
Waardoor Hans en Mae voor
het eerst worden geconfronteerd met de uitzonderlijke
band die een eeneiige tweeling
heeft. „We zaten aan het
zwembad en Maud kwam naar
ons toe gerend. Zij kon nog
nauweüjks praten, maar ze zei
plots goed verstaanbaar de
volzin: 'Daisy ligt in het zwembad ze kan er niet meer uit.'
Paniek, binnen twee tellen had
Hans Daisy opgedoken uit het
zwembad."

Slingers vieren
veertigjarig
bestaan optiek
ZANDVOORT - Vroeger
kocht men alleen een nieuwe
bril als de oude stuk was. Nu
zijn er klanten die ieder half
jaar een ander montuur uitzoeken. Er is veel veranderd in
veertig jaar brillenmode. Slinger Optiek aan de Grote
Krocht viert haar veertigjarig
bestaan. Vader Ton Slinger is
de oprichter en sinds 1980 is
zoon Ton ook actiefin de zaak.
„Mijn vader was ook opticien," vertelt Slinger senior
(65). „In Amsterdam had hij
een optiek annex drogisterij.
Als klein jongetje hielp ik al in
de zaak. Na mijn opleiding tot
opticien ben ik een tijd in loondienst gegaan. Na mijn huweUjk ben ik een eigen zaak begonnen in de Poststraat. Dat
was een prima locatie want tegenover onze zaak zat een oogarts. De klanten kwamen linea
recta met hun recept bij mij
een bril uitzoeken."
Ton senior schiet in de lach
als hij zich een grappige gebeurtenis herinnert. „Er kwam
een oude Zandvoortse bij me
met een grote koffer vol met
oude brillen. Ze zei: 'Ik heb van
de oogarts gehoord dat ik een
bril moet, dat kost een hoop
centen. Nou heb ik even bij
mijn familie oude brillen opgehaald. Kijk jij nou eens even
welke ik kan gebruiken.' Nou,
ik heb moeten praten als Brugman om haar uit te leggen dat
het zo niet werkt."

Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Vanaf
20 uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Groot, geel met een beetje Voor woe en don geldt: avondzwart en vier jaar oud: Bingo dienst (18-20 uur) door de
de Mechelaar. Ringo is inmid- Zandvoortse Apotheek, Raaddels al een kleine maand te huisplein 10, 5713185. Voor vrij
gast in het dierentehuis. Een tot en met don geldt: avondmaand is nog niet zo heel lang,
maar de medewerkers hebben
gemerkt dat Ringo slecht tegen zijn hok kan. Los op het
terrein of op een speelweide
vindt hij nog het leukste. Iets Periode 30/9 tot en met 6/10
Dietvorst; Maurice Pierre Géwat Ringo ook leuk vindt, is Geboren: Kayci ' Pernando, rard Halverkans en Angélique
aandacht: hoe meer, hoe be- zoon van Pedro Pernando van Hamelsveld; Enno Romter.
Brooks en Yolanda Maria Zim- bout Theodoor Timmer en
Ondanks het feit dat Ringo merman; Benjamin Louis, Brenda Giesbergen.
het geknuffel met de verzor- zoon van Adam Klapmuts en Overleden: Josephus Wilhelgers prettig vindt, is hij geen Manna Pagrach.
mus Hendricus Teunissen
echte gezinshond. Ringo is vrij Getrouwd: Nicolaas ten Broe- (60); Johanna Cornelia van
druk en energiek. Zijn gedrag ke en Marije Janse; Hans Ro- Wijk (70); Nanning Leendert
is alert en bij is wat afwach- bert Hoelscher en Adriana Heinen (85).
tend ten opzichte van vreemden. Redelijk sociaal met andere honden, maar de aanwezigheid van katten stelt ie niet
zo op prijs.
Ringo is te gast bij het Ken- Hervormde Kerk: zondag 10 uur ds. mr. J.W. Verwijs. Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur prof dr. E. Talstra. Agatha Kerk:
nemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net als alle an- zaterdag_ 19 uur mevr, B. Bleijs, zondag 10.30 uur mevr. B. Bleijs.
dere loges, een nieuw thuis. NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: donderdag 14.30 uur
Informatie: Kennemer Dieren- Leerhuis. En 20 uur Calvijnzaal gereformeerde kerk: avond Lotehuis Zandvoort, Keesom- kale Raad van Kerken. Zondag 10.30 uur ds. H.S. J. Heijn. Nieuw
Vader Ton Slinger en zoon Ton
Unicum:
straat 5, tel. 571.3888.

m.

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
-IL"zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

e

Omdat in de Poststraat niet
veel 'loop' is, besluit hij op zoek
te gaan naar een ander pand.
„Banken leenden niet zo makkelijk geld, mijn startkapitaaltje heb ik dankzij mijn familie
bij elkaar gesprokkeld."
Uiteindelijk komt de Grote
Krocht 12a te huur en de verhuizing is een feit. Na verloop
van tijd is Slinger kapitaalkrachtig genoeg om het pand
te kopen. Vader en zoon Slinger beheersen nog het ambachtelijke opticienvak. Zoon
Ton (40) laat in de werkplaats
de grote slijpmachines zien.
„Kijk, hier heb ik een montuurloze bril," zegt hij trots.
„Dat is echt een meesterwerkje. Het is heel minutieus werken, de gaatjes moeten heel
voorzichtig geboord worden.
Wij krijgen de geslepen glazen
binnen met een diameter van
70. Die slijpen wü vervolgens
precies op maat. Met zo'n opdracht ben ik wel een paar uur
bezig."
Zijn vader vult aan: „Wij zijn
nog van de oude stempel: we

Daisy was bij tijd en wijle
buiten westen en werd een
nachtje geobserveerd in het
ziekenhuis. Gelukkig bleek dat
ze niets had overgehouden aan
deze bijna-verdrinking. „Maud
is op dat moment haar beschermengel geweest. Hun
speciale tweelingband zorgde
ervoor dat zij ons waarschuwde. Was Daisy een eenling geweest, dan had ik haar nu niet
meer gehad," vertelt Mae geëmotioneerd.

'Vanaf l oktober zijn wij op vrijdagavond koopavond gesloten'
zegt het briefje op de deuren van de Hema. Misschien hebben
sommige mensen het zelf al aan den lijve ondervonden. Dat de
koopavonden na het hoogseizoen een stuk rustiger zijn geworden, is niet de enige reden om de deuren gesloten te houden.
Medewerkster Attie Vörös: „We vinden het te gevaarlijk worden.
Op vrijdagavond hebben we twee jonge meisjes achter de kassa
zitten en 's avonds hangen er veel jongelui voor de deur. Het
wordt donker buiten en we vinden het niet langer verantwoord.
Er is nog niets gebeurd en dat willen we zo houden."
Met Pasen gaat de Hema weer gewoon open met koopavond:
„Dan wordt het ook weer licht buiten en is het een stuk drukker
in de winkel. Nu hebben we soms maar vier klanten op één
avond. Dus veel mensen merken niet eens dat we de wintermaanden gesloten zijn."

Missie volbracht

Hoe houdt pappa Hans (42)
zich eigenlijk staande in dat
vrouwenhuishouden? „Hij is
van plan een leuk hobby buitenshuis te gaan zoeken als die
meiden straks tegelijk in de
puberteit
terechtkomen,"
lacht Mae.
Marleen Grotenhuis
kijken niet op een uurtje meer
of minder, er moet kwaliteit
geleverd worden."
Na het overlijden van moeder Annie in 1979, komt zoon
Ton in de zaak. Hij is afgestudeerd als opticien en heeft een
studie oogmeetkunde voltooid. „Zo'n twintig jaar geleden is pok die hele contactlensbusiness enorm in zwang
geraakt. Daar heb ik mij gelijk
helemaal in verdiept dat is ook
mijn inbreng geweest in de
zaak," vertelt zoon Ton.
Vorig jaar werd Ton junior
getroffen door een hersenbloeding en raakte daardoor vijf
weken in coma. Sinds die gebeurtenis ziet zijn toekomst er
anders uit. „Pa en ik hebben
altijd zeven dagen in de week
gewerkt. Wij hebben zelfs op
Eerste Kerstdag een bril zitten
slijpen omdat de klant die
graag 's avonds wilde dragen.
Service staat bij ons nog
steeds hoog in het vaandel,
maar we gaan nu ook aan ons
zelf denken. Misschien dat wij
binnenkort ook eens gewoon
op vakantie gaan," vertellen
vader en zoon. „Want dat is er
de afgelopen dertig jaar ook
nooit van gekomen."

TokoAnn
kleedt
feestjes aan

ZANDVOORT - „Mensen
willen wel een feestje geven
maar hebben eigenlijk geen
tijd of zin in alle rompslomp
eromheen. Dan komen wij in
beeld," vertelt Roy Lefrandt.
Samen met Anne-Marie van
Leeuwen runt hij al jaren Indonesisch restaurant Toko Ann
in de Haltestraat. De cateringservice breidt zich zo uit,
dat zij naarstig pp zoek zijn
naar een ruimte in Zandvoort
om de productiekeuken in te
huisvesten.
Enkele jaren geleden pakte
Roy het idee op om naast het
restaurant ook een cateringservice te starten. Feesten,
trouwerijen, bedrijfspresentaties of gewoon een verjaardag
bij de mensen thuis. „Wü verzorgen evenementen van 25
tot duizend man. Vorige week
hebben wij nog de catering
verzorgd voor een trouwerij op
kasteel
Haarzuylen
bij
Utrecht."
Want Toko Ann catert inmiddels door heel Nederland.
„Logistiek is dat een flinke
puzzel. Wij beschikken over
geavanceerde apparatuur om
het buffet vers en warm bij de
klant af te leveren."
, „Hier in Zandvoort hebben
wij inmiddels al menige verjaardag aangekleed," zegt Lefrandt. Een uitgebreide rijsttafel, met voor- en nagerecht. De
drankjes, de muziek, bloemdecoraties, partytenten zelfs borden, bestek en meubilair kunnen geleverd worden door
Toko Ann. „Het buffet wordt
begeleid door onze eigen mensen die allen een bijzondere affiniteit hebben met Indonesië.
Gehuld in traditionele Indonesische kledij maken zij het
sfeertje compleet."

Vergezeld door hun partners hebben veertig leden van het Zandvoorts Mannenkoor op verschillende locaties in Praag laten
horen dat ons dorp beschikt over uitstekende zangstemmen.
Wie dacht dat de cultuurreis naar Praag een ontspannen week
zou worden, kwam bedrogen uit. De bustocht begon al goed met
een technische storing, benauwde kwartiertjes bij de grensovergang vanwege een vergeten paspoort en zoeken naar het hotel.
In de vroege uurtjes kon men eindelijk doodmoe z'n bed in
duiken.
Een Tsjechische gids, die perfect Nederlands sprak, toonde
trots Praag. Een schitterende stad met veel gerestaureerde,
historische gebouwen en ontzettend veel kerken, waar het koor
onder leiding van dirigent Paul Waerts twee geweldige uitvoeringen heeft gegeven. Dat het koor uit Zandvoort kwam, was niet
duidelijk want op het Tsjechische aanplakbiljet stond het koor
aangekondigd als het 'Holland Choir'. Maar wat is een naam?
Het ging uiteindelijk om de zang en daarvan heeft iedereen
genoten.
Het toetje van de week was een optreden in de prpmenadegalerij van Karlstadt. Er was veel publiek en mensen hingen uit de
ramen van hun huis om goed te kunnen luisteren. Toen als
afsluiting het Tsjechisch volkslied gezongen werd stroomde bij
menige Tsjech de tranen over de wangen. Het applaus was
verdiend en voldaan ging men naar het hotel om z'n koffer in te
pakken. De missie was volbracht. Het Zandvoorts Mannenkoor
staat z'n mannetje. Ook over de grens. De terugreis eindigde
zoals ze begon: met een vertraging. Want volgens de buschauffeur ligt onze badplaats bij Den Haag. Maar in Praag weet men,
dankzij het koor, wel waar Zandvoort ligt. Gewoon in Holland.

Rondje langs Zandvoortse ateliers
ZANDVOORT - De vereniging Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) houdt zondag een Open Atelierdag. Voor de vierde
achtereenvolgende maal worden de deuren van het atelier geopend van 11 tot 17 uur. In tegenstelling tot voorgaande jaren
kan tijdens de open dag ook kennis gemaakt worden met kunstenaars die niet zijn aangesloten bij de vereniging.
Een routebeschrijving met adresgegevens van deelnemende
kunstenaars is verkrijgbaar bij de Wizzl-winkel (NS Station
Zandvoort), het raadhuis (centrale balie, ingang de Kleine
Krocht), Galerie ArtatrA (Zeestraat 34) en Galerie De Stijlkamer (Kerkplein 6).

Wethouder wil museumcommissie

Het bewuste schilderij 'Het gezin voor een boerenhuis in
Zandvoort' van Hendrik Valkenburg, dat burgemeester Rob van der
Heijden morgen in London tracht te kopen

Vervolg van voorpagina

Oderkerk: „We hadden iemand een machtiging kunnen
geven om het schilderij voor
een bepaald bedrag te kopen.
Maar als het eventueel duizend gulden meer kost kan de
burgemeester zeggen van:
'Ach, vooruit.' Bovendien kost
een machtiging ook weer
Marleen Grotenhuis geld."

Voor de toekomst wil de gemeente een beter systeem
hebben om geld voor dergelijke aankopen vrij te kunnen
maken. Oderkerk: „Dan denk
ik aan een museumcommissie
met een aantal raadsleden. Die
kunnen dan met elkaar besluiten of ergens geld voor vrügemaakt moet worden. Maar zover is het nog niet."
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Kerkstraat l A
2042JCZandvoort

Tel.: (023)5714410
Fax: (023) 5 71 83 78

Vrijdagavond koopavond tot 20.00 uur

Lange laarzen de grote mode voor deze winter!
Laarzen en mocassins in alle soorten en maten in
de kleuren bordeaux, rood, paars, groentinten, slangenprints enz.
Verkoopprijzen laarzen vanaf
**f* or

HEMA
ZANDVOORT

99,'
89,9S

mocassins vanaf

De leukste kindermode
vindt u bij de HEMA

Tegen
inlevering van
deze bon
t/m 15 oktober

10% KORTING
C "il f" '-**'
JIP EN JANNEKE RUGZAK NYLON
19.95 PU 15.-€6.81

HANDSCHOENEN OOK IN DONKERBLAUW OF
ZWART. MT 110/116-146/152 12.95 nu 10.- € 4.54

\

Grote Krocht 20B
ZANDVOORT
Tel. 5715697
KINDERSOKKEN 63% KATOEN/36% POLYAMIDE/
KINDERMUTS FLEECE MET LABEL. OOK IN GROEN
1% ELASTAAN. VERSCHILLENDE LEUKE DESSINS.
OF DONKERBLAUW 12.95 HU 10.- € 4.45
MT 23/26-35/38 4.95/5.95 RU S^/4.50 € 1.70/2.04
SJAAL 20X140 CM 12.95 HU 10.- € 4.45

Gezocht cassière voor ochtend of middag
deeltijd bespreekbaar
De winkel hangt weer vol
met onze nieuwe wintercollectie
zowel kleding als lingerie
in alle nieuwe modekleuren.

LET OP!
Jeans van Street One
in de maten 36/44

Rosariio

\

Grote Krocht 20B
ZANDVOORT

89,90

«uDe kleuren deze winter zijn talrijk.

Vitamines en mineralen, Hoe belangrijk?

Variëren van licht roomkleur, lavendel, blauw, rood, bordeaux tot paars.
Vele rok- en broeklengten. Kortom, alles kan en mag deze winter.
Behalve de bekende merken zoals TurnOver, Street-One, Donovan, Noa-Noa, nu ook
weer een nieuw merk nl. FRANSA uit Denemarken.
Alles van dit merk is uitstekend qua kleur met elkaar te combineren en iedere maand
is er een ander kleurthema dat op elkaar is afgestemd.
Dit alles is zeer gunstig geprijsd.

Steeds vaker lezen we het, een gebrek aan vitamines en mineralen.
Hoe kan dat, een gebrek aan vitamines en mineralen?
Mede door de welvaart in ons land.
Milieuverontreiniging, dioxinen in melk, gif op groenten en fruit.
Ook door bepaalde levensomstandigheden kan ons lichaam meer behoefte aan vitale voedingsstoffen hebben.
Bij stress, het hectische leven van alledag, prestatiedruk b.v. sport of werk.
Ook valt te denken aan mensen die vaak onregelmatig en ongezond eten, of personen die aansterken na ziekte of operatie.
Denk aan onthoudingsverschijnselen van roken, alcohol of drugs.
Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, zuigelingen, kinderen in de groei.
Dan hebben we een verhoogde behoefte aan vitamines en mineralen.

Wat doen bepaalde vitamines b.v.
De lingerie is weer afgestemd op de
herfstkleuren. NIEUW! is de Gel Bra T Tc,0*
een push-up BH die zeer natuurlijk
-L/J-O VjHL
l' A S H I O N
voelt en oogt.

A: Is een krachtige antioxidant. En een voedingsstof voor de huid.
B: Stress verlagend. Nuttige aanvulling voor zware rokers en drinkers.
C: Sterkt botten en kraakbeen. Verhoogt de weerstand.
E: Tegen te snelle veroudering. Verbetert de (sport)prestaties. Antioxidant.

Wat doen bepaalde mineralen b.v.

Ook hebben wij weer talrijke

Calcium/Magnesiumorotaat: Ze houden botten, tanden en nagels sterk.
Uzer: Meer energie. Bij overmatig bloedverlies.
Zink: Verhoging van de afweer. Bij aanleg voor allergieën.

accessoires, o.a. tasjes, sieraden van o.a. Fiva, Riemen,
kortom te veel om op te noemen.

Voor een deskundig advies over vitamines, mineralen en
voedingssupplementen naar:

Dus beslist de moeite waard
om eens binnen te stappen.

Vitamine
Vitamine
Vitamine
Vitamine

Cjf>l ƒ?ƒ*//

Drogisterij - Parfumerie
de GAPER
Kerkstraat 31, Zandvoort
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Laat uw gezondheid testen
• Op vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober
Open Dag met natuurkundig therapeute
Mevr. Lisa Eickmeijer

f.- e--n

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS
CONSULT (DUUR 15 MINUTEN).

^-J V?

\ a = 30 /
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TEL. 5716123

Opkikker nodig?

U ONTVANGT DAN TEVENS EEN BLOEM PHYTOTHERAPY
VADEMECUM KADO.

Waarom extra VITAMINES en MINERALEN 1

l

erenburi

- Verhoogt de weerstand.
- Verhoogt de vitaliteit
- Bij aanhoudende vermoeidheid.
- Bestrijding van vrije radicalen.
- Vooral voor rokers en koffiedrinkers.
- Overmatig alcoholgebruik.
- Medicijngebruik alsmede herstelperiodes.
- Extra energie nodig.
- Aan intensieve sportbeoefening doet.
- Bij zware lichamelijke en geestelijke inspanning.

BON *
VOOR 2

J

Wij verkopen vitamines en mineralen van o.a.:
Bloem, Toppharm, Ultravit, Centrum, Santogen, Supradyn

Parfumerie
Drogisterij
Schoonheidssalon

Advisering door natuurgeneeskundig therapeut

Bij aankoop van vitamines met inlevering van de bon
twee zakjes OPKIKKERS DRINKBOUILLON kado.

LAAT UW
GEZONDHEID
TESTEN

GRATIS
OPKIKKERS
Drogisterij - Parfumerie
Kerkstraat 31 2042 JD Zandvoort Tel 023 5712513

Voor o.a.
accessoires, badmode,
tassen, horloges
Horloges:

o.a.

* Fossil
* Davis
* Immersion
* Kipling
Sieraden

* Nomination
* Goodtimes
* Otazu jewels
* Pilgrim
* Scooter
en vele andere

Deze informatie is bedoeld voor
mensen met chronische of langdurige klachten of zij die dit willen voorkomen.
Om dat te kunnen beoordelen is specifieke kennis, ervaring en inzicht vereist. Door een nauwe samenwerking
met natuurgeneeskundig therapeut
mevr.
L. Eickmeijer zijn wij in staat de juiste
diagnose te stellen.
Mogen wij u voorstellen:
natuurgeneeskundig
therapeut mevr.
L. Eickmeijer.

Bcidmode:

* Beach Life
*TohotBrazil
* Sunny Girl
* Christal Beach
* Niki
* Reijberg

Kerkstraat 6, 2042 J€ Zandvoort
tel./fax: 023-571 35 39

Persoonlijk advies
Iedereen heeft zijn eigen karakter, zowel lichamelijk als geestelijk. Dat vereist een persoonlijk advies. Dit advies
kan verkregen worden door middel
van een gezondheidstest met gespecialiseerde meetapparatuur, ook wel elektro-acupunctuur genoemd, of door
middel van iriscopie.
. Gezondheidstest
De meest moderne methode
voor een vertrouwd advies
is de gezondheidstest door
middel van elektro-acupunctuur.

Bij chronische of langdurige klachten is er meestal
een diagnose bekend die
gesteld is door de huisarts
of de specialist. De therapeut kan deze diagnose
beoordelen op persoonlijke kenmerken.

Verrassend snel krijgt u inzicht in uw persoonlijke
klachten. De methode is geheel pijnloos. Bij gezonde
mensen heeft de test een
preventieve werking.
In een oogopslag ziet u hoe
uw gezondheid ervoor
staat. Ook is het mogelijk om op deze manier uw natuurlijke aanleg voor eventuele
klachten tijdig te onderkennen.
Erfelijke eigenschappen, zoals persoonlijke aanleg en sterk emotionele ervaringen
kunnen ook een rol spelen.
De gezondheidstest werkt als volgt; eerst wordt, door middel van vaste meetpunten
aan de vingers, het funktioneren van de lichaamsstelsels en organen gemeten.
De meetapparatuur bestaat uit een zwakke stroombron, een weerstandsmeter en twee
elektroden. Vervolgens wordt het middel getest dat het best bij uw lichaam past. Zo
kan precies vastgesteld worden hoe u op een middel reageert.
Het voordeel van deze methode is dat tijdens vervolgconsulten het resultaat van de
medikatie duidelijk kan worden vastgesteld.
Bovengenoemde therapeute is l x per maand l a 2 dagen in onze behandelkamer
aanwezig.

Drogisterij Moerenburg,
Haltestraat 1
Zandvoort

Nieuw van
intense kleuraccenten op maat, voor donker, zelfs gekleurd haar,
zonder voorafgaande ontkleuring.
di. t/m vrij. 9.00-17.00 uur;
zat. 8.30-15.00 uur.

Hairstudio Serenay
Tolweg 20, tel. 5712231

L,

VUIDUI
KERKSTRAAT 3, ZANDVOORT

Wij zoeken een leuke,

soontane kanoer of kapster

De winterjassen van
Polarbear zijn
binnen

Werktijden in overleg
Vragen naar Suna

Kom gauw kijken, onze nieuwe collectie is binnen!
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VOOR EEN RUSTIG WOONGENOT

Kwaliteit en Maatwerk

in aluminium & kunststof kozijnen
i '
t".

Wij zoeken
vooreen

cliënt
een

KAREL DOORMANSTRAAT 4/6
ZANDVOORT
Met geweldig uitzicht op zee, ligt op de 3e etage
dit ruime appartement met drie goede slaapkamers en zonnig balkon op het zuidwesten. Strand,
winkels en openbaar vervoer op loopafstand.
Ind.: Entree, hal/woonkamer met uitzicht op zee
en toegang tot balkon, twee goede slaapkamers
met wastafel, eenvoudige keuken, hoofdslaapkamer, badkamer met ligbad/toilet/wastafel.

MARNIX V. ST. ALDEGONDESTRAAT12
ZANDVOORT
In gewilde woonomgeving goed onderhouden
halfvrijstaande woning met Italiaanse patio en terras op het zuidwesten, op steenworp afstand van
strand, duinen en centrum dorp.

vrijstaand
woonhuis

Ind.: entree, hal, modern toilet, woonkamer met
vloerdelen, openhaard en schuifpui naar patio,
moderne woonkeuken met inbouwapp., kast met
o.v., deur naar gezellige patio met berging, in
woonkamer open spiltrap naar 1 e et.: slaapkamer
'met vaste kast en ruim zonneterras, hoofdslaapkamer, moderne badkamer met whirlpool/separate douche/ toilet en wastafel, doorloop naar slaapkamer annex werkkamer.

Alg.: ' Grotendeels kunststof kozijnen.
" Bijdrage Vereniging Van Eigenaars
ƒ 242,- per maand.

Alg.: "MOET BESLIST VAN BINNEN GEZIEN
WORDEN
* Bouwjaar ca. 1920.
* Woning volledig gerenoveerd 1998/1999.
" Aanvaarding in overleg.
VRAAGPRIJS ƒ 439.000,- k.k.
VRAAGPRIJS ƒ 585.000,- k.k.

Voor bijna iedere situatie is kunststoF of

Wat heeft Schipper kozijnen u zoal te bieden?

aluminium tegenwoordig een goede oplossing. Uiteraard zijn onze kozijnen smaakvol
en verantwoord bij een moderne architectuur Maar ze zijn ook geschikt bij oudere

[Tjr

woningen, waar het nauw aankomt op de

D' Eigen fabricage

juiste kleurstelling en hef behoud van sfeer,
warmte en authenticiteit.

D' VKG-Garont (verzekerde garantie)
Qr

RÜKN r'Makelaardij o.g;

Kozijnen, romen, deuren, jchuilputen en dottapellen

Financiering middels het Schipper Kozijnen Maatwerk Plan

•V

Op goede lokatie, nabij duinen gelegen halfvrijstaande woning met voor-, zij- en zonnige ach- l
tertuin op het zuidwesten. Oprit voor meerdere i
auto's en een grote garage.

Showrooms in diverse vestigingen, kom bij ons langs of bel

Ind.: entree, gang met toilet, ruime kelder met c.v.,
L-woonkamer met openhaard en toegang tot de j
tuin, aangebouwde eenvoudige keuken met geiser, bijkeuken met keukenblok. 1e et.: slaapkamer
met douche, slaapkamer met wastafel en inbouwkast, slaapkamer voorzijde, badkamer met ligbad/toilet/dubbele wastafel. 2e et.: vaste trap naar |
overloop, kamer met dakkapel, bergkamer, berging.

SCHIPPER

KOZIJNEN

ALUMINIUM o KUNSTSTOF

Middchvcg 11-13,1716 KB Opmcer

Koldingweg 9B, 9723 HL Groningen

Bindcrij l/s, 1185 ZH Amstelveen

0226-351390

050 - 5736757

020-4418195
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De Zandvoortse makelaar die staat als een:
ihuisvooraankoop;verkoop,taxaties. - ' ,

\3f Werkgelegenheid voor vakbekwame mensen
\jjf

-
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TOLWEG 26
ZANDVOORT

Passage 36-40, Postbus 413 "
2040 AK Zandvoort
""/

S„ J!l
N VWI

tel. 023571553Ï

fax 023 571,9127

MAKELAAR

BURG. VAN FENEMAPLEIN 10/6
ZANDVOORT
Ruim en verzorgd appartement, gelegen op de 3e
etage met uitzicht op zee, boulevard en plein, in
centrum dorp en nabij openbaar vervoer. Het appartement heeft een balkon aan land- en zeezijde
en het gebouw is voorzien van een lift.
Ind.: entree, vestibule, ruime hal, riante L-vormige
woonkamer met openhaard en balkon met uitzicht
op zee. Hoofdslaapkamer met vaste kast, moderne keuken met inbouwapp., toegang tot balkon, 2e
slaapkamer met vaste kast en wasmachineaansl., toilet, badkamer met ligbad en wastafel
met ombouw.
Alg.: • Servicekosten incl. verwarming,
warm/koud water.
* Oppervlakte ca. 100 m2.
* Aanvaarding in overleg.

Alg.: * Oprit met ruime garage.
* Aanvaarding in overleg.
* Nabij waterleiding-duinen gelegen.

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, donderdag koopavond
VRAAGPRIJS ƒ 525.000,- k.k.
In euro ca. 260.924,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 795.000,- k.k.

•M

Verrassend bij

LA

BONBONNIÈRE

Haltestraat 33, tel. 023-5715584
Bestel nu ook onze specialiteiten:

BRUIDSTAARTEN
GEBOORTE TAARTEN
(in nul vorm)

Lasagna met zalm
deeglagen met zalm, room en champignons of

Maccheroni Boscalola
met champignons, doperwten, tomaat en roomsaus

KINDERTAARTEN:
Bert & Ernie
Pokémon
Suikervrij gebak (appelbol, soes)

yL^s.

Nieuw:
Het gehele jaar door gratis _ . .
bezorging aan huis van al uw bestellingen

In heel Zandvoort tussen
16.00 uur en 22.00 uur.
Bel en bestel en wij bezorgen: 023-5717159

VAN SPEIJKSTRAAT 7-7A
ZANDVOORT

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 77
ZANDVOORT

Charmant vrijstaand goed onderhouden dubbel
woonhuis met zonnige achtertuin op het westen
en grote garage, nabij openbaar vervoer, winkels
en op steenworp afstand van het strand gelegen.
Nummer 7 (verhuurd)
Ind.: vestibule/gang, woon-eetkamer, keuken,
badkamer met douche/toilet, aangebouwde stenen berging alsmede een vrijstaande stenen berging, patio op het westen.
1e et.: slaapkamer met groot zonneterras, twee
slaapkamers.
Nummer7A Ind.: entree/hal met kelderkast, woonkamer, slaapkamer, keuken, douche/toilet, vrijstaande stenen berging, grote garage voor twee
kleine auto's. Zonnige tuin op het westen.
1 e et.: drie slaapkamers met diverse inbouwkasten, 2e toilet.
Alg.: *Bouwjaar 1910.
* Aanvaarding in overleg.
* Nummer 7A is leeg te aanvaarden.

In gebouw „Ruyterstede" modern driekamerappartement op de derde woonlaag nabij strand,
openbaar vervoer en winkels. Onbelemmerd uitzicht over Zandvoort.

~J\^?
V ,n=18 /

Ind.: entree/gang met kastenpartij, L-woonkamer
met balkon en semi open keuken (2000 vernieuwd), slaapkamer met kastenwand, kantoor/logeerkamer, badkamer met ligbad en wastafel, toilet met fonteintje, berg kast met wasmachine-aansluiting.
Alg.: * Afzonderlijke berging op de
begane grond.
* Maandelijkse bijdrage ƒ 253,-.
" Vloer deels marmeren laminaat.
•Bouwjaar ca. 1990.
* Oplevering in overleg.

VRAAGPRIJS ƒ 575.000,- k.k.
In euro ca. 260.924,- k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 399.000,- k.k.

INTERMEZZO
SCHOONHEIDSSALON
Gasthuisplein 10 - Zandvoort -Tel. 023-571 46 38

voor uw algehele

B L O E M E N S H O P
Haltestraat 10e 2042 LM • Zandvoort • tel.: 023-5719775

De kleine kaart is verkrijgbaar van 10.00 tot 16.30
Belegde broodjes:
Jonge kaas
Oude kaas
Ham
Gebakken ei
Ei/Tomaat
Kroket (Kwekkenboom)
Ossenworst
Bal (huisgemaakt)

Donderdag 12 oktober a.s.

WILHELMINAWEG 64
2042 NR ZANDVOORT
TEL 06-10650305.

4,50
4,75
4,50
5,50
5,50

plant ze nu!
Wij hebben een gezellige
bloembollenkraam met div. leuke
aanbiedingen.

Pigalle 44 (Jan Brouwer Trio)
Franse Jazz Music
vanaf 20.00-24.00 uur
entree gratis
Zaterdag 14 oktober a.s.

Uitsmijter: Kaas/Ham of Spek
Ham en Kaas
Omelet: Kaas of Ham

"Sonny Grivvin"
Dance Classic Music

8,50
9,50
9,50

Specialiteiten:

11

Waldcorn bol met brie, honing en walnoot (uit de oven)
9,50
Ciabatta met carpaccio, pesto, sla en pijnboompitten
11,00
Stokje gerookte kip, tomaat, en Guacamole
8,50
Wrap met kalkoenfilet, Guacamole, creme-fraiche en sla
9,25
Club-sandwich met kalkoenfilet, sla, tomaat, komkommer, spek en mayonaise 10,25
Stokje kip diablo (hete kip)
8,50
Stokje toscane met kaas, salami, ui, tomaat (uit de oven)
9,50
Caesar salade
15,00
Tomatensoep
7,50
Kaassoep
9,50

Glazenwasserij

• Specialiteit schoonmaak van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
•Verhuur tapijt reinigers

Pannenkoeken:
Naturel (suiker en stroop)
Kaas of spek

Bloembollen
Jazz Weekend!

4,00
4,75
4,75
3,25
4,25
5,25
5,25
6,50

Tosties:
Ham/Kaas
Kaas/Ossen worst
Kaas/Tomaat
Hawaii
Pizza

schoonheidsverzorging

8,50
9,50

Tel. 57 14 764 of 06 203 616 76

Vanaf 20.00 -24.00 uur
entree gratis

tot in 't WAPEN!
Gasthuisplein 10, Zandvoort
tel. 023-5714638

Bel Milieudefensie
voor hel; gratis
informatieblad
over recycling
van apparaten:
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CVZ

Zorg voor jezelf. Zorg voor een ander

College voor zorgverzekeringen

Hou je van mensen, ben je enthousiast en heb je een goed

Als je het een

Het Co/lege voor zorgverzekeringen (CVZ) is de
opvolger van de Ziekenfondsraad. Het CVZ kent twee
bestuursorganen. Het bestuur van het CVZ en de
Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie (CTU).
Het bestuur van het College coördineert en financiert
de uitvoering van de belangrijkste verzekeringswetten
op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland:
de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Het College beheert de overheidsgelden voor deze wetten en v/ijst die gelden toe aan
zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het CTU ziet erop
toe dat de gelden goed besteed worden.

CIRCUS
ZANDVOORT

humeur? Wil je werken waar en wanneer het jou uitkomt? Heb

uitdaging vindt om voor

je verantwoordelijkheidsgevoel en kun je goed overleggen?

anderen te zorgen,

Heb je het diploma verzorgende C op zak of heb je je opleiding

kies dan voor de

verpleegkunde een tijd geleden afgebroken? Dan heeft

zorgzaamste werkgever

Amsterdam Thuiszorg een baan voor je als

in de zorg. Kies voor
Amsterdam Thuiszorg.
Daar vind je uitstekende

Verzorgende C

arbeidsomstandigheden,
veel vrijheid en volop

De afdeling
De afdeling Facilitaire Ondersteuning (FO) is belast
met de zorg voor de onroerende en roerende goederen
en verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals
post- en archiefzaken, vormgeving van publicaties,
reproductie, bedrijfsrestauratie, technische zaken en
huishoudelijke zaken. In de ondersteuning van deze
primaire processen staat zowel de interne als de
externe klant centraal en is een scherp oog voor
kostenbeheersing en markconformiteit een vereiste.
De afdeling streeft ernaar iedere medewerker flexibel
in te zetten en zo goede doorstroommogelijkheden te
bieden in het facilitaire werkveld.

Wij zoeken voor 3 avonden per week,
±21.5 uur per week

een medewerker
Amusementscentrum

mogelijkheden om door
te groeien en van je
baan een loopbaan te

Als verzorgende C bij Amsterdam Thuiszorg doe je de

maken. Bij Amsterdam

verzorging van een aantal cliënten thuis en soms knap je ook

Thuiszorg zorg je óók

een huishoudelijk klusje op. Je overlegt met de cliënt, met andere

goed voor jezelf.

hulpverleners en met de familie. Natuurlijk is dat een baan met
veel verantwoordelijkheden. Je krijgt er van Amsterdam Thuiszorg
dan ook een heel degelijke opleiding voor en een goede
begeleiding. Het is de ideale kans voor herintreders om weer in
te stappen in de zorg. Vind jij dat zorgen voor jezelf en voor je

Ue functie

cliënten samengaan? Bel dan (020) 573 24 64 en ontdek alles

De onderafdeling Documentverwerking is een afdeling
in verandering. In dit traject staan efficiency, bedrijfsmatig werken en klantvriendelijkheid centraal. Voor
post- en archiefzaken betekent dit dat er de komende
2 jaar hard gewerkt zal worden aan digitalisering en
elektronische dossiervorming. Bij post- en archiefzaken
is er plaats voor een:

welke voornamelijk zal werken in de Foyer en de
uitgiftebalie voor
gewonnen prijzen in Familyland.

over het werken als verzorgende C, de gratis interne opleidingen,
de kinderopvang en de prima pensioenregeling bij Amsterdam
Thuiszorg.

Amsterdam
Thuiszorg
Bel voor een baan: (020)

Medewerker Documentaire
informatieverzorging m/v

Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie,
kunt u telefonisch contact opnemen met de
personeelsadministratie
, van Circus Zandvoort
op telefoonnummer 023-5719535
voor het maken van een afspraak.

573

24

64

Amsterdam Thuiszorg. Je kunt er ook heel goed werken.

Fulltime
De taken:
De medewerker participeert primair in de dagelijkse
dynamische werkzaamheden:
• postbehandeling/sortering aan de hand van
richtlijnen en interne afspraken;
• registreren van in/uitgaande poststukken in een
geautomatiseerd systeem;
• informatieverstrekking;
• diverse ondersteunende werkzaamheden aan
medewerkers CVZ/CTU;
• bijdragen aan de invoering van een vernieuwde
archiefinrichting;
• dossiervorming;
• draagt bij aan het beheer en onderhoud van het
semi-statisch en kabinetsarchief.

U bent van harte welkom.

Spilfunctie
op de achtergrond.
Medewerker zorgadministratie

(locatie

i kliniek) Bij topzorg hoort een administratie van hetzelfde kwalitatieve niveau. De afdeling zorgadministratie levert
daar een belangrijke bijdrage aan. De afdeling heeft tot
taak administratieve ondersteuning te bieden t.a.v.
i de patiëntenstroonvin de (poli)kliniek. Dat gebeurt onder
meer door het vastleggen en verwerken van gegevens
die te maken hebben met het.zorgproces. Als medewerker

Het profiel
De medewerker die wij zoeken:
• beschikt over de diploma's SOD l en bij voorkeur ook
SOD II module A en 8 of een vergelijkbare opleiding;
• heeft enkele jaren relevante werkervaring;
• is accuraat en heeft goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden;
• heeft kennis en ervaring in het werken met moderne
postregistratie- en archiefsystemen;
• heeft een flexibele en dynamische instelling met
gevoel voor dienstverlening.

GEVRAAGD BI | LES
ECONOMIE
OP 4 & 5 HAVO NIVEAU
Ik ben nu bijna 5 jaar in Nederland en ik wil en zal
mijn HAVO-diploma behalen.

. zorgadministratie registreer je wachtlijstgegevens, admi1

nistreer je ziekenhuisopnamen en ben je verantwoorde-

1 lijk voor het aanvragen, controleren en beheren van de
i machtigingen. Verder verzorg je de consultenadministratie,
: wissel je gegevens uit met zorgverzekeraars en verricht
1

je baliewerkzaamheden. Je hebt een MAVO/HAVO-opleiding. Daarnaast ben je in het bezit van het diploma

i medisch secretaresse (NAMS) of je volgt deze of een

\Jns aanbod

, gelijkwaardige opleiding. Je bent accuraat, hebt gevoel

Het salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd en bedraagt maximaal f4.344,- (schaal 6) bruto per
maand. Verder biedt het College flexibele werktijden,
23 vakantiedagen, 26 ATV dagen, een 13e maand, ABP
pensioenvoorziening en goede studiemogelijkheden.

. nicatieve vaardigheden. Ervaring met de computer

Informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact
opnemen met dhr. R. van Wijk, hoofd Documentverwerking, telefoon 020 - 347 54 10.

\ voor administratieve processen en bezit goede commu-

(Windows/ZIS) is een pre. Voor meer informatie: Albert
Pater, zorgadministrateur, telefoon (020) 444 3406. Je
<:

schriftelijke sollicitatie stuur of mail je binnen twee weken
naar Carla Noom. Graag o.v.v.
vacaturenummer 2000.270 op
brief en envelop of als onder-

i,rocedure
U kunt uw schriftelijke reactie binnen twee weken na
verschijning van deze advertentie sturen aan het
College voorzorgverzekeringen, Postbus 396, 1180 BD
Amstelveen onder vermelding van vacaturenummer 27.
U kunt ook reageren per e-mail: rwijk@cvz.nl.

Na mijn MAVO-diploma ben ik begonnen met 5 HAVO
(versnelde opleiding).
Met 2 uur bijles, bij voorkeur vrijdags na 17.00 uur,
wil ik voor het vak economie het gewenste niveau halen.

werp van je e-mail.

fcrgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongevee'r 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.
Door samenwerking '
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt.' Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelégd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

VUV? medisch centrum

Ik werk als thuishulp bij ZorgBalans Thuiszorg. Ik vind het leuk
om voor oudere mensen te werken en verhalen over vroeger te
horen. Samen met mijn collega's zorg ik ervoor dat mensen
zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen? ZorgBalans Thuiszorg zoekt enthousiaste
medewerkers, zowel mannen als vrouwen, die willen werken als
medewerker huishoudelijke zorg voor minimaal 12 en maximaal
30 uur per week.
ZorgBalans Thuiszorg biedt u een goed betaalde functie
(maximaal ƒ 2.533,20 per periode bij een 30-urige werkweek)
met veel variatie en mogelijkheden om uzelf te ontplooien.
Verder een opleiding op onze kosten en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals, vergoeding voor kinderopvang, een
aantrekkelijk fietsenplan en werktijden op maat. Doorgroei naar
een verzorgende functie behoort tot de mogelijkheden.
Wij vragen ervaring in huishoudelijk werk en een dienstverlenende en collegiale instelling.

VU medisch centrum, Postbus 7057,1007 MB Amsterdam. E-mail:
c.noom@azvu.nl Voor meer informatie: www.vumc.nl
Het VU medisch centrum is de nieuwe naam voor het VU ziekenhuis
en de faculteit der Geneeskunde van de Vrije-Universiteit samen.

Bent u gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan bel dan
snel naar onze afdeling personeelszaken 023 - 521 34 21
(of e-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl)

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Ook herintreders zijn van harte welkom!

VU medisch centrum. Kom verder.

ZorgBalans

Thuiszorg

Wilt u mij daarbij begeleiden,
dan vraag ik u te bellen naar Matty N j ie,
bereikbaar onder telefoonnummer

Professional Resources

023-5730725/06-5185922.

II

\

CSS Holding N.V is een j

Prijs nader overeen te komen!

AEX beursgenoteerde onderneming
met 2800 medewerkers, die een totaalj
•'• j
. pakket aan ICT-oplossingen biedt.
CSS telt 24 vestigingen in de Benelux.
. ~ De landelijke dekking verstevigt het
f
'
functioneren van ons service apparaat

GA KRANTEN
BEZORGEN

en de kennis van de regionale markten.
De business unit CSS Professional
Resources is gespecialiseerd in

personeel in alle disciplines. Hierbij
X

(installatie engineer)

joaHet uitvoeren van CAI- en/of telecominstallatiewerkzaamheden
voor bedrijven of particulieren in de regio Amsterdam. Dit doe je
in teamverband.
CSS zorgt in overleg voor een auto. Er zijn diverse opleidings- en
doorgroeimogelijkheden.Je begint met een korte startcursus.

m
LTS-electro opgeleid (of gelijkwaardig), spreekt en schrijft Nederlands
en spreekt een beetje Engels. Je bent flexibel, klantvriendelijk en

match: de juiste persoon op de juiste

stressbestendig. Bovendien heb je een rijbewijs.

"'"•;• "

Heb je op woensdagmiddag een uurtje tijd?

Bij CSS kom je altijd ver...der !!

streven we altijd naar de perfecte

V°"'

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Een electro technische topper
met ICT-ambities en goed humeur

detachering van gekwalificeerd ICT

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn.
Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen...

wil je kranten bezorgen?
wn je 8,00 verdienen?

plek! We gaan daarbij zorgvuldig om
met de kennis, ervaring, kwaliteit,

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
-|7

Momentee/ hebben wij carrièremogelijkheden voor:

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl

persoonlijkheid en mentaliteit van al

Ben jij de perfecte match voor deze functie? Schrijf dan vandaag nog

onze medewerkers. Bovendien bieden

een brief of mail naar:

wij onze medewerkers een uitgebreid
pakket aan primaire en secundaire
\arbeidsvobrwaarden, professionele
persoonlijke coaching en wordt met

IntertandEn sprElgroep
.Adverteren* -B,,, met

Kijk voor extra informatie over CSS ook op onze site: www.css.nl

CSS Professional Resources
Afd. Recruitment

Geef je dan op als

GELD?
^

BEZORGER/STER

T.a.v. Janine Schreurs
Stationspark 125-150
3364 DA Sliedrecht

hen een individueel opleidingsplan
opgesteld en uitgevoerd.

Wil je tijdens je vakantie wat

i.schreurs(5>css.nl

van het nifiiwoi
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.
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EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM

zoveel keuze helpen
we u graag kiezen.
PIONEER IUSF1O HIFISET
NEDERLANDSE PRIMEUR BIJ EXPERT!
Stijlvol audiosysteem met automatisch openend
front. Met CD-speler én CD-recorder. Zo maakt
u zelf uw favoriete CD's. 2x 30 Watt versterker
én 50 Watt actieve subwoofer. Kan ook aan de
wand geplaatst worden.
Luidsprekers en
B
afstandsbediening.
UIT ONZE
TV-RECLAME

LAAGSTE PRIJS GARANTIE ƒ

PANASONIC
EBGD 92 GSM
NIEUW! Slechts77 gram! Met internetmail, zodat u e-mail kunt verzenden
en ontvangen. Stel eenwillekeurig
geluid in als ringtoon.Trilfunctie
en 6 kleurig display. Nu met 1-jarig
Ben Bijzonder abonnement van
15,- per maand.
In zilver en
blauw leverbaar.

CANDY12OO TOEREN
A-KLASSE WASAUTOMAAT
NIEUW! Energieklasse A! Vele wasprogramma's
w.o. speciaal kort programma. Regelbarethermostaat.
U betaalt 899,-. Na aftrek energiepremie:

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

BOSCH VOLELEKTRONISCHE
14OO TOEREN
WASAUTOMAAT

, *Pe overheid keert een premie tot 350,- uit
als u energiezuinige (A-klasse) apparaten
. aanschaft. Bij aartköop'vah.2 of meer
A-klasse apparaten krijgt u 50,- extra premie.
Vraag naar de voorwaarden!,
.

Energie- en wasklasse A,
droogklasse B. Tot 19 uur
vooraf te programmeren.
Tiptoetsbediening.
ADV. 24^97^. U betaalt 1699,Na aftrek energiepremie:
1599,-*

UIT ONZE
TV-RECLAME

rr
BEL 02O- 35 55 355 VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE RÜÉM 2OO EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.

• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 <>• Gedempte Oude Gracht 5-9 O^ •
O = OOK VERKOOP PC O = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC. ^ = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC. •

= GEEN MOBIELE TELEFONIE

HOE VOORKOMT VAN BOMMEL DAT IEMAND
ER MET Z'N MERK VANDOOR GAAT?
Co-adverteren is ook voor een schoenenfabrikant een effectieve manier om met zijn detaillisten te adverteren zonder het zicht op z'n merk te verliezen.
Meer weten over deze gratis service? Bel het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 430 91 00 of kijk op www.cebuco.nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

Cebuco^x/X

IQ
D.

woensdag 11 oktober 2000

Weekmedia 17

11

Wij vragen voor een bouwwerk in Zandvoort
een

amsterdam

vrije Universiteit

kantinemedewerker m/v

Het bureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zoekt ten
behoeve van het bestuurssecretariaat een

Personeel gevraagd

voor 6 uur per dag.
Werktijden van 8.30 tot 14.30 uur.
Tot de werkzaamheden behoren het
schoonhouden van de kantine en tijdens
de pauze het verstrekken van koffie, fris
en snacks.
Betaling volgens CAO.

Secretaresse v/m
voor 0,6 deel van de werktijd

Commercieel personeel

Account Manager/
Management Trainee bij
Spaar Select V9qr onze nieuw te
openen vestiging in Almere

fet secretariaat bestaat thans uit één voltijdse medewerkster.
Vanuit het bestuurssecretariaat wordt ondersteuning gegeven
aan decaan en directeur bedrijfsvoering van de faculteit.

"AAK: de functie omvat administratieve en secretariële werkzaamheden waaronder archief- en agendabeheer; post- en
elefoonafhandeling; correspondentie; beheer pc-bestanden;
typen, kopiëren, beheer pc-bestanden; ondersteuning directeur
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++, en decaan.
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de FUNCTIE-EISEN: secretariële opleiding en brede ervaring is
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrij- een pre; ervaring met MS-Office; ervaring met databasedag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket, irogramma's en andere geautomatiseerde administratiesysof schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select, emen strekt tot aanbeveling; flexibele en zelfstandige werkt.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
houding; representatieve en klantvriendelijke instelling.
.
.
,
.

Rimec Uitzendbureau zoekt voor een groothandel in A'dam:
VERKOPERS COMPUTERS/MOBIELE TELEFONIE
MEDEWERKERS KLANTENBALIE
MEDEWERKERS COPIE-SHOP
MEDEWERKERS KASSA
Ben je ruim 18 jaar en ben je bereid om geregeld op
donderdagavond en op zaterdag te werken.
Bel dan voor meer informatie: 020-3051188
Bel 020 - 562 62 71 voor het snel
opgeven van uw Micro-advertentie.

Administratief/kantoorpersoneel

vrije Universiteit

amsterdam

BIJZONDERHEDEN: de werkzaamheden worden uitgevoerd
n nauwe samenwerking met de reeds aanwezige bestuurssecretaresse. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor
een periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
/4.245,-(salarisschaal 6) bruto per maand, bij volledige werkijd.
NFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door
mevrouw J. van der Sluijs, tel. (020) 444 6250.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacatuenummer 1401.2000304 linksboven op de brief en envelop,
linnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie,
e richten aan de Vrije Universiteit, t.a.v. drs. J.P. Gaemers,
directeur bedrijfsvoering Faculteit der Rechtsgeleerdheid, De
Boelelaan 1105,1081 HV Amsterdam.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op
prijs gesteld.

Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit.

De intake-administratie is een onderdeel van de dienst Personeelszaken dat directe ondersteuning verleend aan alle onderdelen van de VU-prganisatie op het gebied van personeelsbeheer. Het centrale intake-team, dat beslaat uit 7 medewerkers^
is verantwoordelijk voor een efficiënte invoer en verwerking van
(wijzigingen in) personeelsgegevens in het personeelsinformatiesysteem (SAP-HR). Daarnaast heeft de intake-administratie
een belangrijke taak in het verstrekken van informatie aan zowel individuele medewerkers als in- en externe instanties.
Binnen de intake-administratie zijn op dit moment twee functies
vacant:

l

I Medewerker
intake-administratie v/m
voor 0,8 deel van de werktijd
Vacaturenummer 5804.2000338
Deze medewerker zal, naast de reguliere intakewerkzaamheden, samen met een collega primair verantwoordelijk wprden voor het te woord staan van VU-medewerkers die zich
melden bij de balie van de dienst Personeelszaken. Als intakemedewerker onderhoudt u verder contacten met diverse
functionarissen binnen uw rayon en werkt u nauw samen met
een of meer personeelsfunctionarissen ten behoeve waarvan u
ondersteunende werkzaamheden verricht.
TAAK:
• informatieverstrekking over arbeidsvoorwaarden, CAO en
het personeelsbeleid van de Vrije Universiteit, alsmede alle
voorkomende baliewerkzaamheden;
• invoeren en verwerken van rayongebonden personeelsgegevens en -mutaties;
• het verrichten van alle voorkomende ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de personeelsfunctionaris(sen);
• het beheren van het informatiemateriaal;
• het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en
modemisering van formulieren en brochures, alsmede het
beleid op het gebied van de personeelsadministratie
FUNCTIE-EISEN: wij zoeken een klantgerichte enthousiaste
medewerker, met opleiding en ervaring op mbc-niveau, die
beschikt over zeer goede contactuele vaardigheden en een
dienstverlenende instelling. Naast een goede beheersing van
het Engels, verwachten wij ervaring in het werken met een
geautomatiseerd informatiesysteem, alsmede het vermogen
om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Tot slot is
het gezien de inhoud van de functie van belang dat u stressbestendig bent en uw werkzaamheden op een ordelijke en
consciëntieuze wijze verricht.

II Medewerker
intake-administratie
tb.v. buitenlanders v/m

Je stelt de
patiënt centraal.
Bloedaf name-assistenten BIJ het klinisch chemisch laboratorium is plaats voor bloedafname-assistenten. In een enthousiast team van doktersassistenten en
analisten verzorg je de veneuze en capillaire afname
van bloedmonsters. Je doet dat bij patiënten die zijn opgenomen in de kliniek of die de polikliniek bezoeken. Een
patiëntvriendelijke instelling is daarbij van groot belang.
Ook is het cruciaal dat je nauwkeurig werkt. Wij zoeken
gediplomeerde doktersassistenten of mensen met een
gelijkwaardig diploma. Heb je geen diploma doktersassistent maar ben je wel bereid dit te gaan behalen, ook
dan nodigen wij je uit om te reageren. In de polikliniek
werkje 1 of 2 dagen per week van 08.00 tot 16.30 uur; het

FUNCTIE-EISEN: naast de eisen zoals genoemd bij functie
zoeken wij voor deze functie een medewerker met opleiding en
ervaring op mbo/hbo-niveau, met belangstelling voor juridische
vraagstukken, die bovendien beschikt over een uitstekende en
actieve beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
Voor een goede invulling van de functie is het eveneens van
groot belang dat u zelfstandig kunt werken en beschikt over hel
nodige doorzettingsvermogen. Kennis van de Wet Arbeid
Vreemdelingen strekt tot aanbeveling.

ZorgBalans Thuiszorg is

werk in de kliniek is in het weekend, van 07.00 tot 11.00

een zorgaanbieder in de

uur. Eenmaal per 2 of 3 weken werk je in het weekend.

gemeenten Bennebroek,

Voor meer informatie: Jolanda van der Mark, hoofdanalist,

Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. 800 Mede-

telefoon (020) 444 38 76. Je schriftelijke sollicitatie met

werkers werken wekelijks

c.v. stuur of mail je binnen twee

bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en

weken naar Carla Noom. Graag

verzorgingshuizen maakt

o.v.v. vacaturenummer 2000.233

de organisatie deel uit van

op brief en envelop of als onder-

ZorgBalans Groep.

werp van je e-mail.

Door samenwerking

VU'/^medisch centrum

kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op

VU medisch centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. E-mail:
c.noom@azvu.nl Voor meer informatie: www.vumc.nl Het VU
medisch centrum is de nieuwe naam voor het VU ziekenhuis en de
faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit samen.

de eigen mogelijkheden
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.

worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en

Het directiesecretariaat bestaande uit 2 medewerkers ondersteunt de directeur en vijf prograrnmamanagers. Consument
en Veiligheid zoekt op korte termijn invulling van de vacature
van

medewerker.

medewerker directiesecretariaat m/v
zoekt

amsterdam

secretaresse v/m
voor 0,8 deel van de werktijd
De ondernemingsraad (OR) van de VU is een gekozen afvaardiging van het personeel die met het college van bestuur
overlegt over het beleid en het functioneren van de Vrije Universiteit. Ter ondersteuning van de ambtelijk secretaris zoekt
de OR een secretaresse.
TAAK: verslaglegging van de vergaderingen; inboeken van
stukken en bijhouden van het archief; kopiëren en verzenden
van vergaderstukken; algemene secretariële werkzaamheden
en het bijhouden van de website van de OR.

BIJZONDERHEDEN: de arbeidsovereenkomst wordt vooralsnog aangegaan voor 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt FUNCTIE-EISEN: havo/vwo-opleiding; ervaring met administratieve werkzaamheden en met programma's als Word en
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Excel; kennis van de universitaire wereld en affiniteit met
SALARIS: afhankelijk van uw opleiding en ervaring bedraagt medezeggenschap strekt tot aanbeveling.
het salaris voor functie l maximaal ƒ4.245,- bruto bij een voltijds
dienstverband volgens salarisschaal 6. Een doorgroei naar BIJZONDERHEDEN: de arbeidsovereenkomst wordt aangesalarisschaal 7 behoort tot de mogelijkheden. Het salaris voor gaan voor een periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid
functie II bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring maxi- volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
rnaal ƒ4.682,- bruto bij een voltijds dienstverband volgens salarisschaal 7. Een doorgroei naar salarisschaal 8 behoort - af- SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
hankelijk van de toekomstige organisatie van de intake- ƒ4.245,- bruto per maand (salarisschaal 6), bij volledige werkadministratie - tot de mogelijkheden. Een overzicht van onze tijd.
secundaire arbeidsvoorwaarden treft u aan op onze website:
INFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door
www.vu.nl/diensten/pz.
mr. C.J. Speelman, voorzitter van de OR, tel. (020) 444 6335
INFORMATIE: nadere informatie over'deze functies woidt u of mevrouw J. Eppinga, lid van het dagelijks bestuur van de
Q'aag verstrekt door de heer F.S. Giacon, hoofd intake- OR, tel. (020) 444 5029.
administratie via telefoon (020) 444 5426. Schriftelijke sollici- Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacatutaties onder vermelding van vacaturenummer linksboven links- renummer 5880.2000279 linksboven op brief en envelop, binboven op de envelop en brief kunt u tot 24 oktober a.s. richten nen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te
aan de Vrije Universiteit, dienst Personeelszaken, t.a.v. de richten aan de Vrije Universiteit, Secretariaat Dienst Persoheer drs. C. Jonker, De Boelelaan 1105,1081 HV Amsterdam. neelszaken, De Boelelaan 1105,1081 HV Amsterdam.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op
Prijs gesteld.
prijs gesteld.

Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit. Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit.

ZorgBalans Thuiszorg bieeft u een goed betaalde functie
(ƒ 3.813,- per maand, uitgroei tot ƒ 4.019,- per maand
behoort tot de mogelijkheden) met veel variatie en mogelijkheden om uzelf te ontplooien en prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vergoeding voor kinderopvang en werktijden op
maat.
Wij vragen ervaring in een verzorgende functie en een
opleiding als bejaardenhelpende, verzorgende dan wel ziekenverzorgende.

Ook herintreders zijn van harte welkom!

ZorgBalans

VERKOPER M/V

Thuiszorg

voor de woe. - vrij. en zat.

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl

Inlichtingen:
KROON-Vis Culinair
Hëttestraat 16
,023-5716204

Algemeen

medewerker basisdiensten (m/v)
08, fte

vrije Universiteit

Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen? ZorgBalans Thuiszorg zoekt enthousiaste medewerkers, zowel mannen als vrouwen, die willen werken als verzorgende voor zowel de ochtend-, avond- als weekenddienst.

Bent u gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan bel dan
snel naar onze afdeling personeelszaken 023 - 521 34 21
(of e-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl)

(fulltime)

PROFIEL
- Afgeronde opleiding HAVO, aangevuld met secretaresseopleiding, of vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring
- Bedreven in het verwerken van correspondentie, rapporten
en presentatie met gebruik van MS-office (Word/Powerpoint)
- Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord
en geschrift is vereist.
- Ervaring met Lotus Notes (voor e-mails en relatiebestanden)
is een pre.

Ik werk als verzorgende bij ZorgBalans Thuiszorg. Het werk
geeft me energie en is een verrijking van mijn leven. Samen met
mijn collega's zorg ik ervoor dat mensen zolang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen.

Verantwoordelijkheden

het initiatief van iedere

TAKEN:
- Het uitvoeren van organisatorische en administratieve taken
t.b.v. nationale en internationale activiteiten.
- Zelfstandig afhandelen van correspondentie binnen de door
de directeur aangegeven kaders.
- Het invoeren en verspreiden van documenten t.b.v. interne,
externe en internationale vergaderingen.
- Het bijhouden van het relatiebestand op directieniveau.
- Het bijhouden van de agenda van de directeur, ontvangen
van bezoekers, zaalreservering en catering en regelen van
reis en verblijf voor de directeur tb.v. internationale vergaderingen en congressen.
- Het assisteren van collega-secretaresses binnen de organisatie in voorkomende gevallen, zoals telefoonopvang en de
organisatie van congressen en meetings.
- Assistentie van P&O en automatisering op administratief
vlak.

"Ik heb een gouden contract
dat precies paôt bij de
schooltijden van mijn kinderen"

van de cliënt. Daarbij vormt

Consument en Veiligheid is het kennis- en ontwikkelinstituut
voor de preventie van ongevallen in de privé-sfeer. Wij onderzoeken omvang, ernst, kosten en toedrachten van ongevallen
en ontsluiten wereldwijd kennis over doeltreffende maatregelen
om de veiligheid in de woon- en leefomgeving aanmerkelijk te
verbeteren. Consument en Veiligheid telt ruim zestig medewerkers en is gevestigd in Amsterdam.

WIJ BIEDEN:
Een boeiende en verantwoordelijke werkomgeving met enthousiaste collega's. Het salaris bedraagt ƒ3722,- tot ƒ4905,per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 7, BBRA)
met mogelijkheid tot verdere uitloop afhankelijk van functieontvoor 0,8 tot 1,0 deel van de werktijd
wikkeling. Het betreft een aanstelling van 100% (36-urige
werkweek / 46 vakantiedagen) voor een jaar, waarna omzet- Consument en Veiligheid is het kennis- en ontwikkelingsinstiVacaturenummer 5804.2000337
ting tot vaste aanstelling tot de mogelijkheden behoort. Er zijn tuut voor de preventie van ongevallen in de privé-sfeer. Wij
onderzoeken omvang, ernst, kosten en toedrachten van ongeDeze medewerker zal in het bijzonder worden belast met de goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
vallen en ontsluiten wereldwijd kennis over doeltreffende maatopvang en (administratieve) begeleiding van medewerkers en
regelen om de veiligheid in de woon- en leefomgeving aansollicitanten van buiten de EU, onder meer met betrekking tot INTERESSE?
het aanvragen van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen. Inlichtingen kun je inwinnen bij Saskia van Kooten, tel. merkelijk te verbeteren. Consument en Veiligheid telt ruim zesAls intakemedewerker met het aandachtsgebied buitenland 020-5114517. Schriftelijke sollicitaties met cv graag binnen tig medewerkers en is gevestigd in Amsterdam.
onderhoudt u contacten met diverse functionarissen binnen de 10 dagen richten aan Consument en Veiligheid, Saskia van
gehele VU-organisatie en werkt u samen met de betrokken Kooten, P&O, Postbus 75169,1070 AD Amsterdam of e-mail: Consument en Veiligheid zoekt op korte termijn een:
personeelsfunctionarissen.
S.vanKooten@consafe.nl
TAAK:
• het verstrekken van informatie over procedures, wet- en
regelgeving die verband houden met de tewerkstelling van
buitenlandars aan de Vrije Universiteit, zowel aan de individuele (aspirant) medewerker als aan het VU-managerhent
en externe instanties;
• het verzorgen van visa en tewerkstellingsvergunningen en
in het kader daarvan het onderhouden van goede contacten
met externe instanties die betrokken zijn bij de toelating en
tewerkstelling van buitenlanders in Nederland, zoals bijvoorbeeld arbeidsvoorziening en vreemdelingenpolitie;
• het invoeren en verwerken van personeelsgegevens en mutaties.

Inlichtingen Blom Schoonmaakorganisatie
tel. 0172-571755.

TAKEN:
- Bediening van de repro-apparatuur zoals kopieermachine,
lijmmachine en snijmachine voor het uitvoeren van reproopdrachten.
- Controleren van de kopieermachines op de verschillende
etages en het aanvullen van materialen.
- Toezicht houden op de orde van toegang- en buitenterrein.
- Verrichten van alle voorkomende klussen van huishoudelijke
aard en kleine interne verhuizingen.
- Het zetten van koffie en thee, het op voorraad houden van
dranken en het op orde houden van de kantine.
- Bij drukte of afwezigheid van de magazijnbeheerder deze
assisteren inzake de volgende werkzaamheden:
inpakken en verzendklaar maken van uitgaande post,
partijen post, etc., toezicht en beheren van het magazijn
(kantoorbenodigdheden en voorlichtingsmaterialen), en de
ontvangst en uitgifte van goederen.
- Bij afwezigheid van de telefoniste de lopende zaken overnemen zoals, bediening telefooncentrale afhandelen van
aanvragen voor informatiemateriaal en verzorgen van de inkomende post.
PROFIEL:
- Kennis en ervaring op het gebied van expeditie- en reproductie werkzaamheden.
- Het bezit van rijbewijs B-E.
- Enige typevaardigheid.
- Bereid in teamverband te werken.
- Handigheid in het verrichten van allerlei eenvoudige werkzaamheden.
WIJ BIEDEN:
Een boeiende en verantwoordelijke werkomgeving met enthousiaste collega's. Het slaris bedraagt ƒ3050,- tot ƒ4261,- per
maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 5 BBRA). Het
betreft een aanstelling van 80% van een 36-urige werkweek
voor een jaar, waarna bij goed functioneren omzetting tot vaste
aanstelling tot de mogelijkheden behoort. Er zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
INTERESSE?
Inlichtingen kun je inwinnen bij Frans Hondeman, tel.
020-511 45 07. Schriftelijke sollicitaties met CV graag binnen
10 dagen richten aan Consument en Veiligheid, Saskia van
Kooten, P&O, Postbus 75169, 1070 AD Amsterdam of e-mail:
S. vanKooten @ consafe.nl
Snel een Micro opgeven?
Fax uw advertentie naar: 020-6656321.

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Rimec Uitzendbureau zoekt voor relatie op Schiphol:

Bagagemedewerkers
Stevig aanpakken maar goed verdienen ...
Heb je een Schipholpas dan kun je direct aan de slag.
Heb je deze nog niet? Geen probleem en bel voor meer
informatie: 020-3051188

Spaar Select
zoekt

Callcenter-managers (m/v)

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
J. de Gans schoonmaakdiensten is voor een van haar
projecten in hartje Amsterdam
op zoek naar SCHOONMAAKMEDEWERKER (MA/).
Werktijden: ma./wo./vrijdagochtend van 9.00 tot 10.30
uur. Interesse? Bel voor info
079-331677 of 0655371406.

Wie wil mij helpen in de huishouding, 2x per week.

Tel. 5717030.
Welke aardige dame wil mij 1>
per week 3 uurtjes helpen onmijn flat schoon te houden
Tel.: 023-5720293.

Oppas en au-pair
Gevraagd: hulp in huishouding 1x per week. Tel.
023-5718580.

AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
bel voor info: 0297-522044.

voor onze vestigingen in Utrecht, Almere en Amsterdam
De callcenter-manager haalt, door een goed wervingsbeleid en
het intensief trainen en motiveren van zijn medewerkers , het
maximale uit zijn callcenter. In deze functie werk je veelvuldig
in de avonduren.
WIJ VRAGEN:
HBO-niveau
Commercieel
Gedreven persoonlijkheid

WIJ BIEDEN:
• Goed salaris + bonus
• Uitgebreid opleidingstraject
•Werken in een jong team

Personeel aangeboden
Ervaren klusjesman voor
schilder- en timmerwerk
020-6898850 / 06-55754352

Jonge vrouw zoekt huish
werk. Tel. na 18.00 uur:
023-5717890/06-51980817.

Personeel voor kinderopvang

DE PROCEDURE
Stuur je motivatie en c.v. aan Cecile Bijleveld,
Nieuwegracht 29, 3512 LD Utrecht. Tel. 030-2367646
Rimec Uitzendbureau zoekt voor een relatie in Amsterdam:

Magazijnmedewerkers
Ben je fulltime beschikbaar en weet je van aanpakken?
Dan hebben wij misschien een leuke job voor je.
Bel dan voor meer informatie: 020-3051188
TGP-Tandartsen in Amsterdam zoekt een fulltime of parttime teamlid (MA/) ter versterking van onze RECEPTIE en
het MANAGEMENT.
TGP is een zeer vooruitstrevende bruisende groepspraktijk in een mooi pand in het
hart van de Jordaan waar 28
teamleden samenwerken aan
hoge kwaliteit, klantvriendelijkheid, serviceverlening en
plezier in het werk. De functie
kan uiteenlopen van gastvrouw/heer zijn tot het prganiseren van het bedrijf en
eventueel het geven van lezingen geheel afhankelijk van
de ambities. Goede salarissen. S.v.p. schriftelijke sdlicitaties met c.v. aan: TGPtandheelkunde, Willemsstraat
24, 1015 JD te Amsterdam,
t.av. Dhr P.'de Bever.
Telefonische informatie:
020-6235563 na 13.00 uur.

Aantrekkelijke
bijverdienste
met spoed
HUISVROUWEN/MANNEN
gevraagd voor het houden
van interviews in eigen regio.
Goede honorering op freelance basis. Tel. 020-6954936
(24 uur) IOG Marketing
Research, Koninginnepad 2,
1111 EEDiemen.

UO/v

WflR/'SA

Stichting Welzijn Rivierenbuurt zoekt per direct;

1. babyleid(st)er (24 uur per week)

Leuke BIJVERDIENSTEN, tot
voor kdv de Petteflet en kdv Pluk
ƒ315 p/dag! De Bijbanenlijn
0900-520.5201 (1,5gpm)of
postb. 4016, 3006 AA R'dam Heb jij een;
- afgeronde relevante MBO-opleiding
Micro-advertenties opgegeven - ervaring in het werken met de desbetreffende leeftijdsgroep
voor maandag 15.00 uur, - flexibele en enthousiaste instelling
worden al in dezelfde week op en kun je zelfstandig werken dan ben jij degene die wij zoeken!
woensdag geplaatst.

2. groepsleiders naschoolse opvang

Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ245,- p./dag!
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)
of pb. 4016, 3006 AA R'dam

Snel een Micro-advertentie opgeven?
Bel 020-5626271 of fax uw tekst naar 020-6656321.

WIJ BIEDEN:
Een goede en gezellige werkomgeving, salarisconform de
CAO-kinderopvang, reiskostenvergoeding en spaarloonregeling.
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Mevr. G. var
Dyck, pz SWR, tel. 020 - 6642999.
Brieven met motivatie voor 18 oktober, sturen aan: SWR
Meerhuizenplein 4a, 1078TC, Amsterdam o.v.v. sollicitatie.

woensdag 11 oktober 2000

Weekmedia 17

12

Dans- en
balletles

MICRO'S
G O E D

BE K E K EN

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 ko
lommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties

Nieuwe SALSA-CURSUS
door Ben Bron van El Centra.
Beginn, (semi)gevord Start
wo 11 okt Mannen zeer weikom Info 020-6737269
SALSA WORKSHOP Elke
zondagmiddag van 1600 tot
1900 uur Borgerstraat 112,
tel 020-6737269

Opleidingen en
cursussen
Vakopledmg Nagelstylmg en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F O 57 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 10 00 uur

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Gou
rant de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant
F 4 29 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1 98 per millimeter Sluitmgst'jd dinsdag 10 00 uur

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6 60 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in reke
nmg gebracht alsmede f 8 50 administratiekosten
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het versprei
dmgsgebied één bewijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6 50 m rekening gebracht
Alle prijzen excl 17,5 % BTW
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met bnefnummer)
of afgeven bij
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort
De sluitingstijden gelden voor plaatsing m dezelfde week

Personenauto's
te koop
aangeboden
SAAB-OCCASIONS
SAAB 93 - 95 - 900 - 9000
Onderhoud /reparatie / APK
SAABservice Molenaar BV
Tel. 023-5614097

Kennismaking
Spontane, jonge vrouw van 62
jaar, jong uitziend, niet rokend,
hou van muziek, humor, gezellig thuis zijn en eens een
keertje uitgaan Ben jij zo'n
man, bel me dan' Boxnummer
294283
Sylvia, 37, met 2 dochters van
11 en 8 jaar, zoekt iemand om
iets leuks mee op te bouwen
Wel graag serieuze reacties'
Ik wacht op je Boxnummer
342204

Particulieren
ontvangen
50% korting'

Eerlijke, echte advertenties en
elk uur staan er weer nieuwe
oproepjes live op de lijn'
Voorbeeld. Vrouw 45, donker,
charmant zoekt verzorgde
slanke, oprechte Nederlandse
gezocht voor marktonderzoek man tot 49 jr Val jij op donlikeur / mix liefhebbers m/v ker .. Boxnummer 345334
Tussen de 18-24 jaar voor
groepsgesprek Op 18 okt. SPONTANE jongen uit regio
De opbrengst ƒ65. Bel. UTRECHT zoekt leuke dame
PROBITAS 020-4622000
voor een date Ik weeg 86 kg,
ben 1,95 lang en heb kort
gezocht voor marktonderzoek, blond haar Als je mijn stem
op 25 okt. ROKERS m/v wilt horen, neem snel een
tussen de 20-30 jr die full gratis eigen boxnummer via
flavour prefereren Duur 30 0800-4060606 en spreek als
min Verdienste ƒ40
mijn oproep bevalt een reactie
Bel PROBITAS 020-4622000 mi Boxnummer 772909
Leuke, donkere, slanke, sportieve, werkende vrouw van 40
jaar, goed uitziend, 2 kinderen
zoekt leuke, werkende, seneuze, eerlijke en betrouwbare
man tussen de 35-42 om
samen van het leven te genieten. Zoek ik jou' Boxnummer371889

Vrijmetselarij is een eigentijdse broederschap Verdraagzaamheid, vrij van dogma's en ieders recht om zelfstandig te zoeken
naar waarheid zijn enkele kernbegrippen van de Vrijmetselarij
Om met deze werkwijze van de Vnjmetselanj kennis te maken
nodigt de vnjmetselaarsloge La Chanté belangstellenden van
harte uit voor de voorlichtingsbijeenkomst op maandag 16
oktober om 20 00 uur in het logegebouw aan de Vondelstraat
39 te Amsterdam Zaal open om 19 45 uur Meer info
A Ypma,tel 0527-698175

Sandra, 31, Enschede, lang
donker
haar,
blauw-gnjze
ogen, slank postuur, zie er
leuk uit, heb 2 kinderen en
zoek een leuke, lieve vnend
om iets moois mee te kunnen
opbouwen Ik ben een echte
dansfreak Boxnummer 17112

Ben jij die bloem in de knop
die door mij geplukt wil worden' Om samen met mij weer
fleur en warmte aan onze
relatie te geven' Waar respect en eerlijkheid bovenaan
staan' Ben jij slank, spontaan
en zie jij er leuk en verzorgd
o a antiek Willem III kuifkabmet, secrétaires, vrtnnekasten, uit'
Boxnummer 817197
naaitafels, beelden, klokken, unieke collectie handgeknoopte
tapijten (o a 3 70 x 2 65), schilderijen, veel klemgoed enz enz. Spontaan meisje uit de regio
op maandag 16 en dinsdag 17 oktober aanvang 1930 u UTRECHT zoekt via deze
KIJKDAGEN vrijdag 13 oktober 14 -21 uur zaterdag 14 en weg een fijne spannende
zondag 15 oktober 10-16 uur
vriendschap Meer info hoor
Spinnerij 33, Bedr terr Legmeer, Amstelveen, 020-6473004
je op de lijn boxnummer
270192

Kunst en antiek

*VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN
OKTOBER VEILING

EMMAWEG 7

Verzamelingen

Deze boodschap is voor een
mij nu nog onbekende jongeman1 Ik ben een leuke
Leeuwmeid van 31 uit de
omgeving van Amsterdam,
heb 2 leuke kinderen, een
hond en een kat en zoek een
leuke vriend waar ik alles mee
kan delen Reageer op boxnummer 379483

Financieringen

Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort
VOLGENS AFSPRAAK

023-5730068

Lichaamsverzorging

Micro-advertentie versturen
per post' Ons adres is
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Uitgaan

Nieuw GSM-datmgi Geen
Sportcafe Zandvoort voor 0906 toeslag1 Nu met gratis
bruiloften, recepties, persc- belmin Bel 01 0-29 46 123
neelsfeesten,
verjaardagsPERMANENTE MAKE-UP
feestjes,
catering
023- DAMES THUIS' Kijk op
professioneel én betaalbaar1 5715619,06-54616812
SBS6txtpag 745
Vista Studio 020-6201914
en bel 0906-1 588 (99 cpm)
Don dag/dansontmoetingsav
Sportmassage, ontsp mas- voor singles 30+ De Ossestal Secretphonel üve afluisteren
sage Shiatsu, voetreflex, ook Nieuweln 34 bij Osdorperban
van hete seksgesprekken
zonnebank Tel 023-5714092 88, Osdorp 20 u vnj parkeren1 pm99c
09063203244

Leuke benedenwonmg met voor- en achtertuin, gelegen vlakbij het centrum van Zandvoort

CENSE&
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

INDELING
Beg grond entree/gang L-vormige woonkamer met
moderne open keuken (ca 1990) met openslaande
deuren naar de tuin op het westen met houten
schuur, royale slaapkamer, kleine slaapkamer met
trapkast, badkamer met douche, toilet en wastafel en
aansluiting voor wasmachine
• Gaskachelverwarmmg

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715 747

Vraagprijs ƒ345 000,-

\LlNGEN

Personeel gevraagd
Woonruimte te huur aangeboden

Bedrijfshuisvesting
te huur aangeboden

Bureau Van Vliet verzorgt voor derden dé ad.vertetitie-exploitav

Te huur 2-kamerapp. tot 1 mei
2001, huur ƒ1100,-p m incl.
Tel. 023-5719357.

Woonruimte te
huur gevraagd

Woningruil
Heemstede 4 kmr eengezmswoning met zolder, vnj
uitz., huur ƒ640,- p m. Gevr
eengezinswoning met tuin,
hoger huur geen bezw. Tel.
023-5275589 of 06-25257931

2 Maastnchtse studenten zkn
kr of kl app. m A'dam of omg
Per 1 dec i v m stage, evt v
langere periode 06-26524690 Bel Ben voor grote en kleine
verhuizingen Goedkoop en
vakkundig Tel. 06-53208374.
Nette Maastnchtse student zkt
kamer, evt gemeub, in A'dam
X Y Z B V verhuizingen en
of omg. 1 dec t/m 28 febr. kamerverhuizingervtransport.
i v m stage 06-26524690
Voll verzekerd, 020-6424800

Hartje A'dam t.h bedr.ruimte Bel 020-5626271 voor het
kantoor/praktijk, 82m2, ƒ2000 snel opgeven van uw Microp m. exd Tel 020-6266072
advertentie.

Verhuizingen

OOSTENRIJK

Geen wachttijden, geen
saaie intro's Direct apart1
0906-1721 (100 cpm)

Vraagprijs OS 3.850.000
(ca. ƒ 650.000,-).

SEKS ALARMNUMMER
Direct lekkere livesexl 99cpm
0906-0611

ZANDVOORT

KONINGINNEWEG 11 ZW

Lesbitieners (18 jr) Janneke
en Petra hebben 'n speeltje1 Jij
mag gluren' 0906 320 328 8

0906-lijnen

Postcode daling vrouwen
uit jouw postcodegebiedi
0906-171 7 (60cpm)

ZANDVOORT

Prachtig gelegen, tussen Zillertal
(Gerlog, Königsleiten, Zeil am Ziller)
voor de wintersport én ingebed in het
natuurpark HoheTauern met golfbanen
in Mittersill voor de zomer.
Het huis is in drie woningen opgedeeld,
iedere woning met een eigen ingang.
Geheel gemeubileerd!
Gedeeltelijk hout, gedeeltelijk steen,
C.V. voor iedere etage, stromend water,
electra en kabel TV in alle woningen.

Micro-advertentie versturen per post' Ons adres is
Micro's Weekmedia, Postbus 156,1000 AD Amsterdam

POSTCODE DAT1NGI
Vrouwen zoeken snel contact
Bel 0906-1 8 44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

Vraagprijs ƒ 379.000,-

Groot landhuis te koop

Evenementen

Gevraagd Bijnjder voor 10 jr
merne 3 a 4 dagen m de week
Erg braaf paard' 023-5513220 GROTE
VLOOIENMARKT
ZONDAG 22 okt
Sporthal
ANITA'S DOGCARE
Zeeburg, Zeeburgerdijk 620,
Voor het trimmen van uw
A'dam 10-17 u 020-6425871
hond Tel 5717523

INDELING
Beg grond Entree/gang, toilet, woonkamer in 2 delen, eenvoudige keuken, kelderkast
1 ™ verd overloop met vaste kasten, badkamer met
douche en wastafel, 2 slaapkamers, vliermg (geen
trap)
* Gaskachelverwarmmg
* Grondopp 164 m2
* Dient volledig gerenoveerd te worden

Halfvnjst woonhuis met voor- en diepe achtertuin
ZEER VELE ORIGINELE DETAILS
INDELING Beg grond entree/vestibule hal met
douche/toilet en kelderkast, woonkamer met openslaande deuren naar voortuin, fraaie marmeren
'schouw, eetkamer met toegang tot tuin en fraaie
marmeren schouw, authentieke keuken met grameten blad Via bordestrap naar
1 • verd overloop, 4 slaapkamers
2" verd zolderberging en zolderkamer
• diepe tuin
> alle originele details
• oude houten schuur
• stenen garage 2
• grondopp 370 m
Vraagprijs ƒ 729.000,-

aluminium steps ƒ139

GROTE VLOOIENMARKT
AMSTERDAM J V GALENHAL, Jan van Galenstraat
Afslag Bos en Lommer
(bij Lucas ziekenhuis) zondag
15 okt 900-1600u.ini
Midland bv, 033-4751167

KONINGINNEWEG 16
Halfvnjstaand woonhuis met diepe voortuin en betegelde achtertuin op het zuidoosten met achterom

... dan een goed besluit:
Cense & van Lingen voor alle zekerheid!

REAGEREN OP EEN ADVERTEMTIE MET BOXNUMMER'
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week
Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 50 270 (1 gpm) en toets m
Comeniusstraat 249, A'dam - Tel 020-6151586
het hoofdmenu een 4
Te koop 2-persoons water- Micro-advertenties opgegeven 3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
bed, 200x160 cm, wegens voor maandag 1500 uur,
van uw keuze
samenwonen, ƒ800,00 incl worden al m dezelfde week op 4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
woensdag geplaatst
garantie Tel 0297-293754
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50 50 232.

Autoverzekering

POSTSTRAAT3
ZANDVOORT
Nieuw te bouwen VILLA-APPARTEMENTEN m monumentaal pand in centrum van Zandvoort
Appartement 1
3-kamerapp op de begane grond met tuin en garage
Koopsom ƒ 875 000,- v.o.n
Appartement 2
3-kamerapp op de begane grond en de 1° verd met
tuin en garage
Koopsom ƒ 895.000,- v.o n.
Appartement 3
3-kamerapp op de 1* verd met dakterras en garage Koopsom ƒ 785.000,- v.o.n.
Appartement 4
3-kamerapp op de 2e verd met balkon, berging en
parkeerplaats
Koopsom ƒ 720000- v.o n.

ZANDVOORT
WILHELMINAWEG 10
Zeer charmant huis gel m het groene hart van Zandv
INDELING Beg grand entree/ruime vestibule met luxe
toilet, hal met
garderobekast kelder, royale U-vormige
liv (ca 65 m2) met plav vloer met vtoerverwarm, open
haard en 2 schuifpuien naar de tuin Zeer luxe ruime
woonk (circa 25 m2), bijkeuken met aansluit voor
wasm en droger, halletje voor achterom met gard kast
Vanuit de keuken trap naar 1 '• verd kant ruimte met
trap naar zolderberg Bordestrap naar 1 "• verd zeer
ruimeslaapk voorzijde met kastenw, ruime mod badk
met douche, toil dubbele wast, slaapk achterzijde
met schuifpui naar balkon 2™ verd zolderk m dakk
" Ruime garage voor 2 auto s met electrische deur
* Oprit voor 3 auto's
* Zeer fraaie tuin met vijver
* Alles voorzien van dubbel glas
* Hele begane grond w vloerverwarming,
* C V combi HR ketel (1998)
l
Vraagprijs ƒ 1.298.000,-

Te koop rechtstreeks van fabnkant

Reparatie en onderhoud

HOGEWEG 84
ZANDVOORT
In centrum van het dorp gelegen luxe 3-kamerappartement
INDELING
Entree/hal met modern toilet, zeer ruime living met
fraaie visgraat parketvloer, zeer luxe open keuken
met alle apparatuur (2000), toegang tot balkon zuid,
bijkeuken met c v combi en aansluiting voor wasmachme, 2 slaapkamers, luxe badkamer met hoekbad, douche en wastafel
* Eigen parkeerplaats m de kelder
" Video door entry system
* Parket door het gehele appartement
* Alle ramen voorzien van dubbel glas
* Servicekosten ƒ 345,- per maand
* Transport uiterlijk 4 december 2000
* Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
Vraagprijs ƒ 895.000,-

Niets geeft meer rust...

Vraag en aanbod

Zoek jij m eerste instantie ook
TREIN/MODELAUTOBEURS, Almere-Stad-West,
een leuke vnendschap' Sazondag 15 okt 10-15 u , Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1
men uit en samen thuis, kortom genieten van het leven en
verder zien we wel' Deze 36jarige meid is wel een beetje
Ijzerhandel Zantvoort
Schilder heeft nog tijd voor kieskeurig maar ik ben wel
Swaluestr 7 Zandvoort
binnen- en buitenwerk, vrijblij- aantrekkelijk en spontaan
Nu ook slotenservice, onder- vend
prijsopgave
Tel Bel mij maar'
houd beveiliging, timmerwerk 5719800 na 19 00 uur
Boxnummer 379504
met eigen buitendienst
Tara, een spontane, leuke
bij u aan huis
meid zoekt vrienden en vrienTel 023-5712418
dmnen om gezellig mee te
gaan stappen, winkelen en
DE KLUSSENBUS
gezellig thuis een kopje koffie
Voor iedere klus, Dellen dus
V A ƒ 75 - DORSMAN
dnnken Wie wil met mij een
Tel 023-5713780
blijft toch goedkoper'
leuke vnendschap opbouBel nu 023-5714534
wen' JIJ'
Boxnummer314265

ZANDVOORT

In het nieuw op te leveren "Plan Duijnwijk" op steenworp afst van het strand gel zeer ruime maisonette,
verdeeld over 2 woonlagen Woonopp 135 m3 inclusief
2 dakterrassen, (1 op het oosten en 1 op het westen)
INDELING Beg gr entree 1~verd entree/gang,
toilet, werkkast met cv opstelling en aansluiting
voor wasmachine, woonkamer, eetkamer, open keuken, balkon 2" verd overloop, 2 slaapkamers, badkamer met toilet, ligbad en wastafel
* Berging in de kelder
* Parkeerplaats m de parkeerkelder
* Geen bovenburen
* Vrij uitzicht over Park Duijnwijk
* Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
* Overdracht na gereedkomen project (week 42-44)
* Luxe keuken (geel/vanille kunststof) met zwart
marmeren keukenblad en apparatuur
* Luxe badkamer
Vraagprijs ƒ 489.000,-

Ik ben BAS en hou van sporten Mijn leeftijd is 21 en wil
kennis maken met dito meisje
Actie is reactie dus spreek wat
in voor me1 Boxnummer
700674

Samenkomsten

Dieren en
-benodigdheden

VAN SPEIJKSTRAAT 2/169

Goededag heren Ik ben Annie, een dame van 53 jaar en
woon m het westen van het
land Willen jullie reageren9
Aarzel dan zeker niet' Boxnummer 296163

Oproepen
Gezocht
PASGEBOREN BABYS
voor onderzoek naar taalontwikkelmg en dyslexie NWO
dyslexie,
Universiteit
van
A'dam Inl Theo van Leeuwen
020-5251273 / 020-5124834 /
06-22577343 en Anna Plakas
06-21843604

THORBECKESTRAAT 16
Op loopafstand van centrum zee, strand en boulevard gelegen royaal woonhuis
INDELING
Beg grond Entree/ruime hal, toegang naar garage
met vliermg, slaapkamer, toilet, stookruimte met c v
opstelling, 2e kamer, achtertuin en oprit
Via bordestrap naar de 1 ™ verdieping
Hal met toilet, L-vormige woonkamer met balkon,
eetkamer, keuken
2" verdieping overloop met badkamer met douche,
toilet en wastafel, 4 slaapkamers, vaste kasten, balkon Via vliezo trap naar 3de verdieping bevloerde
zolder (stahoogte)
' Naast garage nog 2 parkeerplaatsen m achtertuin
" Eiken visgraat parket in de woonkamer
* Uitzicht over de Hogeweg
* Leidingen moeten vernieuwd worden
* Zeer geschikt voor bedrijf aan huis, praktijk aan
huis, kamerverhuur of dubbele bewoning
Vraagprijs: ƒ 745 000,-

Mooie warme herfstkleuren
bij bloemenhuis J. Bluijs
P.S.: woensdag gesloten
BLOEMSIERKUNST

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

yart een breed assortiment professionele printmedia. Voor ons
hoofdkantoor in ZandVoortzijn wij op zoek naaf een fulltime

Administratief
Medewerker m/v
Doel van tlë functie:

• . "*

^

'

* je bent verantwoordelijk, voorde totale crediteuren-,
.administratie, je ondersteunt daarnaast bi) de debiteuretv
* administratie, de facturatie en bij overige voorkomende *
boekhoudkundige werkzaamheden. .
"
/
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.

^

*

Van onze niéuwe collega verwachten wij:
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- '"

,- opleiding op W|80-.nlveau
"\
,
- ejiig boekhoudkundige inzicht - * . '
t'
'- flexibele commerciële instelling •
• •
v goede beheersing van de Nederlandse taal (W/S),
' - kart zelfstandig en in teamverband werken'
-• -'énigeervaring met cörnputere (Word/Excel)
i ^tyoonatntfg in Haarlem e,o. >. i •
,<
. »
'V • '

•<

:

• ' - • " , " .

* -Wij Hielen je per direct een verantwoordelijke 'functie in een
dyrwniscne omgeving metgoede primaire en secundaire, «•
v arbeidsvoorwaarden. , f
*
vHeb je belangstelling voor d,e2è veelzijdige functie, reageer dan
. nu en •stutir.eerfSSttieitatiebnef vergezeld van jouiVCV'naar; ._ v

„ VAN VUlH-y BUREAU VOOR, MEDIA-ADVIES •

Oudere vrouwen. Direct apart
met een oudere vrouw
0906-97 57 (65 cpm)
Particuliere Mcro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text

Inl. Fam. Rieder,
tel. 00-4365648234,
fax 00-43656482344.
E-mail: sonneck@aon.at.
http//www.sonneck.co.at

Van'Vaèt B.V. t.a.vl Milan KaUenbath, mcnogérPSO,
\
"telefoon; 023 - 5JÏ 47 45
'' •
E-maïl: zanuvoort@bureauwnvtiet.com •
'
Postbiis 20 - 2040 AA Zandvoort
*>

•

*

Uitgebreide bedrijfsinformatie is te vinden op

www.buttfauyaovl1et.com

, •

jZandvoorts
j Nieuwsblad
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'outloze autorit
JRappange en Polo
ZANDVOORT - De route
peschrijvingsrit van Autosport Vereniging Sandevoerde werd een grandioze overwinning V9or de equipe bestaande uit Wim Rappange
en Piet Polo. Dit duo slaagde
erin zonder strafpunten de
nt te beëindigen.
Het is een unicum in de autonttensport dat een equipe nul
strafpunten scoort. Rappange
en Polo zijn echter ervaren njders zodat de overwinning niet
onverwachts kwam. De uitzetters Jef Blrujs en Jan Vink gaven de rijders de opdracht een
bom te zoeken. Dat is in Zandvoort niet zo moeilijk doch er
waren equipes die geen bom
vonden en doorreden naar
Bloemendaal. Dat had dan
weer strafpunten tot gevolg.
De opkomst voor deze nt was
goed te noemen.
Ging de overwinning in de Aklasse naar Wim Rappange en
Piet Polo, de zege in de B-klasse was voor bestuurder Frans
Jansen met navigator Nel Achterberg. Zij scoorden 150 strafpunten. In de C-klasse ging de
winst, met 90 strafpunten,
naar bestuurder Frits Consen
en navigator Linda Penninx.
De deelnemers gaan zich nu
opmaken voor de laatste rit
van het seizoen en dan zal de
clubkampioen bekend gemaakt worden. Die volgende
nt is op zaterdag 11 november
2000. Dan zorgen Wim Rappange en Ruud de Beer voor
de uitzetting. Het wordt dan
een kaartleesrit van pijl naar
PUI-

TZB levert eerste
verliespunten in
ZANDVOORT - Na vier
overwinning op rij moest
TZB zondag de eerste twee
punten inleveren. In het stevige duel met Heemstede
bleef de stand steken op een
3-3 gelijkspel.
De regenval maakte het
voetballen op het veld van
Heemstede niet gemakkelijk.
Nat gras en een steeds zwaarder bespeelbaar terrein. Toch
was TZB in de eerste helft de
beter spelende ploeg. Heemstede dat streed voor aansluiting bij koploper TZB ging er
flink tegen aan. Kansen op
doelpunten waren er meer
voor TZB dan voor Heemstede. Op slag van rust kreeg TZB
een tegenslag te verwerken. De
bal werd van richting veranderd en doelman Martijn Versteege was kansloos, 1-0.
De thee had de Zandvoorters goed gedaan want na een
kwartier voetballen in de tweede helft was het 1-2. Riek de
Haan zorgde voor de gehjkmaker en Mark van den Berg zette TZB op een voorsprong. De
vreugde was van korte duur
aangezien een paar minuten
later Heemstede terugkwam,
2-2.
De gemoederen raakten verhit na wat duwwerk van spelers en supporters van de
thuisclub. TZB kwam met
schadevrij uit die tumultueuze
fase en zag dat Vincent Fleers
met een rode kaart de kleedkamer mocht opzoeken. Met tien
man bleef TZB de strijd beheersen. In de 43e minuut leek
de winst voor de Zandvoorters
binnen. Mark van den Berg
sprintte zijn tegenstanders er
uit en scoorde 2-3. Deze treffer
kreeg de goedkeuring van de
scheidsrechter ondanks protesten van Heemstede. Een
minuut later opnieuw hectische taferelen. TZB kreeg om
onduidelijke reden een strafschop tegen en dat betekende
de gelijkmaker, 3-3.

woensdag 11 oktober 2000

'Beste en mooiste spelen die ik meemaakte'

Vorm groeit bij
ZHC-hockeysters
ZANDVOORT - Het vrouwenhockeyteam van ZHC
raakt, ondanks de 3-0 nederlaag tegen Weesp, beter in
vorm. De Zandvoortse mannen speelden slechts een
kwartier. De overvloedige regenval maakte spelen op het
kunstgras van ZHC onmogelijk.

ZANDVOORT - Niet veel
sporters of begeleiders doen
het hem na. Drie Olympische
Spelen meemaken is niet
voor velen weggelegd, maar
Maarten Koper kan er over
meepraten. Na Seoul, Atlanta was het nu Sydney voor de
52 jarige Zandvoorter, die
zich inzette als fysiotherapeut van het Nederlands
honkbalteam." Dit waren
wel de beste en mooiste spelen die ik heb meegemaakt."
Het was nog moeilijk om met
Maarten Koper een afspraak
te maken. Na zjjn verblijf van
vier weken in Australië moest
er weer gewerkt worden in de
praktijk in Zandvoort-Noord
en bovendien moest er ook nog
een interview gegeven worden
voor de Zandvoortse radio.
Toch maakt de Zandvoorter
tijd voor een gesprek en daarin
gaat hij uitgebreid in op de
spelen in Sydney en op de
honkbalsport.
In 1976 kwam Maarten, via
de praktijk in Haarlem waar lyj
toen werkte in aanraking met
de bond. „Vijfjaar heb ik het Bteam bijgestaan en vanaf 1981
ben ik constant bij het Nederlands honkbalteam," begint de
Zandvoortse fysiotherapeut
zijn verhaal. De langdurige verhouding met de bond, 200 wedstrijden bjj het A-team, kreeg
zijn beloning in de vorm van
een bondsridderschap tijdens
de Haarlems honkbalweek, die
in augustus werd gehouden.
De voorbereiding van het
Nederlands honkbalteam verliep niet vlekkeloos. Bestuurlijke problemen, het aanstellen
van nieuwe coaches entenslotte het veranderen van zes selectiespelers stonden een rustige opbouw in de weg. „Toen
coach Jan Dik Leurs de wacht
werd aangezegd, kreeg ik ook
een ontslagbrief m de bus. Het
is gebruikelijk dat als een
coach weg moet het gehele begeleidingsteam weg moet. Het
zat mij niet lekker en heb gesprekken gevoerd met vooratter Reitsma. De manier waarop het allemaal ging vond ik
niet netjes. In de sport gebeurt
het regelmatig, maar je beschadigd coaches."
De bond stelde coaches
Murphy en Urbanus aan en na
vele gesprekken bleef Koper
verbonden aan het honkbalteam. Er werd keihard getraind en de zes spelers, die in
de Amerikaanse competitie
speelden werden aan de selectie toegevoegd. „Vier kende ik
er niet van, maar die jongens
imponeerden wel. De onderhuidse kritiek van de overige

Vooral defensief liet SV
Zandvoort het afweten in de
strijd tegen Aalsmeer. De bal
was amper in beweging georacht of de eerste treffer lag al
m het doel van Zandvoort, 0-1.
Aalsmeer speelde vrijuit en alles lukte bij de gasten. Elke
ians en elk schot was raak.
Nog voor de pauze was de
strjjd al beslist. De Zandvoortse defensie greep een paar
maal mis en met de kansen
wist Aalsmeer wel raad, 4-0.
In de tweede helft, de wedstrijd was eigenlijk al gespeeld,
deed SV Zandvoort nog wel
wat terug. Aalsmeer nam gas
terug en Zandvoort kon daardoor een overwicht opbouwen.
Toch was het Alsmeer dat de
score eerst op voerde naar 0-5.
Toen
slaagde Sander Hittinger
e
n Robin Castien er in de
stand een draaglijker aanzien
geven, 2-5.
De ploeg uit Aalsmeer ging
echter zeer doeltreffend te
Werk en uit de volgende aanlen werd de stand opgevperd naar 2-7. Het liep totaal
Ret by de badgasten. Goede
Combinaties waren op een
pand
te tellen en er bleven gro:e
gaten vallen in de verdediig. Robin Castien zorgde in
slotfase voor het derde
^andvoortse
doelpunt, maar
3
at verzachte de pijn van een
grove nederlaag niet.

Eindelijk kon ZHC compleet
aantreden in en tegen Weesp.
De Zandvoortsen moeten echter vier nieuwe speelster inpassen en dat vergt enige tijd
Elke week gaat het echter beter. Ook in de wedstrijd tegen
Weesp speelde ZHC wat beter
dan de vorige week. Defensief
zit het al aardig in elkaar.
Halverwege de wedstrijd
keek ZHC tegen een 2-0 achterstand aan. De tweede helft
werd heel goed gespeeld ZHC
kwam nu wat meer m de aanval en kreeg een paar schietkansen. In de cirkel gekomen
ontbrak het echter aan een afmaker. Weesp slaagde er in om
eenmaal te doelpunten waardoor ZHC met een 3-0 nederlaag huiswaarts werd gezonden.
„Er zit duidelijk verbetering
m ons spel," deelde Damelle
van Bladeren mee „We hebben wat nieuwe speelsters en
dan is het even wennen aan
elkaar. We blijven echter optimistisch en ik ben er van overtuigd dat de punten wel komen. Met een coach, waar we
hard naar op zoek zijn, zou dat
sneller en beter gaan. We hopen dat iemand zich meldt om
ons te coachen."

Succeszwemmer Pieter van den Hoogenband met rechts Maarten Koper tijdens de sluitingsceremonie

spelers was snel verdwenen,
maar achteraf hadden we er
drie van de zes niet hoeven
mee te nemen. Toch waren de
spelers een redelijke eenheid,
die elkaar echter te kort kenden. Dat werkte wel negatief
door op het resultaat. De wedstrijd tegen Zuid-Afrika bijvoorbeeld hadden we moeten
winnen alhoewel het niet van
belang was voor een plaats in
de halve finale. Dan hadden we
ook van Korea moeten winnen,
maar in die wedstrijd raakten
we geen bal tegen het onderhandse gooien van de werper."
Over de resultaten van het
honkbalteam tijdens het toernooiis de oud eerste elftal speler van Zandvoortmeeuwen
niet ontevreden. „De hoogtepunten waren de overwinningen op Australië en Cuba. Het
was prachtig dat we 25.000 Australiërs stil kregen tijdens die
wedstrijd. De Australiers zyn
zeer fanatiek maar ook erg
sportief. Als je ziet welke
teams boven "ons zijn geëin-

digd dan mogen we met de vjjfde plaats best tevreden zjjn."
Voor Maarten koper zat het
toernooi er op en dat stelde
hem in de gelegenheid om naar
de vele Nederlandse successen
te gaan kijken. Vrijwel overal
kon de Zandvoorter naar toe
en hij bezocht fantastische
sportevenementen. In het
schitterende zwemstadion zag
hij de successen van Pieter van
den Hoogenband en Inge de
Bnüjn, zag veel atletiek maar
kon met moeite de volleybalhal binnen komen om het Nederlands elftal te bekijken. „De
controle was streng maar men
was altijd heel vriendelijk. En
dan bedoel ik gemeend vriendelijk, hetgeen in Amerika vier
jaar geleden niet zo was. Met
mijn kaart mocht ik niet naar
het volleybal, maar slaagde er
toch in een opening te vinden.
Echter ik werd teruggeroepen
door een politieagent die vertelde dat ik niet naar binnen
mocht. Het bleek echter dat er
nog" stoelen vrij waren en toen

zei hij: 'I close my eyes for five
minutes'. Zodoende kon ik de
mooie wedstrijd Nederland tegen Joegoslavië bekijken. Dat
was ook een prachtig gebeuren
evenals natuurlek de opening
en de sluiting van deze spelen.
Bovendien ontmoet je veel
topsporters en collega's van
andere sporten en bij de Olympische Spelen geeft het leven
m het dorp een heel apart gevoel."
Maarten Koper twijfelt nog
of hij doorgaat bij het Nederlands honkbalteam. „Er gaat
heel veel tijd in zitten. Gelukkig vindt mijn gezin het geen
bezwaar. Ze vinden het zelfs
heel erg leuk dat ik dit doe,
maar nu de honkbalsport geprofessionaliseerd
wordt,
moet ik er nog meer bij zijn. Nu
krijg ik wel een vergoeding,
maar al is het een hobby van
rrüj, het kost toch geld. Spelers
gaan in de toekomst halve dagen trainen en dan zou ik er
ook bü moeten zijn. Dat wordt
voor mij een zware belasting

en dan zou de financiële vergoeding ook beter moeten zijn.
Ja, een paar keer per jaar vnj
maken voor het honkbal was
geen probleem, maar nu wordt
het anders. Dus ik weet nog
niet wat er gaat gebeuren."

Na de fantastisch Nederlandse prestaties wordt er van
alle kanten geroepen dat Nederland best geschikt is voor
het organiseren van de Olympische Spelen. Maarten Koper
heeft zijn twijfels. „Er wordt nu
geschreeuwd dat we het hier
moeten gaan doen, maar dat
zijn zinloze kreten. Anton Geesink vond Rotterdam wel ge-

Zondag vindt de ontknoping plaats in de nationale racetitelstrij d

Foto Archief

Ontknoping op Zandvoorts circuit
ZANDVOORT - Zondag 15
oktober worden op Circuit
Park Zandvoort de laatste
kampioensraces van dit seizoen verreden. Er zijn nog vijf
Nederlandse titels te verdelen: in het Libertel DTCC, de
Fly You Renault M0gane
Trophy, de Pearle Alfa 156
Challenge, de Formula Arcobaleno en het Dutch Marcos
Mantis Championship.
De strijd in de Radio 538 Citroen Saxo Cup is inmiddels
beslist. Wel zal in deze Franse
merkensene nog fel voor de
overige podiumplaatsen worden gestreden. Volop spanning
derhalve tijdens de Finaleraces op 15 oktober. Het raceprogramma begint die dag om
tien uur en duurt tot circa half
vijf in de middag. Zaterdag 14
oktober zijn de kwalificatietrainingen tussen tien en vier
uur.
De laatste twee races van dit
seizoen in het Libertel Dutch
Touring Car Championship
zitten vol met spannende ingredienten. Mitsubishi en Renault zullen alles uit de kast

halen om titelpretendent
BMW het leven volledig zuur te
maken. Tijdens de vorige race
op het circuit van Spa-Francorchamps
scoorden
de
BMW's van Duncan Huisman
en Sandor van Es slechts ieder
een punt. Het verschil in het
kampioenschap met tweede
man Tim Coronel bedraagt
slechts elf punten. Dit weekeinde tijdens de Finaleraces op
zijn er echter nog 44 punten te
verdelen.
Met enige weemoed zal op
zondag 15 oktober op Circuit
Park Zandvoort afscheid worden genomen van de merkencupraces van Citroen. Hoewel
het kampioenschap begin september werd beslist in het
voordeel van Michel Schaap en
de strijd om de tweede eindpositie in het Nederlands kampioenschap in de Radio 538 Citro*n Saxo Cup in het voordeel
lijkt van Danny van Dongen,
zijn er nog een kwartet kanshebbers voor de derde positie.
Ook bij de Citroen's Playboy
Ladies Cup is de titel vergeven.
Leeuwardense Sandra Douma
is niet meer te achterhalen.
Echter, er blijft genoeg span-

ning over!
Het is natuurlijk de goden
verzoeken en het blijft nog altijd een mechanische sport,
met een technisch ongelukje in
een klein hoekje. Maar normaal gesproken kan Marcel
Kesseler m deze allerlaatste
race van de Fly You Elf Renault M0gane Trophy de titel
met meer ontgaan. De Nymegenaar, die het hele jaar de
toon aangaf, heeft aan drie
puntjes genoeg voor de titel,
als Loek Bodelier tenminste
maximaal scoort met de polepositie, de overwinning en de
snelste ronde. En dat lijkt op
zich al nauwelijks haalbaar.
Met vijf pole-positions, en
vier overwinningen is coureur
Frank Kerseboom de waardige
kampioen van de Pearle Alfa
156 Challenge geworden. Hij
wil het seizoen 2000 tydens de
slotraces graag beëindigen
met nog een overwinning maar
kan daarbij op heftige tegenstand van zijn teamgenoot
Gaby UUee rekenen. UTjee is
namelijk vast van plan dit jaar
een race te winnen.
Tijdens deze Finaleraces
valt de beslissing in de Formu-

la Arcobaleno. Leider Michael
Mason heeft een voorsprong
van elf punten op coming boy
Nicky Pastorelli en is derhalve
bij winst verzekerd van de titel.
Maar, Pastorelli scoorde de
laatste drie races de volle
winst, startte driemaal vanaf
de pole en reed tweemaal de
snelste raceronde. Bij winst
van Pastorelli heeft Mason genoeg aan de vierde plaats. Een
haalbare missie.
De racedag op zondag wordt
besloten met een 45 minuten
race in het Dutch Marcos Mantis Championship. Het moet al
raar lopen wil Rob Knook,
evenals verleden jaar, met de
titel grijpen.
Zaterdag vinden de kwalificatietrainingen plaats. De toegangspnjs voor deze traimngen is voor zowel het buitenterrein en het rennerskwartier
vijftien gulden. De toegangsprijs op zondag bedraagt 25
gulden voor het buitenterrein.
Een bezoek aan het rennerskwartier kost dertig gulden extra. Kinderen tot twaalf jaar,
onder begeleiding van een volwassene, krijgen een korting
van vijftig procent.

schikt. Ik denk dat als het ooit
zal gebeuren dat we het als
land moeten doen."
„Dan kun je de sporten
spreiden en heb je een breder
draagvlak. Het nadeel is dan
wel dat niet alles, zoals in Sydney wel het geval was, dicht bij
elkaar ligt. Daar waren sporters en toeschouwers nauw bij
de spelen betrokken. Bovendien twijfel ik er aan of je 50 tot
60.000 vrijwilligers bijeen
krijgt, want vrijwilligers zijn
erg belangrijk. Australiers zijn
trots op hun land en waren
zeer gemotiveerd Ik heb mijn
twijfels, maar nogmaals deze
spelen waren grandioos."

Eerste ronde van de
snelschaakcompetitie
voor Cliteur en Koper
ZANDVOORT - Olaf Cliteur en Kees Koper, de respectievelijke nummers een
en twee van de snelschaakcompetitie van vorig seizoen
hebben vrijdagavond tijdens
de eerste ronde van het nieuwe seizoen direct hun visitekaartjes afgegeven.

Zandvoort zoekt
naar juiste vorm
ZANDVOORT - Het zo
ïoed gestarte zaterdagtearn
van SV Zandvoort is volledig
van slag. In de thuiswedstrijd
iegen Aalsmeer werd maar
liefst met 3-7 verloren.
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Behalve een onderlinge remise maakten zij verder geen
misstappen, hetgeen een gedeelde zege opleverde met de
alles zeggende score van 10,5
uit II partijen. Leo Keesman
wist zich voor de eerste maal in
de top drie te spelen met een
score van 9 uit 11. De eerste
schaakavond in Het Wapen
van Zandvoort werd vorige
week een overtuigend succes
voor het Amsterdamse lid van
Chess Society, Chris van Bockel.
De
snelschaakcompetitie
kende in het Gemeenschapshuis gedurende de eerste zes
ronden een verrassende koploper. Niet Olaf Cliteur of Kees
Koper, die in de wacht gingen
door hun onderlinge remise, of
Hans Drost, die reeds in de
eerste ronde een nul aan zijn
broek kreeg, maar 'comingman' Leo Keesman liep zonder
problemen naar een score van
6 uit 6.
Met de partijen tegen de gevestigde orde nog voor de
boeg, wist Keesman echter dat
hij nog diep moest gaan voor
het plegen van een echte coup
Helaas kon hij in het duel met
kampioen Cliteur niet het mveau halen dat vereist is om
een troonswissehng te bewerkstelligen. Keesman -raakte
reeds in de opening een stuk
kwijt en wist dat er nog een
herkansing wachtte tegen
Kees Koper.
Deze partij verliep aanvankeüjk voorspoediger, doch de
routine van Koper gaf uiteindelijk de doorslag Koper en
Cliteur maakten geen fouten
en begonnen het seizoen zoals
de vonge ge*mdigd was en slo-

Topscorer
Robin Castien
Mark van den Berg
Ruud van Laere
Ivo Hoppe

ten af met een gedeelde eerste
plaats. De overwinning van
Leo Keesman op Hans Drost
bleek van doorslaggevende betekenis voor de derde plaats,
hetgeen voor Keesman, die vorig jaar vijfde eindigde een
meer dan voortreffelijk start
betekende. Een keurige vijfde
plek was er voor Jeroen Loos.
Hij behaalde 6,5 punt en bleef
daarmee routmier Mare Kok
een vol punt voor. Caroline
Stam de Jonge en Jaap Bouma
finishten in de middenmoot,
terwijl Peter Kuhn met een negende positie twee punten bemachtigde voor het algemeen
klassement Kuhn lijkt zich
echter steeds meer thuis te
voelen in de discipline met langere bedenktijd
De laatste twee die zich m de
punten speelden waren Arthur
Brouwer en Willem van de
Ban, die de tiende en elfde
plaats deelden. Voor Brouwer
betekende dit halve puntje zijn
eerste score met dit snelle
speeltempo, hetgeen aantoont
dat het jeugdlid van Chess duidelijk vorderingen maakt.
De eerste schaakavond m
Het Wapen van Zandvoort is
op een groot succes uitgedraaid Behalve de leden van
Chess waren er ook enige gastspelers op de deelnemerslijst
te vinden Amsterdammer
Chns van Bockel sloot deze
eerste van zeven avonden wmnend af met een score van acht
uit negen. Hij bleef daarmee
het achtervolgende tno Olaf
Cliteur, Kees Koper en Hans
Drost overtuigend voor. Bij de
niet clubschakers toonde Judith van Gelder zich het
sterkst.
Op maandagavond 13 november krijgt dit gezellige gebeuren een vervolg. Vrijdagavond aanstaande staat by
Chess de eerste ronde van de
rapidcompetitie op het programma, het onderdeel waarbij de bedenktijd 25 minuten
per persoon per party bedraagt.

Riek de Haan

(SV Zandvoort-zat.)
(TZB)
(SV Zandvoort-zat.)
(SV Zandvoort-zon.)

(TZB)

8X

8X
7X
5X
4X

De spanning op de topscorerslijst is ongemeen spannend. De bekende namen blijven de lijst sieren. Robin Castien kwam naast Riek de
Haan op een gedeelde eerste plaats. Castien scoorde voor het zatcrdagteam van SV Zandvoort tweemaal, terwijl De Haan een doelpunt
aan zijn totaal toevoegde. TZB-er Mark van den Berg scoorde ook
tweemaal en is de koplopers tot op een doelpunt genaderd. Ruud van
Laere blijft al enige weken op vijf staan maar Ivo Hoppe pikt elke
week zijn doelpuntje mee en blijft in de race.

Fraaie zege voor
Lions-basketbal
ZANDVOORT - De basketballers van The Lions
boekten een mooie overwinning op Sea Devils, 70-61.
Vooral in de eerste helft dikteerden de Zandvoorters de
wedstrijd.
Het Zandvoortse team bestaat dit jaar uit een mixed van
jeugd en routine. In de wedstnjd tegen Sea Devils klikte
het naar behoren tussen de
spelers van Lions. Lions speelde in de uitwedstrijd tegen Sea
Devils een degelijk spelletje
basketbal. In hoog tempo werden de aanvallen opgezet en
mede door de inbreng van Ron
van der Mtfe en Robert Drayer
werd een voorsprong genomen. Bij de rust leidden de
Zandvoorters met 32-42
In de tweede helft consolideerde Lions de score.
Scheidsrechter Van Nes en zijn
collega van Sea Devils floten
bovendien een perfecte partij
en mede daardoor werd het
een aantrekkelijke en spannende partij. Sea Devils verkleinde de achterstand tot zes
punten, doch een tempo versnelling van Laons betekende
de beslissing van de wedstrijd.
Met een uiteindelijke overwinning van 70-61 op zak keerden
de Zandvoorters huiswaarts.

Knap gelijkspel
van zondagteam
ZANDVOORT - Het zondagteam van SV Zandvoort
lijkt op de goede weg te zitten. Na de fraaie zege van vorige week yplgde nu een keurig 3-3 gelijkspel tegen Waterloo.
Op het door de regen zeer
drassige voetbalveld van Waterloo heeft SV Zandvoort een
behoorlijk partij voetbal afgeleverd De overwinning van vorige week gaf de spelers kennelijk veel zelfvertrouwen Zandvoort begon goed tegen een zeker met zwakke Waterloo. Nadat de eerste aanvalsgolven op
het doel van Waterloo waren
weggeebd, sloeg de thuisclub
toe. Ronald Halderman gleed
weg op het spekgladde veld en
kreeg de bal tegen zijn hand
Strafschop besliste de scheidsrechter en het was 1-0 Even
later keek Zandvoort tegen
een 2-0 achterstand aan toen
doelman Edward de Jonge Urbach op het verkeerde been
werd gezet door een van nchting veranderd schot.
De instelling van de Zandvoorters was in orde en binnen
een kwartier was de achterstand weggewerkt. Dennis
Vastenhouw komt er steeds
beter m en zorgde voor 1-2 Vijf
minuten voor de rust was het
Ivo Hoppe, die dit seizoen definitief doorbreekt, die voor de
gelijkmaker zorgde, 2-2
Ook het begin van de tweede
helft was voor Zandvoort Waterloo kreeg weinig kans maar
uit een van de weinige aanvallen viel de bal ongelukkig achter doelman De Jonge Urbach,
3-2. Ook deze achterstand
brak het verzet van Zandvoort
met. De formatie van trainer
Gerard Njjkamp zette aan en '
met nog een kwartier te spelen
kopte Ronald Halderman een
voorzet van Jasmin Atomovic
m de touwen, 3-3. De Zandvoorters wilden meer maar
Waterloo bleef met de nodige
moeite overeind.
„Vooraf teken ik voor zo'n resultaat." aldus Gerard Nrjkamp. „Aan het eind van de nt
hadden we eigenlijk moeten
winnen. We hebben nu een
goede instelling en bij vlagen
goed gevoetbald De mouwen
worden nu opgestroopt, er
wordt weer gestreden."

week kans op l miljoen
onsor Loterij!
U speelt mee
voor deze prijzen:

Richard Krajicek
Ambassadeur Nederlandse Sponsor Loterij

Voortaan kijkt u elke donderdag om 21.00 uur op RTL 4
naar het nieuwe spelprogramma van de Sponsor Loterij,
Kiezen of Delen, met daarin het vernieuwde bingospel
MiljoenenBingo. Dit grootste bingospel
ter wereld, gepresenteerd door
Martijn Krabbé, biedt u
met uw bingokaart
voortaan elke week kans
om l miljoen gulden te
winnen! Daarmee
kunt u al uw droomwensen vervullen!
Bovendien maakt u
kans op prachtige
prijzen door mee te doen aan het wekelijkse belspel. Want
als u al 11 bingogetallen goed heeft kunt u bellen met
0909-0077 (99 cpm) om kans te maken op verrassingsprijzen of een studio-uitnodiging! In de studio maakt u dan
kans op een geheel verzorgde reis!

MILJOENENBINGO
U heeft een volle Bingokaart met:
15 getallen: U WINT 1 MILJOEN!
5OO.OOO,16 getallen: u wint
400.000,17 getallen: u wint
3OO.OOO,18 getallen: u wint
200.000,19 getallen: u wint
1OO.OOO,20 getallen: u wint
5O.OOO,21 getallen: u wint
25.OOO,22 getallen: u wint
Met 23 t/m 34 getallen wint u prijzen van ƒ 10.000,- t/m ƒ5,Heeft u na 34 getallen er 11 goed op uw kaart? Bel dan voor de
, wekelijkse Bingo Surpriseprijzen met 0909-0077 (99 cpm)

mee voor uw club!

Martijn Krabbé:
Kijk elke donderdag om
21.00 uur op RTL 4 naar
KIEZEN OF DELEN

DE WINNAARS VAN SEPTEMBER
Notaris Van Os in Amsterdam
heeft de trekking van de
Sponsor Loterij van september
2000 verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer
vermeld. Hieraan kunt u zien
of u tot de winnaars behoort.
Alle prijzen worden automatisch op uw rekening gestort
De loterij is goedgekeurd door
de Staatsecretaris van Justitie
onder nr. L.O. 730/0002/829
Ad. 19/12/1997. Zetfouten
voorbehouden.

DE WINNENDE
LOTNUMMERS
24.09.49
16.10.53
17.09.61
06.07.74
05.05.14
25.10.51
21.06.23
13.12.36
30.09.95

500,250,125,100,100,75,50,-'
25,10,-

Dit zijn de clubs uit üw regio dae nu meedoen
De Nederlandse Sponsor Loterij is de loterij voor Sport, Welzijn en Cultuur. Dat betekent dat ook uw club en
vereniging in aanmerking kan komen voor een geregelde uitkering. Die bedraagt al 3000 gulden per jaar bij 50
loten. Zo'n 700 clubs maken daar gebruik van. Steun de club van uw hart en word sponsor! Want hoe meer
loten, des te meer geld in de clubkas.

Voorbeeld:
Dierentehuis Groot Amsterdam
Dit asiel voor honden en katten is sinds de Actie Heb Hart Voor
Je Stad beneficiënt geworden van de Sponsor Loterij. Inmiddels
heeft zij 98 loten actiefin de Sponsor Loterij. Voor dit aantal
loten ontvangt het dierentehuis meer dan 5.870 gulden extra
inkomsten per jaar. De Gouden Wervingstip van de
Dierenvrienden: 'Wij hebben zelf bonnen van de Sponsor
Loterij aan onze leden uitgedeeld. Ieder lid heeft er 2 extra
gekregen om weg te geven. Ook hebben we een oproep in ons
krantje geplaatst. Dat werkt!' Laat uw dierenliefde
spreken en vul Stichting Dierentehuis
Groot Amsterdam, code 5296 in op de bon.
Namens alle dieren hartelijk dank!

Zo werlrffté^fc/esMeru^
••vee/ iotéiïu uwfcfüb witt sponspren^yufuw yeriferéigègeveiis «f én stout de bon vandaag nog op. Dat is winst voor
Mwclutfbt 'vereniging. Plus^w',jkans,op'fynta^schy'pnjzenr'
'Y\\:-^: ' V:' \„' V» '»\/-'"" " ' , ' , ' , • ' :

clubcode, naam en woonplaats
3118 „ Wiol & Willem Barendsz, Aalsmeer
-'5039V'FCAbcmidé,'Abcoüde!,.:,- -'•>'*-'-''' >•*
'5246 v Sporting Flevoland, Almere , H,. v>'!' <
3473, ;AWNAImeréi.Atmeré
xj ; ;>.>
3158 J.B.V.Bulderbaan, Amstelveen , ;',-«
• SISSÜrT.VjTie BreaKers, Amstelveen '" •

; clubcode, naam en woonplaats

3013 Dierenambulance A'Oam, Amsterdam
• EfiJi''i Stièhtïng(HèrbbiiwT|è!ater;iJarre»»!;-,;'»,'";«
,3712'; BoSwUngver. PJoordafijjAiiristerdam,; '^1,,
3462 A.S.V. Schellingwoude, Amsterdam
^
2052;' :''Niyon Centraal ^ure'auKAmjsteraam'1; .'^
•3164'- ;,Srib'rting'Noord/Ams)»nlaniiy\-;),,'!;,''',,;-.' ','
5171 Volewyckers Afd. Handbal, Amsterdam •'

,5236 , S.V. De'Bunkert, Haarlem- \
r
5329 C.S.V,Rapïd,H8arlero
'3074 Stichting Regionale Dierenambulance
.Haarlem en Omstreken, Haarlem
5254 Stichting T.C.N. Animal Resque, Haarlem
3481 > H.M.H.C. Saxenburg, Haarlem
5146 O.S. College Hageveld, Heemstede
3929 SC Haarlem Softball, Heemstede
,3668 ..The'FIags Lisse, Hillegom - „ '
5223 - S.V Concordia, Hillegom
3216 S.V. Overbos/Hoofddorp,
i3007 , Nederlandse Poedelclub, Hoofddorp
3509 ' Stichting Bim Bam, Kwadijkk
3488; K.V. Waterland, Landsmeer
Stg. Peuterspeelzaal Loenen, Loenen aan
.
, , , :, - , ; ,
,,
,,
W '5027 '• V.V. Maarêsèn, Wlaarssen • - "
;\3398 Ijsclub Marken, Marken - .
3004 Muzvereniging Juliana Marken, Marken
A'damseKorfbalver. fiff(DTVf
;
;
1
9007 SV 2000, Monnickendam , , . '
, 'ï.-''"'A';,'Am!ïtè'rdam,'-r' ;•';'";;\ v- . ,-,\"!-v"'"'"
,3361 ,K.V,D.p.C;,Naarden,
,, ,,
?5p03' ,A.V.V;Frti Amsterdam Zuidoost: \:
.;3866,;",HFp;Edo,'Bl1ioe'r«eridaatJ, '/'„"\i.'ï
3129, ', Toneelver. Nieuw Leven, Oost Graftdyk
5234
Stichting
Fonds
Amstelbad,
Oudekerk
-3t25";'CSV.Vitèssè Breukelèi»,Breukelen.Ut
•'' '
'
38t3", B,V.,Breukèlèn, Breukelen UtV
' aandeAmstel ', ,
' '•, ' ' ' •
,
;
' Stichting. Vrienden van het Nederlandse
•-3599,'.-'Hsv-'69; De Hoef \-„!*:\•'« ',!''
, Kindertheater, Purmerend , ,
3790-;' S.V. Die HÏ{p,-,0&,Ryp', >' ft\"-; :
R.K. Parochie St Petrus Banden, Diemen \ 3223" Muziekvereniging KIMA, Purmerend
1
Stichting'Scouting' Dïemeri, Diemen ';! ,
3207 Purmer Rollie-Dansers, Purmerend
Jos Watergraafsmeer, Diemen
' j 3369 ' "CV De Leegh watertjes, Purmerend
9009 A ASV N.E.C.'75 A'Dam, Purmerend
,
•
v,299Ö ,T,T.V.-T.S.O.;Purmerehd ,
• PP De Partner Boules; Purmerend ,
; 3174
:: ";3865 Turnveenïging St Mauritius, Volendam
i,, RKAV Volendam, Vôlendam
':,'-3753' •iJBVÏBoute tef,,Votendam, '•',
, ' '- ,
,-;j"3943 SV Don Bosco, Weesp ' ,\, 5007
.s:p.W,iZwanenburg
f, *,',,'_

dèicm
ia^^
en
win deze auto!

"Op 4 oktober tekende Richard
Krajicek in het bijzijn van adjunctdirecteur let Bijman, zijn contract als
nieuwe 'sport'ambassadeur van de
Nederlandse Sponsor Loterij"

Kijk yöbr d<e speciale
prijsvraag elders iri
deze lorauit vati

Voor meer informatie:
Bezoek onze website:
Ledenservice:
Clubs en Verenigingen:
Beneficiëntenlijn:
NOS Teletekst:
RTL TEXT:
De uitslagenlijn:

clubcode, naam en woonplaats

» ; 5153 ' Sportclub Neerlandia/Stto, Amsterdam
-'5177 .Stichting Mediacommunicatie,
. • '. '>''\'».'', , ^Amsterdam , . '*',' ';,;"-,' • - - ' • ! ' < < ' •'
>*"'„ 2630 Stichting Amsterdamse Balletakademie, ,
"•'«V; ;',;'„. 'Arhsterdarn/'';"';' - \ „ < , ~'-(,} -' "' \ ;, - • * - _ ^'
.,',',-'2280 '- Unesco CefMttvNed^, Amsterdam, , '.'••' ,,,
'„]'.- 5107 "Th & C Hur^tey,' Amsterdam' " , v ,-, - ,
.3839.', • Ltc AthstèllandyAmstelveen •, j_•'\•;,'
,- ,"ï-,,,5272
-.VerenïOing Rijdend Hectrische Tram\.' '- ,'•
c
2001 Humanitas,Amsterdam ;;, ' ' • ' ' \ , . , > • ' - ' ; ! ',,'JWlü'seum,
_
Amsterdam",'-,-; ,>i\ / .,'," :
r;
2160 • • CMIdright; Amsterdam"/«> --' "-•'- , \;, 'V
" 2047,,', Bont Voor Dieren, Amsterdam ' ,; 'r
5223 ; Stichting De Nïeuvtfe Kerk, Amsterdam"; '.3209' Dierenopvangcentrum Polderweg.",''''• '; '"
3293 f Stichting Koryo, Amsterdam .»', ,-'*-'•";',
Amsterdam' \' '' ,,'\, ' >'y . ••" - , v . "
5176, i;•; Stichting Kwakoe Events, Amsterdam;
^33X2.:. A\H.C, "31, Amsterdam
;
;
3487 ,p,En-J Expres, Amsterdam 'X'. ,''• » '•' •
mn ;\S,C.Orïént,Amsterdam;;,
2889'..'-'Mfact)'Amsterdam',;,\\•• '••'.* ;"

.. speel mee voor alle soede
doelen van de Sponsor Loterij
Door uw deelname aan de Sponsor
Loterij ondersteunt u onder meer:
de Johan Cruijff Welfare
Foundation, de Richard Krajicek
Foundation, het Sportmuseum,
het Rijksmuseum, het Van Gogh
Museum, het Kröller-Möller
Museum, het Mauritshuis, Stichting
Humanitas, Fonds Slachtofferhulp,
Jantje Beton, het Epilepsiefonds
plus nog zo'n 700 Nederlandse
(sport)clubs en verenigingen.

www.sponsorloterij.nl
0900 - 3OO 14OO (35 cpm)
beneficienten@sponsorloterij.nl
02O - 677 68 80
pag. 550/551
pag. 883
O909-O044 (95 cpm)
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P EEN HELDERE, onbewolkte avond turen naar de hemel,
waar honderden sterren al of niet fel flikkerend hun 'lichtjes' laten schijnen. 'Kijk, daar zie je de Grote Beer en in het
verlengde kun je de Poolster ontdekken'. De in de astronomie
thuis zijnde kennis, probeert iets van zijn kennis over te dragen.
Maar als ik enkele weken later met die opgedane wetenschap
naar dezelfde plek in het heelal kijk, ziet het er in mijn ogen
heel anders uit. Door de draaiing van de aarde lijken ook de
sterren zich te verplaatsen. De Grote Beer zoek ik tevergeefs en
een heldere ster blijkt toch niet de Poolster te zijn. Gelukkig
ontdek ik dat ik niet de enige ben, die de sterren niet uit elkaar
kan houden.
Een cursus 'sterrenkunde', zoals die jaarlijks door het Artis
Planetarium wordt gegeven, lijkt de uitkomst. Op acht maandagavonden wordt de beginner ingewijd in de 'geheimen van
het heelal'.
„Een planetarium is de ideale plaats voor een dergelijke cursus
omdat de sterrenhemel er nauwkeurig kan worden nagebootst.
Met behulp van de sterrenprojector kunnen op de binnenkant
van de twintig meter grote koepel alle mogelijke hemelverschijnselen worden geprojecteerd. Niet alleen de sterren, sterrenbeelden, zon, maan, planeten en vallende sterren. We kunnen met de projector ook de sterrenhemel van tweeduizend jaar
geleden projecteren. Maar ook die van de komende Kerst."
Aan het woord is (de ook in ruimtevaartkring niet onbekende)
Piet Smolders, hoofd Planetarium. „We laten maximaal 120 personen tot de cursus toe en ieder jaar zit de cursus vol. Er is veel
belangstelling voor sterrenkunde, maar ook met alles wat met
het heelal te maken heeft." Dat komt ongetwijfeld door de beelden van de talloze ruimtevaartuigen en kunstmanen die vanuit
het heelal fantastische foto's naar de aarde sturen.
„De kunstmaan die om Mars cirkelt, levert nog steeds prachtige foto's. Hoewel deze planeet anderhalf keer zo ver van de zon
afstaat als de aarde, komen de foto's met een lichtsnelheid van
300.000 kilometer per seconde binnen een halfuur hier aan."
„In tegenstelling tot 'onze' maan, die op 380.000 kilometer om
de aarde draait. Die zie je met een vertraging van één lichtseconde, dus eigenlijk zoals die werkelijk is. Maar het licht van de
zon doet er acht minuten over om de aarde te bereiken."
Van de grote planeten staat Jupiter, op zo'n 630 miljoen kilometer van de aarde verwijderd, nog het dichtste bij. Veertig
minuten is het licht van deze planeet onderweg naar
de aarde. Vanaf Saturnus is twee keer zoveel tijd
nodig.
Twee planeten, Venus en Mercurius, staan
dichter bij de zon dan de aarde. „Daar zullen nooit levende wezens kunnen komen,
omdat de temperatuur te hoog is. Op
Mercurius is de oppervlaktetemperatuur 350 graden, op Venus zelfs 480 graden. Wat dat betreft zit de aarde precies op het goede punt. Dat we die
andere planeten kunnen zien, komt
door de weerkaatsing van het zonlicht."
Dat de aarde om de zon draait en niet
andersom, dat is algemeen wel bekend,
alhoewel daar vroeger anders over werd
gedacht. Volgens Aristoteles (384-322 v.C.)
vormde de aarde het middelpunt, een
halve eeuw later speelde zijn landgenoot
Aristarchus met de idee dat de zon het middelpunt zou kunnen zijn. Het was de Poolse
astronoom Copernicus die in de zestiende eeuw
voor dat laatste standpunt voldoende bewijs aandroeg.
Dat de planeten niet in cirkel- maar in ellipsbanen om de zon
bewegen, ontdekte de Duitser Kepler maar de verklaring daarvoor kwam in de zeventiende eeuw van de Engelse natuur- en
sterrenkundige Newton, die met zijn zwaartekrachttheorie de
bewegingen in het heelal uiteenzette.
Het was de Italiaan Galilei die, met de in Nederland uitgevonden telescoop, vóór Newton al waarnemingen in het heelal deed.
Hij ontdekte manen bij de planeet Jupiter, een ring rond
Saturnus, bergen en kraters op de maan, vlekken op de zon en
duizenden zwakke sterren in het heelal. Begin vorige eeuw
werd aangetoond dat 'ons' Melkwegstelsel slechts eéin van de
miljarden sterrenstelsels in het heelal is. De Amerikaan Hubble
ontdekte dat het heelal uitdijde en die ontdekking leidde tot de
theorie van de Oerknal, waarmee het heelal zo'n vijftien miljard
jaar geleden moet zijn ontstaan.
Het onderzoek van het heelal en de daarin staande planeten
gebeurt vanaf de aarde met telescopen of ook uit de ruimte
(Hubble-telescoop) en door de talloze kunstmanen en robots die
regelmatig worden gelanceerd.
Maar na het bezoek van astronauten op de Maan, staat ook
.Mars nog op het programma van de ruimtevaarders. „Daar moet
dan een kleine twee jaar voor de heen- en terugreis voor worden
uitgetrokken. Je bent zo'n zes tot acht maanden onderweg en
voor dat je de terugreis kunt beginnen, moet je zeker een half
jaar wachten. Dat heeft te maken met de baan die Mars om de
zon maakt, waarvoor de planeet 687 dagen nodig heeft."
De laatste foto's die van Mars zijn ontvangen zouden wijzen
op de mogelijkheid van aanwezig water. Smolders: „Tot nog
toe hebben we alleen fossielen van vroeger mogelijk aanwezige planten gezien. De gemiddelde temperatuur ligt rond
de 23 graden onder nul, op de evenaar zal dat op nul graden liggen, op de poolkap zeker op min tachtig. Dat betekent dat het van de poolkappen afkomende ijs onmiddellijk sublimeert in gas. Er is immers geen dampkring,
alleen ijle luchtdioxyde. Met een luchtdruk van drie millimeter kookt het water direct. Heel diep zou mogelijk
water kunnen zitten. De beddingen op de foto's geven
aan, dat er iets heeft gestroomd, maar wel in een mum
van tijd is verdampt."
Ook de andere planeten zullen in de komende jaren nog
wel worden bezocht. Niet door mensen, maar mogelijk
door robots. De jongere generatie zal dat mogelijk bele. ven. Een bezoek aan Pluto, 5.9 miljard kilometer van de
zon verwijderd, staat voor 2010 op het programma. De raket
is'dan echter niet eerder dan in 2022 ter plaatse.

Een opera, oratorium of cantate? Het is waarschijnlijk een mix tussen deze die r
muziekstijlen en daarom juist zo aantrekkelijk voor het publiek. Is het niet de •
soms platvloerse en niets verhullende Middeleeuwse tekst, dan is het wel de ';
uitbundige ritmische muziek vol prachtige melodische lijnen voor koor en solis-^

Carmina Burana

Henk Fokkink

De cursus 'sterrenkunde voor beginners' begint op 30 oktober en eindigt op 18 december. De deelnemersprijs bedraagt ƒ110,-. Daarbij zijn
een cursusbrochure, sterrenkundetijdschriften en ander cursusmateriaal inbegrepen. De cursusavonden duren van 20 tot 22 uur en worden
in het Artis Planetarium gehouden. Belangstellenden kunnen tclefonisch op nummer (020) 523 34 52 informatie aanvragen.

Acht thema's in cursus
De cursus 'Sterrenkunde' telt acht thema's, die door diverse
cursusleiders worden gegeven:
1. Op 30 oktober geeft Jphan Gijsenbergs (programmaleider
Artis Planetarium) een inleiding met als thema 'reis door ruimte en tijd'.
2. André Bontenbal (educatief medewerker Artis Planetarium)
geeft 6 november uitleg over de sterrenhemel.
3. 'Zonnestelsel in beweging' is het onderwerp waarover op 13
november Adrie Warmenhoven (educatief medewerker Artis
Planetarium) een kennismaking verzorgt.
4/5. Het hoofd Artis Planetarium, Piet Smolders, maakt op twee
achtereenvolgende maandagavonden (20 en 27 november) een
boeiende reis langs alle planeten in het zonnnestelsel, aan de
hand van spectaculaiere beelden van recente ruimteonderzoeksprojecten.
6. Op 4 december opent Dr. Huib Henrichs (Universiteit van
Amsterdam) het 'dagboek van een ster'.
7. 'Naar de grenzen van het heelal' heet de kennismaking met
de wereld van sterrenstelsels en clusters, waarover Johan
Gijsenbergs op 11 december een introductie geeft.
8. Op 18 december geeft Prof. dr. L.P.J. van den Heuvel een
overzicht van de geschiedenis van de kosmologie.

l is één van de populairste klassieke werken ooit geschreven. Een verzameling
l middeleeuwse teksten vond zijn weg naar de componist Carl Orff, die de tek- f
t sten op onnavolgbare wijze op muziek zette. Dit indringende en meeslepende | l muziekdrama is een groot loflied op het aardse bestaan met zijn vreugdes en .
* zijn genietingen, waarin vooral de liefde centraal staat.
'
i
l Met 140 mensen speelt Het Nationaal Philharmonisch Orkest & Koor van
|
ff Moldavië op donderdag 26 oktober in het Concertgebouw te Amsterdam.
- Aanvang 14.30 uur.

NAAM
AANTAL KAARTEN
-( Op reeds gekochte of gereserveer' de kaarten wordt geen restitutie
; gegeven.
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HUIS KOPEN
U weet het al precies, zo ongeveer of nog helemaal niet... wal
U in leder geval moet weten is
dat de VBO Vastgoed-Adviseui
U met professionele raad
en daad bij kan staan.
De VBO VastgoedAdviseur staat midden
In de praktijk en kent
alle kanten van het
vak. U kunt daarvan
profiteren bij het ioeken en kopen van uw
nieuwe huls...

De VBO ts een bundeling van
zelfstandige vaslgoedadviseurs
die zich kenmerken door
betrouwbaarheid en vakmanschap,
De onafhankelijke VBO
kent een eigen
gedragscode en
tuchtcollege, alsmede gezamenlijke voorwaarden en adviestarieven.
Let daarom op dit
label; In uw eigen
belang.

^1:

% ^'

8-9-1960

8-9-2000

w

j

| ^*•

SLINGER OPTIEK
40 jaar optiek in Zandvoort

N KAASHUIgFi

Grote Krocht 20A - Zandvoort

DE TROMP WINKEL

Gzrtier

HOLA

Let op dit label!

25% korting
op Spaanse kazen
kies uit 7 soorten

UW VBO VASTGOED-ADVISEUR BIJ UITSTEK:

| ALLROUND -VASTGOED -ADVIES]

Help alstublieft.
Emma TV zit in
geldnood!

•Zaterdag'geopend
van 17.00-17.00 uur
Zondag dé gehele
dag geopend voor
bezichtiging eigen.
. panden • • . •

, Aan- en verkoop
k. huur - verhuur
W beleggingen
Geopend ma. t/m vr. 8.30-20.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7,2041 CN Zandvoort, Tel. 023-5732630
E-mail: allround.vastgoed ©worldonline.nl

Grote Krocht 3-5 - Zandvoort

brunatr Bruna Balkanende
In het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam,
worden ernstig zieke kinderen behandeld.v" ,
De behandelingen zijn bijzonder intensief en
in veel gevallen betekent hef een langdurig.'
verblijf iri het ziekenhuis. Ba dat is beslist „ ,•
geen pretje,, "" • "
, " t
Gelukkig zorgt Emma TV ervoor'dat Ket
, verblijf van "deze'ernstig zieke kinderen wordt opgevrolijkt. Er worcleii elke^week drie,
:s
fantasierijke TV programma's gemaakt vóór' ,
en dóór de kinderen zelf, *En dat ,zörgt Voor •<
des afleiding die bikkelhard noHig is" V . "\ ;"\
Maar het maken van de TV^rograiorna's Kost- <•
handenvol geld. Terwijl dit liefdewerk sinds*
jaar en dag gratis en geheel belangeloos wordt;
gedaan door zo'n 50 toegewijde vrijwilligers.'-'
Er zijn dus genoeg vrijwilligers maar veel te - .
weinig'sponsors. ,- • •
\'
,,:'
Daardoor is de bodem van de Kas in zicht. - -"
En dat zou dus'kunnen betekenen dat ernstig
zieke, kinderen het binnenkort zonder hun
Emma TV-moeten stellen; - • J,
.U begrijpt natuurlijk wel, dat we zoiets niet'..
mogen laten gebeuren,-Vandaar dat de
Sponsor Loterij samen met de nieuwsbladen'van Weekmedia en een aantal
winkeliers en bedrijven bij u in de buurt een
grootscheepse actie voeren. Van eDc lot van
10 gulden gaat maandelijks 5 gulden naar, ,
Emma TV. Dus sponsort u-mee met zoveel
mogelijk loten, zodat Emma TV de komende
jaren geen geldzorgen meer heeft en alle zieke s
kinderen hun Emma TV kunnen houden.

.Welk land won het Europees
Kampioenschap voetbalt
1 Frankrijk
2 Italië
3 Nederland

Tevens verkoop en reparatie van gouden sieraden

Verschillende soorten
wierrook
vanaf 2,95
W. O nag champa sai baba

Wie won dit jaar de Tour de
France?,
1 Lance Armstrong
2 Erik Dekker
3 Marco Pantani

Uw winkel voor al uw speciale kadootjes o.a.
gezondheidsstenen, mineralen, tassen,
miniatuurschoentjes, diversen wierrook
en wierrookbranders
Winkelcentrum Jupiter
Dagelijks geopend
Haltestraat 10B - Zandvoort
023 5713703

Grote Krocht 18 - Zandvoort

Kinderboekenweek
2000
4 t/m 14 OKTOBER
Bij aankoop van tenminste
19.50 aan kinderboeken

gratis
het kinderboekenweek
geschenk

Wie was de.afgelopen jaren de
grootste Nederlandse musical
producent^
t John de Mol
2 - Jan Buskermolen
3 Joop van den Ende

Op welke Amsterdamse gracht
wordt het bekëndste'grachten1
2
3

PrinsengTadbit.
Keizersgracht
Herengracht

B L O E M E N 8 H O P

Grote Krocht 7 - 023 571 90 67

Haltestraat 10e, 2042 LM - Zandvoort - tel.: 023-5719775 :

Koop
e
en/

Speciale aanbieding
Cordon Blue
of
Kipvinken

een/

20%

...BLOEMEN, PLANTEN, BLOEMBOLLEN, .
TUINPLANTEN, VAZEN,- POTTEN, RIET,
KERAMIEK, DECORATIES, KRANSEN
;

*

4 stuks

*in de vorm van een kadobon

1O,OO

Haltestraat 2D, (Jupiterpassage), 2042 LM Zandvoort

Loop gezellig binnen en geniet
Tel.: 023 - 573 22 18, Fax: 023 - 573 80 47

Winkelcentrum Jupiter (naast Blokker)

Ik doe mee. Helpt u ook!
WillekéAlberti
LUXE BROOD EN
BANKETBAKKERIJ

Ambassadeur Nederlandse Sponsor Loterij .

| Emma TV is al sinds 1981 het televisiestation van het Emma Kinderziekenhuis
AMC in Amsterdam. Emma TV verzorgt
wekelijks voor, door en samen met de
kinderen live televisie-uitzendingen vanuit
een kleine studio in het AMC. Alleen
dankzij giften kan Emma TV bestaan en
kan apparatuur vervangen worden om de
programma's vóór en dóór de

Welke Nederlandse atlete won
4 gouden medailles op de
Olympische spelen van 1948£
1 Ellen van Langen
2 Fannie Blankers-Koen
3 Nellie Cooman

Welk festival wordt op een
•waddeneiland gehouden?
1 Oerol festival
2 Holland festival
3 North Sea Jazz Festival

Paap
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Munchies (kauwstaafjes)
voor de hond
100 stuks van 10,50

OP=OP

250 gram

speculaas
75

5.

Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein 2
5712865
Pasteurstraat 4
5731967

Naar -welke Nederlandse schilder
is op het Museumplein in
Amsterdam een heel museum
Vernoemd^. "'
1 Rembrandt ,
2 VanGogh
,
3 Vermeer,:
• '
, ,

Wie is'de bekendste Leger des
Hèils soldaat van Nederland^
l Mies Bouwman
2.. Majoor Boschhart
3 CarloBoshart

kinderen te blijven maken.

De kranten van Weekmedia zijn: Amsterdams Stadsblad - de Nieuwe Bijlmer - Nieuwsblad Gaasperdam - Diemer Courant - Buitenveldertse Courant - Amstelveens Weekblad
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Passaga 32 - 34
204ZKVZandvoort
Tel.nr. 023 - 671 61 78

Heeft u ook wel eens
GEEN ZIN OM TE KOKEN?
En pizza en Chinees kunt u
ook even niet meer zien?

Dan hebben wil de oplossing voor U.

• AS»

NEDERLANDSE

-•,>
->

Welke jaarlijks terugkerende zegelactie wordt door en voor kinderen
gedaan^
1 Kinderpostzegels
2 Jantje Beton
3 Kinderen voor Kinderen

Hoe helpt u Emma TV£
21o d!0C£ lï IV?i-CB 0ï:ill ÓC ^j'1:'i1;"is'-•'?"'!^?T

o U neemt minimaal l lot in de Nederlandse Sponsor Loterij
(aangeven op de antwoordbon)
o. U beantwoordt de 10 vragen. Onder iedere vraag staan 3
antwoorden. Kies het goede antwoord en noteer het bijbehorende
cijfer op de antwoordbon. Tel de gevonden getallen bij elkaar op en
noteer, de uitkomst in het vakje'TOTAAL'.
* Knip de bon uit en stuur hem uiterlijk op maandag in een
"enveloppe (geen postzegel nodig) naar: Het
Paroól/Weekmedia, Toren 10.26, antwoordnummer 10060, \
1000 PA, Amsterdam. Vermeld in de linkerbovenhoek EMMA TV.
» U kunt zo vaak meedoen als" u wilt.

Wij bieden nu de mogelijkheid om
al onze hoofdgerechten van onze
menukaart af te komen halen.
Dat wil zeggen, van e_sn braadworst tot een scholfilet, van een Wiener Schnitzel tot een T-Bone steak.
Gewoon lekker thuis eten zonder eerst uitgebreid in
de keuken te hoeven staan.
Als u van te voren belt, staat alles voor u klaar.
Graag tot ziens, wij staan altijd tot uw dienst.

Welke medische hulporganisatie
•werkt grenzeloos?
1 Poster Parents plan
2 Artsen zonder grenzen
3 Unicef '

Keuken geopend voji 11.00 tot 21.30 uur.
Donderdags gesloten ' • . , " '

Tafels op maat voor u gemaakt
In oud of nieuw grenen, kersen of Spaans eiken

Rozenobel Antiek

&

de Nederlandse Sponsor Loterij waaronder de Thuisbingo van maar
liefst ée'n miljoen gulden.

Een lot kost u maar 10 gulden per maand. U doet minimaal
13 maanden mee. 50% van uw inleg komt rechtstreeks ten goede
aan Emma TV. Als u al lid bent van de Nederlandse Sponsor
Loterij is dit het moment om extra loten te nemen.

Deze aktie van Weekmedia en de Nederlandse
Sponsor Loterij loopt vijf weken lang in deze krant van
11 oktober t/m 13 november 2000. De bovenstaande
spelregels zijn wekelijks geldig. Extra kansen:
-wilt u uw kansen op dit prijzenpakket vergroten, doe dan meerdere weken mee door per
keer opnieuw een lot te kopen, de vragen
te beantwoorden en de bon in te sturen.
• > Op 29 november ziet u in deze
krant de uitslagen. Over de uitslag van
deze prijsvraag kan niet
gecorrespondeerd worden.

0 Als deelnemer aan deze
prijsvraag maakt u kans op schitterende
sieraden, zoals te zien op deze pagina
of een gloednieuwe Skoda Felicia ter
waarde van ƒ21.495,-!
«s» Verder maakt u kans op alle
maandelijkse plus wekelijkse prijzen van

The
AAusic Store
Kerkstraat 8
Zandvoort

LOTERIJ

Ook voor inkoop van antiek en inboedels

DEZE AUTO WORDT U AANGEBODEN DOOR
S-Point Amsterdam tel. 020-430*7/0

Gasthuisplein 6 Zandvoort - 023-5731787
Open van 12.30-17.30 uur
Ook zondag. Dinsdag gesloten

Lampen precies op
maat gemaakt.

ik wil deze schitterende prijzen
André Rieu

Tevens div. verlichting o.a. Tiffany, antieke kasten, in mahonic,
grenen of eiken, nachtkastjes, kapstokken, schilderijen en veel
klein antiek

Tien gouden sieraden met een totale waarde
van ruim ƒ10.000,- worden u aangeboden door:

"La V/e est belle"
etk u\
DIAMANTAIRS • GOUDSMEDEN

Singel 320 1016 AE Arasterdam,
Tel. 020-6238125

praeht^e aiitol

of ik vvin1

Haltestraat 23c
ZANDVOORT
Tel. 023 - 573 30 03

Vul hier ,uw antwoorden in!
T ^*

'

x

Smakelijk spare-ribs menu

ANTWOORD, ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD

incl. aardappelen, patat
en slechts voor

TOTAAL

50

19;

NEDERLANDSE

LOTERIJ
KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort

Tel. 5717093

ovz

i (i/1

Bemesting

mevrouw

150.00.50

Kruis hier het aantal lotnummers aan:

Zandvoort
meer dan

D 3 loten

D 2 loten

D l lot

Ik wil meespelen met de volgende lotnummers
Bepaal uw eigen lotnummer!

Bloembollen

| | de heer

Ik speel mee voor:
EMMA TV - code 2850

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Najaars
winterbeplanting

k» ik sponsor Emma TV met (extra) loten, want dan heb ik meer kans op de
auto en alle andere prijzen.

- 1 i -1

Strand
alleen!!

Lot 1:
Lot 2:
Lot 3:

|
•

|
i

i

'

|

j

X

X

X

X : X | X
X j X j X

Bij elk lot voegt
de Sponsor
Loterij de drie
laatste cijfers toe.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging voor minimaal 13 trekkingen (inclusief de
extra trekking) ƒ 10,- per lot per maand (totaal ƒ130,- voor een jaar) van
nevenstaande rekening af te schrijven. Deelname houdt in aanvaarding van het
reglement, op aanvraag verkrijgbaar: tel. 0900-3001400 (35 cpm).

Plaats: ..
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-

tel:

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening

Bon in ongefrankeerde envelop opsturen aan: Het Paroól/Weekmedia, Toren 10.26, antwoordnummer 10060, 1000 PA Amsterdam. Vermeld in de linkerbovenhoek Emma TV.
De loterij is goedgekeurd dpor de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

Aalsmeerder Courant - Uithoornse Courant - de Ronde Vener ~ Zandvoorts Nieuwsblad.
l

o
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PACK
f

AVENTURE

V^ X'-TX*

P A RlS

voor avontuur

f

veer -*venter veer f 29.795,Bent u er klaar voor? Om met het hele gezin op avontuur te
gaan naar de vrolijkste plek in Europa, Disneyland® Paris? Met de
speciale Renault Kangoo Pack Aventure bent u comfortabel
op weg. Hij is praktisch, veilig, ruim en vormt met al zijn
extra's de ideale gezinsauto. En u betaalt slechts f 29.795,-.
Let op: de unieke Kangoo Pack Aventure is slechts
tot januari 2001 verkrijgbaar.

Builen koud en guur, dus maken we 'l binnen gezellig. Mei een kleine verbetering of een grotere verbouwing. Van een nieuwe wasemkap of
wastafel lol een complete badkamer of keuken. Brugman maakt hel in oktober gezelliger dan ooit. Financieel vooral.
Zo profiteert u ook tijdens de Woonmaand weer van de beste deals. En kunt vertrouwen op het beste advies, de beste materialen en
de beste garanties. Kom dus op naar de dichtstbijzijnde vestiging en ontdek dal in oktober écht alles kan met Brugman.

Exfr*: c|cKtr'$ctiC bwitcn$picgc|$
Altijd uitstekend zicht met de elektrisch bedienbare én
verwarmbare spiegels.

>

) M

« i i f t

<

i c > r ~ > -

Extra: cUKtri$«Pi flexibel
en v*st glazen
Voor zonnig en luchtig rijplezier op de voor- en de achterbank.

Gevat in een robuuste inzet van kunststof in de carrosseriekleur.

Extra; in «kien necrKI*pbArc
De laadruimte is al groot, maar wordt bij het neerklappen van
één of meer delen van de achterbank zelfs enorm.

Extr<*:
5

;^ Moderne keuken. Leverbaar in vier, onderling te
combineren kleuren. Compleet met inbouwapparatuur. Bijvoorbeeld
(zoals afgebeeld), afmeting 280 x 220 cm.
Actieprijs r~ .,,., „,...,„_.„_
•

Vijf toegangskaarten voor Disneyland® Paris
(waarde f 370,-) plus een pakket boordevol
Disney-cadeaus ter waarde van f 175,-, ook dat hoort \
bij de extra's van uw Kangoo Pack Aventure. Maar... dit
actiemodel is slechts tot januari 2001 leverbaar.
Informeer nu bij de dealer, dan kan uw avontuur beginnen

©Disney

ft

erkend Renanlt-dealer voor Zirid-Kennemerland

. *».:

NU KOPEN IN

ZONDER RENTE, ZONDER KOSTEN

RENAULT Drive-in Se

FIN

Een stijlvoUe geuten dankzij de hoogwaardige
materialen Leverbaar m maisgeel champagne en robijnrood. Als afgebeeld:
ƒ 19.495... Bijvoorbeeld afmeting 280 x 177 cm. Compleet.met inbouwapparatuur.

EYSINKWEG 65 • 2014 SB HAARLEM
TEL. 023-5533333 • FAX 023-5533335

cl. BTW. c«tl. verwijdtrmgsbijdrjgr, kijr^ en kmlcn tijkla.ir maken. Prijs- en specificaticwipgingen KwrOchnudcn. 8 \»ir [ilajtwcrtgaranlie. Voor wi in atle oplichten aanlrckWijk Icaiclaricl kunt u hij oni ttrrcht.

'

:

^ ''

c omm IIete
ete

P

™ functionele
function badkamer bestaande
™

..
••"-' 3-ty},. wcciun !
Meerprijs wanddoset i.p.v. duobloc ƒ 200,-

„letwastafeLwanddoset-combinatieenkrane^

Activprijs
v f-

Hulst, Roermond.
Roosendaal en Son

AUTO STRIJDER BV
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KPZandvoort
Tel. 023-5714565

ZONDAG GEOPEND
van 11.00 -17.00 uur
j
Hulstvan 12.00 • 18.00 uur \

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S

MOBIL

,„

Inbouwappantuur
:

«|fe.,,,v|i\ l
Ü*«öafl U V

KAN

M E T

B R U G M A N .

1
BESTE ADVIES
BESTEMATERIAAl1QQ% BESTE GARANTIE'

S

BESTE DEAL •( i

RrCTcM.TED.A;

ALKMAAR, ALMERE, AMERSFOORT, AMSTERDAM, ARNHEM, ASSEN, BREDA, CAPELLE A/D IfSSEL, DEN BOSCH*, DEN HAAG, GOES,
GRONINGEN, HEERLEN, HENGELO, HOOFDDORP, HULST, LEEUWARDEN, MUIDEN*, NUMANSDORP, ROERMOND, ROOSENDAAL,
SON/EINDHOVEN, SPIJKENISSE* TILBURG, UTRECHT, ZAANDAM, ZOETERWOUDE, ZUTPHEN, ZWOLLE.
*Uitsluitend Keukenshowroom. Voor de openingstijden kijk op Internet, of bel onsfilaal.

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl

ACCESSOIRES

Actie geldt van zondag i oktober t/m dinsdag 31 oktober 2000. Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom.
**In samenwerking met Primeline, zonder kosten of rente. BKR toetsing en registratie. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Alleen bij Autobedrijf Veeneman en Vroegop ontvangt u t/m 30 november a.s. (registreren in 2000)
bij aanschaf van een Nissan Micra* (v.a. F. 21.495,-) een Nissan Almera* (v.a. F. 31.990,-) of een
Nissan Primera* (v.a. F. 40.425,-) voor respectievelijk F. 1.000,- / F. 1.500,- of F. 2.000,- aan
accessoires cadeau.

NISSAN. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE.
•MITS UIT VOORRAAD LEVERBAAR. CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL. BTW EN BPM EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN.

Auto Veeneman
Schepenbergweg 43
Amsterdam Zuidoost

auto i/eeneman

Tel. 020 691 02 01

Polderweg 104
Amsterdam Oost
Tel. 020 665 05 51

\ AUTOMOBIELBEDRIJF

Hogeweyselaan 207
Weesp
Tel. 0294 48 00 41
Bovenkerkerweg 5-9
Amstelveen
Tel. 020641 08 18

g
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GROOT

HUREN GEEFTJE
DE RUIMTE
Heeft u' voor uw bedrijf tijdelijk wat extra grote vervoerscapacitei.t riodig? Bij ons huurt u Volkswagen bedrijfswagens in.,'diversé uitvoeringen, waarin u met'rijbewijs B zo
wegrijdt. Direct beschikbaar tegen, aantrekkelijke tarieven. •

Uw Euromobilpartner:

AUTO STRIJDER BV
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Tel. 023-5714565

-«.«>• . CURQ
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H u r e n b i j u w e i g e n Vol k s w a g e n - e n A u d i d e a l e r

Vtfeekmedia 17

19

woensdag 11 oktober 2000

De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens
Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de
Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Door Stéphan Vermeulen
Foto: Maarten van Leeuwen

Mercedes-Benz
'
»
!

,-

Vito in verschillen?
de uitvoeringen

Riant ruimteaanbod

/•

De Mercedes-Benz Vito >, is'
marktleider in zijn klasse. Om
deze positie verder te verstevi-"
gen, valt er voor de Vito nu"
tegen een meerprijs-te,kiezen'
uit een drietal uitvoeringen.>•'
'Functional' bevat elektrisch
verstelbare en verwarmde'buitenspiegels, en een afsluitbaar
dashboardkastje,', Tegen een'
prijs van 1150 gulden exclusief
btw is deze variant teTyèrkrijgen. De line 'Trend' ( .Beschikt naast.de extra's > van
de 'Functional' over elektrisch
bedienbare > voorportïerruiten
en luxe wieldoppen (1950gufden exclusief btw). Uitvoering
'Ambiente' fe het meest luxe."
van allemaal en heeft alle elernenten van eerder, genqemde*
varianten maar, daarnaast ook
nog comfortsfoèlen,mef arrrt-1
steun, warrritewerend gfas' en;
een dakreling. Deze' kost 3500
gulden {exdusiefbtwX

Na diesel ook

-

banden?
* * \" '

• •-'

De steeds maar stijgende blièprijs treft niet'alleen de trans--,
portsector; maar- ook de' faanv
denbranche,' Olie • ts immers1
een belangrijke grondstof voor-,
rubberen banden;, De banden.branche voorziet daarom'grote'
problemen. De VACp, bedrijf-;
stak-organisaïe voor de banden- en .wielenbranche staat
daarom achter' alle- acties, die
vrachtwagenchauffeurs,- .uit-,
voeren. Volgens de organisatie
ontstaat er een groot nationaal
economisch probleem 'als er
niets verandert en \wenst "de '
sector een accijnsveriagirig^an;
minstens 14% toe, - ", A - •,

De Seat Alhambra
biedt een zee van ruimte
en heeft een fraai voorkomen.

/
twee achterste stoelen heeft de
Alhambra een geweldig grote
bagageruimte. Een gezin met drie
kinderen kan op vakantie veel
bagage meenemen. Ook met
zeven stoelen is er nog laadruimte.
Cruise Control
Alle Seats Alhambra zijn standaard
uitgerust met een zesversnellingsbak. Eenmaal in de zesde versnelling heeft de tweeliter krachtbron
wel wat moeite met de 1534 kilo
die de Alhambra weegt. Maar met
120 km/u voortzoeven terwijl de
motor slechts 3.000 toeren draait is

V

oor de verandering rijden we nu eens geen testauto die
voorzien is van de duurste accessoires en zwaarste motor.
De Seat Alhambra Stel la met 2,0-liter motor is de basisuitvoering. Voor nog geen 60.000 gulden staat dit exemplaar in de
prijslijsten.
De Seat Alhambra heeft begin deze
Bagageruimte
zomer een forse facelift ondergaan.
Het interieur is strak vormgegeven.
Net als zijn zustermodellen, de
Fraai zijn de meters met chromen
Volkswagen Sharan en de Ford
Galaxy. Meteen valt op hoe groot
SPECIFICATIES: ,
de Seat logo's zijn die op de voorMotortype: \ " ylercilinder * >
en achterkant prijken. Verder zijn
.Cilinderinhoud: .,1984 cm3
de koplampen en achterlichten
Vermogen;
•115 pk bij
opnieuw ontworpen. Een geslaagd
5200 tp.m/
ontwerp. Seat wil zich als het sporMax.-koppel:
170 Nm bij
tieve merk binnen de Volkswagen
2600 t,p'.m,
Groep profileren. Zo ook met de
Acceleratie:
15,2 sec. van ^
grote familieauto. Niet voor niets
Ö-10Ö km/uur. ,
adverteert Seat met de leus 'met
Topsnelheid:
'177 km/uur.
z'n zevenen op pole position. Iets
" 9,4 ltr/100 km.
wat mogelijk is met de meest
ƒ 58:995,- <
krachtige motoren in het gamma.
Waarvan • *.'
Maar of dat ook lukt met de 115 pk < Belastingen:': f 20.177, ,1
leverende 2,0-liter is de vraag.

randen. Zoals het een gebruiksvriendelijke MPV betaamt heeft de
Alhambra legio opbergvakken.
Handig is de ruimte boven op het
dashboard voor rondslingerende
paperassen. Ook in de grote bakken in de portieren kan je voldoende materiaal kwijt. En zonder de
BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:
;ABS
,
- . "'

Airbags
Centrale vergrendeling met „
afstandsbediening
Cruise-Contro!
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas\Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuunn hoogte/lengte verstelbaar
Versnellingsbak met zes , 0
0
versnellingen'" ' s!>

Het dashboard
heeft een strakke
vormgeving.

daarentegen heel comfortabel.
Zeker met de cruise control aan. Je
hoort niets, zit lekker ontspannen,
en geniet van het weidse uitzicht
door de grote panoramische voorruit. De achterpassagiers zitten
hoger dan de voorste inzittenden.
En met de zee aan beenruimte verloopt ook voor hen de reis uiterst
comfortabel. De middelste rugleuning kan als tafel neergeklapt worden.
De 2,0-liter viercilinder motor is
een oude bekende binnen de
Volkswagen Groep. Hij stamt uit de

Golf GTI van de vorige generatie.
De krachtbron levert 115 pk en een
koppel van 170 Nm. De Alhambra
2.0 accelereert in 15,2 seconden
van 0-100 km/u en haalt een topsnelheid van 177 km/u. Over het
algemeen zal de kopersgroep in dit
segment prestaties niet van doorslaggevend belang vinden. Hoewel
de Sport-uitvoering van
de
Alhambra met zijn 16 inch lichtmetalen velgen en sportstoelen menig
sportieve huisvader aanspreken. De
Sport is dan ook niet met de 2.0 en
1.9 TDI 90 pk motoren leverbaar.

Door: Steffert Stienstra
Fotografie: Maarten van
Leeuwen

Indru
D

e Nissan Patrol is een auto waar je niet omheen kan, zeker
in vijfdeurs uitvoering. Dan toont hij zo ontzettend groot
en stoer zonder - en dat is het knapste van Nissan - ook
maar een moment lomp of lelijk te zijn. Vooral in de door ons
geteste two-tone uitvoering (twee kleuren) vallen de brede wielkasten goed op. Bovendien versterkten de als optie verkrijgbare
bullbar en de sidebars het indrukwekkende beeld.
Of je nou wilt of niet: als bestuur-

der van de Patrol maakt zich een

ongelooflijk 'King of the Road'
gevoel
van
je
meester.
Medeweggebruikers bevestigen
dat nog eens doordat ze duidelijk
snel aan de kant gaan. Het lederen
stuur en de dito versnellingspook
liggen lekker in de hand en het
dashboard is overzichtelijk, zoals
het hoort. Maar daar gaat het bij

BIJ AANKOOP VAN EEN QUALITY-ÜNE OCCASION!
*(1 jaar gratis onderhoud volgens onderhoudsschema)

auto i/eeneman
AMSTERDAM ZUID OOST:

• VROEGOP • auho i/Geneman
|

AMSTELVEEN:
AMSTELVEEN:

|

Bovenkerkerweg 5-9
telefoon 020 - 641 0818

Schepenbergweg 43
telefoon 020 - 691 02 01

WEESP:
Hogeweyselaan 207
telefoon 0294-480041

AMSTERDAM OOST:

Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51

Mlcra 1.3 GX Sdrs, Groen, 04-'9E
[ Nissan 100 NX 1.6 16V, Bordeaux
l
ll 74.016
km
f.16.250,Rood, dec 1992.
f. 14.995,-'

Mlcra 1.0 GX Sdrs, LGreen, 06-'96,
Stuurbekr., 52.000 km
f. 15.995,Mlcra 1.0 GX Sdrs, D.blauw, 04-'98,
Stuurbekr., 15.000 km
_ f. 19.995,Mfcra 13 3 drs, Chaltenge Black, 01-*99,
6.000 km. Stuurbekr. l.m.v. _ f. 22.995,Almera 1.6 SLX 4drs, D. rood, 04-'98,
34.000 km. Stuurbekr. etc. _ f. 26.995,Almera 2.0 4drs, Invttatkm Diesel
D. blauw, 11 -'99,44.000 km. Stuurbekr.
Lm. velgen
f. 31.995,
Almera 1.4 Sdrs Pulsar, Zilver 10-'97,
40.000 km. Stuurbekr. etc. _ f. 24.995,- ,
Almera IA Sport Sdrs, Dnkr blauw,
09-'99,12.200 km. MftSpriufttAi,/: 29.995,Primera 1.6 SI 4drs, Rood, CM-W,
38.000 km. Sporturtvoering _ f. 27.995,-

| Abnera 1.4 3drs, GX, Groen,
01-'96,44.000 km
f. 19.995,Abnera 1.6 Sdrs, GX, Blauw, 05-'97,
Mlcra 1.0 Inv, 3 drs, Groen, 02-'97, , Nissan Mlcra 13 16V 3drs TC,
30.730 km
f. J6.995,-| Zwart, 1995,
f. 22.995,f. 13.995,- \ 4ZOOOkm
l
Ahnera 1.4 Sdrs Pulsar, Blauw,
Mlcra U Aztek Sdrs, 12-'99
.
05-'97,53.000
km
f. 23.9951.040 km
f.2£495,-1 Nissan Mlcra 1.0 Automaat Sdrs,
| Zwart, 1997,
f. J9.995,-| Almera 1.6 4drs, GX+, Blauw,
Mlcra 1.0 LX Sdrs, Brons 03-'94
01-'98,25.000 km
f. 25.995,1
Nissan Mlcra 1.3 3 drs GL, Groen
35.124 km
f. 11.995,-1
l
metal.,1998,
f. 20.995,-' Almera 1.6 4drs, GX, Groen, 04-'98,
21.000 km
f. 25.995,Almera 1.6 GX Sdrs, Zwart, 10-'98,
29.497 km
f. 27.495,-1 Nissan Almera 1.4 16V Sdrs GX,
200SX 1.8 Sdrs Turbo, Rood, 07-'94,
Wit, 1995,
f. J6.995.-l 102.500 km
f. 19.995,Almera 1^ Sdrs, Rood, 06-'98,
l
Mlcra 1.0 Sdrs, LX, Silver, 09-'94,
33.786 km
f. 22.950,-" Nissan Almera 1.4 4drs GX, B.Rd
f. 13.995f. 21.995,- \ 188.000 km
Almera 2.0 D GX 4drs, Do.rood, 06-'98,l metal„ 1996,
Mfcra 1.0 Sdrs, S, Blauw, 03-'95,
120.320 km
f. 23.995,-1 Flat Punto 55 SX FORTUNA,
50.000 km
f. 15.995l
Blauw, 1998,
f. 17.995,-' Mlcra 1.0 Sdrs, Ctalr, Groen, 04-'97,
Almera 1£ GX 4drs, Blauw, 03-'99.
24.934 km
f. 29.995,-1
19.000 km
f. 17.995Nissan Sunny 1.6 SLX automaat
Mfcra 1.3 Sdrs, GX, Rood, 04-'98,
Almera 2i Dl Luxury Sdrs, Silver,
Sdrs, Zwart, 1992,
f. 8.995,50.000 km
f. J&995,04-'00,5.126 km.
f. 44.995,-!
l
Patrol 2£TD Sdrs, GR S, Groen,
Nlssan Sunny 1.6 16V 4drs LX,
Primera 2.0 Inv. 4drs, D.Rood, 05-'93
Grijs, 1994,
f. 14.995,07--98,83.000 km
f. 61.500,84.284 km
f. 14.995,Grijs kenteken btw vrij dus zeer aantrekkelijk
Primera 2.0 GX Sdrs, Bleu, 1997,
Nlssan
Primera
1.6
16V
Station
! Blauw/Groen, 1995,
l
90.000 km. AlnnStuuibekr.
f. 26.995,- ' Primora 3JO GX, 4drs, Blauw, 02-'98,
f.2J.995,- Primera 1.6 4drs, LX, Rood, 11-'94,
27J88 km
f. 32.995,125.000 km
f. 16.995,Primera 1.6 SI Sdrs, Bronze, 01-'98,
Mssan Almera 1.616V GX, 3
Primera 2JO 4drs, SE, Blauw, 04--96,
en,11-'98,
11 -'98,
58.000 km. 2*u compteot M .pport f. 32.995,- \ Primera 2J) Trend, Sdrs, Groen,
Zilver, 1998
f. 26.905,- 51.000 km
f. 24.995,11.246 km
_ f. 32.995,Primera 2.0 Sport M6 Sdrs, M.red,
l
Mssan Almera 1.616V Sdrs Ftortda, Primera 2.0 Sdrs, bnrttatlon, Groen,
01 -'00,6500 km. voor d. MM** f. 5 J.995,- ' Primera 2.0 Sport M6 Sdrs, Silver,
f. 21.995,Bor. Rood, 1997
f124.995,- 05-'96,60.000 km
f. 52.995,Maxima 3.0 V6 SE Autom, Zilver m, l 04-00,10.268 km
Primera 2.0 Sdrs, GX, Grijs, 10-'96,
05-'98,55.000 km. uw Alarm «te. f. 54.995,- \ Mazda 323F 1,6 GLX Rood, 06-'95,
Nlssan Primera 2.0 SRI 4drs,
km
f. 24.995,f. 24.995.-l 4ZOOO
! Purp Blauw, 1996
Sunny 1.6 LX Wagon, Zilver m,
76.045 km
f. 14.995,- l
Primera 2.0 Sdrs, GX, Groen, 03-'97,
11 -'99,9.000 krost,£«kr .ta*. mm f. 28.995,-, Mazda 626 IA Sdrs, Rood. 06-'96,
Nissan 100 NX 1.6 16V, Sport-1,
55.000 km
f. 25.995,Sunny 1.4 Sdrs Flair, Rood, 01-'95,
Blauw, 1994
f. J9.995,-| Prtmeta 2.0 TD, Sdrs, SLX, Blauw,
4Z598 km
f. 21.995,62.000 km. Stuurbekr. etc.
f. 16.995,- \
01-'98,44.000 km
f. 32.995,l
! Ford Mondeo 1.6 16V Sdrs CLx,
Maxfana QX 2.0 SE autom. Sdrs,
Vanette E 1.6 Benz, Rood, 1998,
Rood, 1996,
f. 15.995,-_ Primera 1.6 4drs, GX, Rood, 01-'98,
Brown, 03-'99,16.400 km
f. 57.500,17.500 km. Airco, Sbiurl»kr.
f. 19.995,-\
19.000 km
f. 29.995,Ford Escort 1* CTX «ut, Zwart,
Nissan Almera 1^4 16V GX 4drs.
Sunny 1.6 Sdrs, Sall, Grijs, 03-'95,
Informeer ook naar onze andere
01-W, 85.568 km
f. 19.995,Rood, 1996,
f. 20.995.-l 4.000 km
f. 15.995,occasions, keuze uit ± 60 stuks!!
l
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ïMet 1 jaar of 20.000 km official dealer garantie!
• Alle Q-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd

Quality-Line Occasions
Het Ijaar of 20.000 Kilometer
Official Dealer-Garantie!

%$&&>
Tot wel zeven personen vinden
comfortabel plaats in
de Patrol.
-SPECIFICATIESlNissan Patrol GR
*V - '
~ x 3.0 Di Turbox * x

auto i/GGneman

e 24-Uurs Nissan Alarm i
• Gratis Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel!

-Motortype:, •Viercïlinder in lijn
Cilinderinhoud : 2.953 cm3 "

Vermogen: ^* \ *

3.600 tp,m.
354 Nm bij
2.000 tp.m.
15,4 sec. van ,
Acceleratie:
, 0-100 km/uur.
Topsnelheid: • 160 km/uur.
Gern. verbruik: 10,8 ltr/100 km-

,Max. koppel:

Prijs:

deze auto niet om. Hier draait het
om kracht.
Werken
De 3,O-liter direct ingespoten turbodiesel wil werken zonder dat zijn
inzittenden het merken. Hang achter deze auto een beladen aanhangwagen en hij komt net zo
makkelijk in beweging bij het stoplicht als zonder. Reken maar dat je
even in de achteruitkijkspiegel kijkt
om te checken of de extra lading
nog steeds aangekoppeld is.
Het mooie van de turbodiesel is dat
hij ondanks zijn ongelooflijke hoeveelheid trekkracht de 2.245 kilogram wegende mastodont toch
een behoorlijk tempo weet mee te
geven. De sprint van O naar 100
km/u lijkt stukken sneller te gaan
dan de 15,4 seconden die Nissan
opgeeft. De echte versnelling
begint daarna. Als je in vijf het gas
intrapt moet de turbo een fractie
van een seconde druk opbouwen,
maar dan gaat hij er ook vandoor!
In no time raast de beul met 150
km/u over het asfalt. En ook dan is
er nog reserve om te versnellen. En
- zeker zo belangrijk - het comfort
boet bij dit tempo niet in. Van
windgeruis is - gezien het formaat
en de vormgeving van de Patrol tot
onze grote verrassing - absoluut
geen sprake.

SENSATIONELE ACTIE BIJ AUTO VEENEMAN&VROEGOP

NU 1 JAAR OF 20.000 KM GARANTIE
+ 1 J AAR GRATIS WEGENBELASTING
+ 1 JAAR GRATIS ONDERHOUD*

De Seat Alhambra is een lekker
ruime auto met een fraai voorkomen. Met een vanafprijs van
58.995 is de auto gunstig geprijsd.
Tenminste, ten opzichte van de
concurrentie. En hoewel de
Alhambra in Stella uitvoering het
achterin zonder elektrische ramen
moet stellen en de tweeliter dan
niet een van de sterkste is, heeft
Seat een krachtig aanbod in de
markt van de grote MPV's. Een
segment dat overigens steeds meer
concurrentie krijgt van de midiMPV's als de Opel Zafira.

Met de Patrol heeft
Nissan een krachtpatser
van jewelste in huis.
BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
" -ABS '
Airbags bestuurder en passagier
2ïj-airfaags in voorstoelen
Klimaatcontrole
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
-Stuur in hoogte verstelbaar

f 108.800,-

Nieuwe TDI-motoren vo
V

olkswagen heeft de dieselrijder veel te bieden.
In de Golf en Bora wordt
de TDI motorenfamilie uitgebreid met een 100 pk en een
150 pk sterke variant van de
bekende 1,9-liter motor. In de
Golf vervangt de TDI 100 pk
de 90 pk versie. In de Bora is
deze al niet meer leverbaar. De
150 pk sterke TDI is voor de
exclusievere Golf en Bora
highline. Ook de Golf GTI kan
met deze krachtige zelfontbrander besteld worden.
De 100 pk sterke TDI heeft een
gemiddeld verbruik van 5 liter diesel per 100 kilometer. Met een koppel van 240 Nm bij 1.800 toeren is
de
auto
bijzonder
soepel.
Opschieten kan ook met deze TDI.
De Golf haalt er een topsnelheid
mee van 188 km/u. Op dit
moment kan de Golf koper uit
maar liefst zes diesels kiezen: de 68
pk leverende SDI en de vijf TDI versies met achtereenvolgens 90, 100,
110, 115 en 150 pk. De prijzen van
de Golf TDI 100 pk beginnen bij
45.400 gulden.
De Golf en Bora met de sterkste
diesel zijn zeer snelle auto's. Ter
vergelijking: de eerste Golf diesel
leverde in 1976 50 pk. Zuinig was

deze diesel wel, snel niet. Voor
snelheidsmaniakken introduceerde
Volkswagen dat jaar de Golf GTI
met 1,6-liter benzinemotor. Nu is er
een Golf met zelfontbrander die
drie keer zoveel vermogen heeft als
de eerste Golf Diesel. En ook de
GTI van toen wordt door de huidige Golf TDI 150 pk overtroeft. Van

nul naar honderd duurt met deze
Golf 8,6 seconden en de topsnelheid ligt op 216 km/u. Ook het
koppel van 320 Nm is er hoog.

De Golf en Bora zijn met twee
nieuwe TDI-motoren van 100 en
150 pk leverbaar.

De Golf TDI 150 pk Highline komt
op een prijs van 60.750 gulden en
die van de Bora op 68.145 gulden.
Met de GTI uitrusting kost deze

superdiesel 66.850 gulden. Deze
beschikt over de 4Motion vierwielaandrijving. Een zesversnellingsbak
is op alle 150 pk TDI's standaard.

2C
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POTGIETERSTRAAT 54

In kindvriendelijke woonomgeving en op loopafstand van station, strand en centrum gelegen goed onderhouden eengezinswoning. Ind. Woonkamer met laminaatvloeren schuifpui; open
keuken met inb.app.; badkamer met toilet en ligbad; achterplaats met schuur en achterom; 1 e et. 2 ruime slaapkamers met
wastafel en vaste kast; ruime bergzolder bereikbaar via vlizotrap.
Vr.pr. ƒ 398.000,- k.k.

Binnen zonder afspraak
Snel klaar terwijl u wacht

MARTINUS NIJHOFFSTRAAT 87

In kindvriendelijke woonomgeving gelegen gezellige eengezinswoning met voor- en achtertuin, stenen schuur en achterom. Ind. hal; toilet; woonkamer met open haard; open keuken
met app.; 1e et. overloop; bergkast; 3 slaapk.; badkamer met
ligbad en wastafel; 2e et. zolderruimte met mogelijkheid tot kamer.
Vr.pr. ƒ 487.500,- k.k.
WILLEMSTRAAT27

In pittoresque woonstraat gelegen sfeervol halfvrijst. woonhuis
met besloten tuin, schuur en achterom. Ind. Hal; ruime woonkamer met open haard en houten vloer; ruime woonkeuken met
inb.app.; ruime badkamer met douche, toilet en wastafel; 1 e et.
overloop; 3 slaapkam.
Vr.pr. ƒ 498.000,- k.k.
FAHRENHEITSTRAAT21

PROFITEER NU
CTADT. WOENSDAG 11 OKT.
Jlftlll. OMKHTUUR'SOCHIENDS
ZATERDAG 21 OKT.
OMVqFUUR'SIIUDMGS

In kindvriendelijke woonomgeving gesitueerde goed onderhouden eengezinswoning met voor - en achtertuin, stenen schuur
en achterom. Garage. Ind. Hal; toilet; uitgebouwde woonkamer
met parketvloer en open haard; open keuken met inb.app.; 1e
et. badkamer met ligbad, toilet en wastafelmeubel; 2 slaapkamers; bergkast; 2e et.: slaapkamer met dakkapel.
Vr.pr. ƒ 525.000,- k.k.

^^^i *^~~

Arrowspeed

•^•-

voor

KONINGINNEWEG 4

In het centrum gelegen halfvrijst. woonhuis met voor- en achtertuin, stenen schuur en achterom. Ind. Vestibule; hal; toilet;
kelder; woonkamer met open haard en schuifpui naar achtertuin; keuken; 1 e et. 3 slaapkam.; 2 balkons; badkamer met douche, wastafel, ligbad en toilet.
Vr.pr. ƒ 598.000,- k.k.

145/80 R12 S
155/80 R13 S
165/70R13S
185/70 R13 S

p*.^
P*^
p5,,.85.-~
p^/95^

l KORTING l

•^^^ayrMjnMüBÊ

45.59.65.69.-

OF EEN NIEUWE
ACHTERDEMP E R

Op overige maten 10% Prijzenslag korting!
KONGINNEWEG 37

In de "Groene Buurt" van Zandvoort gesitueerd sfeervol halfvrijstaand woonhuis met ruime achtertuin. Ind. Ruime woonkamer met parketvloer; uitgebouwde serre en open keuken (opp.
60 m2); 1 e e!, badkamer met ligbad, wastafel en toilet; 3 slaapkamers; 2 balkons; kantoorruimte op overloop.
Vr.pr. ƒ 665.000,- k.k.
van

LORENTZSTRAAT17

l KORTING l

«oor

Aan de duinrand, in een rustige omgeving gelegen goed onderhouden halfvrijstaand woonhuis met garage. Voor- en riante, fraaie aangelegde achtertuin. Ind. woonkamer met openslaande deuren; open keuken met inbouwapp.; 1e et. Moderne
badkamer met badkamermeubel, wandcloset, douche en hoekligbad, riante slaapkam. (vh 2); slaapkam.; 2e et. Bergruimte;
riante slaapkamer.
Vr.pr. ƒ 698.000,- k.k.

135/80 R13 T
175/70 R13 T
185/70 R14 T
185/65 R14 H
195/60 R15 H
195/65 R15 H

psiJO^ 49.79.*;l25r
95.P
p„j35.-119„P„ 150.-125.Pt t45f129r

TJERKHIDDESTRAAT15

Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

P„/95r

DE PROFESSK>NEl£ REMSfRVKE VAN KWIK-FIT

Kwik-Fit voor al uw remreparaties!
Remblokken, Remschijven,
Remsdioenen, Remtilinders,
Remoüe verversen. Ontluchten etc.

Op de 1 e etage gelegen tweekamerapparternent (vh 3) met balkon op het zuidoosten. Parkeergelegenheid pp eigen terrein.
Ind. Hal; woonkamer; luxe woonkeuken met inbouwapp.; moderne, riante badkamer met toilet, bubbelbad en badkamermeubel; slaapkamer met kastenwand.
Vr.pr. ƒ 299.000,-k.k.
DR.J.G.MEZGERSTRAAT109

In een goed onderhouden appartementencomplex en nabij
strand en centrum gesitueerd driekamerappartement op de 2e
woonlaag met berging en garage. Ind. ruime hal; 2 slaapkamers; toilet; badkamer met douchecabine en wastafelmeubel;
woonkamer; semi open keuken; balkon zuidoost.
Vr.pr. ƒ 389.000,- k.k. Vr.pr. garage ƒ 40.000,- k.k.

van

155/70R13Ï5P70
175/70R14Tsp7o
185/70 R14 H sport 200
195/65 R15 V 5port 200

Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

VANLENNEPWEG159

In het in aanbouw zijnde nieuwbouwproject Park Duynwijk gelegen driekamerappartement op de 2e etage met terras op het
zuiden. Berging en parkeerplaats in de onderbouw. Ind. Hal; toilet; woonkamer met terras; open keuken met inbouwapp.; 2
slaapkamers; badkamer met douche en wastafel.
Vr.pr. ƒ 450.000,-k.k.
Eventueel te koop met 2e parkeerplaats.

van

165/70
P3000

185/65
P3000

195/60
PSOOOD;

185/60
P5000D

P5000D

BALANCEREN l Op overige maten 1O%
&UITLI|NEIM II Prijzenslag korting!

4 WIELEN
BALANCEREN

!NVM

VANJl25r VOOR

99,

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

AUTOMERK

ELDERS
per set

Mazda 3231.3 si-89
jsrRenault Clio \A
FiatPunto60SX1.2i
195:Volkswagen Golf 1.6i s; 95 225.Nissan Sunny 1.4190 95 1-82:Peugeot 3061.61
172.Opel AStra 1.41 ex. automaat

242T-

Volvo 4401.81
FordMondeo1.8M6v

253:210--

105,115.115.
115.135.
145.145.155.175.-

van

voor

335-249.-

355 269.-

295 219.-

mot

^00? 149.-

335-259.343^279.-

445 329.-

3/-91-

van

150.- 99.220 169.-

345 259.- ^ü?149r

Pen9eot3061.1XN.UXL,
1JXL,XR,XT,1.8XT3/'93-'97

Fort Monden UI, 1.8116»
(ex. automaat) 3/'93-8/-96

ACHTERDEMPER

505 389.- 260,149.-

(ex.dassic,16V)8/'94ÏW Bolt III UI, 1.61
11/'91-

MitMDlstiiCarisniaUi16V
.2/95'
HlssaoPrimeral^
(ex combi, GT) lO^O-A/^B
Citroen ZX 1.11,1.41,1.6i, 1.81

BI| KWIK-FIT
per set

COMPLEET
SYSTEEM
VJLDEKAT

230:169.§85.-515.- 258^179.415 315.- 220 169.4fö 309.- 210:169.570 429.- 370259.-

Staat uw uitlaat hier niet bij? Bel voor de
laagste prijs. Alle overige uttlaatdelen en
complete systemen
nu met 10% korting, ƒ

Prijzen incL montage, btw en 6 maanden garantie.

ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

ma. «TUINEN VOORWMEN

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596

ÏW Polo 1.01,1.31,1.41,1.61

voor

P 245r208.~
195/50
Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

AankoopWerkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

•si-zm

P3000

145/70 R13 T m
185/65 R 14Txi2
165/70 R14 T m
195/60 R15 H XHI

MAKELAAR O.G.

Opel Astra 1.41,1.61.1.81,2.01
(ex. Combi, GT) 10/'91RenaultMegane 1.41,1.61
(incl.Scenic>'96FortKaUi
9/"96Rcnaun
5/-90Sea1lblza120a,1500+Ini.

175A70

voor

VAN

AUTO'S MET KATALYSATOR

Kwik-Fit is altijd voordeliger. Óók met Remsetvice.
Wij hebben een onderzoek laten doen naar de prijs
die gemiddeld door de
garages wordt berekend
vooreen set remblokken
inclusief montage en btw.
En u ziet. bij Kwik-Fit
bent u véél voordeliger
uit!

voor

on-"' "7*5t^Svr
laf
t!3fl^104r
tl5^125r
t185f165.-

OP EEN COMPLEET
UITLAATSYSTEEM

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.30 oor
Zaterdag 08.00-17.00 uur
Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig van woensdag
11 oktober tot en met zaterdag 21 oktober 2000.
Prijzen incl. montage, garantie en btw. Bandenprijzen
exd balanceren, ventielen en veiw. bijdrage.
Korting op uitlaten is niet geldig op katalysatoren.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Kwik-Fit

OP ALLE ONDERDELEN BETER

USSTEPRUSi
IRANTIE

ZIE VOOR UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT DE GOUDEN G l DS l*!
OF TELEFOONGIDS l'^ OFBEL 0900-8698 ^

3 JAAR
GARANTIE

NOG VIER
OPERATIES
ÉN DAN
LACHT HIJ
pOKWEER
AAN DEZE
KANT
De Brandwonden Stichting organiseert campagnes om brandwonden
te voorkomen, verbetert de behandeling van brandwondpatiënten,
doet wetenschappelijk onderzoek en beheert de Nationale Huidbank.
Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
Tel.:(0251)275555
Giro: 20 21 22
Bank 70.70.70.643

NEDERLANDSE

BRANDWONDEN
STICHTING

ehtigé opbrengst vobr het
Emma Kihdërziekenliuis!
29 november
in deze krant, de uitslag van
de speciale prijsvraag van
LET OP DIT KE
ALS U AAN EE

in samenwerking met de
NEDERLANDSE

LOTERIJ

GOED DOEL WILT
Want alleen fondsenwervende ..^....™™.^
die op verantwoorde wijze geld Iniamélen" '"
en besteden krijgen het CBF-Keür
Voor vragen over het CBF-Keu r: C'
Bureau Fondsenwerving. Tel, 0900-2025592
(7Sct./mm.) of Internet: www.cbf-keur.nl
GOEDE DOELEN

Gein. Zandvoort
Swalucsiraal 2
2042 KBZandvoorl
TEKST: Afd. Archief
bc/., wijk 2042/7

Geachte abonnee
In de afgelopen weken is de bezorging van het
Zandvoorts Nieuwsblad niet altijd vlekkeloos verlopen.
Vanwege aanloopproblemen met onze nieuwe drukpers
zijn vertragingen ontstaan.
Om in de komende maanden een goede bezorging van
het Zandvoorts Nieuwblad te kunnen waarborgen zullen
wij de krant yanaf 26 oktober op de donderdag gaan bezorgen. Onze excuses hiervoor.

Nieuwsblad

Directie Weekmedia

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 42, oplage 5.425 Editie 17

Woensdag 18 oktober 2000
Datum
18okt
19okt
20
21
22
23
24
25

okt
okt
okt
okt
okt
okt

HW

LW

HW

LW

07.27

19.46

08.15

02.50
03.35

09.09

20.36

15.26
16.10

04.14

21.36

17.00

23.05

17.54
19.25
21.00

00.29

05.24
07.05
09.05

01.39

10.05

02.39

11.10

10.24
11.44

13.09
14.15
15.05
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ZANDVOORT - „Het
wordt een kleine financiële
strop voor de gemeente," reageert wethouder Hans Hogendoorn over het plan van
Holland Casino om na 25 jaar
Zandvoort te verlaten. Het
casino heeft te weinig ruimte
om uit te breiden en is steeds
slechter te bereiken, vindt de
directie. Bovendien lonkt
Haarlem.

Andere agenten die in de
buurt waren, hielden de daders aan en brachten hen over
naar het politiebureau in
Haarlem. Daar bleek dat de
Hagenaar een wond aan zijn
hand had. De wond bloedde
waarop de man naar een ziekenhuis werd gebracht. Hjj
kon zich bij verhoor niet meer
herinneren dat hij de agent geslagen zou hebben. De 21-jarige Aredenhouter verklaarde
de politieagent te hebben vastgepakt ter bescherming van
zijn vriend.

Late bezorging
Openbare basisschool De Duinroos heeft maandag een
voorlichtingsmiddag gehad over veilig omgaan met vrachtauto's,
Vorig jaar hebben de kinderen van groep zeven en acht namelijk een
prijsvraag gewonnen die werd uitgeschreven doof Transport en

Burgemeester koopt
schilderij voor 12 mille
ZANDVOORT - „Het
schilderij werd bijna van de
veiling gehaald, toen dacht
ik: laat ik nu maar gaan bieden." Burgemeester Rob van
der Heijden is een tevreden
mens. Voor een meevallend
bedrag van twaalfduizend
gulden is de gemeente de
nieuwe eigenaar van het negentiende-eeuwse schilderij
'Boerenfamilie
in Zandvoort'.

De redactie

quair had hij de tip gekregen
om vooraan te gaan zitten
want op deze manier stond hij
het beste in contact met de
veilingmeester.

Het scheelde niet veel of het
schilderij was van de veiling
gehaald. „Er was weinig animo
voor het schilderij en het veilinghuis wil natuurlijk geen
verlies lijden. Ik wachtte het
juiste moment af en het leek
mij verstandig snel een bod te
doen. Anders hadden ze het
Veilinghuis Christie's Ken- schilderij op een ander tijdstip
sington in Londen hoopte don- geveild."
derdag voor het schilderij van
impressionist Hendrik Valken- De burgemeester is tevreden
burg (1826-1896) een bedrag met de aankoop: „Het is een
tussen de twintig- en dertig- uitermate aardig schilderij.
duizend gulden te ontvangen. Wat het de moeite waard
De gemeenteraad had burge- maakt, is de Hervormde Kerk
meester Van der Heijden der- die duidelijk zichtbaar is."
tigduizend gulden meegege- Zeer waarschijnlijk komt het
ven voor het schilderij. Dit be- schilderij in het Zandvoorts
museum te hangen. „De lijst
drag bleek ruim voldoende.
moet alleen nog vervangen
„Er was nog één andere bie- worden en misschien wordt
der," blikt Van der Heijden te- het doek ook nog schoongerug. „Maar ik heb hem niet maakt. Een deskundige zal dat
kunnen zien." Van een anti- beoordelen."

olgens mij begrijp ik er .
V
echt niets meer van. Afgelopen week lees ik nog dat

Zandvoort de komende tijd de
broekriem moet aanhalen en
opeens gaat de burgemeester
een kunstwerk aankopen in
Londen. Toe maar Teuntje,
denk ik dan.
Nou gun ik de burgervader
het snoepreisje wel, maar uit
welke hoed wordt plotseling
30 duizend gulden getoverd?
Zou het uit het millenniumpotje komen, want met dat geld
is gewoon niets gedaan. En
wat gaat het financieel voor
Zandvoort betekenen nu het
Casino weggaat?
En als ik lees waarin bezuinigd gaat worden, dan krab ik
even achter m'n oor. Want zo
zal de bibliotheek minder subsidie ontvangen, schoolzwemmen en de logopedievergoeding verdwijnen en er wordt
alleen gestrooid op de hoofdwegen. Allemaal zaken die ik
juist erg belangrijk vind. Je zal
maar een kind hebben die de
'r' niet kan uitspreken, dat is
heel 'velvelend'. Nu wordt de
spraakstoornis tenminste in
de schoolperiode ontdekt.
Trouwens, als ik m'n katten
moet geloven, dan krijgen we
een strenge winter. Ze verharen namelijk als een gek. Dat
wordt extra zout inslaan want
de gemeente strooit niet meer
in de woonwijken. En pas goed
op dat je geen been breekt tjjdens de gladheid. Je hulpkruk
zal je in Haarlem moeten halen omdat het magazijn in
Zandvoort door de Thuiszorg
wegbezuinigd is.
Waar trouwens ook mistig
over gedaan wordt is het miniöiabeleid. Op de vergadering
van de seniorenraad kwam
naar voren dat daar nog geen
duidelijkheid over is.
Eén ding dringt langzaam
tot me door. Voor hoogdravende plannen is er geen geld
«leer. Zou dat betekenen dat
«et masterplan Midden-Boulevard weer de ijskast in kan?
Gelukkig, dan kan half Zandvoort eindelijk weer rustig
gaan slapen.

ADVERTENTIES
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Verse Schotse

Lamsbout ««*
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Vanaf heden voorlopig op woensdag gesloten

ZANDVOORT - „We worden al vier jaar aan het lijntje
gehouden," vindt peuterleidster Irene van den Berg van
peuterspeelzaal 't Opstapje.
De gemeente presenteerde
maandagavond het ontwerp
voor een nieuw schoolgebouw in Nieuw Noord, waarin drie basisscholen ondergebracht worden. Voor de peuterspeelzalen is daar echter
geen plek; zij zijn nog steeds
in afwachting van hun nieuwe locatie.

Waar de peuterspeelzalen nu
wel naar toe gaan, is vooralsnog onduidelijk.
Wethouder Cees Oderkerk:
„We hopen snel een goedkope
en definitieve locatie voor de
peuterspeelzalen en de uitbreiding van de kinderopvang
De nieuwbouw van de basis- te vinden. Hoe en waar dat het
scholen komt op de plek waar beste kan, moeten we nog onmomenteel nog de Beatrix- derzoeken."
school staat. In het nieuwe
complex vinden naast de BeatPrioriteit heeft echter de
rixschool ook de Nicolaas- noodopvang: „Volgend jaar
school en de Duinroos onder- mei/april wordt de Beatrixdak. De scholen fuseren niet; school platgegooid. Dus eerst
zy bUjven in het nieuwe pand moeten we de noodopvang
onafhankelijk van elkaar en goed organiseren," aldus
onder hun eigen naam be- Oderkerk.
staan.

Directeur van de Nicolaasschool Maarten Boote vult
hierbij aan: „We willen de peuterscholen het liefst zo dicht
mogelijk bij de basisscholen
hebben. Het stukje grond dat
nu braak ligt, is prima geschikt
voor de peuterscholen. Maar

EN F R U I T

roenteman in
!andvoort met
service en
kwaliteit!
GROTE KROCHT 25
ZANDVOORT.
TEL.: 023-5714404

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8
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Gasthuisplein 10
Zandvoort
Tel: 0235714638
Fax: 023 57 314 54

geopend 7 dagen per week
van 10.00-01.00 uur

HELE LITER
eSders 37.93

hee£t alle dranken!
Geldig van 18 oktober t'm 24 oktober alleen in onze slijterij Burgemeester Engelbertsstraat 21 Zandvoort

ADVERTENTIES
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maaltijd. Als de gemeenteraad
van Haarlem groen licht geeft,
dan houdt niets Holland Casino meer tegen. „Als we overeind willen blijven, dan hebben
we geen keus," zegt Engelen.
„Maar we kunnen wel kijken
hoe we een casino voor Zandvoort overeind kunnen houden. Misschien dat we iets met
onze kennis en expertise kunnen doen. Wellicht in een andere vorm met een ander formule
maar niet onder de vlag van
het Holland Casino."

SCOTCH WHISKY

Gran Dorado heeft een claim
op het braakliggend terrein.
Het gaat de gemeente natuurlijk ook om het geld. Het stuk
grond dat daarnaast ligt, mag
weer niet gebruikt worden van
de provincie omdat het beschermd duingebied is."

CENSE&

Nel Kerkman

Pagina 5

zoek blijkt dat 95 procent van
onze bezoekers uit of via Haarlem naar Zandvoort komt."
Die goklustigen zouden dan
een casino in Haarlem voorbij
moeten rijden om in Zandvoort roulette te spelen. „Ook
is de infrastructuur van Zandvoort gebrekkig," zegt Engelen. „Door dit alles overwegen
wij serieus naar Haarlem te
verhuizen."
In Haarlem is het Holland
Casino van harte welkom. Het
college van B en W is enthousiast. Belangrijk is wel dat er
een geschikte locatie in de stad
wordt gevonden. Gedacht
wordt aan een plek aan het
Spaarne.
Wethouder Hans Hogendoorn zegt zeer verbaasd te
zijn over de verhuisplannen:
„Zeker als je weet dat het casino in Zandvoort op jaarbasis
meer dan dertigduizend bezoekers krijgt. Het wordt een
kleine financiële strop voor de
gemeente want de jaarcijfers
van het Holland Casino zien er
goed uit. We zijn nu druk bezig
met de herinrichting van de
Midden Boulevard, dus een
andere locatie is bespreekbaar."
Die Zandvoortse inspanning
lijkt echter mosterd na de

Peuterspeelzalen
voelen zich in
de kou gezet

De peuterspeelzalen de
Duinpiepers, Het StekMe en 't
Opstapje kunnen niet mee verhuizen. „Ons werd beloofd dat
we op het terrein aan de overkant van de nieuwbouwschool
mochten komen," reageert
.leidster Irene van den Berg van
het Opstapje teleurgesteld.

Speciale

Heel kilo

Het casino op het Badhuisplein krijgt ieder jaar meer bezoekers en het huidige pand
wordt te klein. Tevergeefs is
het casino al jaren bezig om uit
te breiden op het Badhuisplein. De gemeente heeft zich
ingespannen om grond vrij te
maken naast het casino, maar
is niet tot een akkoord kunnen
komen met de eigenaar.
Toen het Holland Casino vorig jaar hoorde dat het in 2003
het monopolie op de kansspelen verliest, begon het management over een verdere toekomst in Zandvoort na te denken. „We moeten ons voorbereiden op een veranderende
markt," aldus marketingmanager Jos Engelen van Holland
Casino.
Haarlem voerde de druk op.
Engelen: „Wij wisten dat HaarLogistiek Nederland. Door de grote blinde hoek bij vrachtwagens lem van plan is om een casino
verongelukken ieder jaar veel kinderen. De nieuwe DoBli-spiegel
aan te trekken. Het wordt een
(Dode/Blindehoek) moet dit gaan verminderen _
grote strop -voor ons als hier de
" Foto Karin Schut concurrent komt. Uit onderADVERTENTIES
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'Vertrek
strop voor

ZANDVOORT - Een 22-jarige Hagenaar en een 21-jarige
Aerdenhouter zijn opgepakt
wegens mishandeling van een
politieagent. Het duo had zaterdagochtend om half vier op
het Raadhuisplein de agent
enkele stompen in het gezicht
gegeven. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.
De agent zag zaterdagochtend dat de twee mannen onenigheid hadden met een groep
jongeren en kwam tussenbeide. Toen de agent de Hagenaar
weg probeerde te leiden, greep
de Aerdenhouter de politieman beet. De Hagenaar
stompte de agent vervolgens
twee keer in het gezicht.

•'«- ~.l«ï.;»-.
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22.04
23.06

Duo mishandelt
politieagent

j''-. >.,...- >•

' ' i'' '4

Duncan Huisman
En verder:
In
de winter t
^ -^ ^„dVoort
verkoopt de <
nationale racetitel ijssalon badkamers

Maanstand: LK vr 20 okt 09.59 uur.
HW: wo 25 okt 02.39 uur, -t- 116 cm NAP.
LW: wo 25 okt 23.06 uur, - 71 cm NAP.

Lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad hebben
de afgelopen weken ongetwijfeld gemerkt dat de
krant later wordt bezorgd
dan gebruikelijk. Deze
krant wordt, net als de
overige kranten van Weekmedia (onderdeel van
PCM Uitgevers), sinds
kort niet meer gedrukt in
de Amsterdamse Wibautstraat, maar op eennieuwe
drukpers in Ouder-Amstel. Helaas verloopt daar
nog niet' alles soepeltjès.
Onze excuses daarvoor.

Een schilderachtige
straatje dat schuin
naar beneden loopt
en steeds smaller
wordt. De betovering
van hef uit Swiebertje
weggelopen"
atmosfeertje, van
kleine raampjes en
rode pannendakjes.
De Rozenobelstraat.

Los nummer 2,10 gulden

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
Ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

IMïeuwsblad
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Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ37.00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000PA 0 u-r*n-z-r4»ni^nni"
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. ö 'T" n U17U03
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woensdag 18 oktober 2000

FAMILIEBERICHTEN

Overweldigend was het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
innig geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma

c. die \7tmaf zon"ba$ is
eindelijk net zo oiib als vJij.

Helena Charlotta Brakel-Harms
- Helene -

Uw aanwezigheid, de bloemenpracht, brieven en condoleances waren voor ons een
grote troost bij het afscheid van een bijzondere vrouw.

Uit aller naam:
J.A.Brakel
Zandvoort, oktober 2000
Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw

D/t vent/e ziet op
22 oktober Abraham

Gerarda Elisabeth Maria
Vleeshouwers-de Boer
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken,
hopen wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt
aanvaarden.
Uit aller naam:
J. M. Vleeshouwers
Zandvoort, oktober 2000

DOKTERSBERICHTEN

Huisarts B. van Bergen
Gefeliciteerd

afwezig
van vrijdag 20 t/m 27 okt.

LOUIS

Joke, Monique, Daan
Kim,Yang en

i««

•*

Waarneming:
Dr. F. B. Weenink,

Bram

CONTACTLIJN

tel. 5712499
(niet op woensdag)

Verwijl eens in je binnenkant
Dat stille land, dat wijde land
Eindeloos .., tijdeloos...
't Maakt ruim van binnen
om open en gaaf
weer opnieuw te beginnen.
Marijke, 3 juni 1987

Dr. Scipio-Blüme,
tel. 5712058
(niet op dinsdag)

Maria Helena Antonia
Vogt-Delhoofen

Afwezig:

Marijke

C. A. Jagtenberg, huisarts

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van
lezers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin zoe-

112 oktober 2000

van

Tot op het laatst was zij vol plannen voor de toekomst. Haar liefde en zorgzaamheid voor ons en
het intense contact met haar kinderen en kleinkinderen zal voor altijd in onze herinnering blijven.

23 oktober t/m 27 oktober

Rotterdam:
Heleen Vogt
Laurien en René
Ever t, Sophie

Leiden:
Marion Vogt
Ward

U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de mgesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken.

Woonruimte gevraagd
van 1 nov. tot 1 maart 2001
023-5716524 b.g.g. 0624-560875

Haarlem:
Ineke en Bert Cops-Vogt
Marieke, Tessa en Wesley
Zandvoort:
Jeroen en Vera Vogt-Slebe
Wilco, Dieuwertje

Inmiddels hebben we van mamma afscheid genomen en heeft de crematie plaatsgevonden.

19 oktober 1999

LAVERTU steenhouwers
100 jaar traditie
en vakmanschap

CorrespondentieadresJ. H. C. Vogt
Fahrenheitstraat 32
2041CH Zandvoort

19 oktober 2000

Gerda Oonk-Kerkman
Herinnering
Waar je bent, ik zou 't niet weten
't is niet in tijd of afstand te meten
ik heb je bij me diep in mij
daarom ben je zo dichtbij
We zullen je nooit vergeten...
Konden we nog maar één keer met je praten.
Zevenaar: Leo en Engeline Vermeer-Oonk
Peter en Albertine Vermeer

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij cd uwgiafweiknaar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvooit
Telefonisch dagelijks tussen 10.00 en 11 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug./sepf. 1999
Kamerhngh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretanaat Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft
Men kan zich tiidens kantooruren telefonisch
aanmelden via net centrale telefoonnummer
(023)57401 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel1 Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 10 oktober vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 41 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 17 oktober vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Op de agenda staat o a
- Veilig uitgaan
- Gebiedsgebonden politiezorg
Ten aanzien van deze onderwerpen heeft u de
mogelijkheid uw standpunt naar voren te
brengen De voorzitter bepaalt de orde van het
spreekrecht U kunt ook altijd contact opnemen met de leden van de Veiligheidsraad
Zandvoort De secretaris van de Veiligheidsraad is mevrouw A van Brummen Zij is tijdens
kantooruren te bereiken van dinsdag t/m vnjdag op telefoonnummer (023) 574 01 00

ken.

ADVERTENTIES

Heemstede:
Margreet en Paul Smitka-Vogt
Jorg en Angela
Patrick en Eveline
Martine, Torn

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

VEILIGHEIDSRAAD
Op woensdag 25 oktober 2000 om 16 00 uur
vergadert de Veiligheidsraad Zandvoort U
wordt van harte uitgenodigd deze vergadering
bij te wonen

Voor avond of in het weekend
tel. 5730500

Op donderdag 12 oktober overleed onverwacht en
heel rustig in haar slaap, op een leeftijd van 83 jaar,
onze lieve mamma en oma

* 10 juli 1917

DE

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

Uiteraard kunt via
0906-501515 6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automaüsch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen m
onze krant.
Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
11.00 gpm)

MEDEDELINGEN
Informatieavond
Bomenplan
Nieuw
Noord
Op maandag 6 november vindt een mformatieavond over het Bomenplan Nieuw Noord
plaats De avond begint om 20 00 uur in 't
Stekkie
(
Leges prostitutiebeleid
Burgemeester en Wethouders maken bekend
dat de raad van de gemeente Zandvoort op
3 oktober 2000 de Verordening tot wijziging
van de taneventabel behorende bij de Legesverordening 2000 heeft vastgesteld

Bovengemelde verordening en taneventabel
liggen tijdens de reguliere openingstijden
gedurende twee weken na verschijning van
deze advertentie kosteloos ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat
2 te Zandvoort Een ieder kan op verzoek
tegen betaling van een bedrag aan leges hiervan een afschrift verkrijgen
VRIJSTELLINGEN
Artikel 19WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordenmg vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel Zandvoortselaan 30 te Zandvoort
in verband met het uitbreiden van de
woning door middel van een serre (bouwaanvraagnummer 200-159B)
-het perceel Brederodestraat 114 te Zandvoort m verband met het vergroten van de
woning (bouwaanvraagnummer
1999024B)
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 18 oktober 2000 gedurende 4 weken ter
inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder schriftelijk bedenkingen
naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
Artikel 19 WRO (rectificatie)
(Bouwplan Bodaan)
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordenmg vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor
- het oprichten voor gebouwen ten behoeve
van een verzorgingstehuis en aan deze instelImg gebonden woningen op het perceel Bramenlaan 2
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 20
oktober 2000 gedurende 4 weken ter inzage
bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluestraat) te Zandvoort
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
voormeld college, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Artikel 19 WRO en artikel 50. lid 4
Woningwet
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
artikel 50, lid 4, van de Woningwet vrijstelling
en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel Zandvoortselaan 177 te Zandvoort m verband met het veranderen en vergroten van de woning (bouwaanvraagnummer 2000-150B)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 18
oktober 2000 gedurende 4 weken ter inzage
bij de Centrale Balie van het Gemeentehuis
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Artikel 19 WRO
Bouwplan versterkerstation met ontvangstruimte
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordenmg vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor
- het oprichten van een kelderruimte ten
behoeve van een (telecom)kelderruimte met
daarboven een ontvangstruimte onder resp
boven het parkeerterrein (circuit) nabij de
Vondellaan

GEMEENTE

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

Amsferdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Icrvertu,
tel 020-6103086 fax 020-6203356
Zuidermolenweg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

De verordening tot wijziging van de taneventabel behorende bij de Legesverordening 2000
treedt in werking op de eerste dag na de
datum zoals vermeld in dit blad

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 2Q
oktober 2000 gedurende 4 weken ter inzage
bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluestraat) te Zandvoort Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder
tegen voormeld bouwplan schriftelijk zijn
zienswijze kenbaar maken bij voormeld college, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het coljege van Burgemeester en Wethouders
ingediend. De datum tussen haakjes
geplaatst achter het nummer, is de datum
van aanvraag.
2000-237B (05-10-2000) Hogeweg 36 te
Zandvoort het gedeeltelijk vernieuwen van de
vluchtroute van het hotel
2000-238B (05-10-2000) Brederodestraat
217-261 te Zandvoort het plaatsen van wmdschermen
2000-239B (06-10-2000) Fahrenheitstraat 36
te Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
2000-240S (05-10-2000) 'Duintjesveld' te
Zandvoort het slopen van paardenstallen
2000-241SP (05-10-2000) Kerkstraat 21 te
Zandvoort het splitsen van een woning
2000-242B (04-10-2000) Flemmgstraat 356 te
Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
2000-243B (04-10-2000) Flemmgstraat 378 te
Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
2000-344B (04-10-2000) Flemmgstraat 376 te
Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van-net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning. De datum
tussen haakjes geplaatst achter het nummer, is de datum van verzending.
2000-048B (09-10-2000) Ebbmgeweg 5 te
Bentveld het bouwen van een woning
2000-134B (10-10-2000) Haarlemmerstraat
29 te Zandvoort het bouwen van een garage
2000-120B (11-10-2000) Westerdumweg 14
te Bentveld het veranderen en vergroten van
de woning
2000-156B (11-10-2000) Fahrenheitstraat 50
te Zandvoort het vergroten van de woning
2000-082B (11-10-2000) Zandvoortselaan 19
te Zandvoort het vergroten van de serre
2000-185B (11-10-2000) Swaluestraat 22 te
Zandvoort het veranderen en vergroten van
een schuur/berging
2000-1536(11-10-2000) Burg v Alphenstraat
61 flat 26 te Zandvoort het doorbreken van de
woonkamer naar de keuken en het aanbrengen van een stalen balk
2000-137B (12-10-2000) Stationsplein (Station NS) te Zandvoort het plaatsen van een rijwielstalling
2000-161B (12-10-2000) Zeestraat 39 te
Zandvoort het plaatsen van een aanbouw
2000-175B (12-10-2000) Flemmgstraat 9 te
Zandvoort het wijzigen van een gevel
2000-195B (12-10-2000) Vmkenstraat 15 te
Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
2000-206B (12-10-2000) Rozenobelstraat 15
te Zandvoort het plaatsen van dakkapellen
2000-207B (12-10-2000) Rozenobelstraat 13
te Zandvoort het plaatsen van dakkapellen
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn, van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
'van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

r
Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
voor een éénmalige af koopsom
van slechts ƒ 3.S55,-

*

"Deze natura-uitvaartverzekering
kan ik u van harte aanbevelen.
Een verzekering van ƒ 3.855,is bepaald niet duur als je bedenkt
dat een vergelijkbare uitvaart
minstens f 6.000, - kost."

ovzm INFO

Ondernemers Vereniging Zandvoort

**** KERSTMARKT * * * *
Ook dit jaar zal de Stichting Zandvoort Promotie een gezellige Kerstmarkt organiseren op het Gasthuisplein en
wel op

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

Zondag 10 december 2000
De markt begint om 12.00 uur tot 18.00 uur.
Er zullen uitsluitend kerstartikelen verkocht worden.
Wilt u meedoen, dan kunt u zich vanaf nu inschrijven.
Kosten kraam c.q. grondplaats ƒ 80,- exclusief BTW
Leden O.P.Z. betalen ƒ 75,- exclusief BTW
Voor meer informatie:
Toos Bergen
tel.: 023-5713738
Fax:023-5718133
Stichting Zandvoort Promotie
Postbus 410, 2040 AK ZANDVOORT

I N E O R M A;T I E B O N

V.l.n.r. Tussen de promotiemeisjes:
Henk Bluys, Joffry van de
Trompwinkel en Toos Bergen.
Afgelopen zaterdag heeft het promotieteam
van de O.V.Z. weer iets lekkers uitgedeeld.
Dit werd aangeboden door Bureau Bergen
en verdere prijzen werden verzorgd door
Bloemenhuis J. Bluys en de Tromp winkel.

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

naam:

vrouw
straat:
postcode/plaats:
telefoon:

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

A l t i j d d i r e c t e hulp b i j e e n s t e r f g e v a l
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Seniorenraad
wil opheldering
over minimabeleid

'Het is alsof je midden in het schilderij staat'

Ruim ton aan
antiek ontvreemd
uit loods

ZANDVOORT - De Seniorenraad vraag opheldering aan
het college over het gedeeltelijk schrappen van het minimabeleid. Dit staat beschreven in
de begroting van 2001 die binnenkort door de gemeenteraad wordt besproken. Onduidelrjk is welk deel van het minimabeleid geschrapt zal worden.

„Volgend jaar wil ik ook
meedoen," zegt de Duitse
amateur-schilder die door
zijn vriendin steevast A.B.
genoemd wordt. Het stel,
dat twee jaar in Zandvoort
zal verblijven in verband
met hun werk, is laaiend
enthousiast over hun tocht
langs de ateliers van
verschillende Zandvoortse
kunstenaars.

ZANDVOORT - Bij een inbraak in een loods in de Amperestraat zijn vorig weekend
een aantal kostbare antieke
meubelen gestolen. De mbrekers zijn de loods binnengedrongen door een raam van de
roldeur te vernielen. Aangifte
werd gedaan door de 27-jange
Amsterdamse eigenaresse, die
de meubelen daar in verband
met een verhuizing had opgeslagen.
Het gaat om een 18-e eeuwse
secrétaire van wortelnotenhout, een bruine kleur, twee
Amsterdamse 17-e eeuwse
kussenkasten van diverse
houtsoorten, een 17-e eeuwse
boekenpers van diverse houtsoorten, een console van lichtbruin hout met rose marmerblad met een hoogte van 120
centimeter, een schaalmodel
van een houten driemaster,
een kinderstoel van eikenhout
met de gravering 'WAP' en
'EML' en een wereldbol.
De waarde van de gestolen
goederen bedraagt ruim honderdduizend gulden. Getuigen
die bij de loods iets gezien hebben dat in verband kan worden
gebracht met de inbraak of die
de meubelen op een andere
plaats hebben gezien, wordt
verzocht contact op te nemen
met het basisteam Zandvoort
via 0900-8844.

In december van 1999 heeft
de raad ingestemd met een
verruiming van het beleid Bijzondere Bijstand. Dit komt ten
goede aan mensen die leven op
het minimumniveau. De gemeente is van mening dat een
deel van dit beleid een 'dubbele rol' vervult. In de begroting
wordt dan ook voorgesteld een
deel hiervan te schrappen.
De Seniorenraad vindt dit
tegenstrijdig: „Enerzijds wil de
gemeente het beleid ruimhartig blijven toepassen en anderzrjds moet een deel geschrapt
worden," aldus voorzitter C.
van Brero. „Een omvangrijk
deel van het minimabeleid
blijft bestaan, namelijk het
kwijtscheldingsbeleid. Maar
welk deel van het beleid vervult een dubbele rol en moet
worden geschrapt?"
Daarnaast vraagt de Seniorenraad hoe de gemeente gaat
proberen om de drempel te
verlagen voor minima om bijzondere bijstand aan te vragen: „Het is bekend dat het
voor veel mensen, vooral ouderen, een extra stap is om deze
bijstand aan te vragen."

Z

ONDAG WAS het namelijk voor iedereen
mogelijk om een kijkje
in de keuken te nemen
van een aantal beeldhouwers
en schilders pp de open atelierdag. Dat kijkje in de keuken
wordt dan ook bijna letterlijk
omdat de werkruimte vaak bestaat uit de eigen huiskamer.
Dus ben je als bezoeker nou
niet zo geïnteresseerd in de getoonde werken, dan word je
toch nog verrast door de verschillende interieurs op de verschillende locaties in het dorp.
Bij de een heb je een schitterend uitzicht over zee, bij de
ander lijkt het hele huis wel
een groot kunstwerk. Onderweg word je getrakteerd op
koffie, nootjes, wijn en bij galerie Artrata dook Ria Valk
hoogstpersoonlijk de keuken
in om toastjes te smeren.
„In Duitsland kennen we dit
fenomeen niet," zegt Monika
Link een beetje spijtig. „Er
heerst daar een moordende
concurrentie tussen kunstenaars onderling."
„Hier tonen amateurs en
professionals hun werk geza'Gemeente begeeft
menlijk," gaat A.B. verder. „
Dat is bij ons ondenkbaar. De
zich op glad ijs'
mensen zijn hier zo vriendelijk
ZANDVOORT - De Senio- en sympathiek; je kunt gewoon
renraad vindt dat de gemeente
zich op glad ijs begeeft, als het
voorstel wordt aangenomen
niet meer in woonwijken te
strooien bij gladheid. Dit voorstel staat beschreven in de begroting van 2001.
„Wij vinden openbare orde
en veiligheid voor senioren
zeer belangrijk," aldus een van
de leden, „wij vragen ons af of
een verlaging van zeventignaar zestigduizend gulden
ZANDVOORT - De bezwavoor dit doel wel verantwoord ren van het actiecomité Aanis."
passing Parkeerbeleid Zandvoort (APZ) tegen het nieuparkeerplan van de ge186 munitiestukken we
meente, zijn door de onaftot nu toe gevonden hankelijke
bezwarencommissie van de
ZANDVOORT - Tijdens het gemeente afgewezen. Het
explosievenonderzoek
ter APZ heeft daarop een adv9~
hoogte van strandpaviljoen Ri- caat in de arm genomen, die
che zyn in totaal 186 munitie- het comité moet adviseren
stukken aangetroffen. Eind over eventuele vervolgacties.
september heeft ruimingsbedrijf Leemans een zeefinstallatie opgebouwd.
Er was genoeg animo voor de
De vondst omvat tot nu toe hoorzitting van donderdag in
26 buizen/ontstekers, 46 stuks het raadhuis. Het APZ eiste
geschutsmunitie, acht hand- dat de gemeente het ingestelen geweergranaten, zeven de parkeerplan van ontheffinstuks klein kaliber munitie, gen, vergunningen en parkeervier mijnen, twaalf mortiermu- meters in de Noordbuurt, de
nitie, één vernielingsmiddel en Parkbuurt en de Stations82 voorwerpen die onder de ca- buurt onmiddellijk intrekt.
tegorie 'diversen' vallen.
Het APZ claimt door driehon-

Wie maar wilde, kon zondag een kijkje nemen in de keuken van de Zandvoorste kunstwereld

vragen aan ze stellen."
Vooral het werk van Erik
Holtkamp heeft enorme indruk op ze gemaakt. „Die man
is zo bescheiden, die weet vast
zelf niet hoe goed hjj is," aldus
A.B. „Ik wist sowieso niet dat
Zandvoort zoveel kunstenaars
herbergt," zegt Monika tot
slot.

„Met kunst heeft dit geen
barst te maken," vindt Zandvoorter Meijer, die niet te spreken is over het niveau van de
werken in het algemeen. „Ik
heb schilderijtjes zien hangen
die mijn kleinzoon van vier nog
beter zou schilderen. Dan
denk ik: hoe is het in godsnaam mogelijk?"

Comité tegen parkeren
neemt advocaat in arm
derd bewoners gesteund te
worden.
De onafhankelijke cornmissie die de ingediende bezwaren
tegen het parkeerbeleid behandelt, wees die eis van de
hand. De commissie erkende
overigens het APZ niet als officieel actiecomité. Dit onder
meer omdat het comité geen
aantoonbare organisatiegraad
heeft. Daarvoor moet het onder meer staan ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel.
Woordvoerder Ad Rampen
kan zich wel als persoon laten
machtigen door het comité.
„Wij wisten niet dat we ingeschreven moesten staan bij de
Kamer van Koophandel," reageert Rampen na afloop. Het
comité heeft een advocaat in
de arm genomen die het APZ
over deze en andere zaken
gaat adviseren. „De advocaat

helpt ons na te streven dat de
rechtbank ons ontvankelijk
verklaart."
Met deze laatste opmerking
doelt Rampen op de rechtzaak
die het APZ heeft aangespannen en die vrijdag voor de
Haarlemse rechtbank dient.
Overigens wil Rampen uitstel
van de zitting vragen. „Wij willen onze advocaat graag bij de
zitting hebben maar die kan
niet aanwezig zijn."
Hoewel het APZ donderdag
achter het net viste, hebben de
protesten wel enig effect ten
gemeentehuize. Wethouder
Hans Hogendoorn: „Het APZ
maakt duidelijk dat er nog veel
onduidelijk is over het parkeerbeleid. Het parkeerbeleid
laat nog alle mogelijkheden
open om in overleg met elkaar
te kijken waar het niet goed
gaat."

Wubbo Ockels
opent intemetcafé

ZANDVOORT - Aan Wubbo
Ockels, de eerste Nederlandse
astronaut, was zaterdag de eer
om het internetcafé voor de
bewoners van Nieuw Unicum
te openen. Om 11 uur opende
hij deze 'ruimte van de toekomst'. Juist voor de groep
mensen die door hun lichamelijke handicap niet in staat zijn
te reizen, is het interessant om
de mogelijkheid van de computer en het internet te onderzoeken.
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Kunstaankoop

Briefschrijver W. Keur reageert op de aankoop door de
gemeente van een oud schilderij van Hendrik Valkenburg.
De voorzitter van het Genootschap Oud Zandvoort, de
heer Cense, toont wethouder
Oderkerk een catalogus met
een afbeelding van een impressionistische schilderij van
Zandvoort. De wethouder wil
dit schilderij voor het Zandvoorts museum hebben en enthousiasmeert de gemeenteraad. Burgemeester Van der
Heijden vertrekt vervolgens
met een koopopdracht naar
Londen en koopt het schilderij.
In telegramstijl is dit een

Een museumcommissie is
nog toekomstmuziek, maar
het vernieuwde Zandvoorts
museum aan het Gasthusplein
is vrijwel realiteit. Dit nieuwe
museale pareltje is gehuisvest
in een historisch gebouw waar
een schitterende harmonie is
bereikt tusssen oud en nieuw
en de budgettaire mogelijkheden. Ook deze verdient het gemeentebestuur van Zandvoort
een groot compliment, evenals
de directeur, de heer Krol. Zijn
persoonlijke inzet en inbreng
om het museum in de nieuwe
staat te krijgen is enorm geweest.
Het zou het Genootschap
Oud Zandvoort sieren indien
zij brj de opening van het
Zandvoorts museum, mede gezien de actie 'stop de sloop',
zowel burgemeester Van der
Heijden als wethouder Oderkerk bedanken voor het prachtige museum dat Zandvoort
rijker is geworden.
W. Keur
's-Hertogenbosch

Zijn vrouw onthoudt zich
van commentaar, maar aan de
geshockeerde blik in haar ogen
merk je dat ze het helemaal
met haar echtgenoot eens is.
„Er zijn maar weinig autodidacten, die het echte vakmanschap onder de knie krijgen.
Holtkamp, Van der Drift en
Rebel vind ik wel leuk. Maar
met het werk van de rest zouden ze je niet lastig moeten
vallen," zegt Meijer die toch
besluit de route verder uit te
lopen.
„Je hebt dit nu al tien keer
gezien," roept mevrouw Walker naar haar man en trekt
hem mee. Walker, met lange
grijze haren en sandalen, laat

Bezorging: Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.
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Hans van Pelt

Foto KÜ n n Schut

zich niet uit het veld slaan en
kijkt nog even in de etalageruit
van Arie van Norden. „Ik vind
het mooi," legt hij zijn vrouw
uit.
„Het is alsof je er middenin
staat," zegt de heer Van den
Oever over de realistische afbeeldingen van het dorpsleven. „Het is vrolijk, het zou
mooi op het station staan als
promotie voor Zandvoort,"
zegt hij enthousiast.
„Ik verkoop ze liever niet,"
zegt Arie over een aantal tafereeltjes aan het strand. „Op
deze staat mijn vrouw en mijn
kleindochter, die houd ik liever
zelf." Het winkeltje annex atelierruimte aan de Stations-

straat hangt vanonder tot boven met schilderijen: portretten, historische en moderne afbeeldingen van Zandvoort, nageschilderde grootmeesters en
dit alles in verschillende stijlen
„Het lijkt wel of hij bij ieder
onderwerp een andere stijl
vindt passen," denkt bezoeker
Per Veenhuijsen hardop. Van
Norden beschouwt zichzelf
meer als een documentalist.
„Ik leg vast in beelden," verklaart hij zelf zijn gigantische
productiviteit.
In de flat van Marga Duin
heerst een serene rust. De verschillende doeken, die een zekere professionaliteit uitstralen, zijn in een weloverwogen
compositie te bewonderen.
Frank van West buigt zich net
over een map met etsen. Zelf is
hij beeldend kunstenaar en als
hem gevraagd wordt een indruk te geven over het werk
van Marga probeert hij dat dan
ook genuanceerd te doen.
„Ze gebruikt verschillende
materialen en technieken door
elkaar, dat vind ik boeiend.
Dat waar het figuratieve en het
abstracte elkaar raken vind ik
heel mooi," zegt hij over een
schilderij, waar een vrouwelijk
naakt op afgebeeld staat, maar
waar het hoofd enkel wordt
aangegeven met een paar lijnen.
De zonnige figuren van Donna Corbani worden in het geheel weergegeven door een
paar lijnen. In het atelier in de
van Speijkstraat staat Mary
Kloosterboer uit Heemstede
te dubben over de aankoop
van een doek.
„Ik word enorm aangetrokken tot de kleurencombinaties. Ik heb al een schilderij
thuis van haar, maar ik wil er
graag nog een," twijfelend kijkt
ze naar haar partner. Hij knikt
haar even bemoedigend toe.
„Het is wel veel geld," zegt ze
als ze het doek toch koopt.
„Maar je hebt er wel je hele
leven iets aan."
Nelleke van Koningsveld

Kunstenares
Marga Duin
gebruikt
verschillende
technieken en
materialen
door elkaar
Foto Karin Schut

Bord lesauto gejat

HEEMSTEDE - De politie
heeft op maandagmorgen omstreeks vijf uur twee Haarlemmers aangehouden. Eén van
de twee had het reclamebord
van een lesauto bij zich. De
twee reden op een bromfiets
nabij de Cesar Francklaan. Bij
het zien van de politieauto
doofde de bestuurder zijn verlichting. In de Pieter Aertzlaan
werden de verdachten aangehouden. Zij bekenden het
naambord van een geparkeerde lesauto te hebben gestolen.
Beiden hebben een dagvaarding gekregen.

Inbraak woning

ZANDVOORT - In een woning aan het Ir. G. Friedhoffplein is zondag een pprtemonnee gestolen met daarin enkele
tienduizenden guldens. Onbekend is hoe de inbreker de woning is binnengedrongen. Er
waren geen inbraaksporen aan
de woning te ontdekken.

Camera gestolen
ZANDVOORT - In een woning aan de Frans Zwaanstraat is donderdag ingebroken. Uit de woning werden
twee paspoorten, een videocamera, een portable computer
en een onbekend geldbedrag
gestolen. De inbrekers zijn de
woning binnengekomen door
de deur te forceren.

Onder invloed

McDonald's voor medewerker McDrive
IJ ZIJN zuinig op
onze mensen en motiveren ze graag met
dit extraatje," vertelt Mieke
Brulleman. Zij is supervisor
van McDonald's in Zandvoort.
In samenwerking met Autorijschool Jaap Schultz uit Haarlem hebben de vestigingen in
Zandvoort- en Haarlem een ludieke actie bedacht. De nieuwe werknemers en degenen
die al bij de keten werken, krijgen de kans hun rijbewijs te
halen. De werkgever draagt
een groot deel bij in de kosten.
„We hebben wel een beetje
rondgekeken naar wat bijvoorbeeld de supermarkten voor
een stunts uithalen om personeel te werven," vertelt Mieke
(30). „Een mobieltje cadeau
doen, maar alle jongelui hebben inmiddels al zo'n ding.
Toen een van onze rnedewerksters haar rijbewijs ging halen,
viel het haar op wat een dure
aangelegenheid dat eigenlijk
is. Bovendien is Schultz familie van haar en van het een
kwam het ander en het idee
was geboren."
De rijbewijsactie geldt niet

'W!

alleen als lokkertje voor nieuwe werknemers. Ook de mensen die er al werken, mogen
gebruik maken van dit meevallertje. „Onwijs leuk," lacht
Elroy Verkooy (23). „Ik woon
nu op mezelf en eigenlijk gaat
de grootste smak geld al op
aan mijn huur. Ik droomde wel
van een rijbewijs maar voorlopig zat dat er dus niet in."
Elroy werkt al vanaf zijn vijftiende jaar bij de hamburgerketen. „Alle stadia heb ik inmiddels doorlopen: hulpkracht, crewtrainer en nu ben
ik chef-manager," vertelt hij
trots.
„Mensen motiveren zien wij
ook als onze taak," legt Mieke
uit. „ledere werknemer, of die
nou alleen pp zaterdag komt
of fulltime in dienst is, wordt
regelmatig beoordeeld. Ze
worden bijgeschaafd daar
waar nodig. Bij ons werken
mensen met vbo maar pok
met vwo of met een universitaire achtergrond. Voor iedereen hebben wij een uitgebreid
opleidingsprogramma. En dat
is niet alleen studeren hoor,"
grinnikt ze. „Ze gaan dan in

een hotel en zo wordt het aangename met het nuttige verenigd."
Is er veel verloop van personeel? „Er blijven een hoop jongelui hangen, veel zien het
werken bij ons ook als een opstapje voor een latere functie
in het bedrijfsleven. Daar hebben wij geen moeite mee. Op
die manier dragen wij ook ons
steentje bij aan de samenleving om jongelui bij te brengen dat werken heel leuk is."
Alhoewel McDonald's veel leuke reacties krijgt op de actie
hebben zich nog geen nieuwe
jongelui aangemeld.
„Brrrr, l november heb ik
mijn eerste les," bibbert Asha
Roet (28). Zij werkt al tien j aar
bij de keten. „Zal ik eens iets
bekennen? Ik heb al twee jaar
een auto bij mijn ouders in de
schuur staan. Maar ik zie er
als een berg tegen op om rijles
te nemen. Een auto besturen
lijkt me doodeng. Waar mijn
eerste ritje naar toe gaat als ik
mijn rijbewijs op zak heb?
Naar mijn vriendin in Brabant,
of zal ik eerst even oefenen
hier in de buurt?"

Proef met strandpaviljoens in
de winter stapje dichterbij
ZANDVOORT - Een proef
met het jaarrond exploiteren
van strandpaviljoens in
Zandvoort, begint steeds
meer vorm te krijgen. Gedeputeerde Staten hebben
deze week hun fiat gegeven
aan een opzet die de gemeente Zandvoort heeft gemaakt. Begin november tekenen aHe betrokken partijen een overeenkomst waarmee de proef mogelijk wordt.

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)'
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
f 37,nn per half jaar, ƒ 54,00 per jaar.
ƒ 19,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 2,10.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange*ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

toonbeeld van een uniek staaltje cultuurhistorisch beleid
van de gemeente Zandvoort.
Een handelswijze die vanuit
brede kring wordt gecomplimenteerd en het ook verdient.
Zandvoort is wat dit beleid betreft een unieke gemeente,
geen bureaucratisch geleuter
maar adequaat optreden als er
haast geboden is. Mijns inziens
vervult Zandvoort met dit beleid een voorbeeldfunctie voor
veel gemeenten.
Als niet-inwoner van Zandvoort heb ik ervaren dat bovenstaande geen incident is.
Reeds twee keer eerder kon ik
de directeur vn het Zandvoort
museum, de heer Krol, een tip
geven inzake een 'Zandvoorts'
schilderij. In beide gevallen
werd met medewerking van de
wethouder binnen 24 uur een
prachtig schilderij voor Zandvoort aangeschaft. Hopelijk
beseft men ook van provinciale
zijde welk een professioneel
cultuurhistorisch beleid de gemeente Zandvoort thans
voert.

Verhuizing Casino
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Als alles meezit is een aantal
paviljoens volgend jaar ook in
de wintermaanden van noyember tot en met februari geopend. In het eindrapport
'Voorbeeldproject Zandvoort:
dineren op het strand in de
winter' staat wat nodig is om
een jaarrond-exploitatie te
kunnen realiseren. Er wordt
een afweging gemaakt tussen
de belangen van natuur, duin-

en kustbeheer en stiltegebieden tegenover de toeristische
en economische belangen. Nu
ook de provincie achter het
project staat, is het alleen nog
het wachten op groen licht van
het Rijk.
„Ik verwacht dat dit zonder
problemen verloopt," aldus
wethouder Hans Hogendoorn,
die in zijn nopjes is met de
goedkeuring van de provincie:
„Dat betekent toch dat in het
rapport aan alle randvoorwaarden is voldaan."
Ondertussen is de gemeente
druk in overleg met de Strandpachtersvereniging om te kijken wie als kandidaat voor de
jaarrond-openstelling naar voren kunnen worden geschoven.
Wim Pischer, voorzitter van de
Strandpachtersvereniging,
heeft vooral een nuchtere kijk
op de zaak: „Als we met de
proef mogen starten, dan begint het eigenlijk pas echt. Er

ZANDVOORT - Een 42-jarige Haarlemmer heeft vorige
week woensdag een bekeuring
gekregen voor het rijden onder
invloed van alcolhol. De man
werd op de Kostyerlorenstraat
aangehouden Bij een ademtest werd een promillage van
ongeveer 1,28 geconstateerd.
Hij heeft een rijverbod gekregen van zes uur.
ADVERTENTIE

THE
PERFECT
STORM

komt veel bij kijken. Ik betwijfel het of we volgend jaar wmter al open kunnen."
„We moeten bouwvergunningen aanvragen. We moeten
een selectie maken welke
pachters het aandurven in de
winter open te gaan. Er moeten niet teveel paviljoens open
gaan. We moeten nadenken
over het imago en de kwaliteit
van het paviljoen. Ga zo maar
door. Er zitten nog heel wat
hobbels op onze weg voordat
we kunnen beginnen."
De deelnemende paviljoens
worden gewoon op houten palen gebouwd. Verder moeten
ze aan een aantal bouwkundige voorwaarden voldoen. Alle
risico's van jaarrond-exploitatie zijn voor rekening van de
exploitanten. De proef in
Zandvoort duurt vijf jaar en
wordt na twee jaar geevalueerd.

TODO SOBRO
MIMADRE
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Eerlijke Rode en witte wijn
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van 17.00-17.00 uur
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dag geopend voor

Nu ter introductie
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Geopend ma. t/m vr. 8.30-20.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7, 2041 CN Zandvoort, Tel. 023-5732530
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brunatr1 Bruna Balkenende

In het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam
worden ernstig zieke kinderen behandeld.
De behandelingen zijn bijzonder intensief en • "
in veel gevallen betekent het een langdurig ^ s
verblijf in het ziekenhuis. En dat is beslist ' . "< '
geen pretje.
•
'
Gelukkig zorgt Emma TV 'ervoor dat het
''-\~'
verblijf van deze ernstig zieke kinderen wordt,
opgevrolijkt. Er worden elke week drie •
fantasierijke TV programma's gemaakt vóór, ;^-N
en dóór de kinderen zelf. jin dat zorgt VOOJQ .
de afleiding die bikkelhard nodig is.
" :}
Maar het maken van de TV-programma's köstV,,
handenvol geld. Terwijl dit liefdewerk sinds , - 'jaar en dag gratis en geheel belangeloos wordt
gedaan door zo'n 50 toegewijde vrijwilligers!; ;',
Er zijn dus genoeg vrijwilligers maar veel.te weinig sponsors.
-•
Daardoor is de bodem van de kas in zicht. • En dat zou dus kunnen betekenen dat ernstig *
zieke kinderen het binnenkort zonder hun "
Emma TV moeten stellen,
U begrijpt natuurlijk wel, dat we zoiets niet
mogen laten gebeuren. Vandaar dat de ' Sponsor Loterij samen met de nieuwsbladen van Weekmedia en een aantal
.
•winkeliers en bedrijven bij u in de buurt een ,
grootscheepse actie voeren. Van elk lot van
10 gulden gaat maandelijks 5 gulden naar ;
Emma TV. Dus sponsort u mee met zoveel , mogelijk loten, zodat Emma TV de komende jaren geen geldzorgen meer heeft en alle zieke
kinderen hun Emma TV kunnen houden.

Welke Joodse moppentapper
werkte in De Doofpot £
l
Max Tailleur
'2
Farce Majeure
3
Mikado

Grote Krocht 18 - Zandvoort
Tevens verkoop en reparatie van gouden sieraden

DE GEHELE MAAND

"Oud Zandvoort
vanuit de lucht"

OKTOBER

éénmalige oplage 1000 stuks

Bij welk kaartspel komt men de
Nel tegen £
1
Black Jack
2
Bridge
3
Klaverjassen

t?

reeds verkocht in 1 week
Wat wordt elk jaar groots opgezet, gevierd, in Rio de Janeirof
1
Sint Maarten
,
2
Sinterklaasfeest
3
Carnaval
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Speciale aanbieding

Boter malse
Verse Rib eye
of Entrecôte

Koop üv oktober

500 gram

cera/

14,95

20%

Vanaf heden voorlopig op woensdag gesloten

- 023 57ÏN90 6?

*in de vorm van een kadobon

Chateaafiriancf

Haltestraat 2D, (Jupiterpassage), 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023 - 573 22 18, Fax: 023 - 573 80 47

B L O E M E N S H O P
Haltestraat 10e, 2042 LM - Zandvoort - tel.: 023-5719775
...BLOEMEN, PLANTEN, BLOEMBOLLEN,
TUINPLANTEN, VAZEN, POTTEN, RIET,
KERAMIEK, DECORATIES, KRANSEN

Een vaasje, een windlichtje
en een bloemetje

15,een leuk kado!
Winkelcentrum Jupiter (naast Blokker)

Ik doe mee. Helpt u ook!
WillekeAlberti

^ ^>
LUXE BROOD EN
BANKETBAKKERIJ

Ambassadeur Nederlandse Sponsor Loterij

Emma TV is al sinds 1981 het televisiestation van het Emma Kinderziekenhuis
AMC in Amsterdam. Emma TV verzorgt
wekelijks voor, door en samen met de
kinderen live televisie-uitzendingen vanuit
een kleine studio in het AMC. Alleen
dankzij giften kan Emma TV bestaan en
kan apparatuur vervangen worden om de
programma's vóór en dóór de
kinderen te blijven maken.
..

Paap

Opgroeien voor Galg en
1
Wall Street
2
Rad
3
Zwart

Wat is de voornaam van de
voetballer Tahamata-r
1
Simon
2
Johan
3
Arie

Heerlijk, Helder ..
1
De Donau
2
Melk
3
Heineken

Grote Krocht 28 - Zandvoort

SPECULAASTAARTJE

Bij afname van 2 kilo
honden/ of kattenvoer

normaal 7,95

GRATIS
een opbergbus

6»
Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein 2 5712865
Pasteurstraat 4
5731967

a .•

.Welke omroep werkt met een
; kompas £
1
De TROS (tv gids)
2
VARA
3
PSV

De kranten van Weekmedia zijn: Amsterdams Stadsblad - de Nieuwe Bijlmer - Nieuwsblad Gaasperdam - Diemer Courant - Euitenveldertse Courant - Amstelveens Weekblad

i)
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NEDERLANDSE

Passage 32-34
<
2042 KV Zandvoort
Tel.nr. 023 - 571 61 78

Heeft u ook wel eens

:
,

GEEN ZIN OM TE KOKEN?
En pizza en Chinees kunt u
ook even niet zien?

Wie hoort bij Ot £
1
Mama Loe
2
Sien
3
Arnhem

Hoe helpt u Emma TV£ ^ LOTERIJ

Dan hebben wii de oplossing voor U.
Wij bieden nu de mogelijkheid om
al onze hoofdgerechten van onze
:
menukaart af te komen halen.
Gewoon lekker thuis eten zonder eerst uitgebreid
in de keuken hoeven te staan.
Als u van te voren belt, staat alles voor u klaar.
' Graag tot ziens, wij staan altijd tot uw dienst.
anders 2,50 bezorglcosfen

Keuken geopend van 11.00 tot 21.30 u.
Donderdags gesloten

Tafels op maat voor u gemaakt
In oud of nieuw grenen, kersen of Spaans eiken

4 Tl,
sr ' ' b

fjl-ï tó«\ «&
ja-'.ï.'TiiUi

"W3S

Van welke Romeinse oorlogsgod
draagt een Amsterdamse
voetbalclub de naam £
1
Ajax
2
Neerlandia
3
Feyenoord

The
lUlusic Store
Kerkstraat 8
Zandvoort

Rozenobel Antiek

Zo doet u. race aar» cle prijsvraag
& U neemt minimaal l lot in de Nederlandse Sponsor Loterij
(aangeven op de antwoordbon)
- U beantwoordt de 10 vragen. Ónder iedere vraag staan 3
antwoorden. Kies het goede antwoord en noteer het bijbehorende
cijfer op de antwoordbon. Tel de gevonden getallen bij elkaar op en
noteer de uitkomst in het vakje 'TOTAAL'.
c
Knip de bon uit en stuur hem uiterlijk op maandag in een
enveloppe (geen postzegel nodig) naar: Het
Parool/Weekmedia, Toren 10.26, antwoordnummer 10060,
1000 PA, Amsterdam. Vermeld in de linkerbovenhoekEMMATV.
° U kunt zo vaak meedoen als u wilt.

•'< Een lot kost u maar 10 gulden per maand. U doet minimaal
13 maanden mee. 50% van uw inleg komt rechtstreeks ten goede
aan Emma TV. Als u al lid bent van de Nederlandse Sponsor
Loterij is dit het moment om extra loten te nemen.

Deze aktie van Weekmedia en de Nederlandse
Sponsor Loterij loopt vijf weken lang in deze krant van
11 oktober t/m 13 november 2000. De bovenstaande
spelregels zijn wekelijks geldig. Extra kansen:
wilt u uw kansen op dit prijzenpakket vergroten, doe dan meerdere weken mee door per
keer opnieuw een lot te kopen, de vragen
te beantwoorden en de bon in te sturen.
"> Op 29 november ziet u in deze
krant de uitslagen. Over de uitslag van
deze prijsvraag kan niet
gecorrespondeerd worden.

Ws/; kïïiat u wSïmesa^
'~ Als deelnemer aan deze
prijsvraag maakt u kans op schitterende
sieraden, zoals te zien op deze pagina
of een gloednieuwe Skoda Felicia ter
waarde van ƒ21:495,-\
~ Verder maakt u kans op alle
maandelijkse plus wekelijkse prijzen van

Ook voor inkoop van antiek en inboedels
Gasthuisplein 6 Zandvoort - 023-5731787
Open van 12.30-17.30 uur
Ook zondag. Dinsdag gesloten

DEZE AUTO WORDT U AANGEBODEN DOOR
S-Point Amsterdam tel. 020-4301710

Lampen precies op
maat gemaakt.

Ja, ik ml déze s^

in de winkel
£
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Lionel Richie - Renaissance
Tevens div. verlichting o.a. Tiffany, antieke kasten, in mahonic,
grenen of eiken, nachtkastjes, kapstokken, schilderijen en veel
klein antiek

de Nederlandse Sponsor Loterij waaronder de Thuisbingo van maar
liefst één miljoen gulden.

Tien gouden sieraden met een totale waarde
van ruim ƒ10.000,- worden u aangeboden door:

Helmut Lotti - Latino Classic
etk b\
DIAMANTAIRS • GOUDSMEDEN

Singel 320 1016 AE Amsterdam,
Tel. 020-6238125

Haltestraat 23c
ZANDVOORT

Tel. 023 - 573 30 03

Vul hier ttw antwoorden in!
Waag i Vraag 2

Oktober Menu:

3 Vraagt

Vraag 5 Vraaj> 6 Vraag 7 Vraap; 0

een royaal 4 persoons Family-menu
voor ƒ 57,95
inclusief uw gratis dessert:
een grote pot overheerlijke
Ben & Jerry-ijs naar keuze.

ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD AJNTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD

TOTAAL

NIEUW
Smakelijke Spare-Ribs menu
incl. aardappel-salade, patat en saus
voor slechts ƒ

NEDERLANDSE

19,50

LOTERIJ
KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

Najaars/winter
Beplanting
Bloembollen
Bemesting

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

tt A
ï &' J/•\,, ik sponsor Emma TV met (extra) loten, want dan heb ik meer kans op de
auto en alle andere prijzen.

Postcode:

Kruis hier het aantal lotnummers aan:

Strand
alleen!!

Lot 1:

Aalsmeerder Courant - Uithoornse Courant - de. Ronde Vener - Zandvoorts Nieuwsblad.

D l lot

Ik wil meespelen met de volgende lotnummers
Bepaal uw eigen lotnummer!
Lot 2:
Lot 3:

X

X

X

150.00.50

Adres:

Zandvoort
meer dan

D 2 loten

l mevrouw

Naam:

Ik speel mee voor:
EMMA TV - code 2850
D 3 loten

CD de heer

Bij elk lot voegt
de Sponsor
Loterij de drie
laatste cijfers toe.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging voor minimaal 13 trekkingen (inclusief de
extra trekking) ƒ 10,- per lot per maand (totaal ƒ130,- voor een jaar) van
nevenstaande rekening af te schrijven. Deelname houdt in aanvaarding van het
reglement, op aanvraag verkrijgbaar: tel. 0900-3001400 (35 cpm).

Plaats:
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,tel:
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening

Bon in ongefrankeerde envelop opsturen aan: Het Parool/Weekmedia, Toren 10.26, antwoordnummer 10060, 1000 PA Amsterdam. Vermeld in de linkerbovenhoek Emma TV.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.
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WETEN WAT JE
KUNT KOPEN

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk
voor dijken, vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel en de Vecht en in het
Gooi. De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) voert de werkzaamheden van het hoogheemraadschap uit, DWR heeft kantoren in
Amsterdam en Hilversum.

U weet riet precies, *o'n beetje
of nauwelijks. Wat U in ieder
gevat weet is dat U een beslissing gaat nemen die gedurende
lange lijd invloed zal hebben op uw leven.
Daarom is een professionele kijk op de
(on)mogelijkheden van
groot belang.
De VBO VastgoedAdviseur weet waarop
U moet letten, waarmee U rekening moet
houden én wal de
consequenties zijn.
Want de VBO Vastgoed-Ad viseur slaat

Beleidsbegroting 2001
Op donderdag 2 november vergadert het algemeen bestuur van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht over de beleidsbegroting 2001. Deze geeft onder andere informatie over de hoofdlijnen van het beleid, de raming van de beleidsposten en de
tarieven van de waterschapsbelastingen. Het tarief vcrontreinigingshefflng 2001 wordt op 2 november apart aan het bestuur ter vaststelling aangeboden. Het bestuur stelt in haar vergadering van 21
december a. s. de tarieven van de ingezetenomslag en de

vmnnitf.expert.nl

midden in de praktijk. Daar kuni
U van profiteren wanneer U wilt
weten wat U kunt Kopen...
De VBO is een bundeling van
zelfstandige vastgoedadviseurs die zich kenmerken door betrouwbaarheid en vakmanschap. De onafhankelijke VBO kent een
eigen gedragscode
en tuchtcollege, alsmede gezamenlijke
voorwaarden en
advies-tarieven.
Let daarom op dit
label; in uw eigen
belang.

WAP

Let op dit label!

waterschapsbelasting voor eigenaren vast.

• Vibrafunctie
• Abonnement slechts 35,- per maand
• Incl. 120 belminuten per maand
(te gebruiken voor bellen naar vast,
mobiel en voicemail, SMS en WAP!

VOORDEEL.

UW VBO VASTGOED-ADVISEUR BIJ UITSTEK:

Inzage

DUTCHTONE
ALLIN 12O +
SIEMENS C35i GSM +
WAP

Voorafgaand aan de vergadering van 2 november ligt de ontwerpbeleidsfaegroting tijdens kantooruren van woensdag 18 oktober tot

• GEEN

• DUAL BAND

en met dinsdag 31 oktober ter inzage op de vestigingen van DWR
aan de Larenseweg 30 te Hilversum en de Spaklerweg 18 te

a

AANSLUITKOSTEN
dutchtone

Zaterdag geopend

Amsterdam. Als u zelf over een exemplaar van de Beleidsbegroting

van 10.00-17.00 uur
Zondag de gehele dag
, geopend voor

2001 wilt beschikken, kunt u dit aanvragen bij DWR, afdeling
Communicatie tel. 035 647 ?6 25, De kosten bedragen ƒ 50,-. Een
Aan- en

samenvattingvan de beleidsbegroting 2001 is gratis.

ER ZIJN RUIM 2OO EXPERT-WINKELS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

bezichtiging'eigen panden

verkoop
huur - verhuur

Inspraak

• Haarlem Gedempte Oude Gracht 5-9 •

taxaties

beleggingen

Tot en met dinsdag 31 oktober 2000 kunt u schriftelijk bedenkingen
indienen bij het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht,

Geopend ma. t/m vr. 8.30-20.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7, 2041 CN Zandvoort. Tel. 023-5732630
E-mail: all round.vastgoed@worldonline.nl

Postbus 1061, 1200 BB Hilversum.
Hilversum, 18 oktober 2000
Hoogheemraadschap Amstel, Cooï en Vecht
Postbus 1067
1200 BB Hilversum

J E E P

I N T R O D U C E E R T

DE

N I E U W E

G R A N D

C H E R O K E E . D e robuuste limousine

m e t e e n o n g e k e n d u i t r u s t i n g s n i v e a u : o n d e r m e e r e e n I n f i n i t y g e l u i d s i n s t a l l a t i e m e t b e d i e n i n g op
het

s t u u r , cruise c o n t r o l , twee

uitvoering bovendien

een

Dual

airbags, ABS en elektrisch
Zone

infrarood

verstelbare stoelen,

In de Limited

k l i m a a t s y s t e e m voor i n d i v i d u e l e

temperatuur-

regeling, boordcomputer en -optioneel- een nieuw ontwikkelde 4.7-liter V8 motor. Er zijn m a a r '

UWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
UERUAHG1N6

weinig l i m o u s i n e s die

dat

b i e d e n . En er

is er zelfs maar één

die

daar Jeeps

legendarische

v i e r w i e l a a n d r i j v i n g aan toevoegt: de n i e u w e Jeep Grand Cherokee. Nu bij de Chrysler-Jeep dealer.

Meubelstoffeerderij
A. Tesselaar

Jeep
T H E R E'S O N L Y O N E

Vrijblijvende prijsopgave
CHRYSLER HEEMSTEDE

Wij zijn dealer van o.a.
Chivasso en Kobe

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30

Tel. na 18.00 uur 5712204
overdag 5516355/06-10737052

Jeep Grind Chcrokci

-17.30 uur.

Zaterdag 10.00 -17.00

uur.

laf f 109.490,-. (Afgebeeld; Jeep Grand Chcrokci Limited 4.7i vanaf f 132.995,-.) Prijzen incl. BTW', af importeur, e*cl. koslen rljkhar maken en verwijderinssbijdrage. Leaieprijs op aanvraas bij Chrysler Fir nee: 030 - 605 98 71.
Bel voor mi er informatie DaimlerChrysler Nederland B.V., 0347 . 36 34 00. Wijzigingen voorbehouden. I n t e r n e t , www.chryslcr.nl

Stuur nu de bon in want de Miljoenenjacht is begonnen!

Win de Straatprijsl

Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen!
Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 (99 cpm)
Belprijzen ven deze week

2811

TI-

in Reeuwijk

met

' Grundig DVD speler
• Speciale Postcode Laaf
• Grundig TV + meubel
• Siemens Porsche
design set
• Rally rijvaardigheidscursus

Alleen bij d<e enige echte
M at rasse n hal in B reu kelen
nrïidctewselctor, nelcsteur», knielcnilc, 2 motoifig «&nt 3 jaiau»-;j

5 winnende loten

f 25.000,voor elk lot
en voor

2811 TL OOI
extra: een

BMW!

W-- ' '

www.postcodeloterij.nl

RTLText882

Gaston Starreveld verraste een van de winnaars in Reeuwijk met ƒ 50.OOO.

Alleen in
90x200

Keiharde guldens

Zetfouten voorbehouden

Elke week valt ergens in
Nederland de PostcodeStraatprijs. Dit betekent
elke week 25.000 gulden
voor élk lot in de winnende postcode. Plus voor één
winnaar een BMW! Deze
week hebben de winnaars
in Reeuwijk samen
125.000 gulden gewonnen
plus de BMW! Volgende
week kunt u de winnaar

zijn! Als u nu de bon
instuurt pakt u meteen uw
kans op alle miljoenen
in de Extra Trekking op
3 november. In het bijbehorende, spectaculaire
programma Domino Day
zullen gigantische prijzen
vallen. Waaronder de speciale PostcodeStraatprijs van maximaal
3,1 miljoen gulden, de

Wijkprijs van maximaal
3,1 miljoen gulden en
voor één winnaar gegarandeerd 1 miljoen!
Kijk voor meer informatie
in de mailing in uw brievenbus. En stuur vandaag

de bon in!
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

>

D 3 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
D 2 loten a ƒ 15,-inclusief JackpotVerdubbelaar
D 1 lot
a ƒ 15,-inclusief JackpotVerdubbelaar

Van 20 t/m 29 oktober
staat de Postcode
Loterij op de Zuid
Nederlandse Beurs in
Eindhoven. Neem deze
, bon mee en ontvang
ƒ 5,- korting op de toegangsprijs!

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand
de inleg voor de maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
de Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven.

"*" ~ ^
' potenset', ^elektrische bodem

'

Kei harde gu Idens

X"

Bed Re i na.
j
Compleet
• ' • •• •' ' " '•'••-1
•'• • • • " " . •'. • • • '
•
• .-'m

H

MT

'ïvtl

Inclusief bodem + matras f

II 4O x 2OO

(i bi n n en ve r i ng + stab i l i sator )

28 lats
elektrische bodem
Exclusief
pbtënset

+ Polyether Matras

Naam:.

Keiharde guldens

Adres:.
Postcode:

i,**, U,

(Post)bank
nummer:

Datum:
«Handtekening:

Vv

f', *f".

'A"A

Keiharde guldens

-AR'I

Tim"
t- .

'E ELEK^rFtlSCI-iE L/KT"TEIMBODEM 4>VctT'^
, i»tó»^lr«Swfe«»ll>aur«» mïdelcsnselctroi-, rtelcsCeun, Icnielenïlc, 2 rriotor-lgj csr»'3 jsiuau»-:

150.00.10

^LOTERIJM

De Natrassenhal uft Breukelen

Alleen op woensdag 18, donderdag 19, vrijdag 20, en zaterdag 21 oktober 2000
OPENINGSTIJDEN:

WWW.POSTCODELOTERIJ.NL
De totôrij Is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justltla
onder nummer L.0.890/0098/831.5 d.d. 19/1 a/1997.

28lats
A0

;ji«^sS™'

,D de heer, ,, D mevrouw;

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-

• NATIONALE •

"

28 lats

Plaats:.

A.u.b, uwkeuza aankruisen en verder invullen in blotttetters. Deelname houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaartif Ledenseryice,tel.
0300-300 1500 (35 cpm).

l!

Aanbieding!

IK WORD POSTCODE-MILJONAIR!
Ï K J3, ik wil kans maken óp alle prijzen van de Nationale Postcode
Loterij, inclusief de miljoenen op Domino Day, de Postcode-Kanjer ,' .
van minstens 37,2 miljoen, de Jackpot tot 21 miljoen, de
Straatprijzen en de Ungoprijzen, Hiermee steun ik 28 goede doelen." -

:

• ; • -^ Sif ' Exclusief

OP=OP

NOS Teletekst 550/551^

Uitslagenlijn:
0909-0088 05 cpm)

•

Bon uitknippen en in een envelop (zander postzegel) opsturen naar;
Nationale Postcode Loterif, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

maandag 1100-17JO uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zatentagvan 10.00 tot 16.00 uur

Keulsche Vaart 3 A
Breuhelcn
Tel. O 346-164010

'
.
r"1 e t:
rn e; o r. er ri n
l O O O m .a c r a - s s o
B i n n e n v e i- i n' e - .
p o c l< ó c v e r i n g - ,
l n. c ö' x -' <

GRATIS PARKEREN ^^•GRATIS BEZORGEN
n o r m a. c r a s

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Han Sakes

woensdag 18 oktober 2000

Blik door brievenbus was genoeg

ZANDVOORT - Wie nog een
optreden wil bijwonen van
Han Sakes in La Bastille, moet „Hebben jullie misschien een tas gevonden," vraagt een
snel zijn. Donderdag geeft jonge vrouw achter een kinderwagentje. Ze staat aan het
deze 1,50 meter grote show- begin van de Rozenobelstraat, in de oude dorpskern van
man met 'lullenhoed' hier zijn Zandvoort. De twee kleine witte huisjes voor haar, vormen
laatste show. Zondag houden de opmaat naar de rest van het schilderachtige straatje dat
namelijk de eigenaren Mat- schuin naar beneden loopt en steeds smaller eindigt met
thieu en Michel van La Bastille rechts eetcafé de Klikspaan en links café Buddy's in de
hun afscheidsfeest. Sakes be- Haltestraat. Weg is daar ook de betovering van het uit
gint om 21 uur. De show is gra- Swiebertje weggelopen atmosfeertje, van kleine raampjes
tis. La Bastille staat aan de en rode pannendakjes en scheve klinkertjes en sierlijke
Haltestraat 58.
hofjes.

Boekenbeurs

ZANDVOORT - De Mariabasisschool houdt weer een
boekenbeurs. Wie boeken
kwijt wil, kan zich in verbinding stellen met Laura van der
Storm (571.7441) of Marion
fheunissen (571.7165). Wie
boeken wil kopen, is 15 november van 9.30 tot 13 uur welkom
op de Mariaschool. Het aanbod is ruim. De meeste boeken
kosten een gulden.

Glas schilderen

ZANDVOORT - Tijdens de
herfstvakantie viert aktiviteitencentrum 't Stekkie de hele
week feest voor kinderen tussen de zes en dertien jaar. Zo
worden er maandag allerlei
films gedraaid. Voor de doeners kan er glas worden beschilderd. Tijdens de diverse
activiteiten over de week verspreid, wordt limonade verzorgd. Alle activiteiten beginnen om half twee 's middags.
Voor meer informatie: Sibbe,
tel. 571.7113.

Fietsexcursie

ZANDVOORT - De boswachter van Natuurmonumenten geeft op zaterdagmorgen een fietsexcursie. Tijdens
de excursie vertelt de boswachter over het stuivend
zand in de duinen. De kosten
bedragen voor niet-leden vijf
gulden en voor kinderen één
gulden. Voor leden van Natuurmonumenten is de fletstocht gratis. Belangstellenden
dienen zich vooraf aan te meiden, tel. 023-541.1119.

J

EFFREY VAN Doorn en
zyn buurman Co Antenbrink plamuren de vensters van het waarschijnlijk kleinste huisje van
Zandvoort. Als Jeffrey de
vraag van de vrouw bevestigend beantwoord, kan ze haar
geluk niet op, ondanks dat
haar geld wel uit de tas is verdwenen. Haar autosleutels en
andere persoonlijke bezittingen zaten er namelijk nog wel
in. De tas was door de dief op
de stoep bij Co achtergelaten
vertelt Jeffrey. „Hij wilde vanmiddag de tas terugbrengen,
maar ze heeft ons toevallig nu
zelf al gevonden," verklaart hij
terwijl hij de laatste plamuur
aanbrengt.
Met de buren heeft Jeffrey
een hechte band en ze helpen
elkaar met klusjes. „Ik heb bijvoorbeeld al drie maanden een
ladder in mijn tuin liggen van
de overburen en Co en ik hebben nu het huisje van een overbuurman geschilderd, want
zelf woon ik op nummer 18."
Zijn eigen huis ziet er, op de
half afgeschilderde goot na, picobello uit. „Ik kon helemaal
niks, maar ik heb alles van Co
geleerd," zegt hy terwijl hij zijn
lieflijke tuintje showt.
„Ik vind het een heerlijk
buurtje: lekker rustig en gezellig. Ja er lopen hier wat meer
toeristen rond, maar dat vind
ik juist wel leuk. En er heeft
nog nooit' iemand aan rrdjn
'opje' (zyn bordes dat over de
hele breedte van het huis
loopt, NvK) gezeten."
Mevrouw Citroen, de overtauurvrouw, steekt net de sleutel in het slot van haar tuindeur. Ze heeft een bos bloemen in haar hand. Een beetje

verlegen vraagt ze of Jeffrey
misschien tijd heeft om in de
zomer bij haar het huis van
buiten te komen schilderen.
„Probeer het," zegt Jeffrey
geestdriftig. „Als ik tijd heb,
heb ik tijd." Joviaal neemt hij
afscheid.
Als de tuinpoort openzwaait,
lacht je een grote sprookjesachtige tuin je tegemoet. Je
waant je direct op het platteland in de Betuwe. Meneer Citroen staat op een laddertje tegen een elzenboom en zaagt
een tak af. „Dit is de enige plek
in Zandvoort waar zwarte elzen groeien," vertelt Arie Citroen. „Ek heb ze zelf dertig
jaar geleden geplant, toen we
hier kwamen wonen. In de winter zitten hier wel zestien verschillende soorten vogels."
„De tuin was toen nog hélemaal ommuurd door oude huizen. De gemeente wilde alles

afbreken en plaats maken voor
friettentjes en goudsmeden,
maar daar heb ik een stokje
voor gestoken. Ik heb toendertijd 1100 handtekeningen verzameld en aangeboden op het
gemeentehuis."
Op die manier verijdelde Ci-

Fucking Amal

Lady's Day

ZANDVOORT - In het Holland Casino is het vanavond
(woensdag) Lady's Day. De
dames betalen vanavond geen
entree en het eerste drankje is
gratis.
Van 19 tot 24 uur is er een
optreden van Mike Silk, tussen
20 en 24 uur wordt uitgelegd
hoe je blackjack speelt.

YAKDE

Luca

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en geen pauze
tussendoor. Vanavond: 'Fucking Amal'.
tTTJ ucking Amal' is een eigentijdse film over verlangen, vreugde
.T en verdriet bij jonge pubers.
De veertienjarige Elin en haar tienervrienden wonen in het
Zweedse dorpje Amal waar nooit iets gebeurt. Totdat Elin op
het verkeerde feestje belandt en zich laat verleiden tot een actie
waar ze zelf de gevolgen niet van overziet.
Agnes vindt dat ze te weinig vrienden heeft en vertrouwt haar
geheimen toe aan een elektronisch dagboek. Het verjaardagsfeestje dat haar moeder organiseert dreigt uit te lopen op een
drama totdat de populaire meiden uit Agnes' klas zich melden
en de avond een merkwaardige melding krijgt.

Mannelijke, tweedejaarsstudent 'hondengedrag* is op
zoek naar gratis woonruimte
ia rustige omgeving. Delen van
appartement met andere bewoners geen probleem. In ruil
voor kost en inwoning' een
maatje voor het leven. Ach ja,
Luca is nu anderhalfjaar en zit
dus nu in zijn tweede jaar. Een
puppencursus heeft hij al genoten en de basiscommando's
kent hij. Echt heel lang is Luca
nog niet te gast in het dierenasiel, maar wat is er fijner dan
een eigen plekje. Vandaar een
«proepje voor deze niet al te
grote kruising. Kruising wat?
Kruising speels en aandoenlijk. Luca speelt graag met andere honden, alhoewel hij
soms wat snel onder de indruk
is. Andere huisdieren zoals
katten? Geen punt bij Luca.
Er zijn kleine of grote kinderen? Ook geen punt bij Luca.
Gewoon te ideaal voor woorden, Luca bewaakt zelfs het
huis. Maar waarom zit Luca
dan in het asiel? Luca kan snel
onder de indruk zijn van (onverwachte)
gebeurtenissen in
2
un omgeving. Is Luca echt
angstig, dan kan hij een plasje
aoen. Dat is alles. Overigens is
<ut met een beetje begeleiding
ea geduld wel te verhelpen.
Kortom een jonge en speelse
Hond. Interesse? Luca is te
pst bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net
a
's alle andere loges, een
nieuw thuis. Informatie: KenQemer
Dierentehuis Zandv
oort, Keesomstraat 5, tel.
S'1.3888.

Alarmnummer; 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(CPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Na 20
uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe 18 en don 19 oktober
geldt: avonddienst (18-20 uur)
Zeestraat Apotheek, (tijdeüjk
gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a, 5713073. Voor vrij 20
tot en met don 26 oktober

Periode 7-13 oktober
Geboren: Cher, dochter van
Wilhelmus Johannes Gerardus
van der Zwaan en Astrid Gerdina Enzendorfer; Joey, zoon
van Serge van Lent en Mandy
Marinda Tjallinks.
Ondertrouwd: Frans Alexander Keur en Karin Geertruda

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Carmina Burana op tv
De Carmina Burana, georganiseerd door Classical Concerts
Zandvoort, was zó'n spektakel dat zelfs tv-zender BNN dit wil
uitzenden. Hoewel het een beetje een moeilijke tijd is, wordt het
concert vrijdagmiddag om 16 uur uitgezonden op Nederland 2.
Tijdens deze uitzending is de volledige dag nog eens te volgen.

Kijkje in de keuken

Meneer en mevrouw Citroen genieten van hun paradijselijk stukje eiland in hartje Zandvoort
André Lieberom

troen mede de sloopplannen
voor zijn eigen optrekje uit
1880. Behalve het weelderige
groen, valt een hanekop gemaakt van veelkeurige rnozaïeksteentjes op in de grote bin-

nenplaats. Het blijkt een geschenk van de inmiddels overleden kunstenaar Bouhuys. Hij
en zijn vrouw Nel Klaassens
maakten behalve beeldjes en
schilderijen (waarvan er ook
veel terug te vinden zijn in het
huis van de familie Citroen)

mozaïekfiguren.
„Ze hadden ruzie gekregen
en toen heeft hij die vogel van
Nel aan diggelen geslagen,"
lacht Arie nu nog om de driftbuien van zijn goede kennis uit
het verleden. Als hun bijtende
hond Sam veilig op de vide zit,
rolt binnen het ene vermakelijke verhaal na het andere over
tafel. Vooral over de vorige bewoner, Klinkenberg, weten ze
veel te vertellen.
Zoals dat hij de huursters in
het donker opwachtte in het
toilet, zodat zij nietsvermoedend in het donker op zijn
schoot gingen zitten,' dat hij
ooit een flink pak rammel had
gekregen van de grootvader
van mevrouw Citroen die
jachtpzichter was en hem betrapte bij het stropen en dat
hij na de oorlog zijn huisje in
Drenthe in de fik stak, omdat
zijn vrouw weigerde mee terug
te keren naar Zandvoort. Met
veel verve en gegrinnik haalt
het echtpaar deze anekdotes
op.

Expositie in Stijlkamer

ZANDVOORT - In de Stijlkamer van de Modderkom aan
het -Kerkplein is nog tot 29 oktober werk te zien van José van
Waarde en Rina Suijkerbuijk.
José maakt schilderijen op
doek in olieverf en acryl, Rina
beelden en keramiek.
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IJssalon verkoopt
in de winter
badkamermeubilair
ZANDVOORT - Wat 'creatief ondernemen' betekent,
weet Hans Baars (30) van pizza- en ijssalon Ben & Jerry's
als de beste. De slappe winterperiode moet financieel overbrugd worden dus besloot
Hans een radicale stap te nemen. Van oktober tot het voorjaar 2001 maken zijn oublies en
quattro stagione plaats voor
badkamermeubilair.
„De branche op zich is voor
mij niet vreemd hoor," legt
Hans uit. „Ik kom oorspronkelijk uit Rhenen en heb jaren bij
de importeur Bri^ant in Maurik gewerkt. Ik was natuurlijk
al een tijd bezig om iets te vinden om die winterperiode rendabel door te komen. Vooral in
een badplaats loopt de klandizie in de winter drastisch terug
terwijl je vaste lasten gewoon
doorgaan. Ik heb mijn vroegere werkgever benaderd en zij
waren gelijk enthousiast om"
mijn pand en mijn knowhow in
te huren om hun producten te
verkopen."
BiHjant is een toonaangevend bedrijf in het zuiden van
het land dat sanitair importeert uit Italië en Spanje. Zij
leveren hun producten via een
uitgebreid dealernet. „In de regio Noord-Holland hebben wij
nog geen dealers," vertelt een
woordvoerder van Briljant.

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
-U-Uzakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuispleinl 2. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

e

„Eigenlijk zien wij het verkooppunt in de Haltestraat 24
als een ouüetvan ons moederbedrijf. Showroommodellen,
maar ook een speciaal als
stuntverkoop bedoelde import
wordt direct af fabriek aan de
klant aangeboden. Wij schakelen daarmee alle tussenpersonen uit en de klant voelt dat
voordeel in zijn portemonnee."
De kleine oppervlakte van
Ben & Jerry's is zeer uitgekiend ingericht met een uitgebreide collectie sanitair. „Wij
hebben echt voor ieder wat
wils," laat Baars enthousiast
zien. Een doe-het-zelf meubel,
een ruime sortering middenklasse badmeubels, maar ook
design en zeer trendy wastafels en accessoires zijn leverbaar.
Op dit moment barst het van
de woonprogramma's op televisie en ook op badkamergebied zijn er steeds weer nieuwe
trends. „Nou, ik ben wel blij

geldt: avonddienst (18-20 uur)
en weekenddienst (zat. 1112.30 en 17-18, zon. 11.30-12.30
en 17-18) door de Zandvoortse
Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185. In het weekend is de
Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en zondag de
hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

de Looze; Ivar Hanaseth en
Liza Anita Dewi AUing.
Getrouwd: Giovanni Nicola
Caffio en Debby Kroese; Howard John Miller en Mijrna Helen Joyce Dümpel.
Overleden: Adem Seckin Terzi
(30); Maria Helena Antonia
Vogt-Delhoofen (83).

Hervormde Kerk: zondag 10 uur ds. mr. J.W. Verwijs. Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur ds. L. Herlaar. Agatha Kerk: zaterdag 19 uur pastor D. Diüjves, zondag 10.30 uur pastor D. Duijves;
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 10.30 uur geen In de winterperiode loopt de ijsvcrkoop niet zo goed, daarom stort
dienst. Nieuw Unicum: zaterdag om 10.45 uur ds. M.J. Ridder. Hans Baars van Ben & Jerry's zich dan op de badkamcrintcrieuren

Naast van humor houden de
Citroentjes van kunst. Het
donkere huisje hangt vol met
schilderijen en er staan en hangen her en der kleine beeldjes.
Luid schalt er een Russische
opera door de achterkamer.
Niets in of om het huisje doet
denken aan het Zandvoort zoals we het nu van buiten kennen. Hier leeft het echtpaar Citroen op een paradijselijk
stukje eiland midden in het
centrum van het dorp.
Arie kocht het huis na een
buk door de brievenbus en wist
toen niet in welke staat het
was. „Toen ik het huis voor het
eerst zag, heb ik zitten janken
bij mijn moeder," vertelt mevrouw Citroen. „Het was een
stinkzooi met vuile matrassen
en kussens. De tuin werd als
vuilnisbelt gebruikt; er lagen
zelfs paardekoppen in begraven." Gelukkig kan ze er nu om
lachen, evenals haar man die
weer de tuin in loopt om verder
te zagen.
Nelleke van Koningsveld
met die ontwikkeling," lacht
hij en loopt naar een rek met
tegels. „Deze marmerlook tegels zijn nu helemaal in, een
mooie sierstrip erboven, ook
daarin bieden wij volop keus."

Belangstellenden konden donderdag een kijkje nemen in de
keuken van Huis in de Duinen.
Met witte schorten en mutsen lopen de koks tegenwoordig door
de keuken van Huis in de Duinen. De nieuwe wetten laten zich
streng gelden en alle maatregelen die de hygiëne moeten veilig
stellen, worden getroffen. Ook tijdens het kookproces zijn de
deuren beveiligd zodat er geen 'pottenkijkers' naar binnen kunnen.
Afgelopen donderdag waren de pottenkijkers juist van harte
welkom bij Huis in de Duinen. Tijdens deze Open Keuken klonk
live pianomuziek en liepen de mensen te watertanden bij de
meest heerlijke versnaperingen. Maar ook was de middag informatief: wist u dat er per dag 441 maaltijden verzorgd worden?
Een van de bewoonsters: „Ek loop regelmatig voorbij en dan ben
ik erg nieuwsgierig wat hier allemaal gebeurt. Daarom vind ik
het ook zo leuk dat we nu de kans krijgen een kijkje te nemen."
Hoofdkok Hans Meijer vindt het enerzijds erg jammer dat de
mensen nu niet meer zomaar kunnen binnenlopen: „Door de
invoering van de Hccp-hygiëne-eis is het een stuk minder gezellig in de keuken. Hierdoor raak je wel eens van de bewoners
afgezonderd. Wij proberen dit te voorkomen door bij zoveel
mogelijk activiteiten in het huis even onze neus te laten zien.
Zo'n open keuken vinden wij dan ook erg leuk."

Gouden Vis voor Mikhalkov

Hans is duidelijk in zijn element en pakt zijn oude beroep
soepel weer op. „Ik ben maar
vier dagen in de week geopend
maar mochten klanten 's
avonds een afspraak willen
maken, dan kan dat. Ook adviseer ik graag over de indeling
van de badkamer. En mocht
men bij mij geen keuze kunnen
maken dan is er altijd de mogelijkheid de showroom in Maurik te bezoeken. De levering is
a contant en direct uit voorraad of met een korte levertijd.
De installatie van het sanitair
moet men zelf regelen."
Hoe gaat dat straks in april
als de wastafels en kranen
weer plaats maken voor de pizza's en het ijs? „Ik blijf aanspreekpunt van Briljant. En de
klant krijgt niet alleen korting
maar ook garantie op de aankoop."

Nikita Mikhalkov ontvangt de Gouden Vis 2000

ZANDVOORT - Nikita Mikhalkov ontvangt op 8 november in
de cinema van het Circus uit handen van Thijs Ockersen tijdens
het Russisch Filmfestival, dat van l tot en met 8 november
plaatsvindt, de Gouden Vis, de Zandvoortste Cultuurprijs. De
vis is een onderscheiding voor het hele oeuvre van de Russische
acteur/regisseur. Hij maakte onder andere 'Burnt by the sun',
'Urga', en 'De Barbier van Siberië'.
Nikita Mikhalkov heeft bijna veertig jaar als acteur, scenarioschrijver, producer en regisseur het aanzien van de Russische
film bepaald. Thijs Ockersen en medejuryleden Thessa Mooij
van de Filmkrant en scenarioschrijver Vera Savina hebben derhalve besloten de Gouden Vis dit jaar aan Nikita Mikhalov toe te
kennen.
ZANDVOORT - Alex van
Eerder ging de door Victor Bol ontworpen vis naar nlmmaakden Bor is al sinds 1993 mede- ster Paula van der Oest voor haar film 'De trip van Teetje' en
eigenaar van Café Sesto Senso. naar Sylvia Kristel voor haar filmwerk in binnen- en buitenland.
Per l juli heeft hij zijn compagnon uitgekocht en gaat hij alleen verder. Bij deze gedurfde
stap hoort ook een naamsverandering. Op de gevel van zijn
pand op het Gasthuisplein
staat nu in neonletters geschreven: 'Café Alex'.

Sesto Senso
is nu
Café Alex

Personeelstekort drijft
winkelier tot wanhoop

„Ik zit al vanaf mijn achttiende jaar in de horeca," vertelt
van den Bor (31). „Het vak heb
ik geleerd bij mijn toenmalige
schoonvader die later hier mijn
compagnon zou worden. In
1993 hoorde ik op de Horecava
dat deze gelegenheid te koop
was. Een pracht locatie en het
was toen recent helemaal verbouwd, ik kon gelijk gaan
draaien. De slechte gezondheid van mijn compagnon
heeft hem nu doen besluiten
zich terug te trekken uit de
zaak. Tja, financieel is dat voor
mij een hele stap maar ook een
uitdaging."
Ook in de winter is Café Alex
open tot drie uur 's nachts. „Ja
hoor, ik heb zo'n uitgebreide
vaste klantenkring ik zie het
als service om ook in de 'slappe' tijd voor de trouwe klanten
open te zijn," legt de enthousiaste ondernemer uit. „Om de
twee weken heb ik live-muziek
op de vrijdagavond. Met overigens een heel gevarieerd genre
muziek. De ene keer Nederlandstalig dan weer rock of
blues, kortom voor ieder wat
wils. Ook van de pooltafel en
de darthqek achter in de zaak
wordt altijd gretig gebruik gemaakt door mijn klanten. Wie
weet organiseer ik binnenkort
wel een pool- of dairttoernooi."
Marleen Grotenhuis

ZANDVOORT - De middenstand in Zandvoort is
naarstig op zoek naar personeel. Het gebrek aan werknemers kost menig winkelier
omzet en klanten. Als oplossing wordt gedacht aan het
inschakelen van personeel
uit oost-Europa.
„Ik ben het behoorlijk zat,"
reageert Suna (29) eigenaresse
van kapsalon Serenay. „Ik ben
nu al meer dan een jaar op
zoek naar een goede kapster.
Gelukkig komt er volgende
week eindelijk iemand solliciteren. Maar op de eerste advertenties kreeg ik niet een reactie. Het betekent wel dat ik
nu zelf fulltime moet werken
als moeder van twee kleine
kinderen. Want de zaak moet
blijven draaien.
Marcel Horneman (37) bedrijfsleider van Traiteur en slagerij Chateaubriand heeft zelfs
zijn winkelopening aan moeten passen vanwege het persqneelstekort. „Het begint al bij
de bron, de interesse bij jongelui voor het slagersvak wordt
steeds minder. Bovendien lijkt
het wel of jongeren van nu niet
meer willen, niet gemotiveerd
zijn en eerst eens kijken hoeveel ze kunnen verdienen. Ik
moet nu noodgedwongen in de
winterperiode een dag dicht in
de week. Anders pleeg ik roof-

bouw op mijn vaste personeel."
Niet alleen de kleinere zelfstandige, maar ook het grootwinkelbedrijf kampt met het
probleem. „Ons vaste team
willen we niet teveel overbelasten. Het afschaffen van de
kocpavond is daar een direct
gevolg van. Ook de klantenservice is niet altijd meer bemand.
De vleeswarenafdeling is soms
zelfbediening," somt Marcel
van de Scheur, assistent-bedrijfsleider bij de Hema op.
„Sterker nog, er worden geen
nieuwe spullen besteld, want
ik heb geen mensen om de artikelen in de vakken te leggen."
Ans Alfering van Bibi for
shoes, runde altijd met haar
man de zaak. „Doordat hij ernstig ziek is geworden moet ik
noodgedwongen de zaak alleen doen. Ik werk zeven dagen
per week. Toen er eindelijk een
meisje reageerde wilde ze de
baan niet omdat ze in de zaak
niet mocht roken."
Van de Scheur: „Het enige
positieve is dat je steeds creatiever wordt in het zoeken naar
oplossingen. Wij proberen nu
om arbeidskrachten uit OostDuitsland en Polen te halen.
Wij bieden ze eenjaarcontract
en woonruimte. Hopelijk krijgen we fijne gemotiveerde
mensen."
Marleen Grotenhuis

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder m de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten Met verpleeg en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
HorgBalans Groep.
Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
i medewerker
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Ik werk als alphahulp bij ZorgBalans Thuiszorg en doe dat met .
veel plezier

Vrijstaand woonhuis met achterom, gelegen m centrum dorp, op loopafstand van het strand

INDELING
Entree, hal, badkamer met douche, toilet en wastafel, keuken, woonkamer, 2 slaapkamers

INDELING
Beg grond entree, vestibule, gang, woonkamer met
openslaande deuren naar tuin, kelder, toilet, keuken,
achtertuin op het oosten met schuur en achterom
1 • verd overloop, vaste kast met c v opstelling, 3
slaapkamers, badkamer, balkon

Gedeeltelijk gemeubileerd
Overdracht bij notaris verkoper
Voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
C V gas (1978)
Servicekosten ƒ 1 710,- per jaar

• Vanaf 1998 grotendeels gerenoveerd
• Zeer fraaie badkamer met ligbad, wastafel, aparte
douche en toilet
• C V gas
• Grondopp 138 m*

Vraagprijs, ƒ 249.000,-

Vraagprijs: ƒ 598 000,-

POSTSTRAAT3

ZANDVOORT

Nieuw te bouwen VILLA-APPARTEMENTEN m monumentaal pand in centrum van Zandvoort
Appartement 1
3-kamerapp op de begane grond met tuin en garage
Koopsom: ƒ 875.000,- v.o.n.
Appartement 2
3-kamerapp op de begane grond en de 1° verd met
tuin en garage
Koopsom: ƒ 895.000,- v.o.n.
Appartement 3
3-kamerapp op de 1'verd met dakterras en garage
Koopsom: ƒ 785 000,- v.o.n.
Appartement 4
3-kamerapp op de 2e verd met balkon, berging en
parkeerplaats
Koopsom: ƒ 720.000,- v.o n.

VONDELLAAN 12
ZANDVOORT
Woonhuis met achterplaats m gezellige woonomgevmg
INDELING
Beg grond entree, vestibule gang, trapkast met gasmeter, toilet, keuken, woonkamer
1 e verd 3 slaapkamers, waarvan een met wastafel
en vaste kasten, badkamermet bad, wastafel en toilet
Achterplaats op zuidoosten
Stenen schuur
Rondom dubbel glas
Voorbehoud toestemming erfgenamen
Verwarming via gaskachels
Warm water via gasgeiser
Grondopp ca 80 nf
Vraagprijs: f 449.000,-

.

Wij zoeken enthousiaste alphamedewerkers, zowel mannen als .
vrouwen, die willen werken bij (oudere) mensen thuis
Als alphamedewerker bent u m dienst van de cliënt U werkt
minimaal 3 uur per 14 dagen of maximaal 12 uur per week

Niets geeft meer rust..

Het salaris is netto ƒ 16,52 per uur voor 23 jarigen en ouder
Bent u ook gemotiveerd om dit werk te doen bel dan snel
naar onze alpha-afdeling telefoonnummer 023 - 521 34 21
(of e-mail mfo@zorgbalans nl)
Het enige dat ZorgBalans Thuiszorg van u vraagt is ervaring m
huishoudelijk werk en een dienstverlenende instelling

.

ZorgBalans

Thuiszorg

•

ZANDVOORT

BRUGSTRAAT 20

3-Kamer appartement op de begane grond met tuin
op het zuiden

Ik zorg ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven .
wonen
Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen'

ZANDVOORT

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 M Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet www zorgbalansthuiszorg nl
E mail info@zorgbalansthuiszorg.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

GA KRANTEN
BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor
kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er ook niet
elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg zijn
Interesse9 Bel 020-613 84 44 Dan kan het geld verdienen voor jou
al snel beginnen...

T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

intertanden sprelgroep

CORTVD.LINDENSTRAAT40
ZANDVOORT
Fraai onderh 2 onder 1 kap villa m schitterend urtz
over de duinen Fraai aangel voor- en achtertuin m
houten schuur Royale oprit voor 4 auto's + garage
IND Beg grond entree/hal, modern toilet, kelderkast, L-vormige zonnige living met zandstenen
schouw en gas open haard, mod keuken met app,
fraai trappenhuis Hele begane grond voorz vanwrtte plavuizen en vloerverw 1' verd overloop, waskam , slaapkam m vaste kasten, ouderslp kam ,
ruime mod badkam met bad, douche, 2e toilet en
dubb wastafel, 2 balkons 2' verd overl m vaste
kasten grote zolderkam (vh 2 kam), werkkam
Garage, verb tot app Studio met keuken, mod badkam m douche, toilet en wastafel, eigen cv-mst
•Tuin met sproei-mstallatie
• Alle ramen v v dubbel glas
• C V gas HR (1995)
• Grondopp 326 m2
Vraagprijs: ƒ 1.095.000,-

ZANDVOORT
HAARLEMMERSTRAAT 15
Zeer karakteristieke vnjst villa m zeer goede staat
met royale woonkamer met 4 openslaande deuren,
zomerhuis en oprit
INDELING
Beg grond entree, riante woonkamer met open
haard, openslaande deuren naar voortuin, semi
open moderne woonkeuken, toilet
1 e verd 4 slaapkam, wasruimte, opstelling voor
c v , mloopkast, mod badkamer met bad, douche,
toilet en wastafel
De beg grond en de 1e verd zijn belegd met brede
houten vloerdelen
Zomerhuis woonkam met keukenblok douche, toilet Slaapkamer op de 1 e verd , vliermg
• C V gas
• Grondopp 256 m'
Vraagprijs: ƒ 998 000,-

Wist u dat,
Cense & van Lingen niet alleen
beëdigd makelaar is, maar u ook
van een onafhankelijk financieel
advies kan voorzien?

... dan een goed besluit:
Cense & van Lingen voor alle zekerheid!

De financieel adviseur van Cense &
van Lingen adviseert en bemiddelt
kosteloos in hypotheken,
verzekeringen, beleggingen en
pensioen-/oudedagsvoorzieningen.

KONINGINNEWEG 11 ZW

CENSE&

Zij doen zaken met gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen en
financiële instellingen.

Voor spoedige indiensttreding zoeken wij

ERVARE1\rrqURINGCARCHAUFFEURS
Aanmeldingen en informatie
dhr H J Scholten/ mw M Staal

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT

School voor Filosofie

Verzorgenden voor de verkorte opleiding

Leisure & Pleasure

tot Verpleegkundige Hou je van je vak en heb je de

SCHOON VERDIENEN? Het verschil tussen goed en uitstekend schoonmaakwerk wordt niet

die voortdurend m beweging is en waar de patiënt en de zorg

bepaald door middelen maar door mensen. Vakmensen. Ter versterking van ons schoon-

vergelijkbare opleiding' In maart 2001 gaan wij van start
met een verkorte opleiding tot verpleegkundige kwahficatieniveau 4 Als je bovenstaande vragen met 'ja' beantwoordt,
dan hebben wij een plek voor jou De opleiding duurt twee
jaar Een goede begeleiding tijdens je opleiding staat voor

PARK ZANDVOORT
CRAN DORADO CROUP
"J)

ons voorop Tijdens de opleiding loop je stage op verschil-

Je krijgt een aanstelling voor de duur van de opleiding voor
36 uur per week (max ƒ 4178,- bruto excl ORT) Je studieuren worden dus doorbetaald Na het behalen van je diploma

je motivatie voor je sollicitatie en je arbeidsverleden te sturen of mailen aan Carla Noom,

Naast een goede beloning bieden wij een job
m een uitstekend restaurant met een prima
werksfeer.
Bel Yanie 023/5242464 of 53 1 4580
Zandvoortselaan 345 in Bentveld

Wat is de wereld waarin wij
leven?
Wie of wat ben ik eigenlijk?
Hoe vind Ik mijn weg?
Wat b de zin van mijn
bestaan?
Donderdag, 26 oktober om
20.00 uur
Toegang vrij
Van Eeghenlaan 21
Amsterdam

maakteam in Park Zandvoort - Gran Dorado Group, is ISS op zoek naar:

centraal staan' Ben jij ziekenverzorgende of heb je een

020 - 444 34 47 Je kunt solliciteren door een korte brief met

in de bediening en de keuken

Door Rob Stemp
IK BENHET LICHT

ambitie om als verpleegkundige m het VU medisch centrum

Voor meer informatie Irene Slootweg of Ellen Binnema, tel

(parttime) collega's m/v

Lezing en gedachtewisseling
Voor (oud) studenten en
alle geïnteresseerden

ISS Nederland is een dienstverlenende
organisatie op het gebied van schoonmaakonderhoud. ISS is o.a. gespecialiseerd in het
schoonmaakonderhoud van bungalowparken.

te werken' Vind je het leuk om in een organisatie te werken

als verpleegkundige garanderen wij je een vaste baan

authentiek Indonesisch restaurant
Wij zoeken

Vraagprijs: ƒ 345.000,-

TELEFOON023-S715 715 • FAX023-5 715747

lende verpleegafdelmgen in het VU medisch centrum

OOSTENRIJK TOURINGCARS B.V.
Verrijn Stuartweg 52, 1112 AX DIEMEN
Tel: 020 - 695 25 11

INDELING
Beg grond entree/gang, L-vormige woonkamer met
moderne open keuken (ca 1990) met openslaande
deuren naar de tuin op het westen met houten
schuur royale slaapkamer, kleine slaapkamer met
trapkast, badkamer met douche, toilet en wastafel en
aansluiting voor wasmachine
• Gaskachelverwarmmg

\LlNGEN

Voor een afspraak kunt u bellen van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot
17.30 uur.
Telefoon: 023-5 715 715

Van verzorgende
naar verpleegkundige.
Is een gerenommeerd touringcarbednjf dat
zich sinds 1922 bezighoudt met personenvervoer en bussen inzet voor uiteenlopende
werkzaamheden in binnen- en buitenland.
Zoals dagtrips, transfers, buspendels, meerdaagse reizen, Europatours etc

ZANDVOORT

Leuke benedenwoning met voor- en achtertuin, gelegen vlakbij het centrum van Zandvoort

dienst personeelszaken Graag
o v v vacaturenummer 2000 293
op je brief en envelop of als
onderwerp van je mail

VU'^medisch centrum

VU medisch centrum Postbus 7057 1007 MB Amsterdam E-mail
cnoom@azvu nl Voor meer informatie wwwvumc nl Het VU
medisch centrum is de nieuwe naam voor het VU ziekenhuis en de
faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit samen

VU medisch centrum. Kom verder.

A.dverte re n ?':: &e]^^

Met40resortsin
Nederland, Duitsland
en België is de
Cran Dorado Group
de grootste aanbieder
van bungalowvakanties m
Nederland De resorts
varieren van zeer
luxueus (met
subtropisch
waterparadijs,
restaurants enz)
tot comfortabel
eenvoudig Dynamiek.
mensgerichtheid en
betrouwbaarheid,
zowel voor haar
gasten als voor haar
interne organisatie,
karakteriseren
Cran Dorado

ENTHOUSIASTE SCHOONMAKERS
f »£**•*- • Wat vragen wij van jou?

^^
OlükS

• Een opgeruimd gevoel
'• Beschikbaarheid op maandag en vrijdag va1 ir? 10\ÖO tot 15.00
j/'"*!» •> x* j" * j Vf«- *
•f^j^SS>ÏKs^ jv^j * f

f

-•<" *•

uur

Wat hebben wij jou te bieden?
•
•
•
•
•

Opleiding in de praktijk
Een uurloon boven het minimumloon
8% vakantietoeslag
^
Gratis bedrijfsvervoer
Kinderopvang voor kinderen van 3t/m lljaargratisy-*|jp^v|*.

Hoe reageren?

Nieuwsblad

WKfi*?^ , rr . m^m
lemenmetöns ISS kantoorm
Indien je gei nteresseerd bent vragen wij je contact op féngmenniet
Zandvoort. Tel: 023-5730485
D^M^^l-

Vomar

Celsiusstraat 192

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5

Weekmedia

Gasthuisplein 12

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18

Sig. magazijn Lissenberg

Haltestraat 9

Firma Veldwijk

Haltestraat 22

Shellstation Geerlmg

Hogeweg 2

AKO
Firma P. Klem
BP Lehman bv

Kerkplein 11

Firma T Goossens

Pasteurstraat 2

Restauratie 'Het Station'

Stationplsein 6

Grand Dorado Supermarkt

Vondellaan 60

Tabakkiosk De Vonk

Vondellaan 1A

Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Nederlagen
jporting OSS
ZANDVOORT - Na veel
spanning verloor het eerste
damesteam van volleybalvereniging Sporting OSS
met 3-2 van WO. De Zandvoortse mannen waren kansloos tegen het tiende van
Haarlem, 3-0.
Sporting OSS dames 2
speelde tegen Heemstede 3
Let twee nieuwe jongedames,
Shanry en Pauline. De eerste
set stond in het teken van elIcaar leren vinden. Vooral het
systeem was moeilijk. Eerste
set werd verloren met 8-25.
Ook de tweede set ging moeizaam maar al wel wat beter,
18-25. In de derde set hadden
de dames de smaak te pakken
en er werd met 25-20 gewonnen. Er werd steeds harder gewerkt en hoewel het niet altijd
mooi was om te zien, won
Sporting OSS de vierde set
wel, met 25-18. Ook de vijfde
set werd door de Zandvoortsen naar zich toe getrokken
met 15-5. Dit leverde de tweede overwinning in twee wedstrijden op.
Sporting OSS dames l
speelde tegen WO l uit Ouderkerk. Jet, een van de dames, kreeg het in haar rug toen
ze van de scheidsrechters stoel
afklom en daardoor kon zij niet
meespelen. Bij Sporting OSS
speelden vier invalsters mee,
waarvan twee beginnende
maar goede volleybalsters. Onder de bezielende leiding van
interimcoach Jet werd een
spannende wedstrijd gespeeld. In de eerste twee sets
kon men elkaar moefljjk vinden, wat logisch is met 4 invalsters. Die sets werden verloren
met 5-25 en 22-25.
In de derde en vierde set liep
alles een stuk beter. Die werden dan ook knap gewonnen
25-21 en 26-24. De vijfde set
duurde te lang, vooral voor de
vier die al een wedstrijd in het
tweede team speelden. WO
won die met 9-15 en de wedstrijd met 2-3. Deze uitslag leverde Sporting OSS toch nog
een punt op. De jeugd C speelde tegen Tnumph. Sporting
verloor met 1-2, setstanden 2520, 18-25 en 22-25.
Het eerste mannenteam van
Sporting OSS trad aan met
vier invallers tegen Haarlem
10. Ondanks dat de heren nog
nooit in deze samenstelling
hadden gespeeld, was de wedstrijd spannend. Op de kritieke momenten gaf de routine
van Haarlem de doorslag. Die
ploeg won met 3-0 (17-25,21-25
en 20-25). De volgende wedstrijddag is aanstaande zaterdag 21 oktober in de Korver
Sporthal aan de Duintjesveldweg.

Zandvoort laat
kansen liggen
ZANDVOORT - SV Zandvoort heeft een mooie kans
laten liggen om verrassend
uit te halen tegen koploper
AGB. De Zandvoorters waren niet minder maar misten
een paar mooie kansen waardoor AGB geflatteerd won
met 1-3.

woensdag 18 oktober 2000

Duncan Huisman pakt nationale titel DTTC
ZANDVOORT - Duncan
Huisman is de nieuwe
Nederlands kampioen in het
Libertel Dutch Touring Car
Championship. De man uit
Hengelo besliste de strijd
pas in de allerlaatste race
van dit seizoen. Danny van
Dongen kon in de laatste
race van de Radio 538 Citroen Saxo Cup geen potten
breken, maar eindigde wel
op een fraaie derde plaatsin
de eindrangschikking.
„Nadat ik in Spa was uitgevallen, was het vertrouwen in
mezelf even weg. Ik zat erover
in dat ik de titel niet zou behalen," aldus Huisman. „Sandor
van Es is ook een zware kluif
voor me geweest dit seizoen.
We ryden al drie jaar met elkaar en we kennen eikaars
trucjes. We hebben het echt
moeten uitvechten met elkaar."
Tweede in het kampioenschap eindigde Sandor van Es
met een verschil van acht punten. De Arnhemmer zegt niet
terug te willen kijken waar hij
de titel heeft laten liggen: „Ik
ben dit weekeinde gewoon het
snelste en de sterkste geweest.
Ik heb alle punten gepakt, die
te pakken waren. Duncan had
graag de tweede race willen
winnen, maar ik heb hem daar
geen kans voor gegeven," aldus Van Es.
De DTTC werkte afgelopen
weekend twee races af. Bij de
eerste ging het voor kanshebber ïïm Coronel in de opwarm
ronde al mis. Met een kapotte
versnellingsbak bleef Coronel
aan de kant stil staan. Ook
voor Zandvoorter Allard Kalff
zat het niet mee. Tijdens de
race werd hij in de Tarzanbocht aangetikt en hu kon het
verder wel vergeten. De overwinning ging naar Sandor van
Es met Duncan Huisman op de
tweede plaats.
De start van de tweede race
kende een spannend begin.
Marcel Alderden zette zijn Renault Clio RS in de Tarzan-

bocht tussen Van Es en Huisman. Huisman corrigeerde nog
in dezelfde ronde en pakte
weer zijn tweede plek terug.
Alderden die een goede race
reed werd derde en was tevreden. „We zijn dit jaar met een
hele nieuwe auto gestart. Daar
hebben we nu de naweeën nog
van, omdat Phil Bastiaans ook
deze race uitviel. Maar ik heb
dit weekend redeujk goed getraind en als je een goede start
hebt, zit je erbij."
Terwijl de top drie van deze
race al beslist was, was het wel
spannend in de subtop. Het
treintje Donald Molenaar, Jan
Joris Verheul, Pim van Riet,
Tim Coronel en Frans Verschuur maakten de race voor
het publiek spannend om naar
te kijken. Hier kwam een einde
aan op het moment dat Van
Riet een inhaalpoging waagde
bij Verheul. De beide mannen
raakten elkaar, wat einde race
voor laatstgenoemde tot gevolg had.
De pechvogels bij Mitshibushi hadden een engeltje gevonden. Alle problemen leken opgelost. Coronel en Allard Kalff
stonden aan de start voor
Mitshibushi. „De mannen hebben erg hard gewerkt om ons
weer aan de start te krijgen,
dus ik hoop dat we er van deze
race nog iets moois kunnen
maken," aldus Coronel, die uiteindelijk vijfde werd.
Helaas kwam een duiveltje
vergif gooien in de race van
Kalff. De Zandvoorter viel in
de vierde ronde uit. John Vos
kwam als negende over de finishhjn. De coureur uit Enspijk
moest vanaf de laatste startrij
vertrekken. Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace had
De Vos veel schade gereden.
Zijn auto was dusdanig beschadigd dat lüj geen tweede
kwalificatie kon rijden. De Vos
werd uiteindelijk tweede in de
privateerscup.
In de Fly You Renault Megane Trophy werd de slotrace gewonnen door Bert Ploeg. Ploeg
werd het vuur na aan de schenen gelegd door Frank Schol-

pakt en verdedigend gaf Lions
weinig weg. Bij de rust stond
Lions met 22-20 aan de goede
kant van de score.
Ook in de tweede helft was er
weinig krachtsverschil. Tot
aan de vijfde minuut hielden
de teams elkaar in evenwicht,
25-25. Onze Gezellen profiteerde van een inzinking en nam
een 29-39 voorsprong. Coach
Bos greep een time-out aan om
van spelwijze te veranderen.
De man to man werd omgezet
in een 1-3-1 zone en daardoor
De Zandvoortse vrouwen slaagde Lions er in de achterspeelden een hele goede wed- stand kleiner te maken, 40-43
strijd. Het enige wat er aan met nog twee minuten te gaan.
mankeerde was het benutten
van de vrije worpen en de vrije
Op dat moment gingen opschietkansen. Door maar liefst nieuw twee vrije worpen verlo19 van de dertig vrije worpen te ren en was de strijd gestreden.
missen ging Ldons ten onder. Onze Gezellen hield de bal
In de eerste helft speelde Lions goed in de ploeg en stelde de
lekker vrijuit. Met goed spel overwinning veilig. Bij Lions
werd Onze Gezellen aange- was Sabine Dijkstra goed op

Het nog ongeslagen AGB
kreeg het in de Zandvoortse
duinen niet cadeau. In de beginfase van de overigens niet
hoogstaande wedstrijd, liet
Zaridyoort een paar goede
combinaties zien. De sterke
opening leverde de thuisclub
en hoekschop op waaruit Ivo
Hoppe raak kopte, 1-0.
Zandvoort verloor de greep
op het middenveld en de koploper gooide er een schepje boven op en kreeg een overwicht.
In het Zandvoortse doel, Edward de Jonge TJrbach was verhmderd, maakte veldspeler
Marcel Paap een prima indruk.
Met een paar goede reacties
hield hij zijn heiligdom schoon.
Bovendien speelde de van een
blessure herstelde verdediger
Roderick Fransen een solide
partij. Na een half uur spelen
waren zü echter kansloos toen
de Zandvoortse defensie niet
tijdig ingreep en de bal onhoudbaar in de bovenhoek verdween, 1-1
Daarvoor had Dennis Vastenhouw een goede gelegenheid om Zandvoort op 2-0 te
zetten, doch de bal remde, via
het been van de doelman, te
veel af en bleef net voor de
doelhjn liggen. Na de gelijkmaker kwam Vastenhouw opnieuw in kansrijke positie
öiaar nu bracht de paal redding voor AGB.
In de tweede helft kon de
Wedstrijd alle kanten op gaan.
Beide teams kregen mogelijkheden echter het vertoonde
spel was niet best. Van
Krachtsverschil was nauwelijks
sprake. Dennis Vastenhouw
speelde
een ongelukkige partij
e
n zag een schot voor langs
Saan
en afstandsschoten van Lions en OG leveren felle gevechten onder de basket
J
ohn Keur leverde ook niets
°P. AGB nam halverwege de
weede helft een voorsprong.
De bal werd in eerste instantie
Sekeerd maar in de rebound
w
erd Marcel Paap kansloos gePasseerd.
Het laatste kwartipr heeft
Zandvoort er alles aangedaan
°oi alsnog een gelijkspel, hetSeen zeker niet onverdiend zou
^ft geweest, te bewerkstelli|en. in blessure tyd viel de deunitieve beslissing. Verdediger
fcuo van Loggem produceerde
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
=en Reiziger breedte pass en
daarvan profiteerde AGB door
^ derde treffer te scoren, 1-3.

\\ntitlClidnwi infiMti loom

ZANDVOORT - TZB heeft
de eerste prijs van dit seizqen binnen. Door met 2-1 te
winnen van concurrent Vogelenzang hebben de mannen
van coach Frans Post de eerste periode winnend afgesloten.

Matthijs Bakkum. Zandvoortse Ijnda Terol eindigde op een
vijftiende plaats Sandra van
der Sloot, Boy Zentyeldt en
Gaby Uljee gingen er in de Pe-

Dat geeft recht op deelname
aan de nacompetitie voor promotie naar de vijfde klasse De
Zandvoorters willen echter
meteen het kampioenschap
pakken wat recht geeft op directe promotie. „Zover is het
nog met want we zullen het
nog best moeilijk krijgen, maar
deze periode is alvast binnen,"
aldus Frans Post.
In de topper tussen TZB en
Vogelenzang waren de badgasten over het geheel genomen
de beter spelende ploeg. Vooral m de eerste helft dikteerde
TZB de wedstrijd. Het elftal
wist elkaar goed te vinden en
de razend snelle Mark van den
Berg werd diverse keren de
ruimte ingestuurd. Tweemaal
leverde dat succes op. Van den
Berg was de defensie van Vogelenzang te snel af en zette
TZB op een 2-0 voorsprong bij
de rust.
In de tweede helft bood Vogelenzang beter tegenspel.
TZB moest terug maar gaf defensief weinig of niets weg.
Slechts eenmaal profiteerde
Vogelenzang van concentratieverhes van TZB, 2-1.
„Vogelenzang was de beste
ploeg waartegen we tot nu toe
hebben gespeeld," gaat Post
verder. ,We speelden echt
goed Ik zag een geconcentreerd TZB zoals de laatste
Foto Chns Schotanus weken het geval was. Bovendien was het een prettige wedarle Alfa 150 Challenge stevig stnjd tegen een heel prettige
tegen aan. Het publiek ver- tegenstander."
maakte zich kostelijk met dit
gevecht dat in het voordeel
van Van der Sloot werd beslist.

£>..,

In de bochten was het vaak dringen geblazen

ten maar bleef koel aan de leiding. Plaatsgenoot Fred Hehl
eindigde op een tiende plaats.
Marcel Kesseler had de nationale titel al op zak en finishte
als zevende.
In de Radio 438 Citroen Saxo
Cup werd eveneens de laatste
keer gereden. Deze race werd
een spannende aangelegenheid. Nationaal kampioen Michel Schaap liet zien dat hij

terecht de titel behaald heeft
door Bas Plugge naar de tweede plaats te verwijzen. In het
midden van het veld vochten
de Zandvoorters hun stnjd uit.
Dillon Koster eindigde op een
elfde plaats, Danny van Dongen werd 24e. Van Dongens flnishte als derde in de eindrangschikking.
De overwinning in de Formula Arcoboleno ging naar

Lions verliest in tweede helft
ZANDVOORT - Veel spanning in de Korver Sporthal,
maar geen overwinning voor
de teams van The Lions.
Door een puntloze fase in de
tweede helft leden de basketballers van The Lions een nederlaag tegen het vierde
team van Challengers, 55-58.
Ook de dames gingen onderuit. Onze Gezellen bleef het
team van trainer Peter Bos
met 42-48 de baas.

TZB heeft eerste
periode op zak

dreef met 21 punten, maar dat
bleek toch niet voldoende te
zijn.
„Het was heel erg jammer,"
stelde Peter Bos. „Toch hebben we een perfekte wedstrijd
gespeeld, maar op dit niveau
mag je niet zoveel vrije worpen
missen. Daar trainen we wel op
en dat blijven we ook doen. We
trokken door die missers aan
het kortste eind maar we waren zeker niet minder dan deze
tegenstander. We blijven echter optimistisch want er zit
heel veel in dit team."
Ook de mannen van The
lions wonnen de eerste helft,
doch dat telt aan het einde van
een wedstrijd niet. Het was
overigens een heel aantrekkelijke partij basketbal. Tegen
het vierde team van Challengers speelde Lions vooral in de
eerste helft een goede wed-

NIKS IN HUIS
DIT WEEKEND?

ZONDAG OPEN!

strijd. De Zandvoorters namen
een voorsprong en ondanks
het geroutineerde spel van de
tegenpartij ging Lions met een
voordelige marge de rust in,
25-20.
In de tweede helft stokte de
Zandvoortse machine. Negen
minuten lang werd er door
Lions niet gescoord en aangezien ChaUengers wel de basket
wist te vinden was de achterstand verklaard. In de slotfase
kwam Lions nog sterk terug
doch de opgelopen schade kon
niet meer worden gerepareerd,
55-58.
„Lions speelde vooral m de
eerste helft heel erg goed,"
vond voorzitter Chris van den
Broek. „Het was jammer dat in
de tweede helft een tijdje met
gescoord werd waardoor we
verloren. Ja dat was zonde,
maar het was een leuke wedstnjd."

Foto Chris, Schotanus

Topscorer
Mark van den Berg
Riek de Haan
Ruud van Laere
Ivo Hoppe

Herstel Zandvoort
met knappe zege

Robin Castien
(sv zandvoort-zat)

10 X

9X

(TZB)
(TZB)

(SV Zandvoort-zat.)
(SV Zandvoort-zon.)

8X
5X
4X

De topscorerslijst blijft in beweging. Nieuwe schutters dienen zich
niet aan in de top van het klassement, doch de gevestigde namen
laten zich vrijwel elke week zien. Robin Castien voegde maar weer
eens twee doelpunten aan zijn totaal toe, maar verder liep hij niet
uit. Dat kwam omdat Mark van den Berg ook tweemaal scoorde en
Castien op de hielen blijft zitten. Riek de Haan scoorde niet en viel
terug naar de derde plaats.

Onnodige nederlaag voor
Chess Society Zandvoort
ZANDVOORT - Het Wapen van Zandvoort/Chess Society
is de competitie zeer ongelukkig gestart door met 4,5 tegen
3,5 te verhezen van Excelsior. In Heemskerk werd weliswaar
een vooraf ingecalculeerde nederlaag geleden, doch achteraf
bleek dit onnodig en had er meer ingezeten.
De Zandvoortse schakers
begonnen de competitie in de
tweede klasse C direct tegen,
op papier, een van de sterkste
teams in de afdeling. De kracht
van Excelsior bleek wel uit het
feit dat zij vorig jaar op een
haar na de titel miste. De eerste tegenvaller aan Zandvoortse zijde werd reeds gemeld
voor er een stuk verplaats was.
Mare Kok, een van de sterkere
spelers bleek door plotselinge
werkzaamheden te zijn verhinderd. Geluk bij een ongeluk
was dat Jeroen Loos als extra
speler meeging en deze zijn rol
van non-playing captain veranderd zag worden in basisspeler.
De openingsfase van de wedstrijd toonde weinig verstoring
van het evenwicht. Een echte
meevaller voor de Zandvoorters was dat Hans Drost zijn
opdracht op het eerste bord
vlekkeloos vervulde en de sterke Koopman op remise hield.
De tweede remise die viel werd
met minder gejuich begroet
met name door de Chess speler zelf Kees Koper kreeg duidelijk een halfje te weinig gezien zijn fraaie stelling en een
enorme voorsprong in tijd.
Vermoedelijk miste Koper ergens de winst en dat was derhalve zeker onverdiend te noemen.
Jeroen Loos kon zijn onverwachte invalbeurt niet m. punten uitdrukken. Loos hield de
stelling weliswaar lang in evenwicht, doch zwichtte voor een
enorme koningsaanval. Het
Wapen van Zandvoort/Chess
Society keek echter maar kort
tegen een 2-1 achterstand aan,
daar Amsterdammer Chris
van Bockel zijn Heemskerkse
opponent met een fraai geplaatste aanval van het bord

mepte.
Boudewyn Eijsvogel deed
ook een duit m het zakje door
een verloren stelling middels
eeuwig schaak remise te houden. Zijn voorbeeld werd direct gevolgd door Ton van
Kempen die tekende voor de
vierde remise van de avond. By
de 3-3 tussenstand werd helaas de overwacht voor Leo
Keesman te groot zodat deze
moest capituleren.
De Zandvoortse hoop was
gevestigd op Olaf Cliteur, die
in een fel gevecht met een van
de sterkere Heemskerkers
twee pionnen had buitgemaakt. De rentree van de voorzitter in het eerste team van
Chess was echter alles behalve
gemakkeüjk daar mj nog
slechts een kwartier bedenktüd had om het ingewikkelde
toreneindspel te winnen. Ondanks de ruim vijftig zetten die
er in deze korte tijd nog gedaan werden, bleek dit teveel
gevraagd en leek het er zelfs
nog even op dat de Zandyoorter zou verliezen door tydsoverschrijding. Dit bleef hem
bespaard daar mj met de vlag
op vallen nog net remise kon
maken. De wedstrijd ging hier
echter nipt mee verloren, 4,5 3,5.
Teamleider Drost was na de
eerste teleurstelling re*el en
zei dat het vertoonde spel tegen een van de sterkste ploegen uit de poule zeer hoopvol
was voor de rest van het seizoen. „Al moet je natuurlijk
wel uitkijken dat je niet zes
keer zo verliest," vulde Drost
zijn opmerking direct aan. Op
vrijdag 3 november krijgen de
schakers van Chess Society
kans op revanche met een
thuiswedstrijd tegen Purmerend.

ADVERTENTIES

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Oase, Van Reeuwijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcenter, Valhal.

Amsterdam

bruids-, dag- en
avondkleding
zakelijk en casual
collectie en op maat

OPE

HUIS

donderdag 19 oktober en vrijdag 20 oktober 13.00-19 00 uur
zaterdag 21 oktober en zondag 22 oktober 13.00-18.00 uur
Palestrmastraat 1,1071 LC Amsterdam
(vlak achter het Concertgebouw)
tel. 020-6791205 desiqnershautecouture@wxs.nl

ZANDVOORT - Na een paar
teleurstellende
nederlagen
herstelden de zaterdagvoetballers van SV Zandvoort zich
RKAVIC werd in eigen huis
met 3-4 verslagen.
De openingsfase van de wedstrijd was zeer spectaculair.
Binnen een minuut lag de bal
in het Zandvoortse doel en nog
geen minuut later leek Edwin
Anesen de gelijkmaker in te
koppen. Zijn kopbal werd echter van de doeUJjn gehaald.
Even later was het toch gelijk
toen Robin Castien de bal uit
een hoekschop in het doel
draaide, 1-1.
Vervolgens ontspon zich een
spannende partij voetbal Het
peil stond niet erg hoog doch
beide teams vochten voor elke
meter grond. Tien minuten
voor de rust gaf de scheidsrechter RKAVIC een strafschop cadeau maar die werd
gemist. Op slag van rust kwam
Zandvoort toch op achterstand toen een afstandsschot
op het natte gras door schoot,
2-1.
In de tweede helft stelde
Zandvoort orde op zaken. De
druk op het Amstelveense doel
werd groot en doelpunten kónden niet uitblijven Robin Castien zette goed door en stelde
Dennis Keuning in staat de gelijkmaker te scoren, 2-2. Na een
half uur voetballen was het
Castien zelf die Zandvoort op
voorsprong zette De Zandvoortse spits versierde een
strafschop en dat buitenkansje het hij niet onbenut, 2-3.
Toen vijf minuten voor tijd
Arthur Paap, na een vlotte
aanval, het vierde Zandvoortse
doelpunt scoorde was de stnjd
beslist. De scheidsrechter
dacht daar echter anders over
en kende vlak voor het einde
RKAVIC de tweede strafschop
toe. Deze werd benut en toen
werd het nog even spannend.
Zandvoort liet zich echter niet
meer verrassen en won verdiend met 3-4. „Het was een
verdiende zege," vond begeleider Joop Paap „De slotfase
was nog zenuwslopend maar
we hielden de voorsprong
vast."

ZHC doet mee in
bovenste regionen

ZANDVOORT - Door met 51 te winnen van Spire blijven
de ZHC-hockeyers in de bovenste regionen meedraaien
Dat kan niet gezegd worden
van de Zandvoortse vrouwen
Heerhugowaard declasseerde
ZHC met maar liefst 7-0
ZHC had in de wedstrijd tegen Spire een moeizame start.
De Zandvoorters speelden een
traag tempo waardoor de tegenstander gemakkehjk bij
kon blijven. ZHC had bovendien moeite met het stevige tegenspel van Spire Spire slaagde er zelfs in middels een snelle
counter een 1-0 voorsprong te
nemen Na een kwartier kwam
ZHC een beetje op gang. Het
tempo werd opgeschroefd, de
bal ging beter van man naar
man en Spire liep al snel achter
de feiten aan. Door twee doelpunten van Wouter Slotemaker ging ZHC met een 2-1 voorsprong de rust m.
De tweede helft was van betere kwaliteit. ZHC beheerste
de wedstrijd en speelde met
een hoger baltempo. Spire
werd met de rug tegen de
muur gezet en meerdere Zandvoortse doelpunten konden
met uitblijven. Door doelpunten van opnieuw tweemaal
Wouter Sloternaker en een van
Pepijn Paap ging de winst met
5-1 naar ZHC.
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0906-lijnen
SEKS ALARMNUMMER
Direct lekkere livesex! 99cpm
0906-0611
Postcode daling: vrouwen
uit jouw postcodegebied!
0906-17.17 (60cpm)

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

De Audi A4 Exclusive Plus-uitvoering

Secretphone! Live afluisteren
van hete seksgesprekken.
pm 99c 0906.3203244
DAMES THUIS: Kijk op
SBS 6 txt pag. 745
en bel 0906-1588 (99 cpm)
Geen wachttijden, geen
saaie intro's. Direct apart!
0906-1721 (100 cpm)

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Werner, 21, komt uit de om- Mijn naam is Gerda, ben 52
geving van Breda en zoekt
financieel onafhankelijk,
een gezellige, leuke meid. Wie jaar,
heb een fulltime baan en wat
belt hem? Boxnr 700536
ik zoek is een lieve man tussen de 52-60 voor een leuke
28-jarige jongen zoekt een relatie. Boxnummer 270091
leuke, spontane meid waar hij
een relatie mee op kan bou- Leuke vrouwen adverteren
gratis
via 0800wen. Als jij interesse hebt en 100%
als jij er goed uitziet dan mag 4060606! Voorbeeld: ANKE,
je zeker bellen. Boxnr 861910 1.75, donkere haren en donkere ogen. Trefw.: HBOIk zoek een vaste relatie voor niveau, zeilen, motor, tennis.
mijn vriendin! Mijn vriendin is Ik z.k.m. sportieve vriend.
40 jaar, heeft half lang blond Boxnummer 349366
haar, blauwe ogen en is volslank! Wil jij meer weten, rea- Charmante vrouw is op zoek
naar jou! Ben jij sterrenbeeld
geer dan maar snel!
Stier? En heb jij MBO/HBOBoxnummer 238824
niveau, ben jij niet rokend en
Dit is een 31-jarige jonge niet kaal? Als jij contact met
vrouw die op dit moment in mij wil hoef je alleen maar te
een echtscheiding verkeert. bellen naar mijn box!
Om eens wat afleiding te heb- Boxnummer 234969
ben in de weekenden dat ik
mijn zoontje niet heb ben ik op Ik, gezellige meid, 35 jaar,
zoek naar eerlijke, oprechte zoek geen miljonair, ook geen
vrienden om leuke dingen prins op het witte paard. Ik
mee te doen. Boxnr 270445
zoek gewoon een leuke man
tussen de 30-40 jaar. Mijn
Wat ik zoek is een spontane, hobby's zijn wandelen, wingoed uitziende man tussen de kelen, uitgaan, vakanties, enz.
35-45 jaar en vanaf 1.80 die Boxnummer 360534
houdt van kinderen, dieren,
motorrijden en gekke invallen!
Zelf ben ik spontaan, vrolijk en Weduwe, 56 jaar, 1.60 lang,
volslank, draag een bril en
zeer energiek. Boxnr 201840
zoek een serieuze man om
Leuke jongeman van 41 jaar leuke dingen te gaan doen.
zoekt gezellige wandelvrien- Ben jij 50-56 en zoek jij hetdinnen van 25^45 jaar. Vinden zelfde als ik? Spreek dan in
jullie herfstwa'ndelingen ook op: boxnummer 233270.
leuk? Reageer dan eens op
deze advertentie. Liefst in de Op deze lijn geen betaalde
omgeving van Randstad. dames of heren. Alleen 100%
Boxnummer 812947
echte advertenties en je wordt
niet aan het lijntje gehouden!
Sylvia, 37, met 2 dochters van Voorbeeld: Vrouw, 35 met 2
11 en 8 jaar, zoekt iemand om zoontjes zoekt man tot 40. Ik
iets leuks mee op te bouwen. hou van beesten en de naWel graag serieuze reacties!
tuur. Voel jij je aangesproken
Ik wacht op je. Boxnr 342204
kies dan: boxnummer 302865.

Auôi

Auto Strijder B.V. biedt u het summum in comfort

Oudere vrouwen. Direct apart
met een oudere vrouw.
0906-97.57 (65 cpm)
Nieuw GSM-dating! Geen
0906 toeslag! Nu met gratis
belmin. Bel 010-29.46.123
Lesbitieners (18 jr) Janneke
en Petra hebben 'n speeltje! Jij
mag gluren! 0906.320.328.8
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

Personenauto 's
te koop
aangeboden
SAAB-OCCASIONS
SAAB 93-95-900-9000
Onderhoud /reparatie / APK
SAABservice Molenaar BV
Tel. 023-5614097

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

Voor heel weinig krijgt u heel veel meer:

Audi A4 Limousine Exclusive Plus-uitvoering

NEDERLANDSE

LOTERIJ
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• diefstalalarm

• volautomatische airconditioning

• sideguard-hoofdairbags vóór en achter

• middenarmsteun vóór met extra opbergvak
• buitentemperatuurmeter

De brutowaarde hiervan bedraagt fl. 14.000,-/€ 6.352,92 incl.

• winterpakket (verwarmbare buitenspiegels,

BPM/BTW. U betaalt slechts fl. 3.990,-/€ 1.810,58 incl. BPM/BTW.

verwarmbaar portierslot aan bestuurderszijde)
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• metallic/pareleffect lak

Een voordeel van ruim 70%. Zo kunt u comfortabeler dan ooit de

• acht luidsprekers

Audi A4 beleven. Kom gerust bij ons langs voor een vrijblijvende

• radiografische afstandsbediening

kennismaking.

Zetfouten voorbehouden

.Voor meer
informatie:

Een selectie uit ons assortiment:

;\'\ www.sponsorloterij.nl •'
T
Ledenservice:
?
0900-300 1400 (35 cpm)
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TDI Advance, Cactusgroen,
Exclusive uitv.

TDI Advance, Cactusgroen,
Exclusive uitv.

TDI Ambition, Ebonyzwart,
Exclusive uitv.

115 pk TDI Ambition, Zeezilver,
Exclusive uitv.

Audi A4

Audi A4

Audi A4

Audi A4

2.8 V6, Vulkaanzwart,
div. opties.

TDI Advance, Cactusgroen,
Exclusive uitv.

TDI Advance, Cactusgroen,
Exclusive uitv.

TDI Ambition, Ebonyzwart,
Exclusive uitv.
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1.8 Ambiente, Santorinblauw,
Exclusive uitv.

2.8 V6, Vulkaanzwart,
div. opties.
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Exclusive uitv.
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2.8 V6, Vulkaanzwart,
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Exclusive uitv.
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TDI Ambition, Ebonyzwart,
Exclusive uitv.

115 pk TDI Ambition, Zeezilver,
Exclusive uitv.

1.8 Ambiente, Santorinblauw,
Exclusive uitv.

2.8 V6, Vulkaanzwart,
div. opties.
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Autp Strijder 3/V.
.Burg. van Alphenstraat: 102, 2041 KP Zandvöort
Telefoon: 023 - 571 45 65
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Kijk voor de speciale
prijsvraag elders in
deze krant van
in samenwerking met de
NEDERLANDSE

LOTERIJ

HOE ZORGT FOCWA ERVOOR DAT HAAR
MERK UIT DE KREUKELZONE BLUFT?
Co-adverteren is ook voor een branchevereniging een effectieve manier om met haar leden te adverteren zonder het zicht op haar merk te verliezen.
Meer weten over deze gratis service? Bel het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 430 91 00 of kijk op www.cebuco.nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN
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'Wat is nu lekkerder dan
een goed glas wijn en een
stukje eigen gemaakte
worst' stelt Ben te Voortwis
(links). Samen met de al
jaren In Nederland wonende
Franse kok Alain Caron
geniet hij ervan op het 'erfje'
van zijn boerderij. Caron,
culinair ondernemer, maakt
op Lindenhoff kruldenolieën
en gebruikt voor zijn talrijke
essences Italiaanse olijven
Foto Jaap Maars

AN RUIMTE geen gebrek. De koeien
en schapen grazen nog gewoon op het
land, de varkens leven zich uit in de
modder. Ze hebben, volgens Ben te
Vbortwis, een 'moord'leven. „Als die dieren
naar de slacht gaan, hebben ze geleefd. De
varkens hebben nog hun oorspronkelijke
staart en snuit, de koeien dragen nog
gewoon hun horens. Dat is wel niet zoals
het volgens een AID-inspecteur zou moeten, maar daar heb ik lak aan."

A

Even ten zuiden van Abcoude woont Te
Vbortwis met zijn echtgenote en zes kinderen op een boerderij aan de Rijksstraatweg.
Het oorspronkelijke landgoed 'Lindenhoff'
bestond in de zeventiende eeuw uit een
landhuis met een boerderij aan de rechterkant en een vrjstaand tuin- en koetshuis,
dat links van het huis stond. Tweehonderd
jaar geleden werd het geheel gesplitst en
sindsdien wordt het koetshuis ook als boerderij gebruikt. Begin vorige eeuw kwam
de familie van zijn echtgenote daar te
wonen en na hun huwelijk in 1974 vestigde het paar zich daar.
Het boerenleven is Ben te Voortwis
niet vreemd. Hij stamt zelf uit een
boerengezin.,,Mijn vader was boer in
de Bijlmermeer. Onze boerderij
Brjlmerhorst stond op zo'n vijfhonderd meter van de plek waar nu de
Arena staat. Daar heb ik tot mijn vijftiende gewoond. Toen viel de bperderij ten prooi aan de stadsuitbreiding
en verhuisden wij naar Abcoude."
Het vertrek uit de boerderij deed Ben
weinig. „Ik had op mijn twaalfde al
gezegd nooit boer te willen worden. Na
mijn opleiding ging ik bij een multinational werken, maakte veel reizen naar
het buitenland. Maar omdat we toch nog
een behoorlijk stuk land bij de boerderij
hadden, hielden we daar ook wat dieren op.
Gewoon als hobby. Koeien, kalveren, schapen en varkens. Ik hoefde het natuurlijk
niet commercieel te doen. Zo nu en dan liet
ik er een slachten. De helft ging bij ons in
de vriezer, de andere helft verkocht ik aan
vrienden. Die vonden het heerlijk, gaven
soms weer wat aan vrienden en de vraag
werd steeds groter."
„Op een bepaald moment slachtte ik wel
zeven koeien in een jaar. Om de dieren de
ruimte te geven, kocht ik weer wat land bij.
En dan komt er een moment in je leven dat
je een keuze moet gaan maken. Dat kwam
bij mij toen ik tegen de veertig liep. We
hebben toen goed met elkaar overlegd wat
te doen. De conclusie was, dat als ik ooit
iets voor mezelf wilde gaan doen, dat
moment was aangebroken."
In tegenstelling tot zijn vader wilde Te
Voortwis geen melk-, maar vleeskoeien.

'Voedsel moet lekker, gezond
en goed zijn voor het milieu'

„Maar ik wilde wel een hoogwaardig produkt. Dat wil zeggen alleen natuurlijke produkten en geen gebruik van groeibevorderaars of bestrijdingsmiddelen." In de
Pyreneeën had hij de Gasconne-koe ontdekt en begon die te importeren. „Dat is
met de Franse Salers nog steeds een van de
beste runderen die er zijn," stelt hij.
Om helemaal zeker te zijn van een
biologisch verantwoord circuit
kocht hij in middenFrankrijk een bperderij. „Daar wilde ik
een gesloten
bedrij f van
maken,
maar
dat

lukte
niet. Dat
kwam
deels door
eigen stommiteit.
Ook had ik de pech
dat de eerste twee
bedrijfsleiders niet de goede
keuze bleken en de markt stortte op
dat moment in, omdat na de val van de
muur de grenzen opengingen en de vleesprijzen kelderden. Na drieëneenhalf jaar
heb ik de boerderij weer verkocht en ben
teruggevallen op Lindenhoff."
Dat het hoogwaardige produkt van Te
Voortwis 'duurder' is dan het 'produkt van
de massa-industrie' is duidelijk. „Maar in

F ie in de Goudsbloemstraat loopt, kan slagerij
' Louman op de hoek van de Tweede
Goudsbloemsdwarsstraat nauwelijks
mislopen. Al op afstand 'ruik' je de
ouderwetse geur van een slagerij
en zeker de rooklucht.

W;

De pas nieuw verbouwde zaak ligt'
uiterst strategisch
en wordt door
de buurt druk
bezocht.
„Maar niet
alleen de
mensen
uit de
omgeving
weten
ons te
vinden."
Frans
Louman,
op dertienjarige leeftijd
in de toen
nog door
zijn vader
geleide zaak
begonnen, zegt
het niet zonder
enige trots.
De slagerij, in 1890 door
zijn grootouders begonnen,
zwierf enige tijd door de
Jordaan alvorens drie kwart eeuw
geleden het huidige pand werd betrokken.
„Mijn vader nam de zaak voor de oorlog over en
toen hij in 1973 'met pensioen' ging, kwam ik er in."

hiel-

Kersentuin en Le
Garage in Amsterdam, maar ook aan andere sterrenhotels in de wijde omgeving van
de Randstad tot ver in het land. En niet
alleen vlees, maar ook heel veel andere zuiver biologisch vervaardigde produkten als
kaas, worst, eieren, fruit en kruiden.

Goed opgeleid, want na de lagere school begon hij in de
zaak, terwijl hij de driejarige dagschool (slagersopleiding) volgde. „Je ging één
dag per week naar
school, de andere
dagen deed
je praktijker-

varing
op. Na die
school heb ik
nog een patroonscursus gevolgd.' Die
praktijkervaring doen ook nu nog
leerlingen die de opleiding volgen bij hem op.
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De Hoef

den.
„Daar maken
ze nu boerenboter van, die ik dan
weer bijvoorbeeld aan het
Amstelhotel lever. Dat geldt
ook voor de scharreleieren. Die worden dagelijks vers geraapt. Het industriële
ei is al gauw drie weken oud voordat de
consument dat in zijn handen krijgt. Het
verse ei heeft de vacuümruimte aan de zijkant," geeft Te Voortwis als tip mee.
Hoewel Lindenhoff dus biologisch werkt, is
Te Voortwis niet aangesloten bij 'Skal', dat
de ecologische keurmerken verstrekt. „Dat

is een bewuste keuze, want ik wil mijn vrijheid hebben. Een biologisch produkt is
altijd lekkerder, gezonder en beter voor het
milieu. Dat heeft mijn voorkeur. Maar sommige restaurants willen bijvoorbeeld alleen
grote aardappelen. Daar zijn betere frites
van te maken en ze zijn ook beter te verwerken. Maar er zijn jaren dat er weinig
van zijn. Dan wil ik de vrijheid hebben om
naar kleinere uit te wijken, maar die wel
het keurmerk dragen."
Regelmatig komt Te Voortwis met nieuwe
produkten aanzetten. Vrienden uit
Frankrijk presenteerden een nieuwe wijn.
„Een eerlijk produkt, waar je geen hoofdpijn van krijgt, maar wel dronken van kan
worden. Die lever ik nu ook aan gerenommeerde hotels. Zo heb ik ook een boer
gevonden die op mijn recept truffelkazen
maakt. Die zijn dan weer voor Japan
bestemd."
Zelf probeert hij ook steeds iets nieuws
uit. Eigen worst maken, hammen (die hij
zelf ook maakt) uit Frankrijk, boerenijs
dat hij uit De Hoef haalt. Als voorzitter
van de Nederlandse Gasconne koeien
(ook in de Flevopolder zijn ze te vinden) wordt hij regelmatig gevraagd
in het buitenland te jureren of lezingen te houden.
Onlangs ging hij naar de Oekraine,
waar hij als voorzitter van de stichting 'Humanitaire hulp in OostEuropa' (Halm) boeren in de
Karpaten bezocht. „Na de ontmanteling van de Sowjet Unie wilden
jonge boeren een traktor van ons
hebben. Die hebben we hierheen
gehaald, ze het boerenleven laten zien,
kaas laten maken. Nu maken ze die in
de Oekraïne, krijgen de melk van boeren uit vier dorpen. Van ons krijgen ze de
basisingrediënten, maar moeten dat wel
betalen. Dat doen ze door ons weer natuurzuivere honing te leveren, die dan weer
naar diverse hotels gaat."
Dat Te Voortwis inmiddels een goede naam
heeft, is duidelijk. „Voor mij is het belangrijk dat de mensen tevreden zijn. Zoals
mijn kinderen zeggen: Ik kom thuis even
lekker eten. Lekker, gezond en goed voor
het milieu, dat moet het uitgangspunt zijn.
Als geld verdienen het motief is, ben je verkeerd bezig."
Henk Fokkink
Boerderij 'Lindenhoff' aan de Rijksstraatweg 21 in
Baambrugge levert niet direct aan particulieren.
Wel aan diverse zaken in Amsterdam, zoals slagerij
Louman in de Goudsbloemstraat. Ook levert hij
vlees aan de groentezaak van Jan Duijs in de
Opbelialaan in Aalsmeer, dat gebruikt wordt voor
de kant- en klaarmaaltijden.

Nachts gebeuren
de mooiste dingen'
S

Terwijl hij zijn verhaal doet, gaat het werk nog
gewoon door. Vlees snijden, uitbenen, doet hij nog
zelf. De klanten lopen af en aan. Het is een pure
slagerij. „Ik verkoop alleen natuurlijke produkten, concessies aan de kwaliteit doe ik niet. Je
moet alleen met je tijd meegaan, zonder het
oude te verwaarlozen. Ik heb er alleen wat
snuisterijen bij, waar de mensen ook wel eens
naar vragen. En natuurlijk is de slagerij uitgebreid. Slavinken, tartaartjes, filet americain, dat
was er vroeger allemaal niet. Maar het gaat om
het vlees. Bij ons zit het vet nog om de kalfsnieren, kun je nog echte varkenskoppen, -pootjes en
staartjes kopen."
Veel van zijn produkten, zoals vrijwel alle worstsoorten (en die zijn echt heel lekker, hf), worden in
de slagerij zelf bereid. „We zouten, roken, kruiden en
mengen alles zonder kunstgrepen. Dat kan door een
bepaalde manier van inkoop. Bij het Gasconnevlees zit
de vetader er nog in. Daardoor is het vlees rijper en dus
vetter en krijg je een andere smaak. Maar daarnaast
heb ik ook het rood-bonte vlees, dat uit Twente komt.
Daar heeft een aantal boeren een eigen slachterij en
grossierderij. Dat vlees voldoet aan een kwaliteitsnorm,
want we willen de mensen eerlijk aankijken, moeten
het vertrouwen elke week weer waarmaken. We zitten
dan wel in het iets duurdere segment van de markt,
maar dat nemen de klanten graag voor lief."
Louman werkt wekelijks volgens een vast schema,

D

maken ze

Wat hij zelf niet vervaardigt, laat hij door
anderen aanleveren. „Maar ik sta wel in
voor de kwaliteit, dat heb ik eerst goed
onderzocht." Te Voortwis trekt er regelmaüg op uit om nieuwe ontdekkingen te doen.
„Er zijn veel boeren, die uitstekende produkten maken, maar niet weten hoe die aan
de rnan te brengen. Nou ja, een bordje in de
tuin, maar dat is natuurlijk niet voldoende."
Hij ontdekte een boerdcrij waar ze magere
kaas maakten en
dus het vet
van de
melk
over-

die jaren werd het verschil te groot. De
mensen van nu willen echter best wat meer
betalen, als ze een goed stuk vlees in hun
handen krijgen."
Hij merkte dat hij met kwaliteitsvlees 'de
markt' op kon. Zo levert hij nu aan het
Amstel Hotel, de

E BOERDERIJ van Els en Dick van der Horst in De Hoef ligt in een
natuurreservaat, met ook heel veel natuurlijke
handicaps. Er is veel water, het land is drassig, waardoor het onmogelijk was intensief
te gaan boeren.
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,,Maar dat willen we ook niet.
We hebben bij de boerderij
ook een (Groene Hart
lands)winkel en wat wij
maken doen we op
ambachtelijke
wijze." Op het
grasland, waar
veel bijzondere
kruiden groeien, grazen zo'n
23 koeien. De
melk krijgt
door die kruiden een extra
smaak. „We
hebben ooit
wel kunstmest gebruikt,
maar daar zijn
we vanaf
gestapt. Volgend
voorjaar schakelen we helemaal
over. Na de laatste
kunstmeststrooiing
duurt het twee jaar voordat alle mineralen en
bestrijdingsmiddelen zijn
verdwenen. Dan hebben we
alleen nog maar biologisch verantwoorde produkten met het Skal-keurmerk," meldt Els van der Horst.
Van deze boerderij krijgt Te Voortwis het boerenijs. „Zelf kom ik uit een bakkersfamilie, maar de rjsbereiding is één van onze specialiteiten. Daarvoor gebruiken we de room van

want alles wat hij verkoopt is dagvers. „Dat kan natuurlijk omdat we het zelf klaarmaken. Klanten weten, dat
als ze opeens een grote bestelling willen doen, het het
beste is, dat van te voren op te geven. We beginnen elke
week met een koe, een kalf en een varken. Maar aan
één van elk hebben we niet voldoende."
Achter de winkel is de bedrijfsruimte, waar de koe of
het varken wordt 'bewerkt'. Waar ook talrijke machines
staan, die het werken voor de slagers wat makkelijker
maken. Daar vertelt Louman ook, dat zijn rookvlees
een bewerkingstijd nodig heeft van zo'n vijf weken.
Het vlees wordt eerst gezouten,- maar daarna weer in
heet water gelegd, waardoor er weer zout aan wordt
onttrokken. „Dat is een langdurig procédé, maar evenals bij de rookworsten
doen we dat meestal
's nachts. In de nacht
gebeuren de mooiste
dingen," stelt hij
glimlachend vast.
H.F.

Dag van de
Aerofilatelie
Het is dit jaar precies tachtig jaar geleden dat de eer- ,
ste Nederlandse postvlucht
naar Londen werd gemaakt.
Een avontuurlijke tocht in een Engelse De Havilland
DH-9 verkénningsbommenwerper met de Britse vlieger Hinchliffe als piloot. De
mist verhinderde een landing op het Londense vliegveld Croydon, 2odat de vlieger het toestel in een wei- '
land neerzette. Door gebrek
aan brandstof moest de zes
en een halve kilo luchtpost
echter per taxi naar het
postkantoor in Londen worden gebracht.
Zaterdag en zondag is in
het Aviodome op Schiphol
een luchtpostexpositie te
zien met als thema '80 jaar
luchtpost per KLM'. Daar
zijn niet alleen luchtpoststukken te zien van deze
vlucht, maar ook van ande-,
re memorabele vluchten als
die van de Uiver uit 1934.
De expositie wordt georganiseerd door de vereniging
'De "Vliegende Hollander' en
valt samen met de 39ste ,
Dag van de Aerofilatelie.
Bezoekers krijgen bij de
stand van DVH pp vertoon
van het entreebiljet een
verrassingsenvelop. De PTT
gebruikt deze dag een spe- ^
ciaal poststempel

Tot 16 {aar een
F-l 6 cadeau
Kinderen tot 16 jaar die tot
30 oktober (herfstvakantie)
naar de F-16 van de
,'j
Kbninklijke Luchtmacht , ',
komen kijken, krijgen een :
bouwdoos van deze straa3ja
ger ter waarde van 25 gttlden cadeau. De in zijn
lüchtmachtshelter bij hét
luchtvaartmuseum geëxposeerde Fr16 'ïlghting
Ealcpn' gaat na dié datum
wéér terug naar de luchtmacht.
,
Élke tien minuten gaan de
sirenes in het museum loeien en kan dé startprocedure
worden gehoord, evenals
het, starten van de straalmotoreh. De F-16-expostie is
georganiseerd ter gelegen-,
heid van het feit dat de '
Tweede Kamer precies 25
jaar geleden de beslissing ,
nam om de F-16 te bestellen,,als opvolger van de
beroemde Starfightef.
Het Nationaal Luchtvaarttnusettm Aviodome op Schiphol is
dagelijks van 10 tot VI uur geopcnd. Toegangsprijs voor volwassenen 15 gulden, kinderen (4 tot
12 jaar) en 65-f-ers 12,5» gulden,
tot 4 jaar gratis.

Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 oktober speelt
Slagerij Louman is gevestigd in de
Goudbloemstraat 76 in de
Amsterdamse Jordaan,

tel. (020) 622 07 71.

verse melk en ingrediënten uit Italië, zoals noten- of vanülepasta's. We
maken ook wel ijs van biologische walnoten. Er komen
geen kleur-, geur- of smaakstoffen in. Maar we
kunnen op wens elke ander ijssoort
maken, zoals zoethout- of speculaasijs. Je moetje op de een of andere
manier onderscheiden."
Naast ijs wordt ook echte
boerenkaas gemaakt.
Duurder dan in de winkel? „Nee," stelt Els
met nadruk. „Voor
boerenkaas bij
een supermarkt
of een gespecialiseerde zaak
op een A-locatie betaal je
meer."
De boerderij
aan de
Westzijde ligt
aan een fietsroute langs
het Jaagpad.
„Omdat de
mensen onderweg niets tegenkomen, kunnen
ze bij ons op een
terrasje even wat
drinken en eten. Dat
moeten ze dan wel zelf
in de winkel komen halen
en dan zien ze ook onze
andere produkten. Dat werkt
wel," stelt Els van dr Horst.
H.F.
De boerderij van Els en Dick van der Horst ligt aan de Westzijde 17A in
De Hoef, tel. (0297) 56 74 19.

Jenny Arean
Voorwaarts en Niet Vergeten
een overzicht van haar omvangrijke oeuvre in het Nieuwe de la Mar theater
om 20.15 uur.
Precies veertig jaar geleden begon Jenny
Arean haar carrière bij de legendarische
Wim Kan. Sindsdien heeft zij de
Nederlandse tekstschrijvers weten te
inspireren tot speciaal voor haar geschreven nummers. Daarom heeft Jenny besloten uit het mooiste van de afgelopen veertig jaar een programma te laten samenstellen.Teksten van Jan Boerstoel, Jurrian van
Dongen, George Groot, Robert Long, Ischa
Meijer, Annie M.G. Schmidt, Willem
Wilmink, Ivo de Wijs en vele anderen
brengt Jenny Arean in Voorwaarts en Niet
te Vergeten op een indrukwekkende
manier weer tot leven. George Groot en
Jurrian van Dongen leverden nieuwe liedjes en conferences.

Foto Diana Blok

Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van vijf gulden op de normale toegangsprijzen van 36,00/28,50/21,00 gulden. Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de kassa van Theater Bellevue
en het Nieuwe de la Mar theater (Leidsekade 90), telefoon 020-530.5302.

NAAM
AANTAL

De bon is geldig voor maximaal 2
personen. Geen korting op korting.
Niet inwisselbaar voor geld. Niet
geldig op reeds eerder gekochte
kaartjes.
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0906-lijnen
SEKS ALARMNUMMER
Direct lekkere livesex! 99cpm

0906-0611
Postcode daling: vrouwen
uit jouw postcodegebied!

0906-17.17 (60cpm)

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Auôi

Auto Strijder B.V. biedt u het summum in comfort
De Audi A4 Exclusive

Secretphone! Live afluisteren
van hete seksgesprekken.
pm 99c
0906.3203244

Plus-uitvoering

DAMES THUIS: Kijk op
SBS 6 txt pag. 745
en bel 0906-1588 (99 cpm)

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.

Geen wachttijden, geen
saaie intro's. Direct apart!
0906-1721 (100 cpm)

Oudere vrouwen. Direct apart
Werner, 21, komt uit de omMijn naam is Gerda, ben 52 met een oudere vrouw.
geving van Breda en zoekt
jaar, financieel onafhankelijk, 0906-97.57 (65 cpm)
een gezellige, leuke meid. Wie
heb een fulltime baan en wat
belt hem? Boxnr 700536
ik zoek is een lieve man tussen de 52-60 voor een leuke Nieuw GSM-dating! Geen
0906 toeslag! Nu met gratis
28-jarige jongen zoekt een relatie. Boxnummer 270091
belmin. Bel 010-29.46.123
leuke, spontane meid waar hij
een relatie mee op kan bou- Leuke vrouwen adverteren
gratis
via
0800- Lesbitieners (18 jr) Janneke
wen. Als jij interesse hebt en 100%
als jij er goed uitziet dan mag 4060606! Voorbeeld: ANKE, en Petra hebben 'n speeltje! Jij
je zeker bellen. Boxnr 861910 1.75, donkere haren en don- mag gluren! 0906.320.328.8
kere ogen. Trefw.: HBOIk zoek een vaste relatie voor niveau, zeilen, motor, tennis.
POSTCODE DATING!
mijn vriendin! Mijn vriendin is Ik z.k.m. sportieve vriend.
Vrouwen zoeken snel contact.
40 jaar, heeft half lang blond Boxnummer 349366
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
haar, blauwe ogen en is volslank! Wil jij meer weten, rea- Charmante vrouw is op zoek SBS-6text pagina 745
naar jou! Ben jij sterrenbeeld
geer dan maar snel!
Stier? En heb jij MBO/HBOBoxnummer 238824
niveau, ben jij niet rokend en Wilt u reageren op een adDit is een 31-jarige jonge niet kaal? Als jij contact met vertentie onder nummer, zend
vrouw die op dit moment in mij wil hoef je alleen maar te uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
een echtscheiding verkeert. bellen naar mijn box!
1000 AD Amsterdam.
Om eens wat afleiding te heb- Boxnummer 234969
De inzendtermijn bedraagt
ben in de weekenden dat ik
mijn zoontje niet heb ben ik op Ik, gezellige meid, 35 jaar, maximaal 8 weken na plaatzoek naar eerlijke, oprechte zoek geen miljonair, ook geen sing. Uw reactie dient vervrienden om leuke dingen prins op het witte paard. Ik stuurd te worden in een envelop met in de linkerbovenmee te doen. Boxnr 270445
zoek gewoon een leuke man
hoek vermelding van het
tussen de 30-40 jaar. Mijn
briefnummer.
Wat ik zoek is een spontane,
hobby's zijn wandelen, wingoed uitziende man tussen de
kelen, uitgaan, vakanties, enz.
35-45 jaar en vanaf 1.80 die
Boxnummer 360534
houdt van kinderen, dieren,
Personenauto 's
motorrijden en gekke invallen!
Zelf ben ik spontaan, vrolijk en Weduwe, 56 jaar, 1.60 lang,
te koop
volslank, draag een bril en
zeer energiek. Boxnr 201840
zoek een serieuze man om
aangeboden
Leuke jongeman van 41 jaar leuke dingen te gaan doen.
Ben
jij
50-56
en
zoek
jij
hetzoekt gezellige wandelvriendinnen van 25-45 jaar. Vinden zelfde als ik? Spreek dan in
SAAB-OCCASIONS
jullie herfstwandelingen ook op: boxnummer 233270.
SAAB 93-95-900-9000
leuk? Reageer dan eens op
Onderhoud /reparatie / APK
deze advertentie. Liefst in de Op deze lijn geen betaalde
SAABservice Molenaar BV
omgeving van
Randstad. dames of heren. Alleen 100%
Tel. 023-5614097
Boxnummer 812947
echte advertenties en je wordt
niet aan het lijntje gehouden!
Sylvia, 37, met 2 dochters van Voorbeeld: Vrouw, 35 met 2
11 en 8 jaar, zoekt iemand om zoontjes zoekt man tot 40. Ik Micro-advertenties opgegeven
iets leuks mee op te bouwen. hou van beesten en de na- voor maandag 15.00 uur,
Wel graag serieuze reacties!
tuur. Voel jij je aangesproken worden al in dezelfde week op
Ik wacht op je. Boxnr 342204
kies dan: boxnummer 302865. woensdag geplaatst.

Voor heel weinig krijgt u heel veel meer:

Audi A4 Limousine Exclusive Plus-uitvoering

NEDERLANDSE

LOTERIJ

• metallic/pareleffect lak

• diefstalalarm

• volautomatische airconditioning

• sideguard-hoofdairbags vóór en achter

• middenarmsteun vóór met extra opbergvak
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ThuisBingo van ƒ 25.000,-}
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\!j www.sponsorloterij.nl ï':::'
•
Ledenservice:
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0900-3001400 (35 cpm)

De brutowaarde hiervan bedraagt fl. 14.000,- / € 6.352,92 incl.

• winterpakket (verwarmbare buitenspiegels,

BPM/BTW. U betaalt slechts fl. 3.990-/€ 1.810,58 incl. BPM/BTW.

verwarmbaar portierslot aan bestuurderszijde)
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Een voordeel van ruim 70%. Zo kunt u comfortabeler dan ooit de
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• acht luidsprekers

Audi A4 beleven. Kom gerust bij ons langs voor een vrijblijvende

ƒ 9,-^

• radiografische afstandsbediening

kennismaking.
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Ze t fouten voorbehouden
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Viewcam

Help de kinderen
y^
Kinderziekenhuis
en win deze auto!

Een selectie uit ons assortiment:
Audi A4

Audi A4

Audi A4

Audi A4

TDI Advance, Cactusgroen,
Exclusive uitv.

TDI Advance, Cactusgroen,
Exclusive uitv.

TDI Ambition, Ebonyzwart,
Exclusive uitv.

115 pk TDI Ambition, Zeezilver,
Exclusive uitv.

Audi A4

Audi A4

Audi A4

Audi A4

2.8 V6, Vulkaanzwart,
div. opties.

TDI Advance, Cactusgroen,
Exclusive uitv.

TDI Ambition, Ebonyzwart,
Exclusive uitv.

Audi A4

Audi A4

1.8 Ambiente, Santorinblauw,
Exclusive uitv.

2.8 V6, Vulkaanzwart,
div. opties.

TDI Advance, Cactusgroen,
Exclusive uitv.
i
Audi A4
TDI Advance, Cactusgroen,
Exclusive uitv.

Audi A4

Audi A4

Audi A4

Audi A4

115 pk TDI Ambition, Zeezilver,
Exclusive uitv.

1.8 Ambiente, Santorinblauw,
Exclusive uitv.

2.8 V6, Vulkaanzwart,
div. opties.

TDI Advance, Cactusgroen,
Exclusive uitv.

Audi A4

Audi A4

Audi A4

Audi A4

TDI Ambition, Ebonyzwart,
Exclusive uitv.

115 pk TDI Ambition, Zeezilver,
Exclusive uitv.

1.8 Ambiente, Santorinblauw,
Exclusive uitv.

2.8 V6, Vulkaanzwart,
div. opties.

Audi A4
TDI Advance, Cactusgroen,
Exclusive uitv.

Auto Strijder B.V.
Burg. .van Alphenstraat :102, 2041 KP Zandvo;ort
Telefoon: 023 - 571 .4.5 65' ,:,' •-'. , ; '
v:

Kijk voor de speciale
prijsvraag elders in
deze krant van
in samenwerking met de
.,

NEDERLANDSE

LOTERIJ

HOE ZORGT FOCWA ERVOOR DAT HAAR
MERK UIT DE KREUKELZONE BLUFT?
Co-adverteren is ook voor een branchevereniging een effectieve manier om met haar leden te adverteren zonder het zicht op haar rnerk te verliezen.
Meer weten over deze gratis service? Bel het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 430 91 OQ of kijk op www.cebuco.nl

SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN

woensdag 18 oktober 2000
'Wat is nu lekkerder dan
een goed glas wijn en een
stukje eigen gemaakte
worst' stelt Ben te Voortwis
(links). Samen met de al
jaren in Nederland wonende
Franse kok Alain Caron
geniet hij ervan op het 'erfje'
van zijn boerderij. Caron,
culinair ondernemer, maakt
op Lindenhoff kruldenolleën
en gebruikt voor zijn talrijke
essences Italiaanse olijven
Foto Jaap Maars

AN RUIMTE geen gebrek. De koeien
en schapen grazen nog gewoon op het
land, de varkens leven zich uit in de
modder. Ze hebben, volgens Ben te
Voortwis, een 'moord'leven. „Als die dieren
naar de slacht gaan, hebben ze geleefd. De
varkens hebben nog hun oorspronkeüjke
staart en snuit, de koeien dragen nog
gewoon hun horens. Dat is wel niet zoals
het volgens een AID-inspecteur zou moeten, maar daar heb ik lak aan."

A

Even ten zuiden van Abcoude woont Te
Voortwis met zijn echtgenote en zes kinderen op een boerderij aan de Rijksstraatweg.
Het oorspronkelijke landgoed 'Lindenhoff'
bestond in de zeventiende eeuw uit een
landhuis met een boerderij aan de rechterkant en een vrjstaand tuin- en koetshuis,
dat links van het huis stond. Tweehonderd
jaar geleden werd het geheel gesplitst en
sindsdien wordt het koetshuis ook als boerderij gebruikt. Begin vorige eeuw kwam
de familie van zijn echtgenote daar te
wonen en na hun huwelijk in 1974 vestigde het paar zich daar.
Het boerenleven is Ben te Voortwis
niet vreemd. Hij stamt zelf uit een
boerengezin. „Mijn vader was boer in
de Bijlmermeer. Onze boerderij
Bijlmerhorst stond op zo'n vijfhonderd meter van de plek waar nu de
Arena staat. Daar heb ik tot mijn vijftiende gewoond. Toen viel de bperderij ten prooi aan de stadsuitbreiding
en verhuisden wij naar Abcoude."
Het vertrek uit de boerderij deed Ben
weinig. „Ik had op mijn twaalfde al
gezegd nooit boer te willen worden. Na
mijn opleiding ging ik bij een multinational werken, maakte veel reizen naar
het buitenland. Maar omdat we toch nog
een behoorlijk stuk land bij de boerderij
hadden, hielden we daar ook wat dieren op.
Gewoon als hobby. Koeien, kalveren, schapen en varkens. Ik hoefde het natuurlijk
niet commercieel te doen. Zo nu en dan liet
ik er een slachten. De helft ging bij ons in
de vriezer, de andere helft verkocht ik aan
vrienden. Die vonden het heerlijk, gaven
soms weer wat aan vrienden en de vraag
werd steeds groter."
„Op een bepaald moment slachtte ik wel
zeven koeien in een jaar. Om de dieren de
ruimte te geven, kocht ik weer wat land bij.
En dan komt er een moment in je leven dat
je een keuze moet gaan maken. Dat kwam
bij mij toen ik tegen de veertig liep. We
hebben toen goed met elkaar overlegd wat
te doen. De conclusie was, dat als ik ooit
iets voor mezelf wilde gaan doen, dat
moment was aangebroken."
In tegenstelling tot zijn vader wilde Te
Voortwis geen melk-, maar vleeskoeien.

'Voedsel moet lekker, gezond
en goed zijn voor het milieu'

„Maar ik wilde wel een hoogwaardig produkt. Dat wil zeggen alleen natuurlijke produkten en geen gebruik van groeibevorderaars of bestrijdingsmiddelen." In de
Pyreneeën had hij de Gasconne-koe ontdekt en begon die te importeren. „Dat is
met de Franse Salers nog steeds een van de
beste runderen die er zijn," stelt hij.
Om helemaal zeker te zijn van een
biologisch verantwoord circuit
kocht hij in middenFrankrijk een boerderij. „Daar wilde ik
een gesloten
bedrijfvan
maken,
maar
dat

lukte
niet. Dat
kwam
deels door
eigen stommiteit.
Ook had ik de pech
dat de eerste twee
bedrijfsleiders niet de goede
keuze bleken en de markt stortte op
dat moment in, omdat na de val van de
muur de grenzen opengingen en de vleesprijzen kelderden. Na drieëneenhalf jaar
heb ik de boerderij weer verkocht en ben
teruggevallen op Lindenhoff."
Dat het hoogwaardige produkt van Te
Voortwis 'duurder' is dan het 'produkt van
de massa-industrie' is duidelijk. „Maar in

F ie in de Goudsbloemstraat loopt, kan slagerij
' Louman op de hoek van de Tweede
Goudsbloemsdwarsstraat nauwelijks
mislopen. Al op afstand 'ruik' je de
ouderwetse geur van een slagerij
en zeker de rooklucht.
De pas nieuw verbouwde zaak ligt
uiterst strategisch
en wordt door
de buurt druk
bezocht.
„Maar niet
alleen de
mensen
uit de
omgeving
weten
ons te
vinden."
Frans
Louman,
op dertienjarige leeftijd
in de toen
nog door
zijn vader
geleide zaak
begonnen, zegt
het niet zonder
enige trots.
De slagerij, in 1890 door
zijn grootouders begonnen,
zwierf enige tijd door de
Jordaan alvorens drie kwart eeuw
geleden het huidige pand werd betrokken.
„Mijn vader nam de zaak voor de oorlog over en
toen hij in 1973 'met pensioen' ging, kwam ik er in."

die jaren werd het verschil te groot. De
mensen van nu willen echter best wat meer
betalen, als ze een goed stuk vlees in hun
handen krijgen."
Hij merkte dat hij met kwaliteitsvlees 'de
markt' op kon. Zo levert hij nu aan het
Amstel Hotel, de

Wat hij zelf niet vervaardigt, laat hij door
anderen aanleveren. „Maar ik sta wel in
voor de kwaliteit, dat heb ik eerst goed
onderzocht." Te Voortwis trekt er regelmatig op uit om nieuwe ontdekkingen te doen.
„Er zijn veel boeren, die uitstekende produkten maken, maar niet weten hoe die aan
de man te brengen. Nou ja, een bordje in de
tuin, maar dat is natuurlijk niet voldoende."
Hij ontdekte een boerderij waar ze magere
kaas maakten en
dus het vet
van de
melk
over-

hiel-

Kersentuin en Le
Garage in Amsterdam, maar ook aan andere sterrenhotels in de wijde omgeving van
de Randstad tot ver in het land. En niet
alleen vlees, maar ook heel veel andere zuiver biologisch vervaardigde produkten als
kaas, worst, eieren, fruit en kruiden.

Goed opgeleid, want na de lagere school begon hij in de
zaak, terwijl hij de driejarige dagschool (slagersopleiding) volgde. „Je ging één
dag per week naar
school, de andere
dagen deed
je praktijker-

vanng
op. Na die
school heb ik
nog een patroonscursus gevolgd.' Die
praktijkervaring doen ook nu nog
leerlingen die de opleiding volgen bij hem op.

den.
„Daar maken
ze nu boerenboter van, die ik dan
weer bijvoorbeeld aan het
Arristelhotel lever. Dat geldt
ook voor de scharreleieren. Die worden dagelijks vers geraapt. Het industriële
ei is al gauw drie weken oud voordat de
consument dat in zijn handen krijgt. Het
verse ei heeft de vacuümruimte aan de zijkant," geeft Te Voortwis als tip mee.
Hoewel Lindenhoff dus biologisch werkt, is
Te Voortwis niet aangesloten bij 'Skal', dat
de ecologische keurmerken verstrekt. „Dat

is een bewuste keuze, want ik wil mijn vrijheid hebben. Een biologisch produkt is
altijd lekkerder, gezonder en beter voor het
milieu. Dat heeft mijn voorkeur. Maar sommige restaurants willen bijvoorbeeld alleen
grote aardappelen. Daar zijn betere frites
van te maken en ze zijn ook beter te verwerken. Maar er zijn jaren dat er weinig
van zijn. Dan wil ik de vrijheid hebben om
naar kleinere uit te wijken, maar die wel
het keurmerk dragen."
Regelmatig komt Te Voortwis met nieuwe
produkten aanzetten. Vrienden uit
Frankrijk presenteerden een nieuwe wijn.
„Een eerlijk produkt, waar je geen hoofdpijn van krijgt, maar wel dronken van kan
worden. Die lever ik nu ook aan gerenommeerde hotels. Zo heb ik ook een boer
gevonden die op mijn recept truffelkazen
maakt. Die zijn dan weer voor Japan
bestemd."
Zelf probeert hij ook steeds iets nieuws
uit. Eigen worst maken, hammen (die hij
zelf ook maakt) uit Frankrijk, boerenijs
dat hij uit De Hoef haalt. Als voorzitter
van de Nederlandse Gasconne koeien
(ook in de Flevopolder zijn ze te vinden) wordt hij regelmatig gevraagd
in het buitenland te jureren of lezingen te houden.
Onlangs ging hij naar de Oekraine,
waar hij als voorzitter van de stichting 'Humanitaire hulp in OostEuropa' (Halm) boeren in de
Karpaten bezocht. „Na de ontmanteling van de Sowjet Unie wilden
jonge boeren een traktor van ons
hebben. Die hebben we hierheen
gehaald, ze het boerenleven laten zien,
kaas laten maken. Nu maken ze die in
de Oekraine, krijgen de melk van boeren uit vier dorpen. Van ons krijgen ze de
basisingrediënten, maar moeten dat wel
betalen. Dat doen ze door ons weer natuurzuivere honing te leveren, die dan weer
naar diverse hotels gaat."
Dat Te Voortwis inmiddels een goede naam
heeft, is duidelijk. „Voor mij is het belangrijk dat de mensen tevreden zijn. Zoals
mijn kinderen zeggen: Ik kom thuis even
lekker eten. Lekker, gezond en goed voor
het milieu, dat moet het uitgangspunt zijn.
Als geld verdienen het motiefis, ben je verkeerd bezig."
Henk Fokkink
Boerderij 'Lindenhoff' aan de Rijksstraatweg 21 in
Baambrugge levert niet direct aan particulieren.
Wel aan diverse zaken in Amsterdam, zoals slagerij
Louman in de Goudsbloemstraat. Ook levert hij
vlees aan de groentezaak van Jan Duijs in de
Ophelialaan in Aalsmeer, dat gebruikt wordt voor
de kant- en klaarmaalüjden.

Nachts gebeuren
de mooiste dingen'
S

Terwijl hij zijn verhaal doet, gaat het werk nog
gewoon door. Vlees snijden, uitbenen, doet hij nog
zelf. De klanten lopen af en aan. Het is een pure
slagerij. „Ik verkoop alleen natuurlijke produkten, concessies aan de kwaliteit doe ik niet. Je
moet alleen met je tijd meegaan, zonder het
oude te verwaarlozen. Ik heb er alleen wat
snuisterijen bij, waar de mensen ook wel eens
naar vragen. En natuurlijk is de slagerij uitgebreid. Slavinken, tartaartjes, filet americain, dat
was er vroeger allemaal niet. Maar het gaat om
het vlees. Bij ons zit het vet nog om de kalfsnieren, kun je nog echte varkenskoppen, -pootjes en
staartjes kopen."
Veel van zijn produkten, zoals vrijwel alle worstsoorten (en die zijn echt heel lekker, hf), worden in
de slagerij zelf bereid. „We zouten, roken, kruiden en
mengen alles zonder kunstgrepen. Dat kan door een
bepaalde manier van inkoop. Bij het Gasconnevlees zit
de vetader er nog in. Daardoor is het vlees rijper en dus
vetter en krijg je een andere smaak. Maar daarnaast
heb ik ook het rood-bonte vlees, dat uit Twente komt.
Daar heeft een aantal boeren een eigen slachterij en
grossierderij. Dat vlees voldoet aan een kwaliteitsnorm,
want we willen de mensen eerlijk aankijken, moeten
het vertrouwen elke week weer waarmaken. We zitten
dan wel in het iets duurdere segment van de markt,
maar dat nemen de klanten graag voor hef."
Louman werkt wekelijks volgens een vast schema,

E BOERDERIJ van Els en Dick van der Horst in De Hoef ligt in een
natuurreservaat, met ook heel veel natuurlijke
handicaps. Er is veel water, het land is drassig, waardoor het onmogelijk was intensief
te gaan boeren.

D

De Hoef
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„Maar dat willen we ook niet.
We hebben bij de boerderij
ook een (Groene Hart
lands)winkel en wat wij
maken doen we op
ambachtelijke
wijze." Op hst
grasland, waar
veel bijzondere
kruiden groeien, grazen zo'n
23 koeien. De
melk krijgt
door die kruiden een extra
smaak. „We
hebben ooit
wel kunstmest gebruikt,
maar daar zijn
we vanaf
gestapt. Volgend
voorjaar schakelen we helemaal
over. Na de laatste
kunstmeststrooiing
duurt het twee jaar voordat alle mineralen en
bestrijdingsmiddelen zijn
verdwenen. Dan hebben we
alleen nog maar biologisch verantwoorde produkten met het Skal-keurmerk," meldt Els van der Horst.
Van deze boerderij krijgt Te Voortwis het boerenijs. „Zelf kom ik uit een bakkersfamilie, maar de ijsbereiding is één van onze specialiteiten. Daarvoor gebruiken we de room van

want alles wat hij verkoopt is dagvers. „Dat kan natuurlijk omdat we het zelf klaarmaken. Klanten weten, dat
als ze opeens een grote bestelling willen doen, het het
beste is, dat van te voren op te geven. We beginnen elke
week met een koe, een kalf en een varken. Maar aan
één van elk hebben we niet voldoende."
Achter de winkel is de bedrijfsruimte, waar de koe of
het varken wordt 'bewerkt'. Waar ook talrijke machines
staan, die het werken voor de slagers wat makkelijker
maken. Daar vertelt Louman ook, dat zijn rookvlees
een bewerkingstijd nodig heeft van zo'n vijf weken.
Het vlees wordt eerst gezouten, maar daarna weer in
heet water gelegd, waardoor er weer zout aan wordt
onttrokken. „Dat is een langdurig procédé, maar evenals bij de rookworsten
doen we dat meestal
's nachts. In de nacht
gebeuren de mooiste
dingen," stelt hij
glimlachend vast.

Dag van de
Aerofilatelie
Hel is dit jaar precies tachtig jaar geleden dat de eersle Nederlandse postvlucht
naar Londen werd gemaakt.
Een avontuurlijke tocht in
een Engelse De Havilland
DH-9 verkenningsbommenwerper met de Britse vlieger Hinchliffe als piloot. De
mist verhinderde een landing op het Londense vliegveld Croydon, zodat de vlieger het toestel in een wei- '
land neerzette. Door gebrek
aan brandstof moest de zes
en een halve kilo luchtpost
echter per taxi naar het
postkantoor in Londen worden gebracht.
Zaterdag en zondag is in
het Aviodorne op Schiphol
een luchtpostexpositie te
zien met als thema '80 jaar
luchtpost per KLM'. Daar
zijn niet alleen luchtpost- ,
stukken te zien van deze
vlucht, maar ook van ande-,
re memorabele vluchten als
die van de Uiver uit 1934. '
De expositie wordt georga- ,
niseerd door de vereniging
'De Vliegende Hollander" en
valt samen met de 39ste '
Dag van de Aerofilatelie.
Bezoekers krijgen bfl de
stand van DVH pp vertoon
van het entreebiljet een
verrassingsenvelop. De PTT
gebruikt deze dag een spe- -i
ciaal poststempel

Tot 16 jaar een
F-16 cadeau
Kinderen tot 16 jaar die tot"
30 oktober (herfstvakantie) ,
naar de F-16 van dé
,';
Koninklijke Luchtmacht
komen kijken, krijgen één 1
bouwdoos van deze straaljager ter waarde van 25 gulden cadeau: De in zijn
luchtmachtshelter bij het
luchtvaartmuseum geëxposeerdeF-16 "Fighting
Falcón' gaat na'dié datum
weer terug naar dé luchtmacht." ," " - ; , ; • ' • /
Elke tien minuten gaan de
sirenes in het museurn loeien ehkan.dë startprocedure
worden gehoord, evenals
het starten van de straalmotoren. De F-16-expositie is
, georganiseerd ter gelegen-:
heid van het'feit dat de
Tweede Kamer precies 25
jaar geleden de beslissing
; nam om.de F-16,te bestellën, als opvolger van de .
beroemde Starfïghter., '
Het Nationaal Luchtvaartmusenm Aviodome op Schiphol is
dagelijks vau 10 tot 17 uur geopend. Toegangsprijs voor volwassenen 15 gulden, kinderen (4 tot
12 jaar) en 65+-ers 12,50 gulden,
tot 4 jaar gratis.

H.F.

Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 oktober speelt
Slagerij Louman is gevestigd in de
Goudbloemstraat 76 in de
Amsterdamse Jordaan,
tel. (020) 622 07 71.

Jenny Arean
Voorwaarts en Niet Vergeten

overzicht van haar omvangrijke oeuvre in het Nieuwe de la Martheater
verse melk en ingrediënten uit Italië, zoals noten- of vanillepasta's. We een
maken ook wel ijs van biologische walnoten. Er komen om 20.15 uur.
geen kleur-, geur- of smaakstoffen in. Maar we Precies veertig jaar geleden begon Jenny
kunnen op wens elke ander ijssoort
haar carrière bij de legendarische
maken, zoals zoethout- of speculaas- Arean
Kan. Sindsdien heeft zij de
ijs. Je moet je op de een of andere Wïm
Nederlandse tekstschrijvers weten te
manier onderscheiden."
inspireren tot speciaal voor haar geschreNaast ijs wordt ook echte
ven nummers. Daarom heeft Jenny besloboerenkaas gemaakt.
uit het mooiste van de afgelopen veerDuurder dan in de win- ten
jaar een programma te laten samenstelkel? „Nee," stelt Els tig
Teksten van Jan Boerstoel, Jurrian van
met nadruk. „Voor len.
Dongen, George Groot, Robert Long, Ischa
boerenkaas bij
Meijer, Annie M.G. Schmidt, Willem
een supermarkt Wilmink,
Ivo de Wijs en vele anderen
of een gespecia- brengt Jenny
Arean in Voorwaarts en Niet
liseerde zaak
Vergeten op een indrukwekkende
op een A-loca- te
manier weer tot leven. George Groot en
tie betaal je
Jurrian van Dongen leverden nieuwe liedmeer."
De boerderij jes en conferences.
Foto Diana Blok
aan de
Westzijde ligt
aan een fiets- Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korroute langs
van vijf gulden op de normale toegangsprijzen van 36,00/28,50/21,00 gulhet Jaagpad. ting
den. Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de kassa van Theater Bellevue
„Omdat de
mensen onder- en het Nieuwe de la Mar theater (Leidsekade 90), telefoon 020-530.5302.
weg niets tegenkomen, kunnen
NAAM
ze bij ons op een
terrasje even wat
drinken en eten. Dat AANTAL
moeten ze dan wel zelf
in de winkel komen halen
en dan zien ze ook onze
De bon is geldig voor maximaal 2
andere produkten. Dat werkt
personen. Geen korting op korting.
wel," stelt Els van dr Horst.
Niet inwisselbaar voor geld. Niet

H.F.

De boerderij van Els en Dick van der Horst ligt aan de Westzijde 17A in
De Hoef, tel. (0297) 56 74 19.

geldig op reeds eerder gekochte
kaartjes.

woensdag 18 oktober 2000
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MICRO'S
G O E:Ü

B EKEK.EN

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.

Personeel
aangeboden

INSTELLINGSKOK

voornamelijk uit het bereiden van maaltijden voor de cliënten.
Daarnaast verzorgt u maaltijden voor speciale gelegenheden
en ons personeelsrestaurant.
In deze verantwoordelijke functie verricht u controle aan de
voedselverdeelband en controleert u de voorraden op kwaliteit
en kwantiteit. Tot slot houdt u toezicht op de kwaliteit van uitvoering van de werkzaamheden.
Wij zoeken een kandidaat die relevante werkervaring heeft pp
het niveau van instellingskok. Daarnaast is hij/zij bij voorkeur in
het bezit van het diploma zelfstandig werkend instellingskok.
ONS AANBOD
Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ziektevervanging, waarbij het salaris maximaal ƒ 4528,- (FGW 40)
bedraagt. Tevens bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen.
INFORMATIE & SOLLICITATIE
Voor meer informatie kunt u bellen met:
de heer T. van der Heijden, hoofd Voedingsdienst.
Meteen solliciteren?
Bel voor een sollicitatieformulier met het secretariaat van de
afdeling Personeel & organisatie 020-5550799 of stuur een
brief met cv naar: Mobiliteitsbureau, o.v.v. vacaturenummer
230, postbus 67004,1060 JA Amsterdam.
Ons bezoekadres: Amstel 51,1018 EJ Amsterdam
e-mail: p&o@amstelhof.nl
website: www.amstelhof.nl

The Security Company
De onbetwiste marktleider op hel gebied van evenementenbeveiliging zoekt voor de beveiliging van topevenementen

(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor-plaatsing in dezelfde week.

Personeel gevraagd
Algemeen
Leuke BIJVERDIENSTEN, tot
ƒ315 p/dag! De Bijbanenlijn
0900-520.5201 (1,5gpm)of
postb. 4016, 3006 AA R'dam

Beveiligers m/v
Ben je in het bezit van het ABM-diploma, heb je doorzettingsverrnogen, ben je flexibel, enthousiast en heb je goede communicatieve vaardigheden, stuur dan uw schriftelijke sollicitatie
binnen 10 dagen naan
The Security Company B. V. ta.v. mevr. R. Royé,
Antwoordnummer 573,1180 WB Amstelveen.
Telefoon (020) 456 22 82 of mail naar romi.roye@tscnl.nl

Commercieel personeel
Account Manager/
Management Trainee bij
Spaar Select vpor onze nieuw te
openen vestiging in Almere

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- ++,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ245,- p./dag! commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm) juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijdag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
of pb. 4016, 3006 AA R'dam
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
bel voor info: 0297-522044.

Amstelhof is één van de grootste verpleeghuizen van Amsterdam. Gehuisvest in het centrum van Amsterdam zorgen 430
medewerkers voor 346 cliënten. Amstelhof maakt deel uit van
de Verenigde Amstelhuizen. Hier zijn 22 zorginstellingen bij
aangesloten.
Ter ondersteuning van de Voedingsdienst zijn wij op zoek naar
een gemotiveerde
Voormalig bejaardenverzorgster zoekt werk in verzorging
aan huis voor enkele middagen in de week, geen huishouding. Br.o.nr. 21019324
De functie van zelfstandig werkend instellingskok bestaat bur. v.d. bl.

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21

Oppas en au-pair

Winkelpersoneel
P.M.K. MATRASSEN
Wij zijn op zoek naar VERKOPERS/STERS die zelfstandig
kunnen werken in een van onze beddenwinkels. Zowel fulltime
als parttime. Bel voor meer informatie tel. 020-6324959.

Uitgaan
HERFST PANNENKOEKEN
al v.a. ƒ7,75
"De Pannenkoek Farm"
gezellig, Kerkstraat 10a
in Zandvoort
tel. 023-571 94 98
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering.
0235715619;06-54616812.
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Buiten koud en guur, dus maken we 't binnen gezellig. Met een kleine verbetering of een grotere verbouwing. Van een nieuwe wasemkap of
wastafel tot een complete badkamer of keuken. Brugman maakt het in oktober gezelliger dan ooit. Financieel vooral.
Zo profiteert u ook tijdens de Woonmaand weer van de beste deals. En kunt vertrouwen op het beste advies, de beste materialen en
de beste garanties. Kom dus op naar de dichtstbijzijnde vestiging en ontdek dat in oktober écht alles kan met Brugman.

Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal
Nieuweln 34 bij Osdorperban
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren!

Evenementen
EEN FEESTJE ?
Reserveer nu bij het
gezellige Restaurant
"De Pannenkoek Farm"
Kerkstraat 10a in
Zandvoort

023 - 571 94 98
GROTE
VLOOIENMARKT
ZONDAG 22 okt. Sporthal
Zeeburg, Zeeburgerdijk 620,
A'dam. 10-17 u. 020-6425871

Opleidingen en
cursussen

&i££S&iil£S£c£Ïïd Moderne keuken. Leverbaar in vier, 'onderling te
combineren kleuren. Compleet met inbouwapparatuur. Bijvoorbeeld
(zoals afgebeeld), afmeting 280 x 220 cm.
Actieprijs J£ *f ~. +^„

ENGELS voor beginners +
halfgev., ƒ6,- p.u. Begin: 30,
31/10 + 2/11. Ook privéles.
Progress: 020-4124800.

ZONDER RENTE, ZONDER KOSTEN

SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

Woninginrichting
Erkend STOELENMATTER
van bies- en rietstoelen enz.
Tel. 06-29572854.

Lichaamsverzorging
^4^^^^'^^^f^^^^t
h
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PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

ÖX.-~^»«-«K^''~»-»-~<--•"•-

E2S£SSIS£ÉSI^
Luxe badkamer
badkamer m
in o.e
de kleur
wit. «uuu»»
Bestaande
2^mU^L^i^U^i Luxe
Kleur wn.
,_. *__„!_i. ibadscheidingswand,
,i„^v,Q,Mirmc:wanrl hadmeubel
,it: ligbad met douchevlak,
badmeubel (los
(zo; cm)
cm)
uif
met
netwastafeLwandcloset-combinatiee^a^
^

Sportief
ROLSKIËN leren skaten
op rolski's met gebruik
maken van stokken.
Leren diagonalen (vergelijkb.
met klassiek langlaufen)
Introductieles opgeven bij
G. de Wit, tel: 020-6230993,
na 18 u. Kosten ƒ 15.
Gebouw de Poelster, vlakbij
A'damse Bos.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Te koop: prachtige, witte
COMMODE, als nieuw.
ƒ 150,-. Tel. 023-5712187.

Muziek en
-instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Te koop: VIDEORECORDER
SHARP+ 20 BANDEN.
Tel. 023-5737047.

Dieren en
-benodigdheden

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f 6.06

t/m 4 regels

f

t/m 5 regels

f 10.11

t/m 6 regels

( 12.13

l/m 7 regels

1 14,15

t/m B regels

f 16.17

t/m 9 regels

f 18.19

t/m 10 regels

Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slqtenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

f 20.21

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave. Tel.
5719800 na 19.00 uur.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Adres:

Plaatsingsdatum/data:

ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.

Telefoon:

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75-DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Actieprijs

£ 3.

Amsterdam, Den Haag,
Heerlen, Hulst en Zutphen

ZONDAG GEOPEND
van n.oo -17.00 uur
Hulst van 12.00 -18.00 uur

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S

K A N iM E T

*ERKEND

B R U G M A N .

BESTE ADVIES 322? BESTE DEAL
BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE
ALKMAAR, ALMERE, AMERSFOORT, AMSTERDAM, ARNHEM, ASSEN, BREDA, CAPELLE A/D IJSSEL, DEN BOSCH*, DEN HAAG, GOES,
GRONINGEN, HEERLEN, HENGELO, HOOFDDORP, HULST, LEEUWARDEN, MUIDEN* NUMANSDORP, ROERMOND, ROOSENDAAL,
SON/EINDHOVEN, SPIJKENISSE* TILBURG, UTRECHT, ZAANDAM, ZOETERWOUDE, ZUTPHEN, ZWOLLE.
* Uitsluitend Keukenshowroom. Voor de openingstijden kijk op Internet, of bel onsfilacil.

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl
Actie geldt van zondag i oktober t/m dinsdag 31 oktober 3000. Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom.
**In samenwerking met Primeline, zonder kosten of rente. BKR toetsing en registratie. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Diversen
KINDER PANNENKOEKEN
met leuke verrassing
ƒ6,75
"De Pannenkoek Farm"
gezellig, Kerkstraat 10a
in Zandvoort
tel. 023-571 94 98

Een pruik als het
nodig is!

Reparatie en
onderhoud

8,08

'Postcode/Plaats:

Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENSAFSPRAAK
023-5730068.

^^^d^itMi Zeer complete en tunctionele badkamer best
mt wastafel, duobloc, douchecabine, compleet met kranen entc™srsobestaande
les
i%^£'lX^^TO'^ '
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Vraag en aanbod

Beeld en geluid

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

BETALEN

Dans- en
balletles

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

Voor de particulier

2002

NU KOPEN IN

Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

stijlvolle keuken dankzij de hoogwaardige
,'champagneenrobijnrood. Als afgebeeld:
ƒ 19.495,-. Bijvoorbeeld afmeting 280 x 177 on. Compleet met inbouwapparatuur.
Actieprijs ," "- - - -

Woonruimte
te huur
aangeboden

Woonruimte te
huur gevraagd

Werkende vrouw (24 jr) zoekt
met spoed zelfst. woonr.
T.h.a. Kamer. 1 persoon, in/nabij A'dam-Centrum, niet|
geen huisdieren.
Douche/ Z.O. of N. Tel. 030-2382030.
toilet, gezam. ƒ800,- p.m.
Br.o.nr. 21019134 bur. v.d. bl.
Micro-advertenties opgegeven
Zelfstandige woonruimte nabij voor maandag 15.00 uur,
Schiphol-Rijk. 3 slaapkamers, worden al in dezelfde week op |
cv. Tel. 020-6570195.
woensdag geplaatst.
RECHTSTREEKS. VAN FABRIEK NAAR

FABRIEKSWINKELS
De enige échte Amsterdamse
matrassenfabriek

WoningruH
Aangeb.
mooi
4-k.app.
Buitenveldert, huur ƒ1100 incl.
Gevr.: app. of 1-gezinswon.
omg. A'dam/ Diemen/ Duivendrecht,
hogere
huur.
Tel. 020-6003833.

Heemstede. 4 kmr eengezinswoning met zolder, vrij
uitz., huur ƒ640,- p.m. Gevr.
eengezinswoning met tuin,
hoger huur geen bezw. Tel.
023-5275589 of 06-25257931.

Bedrijfshuisvesting
te koop gevraagd
* aparte
* bezoek aan
pasruimte
huis of in
*• ruime
het
sortering in
ziekenhuis
hoarwerken * ziekenfondsen pruiken
leverancier
Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE'S
Haarmode

Ook gespecialiseerd in
heren{mgatjwerken
Dinsdogs gesloleiv^QC^
SJOPx
HWWFMRS*5JKJ«aAM

Heemstedeslraot28\ /
b.h. Hoofddorpplein. \/
Amsterdam.
Tel.02M157107
Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.
Tel. 020-6794726

Verhuizingen
Bel Ben voor grote en kleine X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
verhuizingen. Goedkoop en kamerverhuizingen/transport.
vakkundig. Tel. 06-53208374. Voll. verzekerd, 020-6424800

Oproepen
Gevraagd voor leuk marktonderzoek in Amstelveen dames
die zwanger zijn. U krijgt hier een vergoeding voor.
Inlichtingen: 020-6654447.
Gezocht:
PASGEBOREN BABY'S
voor onderzoek naar taalontwikkeling en dyslexie. NWO
dyslexie,
Universiteit
van
A'dam. Inl. Theo van Leeuwen
020-5251273 / 020-5124834 / Verloren 's morgens 9/10 bril,
06-22577343 en Anna Plakas donker, smal montuur. Omg.
centrum. Tel. 023-5730260.
06-21843604.

Verloren/
gevonden

CONSUMEN

SG
SC
pocket combi latex
40
45
damast latei 16 cm
::
v1BO.-=i8q,- 295r " 339,--415,-•165,- 190,- 309,- 359,- 435,175,r 200,- 319,379,- 445,-'
185,- 215,- 319;- '399,- 465,- .
225,- 225,- 399,-' 539,- 545,245,- 280,- 429,539,- 605,265,- 300,- 459,- '. 579.T '645,-'
270,-'315,- 489,- 599,- 665,305,- 345,- 549,679,- 765,350,- 380,- 599,749,- 875,390,- 425,- 679,799,- 985,-

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD

BANKSTELKUSSENS
STOFFEREN 10% KORTING
Tegen inlevering van deze advertentie

.

Papaverwegl?
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
. Postjesweg 87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
Insutindeweg 509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
VanWoustraat96
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Van Wouslraat donderdag koopavond
• _:
r www.pmk.nl

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
zend uw brief dan aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.

woensdag 18 oktober 2000
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens
Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de
Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Test Skoda Fabia 1.9 TDI

Schonere brandstof
voor nieuwe
Strakke lijnen
overheersen in het
interieur.

D

e Fabia is de eerste auto binnen de Volkswagen-groep met
de nieuwe TDI-motor. Een 100 pk sterke diesel met de
modernste techniek aan boord. Voor de gelegenheid reden
wij met een versie in de meest luxueuze uitvoering.
Achterop de Fabia prijken de letters
TDI. De D en l zijn in het rood uitgevoerd. Dat betekent, volgens de
Volkswagen-leer, dat de motor is
voorzien van pompverstuivertechniek. Dit systeem verdeelt de
brandstof zo efficiënt mogelijk met

als doel: Zo hoog mogelijk prestaties bij een zo laag mogelijk verbruik. Door deze techniek beschikt
de krachtbron over een enorm koppel van maar liefst 240 Nm. Bij het
relatief lage gewicht zijn de prestaties dan ook navenant. Bijna 190

kilometer per uur is voor de auto
geen probleem. Indrukwekkender
is de acceleratie van O tot 100 kilometer per uur. Daarvoor heeft deze
rakker slechts iets meer dan 11
seconden voor nodig. Dat zijn prestaties waar een benzinemotor
jaloers op mag zijn. Het leukste
komt wanneer je kijkt naar het
brandstofverbruik. De Fabia verbruikt slechts 5 liter per 100 kilometer. Een dagje naar de Efteling

met het gezin van de airmiles wordt
dus een meerjarenplan.
Bij zulke sportieve prestaties is een
goed onderstel zeer belangrijk. Het
weggedrag is in deze kleine Skoda
ijzersterk. De vering is straf afgesteld, maar drempels en andere
oneffenheden worden probleemloos gladgestreken. Door het enorme koppel willen de voorbanden
natuurlijk wel eens doorslippen.
Gelukkig zit er ASR (antislipregeling) aan boord die tijdig ingrijpt
wanneer de banden willen doorslaan. Ook in bochten laat de Fabia
zich van zijn goede kant zien. De
auto volgt precies de lijn die de
bestuurder vraagt.
De Fabia is een chique verschijning.
Zeker in het zwart met beige interieurbekleding krijgt de Tjech een
exclusieve uitstraling. Meest opvallende detail -is de voorkant. Een
bumper die lijkt door te lopen tot
aan de straat met daarboven in een
vloeiende lijn de grote grille, zoals
we die al kennen van de Octavia.
Maar eigenlijk is de hele lijn van de
Fabia een knap stukje design. Van
voor tot achter is alles een mooie
vloeiende lijn. De lichtmetalen wielen op de testauto geven de auto
net dat stukje extra.
De ontwerpers hebben ook van het
interieur van de Fabia een meesterDe Fabia is net een stukje groter
dan de Volkswagen Polo.

Lexus als kuïlenstrïjker
A

bijvoorbeeld een GS 300 uit de
eigen stal. De 3,0-liter V6-motor
levert 201 pk. Ruimschoots voldoende om op de snelweg prima
uit de voeten te kunnen.
Ongemerkt haal je hoge gemiddelden, zo ontdekten we tijdens een
rij-impressie. Zonder moe te worden, want de onafhankelijke wielophanging filtert elke trilling weg
voordat die het zitvlak van de stoelen bereikt.
Alles was een autohart kan begeren
is aan boord, zelfs een automaat,
lichtmetalen wielen, cruise control,
voorruitverwarming en een CDspeler met wisselaar. Maar ja, daar
is de prijs naar. Hij kost 122.900
gulden en voor tienduizend gulden

meer wordt het een RX 300
Executive met een leren interieur
en onder meer een bijzonder fraai
en gebruiksvriendelijk navigatiesysteem.
Inderdaad Lexus beweegt zich in
de regionen, waar Mercedes-Benz
en BMW heersen. Kwaliteit staat
voorop en bovenal draait het om
prestaties. Dat geldt zeker voor de
nieuwe GS-versie met een 4,3 liter
V8-motor van 283 pk. In 6,3
seconden snelt deze GS 430, die
naast de GS 300 komt, van nul
naar honderd. Hij haalt een top
(begrensd) van 250 km/uur. Dat
zijn mooie waarden, maar deze
Lexus maakt vooral indruk met zijn
sublieme wegligging. Echt, hij

Specificaties
Motortype:

viercilinder
direct ingespoten
turbodiesel,
Cilinderinhoud: 1.896cm3 ,
101 pk bij
Vermogen:
AOOO tp-.iru
Max. koppel:;> '240 Nm bij
,1,900 ip.rr»:
'
"Acceleratie: - ,_ 1,1,5 sec. van
6-100 km/uur
Topsnelheid: '185krn/u
Gem.'verbruik: ~5',0ltr/100km.

ingedeeld. In de Elegance-uitvoering zijn diverse accenten, zoals de
versnellingspook,
afgezet
in
chroom. Je waant je in een veel
grotere auto als je dit dashboard
ziet. Het interieur is voorzien van
Prijs:

D

TWR in Uddevalla (Zweden) rollen
iedere dag twaalf met de hand vervaardigde Clio Sports V6 van de
band. Renault levert de kale carrosserie en TWR bouwt de auto volledig op.
TWR neemt de productie van de
Clio Sport V6 niet voor niets voor
zijn rekening. Het is een pure sportwagen direct afgeleid van de auto's
die
coureurs
als
Michel
Bleekemolen
en
zijn
zoon
Sebastiaan gebruiken in de Renault
Sport Clio V6 Trophy. Achter de
voorstoelen ligt dan ook dezelfde
3,0-liter V6 motor. Voor de straatversie is het vermogen hiervan echter teruggebracht van 310 naar
230 pk. Deze heetste Clio levert

hiermee fantastische prestaties. De
sprint van O naar 100 km/u is na
6,4 seconden al achter de rug. Een
topsnelheid van 235 km/u is
mogelijk.
Of je wilt of niet: om'de vormgeving van de Clio Sport V6 kun je
niet heen. De auto schreeuwt zijn
afkomst van de daken (hij lijkt als
twee druppels water op de raceversie). De carrosserie is met 171 millimeter verbreedt om plaats te bieden aan de met 110 mm vergrote
spoorbreedte en brede 17 inch
banden (205/50 voor en 235/45
achter). Ook ligt de auto 52 mm
lager dan een standaard Clio. Het
sportieve interieur is net zo luxe als
dat van de Clio Sport 2.0 16V. Om

voldoende
opbergvakjes.
Opmerkelijk zijn de opberglade
onder de passagierstoel en het via
de airco gekoelde dashboardkastje.
Achterin is de ruimte niet overbemeten, maar twee volwassenen
houden het daar prima uit.

ƒ 43.990,-

Bijzonderheden uitrusting:
ABS
Airbags
Airconditioning
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas
Lichtmetalen wielen
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging

V

an buiten oogt de Discovery ruig,
binnen heerst de luxe. Zittend op
leer van de beste kwaliteit doorwaden we een diepe plas. Het is alsof je
behaaglijk in een comfortabele stoel zit,
terwijl buiten de wind rond het huis giert.
Deze auto geeft je een machtig gevoel,
zoals alleen een Land Rover dat kan. Dit is
de warmte van het Britse erfgoed. Precies
datgene, waarom Ford dit merk heeft
ingelijfd. Amerikanen zijn gek op klassieke waarden.

Met de Octavia en Fabia heeft
Skoda laten zien een serieus autofabrikant te zijn. Zeker op het
gebied van design zijn het auto's
die een brede groep van mensen
aanspreken. Een beer van een dieselmotor als deze bevestigt dan ook
dat de nieuwe Fabia meer dan
alleen een mooie auto is om te
zien, maar dat ook de rijeigenschappen meer dan de moeite
waard zijn.

Een zandpad hoef je met deze
Lexus niet uit de weg te gaan,
maar zijn kwaliteiten blinken uit

op het asfalt.
behoort tot de zeldzame modellen
die een perfecte balans bieden tussen veercomfort en een zeer hoge
stabiliteit. Met de GS 430 zijn
bochten met hoge snelheid te
nemen, waarbij het lijkt alsof de
aandrijflijn en het onderstel alle
abrupte bewegingen van bestuurder en wegdek met atletische veerkracht onderdrukken. Er is maar
een uitvoering: de meest complete,
dus met alles aan boord, voor
159.900 gulden.

Voor de test hebben we de beschikking over de
meest luxe uitvoering van de Discovery. Dat
merk je vooral in de auto aan beige leer, hoogpolig tapijt en een zeer complete uitrusting. Zelfs
de bediening van de radio gaat via knopjes op
het stuur en daar zitten ook de schakelaars voor
de cruise control.
Nijdige
Een automaat is standaard. Die houdt de achtcilinder motor laag in de toeren. Alleen als je gas
diep intrapt, schakelt hij terug en klinkt er een
nijdige een heel sportieve snerp. De prestaties
Een doorwading gaat met
deze auto in maximale luxe.

zijn echter niet van het bij dit geluid passende
snelle niveau. Natuurlijk gaat de Britse vierwielaandrijver behoorlijk rap van de plek, maar door
het hoge gewicht van meer dan tweeduizend
kilo drukt hij je niet in de stoel bij de acceleratie.
De kracht van de Discovery zit hem in de souplesse bij lage toeren en de kracht voor het trekken van vol bezette horsetrailers. Rotsvast ligt hij
dan op de weg door zijn eigen gewicht en door
de permanente vierwielaandrijving. Wordt de
ondergrond glad, bijvoorbeeld in een modderig
weiland, dan zorgen elektronische tractiecontrolesystemen ervoor dat slippende wielen minder
aandrijfkrachten krijgen en de banden met houvast juist wat meer. Met een korte hendel op de
middenconsole is naar believen een lage gearing
in te schakelen voor nog meer kracht. Dat is iets
voor het echt ruige terrein.
Uitstraling
Daar zal het gros van de gebruikers van de
Discovery zelden,terecht komen. Toch kan het
en dat is leuk, want de auto ontleent er zijn uitstraling aan. Maar al rijdend valt goed te merken
dat het nadruk op comfort is gelegd. De lucht
ondersteunde vering strijkt hobbels voorbeeldig
glad. Zeker in vergelijking met andere 4x4auto's. Geluiden dringen nauwelijks in het interieur door en de inzittenden weten zich omringd

Drie man sterk
De directie van BMW Nederland
heeft per 1 november een nieuwe Directeur Verkoop: de heer
Arie Ruitenbeek. Hij is een
goede bekende van de BMWorganisatie, want tussen '86 en
'94 werkte hij onder andere op
de afdeling Public Relations en
de afdeling Verkoop van BMW
Nederland. Met het aantreden
van de heer Ruitenbeek beschikt
BMW Nederland over een directie van drie man sterk.

Als je de motor van de Clio Sport
V6 start, maakt een puur autogevoel zich van je meester. De motor
voel en hoor je zachtjes brommen
in je rug. Hierdoor voel je je als
bestuurder veel meer één met de
auto. Door het warme weer rijden
we met de ramen open. Door de
windcirculatie komen geuren en
warmte 'van de motor dan naar
voren (bij gesloten ramen is dit
nauwelijks merkbaar). Een heerlijke
ervaring. De olie is warm, dus we
geven de Clio de sporen. De zes
versnellingen laten zich allemaal
even makkelijk inleggen. De bak
geeft een lekker puur, metalig
gevoel - alsof je de pook door het
H-patroon van een Ferrari dirigeert.
De versnelling van de V6 drukt de
inzittenden stevig in de met leer en
alcantara beklede sportstoelen. Het
geluid dat de uitlaat hierbij maakt is
vooral met geopende ramen fantastisch. De besturing is direct en
nauwkeurig en de wegligging in
bochten overwegend neutraal. Dit
komt door de goede gewichtsverdeling voor/achter, bereikt door de
motor voor de achteras te monteren. Nederland krijgt dit jaar vijftien
Clio's Sport V6 die de importeur
voor ƒ 102.900,- van de hand
doet. Volgend jaar hoopt Renault
Nederland 150 auto's te krijgen.

De Discovery oogt rauw, maar biedt het comfort van zijn luxe evenknie: de Range Rover.
met alle gemakken van een luxe limousine uit de
topklasse.
Heel geinig zijn de tegen de wand op te klappen
zetels achterin, waardoor van de auto een
zevenpersoons is te maken. Heel doordacht: hier
zit een aparte volumeregeling, zodat de passagiers het geluid van de perfecte stereo-installatie
zelf kunnen instellen.
Land Rover Discovery VS ES:
V8
3.947 cm3
136 kW/185 pk
bij 4.750 t.p.m.
Max. koppel: 340 Nm bij 2.600 tp.m.
12,8 sec. van 0-100 km/uur.
Acceleratie:
Topsnelheid
174 km/uur.
Gem. verbruik: 13.1 ltr/100km.
ƒ110,000,Prijs
SPECIFICATIES:
Motortype:
Cilinderinhoud:
Vermogen:

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:
ABS
Airbags
Centrale vergrendeling rnet afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor en achter
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte/lengte verstelbaar
Stoelen elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
Cruise Control
Permanente vieiwielaandrijving

het racegevoel te benaderen is de
versnellingspook echter hoger (dus
dichter bij het stuur) gemonteerd.

uimen omhoog, enthousiaste glimlachen en
handen die al wapperend gebaren dat jouw auto er
vast niet een is om zonder
handschoenen aan te pakken.
We maken het allemaal mee
tijdens de eerste testritten van
de Renault Clio Sport V6 in en
om Nice.
De nieuwste en veruit ruigste Clio
maakt overduidelijk emoties los. En
dat is precies waarvoor Renault de
auto in november op de markt
brengt. De Franse fabrikant hoopt
dat het aura van de kleine geweldenaar uitstraalt naar de talloze
andere Clio's. Tegelijkertijd wil
Renault met de Clio Sport V6 een
kleine klantenkring die hunkert
naar pure sportauto's tevreden te
stellen.
Renault ontwikkelde de Clio Sport
V6 samen met het fameuze TWR
(Tom Walkinshaw Racing) uit
Engeland. Tom Walkinshaw heeft
ook het Arrows Formule 1 team waarvoor Jos Verstappen uitkomt onder zijn hoede. Dit team heeft
een rijke racehistorie. De samenwerking met TWR leverde Renault
begin jaren '90 enkele F1-wereldtitels op. En TWR ontwikkelde de
Jaguar waarmee Jan Lammers in
'88 en '90 de 24 uur van Le Mans
heeft gewonnen. TWR is ook verantwoordelijk voor de bouw van de
Clio Sport V6. In de fabriek van

werk gemaakt. De interieurbekleding is van stof, maar van een
afstand lijkt het toch echt op leer.
Binnenin treffen we een dashboard
aan dat er niet alleen strak uitziet,
maar ook nog eens overzichtelijk is

Schonere brandstof zorgt voor
een zuinig brandstofverbruik en
minder uitstoot van schadelijke
stoffen. Onlangs heeft de
Europese
auto-industrie
(Association des Constructeurs
d'Automobiles, ACEA) haar
leden gevraagd of schonere
brandstof de nieuwste motoren
beter
laat
functioneren.
Vervolgens bleek dat direct
ingespoten
benzinemotoren
inderdaad ingrijpend schoner en
zuiniger werken met zwavelarme benzine. Ook heeft de intro,ductie van schonere dieselmotoren pas zin als er zwavelarme
diesel beschikbaar is. Op basis
van deze resultaten beslist de
Europese Commissie of het nuttig is om vervroegde invoering
van zwavelarme brandstoffen te
adviseren aan nationale overheden.

Door: Wim Otten

sfalt is niet per se nodig
om van een zandpad
met kuilen een biljartlaken te maken. Het gaat ook
heel goed met een Lexus RX
300. Met een subliem onderstel strijkt deze ruige, wat
hoge vierwielaandrijver hobbels en gaten glad. Dat
gebeurt ook nog eens in alle
stilte, want de zescilinder
motor laat zich nauwelijks
horen, de automaat schakelt
haast onmerkbaar en geluiden
van buiten worden uitstekend
gedempt door een deken van
isolatiemateriaal.

Met de RX 300 baant het Japanse
Lexus zich op een ongebaande
weg. Niet eerder zagen we hier in
Nederland van dittopmerk een offroad auto. De heren constructeurs
nemen het woord echter niet in de
mond. Zij spreken van een Sports
Utility Vehicle (SUV): een avontuurlijke auto met vierwielaandrijving en de ruimte van een stationwagen. Luxe voert de boventoon.
Deze auto valt in de verste verte
niet te vergelijken met doorsnee
4WD-auto's. Dat zijn werkpaarden,
de RX 300 is een volbloed rijpaard.
Van een zandpad is deze Lexus niet
vies, maar zijn kwaliteiten blinken
uit op het asfalt. Daar doet hij
totaal niet onder voor luxe limousines. De wegligging is nagenoeg
van dezelfde strakheid en in com1
fort kan de RX 300 zich meten met

motoren

Derde generatie

B

MW heeft de derde generatie M3 gepresenteerd. De ultra
sportieve 3-serie in Coupe-uitvoering staat voor ƒ
162.800,- bij de dealer. Met maar liefst 343 pk is de jongste evolutie maar liefst 22 pk krachtiger dan zijn voorganger. Hij
is daarentegen ook 110 kilogram zwaarder.
Een BMW M3 levert prestaties van
een zeer hoog niveau. Ook nu
weer heeft M GmbH, dochter van
BMW, het model sneller gemaakt
dan zijn voorganger. De sprint van
O naar 100 km/u duurt 0,3 seconden korter: 5,2 tellen. De top is als
vanouds weer begrensd op 250
km/u. De auto is meteen herkenbaar aan bijzonder mooi 18 inch
lichtmetaal, de koelsleuven (voor
de elektronica) in de voorspatborden, een subtiele achterspoiler en
vier vuistdikke uitlaatpijpen. Om
een indicatie te geven van het
sportwagenniveau van de M3: de

sprint vanuit stilstand naar 160
km/u duurt in deze Beier slechts
0,1 seconde langer dan in een
Porsche 911.
Van het vorige model M3 was ook
een
sedanversie
leverbaar.
Voorlopig is de nieuwste vrucht van
M GmbH alleen als Coupé te
bestellen. De zescilinder heeft nog
steeds een inhoud van 3,2-liter. In
de loop der jaren heeft het meest
sportieve blok uit de BMW-stal de
nodige groei gekend. Het eerste
model M3 uit de jaren,tachtig was
nog voorzien van een 2,3-liter viercilinder met in eerste instantie 195

pk. Latere evolutieversies kwamen
tot 215 pk. In 1992 verscheen de
M3 van het model E36 op de
markt. De viercilinder heeft toen
plaatsgemaakt voor een zespitter
en het opvallende uiterlijk voor een

Ook de nieuwste BMW M3 is
weer bijzonder snel.
wat minder opzichtige carrosserie.
In 1995 werd de cilinderinhoud
vergroot van 3,0-liter naar 3,2.
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CONCEPT:

zitmeubel Tango
In stof Aberdeen fauteuil (111 cm)
(div. kleuren)
2 zits
(172 cm)
3 zits
(203 cm)

fauteuil Panta Rhei
design 1999 Hugo de Ruiter

van 4080,van 5240,van 5595,-

Nu 3795,Nu 4845,Nu 5150,-

fauteuil Sentia
design 1998 Gerard Vollenbrock

bank Danaïde
design 1997 Stefan Heiliger

bijzettafel Volare
ï design 1998 Jan Armgardt

zitmeubel Mincio
In Alcantara
2 zits
(158 cm)
(div. kleuren)
, 2,5 zits (178 cm)

van 4119,van 4415,-

Nu 3545,Nu 3795,-

tv meubel Horizon .
design 1998 Willem Sterken

zitmeubel Bora-Bora
In stof Albano
fauteuil ( 88 cm)
(div. kleuren)
2 zits
.(147 cm)
2,5 zits (176 cm)
3 zits
(194 cm)

van
van
van
van

2705,
3720,
4305,
4515,

Nu 2450,Nu 2995,Nu 3495,Nu 3895,fauteuil Pallone
Met zit in leder Wapiti en
rug in leder Topaz (86 cm)
van 2530,- Nu 2195,-

fauteuil Papageno
design 1993 Jan Armgardt

zitmeubel Bora-Beta
Model met hoge rug en zit.
fauteuil Dolcinea
In leer Topaz (kleur zwart)
van 3280,- Nu 2850,l.n Alcantara (div. kleuren)
van 2885,- Nu 2690,-

In stof Albano
(div. kleuren)

fauteuil
2 zits
2,5 zits
3 zits

( 88 cm) van 2940,
(147 cm) van 4240,
(176 cm) van 4800,
(194 cm) van 5160,

Nu 2695,
Nu 3750,
Nu 4245,
Nu 4575,

eettafel Quadrivio
design 1995 Hugo de Ruiter
zitmeubel Parma
Tijdloos, luchtig gevormd zitprogramma met
afritsbare kussens en prima comfort.

fauteuil Amphora
design 1996 Frans Schrofer

In stof Cybelle
(div. kleuren)
In leer Wapitl
(enkele kleuren)

2 zits
2,5 zits
2 zits
2,5 zits

(149 cm)
(179 cm)
(149 cm)
(179 cm)

van
van
van
van

3165,3390,4585,5050,-

Nu 2575,Nu 2950,Nu 4140,Nu 4655,-

Ons adres:
Noorderkade 1038
1823 CJ Alkmaar
Telefoon (072) 5112760
Volg de borden
Q Eigen parkeerterrein

stoelen Antipode
design 1995 Clemens Briels

Openingstijden:
Ma-Di-Wo: 9.30-17,30 uur
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten
www.vantil.nl

van til

IHÏÏRNATlONALnOPMERKEN BU VAN TIL
. • Adele C. Aleph. 'Alessi. Arco. Arflex.
Artifort. Auping. Arx. Banz; Bord.
Baxter, Behr. Belgo Chrom. Bellato.
Brand en van Egmond. Rolf Benz.
Besouw, Bielefelder Werkstatte.
Bree's, Brühl & Sippold. Cascade.
Castelijn. Cecotti. Classicon. Cor.
Danca. Danskma. deSede. Dimico.
Duresta. Durlet. Dutch Ongmals.
Eilersen._ Fellce Rossi. Fendi.
Fischbacher.
Flexform.
Flou.
F.ontane Arte. Galotti. Gasparucci.
Gefca. Gelderland. Ghyczy. Grange.
Hatvink. Heidense. HF Style. Hülsta.
Indoor. Interstar. Jab. Hennie de
Jong. Jori. Kartell. Kendix. Kill.
Koekoek. Kvadrat. Label. Lazyboy.
Leolux. Lourens Fisher. Van Maanen.
Metaform. Minotti. Mmty. Mol &
' Geurts. Molinan. Moller Design.
Montis. Moroso. Moser. Mulleman.
Musterring. Muylaert. Nelo. Norma.
Noteborn. Omnia. Pastoe. Ploeg.
Poliform. Pullman. RAC. Rohé.
Room by Welhs. Saponti. Schutz.
SDB Design. Spectrum. Stelton.
Superba. Swissflex. Tecta. Team by
Wellis. Terzani. Thonet. Thormer.
Treca de Paris. Tonon. Walraven.
Wittmann. WK. Young International.

DESIGNCENTRUM

Gein. Zandvoon

Swaluesiraal 2

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

2042 KBZandvoon

TEKST :Afd. Archief
bc/, wijk 2042/7

Nieuwsblad

Woensdag 25 oktober 2000
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IU
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Datum
26okt
27 okt
28okt
29 okt
30 okt
31 okt

01 nov
02 nov

HW
03.20
04.08
04.47

04.27
05.05
05.45
06.21
06.55

LW

13.12
14.02
00.14

01.10
00.54

HW
15.47
16.28
17.07
16.45

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 1, oplage 5.425 Editie 17

LW
23.34

17.26

01.50
02.36

17.59
18.35

02.55

19.16

12.33
12.26
13.16
14.06
14.25
15.06

Maanstand: NM vr 27 okt 09.58 uur.
HW: vr 27 okt 04.08 uur, + 127 cm NAP.
LW: do 26 okt 23.34 uur, - 69 cm NAP.

Los nummer 2,10 gulden

Gelijkspel
in keihard
hockeyduel

Arendje Koper (98)
handwerkt
al 25 jaar
voor het Rode Kruis

Sport

Pagina 3

De wegen van Remco
en Dennis gaan zich
eindelijk scheiden.
Dat betekent een
einde aan hun motto:
'De Kleppertweeling
tegen de rest van de
wereld'

En verder:
Wisseling van
de wacht in
La Bastille
Pagina 5
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Raad eist
subsidie voor
schoolzwemles

Spookperron
ZANDVOORT - Het station
van Zandvoort ziet er momenteel desolaat uit. Een ongebruikelijk fenomeen op het altijd zo drukke perron. De NS
werken aan het spoor en daardoor is treinverkeer tussen
Haarlem en Zandvoort deze
week onmogelijk. Niet iedereen was daar echter van op de
hoogte en dat leidde wel eens
tot frustraties.
Rond het NS-station Haarlem wordt gewerkt aan tal van
wissels en sporen en tegelijkertijd wordt het bedienings- en
beveiligingssysteem
vernieuwd. De communicatie
hierover was zó slecht dat iedereen zondag braaf op de
trein zat te wachten. De hele
week zijn bussen ingezet om
de mensen alsnog naar plaats
van bestemming te brengen.
De treinen rijden maandag
weer normaal.

ZANDVOORT - „Het is van groot belang dat kinderen zich
het hoofd boven water kunnen blijven houden." Met die
woorden van WD'er Pieter Joustra eiste de gemeenteraad
donderdag van B en W dat het schoolzwemmen gesubsidieerd blijft. Het college stelde in de begroting voor 2001 om
de bijdrage van 55 duizend gulden hiervoor te schrappen.
Het college van Burgemees- waardoor ze het voor een groot
ter en Wethouders vindt het deel verleren." Ook hij vindt
afschaffen van de gemeenteljj- het afschaffen „geen goede
ke bijdrage haalbaar omdat al zaak".
veel schoolgaande kinderen in
Voor Leo van Leeuwen (D66)
hun vrije tijd een zwemdiplo- was het meteen al een uitgema blijken te halen. Maar maakte zaak dat het schoolWD'er Joustra haakte daar zwemmen niet afgeschaft mag
donderdag fel op in: „50 pro- worden. Maar dan rest nog de
cent van de kinderen in groep 3 vraag: „Waar halen we de 50
en 4 kan niet zwemmen als het duizend gulden vandaan om
schoolzwemhet
schoolmen begint.
zwemmen te
Landelijk is
handhaven?"
SP'er
Van
dat 70 procent. Ik vind
Gelder vindt
dat idee behet een taak
angstigend.
voor het colleDe oorzaak ~~~~~~~~^~" ~~"~"~^~™"~ ge om dat
daarvan is dat veel gezinnen geld te vinden. Want ook voor
geen duizend gulden per kind de socialist staat als een paal
voor de zwemlessen kunnen boven water dat het schoolbetalen."
zwemmen niet mag verdwijGer Toonen (PvdA) voegde nen. „We leven in een waterrijk
daaraan toe dat „veel jonge land. Ieder kind moet de
kinderen op vroege leeftijd wel zwemkunst machtig zijn."
zwemles krijgen maar daar
Wethouder Cees Oderkerk
verder niets meer mee doen, liet zich niet overtuigen door
de raadsleden: „Allereerst ligt
de primaire verantwoordeljjkheid voor het leren zwemmen
van kinderen bij de ouders zelf.
ZANDVOORT - Een 23-jari- Het ministerie zegt dat ook. De
ge Schot is zondagavond om regering zoekt momenteel
tien uur aangehouden voor naar wegen om de hardheid
vernieling van een winkelruit van standpunten te verzachin de Haltestraat. De man, af- ten. Hoe pakken we dat aan:
komstiguit Glasgow, verklaar- gaan we bijvoorbeeld alleen de
de dat lüj de ruit in sloeg uit kinderen die zwemles nodig
woede. Zijn vriendin had na- hebben gemeentelijk ondermelijk kort daarvoor hun rela- steunen of gaan we de buskostie verbroken. De Schot neemt ten betalen?"
de schade voor zijn rekening
De weerstand van de geen is na verhoor heengezon- meenteraad was uiteindelijk
den.
ook de wethouder te machtig.
„We hebben naar jullie geluisterd. We gaan op zoek naar
middelen om het schoolzwemmen te kunnen handhaven."

Gemeente zoekt
hoogwaardig
opvolger casino

'Ieder kind
moet zwemkunst
machtig zijn'

Woede gekoeld

;ens

"Ï7 olgens mij heb ik een nieuw
V scrabblewoord gevonden.
Parkeerapparatenplaats. Hoe
kom je erop. Nog een mooi
woord is: parkeerontheffingstraat.
Dat ontdekte ik afgelopen
zondag. Die dag moest ik de
techniek verzorgen van het
jazz-programma bij de lokale
radio ZPM. De heren die het
programma inhoudelijk vol
praten, wonen niet in Zandvoort en parkeren de auto (zoals altijd) bij de studio pp het
Gasthuisplein. Als de uitzending bijna is afgelopen, zie ik
vanaf mijn zitplaats dat de
parkeerwachters bonnen onder de ruitenwissers stoppen.
Met een grapje zeg ik tegen de
presentatoren of zij de parkeermeter niet moeten bijvullen.
'Er is helemaal geen parkeermeter meer. Is hij soms
stuk?' Opeens gaat er een lichtje bjj me op. Hoort het Gasthuisplein soms ook by de parkeerontheffingen? Jazeker.
Aan het begin van het plein
staat een bord. Het is me nog
niet opgevallen. Zo langzamerhand ben ik het parkeerspoor bijster.
Als ik 's middags een rondje
door het dorp maak, valt het
me op dat in de straten met
ontheffingen veel lege parkeerplekken zijn. De vogelvrije
straten staan propvol met auto's geparkeerd. Zo ook in de
Haarlemmerstraat. Ik zie hoe
een ouder echtpaar hun auto
moeizaam tussen de bomen
Parkeert.
Ze vragen of ik hier bekend
pen. 'Als de bonte hond,' zeg
ik'Is hier ook betaald parker
en, mevrouw? We willen een
uurtje naar het strand.' 'Zet u
uw auto maar lekker neer,' zeg
Jk^'hier is het nog steeds graws'. ik vraag me later af voor
noe lang nog straks hoort
onze straat ook bij een van de
scrabbelwoorden en moet ik
betalen aan deze extra
belasting.. Dan heb ik echt
goed de Pee erin.
NelKerkman

ZANDVOORT - „We zijn
vooral op zoek naar een hoogwaardige voorziening," aldus
wethouder Hans Hogendoorn.
Nu het Holland Casino het
voornemen heeft om naar
Haarlem af te reizen, is de gemeente Zandvoort zich aan
het oriënteren op een mogelijk
nieuwe gokvoorziening.

Het perron van het KS-station is deze week een spookperron. Wegens werk aan het spoor rijden er geen treinen tussen Haarlem ei; Zandvoort

Rechter vergroot parkeerchaos alleen maar

ZANDVOORT - Waarschijnlijk heeft de bestuursrechter in Haarlem ten onrechte de zaak van het actiecomité Aanpassing Parkeerbeleid Zandvoort (APZ) een
maand verdaagd. De rechter
oordeelde dat de gemeente
een 'verkeersbesluit' had
moeten nemen om het bord
'P Vergunninghouders' te
mogen plaatsen. De gemeente bestrijdt dit met de Regiement Verkeersregels en Verzie ook pagina 3 keerstekens 1990 in de hand.

ADVERTENTIES

e couture
bruids-, dag- en avondkleding
zakelijk en casual
collectie en op maat
Palestrinastraat 1,1071 LC Amsterdam
(vlak achter het Concertgebouw)
tel. 020-6791205
desiQnershautecouture@wx5.nl

Na 25 jaar heeft het Holland
Casino besloten om Zandvoort
Foto André Lieberom in te ruilen voor Haarlem. Op
de huidige locatie heeft het casino te weinig ruimte. Destijds
heeft het casino getracht het
belendende perceel te kopen
om uit te breiden maar is niet
tot een akkoord gekomen met
de eigenaar. Ook vindt de directie het casino steeds slecheraan zitten."
Wethouder
Hogendoorn: ter te bereiken.
„Uitgangspunten van het beDit betekent een financiële
leid zijn de bewoners en bedrjjven. En als blijkt dat we nog strop voor de gemeente maar
ruimte over hebben, schromen ook het motto 'Zandvoort is
we niet het beleid te herzien." meer dan strand alleen' moet
Druk gebarend vervolgd Ho- aan kracht inboeten. Als reacgendoorn zy'n betoog: „Ik geef tie pp deze verhuizing van het
een voorbeeld van een klacht casino is de gemeente aan het
die ik vaak hoor. 'Het is bela- onderhandelen met verschilchelijk dat mijn gasten van 18 lende partijen.
tot 22 uur betaald moeten parHogendoorn: „Het moet
keren in de Zeestraat. Als ze vooral een hoogwaardige vooreen hapje bij me willen komen ziening worden. De mensen
eten, kunnen ze niet eens hun moeten kunnen gokken, geënauto in de straat kwijt.' Wordt tertaind worden, dineren en
misschien wel in combinatie
gezegd."
vervolg op pagina 3 met een hotel."

De rechter vertelde Ad Rampen van het comité APZ vrijdag dat de gemeente de parkeerborden voor vergunninghouders alleen op basis van
een verkeersbesluit had mogen plaatsen. Een verordening

zou niet volstaan. „De gemeente heeft borden geplaatst
zonder de vereiste verkeersbesluiten. Als er geen verkeersbesluit is, kan ik ook niets
doen," zei bestuursrechter mevrouw Smit.
• Bij terugkomst op het gemeentehuis heeft de wethouder Hans Hogendoorn meteen
zrjn juristen bij elkaar geroepen om de zaak uit te zoeken.
„Naar ons idee heeft de rechter
zich vergist." Hogendoorn
leest een citaat uit het RW
1990 voor: *Voor de borden 'P
Vergunninghouders' en 'Betaald Parkeren' is geen verkeersbesluit nodig; wel een besluit op grond van de gemeentelijke parkeerverordening.'
En hij vervolgt: „Misschien
heeft de rechter de 'uitzonderingen' over het hoofd gezien."

De rechtbank kan hierop geen rect zou stopzetten.
reactie geven zolang de zaak
Rampen is hevig verontnog onder de hamer ligt.
waardigd: „Het kan toch niet
zo zijn dat de rechter vierhonderd bezwaren en visies zomaar negeert? Bovendien
heeft de gemeenteraad met dit
parkeerbeleid de bewoners
niet vertegenwoordigd."
Wethouder Hans Hogendoorn is teleurgesteld over de
ophef die rond het parkeerbeleid is ontstaan. „We moeten
Voor Ad Rampen en zijn ac- niet als partijen tegenover eltiecomité zijn de druiven zuur. kaar gaan staan, zoals de geHij moet een maand wachten meente tegenover het APZ.
en krijgt zo geen kans om be- Maar we moeten met elkaar
zwaar te maken tegen het be- zoeken naar een oplossing. De
leid en de verordeningen die mensen mogen nu hun mond
door de gemeenteraad zijn nog open doen. Vanaf het movastgesteld. Eigenlijk had hij ment dat het parkeerbeleid
gehoopt dat de rechter het werd vastgesteld hebben we
nieuwe parkeerbeleid van de aangegeven dat we gaan monigemeente Zandvoort per di- toren wat voor haken en ogen

Zitting is
een maand
verdaagd

ADVERTENTIE

Rectificatie

W i ka Autoglas
ADVERTENTIES

Euro-kentekenplaten
30,

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

Malse runder

Braadlappen
DAGEN
WBHP
11 & 25 NOVEMBER

SGt.

(excl. BTW)

Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18-2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.

2 KILO

tel. 5717166

'Dat ik 3000 man in één minuut
gek kan maken, geeft me een kick'
4

AT IK nog steeds in
één minuut drieduizend man gek kan maken, dat vind ik echt een kick,
dan word ik helemaal warm
van binnen," vertelt zangeres
Ria Valk, die alweer acht jaar
in Zandvoort woont. Ze heeft
ook net een show achter de
rug in Friesland, waar ze samen met schlagerzanger Danny Christian een groter publiek trok dan de bekende
popband De Kast, die de
avond daarvoor optrad.

D

Er is een nieuwe single in de
maak en ze treedt zo'n zes
keer per maand op door het
hele land. Daarnaast schildert
ze fanatiek en haar werk was
dan ook op de open-atelierdag
in Artrata te bewonderen. Begin januari heeft ze een grote

expositie in hotel Zeeduin in
Wijk aan Zee.
„Meer optreden wil ik niet;
ik ben al bijna zestig," zegt ze
terwijl ze lenig met haar benen
zwaait. „Maar het lijkt wel of
de Nederlandse liedjes steeds
populairder worden. Als ik wil,
kan ik iedere avond op," lacht
ze enthousiast.
„Ik vind dat de deejays van
de radio de oude Nederlandstalige liedjes tekort doen, door
ze niet meer te draaien. We
zijn als het ware afgedankt,
maar er is juist een groot publiek voor. Gelukkig is er nu
een nieuwe zender, Radio Nationaal, die dat wel doet. Helaas zit die zender nog niet op
de FM, want mensen zouden
het met één druk op de knop
moeten kunnen vinden," zegt
ze licht verontwaardigd.

Valks carrière begon op zeventienjarige leeftijd toen ze
met 'Tutti Frutti' de tweede
prijs op een Elvis-Presley-wedstrrjd won. Ze werd uitgenodigd voor de talentenjacht
'Nieuwe Oogst' van de Avro en
werd eerste.
„Daarna heeft de telefoon 42
jaar lang niet meer stil gestaan," verklaart de zangeres,
die qua gekte op de bühne
niet veel onderdoet voor haar
mannelijke collega André van
Duin.
De succesvolle zangeres
heeft maar liefst vijftien hits
op haar naam staan in de periode van 1961 tot en met 1979,
zoals 'Hou je echt nog van mij,
Rockin' Büly', 'Moeder ik ben
zo bang' en 'Leo'.
vervolg op pagina 3

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l l l l l l l l l l l l l l l l
Adres:
l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Postcode/Plaats: l l l l l l l l l l l
Telefoon:
l l l l l l l l l l l KW1899V
Giro/Banknn:
l l M
l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA „ö UVVn'VVVlIn'VïInnltll
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. ' 1U-5 ' ' U1CUU3
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FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN CENTRALE
BALIE/CENTRAAL TELEFOONNUMMER

31-10-1950
Het is waar !!
Marijke Steegman 50 jaar
gefeliciteerd
SARAH

Mijn naam is Bram WijMmke. -*";<
Sanmt met mijn vadwhadl&inltet ,

neming. Maarden

kMnbedHjffaiefö

zo zijn beperkingen,
Het samengaan met Uitvaartcentrum
Haarlem betekende voor ons een
belangrijke stap vooruit.
Nee, van dat samengaan heb ik
geen moment spijt gehad.

de familie
opa Evert en oma Hennie
zijn 29 oktober a.s.
45 jaar getrouwd

Naast het verzorgen van een complete
begrafenis of crematie vanuit ons
modern ingerichte uitvaartcentrum
aan de Parklaan, kunt u bij ons
bijvoorbeeld ook terecht voor
deskundig advies op het gebied van
uitvaartverzekeringen.
Onze NWO-polis en UZETnaturauitvaartverzekeringzijn
verzekeringen met de laagst
mogelijke premies.

Van Harte Gefeliciteerd
Robbin en Menno

Bij ons vindt u een team van
professionele medewerkers, dat
24 uur per dag beschikbaar is om
u bij een overlijden met
raad en daad terzijde te staan.

Na een langzaam afnemende ge/ondheid is toch
nog onverwacht overleden mijn man, on/e vader,
opa, "oude" opa en broer

Jacob Koper
* 24 april 1924
f 23 oktober 2000
Anme Koper-Vink
Jan en Els
Marcel en Caroline
Torn, Eva
Yvoime en Reinier
Sharon, Dylan
Co en Ehsabeth
Daniel
Raymond en Joyce
Patrick
Naomi
Dirk en Netüe Koper
en verdere familie
Lijsterstraat 2-II
2042 CJ Zandvoort
Jaap is thuis, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen op woensdag 25 oktober van 19 00 uur tot
20 00 uur
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 27 oktober in het crematorium Velsen, Duin en
Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis
Tijd van samenkomst 12 45 uur aldaar
Na afloop van de
plechtigheid is er
gelegenheid tot
condoleren in één van
de ontvangkamers

023 - 532 87 50
(

D ag enaiacht bereikbaar voor

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Omdat u niet zonder kunt!

Zartdvoorte,
glSlieuwsbiad
\ \*.
*>
~*
Hierbij geef ik u kennis van het overlijden van mijn
moeder

m de leeftijd van 76 jaar
Yvonne Slinger
Lorenlzstraat21
2041 RA Zandvoort
De crematie heeft op 24 oktober te Velsen plaatsgevonden

j.

Vomar

Celsiusstraat 192

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5

Weekmedia

Gasthuisplem 12

Bruna Balkanende
Firma Veldwijk

Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22

Sig magazijn Lissenberg

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de talrijke telefoontjes, kaarten en de belangstelling tijdens de
begi afenis van
Uit aller naam
E R Teunissen-Chidda

^

\.

Ook verkrijgbaar bij:

Maus Slinger

Jos Teunissen

•>

Shellstation Geerlmg

Hogeweg 2

AKO
Firma P Klem
BP Lehman bv

Kerkplein 11

Firma T Goossens

Pasteurstraat 2

Wil men een collegelid spreken dan kan men zich mimmaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretanaat Terwille van een goede voorbereiding is het
tevens van belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden
via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van
de Centrale Balie Men kan zich dus gewoon via de
ingang Swaluestraat bij de receptie melden
Let wel i Het is niet mogelijk om zonder afspraak het
spreekuur te bezoeken

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben op
dinsdag 17 oktober vergaderd De besluitenlijst van deze
vergadering en van de verdere m week 42 door B&W
genomen besluiten zijn op dinsdag 24 oktober vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te zien bij de
Centrale Balie

Aanwijzing Toezichthoudende Ambtenaar WWC
Keesomplem, Park D u ij n wij k en Heimansstraat en
directe omgeving
In verband met het streven om de situatie op en rond de
woonwagencentra gelegen m onze gemeente te normaliseren, is de controlecapaciteit met betrekking tot het
noodzakelijke toezicht en de controle ten aanzien van
handhaving uitgebreid
Als toezichthoudend ambtenaar als bedoeld m de artikelen 5 11 t/m 5 20 van de Algemene wet bestuursrecht is
aangewezen de heer R L Block

De heer R L Block is een medewerker van het bureau
Vicara te Nieuwegein
Beleidsregel "nieuwe" illegale werkzaamheden
Woonwagencentra Keesomplein, Park D u ij n wij k en
Heimansstraat
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort vragen uw aandacht voor het volgende
Teneinde de voorgenomen planvorming, met betrekking
tot woonwagencentra in de gemeente Zandvoort, niet
op voorhand te belasten met 'nieuwe' illegale werkzaamheden hebben wij besloten tot het vaststellen van deze
beleidsregel
Met name heeft deze beleidsregel betrekking tot de
navolgende locaties
- het woonwagencentrum gesitueerd op de percelen,
kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B, nummer 9704, plaatselijk bekend Keesomplein nummers 1
t/m 12,
- het woonwagencentrum gesitueerd op de percelen,
kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B, nummer 8700, plaatselijk bekend Heimansstraat nummers
13, 15, 17 en 19,
- het beoogde woonwagencentrum gesitueerd op de
percelen, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B, nummer 9954, plaatselijk bekend Oosterveld
nummer 1, 3, 5 en 7
Krachtens artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 521
en verder Algemene wet bestuursrecht zijn wij bevoegd
om indien nodig over te gaan tot daadwerkelijke handhaving van de voorschriften voortvloeiend uit wet, algemene maatregel van bestuur, provinciale en gemeentelijke verordeningen welke onder ons toezicht vallen

Van Lennepweg 4

Restauratie 'Het Station'

Stationplsein 6

Vondellaan 60

Teneinde nieuwe illegale werkzaamheden, dat wil zeggen alle activiteiten die bewoners uitvoeren zonder over
een daartoe bestemde (voorafgaande) vergunning te

Vondellaan 1A

Onder beleidsregel wordt verstaan, conform het gestelde
in artikel 1 3, lid 4 Algemene wet bestuursrecht, "een bij
besluit vastgestelde regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen,
de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschnften bij het gebruik van een bevoegdheid van een
bestuursorgaan'
Overige bepalingen over beleidsregels kunt u vinden m
hoofdstuk 4 ' Bijzondere bepalingen over besluiten", titel
4 3 "Beleidsregels' Algemene wet bestuursrecht
Het bovenstaande wil zeggen dat wij, na constatering
dat een bewoner zonder de daartoe vereiste voorafgaande vergunning(en) werkzaamheden verricht, direct zullen
optreden door middel van bestuursdwang
De bewoners dienen goede nota te nemen van het feit
dat vanaf het moment van bekendmaking van deze
beleidsregel iedere 'nieuwe" constatering van illegale
werkzaamheden direct zal worden gevolgd door een
aanschryvingsprocedure m het kader van onze bevoegdheid op grond van artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5 21 en verder Algemene wet bestuursrecht
Voor de goede orde melden wij ook dat deze brief niet
inhoudt het expliciet noch impliciet gedogen dan wel het
expliciet noch impliciet legaliseren van alle illegale werkzaamheden van voor het moment van bekendmaking
van deze beleidsregel
Tevens melden wij dat tegen deze beleidsregel geen
rechtsmiddelen openstaan Dat wil zeggen dat tegen
deze beleidsregel geen bezwaar dan wel beroep kan
worden ingesteld

ECOCAR 2001
In 2001 komt de Ecocar langs op de volgende dinsdagen
-

9 januari
13 februari
13 maart
10 april
8 mei
12juni

-

14 augustus
11 september
9 oktober
13 november
11 december

Noteer deze data alvast in uw agenda

VERKEERSBESLUITEN
MEDEDELINGEN

Kerkstraat 12

Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke
twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 20 00 uur

De heer R L Block is geboren te Heerlen op 1 november
1968 en zal zijn toezichthoudende en controlerende taak
vervullen op basis van hetgeen in de navolgende wet- en
regelgevingen is bepaald
- de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
- de Woningwet,
- het Bouwbesluit,
- de Huisvestingsverordening van de gemeente Zandvoort,
- de Bouwverordening van de gemeente Zandvoort,
- de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente
Zandvoort

pirèctehiilp;bij een sterfgeval.

•f

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

beschikken, direct te kunnen aanpakken, hebben wij besloten om alle bewoners op deze bevoegdheid te wijzen

Footcare

Op grond van het op 1 november 1999 m werking getreden Algemeen Delegatiebesluit 1999, nr 1, waarbij de
bevoegdheid tot het nemen van diverse verkeersbesluiten als bedoeld m artikel 18 van de Wegenverkeerswet
1995 en het bepaalde m de Wegenverkeerswet, het
Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990, door de gemeenteraad is gedelegeerd aan het college van Burgemeester en Wethouders, hebben Burgemeester en Wethouders van Zandvoort op 4 juli 2000
besloten tot
- het aanleggen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats in de Pieter Paapstraat, ter hoogte van
het huisnr. 14.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden tot uiterlijk
6 weken na datum van publicatie schriftelijk bezwaar
worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten
naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar

BESTEMMINGSPLANNEN
Bestemmingsplan "Bodaan e.o."
BIJ besluit van 3 oktober 2000 heeft de raad van de
gemeente Zandvoort vastgesteld het bestemmingsplan
"Bodaan e o ", locatie Bramenlaan 2
Het betreffende besluit (met bijlagen) ligt gedurende de"
openingstijden met ingang van 27 oktober 2000 gedurende 4 weken ter inzage bij de Centrale Balie op
het Raadhuis alsmede de openbare bibliotheek aan de
Prmsesseweg
Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, die
aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 zijn zienswijze
bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende de
termijn van de tervisielegging tegen het bestemmingsplan
schriftelijk bedenkingen indienen by Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem
Voorts kan een ieder gedurende voormelde termijn zijn
bedenkingen schriftelijk kenbaar maken bij voormeld college tegen de door de raad bij de vaststelling van het
plan daarin aangebrachte wijzigingen
Art. 28 WRO, bestemmingsplan "Pompstation
Bentveld"
BIJ besluit van 7 september 2000 hebben Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland overeenkomstig het bepaalde
m artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
goedgekeurd het besluit van de gemeenteraad d d 6 juni
2000 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Pompstation Bentveld'
Het betreffende besluit met bijlagen ligt met ingang van
27 oktober 2000 gedurende zes weken ter visie bij de
Centrale Balie in het Raadhuis
Ingevolge het bepaalde in artikel 28 lid 7 van de WRO
kan gedurende de termijn van de tervisielegging tegen
het besluit tot goedkeuring bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA

GEMEENTE

's-Gravenhage) beroep worden ingesteld door degene,
die zich tijdig op grond van artikel 27 lid 1 of 2 van die
wet tot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft
gewend Dit recht komt ook toe aan een belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet m staat is
geweest zich overeenkomstig laatstgenoemde bepaling
tot Gedeputeerde Staten te wenden
Het besluit treedt m werking daags na afloop van de
beroepstermijn
Binnen voormelde termijn kan tevens een verzoek om
voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling
Rechtspraak worden ingediend, waardoor het besluit niet
in werking treedt, voordat op dat verzoek is beslist

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- A G Bodaan, Bramenlaan 2 - 1 boom
- Emmaweg 13-15-2 bomen
De aanvragen liggen gedurende een week na het verschynen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden
kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag
worden betrokken
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben een
kapvergunnmg verleend voor
- Oosterparkstraat 3
- 1 boom
- Oosterparkstraat 38
- 1 boom
- Treubstraat 15
- 1 boom
- Duinwmdelaan 5
- 6 bomen
- Paradijsweg 20
- 1 boom
- Wikkelaan 10
- 1 boom
- Burg Beeckmanstraat 16 - 1 boom
- Dumdoornlaan 14
- 4 bomen
- Wilhelmmaweg 44
- 2 bomen
- Taxuslaan 6
- 2 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen ter inzage
bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit
besluit tot 6 weken na publicatie van bericht een schrifteliik bezwaarschrift indienen bij Burgemeesteren Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij
wijzen erop dat ook een derde belanghebbende een
bezwaarschrift kan indienen Het bezwaarschrift dient in
zijn ondertekend en moet tenminste bevatten naam,
adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden
van het bezwaar Indien men zich laat vertegenwoordigen door een derde dient ook de naam, het vol'edige
adres en het telefoonnummer van deze persoon te worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
president van de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van
een kopie van het bezwaarschrift Voor het indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

VRIJSTELLINGEN
Artikel 19, lid 3 van de WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunnmg te verlenen voor
- het perceel Zandvoortselaan 54 te Zandvoort m verband met het plaatsen van een tuinhuisje (bouwaanvraagnummer 2000-141 B)
- het perceel Van Galenstraat 11 te Zandvoort m verband
met het vergroten van de woning (bouwaanvraagnummer 2000-163B)
Voormelde bouwplannen liggen met ingang van 25
oktober 2000 gedurende 4 weken ter inzage bij de
Centrale Balie van het gemeentehuis'"
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een
ieder schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij het
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning en splitsingsvergunningen zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend De datum tussen haakjes geplaatst achter het
nummer, is de datum van aanvraag
2000-245B (10-10-2000) Kostverlorenstraat 66 te Zandvoort het veranderen van de woning
2000-246B (10-10-2000) Stolbergweg 7 te Zandvoort
het plaatsen van een zwembad
2000-247B (11-10-2000) Stationsplein 13-16 te Zandvoort het plaatsen van een terrasafscherming
2000-248B (11-10-2000) Stationsplein 13-16 te Zandvoort het vergroten van een woonhuis
2000-249B (16-10-2000) Lijsterstraat 1-3 te Zandvoort
het vergroten van een school
2000-250B (17-10-2000) Oosterparkstraat 33 te Zandvoort het plaatsen van twee dakkapellen
2000-251M (17-10-2000) Mansstraat 16 te Zandvoort
het bouwen een serre
2000-252B (18-10-2000) Kochstraat 21 te Zandvoort het
plaatsen van een dakkapel
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van twee
weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze
wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij
wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van een vergunnmg kunnen verplichten

Campen
Voor al Uw
Schoenreparaties
specialist m
van Bommel, van Lier,
Avang en van Greve
Aangesloten bij het SKNS

OPEN HUIi

UWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING

Burg. van Alphenstraat 61/23,
VERWARMING

Heeft u KLACHTEN
Voorvoetpijn
Gelengpijn

PVDA
ZANDVOORT

Enkelpijn
Aan deze klachten kunnen
we wat doen
Wilt u een afspraak bel dan

Goed onderhouden driekamermaisonnette (vh 4) op de
4e en 5e etage. Uitzicht overzee. Parkeergelegenheid op
eigen terrein. Ind. 5e et: hal; toilet; woonkamer; keuken
met mbouwapp en balkon' 4e et: ruime hal met kastruimte; 2 slaapkamers (vh 3); balkon; badkamer met hgbad en wastafel.
Vr.pr. ƒ 349.000,-k.k.

Restaurant "Queenie"
Kerkplein 8

Gedurende de herfst- en winterperiode serveren wij u diverse wintergerechten vanaf ƒ 19,50
alsmede wildgerechten - haas fazant - patrijs - hert

023-5715449.
Tevens een grote collectie
inlegzolen, ook voor
kinderen

Achterkamertjes politiek, arrogantie van de
macht of onaanspreekbaar????
Vooral uw vragen over het gevoerde en toekomstige beleid, zullen alle direct
verantwoordelijken, zoals de wethouder en raadsleden, welke u, als kiezer
of lid van de PVDA vertegenwoordigen, verantwoording afleggen
Ik verwacht minimaal openheid en duidelijke taal, u ook9
Maandag 30 oktober 2000 is er een openbare vergadering om 20 00 uur in
Hotel Hoogland bij de watertoren te Zandvoort.
L. Hemo
Lid PVDA Zandvoort

Last van eelt of likdoorns
en bent u op zoek naar een
PEDICURE met
aantekening van de
diabetische voet
Ook bij ons
Bel voor een afspraak11
U kunt ons vinden in
Corn Slegersstraat 2
Zandvoort

080M99883Q

zat. 28/10 van 11.00 -13.00 uur.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
,
Pjg
INVM
^

r

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9 00 -17 30 uur
zaterdag
10 00-13 00 uur

Een wekelijks wisselend verrassingsmenu van zeven gangen in een
gezellige ambiance, een avondvullend programma a ƒ 85,00 voor
twee personen.

Bet Milieudefensie
voor het gratis
informatieblad
over recycling
van apparaten:

= CLASSIC DINER =

alsmede in het weekend het
wildmenu a ƒ 67,50 =
Voor reserveringen s.v.p. telefoon
5714599 en vraagt u naar Anwar of
Brendalie.
i=^=
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Nieuw ecolint
voor Oud Noord

Verdachte valt
hulpofficier aan
ZANDVOORT - Een 28-jarige Hoofddorper die ervan verdacht werd onder invloed achter het stuur van zjjn auto te
zijn gestapt, viel maandagochtend om half vier op het politiebureau een hulpofficier aan.
BA] vond het allemaal te lang
duren. Twee agenten hebben
de hulpofficier ontzet. Hierbij
liep de verdachte een bloedneus op.

ZANDVOORT - „Laten we
hopen dat het de winter
doorstaat," is het commentaar van een bewoner van de
Van Lennepweg. De derde
fase van het ecolint, het gedeelte in Oud Noord, werd
vonge week woensdag feestelijk begroet. Het ecolint,
dat in samenwerking met
woningbouwvereniging
EMM, gemeente, bewoners
en Gran Dorado tot stand
wordt gebracht, moet het
groen weer nieuw leven in
blazen.

De Hoofddorper werd op de
Zandvoorstelaan in Bentveld
aangehouden. Agenten vermoedden dat de man onder invloed verkeerde en namen
hem voor een ademanalyse
mee naar het bureau. Uit die
test kwam een promillage van
1,3 naar voren. Het rijbewijs
van de Hoofddorper is ingevorderd en hij krijgt een procesverbaal.

Café-eigenaar
evenknock-out
ZANDVOORT - Bij een
schermutseling zondagavond
vóór het café aan de Haltestraat is een 37-jarige kroegbaas bewusteloos geslagen. Hu
is voor behandeling naar het
ziekenhuis gebracht. Degene
die sloeg, een achttienjarige
Haarlemmer, is voor nader onderzoek ingesloten.
Omstreeks negen uur ontstond er een duw- en trekpartü Jos Broersen, directeur van EMM, helpt wethouder Marijke Herben bij de opening van het nieuwe Ecolint
tussen diverse mensen bij de
toegangsdeur van het café. De
kroegbaas, die op het terras
zat, zei er iets van. Daarop
stompte de Haarlemmer de
café-eigenaar in het gezicht.

Foto Karin Schut

Hoewel het een koude najaarsdag was toonde een aantal bewoners zich geinteresseerd in het nieuwe ecolint aan
de Van Lennepweg, tussen de
Vondellaan en de Van Speijkstraat. Het grasveld is verdwenen en daarvoor m de plaats is
een strook duinlandschap gekomen met hier een daar wat
bankjes. „Het ziet er weer een
stuk netter uit," aldus een tevreden bewoonster.
In het totaal heeft de gemeente drie straten onder
handen genomen waarvan de
Van Lennepweg de derde fase
is. Hieraan vooraf gingen de
Sophiaweg en de Burgemees-

ter van Alphenstraat
In een eerder stadium was
het achterpad achter de huizen aan de Van Lennepweg al
aangepast. De verbetering van
dit achterpad is een proef voor
de aanpak van de andere achterpaden m Oud Noord. „Bij
dit project is grensoverschnjdend gewerkt," vertelt EMMdirecteur Jos Broersen tijdens
de opening opgetogen. „De gemeente heeft het achterpad
van verlichting voorzien. En
woningbouwvereniging EMM
heeft haar medewerking verleend bij het realiseren van het
ecolint"
Tijdens de opening sprak
wethouder Marijke Herben de
bewoners toe' „Het ecolint is
iets waar we met zijn allen
trots op mogen zijn Laten we
met zij n allen genieten van het
speciale duinlandschap "
Gran Dorado is de gemeente
ook goedgezind bij het opschonen van Oud Noord. „Het hek
aan de Van Lennepweg van
Gran Dorado wordt naar achter geschoven," vertelt R. Boekelman van de afdeling Remiging en Groen „Vóór het hek
wülen we duinlandschap realiseren zodat het gecamoufleerd
wordt. Op die manier komt het
er een stuk beter uit te zien."

'Onkruid weelt
ertierig'
„Het ecolint lijkt mooier
dan het is," klaagde het
SP-raadslid Van Gelder
vonge week donderdag tijdens de eerste bespreking
van de begroting 2001. Ook
het CDA uitte zich tegen
het ecolint „Het onkruid
weelt er tieng en er is geen
handhaving "
Wat betreft het CDA en
SP mag de aanleg van het
ecolint voorlopig op een
laag pitje. „Aangezien het
een luxe-uitgave betreft,"
aldus een van de tegenstanders „De gemeente
zegt dat 'het veel waardenng oogst bij grote bevolkmgsgroepen' Nou, ik zou
graag die map met brieven
willen zien. Volgens mij is
het boerenbedrog," sprak
Gerard Versteege (CDA)
cynisch.
Wethouder Marijke Herben toonde zich verbaasd
„Jullie hebben tijdens de
opening echt een kans gemist Dan pas hoor je hoe
de mensen het ecolint positief ervaren "
In antwoord op de stelling dat het ecolint een
'luxe-uitgave' is, zei Herben. „Alleen de allerslechtste plantsoenen zijn aan
de beurt. Als we hiermee
wachten, wordt het alleen
maar duurder "

Korten op bibliotheek en minima is tegen zere been

Over de kop
ZANDVOORT - Een auto
met vier inzittenden is donderdagavond rond half twaalf op
de Zandvoorstelaan over de
kop geslagen. De twintigjarige
Katwjjkse bestuurder bleek
onder invloed van alcohol en
niet m het bezit van een rijbewijs. Niemand raakte gewond.
De auto had een trottoirband
geraakt en was na een ruk aan
het stuur in de berm beland.

*Gek doen, daar
beu ik zó mee
vergroeid'
Vervolg van voorpagina
Ria Valks nieuwe single zal wederom een 'feestnummer' worden. Bijna niemand weet dat
Ria ook een aantal rustige ballads op haar repertoire heeft
staan. Zoals een gevoelig liedje
geschreven door haarzelf, naar
aanleiding van het overladen
van haar man.
„Dat soort liedjes kan ik natuurlijk niet gaan zingen op
een feest waar iedereen hem al
aardig heeft zitten," zegt ze
terwijl ze met veel expressie
even het publiek typeert. „Ik
heb twee maanden een programma gedaan op dezelfde
plek en dan kan het weer wél."
„Of ik het jammer vind dat
de serieuzere songs niet zoveel
aan bod komen? „Nee, hoor,
dat gek doen, daar ben ik zo
mee vergroeid, dat is mijn
tweede natuur geworden."
Voor volgende maand ben ik
gevraagd om op te treden in
Curacao. Ga ik daar lekker
weer een stel Hollanders gek
maken. Zo ben ik al in Thailand en Australië geweest. Als
ik dan in een taxi door zo'n ver
land rijd, denk ik: wat ben ik
toch een bevoorrecht mens
dat ik dit allemaal mag meemaken."

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdennout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur Dick Piet
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv -chef), Tessa van Egmond,
Joyce Schreuder
Vormgeving/Systeemredactie
Willem
Bleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frerejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden,
Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant
Secretariaat en redactiepromotie' Trudy
Steenkamp, Henny Lanser
Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
Fax (023) 573 0497
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur

De raadsfracties gaven
donderdag hun visie op de
begroting voor 2001.
Opvallend in deze algemene
beschouwingen was het
gebundelde verzet van de
partijen tegen het afschaffen
van het schoolzwemmen en
het verlagen van de subsidie
aan de openbare
bibliotheek. De
hoogtepunten op een rij.

Bibliotheek
'Het is in onze ogen een onverantwoorde beslissing te
korten op onze subsidie,'
schreef de openbare bibliotheek aan de gemeenteraad.
De leiding van de bibliotheek
maakt zich grote zorgen over
het collegevoorstel de subsidie
volgend jaar met 25 duizend
gulden te verlagen. CDA,
PvdA, AOV/55+ en SP delen
die mening en schaarden zich
gebroederlijk tegen dit voorstel.
Ger Toonen (PvdA): „In de
jaren zeventig had de openbare bibliotheek als uitgangspunt dat het vooral een basisvoorziening moet zijn. En dat
moet het blijven. Deze bezuinigingen moeten geschrapt worden."
Het college vindt dat ge-

ZANDVOORT - Het is de
hoog tijd om op een aantal
plaatsen het riool te vervangen. De gemeente van Zandvoort is maandag gestart
met de vervanging van het
hoofdriool en de aanleg van
de infiltratievoorzieningen in
de Brederodestraat en omgeving. De werkzaamheden
zijn uiterlijk 13 april volgend
jaar afgerond. Voor de afwikkeling van het verkeer zijn
maatregelen getroffen.

gulden per inwoner uitgeven
aan bibliotheekwerk. Uitgaande van onze subsidie van
701.623 gulden en een beyolkingsaantal van bijna zestienduizend inwoners, is de bydrage van de gemeente Zandvoort
per inwoner 43,80 gulden.'
In zyn begrotingsvoorstel wil
het college de garantie van 26
duizend gulden voor de verbouwing van de bibliotheek in
2000 buiten beschouwing laten. 'Dit houdt in dat de door
ons aangevraagde subsidie

Ozb
„Een ozb-discussie is gewenst," vindt Ger Toonen
(PvdA) In de begrotingsvoorstellen van het college staat
nog niet aangegeven hoeveel

de ontroerende-zaakbelasting
(ozb) gaat stijgen. Dit hangt
namelijk nauw samen met de
hertaxatie van de woningen.
Het college vermoedt dat de
ozb al fors gaat stijgen door de
forse waardestijging van de
woningen en overweegt daarom geen extra verhoging. Alleen de partijen PvdA en D66
zijn vóór extra ozb-verhogmg
„Als het zover komt dat we
moeten bezuinigen op belangnjke posten als schoolzwemmen en de openbare biblio-

'Discussie
over ozb
is gewenst'
theek, dan vind ik het logisch
dat we die kosten deels op ozb
verhalen," vindt Toonen. Leo
van Leeuwen (D66) is het hier
mee eens: „Het lijkt mij geen
probleem "
Maar CDA'er Versteege wil
niets horen over een extra verhoging van de ozb, de partyen
WD, AOV/55+, en Gemeente
Belangen Zandvoort (GBZ)
evenmin. Zij scharen zich het
college, dat aangeeft dat de
ozb evengoed flink zal stijgen
door de waardestijging van de

woningen en dat de gemeente
Bouvé noemt Zandvoort een
daar niet een schepje bovenop 'karige gemeente'. „Leiden
hoeft te doen.
geeft bijvoorbeeld vierhonderd
gulden en Rotterdam zevenhonderd gulden via het miniMinimabeleid
mabeleid. Dan komt ZandHet college stelt voor de ge- voort er met een koopje vanmeenteüjke bedrage van twee- af."
honderd gulden aan alle gezinnen die op of rond het minimum leven, te laten vervallen Parkeergarage
De gemeente is van mening WD'er Pieter Joustra ergert
dat een deel van dit minimabe- zich aan de houding van de geleid een 'dubbele rol' vervult. meente wat betreft het onderHiermee wordt bedoeld dat de zoek door Q-park naar de haalbewuste tweehonderd gulden
kan worden besteed aan duurzame gebruiksartikelen (een
wasmachine bijvoorbeeld) en
daarvoor kan ook een bijdrage
worden gevraagd via de bjjzondere bijstand.
„De gemeente moet zich
schamen," vindt Peter Bouvé
(AOV/55+) „Voor ons lykt het baarheid van een nieuwe pareen extraatje maar voor die keergarage. „Het schetste
mensen is het essentieel." Ook mijn verbazing toen een medeD66, SP, GBZ en CDA uitten werker van Q-park die wat gezich fel tegen dit collegevoor- gevens bij ons opvroeg als antstel, waardoor het voorstel woord kreeg' 'Je wacht maar'.
lijkt te gaan sneuvelen
Dat vind ik onaanvaardbaar.
Het tegenargument van wét- Op die manier bewerkstellig je
houder Cees Oderkerk: „Het bij hen ook een houding vanminimabeleid moet je zien als 'Als dit zo gaat, dan doen wij
een aanvulling pp het geld dat het ook rustig aan ' Terwijl we
men van het Rijk knjgt. De ge- hier met zijn alleen zo naar uit
meente is vrij om te bepalen kyken."
hoe hoog het bedrag is dat zij
aan dit beleid wil besteden."
Wethouder Hans Hogen-

'De gemeente
moet zich
schamen'

De werkzaamheden komen
in grote lijnen neer op het vervangen van de nolenng in de
Brederodestraat en Dr. Kuyperstraat. Tevens wordt in de
Brederodestraat, de Dr. Kuyperstraat en in de zuidelijk gelegen groenstrook van het Ir.
G. Friedhoffplein, regenwaterinfiltratieriolering
aangebracht. Dit is de eerste fase en
deze duurt tot eind december.
Tot slot worden op de parkeerterreinen van de Brederodestraat, de oostelijk gelegen

doorn is het met Joustra eens
„Het rapport van Q-park is inmiddels gereed. En het gaat
redelijk goed nu. We denken
nog steeds aan een parkeergarage onder het Stationsplein of
op het plein onder de watertoren"

Gladheidbestrijding

Tijdens haar vergadering
van vrijdag 13 oktober gaf de
Seniorenraad aan dat ze het
onverstandig acht als de gemeente wü gaan bezuinigen op
het strooien bij gladheid in
woonwijken „Met name voor
de mensen die slecht ter been
zijn en de fietsers betekent dit
extra ongemak," aldus één van
de Seniorenraadsleden
Het college stelt dat het m
de praktijk zo is dat het strooien op rustige wegen weinig effect heeft omdat het zout met
goed in de sneeuw wordt ingereden. Het risico voor de voetgangers blijft er altijd maar is
voor het grootste deel te wijten
aan het feit dat steeds minder
burgers bereid zijn de stoep
sneeuwvrij te maken Het lijkt
erop dat voor dit voorstel een
meederheid in de raad te vinden is
Tessa van Egmond

Tegen lantaarnpaal
ZANDVOORT - Een 22-jange automobüiste is donderdag op de Zandvoortselaan
tegen een lantaarnpaal gebotst Ze week uit voor een
achteropkomende ambulance

groenstroken van het Ir G.
Friedhoffplein en Gort van der
Lindenstraat een infiltratiebed van grasbetontegels aangebracht. Dit is de tweede fase
en deze duurt van januari tot
april.
De straat wordt in gedeeltes
opengebroken, zodat er nog
enigszin verkeersbewegingen
kunnen plaatsvinden Alleen
het gedeelte waar de werkzaamheden plaats vinden is
niet bereikbaar.

Cinema,
26 okt. t/m 01 nov

'Geen schroom om beleid te herzien'
Vervolg van voorpagina
„Maar moet je eens voorstellen: je bent bewoner van die
straat en je kunt je auto niet
kwijt omdat er 'gasten' voor je
deur staan. Dus dan moeten
de bewoners een stuk van hun

straat verwijderd geparkeerd
staan omdat de gasten hun
auto voor het restaurant willen
plaatsen. Dat is dan toch de
omgekeerde wereld? Het is
toch logisch dat je als gast een
paar honderd meter moet lopen voordat je bij je restaurant

bent' In Haarlem doet men
ook met anders."
„Er zijn altyd wel een paar
mensen die tussen wal en
schip vallen. Zover als het in
mijn mogelijkheid ligt probeer
ik alle wensen tegemoet te komen."

Dagelijks 13 30
Do t/m Di 1530
ff

(Al) Nederlandse versie

Arendje Koper (98) ontving ccn oorkonde omdat ze 25 jaar bij het Rode Kruis betrokken is
Foto Karin Schut
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'Niets op
deze aarde
is eeuwig'

met 26 duizend gulden wordt
gekort. In dat geval bedraagt
de bijdrage slechts 42,20 gulden per inwoner,' reageert de
biebleidmg verontwaardigd
De openbare bibliotheek
geeft in haar bnef aan dat deze
bezuimgingsvoorstellen personele gevolgen zullen hebben,
aangezien de personele lasten
het hoofdbestanddeel van de
uitgaven van de bibliotheek
vormen.
SP'er Van Gelder (SP) werpt
ook ander bezwaren dan de
praktische tegen de korting:
„De bibliotheek is een belangrijke sociale ontmoetingsplek."
Wethouder Cees Oderkerk
(WD) noemt de reacties nogal
emotioneel. „Niets op deze
aarde is voor eeuwig De bibliotheek hoeft zich nergens zorgen over te maken maar het
niet verlagen van de subsidie is
een politiek standpunt." Bij de
begrotingsbehandeling op 8 en
9 november kan het nog spannend worden rond dit collegevoorstel.

Riool Brederodestraat vervangen

Advertentieverkoop
H van Zanten
(hoofd), M Oosterveld Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
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1000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
Fax 5626283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
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meente Zandvoort, in vergeljjking met andere gemeenten,
een relatief groot budget voor
openbaar bibliotheekwerk uittrekt. Zo geeft de gemeente
aan dat Zandvoort ongeveer
honderdduizend gulden meer
uitgeeft aan deze beleidstaak
dan strikt noodzakelijk. De bibliotheek bestrijdt dit: 'Uit recente cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek
blijkt dat de gemeenten in
Zuid- en Noord-Holland respectievehjk 52 gulden en vijftig

Hans Van Pelt

'Als iemand overlijdt, slik ik maar'
'I

K HEB nujn handjes altyd wel laten wapperen,"
zegt de 98-jarige Arendje
Koper m haar flat aan de burgemeester Nawijnlaan. Verleden week kreeg zij een oorkonde aangeboden omdat zij 25
jaar bij het Rode Kruis betrokken is. Er werd op de soos in
het Huis in de Duinen een
klein feestje gevierd met een
grote taart, een gedicht en
bloemen.

Temidden van tientallen
poppen woont de nog immer
kwieke Arendje geheel zelfstandig m de seniorenflat. „Al
die jurkjes en Meertjes heb ik
zelf gemaakt," vertelt ze opgewekt. „Maar als ik alles zou
moeten stallen van wat ik al
gemaakt heb in de loop der jaren, dan heb ik aan de hele flat
nog met genoeg."
Aan de muur hangt, nog haar
eerste zogenaamde merklapje
van de lagere school tussen de
vele andere wandkleedjes en
oude foto's. Op twee schüdenjen achter haar staan de afbeeldingen van haar grootouders, de legendarische dorps-

omroeper Floris Molenaar en
zjjn vrouw de visloopster
Arendje Molenaar.
Eén keer m de week bezoekt
ze de soos waar ze nog altijd
aan het handwerken is. „Momenteel ben ik met een tasje
bezig, maar als ik het af heb
dan ga ik iets anders doen Dit
is te saai, by een truitje zie je
tenminste wat het moet gaan
worden," zegt de kleine grijze
dame, die per keer zo'n vier
toertjes maakt.
De levenslustige Koper is
nooit getrouwd geweest, maar
heeft wel haar neefje Simon
opgevoed. „Ik had geen tijd
om jongens te versieren. Ik
was bezig met nüjn brood te
verdienen, want ik had nüjn eigen modevakschool op de
hoek van de Louis Davidsstraat. Van Simon dachten ze
vaak dat het imjn eigen kind
was, want die kwam als tweejarig ventje bjj ons wonen. Later is hij naar Californie in
Amerika verhuisd. Ik heb nog
wel contact met zijn vrouw,
want hij is ook alweer jaren geleden overleden."
Vandaag zou ze ook naar

een begrafenis gaan van een
goede kennis, maar het was te
ver weg om er naar toe te komen. „Ik heb wel verdriet als
er weer iemand overlijdt, maar
dan slik ik maar een beetje.
Als ik eenmaal begin met huilen, dan kan ik met meer ophouden, dus daarom doe ik
het niet."
Arendje weet niet waarin
het geheim schuilt van haar vitahteit, maar ze houdt zich
wel aan een yzersterke discipline. „Ik sta elke dag tussen
half zes en half zeven op en ik
ga me 's avonds om zes uur al
weer 'reisvaardig' maken Dan
kijk ik vanuit irnjn bed naar de
'Bold and the Beautiful' en
naar het nieuws "
Elke dag gaat ze wel koffie
drinken of er komt iemand op
bezoek. Alleen zondag vindt
ze het een beetje saai, dan
slaapt ze uit tot acht uur
Maar in het algemeen is ze een
tevreden mens „Ik ben rijk,
want ik ben gezond. Ik kyk
niet verder dan één dag, alles
wat ik krijg, krijg ik toe," aldus
Arendje.
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Dames, de
Baileys is
terug hoor.

LATTE N BOD E 1*1 * 9O
r»eHcst:«eur», l<r»i*ïl<r«ïl<. 2 motofijjj er» 3 jsautur

Wat goed is komt snel. En, komt ook altijd weer terug.
Neem nu Baileys Irish Cream, het elegante drankje. Dat
blijkt ineens weer razend populair in het moderne
uitgaansleven (loungers&chillers). Omdat wij aanhangers
zijn van het goede leven, doen we de originele Baileys
deze week in de aanbieding. Zet de ijsblokjes dus maar
koud en kom snel een paar flessen halen.

hele liter elders 3199

Altijd het beste voor de laagste prijs!
Les Saveurs d'Automne
Vin de Pays d'Oc Syrah Primeur

DE ELEICTff*HSd~iE L^TTElXl BODEM * TO

Een must voor de liefhebber De eerste Franse
primeuiwijn van het millennium!
Soepele smaak, schitterende
fruittenen én in fraai beschik derde fles. Een topper om
lang van te genieten dus.

\ .--•

Warsteiner
krat 24 flessen
elders ^TT

• 28 larftes, ïr»srt«ïBt>a.t-t5 micider>selc«:or-, n e ks t e u n, knielen i k, 2 mcrtor-i^ eer* 3

uit Breukelen

elders.&99"

Bellanorte Tinto of Blanco

Alleen op woensdag 25, donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 november 2000
OPENINGSTIJDEN:

maandag 1100-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 1730 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Hartevelt
Jonge Jenever

Keltische Vaart 3A
Breukelen
Tel. O3*ft-a64O l O

GRATIS PARKEREN

^HGRATIS BEZORGEN

elders^aOT'

;ïSs;s:;..e ;r»:,;:y:ö'.'.p:

Karakterwijnen met Argentijns
temperament. De fruitige,
zachtgele Blanco is heerlijk
bij visgerechten. De stevige
Tinto is op z'n best bij roodvleesgerechten en pittige kazen.

'

27?

POSTCODE

De mi
is beaonnen

18?

Remy Martin VS
föVQQ
Grand Cru Cognac Jr la*9
0,5 liter
Pedro G. Gallardo

:-hïs';S'<&Kï-

Pak die gigantische prijzen in de Postcode Loterij!

«AQQ
1SC79

Sherry Pale Dry
of medium dry

TheFamous
Grouse Whisky

Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen!

0,7 liter

M|EQ
^'ft"'

,99

eldersJSJ.-SS' IBIVO

99
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Saint-Emilion Chateau
Capet Duverger
Orange Nektar
of Multivitamine
Nektar
eldersJJ^S"

Perfecte combinatie met
vleesgerechten, wild en
kaas. Heeft de zoete geur
van klein rood fruit, tabak
en kruiden. Gerijpt ten
zuiden van het middeleeuwse dorp Saint-Emilion.
En granaatrood gekleurd door typische kiezelaarde
ondergrond.

Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 (99 cpm)
Belprijzen van deze week
• Oad reis naar Bali
• Fuji digitale camera
• Bosch Accu
schroevendraaier
• Freeplay radio
• Lancaster
parfumpakket

elders IMT

heeft alle dranken!
WIE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M 11 NOVEMBER. ZOUNG DE VOORRAAD STBEKT. DRUK- EN ZEIFOUTEN VOORBEHOUDCN!

HAARLEM: Califomiêplein 17 (naast D-reizen)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21
(Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII teef) meer dan 50 slijterijen, bel voor onze
overige vestigingen tijdens ten/ooruren: 0/72 - 447300

2201 AM

in Noordwijk
met

www.postcodeloterij.nl

11 winnende loten

25.000r-

NOS Teletekst 550/551

voor elk lot
Gaston verrast deze minnaars in Noordwijk.
Elke week reikt de Postcode
Loterij de PostcodeStraatprijs uit. Dus is er élke week
ergens in Nederland een
straat vol gelukkige winnaars, die met elk deelnemend lot 25.000 gulden winnen. Plus voor één winnaar
de BMW. Zoals de winnaars
uit Noordwijk. Zij hebben
samen 275.OOO gulden
gewonnen, plus die

RTLText882

en voor
2201 ANO13
extra: een BMW!

BMW! Volgende week
kunt ü de winnaar zijn.
Maar dan moet u wel meespelen! Dan pakt u meteen
uw kans op alle
miljoenen-prijzen in de
Extra Trekking van 3
november. Dan wordt in
het spectaculaire programma DominoDay onder andere de speciale PostcodeStraatprijs van maar liefst

Uitslagenlijn:
0909-0088 (95 cpm)

max. 3,1 miljoen gulden
weggegeven. Plus de unieke Wijkprijs van max. 3,1
miljoen gulden. Metgegarandeerd voor één winnaar
1 miljoen gulden. Laat uw
kansen niet lopen en stuur
snel de bon in en doe
mee!

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voordijken, vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van
het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel en de
Vecht en in het Cooi. De Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) voert de werkzaamheden van het hoogheemraadschap
uit. DWR heeft kantoren 'm Amsterdam en Hilversum.

Kijk SBS6 om 2O.OO uur

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

IK WORD

f Zetfouten voorbehouden

«1

la

-MILJONAIR!

, ik wfi kans makan op alle prijzen van de Nationaïe Postcode
I 'lotefij,,Jr}eiusiefc!«;rïiJljoerte«o{>DominoDaytdôPostoode-K8niôr ,
"; van nwstens 37>* rntfjoen; <je Jackpot jot21 (miljoen, de
, •,
i' L Stfawpriiasrt'err» <fe Ungoprifzerj, Hiermee steun tk 28 goede doelen,

Openbare vergadering
algemeen bestuur
,Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op donderdag 2 november in het kantoorgebouw van
het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te
Hilversum. De vergadering begint om 20.00 uur. U bent
harte welkom..

D de heer.; -D^meyrouvir

Heb je op woensdagmiddag een
uurtje tijd?
wil je kranten bezorgen?
wil je 8,00 verdienen?
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Naam:

Agenda
Onder andere de volgende punten komen aan de orde:
- Beleidsbegroting 2001 DWR, ACV en taken Amsterdam
- Vaststelling tarief Wvo
- Wijziging kostentoedelingsverordening ACV 2001
- Kredietaanvraag waterkwaliteitsspoor Uithoorn.
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D 3 loten

a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar

|:

D 2 loten

a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar

B

D 1 lot

a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar

' "

•' Postcode:

fe. uwkeuz» eènkmtsèh^fi verder Invullen In bloklelt^rg. Deelname handt in
•• awiVMrdtnQ vanhetrtsgtemdnt, op aanvraag v&rkriigbasrbiiLe<S$fi$e>rvt<&, <«'•
l 08W-3aöisa0{3Scpm).
,, ;
,;, - ' - - _';
| -5«}e f n(eg vopr'de "maandelijkse trekki ngeneenmaalperjaar voor

Adres:

-ED

Plaats:

Inzage
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken
inzien op de vestigingen van het hoogheemraadschap en
van DWR aan de Larenseweg 30 te Hilversum, tel. 035 647
76 07 en aan de Spaklerweg 18 te Amsterdam, tel. 020 460

(Postjbank
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Hilversum, 25 oktober 2000

; Datum:
Handtekening:

geef je dan op als
BEZORGER/STER.

21 oo.

Be! mij bij een prijs

;

Wil je tijdens je vakantie wat
EXTRA GELD?

Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht

150.0010 s

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!

Postbus 1061
1200 BB Hilversum
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Gasthuisplein 12, Zandvoort.Tel. 5717166.
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*WJJ voeren voortdurend competitiestryd'

Ontmoetingsdag
ZANDVOORT - Het Comité
Ontmoetingsdag Zandvoort
organiseert volgende week
woensdag in Nieuw Unicum
haar 29-e ontmoetingsdag
voor ouderen en invaliden die
weinig contact hebben. Het
programma start om 10.15 uur
's ochtends en heeft voor ieder
wat wils. Zo treedt 's ochtends
Henk Barteling op. Klaas Koper, de dorpsomroeper, laat
zijn stem ook schallen en Paul
Waerts (piano) en Elise Keep
(sopraan) geven een klein concertje weg.
's Middags krijgen de bezoekers de gelegenheid om elkaar
te ontmoeten en treedt het
Zwanenkoor op.

Postzegelavond

ZANDVOORT - Wie in postzegels geïnteresserd is, kan op
vrijdag 27 oktober om 19.15
uur naar de postzegelavond
van de Zandvoortse Postzegelvereniging in het gemeenschapshuis aan de Louis Davidstraat. Toegang is gratis.
Voor informatie bel na 19 uur:
571.3262 of 571.3241.

Line-dancen

ZANDVOORT - Samen met
carnavalsvereniging
De
Schuirnkpppen
organiseert
het Aktiviteitencentrum, Celsiusstraat 190, op maandag 30
oktober de mogelijkgheid om
te line-dancen. Vanaf 20 uur
kunnen er ongeveer veertig
deelnemers de vloer op. De
eerste dans duurt tot ongeveer
21.30 uur. Daarna begint de
tweede dans die tot ongeveer
23 uur duurt. De bar sluit een
uur later. Kosten 7,50 gulden.

Jubileumconcert

ZANDVOORT - Om het dertigjarig jubileum van het
Anbo-seniorenkoor Voor Anker te vieren is op zondag 5
november om 14.30 uur een
concert georganiseerd in De
Krocht, Grote Krocht 41.
Kaarten kosten 12,50 gulden
en zijn verkrijgbaar bij leden,
het gemeenschapshuis op
woensdagmiddag om 13 tot 14
uur, aan de zaal op de dag van
het concert of telefonisch:
571.4769 of 571.568.

Zwemles dikke mensen

ZANDVOORT - De Nederlandse Obesitas Vereniging organiseert zwemmen voor dikke mensen. De vereniging
huurt een goed bereikbaar
zwembad af (ook brede trappen en ruime kleedhokjes).
Een fysiotherapeut helpt met
oefeningen in het water. Voor
aanmelding en informatie bel
na 19 uur Bep van Duuren:
562.7343.
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De twee jongens praten met
elkaar, zoals een balletje door
een füpperkast rolt. Ze zijn rap
van de tongriem gesneden en
slaan op tilt als de een iets zegt
wat de ander niet bevalt. „Ik
ben veel meegaander en daardoor socialer," vertelt de rustige Dennis. „Kan het ook goed
hebben als mijn baas een opof aanmerking heeft. Remco
daarentegen is licht ontvlambaar en kan slecht tegen kritiek. Hij krijgt dan zo'n felle
blik in zijn ogen, hij heeft nog
steeds die rugzak op van de
lagere schooltijd. Gelijk in de
aanval."
„Ik heb altyd moeten knokken en jou komt alles altijd
aanwaaien," reageert Remco.
„Ja, logisch datje dan rustiger
kunt zijn. Eerlijk gezegd voeren wij voortdurend een competitiestrijd. Om wraak te nemen op de pesterijen van vroeger. Zo van: ik zal iedereen laten zien dat wij wel wat kunnen en zijn. Maar ook ten
opzichte van elkaar: ik ben beter dan jij."
„Oké, Dennis is gelukkiger in
de liefde. Hij is wat sportiever.
Maar ik ben weer heel muzikaal en veel creatiever. Ook als
ik geen liefdesrelatie met ze
heb, storten vrouwen wel altijd
hun hart bij nuj uit. Dus zo
sociaal gestoord ben ik nou
ook weer niet, broertje, zoals jij
beweert," kaatst Remco de bal
terug.
Met een kleine onderbreking
wonen de broers tot nu toe hun
hele leven samen. Eerst in hun
ouderlijk huis en sinds acht
jaar delen zij hun huidige bovenwoning. „Ja, we bevinden
ons nu eigenlijk op een kruispunt in ons leven, want ik ga
binnenkort samenwonen met
mijn vriendin," vertelt Dennis
trots. Dat zal wel even wennen

Veertien Russische films
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Hervormde Kerk: zondag 10
uur ds. A.A. Drost. Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur
ds. A.v. Leeuwen. Agatha
Kerk: zaterdag 19 uur pastor
D. Duijves, zondag 10.30 uur
pastor D. Duijves. NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
zondag 10.30 uur drs. A. Lambo.

VAN.DE

Skoes

Skoes lijkt nog het meest pp
een kruising flatcoated retriever, maar de herkomst is verder wat onbestemd. Skoes
heeft een zeer hoge aaibaarheidsfactor en een rijk knuffelgehalte. Een gitzwarte, halflange glanzende vacht, dus dat
wordt borstelen geblazen.
Skoes is speels en vindt het
prettig om met een touw1 of een
bal te stoeien. Uren lang lopen
door de duinen of over de Vehiwe, vindt hij allemaal wel
prima. Een een dutje na zo'n
lange wandeling doet hij het
liefst bij zijn baas op schoot.
Ben gevolgde cursus maakt
dat Skoes goed luistert.
Deze drie jaar jonge reu is in
het asiel gebracht omdat hij
njet aUeen kan zijn. Het gedrag naar katten en andere
reuen is een ietwat problematisch. Daarentegen is zijn geörag naar mensen toe perfect.
Skoes kan prima in een gezin
en kan een leuk kameraadje
zijn voor de kinderen.
Skoes is te gast bij het KenQemer Dierentehuis Zandyoort en zoekt, net als alle anöere loges, een nieuw thuis. Intormatie: het Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

De film 'Land der doven' wordt zaterdag 4 november op het
Russisch Filmfestival gedraaid

Liefhebbers van Russische films komen vanaf woensdag aan
hun trekken. Dan start namelijk het Russich Filmfestival in de
cinema van het Circus. Veertien films zijn er in één week tijd te
zien. In de bibliotheek vindt een expositie plaats en op zondagmiddag is er een Russische markt.
et programma voor het Russisch Filmfestival ziet er als
H
volgt uit:
• woensdag l november: 16 uur: 'Lot van een mens'; 20 uur:

'Luna Papa'.
• donderdag 2 november: 16 uur: 'Siberiade'; 20 uur: 'Molokh'.
• vrijdag 3 november: 16 uur: 'Vijf avonden'; 20 uur: 'Get thee
out'.
• zaterdag 4 november: 14 uur: opening expositie in bibliotheek;
16 uur: 'De dame met het hondje'; 20 uur: 'Land der doven'.
• zondag 5 november: 12-16 uur: Russische markt; 17 uur: 'Daar
in dat land'; 20 uur: 'Prisoner of the mountains'.
• maandag 6 november: 16 uur: 'Ballade van een soldaat'; 20 uur:
'Of freaks and men' met lezing van R. Lucassen.
• dinsdag 7 november: 16 uur: 'Piano mecanique'; 20 uur: 'De
barbier van Siberië'.
• woensdag 8 november: slotavond Kalinka Club Chateau.

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance:
(CPA).

112, of 5319191

Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Vanaf
20 uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe 25 en don 26 oktober
geldt: avonddienst (18-20 uur)
door de Zandvoortse Apotheek,
Raadhuisplein
10,
5713185. Voor vrjj 27 oktober
tot en met don 2 november

Periode 14-20 oktober 2000
Geboren: Gülian Elisabeth,
dochter van Jan van der Koojj
en Nandy Groenestein. Julia
Amber, dochter van Dennis Ignatius Hendrikus Bakker en
Caroline Stam de Jonge. Beau
Mathilde Theresa, dochter van
Lucas Nicolaas de Bruin en
Joyce Theresia Maria Boddaert. Luna, dochter van Pe-

geldt: avonddienst (18-20 uur)
en weekenddienst (zat. 1112.30 en 17-18, zon. 11.30-12.30
en 17-18) Zeestraat Apotheek,
(tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a, 5713073. In het
weekend is de Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en
zondag de hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

oog
oor
de badplaats door

TWEELING- was het voor ons de realiteit."

BROERS Dennis en
Remco Klepper zijn
het over veel dingen
oneens. Maar over hoe het is
om een tweeling te zyn, delen
zij dezelfde mening: „Wij hebben het eeneiige tweelingschap altijd als een belasting
gezien. Het heeft onze ontwikkeling gestremd. Wij hadden
immers altijd elkaar. Daarom
waren wij tot ons twintigste levensjaar niet erg sociaal met
anderen bezig. Het was altijd:
de Kleppertweeling tegen de
rest van de wereld."
Bij de geboorte bleek dat de
Kleppertweeling oorspronkelijk een eeneiige drieling was.
De derde baby was weliswaar
helemaal compleet maar in
een vroeg foetusstadium in de
buik overleden. Het kindje zat
met een plekje ter grootte van
een dubbeltje vast aan het
stuitje van Dennis. Operatief
werd het derde kindje van
permis losgemaakt. De tweeling blaakte van gezondheid en
de ouders waren dolgelukkig
met hun identieke span.
„Vooral op de lagere school
vonden wij het helemaal niet
leuk om een tweeling te zijn.
Wij werden ook altijd afgerekend op eikaars daden. Als de
een ruzie had met een klasgenoot, had de ander dat automatisch ook," vertelt Remco.
„Kinderen onder elkaar zijn
spijkerhard. Ze joegen altijd
wel een van ons tweeën op de
kast. We werden grenzeloos
gepest, opgewacht na school of
in elkaar geslagen," vult Dennis aan.
„Als er twee teams werden
gekozen met gymnastiek, bleven wy tweetjes altijd over. Tegenwoordig hebben ze zo'n
anti-pesten reclame op televisie. Nou wij hadden er zo een
rol in kunnen spelen, alleen

Met
en

Er bestaan heel wat vooroordelen
over tweelingen. In een korte serie
kijkt het Zandvoorts Nieuwsblad
samen met eeneiige of twee-eiige
broers en zussen of hun ouders
wat daar van waar. is. Aflevering 3:
Dennis en Remco Klepper (28).

KERKDIJ3NSTEBL «,

woensdag 25 oktober 2000

Gelukje bij een ongeluk

Dennis (links) en Remco Klepper gaan zich op korte termijn 'definitief losrukken van elkaar'

Het zal je maar gebeuren. Heb je hartstikke hard gespaard voor
zo'n superdure trendy step, laat je hem even een onbewaakt
moment in de tuin staan, is hij ineens weg, foetsie, gestolen! Dit
overkwam de tienjarige Debbie. In diepe tranen deed ze beklag
b;j haar moeder die haar weinig kon geruststellen: 'Die zie je
nooit meer terug'.
Maar Debbie liet het er niet by zitten. De hele buurt moest het
weten: haar step, waar ze zelf voor had gespaard, was gestolen.
En wie dat op zijn geweten had, was stom. Overal hing ze briefjes
op. Bjj de bakker, bjj het BP-station, op lantaarnpalen en bij
snackbar De Zilvermeeuw aan de Van Lennepweg.
En vooral bij de snackbar hadden ze het met Debbie te doen.
Zonder dat Debbie het wist hadden ze een briefje achter het
raam geplakt: Help Debbie aan een nieuwe step! Met daaronder
een klein spaarpotje. En dat werkte. Dankzij de guldens, dubbeltjes, kwartjes en vijfjes van de goedgezinde 'snackers' heeft
Debbie een nieuwe step.
Debtaie wil snackbar De Zilvermeeuw bij deze bedanken en
alle kinderen van Zandvoort waarschuwen: laat nooit je step
zomaar buiten staan, voor je het weet is hij weg.

Foto André Liebcrom

zijn voor Remco."
Samen op karate en judo.
Samen klungelen aan de auto.
Samen stappen, kortom 28
jaar lief en leed gedeeld. „We
hebben een hele leuke tijd gehad. Maar nu is het verzadigingspunt bereikt we zijn elkaar spuugzat," lacht Remco.
„Maar achteraf gezien, hadden
wij nooit moeten gaan samenwonen. Dan had ik ook veel

had bij een supermarkt en bij
een doe-het-zelf markt. Als ik
een baantje had, haalde ik altijd nrijn broertje binnen. We
hadden dan ook weer dezelfde
kleding aan waar wij als kind
zo'n hekel aan hadden," grinnikt Remco.
„Wij werkten bij een hamburgerketen samen met een
eeneiige meisjestweeling. De
baas zette ons vieren dan op

'Het was altijd: de Kleppertweeling
tegen de rest van de wereld'
eerder mijn eigen weg in kunnen slaan."
„Onze omgeving blijft ons
ook als eenheid zien. Dat is
soms ook wel komisch hoor.
Onze buurvrouw bijvoorbeeld
kent niet eens onze voornamen, ze noemt ons al jaren 'de
Klepperboys'. We hebben ook
tijden dezelfde werkgever ge-

Elke dag
dertig soorten
verse vis
ZANDVOORT - „Het enige
wat we niet doen, is de vis zelf
vangen,"
lacht
Maarten
Spiers. „Het fileren, bakken,
frituren of anderszins bereiden
van de vis is meer onze specialiteit." Sinds l mei runt hij samen met zijn vriendin („We
hebben nog geen tijd gehad
om te trouwen") Jpyce van Ravensberg (28) yisspecialiteitenzaak Kroon Vis Culinair in
de Haltestraat.
„Als scholier werkte ik om
een zakcentje bij te verdienen
in een viskar op het strand,"
vertelt Maarten (34) „Later
heb ik mijn diploma's 'visvakbekwaamheid' gehaald en acht
jaar op het strand een viskar
gehad. Toen deze kans zich
aandiende om op franchisebasis deze zaak te beginnen, heb
ik niet lang na hoeven denken.
Kroon staat voor kwaliteit,
verse producten en hygiëne,
dat hele concept spreekt mij
enorm aan. Joyce en ik willen
daar ook graag onze naam aan
verbinden."
Behalve vaste medewerkster
Anneke Vermaat is Joyce op
drukke dagen ook in de zaak te
vinden. Maar zij is vooral achter de schermen een onmisbare drijfveer. „Behalve met de
administratie en de bestellingen ben ik dagelijks bezig met
het bedenken en samenstellen
van de verse salades en soepen. Dan ben ik in de keuken
aan het experimenteren en
aan het proeven. Net zolang
tot het helemaal naar mijn zin
is," legt Joyce enthousiast uit.
„Om mijn kennis hierover nog
meer uit te breiden, ga ik binnenkort een vakopleiding volgen."
Vorig jaar werd het interieur
van deze vestiging van Kroon
drastisch verbouwd en gempderniseerd. „Kijk, hier kan ik
mijn verse vis mooi in uitstallen," zegt Spiers trots en laat

een drukke zaterdag achter de
balie. Tot grote hilariteit van
de klanten."
„Ik lijk sprekend op Dennis
maar mis een snijtand in mijn
ondergebit. En wat zo frappant was: één van die twee
meisjes had precies hetzelfde.
Maar tot een romance is het
nooit gekomen hoor, trouwens
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12.Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

de hypermoderne vitrines zien.
„Wij kry'gen dagelyks dertig
soorten verse vis aangeleverd.
Hier beginnen wij direct met
fileren, bereiden en het panklaar maken van de producten.
Ieder seizoen ziet ook ons assortiment er weer anders uit.
In de zomer een paella, een
barbecuepakket met diverse
soorten vis. En in de winter
staan gourmetschotels en
onze eigen gemaakte vissoepen weer op het menu."
In de zaak en op het terras
staan de tafeltjes uitnodigend
klaar voor de klant die gelijk
van een haring of van een in de
roomboter gebakken tongetje
-wil genieten. Maar vooral de
klant die de bestelling gebakken mee naar huis wil nemen,
is bij hen aan het goede adres.
„Ja, hoor één telefoontje is genoeg. We spreken dan een tijd
af wanneer het wordt opgehaald dan zorgen wij dat de vis
klaar is. Mensen willen wel vis
eten, maar hebben zo'n hekel
aan die vislucht in huis. En willen de klanten zich op hun
feestje met de gasten bemoeien in plaats van heel lang in de
keuken te staan? Dan kunnen
zij bij ons een hele gevarieerde
visschotel bestellen," vertelt
Joyce.
„Ook in onze handel is sprake van trends. Japanse sushi is
heel populair, maar zeer beperkt houdbaar. Wy zorgen in
het weekend altijd dat wij deze
lekkernij ruim voorradig hebben. Mocht de klant thuis een

wij hebben een heel verschillende smaak wat vrouwen betreft," lachen de broers.
De mannen hebben zakelijk
allebei hun draai gevonden. leder bij een ander bedrijf. Ze
moeten wel beiden met praten
hun brood verdienen. Dennis
is manager bij een softwarebedrijf. Hu wil in de nabije toekomst trouwen en een gezinnetje stichten. Remco werkt
als manager bij een auto-importeur. Hij wil daarnaast de
bühne op, de soundmixshow
doen en beroemd worden.
Dennis lacht. „Alleen al omdat
jjj me altyd uitlacht als ik dat
zeg, zal ik zorgen dat het me
lukt," reageert Remco fel.
„Hij is stronteigenwijs," zegt
Dennis over zijn broer. Remco
heeft ook een uitgesproken
mening over zijn broer: „Hu
heeft het altijd gemakkelijker
gehad dan ik en dat zal altijd
zo blijven."
Marleen Grotenhuis
dineetje hebben en zelf een
kreeft willen bereiden. Geen
punt, wij zorgen voor een levende kreeft. Ach, eigenlijk
kan alles besteld en geregeld
worden," lacht de enthousiaste eigenaar en Joyce voegt
daar nog aan toe: „Vis eten is
gewoon gezond en licht verteerbaar bovendien kun je er
eindeloos mee variëren."

Marcel en Mathieu
zeggen adieu tegen
La Bastille

ZANDVOORT - 'Partir c'est
mourir un peu', vrij vertaald
'afscheid nemen doet pijn', is
een spreuk die de gevoelens
van Michel Konings en Mathieu Emmen goed omschrijven. De 37-jarige uitbaters van
café La Bastille stoppen ermee. La Bastille blijft wel bestaan maar krijgt per l november een nieuwe eigenaar.
„We hadden onszelf een periode van twaalfeneenhalf jaar
gegeven," vertelt Michel. „Onverwacht kregen wij een bod
op onze zaak. Dat heeft ons
afscheid wat vervroegd. Maar
eerlijk gezegd zijn wij een beetje 'horecamoe'. Het hakt er wel
in hoor, negen jaar intensief
met zo'n tent als de onze bezig
zijn. Wij probeerden er altyd
meer van te maken dan alleen
een biertje tappen. Menige
Zandvoorter heeft het nu nog
over onze oudejaarsavonden,
de live-optredens of onze unieke thema-avonden."
„Eef Westers is de nieuwe eigenaar. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij het in onze
trant voort gaat zetten," verzekert Konings. „Voorlopig gaan
Mathieu en ik eerst even uitrusten en aandacht aan onze
gezinnen besteden."
„Het staat wel vast dat wij
weer iets leuks gaan doen,
ideeën genoeg. Ik denk alleen
niet in Zandvoort, maar je
weet maar nooit."

Verborgen talenten

Een leuk begin van de herfstvakantie. De examenleerlingen
van het Gertenbach College wisten niet hoe snel ze hun prijs, een
cd-bon, in ontvangst moesten nemen, om zo gauw mogelijk van
hun welverdiende herfstvakantie te genieten. Zonder dat ze het
zelf wisten hadden ze afgelopen zomer tijdens tekenles meegedaan aan een schilderwedstrijd, met als thema Frankrijk. De
schilderijen werden gebruikt als achtergrondpanelen tijdens de
Jeu-de-boulesweek.
Het initiatief kwam van de Ondernemers Vereniging Zandvoort en Carl Simons, organisator van het jeu-de-boulesevenement. Marianne Rebel, die de prijs uitreikte: „Iedereen was
razend enthousiast over hoe jullie de boel opgefraaid hadden."
Tijdens het jeu-de-boules mochten de deelnemers een formulier
invullen welk schilderij ze het mooist vinden. De leerlingen
kregen onlangs bericht dat ze gewonnen hadden. Het 'rode hart'
kreeg de eerste prijs, 'route du soleil' kreeg de tweede prijs,
derde prijs was voor 'het huis in Frankrijk'.

Tovenarij

Bij het appartementengebouw La Mere, op het Stationsplein,
hebben Yvonne Sebregts en Nel Kerkman vjjf kale muren van
vijf meter lang en 280 meter hoog, omgetoverd in landschappen.
Te zien is een prachtig duinlandschap en zee, meertjes met
hommels en bloemen en zelfs op verzoek een klapperboom met
bamboe.

Eenarmige bakker

De bakker die altijd 'op wacht' staat voor bakkerswinkel Paap is
verhuisd naar het restaurant Het Baken aan de Zandvoortselaan. De bakker, die een arm mist, staat vanaf nu daar de gasten
naar binnen te lokken. Bij bakker Paap is een nieuwe pop
gekomen. Met een vette knipoog wenst hij u een 'goedemorgen
Zandvoort' toe.

Van slaq

De klok van de Katholieke kerk is van slag. Bij acht uur slaat de
klok zes slagen. Straks met de wisseling van de zomertijd zal het
een gepuzzel worden om het allemaal weer goed te krijgen. Kijk
dus maar gewoon op het horloge want als je de kerkklok moet
geloven, kom je overal te laat.
ADVERTENTIE

Maandmenu o&toéer
Speofaalvow de lezers
•Het Zandv&vrts Nieuwsblad

Marleen Grotenhuis

trus Gerardus Diüjn en Lizette
Catharina Adriana Kerkman.
Ondertrouwd: Willem Jan Hogenkamp en Ingrid Nanai.
Hans Janssens en Daniëlle en
Minou Bergmann.
Gehuwd: Johnny Keur en Elisabeth Boers. Jeroen Mei en
Hanneke Schipperijn.
Overleden: Gerarda Oomkens-Frank (70), Maria JosepDe medewerkers van Kroon Visspecialiteiten: links Anneke, midden Maarten en rechts Joyce
hina Joanna Rrjff (76).

Onbeperkt
Heerlijke
Zeeuwse mosselen.
Geserveerd met 3 soorten sausjes,
stokbrood en Franse friet jes,
natuurlijk geniet u gratis van ons saladebuffct!

ƒ 32,50 per persoon
Lekker gezellig !
Bet voot reserveringen.
O23 S7&O79O
WORLDVVIDE HOSI'ITALITY

GÖLDENTULIR
Burg. van Alphenstraat 63, 2041 KG Zandvoort

[ *^( *K *4( *4C

Advlrtprtj» BlechUr*f«rentle zoals aangegeven door officiële importeur of fabrikant

GSM FESTIVAL
BIJ BCC!!
Sluit na'een Dutchtone Allin-180 abonnement
af voor slechts /4S.- per maand. Alle gesprelcken, binnenlandse, buitenlandse, SMS
berichten en w@p (mobiel internetten) worden
betaald vanuit de belbundel. Zo kornt u nooit
voor onaangename verassingen te staan. Wel
net zo eerlijk!! Tijdens deze feestweken krijgt
u ook nog eens 2 maanden lang 2 belbundels
voor de prijs van 1 en zijn de aansluitkosten
_ gratis. Een totaal feestvoordeel van maar
liefst ƒ180.-. Kom snel langs om bij dit abonnement l van de onderstaande GSM toestellen uit te kiezen voor absolute feestprijzen.
SIEMENS M35I TWV 899.-

HUISTELEFONIE

DECT STUNT!
8200; Digitaal, niet afluisterbaar,
ruisvnj. '349.-

189:

CAMCORDERS

PHILIPS 100 HZ SUPERPLATTE BREEDBEELD

SONYDIGiïALECAMCORDER
MET KLEURENSCHERM

RealRatBlackLine-S beeldbuis,
3D Surround Sound, 100 voorkeurzenders, Dual Screen teletekst

DCRPC; Super Steady Shot, 10X
optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm. '4730.-

LüitfvanafO I99?
JVC 100 HZ S U P E R PLATTE BREEDBEELD

JVC DIGITALE CAMCORDER
MET KLEURENSCHERM

Q1QQ

nw4

PHILIPS DECT
Xalio, superieure kwaliteit. '399.-

229.-

AV28WF; 71 cm beeldbuis, 100
voorkeurzenders, teletekst.

ERICSSON TOP DECT

BS120, zeer compact, uniek design, digitaal, met alluisterbaar. '499

2389.-

239.-

ERICSSON DECT

BS140, nummerweergave, mclusief digitaal antwoordapparaat,
50 memo's '599,-

289:

2289 r

JVC BREEDBEELD 100 HZ

AV28WH.71 an,Slereo,teletekst,leverbaar in zilver en zwart design. '2639.-

1869.-

ARISTONA BREEDBEELD
100 HZ
70WA84,71 cm ultra Flat BlackLmeS, Ircredible Surround Sound, teletekst, Dual Screen teletekst "2879.-

1679.-

TXW28D; 70 cm breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, stereo, teletekst,
Dome sound Systeem inclusief afstandsbediening.
*2199.-

Voordeligste draadloze telefoon
met nummerweegave, LCD-scherm,
10 memo's, Beste koop! "249.-

189.-

PHILIPS DRAADLOOS

PHIUPS100HTZBREEDBEELD

Optimaal beveiligd, 10 memo's,
Zeer fraai design TD922CT149,-

89.-

1599.SUPERPLATTE

1579?
JVC BREEDBEELD

SF3000; 'Topkwaliteit "gewoon
papier" fax, supersnel, 100 pagina's papierfeeder. "799 -

28WT2,71 cm BlackLme Super Flat
beeldbuis, stereo, teletekst "1699.-

499.-

1279:
PHILIPS BREEDBEELD

VIDEORECORDERS

24PW;61cm Ultra Flat BlackLme
beeldbuis, stereo, teletekst "1695 -

989.-

PHILIPS SUPER VHS HIFI
STEREO
VR1000; 4 koppen, Showview en
PDC, inclusief afstandsbed "1099.

53 Alle types overzichtelijk
bij elkaar gepresenteerd.

u Altijd bij u een BCC winkel
in de buurt!
Eigen technische dienst
r

Gespreid betalen mogelijk met
het BCC PrivéPlusPlan.

1589.-

Extra garantie voor 3 of 5 jaar
met het BCC PrivéGarantiePlan
r

Heeft u een vraag of een
probleem: bel ons Call Center!

C A N O N STEREO Hl 8
CAMCORDER
UCX65,440x digitale zoom, 12 digitale e f f e c t e n , ingebouwde
videolamp "1539.-

1099.-

SONY 8 MM TRAVELLER
TR4, "1330-

899:
DVD SPELERS

n
D
PHILIPS DVD SPELER
DVD710; Geschikt voor
DVD, audio-en video CD
en studiokwaliteit.*1499.-

JVC DVD SPELER MET AC3
DECODER
XVD701, Digital Cme4ma Sound,
perfect stilstaand beeld, mcl.
afstandsbediening. "1660.-

PHILIPS 100 HZ

1489.-

NVHD640; 4 koppen, eenvoudi-

SONY72 CM HIFI STEREO

ge bediening, inclusief afstands• w@p (mobiel internetten)
bediemng. "749 O dualband
• 114 gram
• li-ion accu
SONY HIFI STEREO
• tot 260 uur standby
VIDEORECORDER
• tot 4.5 beltijd
SLVSE60; 4 koppen, eenvoudig
• inclusief 4 games
programmeren, On Screen Dis• tot 500 telefoongeheugens te
play, scartaansluiting en af-

KV29X, Super Trinitron beeldbuis, *100 voorkeurzenders, afslandsbedienmg, TXT "1599-

489 r

1079;

SONY STEREO

KV25, 63 cm Super Trinitron
beeldbuis, teletekst. '1399-

standsfaediemng. "769.-

989.-

459.-

VR501; 4 videokoppen, eenvoudige bediening, On Screen Display,
scartaansluiting en afstandsbediening."649.-

THOMSON DESIGN DVD
SPELER

PT820; 63 cm, BlackLine-S,
stereo, TXT. "2795 -

PANASONIC HIFI STEREO
VIDEORECORDER MET
PDC EN SHOWVIEW

PHILIPS HIFI STEREO VIDEORECORDER MET SHOWVIEW
ENPDC

999:

KLEUREN TV'S

789:

DTH2000; 10 bit, mcl. afstandsbediening "1869.-

SONY DVD SPELER
DVPS325; Gechikt voor DVD,
audio- en video CD, superieure beeldkwahteit, standaard en breedbeeldweergave mogelijk, mcl.
afstandsbediening. "1770 -

749.PIONEER DVD SPELER

SONY 55 CM STEREO KLEURENTELEVISIE MET TELETEKST

JVC AUTORADIO
MET CD

KV21R1; Hi-Black Trinitron beeldbuis, 60 voorkeurzenders,
On Screen Display, teletekst en afstandsbediening.'l099.-

KDS653; 4x35 Watt Hi
Power, digitale tuner met
RDS, afneembaar
front."499.-

Laagste prijsgarantie

DV515; Gechikt voor DVD, audio-en
video CD, superieure beeldkwaliteit,
mcl. afstandsbediening. "1770-

ELEKTRONISCHE
WASDROGER

SAMSUNG HIFI STEREO
VIDEORECORDER

SV63X, 4 koppen, eenvoudige bedienmg, On Screen Display, 2 scartaansluitingen, afstandsbed. "769 -

AANSLUITKOSTEN TWV 90.-

3 Deskundig advies door goed
geschoolde productspecialisten.

TR7000, Digitaal opnemen op Hi-8
tape, 80x digitalezoom, SuperNightshot, Stamma voor lang filmen met
dezelfde accu, afstandsbed. '2420.-

KV28FX2;71 cmFDTnnitronbeeldbuis, 60 watt totaal vermogen, teletekst en afstandsbediening "2799-

279:

2 MAANDEN 2 BELBUNDELS VOOR DE PRIJS VAN l

SS Keuze uit vele duizenden
artikelen.

SONY
BREEDBEELD

SAMSUNG A-4 FAX

D

M De grote artikelen GRATIS bij u
thuisbezorgd (ook op zaterdag).

SONY DIGITAL
8CAMCORDERMETSUPER
STEADY SHOT

PW8504; Grootbeeld, HiFistereo, teletekst. -2245.-

HFC141; Automatische papiennvoer,
kopieer functie, eenvoudige
bediening. "Adviespnjs 399.-

NOKIA 6210 TWV 1299

CCDTRV6; 6,5 cm kleurenscherm, 80x digitale zoom,
Nightshot, Steady Shot,
afstandsbediening. "2200.-

S] Een enorm assortiment
A-merken.

1489 r

PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ

DRAADLOOSMET
NUMMERWEERGAVE

PHILIPS FAX

SONY H! 8 CAMCORDER
MET LCD KLEURENSCHERM

33 BCC is een onderdeel van
een wereldwijd concern.
Zij koopt de artikelen met
honderdduizenden tegelijk
in, waardoor de prijzen
GEGARANDEERD laag blijven.

BESTE SERVICE

NVDS,400xdigitalezoom,Superlmagestabilizer.indusiefafstandsbedening,
acculader en kabels. '2199 -

Absoluut ruis vrij.
Uitbreidbaar tot 6 handsets.
Nu met ƒ20.- gratis bellen
en met 12 maanden aan
huis garantie. *399.-

dualband
99 gram 11
tot 150 uur standby
tot 3 uur beltijd
opneembare heltonen U
handsfree bellen dmv ingebouwde luidspreker
• T-9 SMS
• bellers profielen
trilsignaal
animaties !!

M Dagelijks checken wij voor
U de prijzen, waardoor u
bij BCC nooit teveel betaalt!

ENORM ASSORTIMENT

PANASONIC DIGITALE
CAMCORDER

"SIEMENS TECHNOLOGIE"
DECT HUISTELEFOON

•
•
O
•
•
•

KIJK EN VERGELIJK
LAAGSTE PRIJS

ARISTONA 82 CM
100 HZ BREEDBEELD

Blacküne-S beeldbuis, 100 voorkeurzenders, Off. Ned. Philips garantie.stereo, teletekst '3299 -

BCC, al 30 JAAR de LAAGSTE PRIJS,
de BESTE SERVICE, een ENORM ASSORTIMENT.
GEGARANDEERD!

2679.-

2479.-

389.-

w@p (mobiel internetten)
dualband
125 gram
tot 180 uur standby
tot 5 uur beltijd
schok- en stof bestendig
spatwaterdicht
DJ sounds
trilsignaal
100 EXTRA telefoongeheugens

GRATIS

GRDVX; 5 cm kleurenscherm,
100x digitale zoom, Stabilizer,
afstandsbediening. '3499.-

KV28; FD Trinitron breedbeeldbuis,
100 voorkeurzenders, 3D Sound
Systeem, teletekst. '3999..

SIEMENS GIGA-SET

PANASONIC EBGD52 TWV 899.-

3499.-

SONY70CM100H2SUPERPLATTE BREEDBEELD

TOPKLASSE Deel telefoon '549'

•
•
•
•
•
O
•
•
•
•

BREEDBEELD KTV'S

7 elektronisch gestuur
de programma's, af
koelstand en apart pro
gramma voor tere weef

SONY CMDZ5 TWV 1499.PHILIPS 63 CM STEREO
KLEURENTELEVISIE
25PT4; Blackline-D Flatsquare beeldbuis, 80 voorkeurzenders, teletekst en
afstandsbediening. "1195.-

D
•
•
•
•
•
•

w@p (mobiel internetten)
dualband
82 gram
tot 150 uur standby
tot 3.5 beltijd
grafisch display met
grijstinten
O li-ion accu
• trilsignaal
• spraakherkenning
• 5 dimensionale jogdial
voor eenvoudige
bediening
• T-9 SMS
0 inclusief bureaulader !!

PANASONIC
VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC

PANASONIC STEREO
TX25; 63 cm Qumtrix beeldbuis,
teletekst. "1199.-

NVSD240; 2 koppen, eenvoudige bediening, 2 scartaansluitingen, inclusief
afstandsbediening. *599.- ,

25PV720,63 cm beeldbuis, 2tuners,
Showview, PDC, teletekst, "1999.-

789.-

SAMSUNG 55 CM STEREO
KTVTELETEKST

SONY VIDEORECORDER

CX53, Black Standard beeldbuis,
100 voorkeurzenders. "829

SE10, Incl afstandsbed. "500 -

319.-

549.-

PHILIPSVIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

ARISTONA 51 CM KTV
METTELETEKST

VRI65,2kopcen,nd afstandsbed "745-

^ 2 MAANDENE BELBLINDELS VOOR DE PRIJS VAN l

PHILIPS STEREO GROOTBEELD 51 CM KTV/VIDEO

70 voorkeuzezenders, Off Ned.
Philips garantie "745.-

319.PROLINE HIFI STEREO
VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC!!

SAMSUNG 51 CM KTV

ARISTONA 51 CM
KTV/VIDEO
TR427; Showvieuw, PDC,
teletekst, 2 tuners.*1395.-

CB20S, 100voorkeuzezenders '659-

PHILIPS 51 CM KTV/VIDEO
QQQ
MET2TUNERS
IMtf
«J 93 m 21PV325, Showview, PDC, zilver
SHARP PORTABLE KTV design "1295-

pTg«fr

GVN9500, 4 koppen , eenvoudige bediening, scartaansluiting,
mcl. afstandsbediening "479.-

299.- m
SAMSUNGViDEORECORDER
*RECORDER
289.PORTABLE KTV
239.269.STUNT! VHS-HQ
HQ VlDtü ~®
37GQ,37cm, inc! afstandsbed. "399 -

*icm 1-jarig AlJin-180 abonnement

SV223 Inclusief afstandsbed
andsbed "369"369 -

ALLIN-180
ABONNEMENT

• l-jarig abonnement
• ƒ45.- per maand
O inclusief tot 180 belminuten per maand.
• bellen vanaf ƒ0.25 per minuut
• alle gesprekken betalen vanuit de belbundel i!
• bellen in binnen en buitenland
• landelijke dekking

Voor aanvraag vereist geldig legitimatiebewijs en banltafschrift zonder
bedragen (niel ouder dan 1 maand)

37 cm, mcl afstandsbediening

Met alstandbedienmg
mg

229.-

MIELE
WASAUTOMAAT

BETAALGEMAK
BIJ BCC

II» 111(01 DUIOM tljl
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Vrije lemperatuurkeuze,
zeer zuinig met water en
stroom, eenvoudige
S
bediening dankzij de |
Novotronic besturing.
'2199.•

PANASONIC DIGITALE
CAMCORDER
MAGNETRON

499

700watt magnetron, 17 liter, 5 standen en
draaiplateau.*229.-

TT w v •

De Best Customer Cord Een kaart
waarmee u, conform uw persoonlijke wensen, uw nieuwste aankoop
kunt betalen Zo kunt u, naast uiteraard de contante betaling, kiezen
uit maar liefst
4 vormen van betaalgemak
1 op rekening kopen
2 uitgesteld betalen
3 doorlopend krediet
4 het BCC PrivéPlusPlan

NVDS; 400x digitale zoom,
Super Image Stabilizer, digitale
opname en weergave eitecten, lader
voor 2 accu's en alstandsbediening.*2199.-

LAAGSTf

'•*•'•K,

Een uitgebreide brochure ligt voor
S.
u klaar m de winkel'
J

VERWIJDERINGSBIJDRAGE
ril i umin HM R on •iiuari f

ARISTONA 37 CM KTV/VIDEO
TR127 Showview, Off Ned. Philips garantie. "945.-

,

UNIEKE PRIJSGARANTIE:
BCC biedt u zwart Op wit de
laagste prijsgarantie. Vraag
naar d* voorwaarden bij uw
. ..verkoper!

GRATIS THUISBEZORGEN:
• 'De meeste grott artikelen
worden van dinsdag t/m
zaterdag gratis en snel bij ü
thuisbezorgd, in bedrijf
gesteld en/of ingesteld. ;

1
• .CALL CENTER:
DE Helpdesk voor al uw vragen, tips en het melden van
storingen aan uw apparatuur:
020-6556400.

MILIEU:
. PRIVÉQARANTIEPLAN.
BCC neemt uw oude appa/ ., Een (uil serviceptan
raat mee en zorgt ervoor dat ƒ waarmee all* defecten, als
dit milieuvriendelijk wordt : '•
gevolg van
' ,
verwerkt. Ook BCC noudt yan , fabricage- en/of materiaal• een schoon
fouten, voor 3 of S jaar zijn

«i«n..« u«i.^.ndi

.

. afg«dekt.

. ' .

•REED ASSORTIMENT:
BCC biedt u een ongikendbreed en diep assortiment
aan vin d» grote
tppmerken. .

EIGEN TECHNISCHE DIENST:
Ons eigen personeel schrijn

BCC KIANTENKAART:
Vraag de gratis
Best Customer Gard
grandioos voordeel.'

DESKUNDIG PERSONEEL"
Onze verkopers worden ;
regelmatig geschpoltl.om u
iedere dag deskundig
te 'woord lt kunnen staan.

GROUP:
Dat betekent'
• staat om: een nog betere ser. vice te leveren! een nog lage-

^

KOEL/VRIESCOMBI

AUDIOSYSTEMEN

WASDROGERS
MIELEWASDROGER
11 elektronisch gestuurde program
ma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotromc besturing. '1799.f

JD
WHIRLPOOL COMBI
900 Watt, digitale
bediening, Quartzgrill,
hete lucht en met
JETDEFROST
ontdooit u tot 85% sneller
*799.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
254 liter inhoud, 3 ruime
vriesladen en 3 legplateaus
van onbreekbaar glas.'l 199.-

SHARP COMBI
900 Watt, 26 liter, digitale bedienmg, grill en hetelucht "699.-

MIELE KOEL/VRIES
230 liter inhoud, 2 ruime vriesladen,
3 draagplateaus van glas."1599.-

469.-

El 979:

SAMSUNG COMBI
MBI
900 Watt, 26hter, digitale
Jigitale bedienmg met grill en hete
te lucht '699 -

WHIRLPOOL KOEL/VRIES
295 liter inhoud, 3 ruime vnesladen, gescheiden temperatuur
regeling EnergieklasseA "1749.-

389.-

'899:

ILLCOMBI
SAMSUNG GRILLCOMBI
800 Watt, digitalee bediening,
Quartzgnll, 20 liter.'. "369.'369.-

BOSCH KOEL/VRIES
231 liter inhoud, 2 vriesladen,
3 legplateaus van glas. Energieklasse A."1248.-

269:

'769.-

WHIRLPOOL 800WATT
30WATT
Digitale bediening,
ig, 18 liter,
ontdooi automaat. *519.'519.-

*739:

SAMSUNG DIGITAAL
ITAAL
Compact model, ideaal voor
ontdooien en opwarmen
armen "349.'349.-

INDESIT KOEL/VRIES
314 liter inhoud, 3 vriesladen, 3
verstelbare legplateaus van glas.
Energieklasse A"1079.-

189.149.-

MIELE 1300 TOEREN

AEGCONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! 8 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor lagere temperatuur. "999.-

Topklasse, zeer
gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing.
•2799.BOSCH 1400TOEREN
Regelbare centrifuge, elektronische
programma besturing en Energieklasse A '2099 -

#

'1199.-

BAUKNECHT 1200TOEREN
Vrije temperatuurkeuze, spoelstop en snel programma. "1599.

#

999.-

AEG 1000TOEREN
Spoelstop en kort programma."1449.-

939

WHIRLPOOL 1200 TOEREN
Regelbare centrifuge, snel programma en halve wastoets. Energieklasse A "1379.-

799.-

MIELE KOELKAST
270 liter inhoud waarvan 54 liter
vries, 5 verstelbare plateaus van
glas'1249.-

3 programma's, tiptoets
bediening en aquastop.
*1599.-

BOSCH CONDENSDROGER
Grote vulopening, RVS
trommel en toets voor tere
weefsels *1449.-

#

m

749r

INBOUW VAATWASSER
Volledig mtergreerbaar, 4 programma's en aquastop. *1299-

BOSCH KOELKAST
185liter inhoud waarvan 54 liter
vries, 2 legplateaus van glas.
Energieklasse A'899.-

849.-

'549.-

INBOUW GASKOOKPLAAT
Met vonkontsteking. "499.-

ZANUSSIKOELKAST
136hter koel en 42 liter vries,
2 legroosters "799.

189:
INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie lampjes
"899.-

'499

WHIRLPOOL KOELKAST
187 liter inhoud waarvan 42 liter
vries, 2 verstelbare plateaus Energie klasse A'849 -

linKy

699?

WAS/DROOG COMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machine,
1000 toeren.'1549.-

869

399:

MXMD7; 3CD wisselaar,
RDS Tuner, Inclusief 3 weg
boxen. *1319.-

CONDENSDROGER
150 minuten timer en toets voor
tereweefsels "899.-

'929.-

439:

MIELE VAATWASSER
6 Programma's, 3 temperaturen
en unieke bestek schuiflade '2099.-

749:
ZEER VEEL SOFTWARE!
" l

DAVILEX SOFTWAREPAKKET

449 r
PANASONIC MINISET
SCPM01 , Complete set mcl. CDspeler en boxen '479.-

WORD 2000
WORKS 2000
PICTURE IT 2000
ENCARTA GROTE WERELDATLAS 2000
AUTOROUTE EXPRESS EUROPE 2000
AGEOFEMPIRESII

399.PHILIPS MINISET
FW320; compleet, mcl. CDspeler en boxen '490.-

DAVIROUTE
DAVICASH
DAVIADRES
GAMEHITS 3D

369.-

i
i

•
•
•
•
•
•
•

PHILISHAVE QÜADRA ACTfON
Perfect scheerresulteat ,een-:
voudig en hygiënisch onder ;
de kraan te reinigen. Nu met
gratis batterij shaver *339.-,

n

heden,-poet s- \
kracht sensor
nu met extra
body. «199.-

PACKARD BELL
ICONNECT 2730
•
•
•
•
•
•
•
•

PHILIPS-JORDAN
Oplaadbare elektrische tanden
borstel" 79.-

130 liter inhoud waarvan
13 liter vries, verstelbare
glazen plateaus en
Energieklasse A. *899.-

549?

WHIRLPOOL KOELKAST
147 liter inhoud automatische ontdoonng en Energieklasse A. "799.-

#

449r

ATAG FORNUIS

EXQUISIT KOELKAST
122 litenntoud met semi automatische
ontdooiing en Energieklasse A" 499.-

Met elektrische oven, grill
en vonkontsteking.
*1450.-

#

239r

VRIEZERS

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-elektro fornuis
met grill, glazen sierdeksel en
gratis vonkontsteker. "799.-

289:
ZANUSSI VRIESKAST
4 ruime vriesladen,'
12 kg invriescapaciteit.
*829.BOSCH VRIESKAST
Mliteren12kginvnescapaateit"849.-

499:
INDESIT VRIESKAST
2 voorvnesvakken en 1 uitneembare
lade 1 Qkg mvnescapaciteit'699 -

ItS^

399?

89:

244 Hier inhoud, vriezer met
3 ruime laden, koeler met in
hoogte verstelbare draagplateaus
van onbreekbaar glas. Extreem laag
energie verbruik.M199.-

#799.-

345;

289?

279.-

STUNT MICROSET
mcl CD-speler en luidsprekers "249.-

179?
MINID1SC
SONY QS MINI DISC
JB920S; TOPKLASSE' Digitaal
opnemen en afspelen' "1110.-

499.-

A

energie
klasse

JVC AUTORADIO
4x35 Watt, autoreverse cassettedeck, afn frontpaneel "336 -

199;
PERSONAlAUDIO

D
D

SONYESP2DISCMAN
DE; Electronic Shock Protection,
inclusief hoofdtelefoon, 22 nrs.
programmeerbaar "300 -

699:

WHIRLPOOL VAATWASSER
4 programma's, 12 couverts. "899 -

599:
STOFZUIGEN

179;
SONYDISCMAN
inclusief hoofdlelefoon "180139.-

129;

EPSON SC 670 PRINTER
PHILIPS BLENDER
Voor pureren, mengen, hakken,
malen en uitpersen. "129 -

• 1440 dpi fotoprinter
• USB en parallelle oonsluiting

75SONY QS TOPKLASSE
RECEIVER
STRDB725; Dolby Prologic
Receiver, 5 x 70 Watt "1110.-

699;
PHILIPS HI-FI COMBI
TOPKLASSE versterker, samen
met losse RDS-tuner "945.-

NILFISK1400WATT
Topkwaliteit, hoge zuigkracht
dankzijuniekfiltersysteem '549.-

PHILIPS CD-COMPO
AZ2305, Draagbare microset mst
losse speakers "350.-

249;
SONY CD-COMPO
CFDV; Radiocassette +CDspeler, compact model "300 -

165;

599;
PIONEER DPL SET
AVP47, DPL-receivermcl centeren surroundluidsprekers '799 -

529;
TïFAlSNOERlOZE
WATERKOKER

AEG 1700 WAn

Droogkookbeveiliging en
^automatische afslag. *79.-j

1700 Watt, telescopische
zuigbuizen en electronische zuigkracht regeling.
Air-Clean-filter. *429.-

CR235; DPL-receiver incl.
center- en surroundluidsprekers. *720.-

MIELE 1400 WATT
vletalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-filter. "429.'

259

PHILIPS 1400 WATT
Electronisch regelbare zuigkracht,
metalen zuigbuizen en rolsnoer. '269 -

189

TECHNICS RDS
EX120, Receiver, 120 Watt,
afstandsbediening "549 -

389;

PHILIPS KOFFIEZETTER
Met unieke onbreekbare
RVS thermoskan
3-15 kopjes. *199.-

• tot 5 ppm
USB-en parallelle aan
sluiting '229.-

lotoprinler • 1200 dpi
• max 8 ppm
• USB en parallelle
aansluiting. *399.-

O tot 6 ppm
• USB en parallelle
aansluiting. '299.-

• lotoprinter
• 2400 dpi «9ppm
• USB en parallelle
aansluiting. *549.-

totoprinter • 1440 dpi
• USB en parallelle
aansluiting. '499.-

89:

45:
BCC CALL CENTER
i Consumenten Helpdesk voor informatie en advies.
'Tevens melden van storingen aan kleurentelevisie en
. • gróót huishoudelijke apparatuur
MAANDAG T/M VRIJDAG 08.00 TOT 16.00 UUR

PIONEER RDS
SX205, Receiver, 100 Watt,
afstandsbediening "660 -

379;
JVC DPL RECEIVER
4x50 Wall, RDS-luner '749 -

379?

SONY RECEIVER
DE215, 2x30 Watt, afslandsbedienmg. "500 -

369.TECHNICS 2 X 4 0 WATT
New Class A versterker "429.-

SAMSUNG 1000 WATT
ichlgewicht buizen en oprolsnoer. '169

SIEMENS KRUIMELDIEF
Handige oplaadbare mimstofzuiger incl. wandhouder '89.-

PHILIPS
CD-COMPO

SONY DPI KIT

139:

_

KDS6; 4x35 Wan,
dig.tuner, RDS, afn. front.
*499.-

DISCMAN STUNT !
mcl. accessoires, hoofdtelefoon
"129-

Met filterdeksel, Irft en uttneembare binnenpan, dus
makkelijk schoon te te
maken. "239.-

169:

.. UI f

JVC AUTORADIO CD

HI-FI COMPONENTEN^

MOUUNEX FRITEUSE

PHILIPS 1200 WATT
Betalen zuigbuizen 5 voudig
'iltersysteem en oprolsnoer. "199

.UULJ

W6584400

PHILIPS MICROSET
MC115, Digitaal, boxen '500.-

PHILIPS DISCMAN
Shuttle play en repeat "200 -

SIEMENS 1300 WATT
Metalen buizen, elektronisch
regelbare zuigkracht. '298.

AEG KOEL/VRIES
COMBINATIE

379.SONY AUTORADIO-CD
CDX4260; digitale tuner, CDspeler, afn front "640.-

SHARP MINI DISC
Mini-Size,ind afstandbedien» •649-

299:

329:
Frigidaire Vrieskist ETNA WASEMKAP
159 liter. Energieklasse A ?-s^an"dèn"en"vè1tf"ter. -295.-

549;
PIONEER AUTORADIO
DEH200; autoradio-CD,
RDS-tuner."470 -

BOSCH VAATWASSER
SGS2009; 2 programma's en
4 sproemiveaus."1149.-

INDESIT KOOKPLAAT
4 pits met 2 delige branders en
gratis vonkontsteker.

ELEKTRISCHE
KOOKPLAAT
2 normale en 2 snel kookplaten
"490.-

SONY 10 CD
AUTORADIOCOMBI
RDS radiocassette + 10 CDwisselaar '780.-

SONYMINIDISC
JE320; digitaal opnemen en
afspelen. Zwarte uitvoering.
incl.afstandsbediening.
*550.-

ETNA RVS KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en
glazensierdeksel en vonkont.tekmg "499.-

179:

CAR AUDIO

SAUKNECHT VAATWASSER
programma's, 2 temperaturen en Thermodry droogsysteem Energieklasse A
*1699.-

649:
IGNIS FORNUIS
Gasoven met dubbele glasdeur
en gratis vonkontsteker."547 -

389?
JAMO SUBWOOFER
SATELLIETSPEAKERS
SW170, Passieve subwoofer met
Zsalellielspeakers, 220 Watt i'699.-

SONY MICROSET
PMC.compleel.incl afstandbed '440 -

• interne cd-rewriter
• 4x4x32*
• inclusief duidelijke software
'599.-

a
a

#

Wiïw

UXV9, receiver, CD met
verticaal laadsysteem, MD
recorder, 2-weg luidsprekers, afstandsbediening.
_
'1099.,

PHILIPS CD-REWRITER

BOSCH KOELKAST
144 liter inhoud, automatisch
onldooung."999.-

SONYSUBWOOFER
De 'finishing 1 touch' voor elke
Pro-Logic set '440.-

D
JVC DESIGN MICRO
SYSTEEM

599;
SONY MD-WALKMAN
R37; draagbare Mim-Disc recorder, oplaadbaar. "670.-

Sunmobfl met
HPA-CLEO
lampen *1749.-

BAUKNECHT KOELKAST

M

Intel Pentium III 733 Mhi
64 MB intern geheugen
15 GB Harddisk
DVD-speler
Interne cd-rewriter (8x4x32)
56K modem
inclusief 17 inch monitor
Windows 98 + veel software!
•3995.-

Zeer kleine speakers met
module voor de laag
weergave, stereo in de
gehele woonruimte!!

249?

JVCMICROSETTOP
UXT1 50, Ultra Compact Design '494.-

BOSCH VAATWASSER
4 programma's, 3 temperaturen, aquastop en tmer. Energieklasse A "1649.-

Hoog vermogen en
uitwasbaar-filter
*495.-

m

AMD 500 Mhz processor
64 MB intern geheugen
15 GB Harddisk
interne cd-rewriter (8x4x32)
4 MB videogeheugen
S6k intern modem
17 inch monitor
'2995.-

BOSEACOUSTIMASS
3 LUIDSPREKERSYSTEEM

499?
SONY DPL KIT
center- en surroundspeakers.
'330-

PACKARD BELL
MULTIMEDIA COMPUTER

BRAUN SCHEERAPPARAAT
Interface met tonduese * 169.

D

479?
JVC MINI SYSTEEM
MXJ1 ; 2x60 Watt, 3 CD-wisselaar,
boxen, afslandbed. '599.-

1249.-

ETNA RVS SCHOUW
WASEMKAP

219?

SONY MINISET
MHCRXD3, 2x25 Watt, 3 CDwisselaar, 2-weg boxen '670.-

VAATWASSERS

ODEURS KOELKASTEN

249:

PHILIPS CD-SPELER
CD7; shuffle play '300 -

849 r

999;

#

XE210, Edit. shuftle '310-

F.-M4J.-7IA-»

JVCDPLMINISET
MXJ7, RDS-tuner, CD-wisselaar,
5 luidsprekers, afstandbediening
•1099.-

BAUKNECHT DROGER
140 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur."949.-

D
D

F ••!<««. W»
259:
SONY CD-SPELER

SONYDPLMINISET
RXD1 0; 200 Watt, digitale timer,
CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
afslandbediemng. "1440 -

BOSCH BOVENLADER
1000 toeren, spoelstop kort programma
zeereenvoudige bediening.'1749.'

WHIRLPOOL BOVENLADER
Regelbare cenl, ifuge van O tot 1200
toeren, 1/2 lading en eco toets
Energie klasse A"1599.-

529:

SONY 5 CD-SPELER
Caroussel CD-wisselaar '500 -

399-

ZANUSSI CONDENSDROGER
Ruime vulopening, RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur "1299.-

Regelbare centrifuge, snel
programma, halve lading
toets. Energieklasse A
*1399.INDESIT 1200 TOEREN
Vrije temperatuur keuze en halve
lading toets. Energieklasse A'R79 -

SONY QS CD-SPELER
CDPXB; TOPKLASSE! CDspeler met afstandsbediening
Zwarte uitvoering 1 '690 -

PIONEER CD WISSELAAR
PDF606M,1-Bit,randomplav '549-

FUJÏTSU
SIEMENS

D
ZANUSS11400 TOFREN
BOSCH INBOUW
VAATWASSER

999-

D
JVC MINISYSTEEM MET
MD RECORDER

a

MIELE KOELKAST

1279:
TECHNICSMINISET
IMP5; TOPKLASSE! Losse componenten, 40 Watt, CD-speler,
3-weg boxen '1299 -

1099.-

INDESITWASDROGER
120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur "599.-

270 liter inhoud waarvan
54 liter vries, 5 verstelbare
^ plateaus van glas. *1249.-^,

> AMD SDOMhz processor
l 64 MB Intern geheugen
» 12.1 TFT scherm
»SGB Harddisk
• Interne 24x speed cd-rom speler
• intern 56k modem
• ingebouwde stereospeokers
» Windows 98
• inclusief internet- en
antivirussoftware
•4499.-

PHILIPS CD-RECORDER
Je eigen CD's maken wordt nu wel
heel erg makkelijk en goedkoop'

TECHNICS CD 1-BIT
PG380; Peak search '299 -

AEG 1200 TOEREN
Regelbare centrifuge, zeer een
voudigeeenknopsbediening. EnergieklasseA'1599.-

INBOUW APPARATUUR

SONY TOPKLASSE MINI
HI-FI SYSTEEM
EX880. Met minidisc-wisselaaren
CD-wisselaar. '2550.-

UJITSU-SIEMENS
10TEBOOK

HI-FI COMPONENTEN;

•NM-MH.»

PHIUPS
STOOMSTIJKUZER
Geschikt voor gewoon
leidingwater, sproeier en
beveiligd tegen
oververhitting. '69.-

329;

SONY VERSTERKER
E320; 2x45 W..afsl bed "440• 36 bits kleurensconner
• l 9200 dpi resolutie
• ultro compact design

600dpi/36 bits kleuren
• USB aansluiting

• 3-knops snoerloze muis
met scroll-lunctie. '49.95

AMSTELVEEN
Bankrashof 2 - 4 :
Winkelcentrum "Bankras

AMSTERDAM NOORD
. '
Buikslotermeerplein 279 :
WiiYkelcentrum "Boven 't IJ"

BADHOEVEDORP
Nieuwe Meerdijk 40 - 41
Superstore 2 verdiepingen

AMSTERDAM ZUID-OQST
Biflmerplein 995
Winkelcentri

• Digitale PC-videacamera
met zoom- en
snopshol-knop
• USB aansluiting

AMSTERDAM WEST
Ösdorpplein 138:
Winkelcentrum "Osdorp' 1
AMSTERDAM OOST
Lirmaeusstraat 20

A210; Radio-cassette
+ CD. *240.PROLINE RADIO-CD
RECORDER
D420S, analoge tuner + oasset'
cd "149-

99.-

SONY WALKMAN
FX183, Analoge tuner, cassette,
megabass Deemgeechte l "110-

55.PHILIPSWALKIE
stereo radio-cassettespeler, FM
en MW.DynamicBass Boost "55 -

39.-

WALKMAN STUNT!
mcl hoofdtelefoon "19 95

12.50
PHILIPS
HOOFDTELEFOON
Full size t v - h o o f d t e l e f o o n ,
volumeregeling, nu met gratis
voetbal "55.-

329:
• cd-stamper, om uw eigen
SONYDUBBELDECK
cd's Ie bedrukken
W3C5: dubbel casselledeck "330.• inclusief lOOcd-lobelsen
20 Jewel Case Inserts
OPENINGSTIJDEN
23 EUEKTRO-SUPERS
maandagmiddag \ . . . . ,
• :
. IN DE RANDSTAD':.
.dinsdag t/m vriidag.
. ..
.
ALKMAAR- AMERSFOORT,., AMSTELVEEN
zaterda9.
. . : .'. . !ï. . . ..,
.... AMSTERDAM..-.BADHOEYEDORR ..BEVERWIJK.'...
;

39.95

289?

'
DEN HAAG . DELFT - DEVENTER • HAARLEM
HILVERSUM - LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK
UTRECHT - VEENENDAAL • ZAANDAM - ZEIST . .

'

kÓÖPAVONDEN.
:Badhoevedorp vrijdag .'.
overige filialen donderdao

,13.00 tot 18.00 uur
, 09.30 tot 18.00 uur
, 09.30 tot 17.00, uur
, 19.0Ö;tot 21.00/uür

, 09.30 tot 21.00 uur

woensdag 25 oktober 2000

Weekmedia 17

V E RWE L l USSB O U W E N

Zorg voor jezelf. Zorg voor een ander.

B O U W M A A T S C H A P P I J

Als je het een
uitdaging vindt om voor
anderen te zorgen,
kies dan voor de
zorgzaamste werkgever
in de zorg. Kies voor

groeiende, succesvolle bouwmaatschappij, die zich zowel regio-

humeur? Wil je werken waar en wanneer het jou uitkomt? Heb

naai als landelijk toelegt op het ontwikkelen en realiseren van de

je verantwoordelijkheidsgevoel en kun je goed overleggen?

meest uiteenlopende woning- en utiliteitsprojecten, zoekt

Heb je het diploma verzorgende C op zak of heb je je opleiding
verpleegkunde een tijd geleden afgebroken? Dan heeft

Hoofd- en
Assistent Uitvoerders

Amsterdam Thuiszorg een baan voor je als

Daar vind je uitstekende

veel vrijheid en volop

BV

Bouwmaatschappij Verwellus B.V. te Amsterdam, een snel

Hou je van mensen, ben je enthousiast en heb je een goed

Amsterdam Thuiszorg.

arbeidsomstandigheden,

V ER W ELl U S

Verzorgende C

met MTS denkniveau, die middels teambuilding, organiseren en
leidinggeven, komen tot een veilige en kwalitatieve productie.

mogelijkheden om door
Spreekt dit je aan, schrijf dan in de wetenschap dat bij Verwehus
"de mens" centraal staat en wij naast een auto van de zaak en ruime
secundaire arbeidsvoorwaarden uiteraard een uitstekend salaris
bieden.

te groeien en van je
baan een loopbaan te
maken. Bij Amsterdam
Thuiszorg zorg je óók

ZorgBatans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep

goed voor jezelf.

Ik vind het leuk om parttime
te werken nu mijn kinderen
óp school zitten

Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden Zorg wordt altijd
geboden m aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
w voor onze dienstverlening

Ik werk als verzorgende bij ZorgBalans Thuiszorg. Het werk
geeft me energie en is een verrijking van mijn leven Samen met
mijn collega's zorg ik ervoor dat mensen zolang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen

Schrijf of bel Bouwmaatschappij Verwelius B.V,
de heer M.J. de Graaf, adjunct-directeur,
Postbus 1795, 1000 BT Amsterdam.
Tel. 020-530 9000

OFFICIAL

Bel voor een baan: (020)

573

24

64

d goed Werken.

ZorgBalans Thuiszorg biedt u een goed betaalde functie
(ƒ 3 813,- per maand, uitgroei tot ƒ 4 019,- per maand
behoort tot de mogelijkheden) met veel variatie en mogelijkheden om uzelf te ontplooien en prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vergoeding voor kinderopvang en werktijden op
maat

G A KR ANTEN EN
FOLDERS BEZORGEN

Wij vragen ervaring in een verzorgende functie en een
opleiding als bejaardenhelpende, verzorgende dan wel zieken
verzorgende

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt',,
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voorfolders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er
ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg
zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor
jou al snel beginnen...

Bent u gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan bel dan
snel naar onze afdeling personeelszaken 023 - 521 34 21
(of e-mail mfo@zorgbalansthuiszorg nl)
Ook herintreders zijn van harte welkom!
ZorgBalans

Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden m aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

Thuiszorg
Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet, www zorgbalansthuiszorg nl
E-mail mfo@zorgbalansthuiS2org nl

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

InterLanden sprelgroep

Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat ef een groot
beroep wordt gedaan op *
, de verantwoordelijkheid en
het initiatief .van iedere
«
medewerker. *
»
>

gerfesys
<*~>
.« v>
For our dient Genosys Technology Management Ltd, located in Amsterdam, we are seeking expenenced 24x7 systems and Internet support professionals
to deliver first- and second-lme technical support from the company's intelligent Network Operations Centre (iNOC)

Ik werk als thuishulp bij ZorgBalans Thuiszorg. Ik vind het leuk
om voor oudere mensen te werken en verhalen over vroeger te
horen Samen met mijn collega's zorg ik ervoor dat mensen
zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen? ZorgBalans Thuiszorg zoekt enthousiaste
medewerkers, zowel mannen als vrouwen, die willen werken als
medewerker huishoudelijke zorg voor minimaal 12 en maximaal
30 uur per week.
ZorgBalans Thuiszorg biedt u een goed betaalde functie
(maximaal ƒ 2.533,20 per periode bij een 30 urige werkweek)
met veel variatie en mogelijkheden om uzelf te ontplooien
Verder een opleiding op onze kosten en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals, vergoeding voor kinderopvang, een
aantrekkelijk f.etsenplan en werktijden op maat. Doorgroei naar
een verzorgende functie behoort tot de mogelijkheden.
Wij vragen ervaring m huishoudelijk werk en een dienstverlenende en collegiale instelling
Bent u gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan bel dart
snel naar onze afdeling personeelszaken 023 - 521 34 21
(of e mail: mfo@zorgbalansthuiszorg nl)

WERK

Ook herintreders zijn van harte welkom!

Network Operations Centre Technidans
The ITé Groep forms part of
KSI International and is the largest
specialist supplier of temporary
automation personnefar MBO
<
, f , ?-.
' -'
(intermediate voastional educa-

\

~

^

""

"*

•*~'

,

~>-v

The rcle will be to deliver a rehable service on both the company's and clients' LANs and WANs Workmg as part of a small dedicated team you will take full
ownership of and be responsible for the mamtenance of each case troubleshooting your way to the best solution and, if necessary, escalating and liasing
with others if necessary in addition you must demonstrate the ability to manage and report on service-level agreements usmg systems management tools

Technical ability requirements support/configuration ofSwitchmg/Bridgmg

tion) and MBO-t,level, with more * TCP/IP me addressing
ISDN (PRI or BRI)
thai) 250 employees. •
Encryption
Our cliehts inclü~de the top 300
IPLCs
Duteh companies,
RIP

IGRP/EIGRP

SPONSOR

Amsterdam
Thuiszorg

Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen' ZorgBalans Thuiszorg zoekt enthousiaste medewerkers, zowel mannen als vrouwen, die willen werken als verzorgende voor zowel de ochtend-, avond- als weekenddienst

Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker

Als verzorgende C bij Amsterdam Thuiszorg doe je de
verzorging van een aantal cliënten thuis en soms knap je ook
een huishoudelijk klusje op. Je overlegt met de cliënt, met andere
hulpverleners en met de familie. Natuurlijk is dat een baan met
veel verantwoordelijkheden. Je krijgt er van Amsterdam Thuiszorg
dan ook een heel degelijke opleiding voor en een goede
begeleiding. Het is de ideale kans voor herintreders om weer in
te stappen in de zorg. Vind jij dat zorgen voor jezelf en voor je
cliënten samengaan? Bel dan (020) 573 24 64 en ontdek alles
over het werken als verzorgende C, de gratis interne opleidingen,
de kinderopvang en de prima pensioenregeling bij Amsterdam
Thuiszorg.

Microsoft NT/2000

Cisco Router 25xx, 26xx. 36xx, 45xx, 72xx

Checkpomt Firewall 1

VPN Technology

Micrornuse Netcool, OpenvieworTivoh

Structured Cablmg
ARS Remedy

Ethernet

Frame Relay

Cisco Switches 1900, 2800, 2900, Sxxx

OSPF

UNIX

V35/X21/G703

FDDI

IPX

Modems

ZorgBalans

Be! voor meer informatie
over succesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik
020 - 562 2804 of Ene
Nijssen 020 - 562 3465

Thuiszorg
Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail mfo@zorgbalansthuiszorg.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

ITé has branches in Utrecht,
Skills.

Eindhoven, ZwOlfe, The Hague,

' Technical knowledge. In-depth technical expertise and knowledge appropnate to f unctional role. Ability to present technical Information in easily understood terms.

Breda. Rotterdam, Amsterdam,

Adaptability The ability and willmgness to change direction and focus to meet shiftmg orgamsational and business demands.

Amersfoort, Arnhem, "

Analytical thinking. Intellectual capacity to break down a problem or situation into its component parts, identifymg implications, timeframes and sequences

Maastricht, Oen Bosch and

« Attention to detail. Desire to ensure accuracy, clarity and quality of work, reflecting an underlymg drive to increase efficiency and track orgamsational measures

Groningen.

• Client service onentation. Strong Client focus "Can do" attitude Provision of a personalised, value-added service Use of cliënt feedback as a basis for improvmg
service and carrymg out of necessary follow-up work without being prompted
• Innovation Generales and champions new ideas and mitiatives, goes beyond status quo, acts as catalyst for change by presenting a persuasive

[Té Groep

• Teamwork/Collaboration Creates commtment to common goals, values contnbution from other team members, values team accomplishments over mdividual

Attit. Irina Raimondo

accomphshments, encourages others' strengths and expenences to achieve team goals Contributes ideas freely for the greater good of Genosys and its clients.
Su/table candidates are offered.
» a temporary contract with an option for permanent employment

Tel. (020) 586 44 33

• an excellent salary

Fax (020) 586 43 33 ,'

E-mail: amsterdam@ite.nl

i good fringe benefits, mcluding the possibility of a company car
i i study opportumties
Would you like to work for the leaders in the field' Seize the opportunity and send your resumé to our Amsterdam branch, or telephone us
for further mformation As well as the above mentioned position, we also have other mterestmg IT vacancies

Visit our homepage http//wwwitenl or feel free to contact us, without obligation'

Eurolines is een internationale buslijndienst die
naar 500 bestemmingen rijdt. Door de groei van
haar activiteiten is Eurolines haar positie op de
reismarkt flink aan het verstevigen.
Met 55 enthousiaste collega's werken we dagelijks
in een informele sfeer aan de verdere uitbreiding
van ons bedrijf.

Medewerker
planning m/v
Deze gezellige afdeling regelt de inzet van de bussen.
Je voert de reserveringen van onze buitenlandse partners in.
Je werkt nauwkeurig en je hebt een goede typevaardigheid,
daarnaast is compuferervaring een pré. Dit is een parttime
functie, bij voorkeur voor 2 dagen per week.

Op de afdeling telefonische verkoop hebben wij
plaats voor een energieke fulltime en/of parttime

Commercieel Medewerk(st)er

Kabelweg 37
1014 BA Amsterdam

Als snelgroeiend acquisitiebureau werken wij voor
een aantal grote, landelijke consumententijdschriften o.a. Margriet, Libelle, Cosmopolitan, Viva en
AutoWeek. Ons succes is gebaseerd op de inzet van
onze medewerkers en uiteraard de uitstraling van
onze bladen.

Om succesvol te kunnen zijn, verwachten wij dat je
beschikt over een goede telefoonstem, teamgeest
en doorzettingsvermogen. Opleiding en leeftijd
vinden wij minder belangrijk. Verkoopervaring is
een pre, maar niet vereist. Denk je dat je geschikt
bent voor deze leuke, veeleisende functie? Bel dan
maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur met
Ron Waalboer, op telefoonnummer 023-541 00 00
en overtuig hem. Natuurlijk kun je ook schriftelijk
reageren. Stuur dan een e-mail naar info@interaktiebv.nl of een brief met CV naar InterAktie,
Postbus 2307, 2002 CH Haarlem, t.a.v. de heer R. C.
Waalboer.

Supervisor
departures m/v

Administratief
medewerker m/v

Medewerker
ticketafhandeling m/v

Je werkt mee en geeft aansturing aan een
klein team dat de ticketverkoop en de
incheck van de bussen verzorgt. In deze fulltime functie ben je o.a. aanspreekpunt voor
klanten vanuit de hele wereld en chauffeurs.
Daarnaast los je problemen op professionele
wijze op. Wij verwachten een flexibele en
klantgerichte instelling, goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden, en initiatief. Verder ben je stressbestendig, heb je
goede talenkennis en ben je woonachtig in
of rondom Amsterdam. Je werktijden zijn
soms vroeg, laat en/of in het weekend.

Je voert samen met twee vrouwelijke
collega's verkoopgegevens van onze
buslijnen in. Je werk (bij voorkeur
fulltime) vormt de basis voor de verdeling van
de opbrengst tussen de internationale partners.
Je hebt een zelfstandige en nauwkeurige werkhouding en een sociale instelling ten opzichte
van je nieuwe collega's.
Gevoel voor cijfers is noodzakelijk
en ervaring met gegevensinvoer
en Windows is een pré.

Je fulltime werkzaamheden bestaan uit het
verwerken en verzenden van de post voor
reisbureau's en particuliere klanten.
Daarnaast verricht je licht-administratieve
werkzaamheden. Je hebt een flexibele en
klantgerichte instelling. Je spreekt en schrijft
vloeiend Nederlands en beschikt over een
MBO denk- en werkniveau. Tevens kun je
nauwkeurig werken.

Wil je reageren stwr een brief met <<v, rtaar Eurolines, t.a.r. mevr» M, Knippenbtjrg,
JulianapleïnS, 1097 DN Amsterdam, Tl>t.ï O20-S60.B7.1 ï, E-maïl: marion@eurollrttu.nl

Je checkt passagiers in, verkoopt tickets,
geeft informatie en handelt zaken administratief af. Het is een zeer afwisselende
functie met veel internationale contacten.
Je werktijden zijn soms vroeg of laat, en bij
voorkeur in het weekend. Deze functie kan
zowel fulltime als parttime (min. 15 uur p.w)
vervuld worden.

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

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

euR«»Lines
N E D E R L A N D

www.euro/ines.n/
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Volop stryd
bridgeclub
ZANDVOORT - Bij de Zandvoortse Bridgeclub werd in de
zevende en afsluitende wedstrijd van de eerste competitie
fel gestreden. Dat ging vooral
om behoud in de eigen klasse
respectievelijk om promotie
naar een hogere groep.
Mevrouw Molenaar en de
heer Brandse jr., die dit seizoen voor het eerst met elkaar
speelden, deden het in de Alijn uitstekend door met 64
procent als eerste te eindigen.
De tweede plek was met 59
procent verrassend voor mevrouw Slegers en de heer Van
de Staak. Groepswinnaars in
deze klasse werden de heren
Bajjet en Heidoorn. Mevrouw
Molenaar en de heer Brandse
jr. legden door hun goede prestatie beslag op de tweede
plaats. Vier paren degradeerden naar de B-lijn.
De zege in de B-lijn werd behaald door het echtpaar Van
der Moolen, zij scoorden zestig
procent. Met een procent minder eindigden de dames Meijer
en Mom als tweede. Vier paren
promoveerden naar de A-lijn,
te weten mevrouw Rovers en
de heer Overbeek, de heren
Van Leeuwen en Veldhuizen,
het echtpaar Van der Moolen
en de dames G-^-tte en Verburg.
Voor vier paren viel het doek,
zij mogen het de volgende
competitie in de C-hj'n proberen.
De overwinning in de C-lijn
was het 66 procent voor de dames De Muinck en Mens. Op te
verwaarlozen
achterstand
pakte het echtpaar Kerkman
de tweede plek. In deze lijn
was er promotie voor vijf paren. De gelukkigen zijn mevrouw Kleijn en de heer Luijkx,
de dames De Muinck en Mens,
de dames Jurriaans en Meijer,
de heren Noqen en Sweijen en
het echtpaar Kerkman.
Ook in de competitie op donderdagmiddag werd de laatste
wedstrijd in de eerste competitie gespeeld. De heren Weijers
en Van der Moolen waren in de
A-hjn met 59 procent te sterk
voor de rest van het veld. De
tweede plek was met 55 procent voor de dames Dillen en
De Muinck. A-kampioen werden met grote overmacht de
heren Hogendoorn en Wegers.
Op een mooie tweede plaats
eindigde het echtpaar Peeman.
De onderste drie paren daalden af naar de B-groep. Mevrouw Felix en de heer Scholz
hadden, hoewel ze in de verkeerde groep waren gaan zitten, een goede middag. Hun
score van 61 procent betekende in de B-lijn de eerste plaats.
Drie paren gaan hun krachten
meten met de spelers van de
A-groep. Dat zijn de dames
Baard en Veldhuizen, het echtpaar De Wit en de heren Veldhuizen en Van der Velden.
De laatste wedstrijd in de Cgroep werd met 61 procent gewonnen door het echtpaar Effern. De dames Voolstra en Hilverdink pakten met 58 procent
de tweede stek. Naar de B-lijn
promoveerden het echtpaar
Morhaus, het echtpaar Effern
en de dames Philippo en Nijsen.

Zandvoort komt
conditioneel
tekort

ZANDVOORT - De wedstrijd tegen DWA leverde SV
Zandvoort geen punten pp.
Tot een kwartier voor het einde stond Zandvoort met 1-2
voor, doch een conditioneel
beter DWA gaf de strijd alsnog een wending en won met 32.
Bij een overwinning hadden
de zaterdagvoetballers een gedeelde koppositie ingenomen
met DCG. Nu DWA won gaat
dit team gedeeld aan de leiding in deze competitie waarin
de krachtsverschillen minimaal zijn. In deze niet erg
hoogstaande wedstrijd begon
Zandvoort goed door al snel
een voorsprong te nemen.
Matthijs van den Brink reageerde alert op een door gekopte bal en scoorde 0-1.
DWA protesteerde fel tegen
dit doelpunt maar de protesten hielpen niet. Wel werd er
nadien veel meer tegen Zandvoort gefloten en ging DWA er
stevig tegen aan. De druk op
de Zandvoorste veste werd
groot en de verdediging bezweek uiteindelijk onder doe
druk, 1-1.
In de tweede helft had Zandvoort aanvankelijk het beste
van het spel. Robin Castien
werd aangespeeld, kapte een
paar tegenstanders uit en
scoorde fraai, 1-2. Zandvoort
ging nog even door, zette een
Paar knappe aanvallen op
maar slaagde er niet in de
voorsprong te vergroten. Allengs kreeg DWA meer greep
op de strijd en zette Zandvoort
roet de rug tegen de muur. Tot
een kwartier voor het einde
hield Zandvoort stand maar
uit een paar hoekschoppen
werd de nederlaag een feit. Tot
tweemaal toe greep de Zandvoortse defensie onvoldoende
m en DWA pakte een 3-2 overwinning.
>,Conditioneel waren we wat
winder omdat de meeste van
ons maar eenmaal in de week
trainen,"
aldus trainer Andre
fi
ggerding. „In deze wedstrijd,
waarin
veel strijd werd geleVe
rd, kom je dan net te kort."

woensdag 25 oktober 2000

Gelijkspel voor ZHC en Weesp na hard duel

Sporting Club gaat
badminton voor de
jeugd organiseren

In een keihard, meer
spannend dan fraai,
hockcygevecht hielden de
teams van ZHC en Weesp
elkaar in evenwicht, 1-1. De
Zandvoorters hadden een
groot veldoverwicht maar
wisten daar geen gebruik
van te maken. Dertien
strafcorners waren niet aan
ZHC besteed.

ZANDV99RT - De badminton vereniging Sporting Club
Dirk van de Nulft gaat proberen jeugdbadminton van de
grond te krijgen. De geluiden
in Zandvoort waren dermate
positief dat Jan Smit een onderzoek in die richting gaat
doen.
Smit denkt dat er best animo bestaat voor badminton
voor de jeugd. Op donderdagavond van half acht tot half
negen kan hij daarvoor de Korver Sporthal tot zijn beschikkmg krijgen, maar dan moet er
voldoende animo zijn. „In het
dorp hoorde ik geluiden dat de
jeugd best wel weer zou willen
badmintonnen," aldus Jan
Smit. ,Ik wil dat best doen
maar dan moeten er tussen minimaal tien en liefst vijftien belangstellenden zijn. Dan kan ik
ook een trainer voor die groep
regelen. Ik hoop dat er wat los
komt en dat het van de grond
komt want het is een heel erg
leuk spelletje."
Dat blijkt ook elke donderdagavond, de speelavond van
de senioren van Sporting Club
Dirk van de Nulft. Elke week
zijn vrijwel alle banen bezet en
wordt er met veel plezier badminton gespeeld. Daar gaat
het wel goed en misschien lukt
het Smit de jeugd enthousiast
te krijgen. Met de jeugd er bij
zouden tijden terugkeren zoals
in de jaren tachtig toen Zandvoort twee bloeiende badminton verenigingen telden.
Informatie over het badminton voor de jeugd kan yerkregen worden bij Jan Smit, telefoonnummers:
571.5619,

D

E EERSTE tien minuten van deze wedstrijd waren drie weken geleden al gespeeld. Een fikse regenbui en
de hoge waterstand zette toen
echter het kunstgras van ZHC
onder water waardoor verder
spelen onmogelijk was. De
strijd werd zondag hervat en er
ontspon zich een keihard gevecht. ZHC had zich veel narigheid kunnen besparen als het
zuiniger was omgesprongen
met de strafcorners. Drie weken geleden werden er al twee
gemist en ook nu wist ZHC
zich geen raad met deze kansen.

Daarbij zat het overigens
ZHC niet mee. Pepijn Paap
knalde eenmaal keihard op de
doelpaal. De Zandvoorters
hadden het meeste balbezit
maar gebruikten de ruimte
aan de zijkanten onvoldoende.
Bovendien kregen de aanvallers van de verdediging van
Weesp heel weinig ruimte. In
de persoonlijk duels ging het er
stevig aan toe, hetgeen vaak
verbaal geweld tot gevolg had.
De scheidsrechters zagen zich
genoodzaakt op te treden en
deelden groene en gele kaarten uit. De eerste gele kaart
was voor ZHC, dat daardoor
tien minuten met een speler
minder moest spelen.
Weesp kon daar niet van profiteren mede omdat verdedigers Mare Stoopman en Gillis
Kok een sterke partij speelden. De strafcorners van
Weesp leverde ook geen gevaar
op. Op slag van rust scoorde
Weesp wel uit zo'n situatie

571.8812 of 06-546.168.12.

maar de bal werd te hoog ingeschoten, kwam niet tegen de
plank en daardoor bleef het 00.
In de tweede helft ging het er
soms onvriendelijk aan toe
maar ZHC bleef op zoek naar
de openingstreffer, die het ge-

zien de spelverhouding wel
verdiende. Het regende strafcorners, maar wederom slaagde ZHC er niet in de juiste richting aan de ballen te geven.
Ook uit enige goed lopende
aanvallen ontstonden kansen.
De doelman van Weesp was

echter een grote sta in de weg.
Met knappe reddingen hield
hij de nul vast.
Halverwege de tweede helft
kreeg ZHC tien minuten lang
negen spelers tegenover zich.
Twee spelers van Weesp hadden het zo bont gemaakt dat

Lions-teams boeken vooruitgang
competitie nooit kunnen winnen van Sea Devils. Dit seizoen
gaat het echter bijzonder goed
met het team van trainer/coach Peter Bos. In deze triller begon Lions met een 1-3-1
zone en daar had Sea Devils
veel moeite mee. In de gelijk
opgaande eerste helft gaven de
teams elkaar weinig toe. Halverwege stond er een 10-10
score op het bord en na achttien minuten had Lions een 2420 voorsprong te pakken. De
Lions heeft in voorgaande bezoekers trokken echter de

ZANDVOORT - De basketbalteams van The Lions
waren succesvol. De basketbalsters wonnen, na een
spannend gevecht, met 46-45
van Sea Devüs 2 en de mannen zegevierden met ruim
verschil over Onze Gezellen
2. Na een paar wedstrijden in
deze competitie zit er duidelijk vooruitgang in de teams
van Lions.

Wervelende start
Jeroen Loos in
schaakcompetitie
ZANDVOORT - Jeroen Loos is de absolute verrassing
geworden van de eerste avond van de rapid-competitie bij
schaakvereniging Het Wapen van Zandvoort/Chess Society.
Na winstpartijen op Koper en Van Bockel moest Loos alleen
zijn meerdere erkennen in Cliteur.
De eerste ronde van deze
competitie, waarbij de spelers
per persoon 25 minuten bedenktijd hebben voor de hele
partij is eigenlijk bedoeld om
het kaf van het koren te scheiden. Dit betekent dat de sterkste helft van het deelnemersveld het opneemt tegen de
spelers uit de onderste helft,
waardoor er direct een ideale
situatie ontstaat dat spelers
van gelijk niveau elkaar vanaf
de tweede ronde ontmoeten.
De eerste ronde kende meteen twee grote verrassingen.
Zo loodste nieuwkomer Daan
Noordewier routinier Hans
Drost in een eeuwig schaak
motief, waardoor een puntendeling de onverwachte uitkqmst was van deze spectaculaire ontmoeting. Jeroen
Loos wist de,

e v de
fïvo
riet erf
e e nde
c iS s van
«-

Jeroen Loos en Olaf Cliteur op
het programma. Een derde
stunt zat er helaas niet in voor
de coming man, daar de voorzitter van Chess niet van grappen gediend bleek en direct
vanuit de opening het initiatief
naar zich toe trok en met een
zware aanval zijn derde zege
van de avond binnenhaalde.
De enige die eenzelfde resultaat kon boeken was Boudewijn Eijsyogel, die echter na
overwinningen tegen Ans Verhoef en Daan Noordewier nu
Hans Drost op zijn pad vond.
Drost pikte door een fraaie
zege brutaal de tweede plaats
in met 2,5 punt aangezien hij in
de tweede ronde te sterk was
voor Willem van de Ban. Chris
van Bockel herstelde snel van
de harde nederlaag tegen
Loos ten kos-

stand gelijk bij het ingaan van progressie in het spel van dit
de rust, 26-26.
team en bovendien vielen de
ballen goed dit keer."
Had Lions vorige week grote
De basketballers van The
problemen met het benutten Lions hadden geen moeite met
van de vrije worpen, dit keer de reserves van Onze Gezellen.
was dat beter verzorgd. Nu In hoog tempo speelde Lions
werd zestig procent van de de gasten van de vloer. Ook
vrije worpen omgezet in een was Lions op dreef met drie
punt. Ook de tweede helft was punters. Robert Drayer en Phiuiterst spannend. Na tien mi- lip Prins waren op schot met
nuten waren de teams nog de afstandsschoten. Bij de rust
steeds in evenwicht, 35-35. Met had Lions al een voordelige
nog vijf minuten te gaan sloeg marge opgebouwd van zestien
Lions eindelijk een gat. Het punten.
goede spel werd beloond met
een voorsprong van 46-41. In
In de tweede helft probeerde
de slotminuten slaagde Lions Onze Gezellen het met een
er echter niet in te scoren en zone systeem, doch ook hier
Sea Devils kwam naderbij. Na had Lions een antwoord op.
een overtreding kreeg Sea De- Zoals reeds vermeld het afvils drie vrije worpen toege- standsschot van Lions was
kend en zouden die raak zijn perfect. De Zandvoorters wadan was een verlenging nood- ren heer en meester en bouwzakeüjk. Gelukkig voor Lions den de voorsprong gestaag uit.
werden er twee benut en boek- Onze Gezellen gaf de strijd
te Lions een zwaar bevochten halverwege de tweede helft op
maar dik verdiende 46-45 over- en Lions won zoals het wilde
winning. Topscorers werden met ruime cijfers.
Sabina Dijkstra 19, Simone
„We schoten de zone van
Beerepoot 12 en Elles van de Onze Gezellen aan flarden,"
Ende 11.
meende coach Marvin Martina. „Aanvallend liep het wel
„We hebben ons stinkende lekker maar ook verdedigend
best gedaan," stelde een tevre- hebben we het goed gedaan.
den coach Peter Bos. „Ten op- We hebben een team van jeugzichte van vorig jaar konden dige spelers en wat routine en
we Sea Devils nu wel aan. Er dat gaat zeer goed. Ik denk dat
wordt ook goed getramd en de we bij de eerste drie kunnen
sfeer is heel goed. Er zit veel eindigen."

ZHC en Weesp maakten het elkaar behoorlijk lastig in een keihard
hockeyduel
Foto Andre Lieberom

tien minuten rust hen weer in
normale doen moest brengen.
ZHC kreeg veel ruimte, maar
Weesp groef zich in. De Zandvoorters maakten te weinig gebruik van de vleugels waardoor alle ballen in een trechter
kwamen en er weinig mogelijkheden ontstonden.
Ook ZHC kreeg een man
minder situatie voorgeschoteld en daarvan maakte Weesp
meteen gebruik. Een snelle tegenstoot werd afgemaakt en
ZHC keek geheel tegen de verhoudingen m tegen een 0-1
achterstand aan.
De laatste tien minuten was
het alles of niets voor ZHC.
Met man en macht werd
Weesp onder druk gezet en
vlak voor het einde kreeg ZHC
loon naar werken. De zoveelste
strafcorner werd keihard ingeslagen door Pepijn Paap, doch
wederom lag de doelman van

Topscore
Mark van den Berg
Riek de Haan
Sven van Nes
Avi Ovadia

Weesp in de weg. De bal kwam
echter voor de stick van Wouter Slotemaker en die zette
ZHC op gelijke hoogte, 1-1. In
de slotminuut probeerden beide teams nog de winnende
treffer te forceren, maar het
bleef bij de gelijke stand.
Aanvoerder Gillis Kok was
niet echt tevreden met het resultaat en het vertoonde spel.
„Het kwam er vandaag niet
uit. Weesp is een moeilijk te
bespelen tegenstander waarvan we vorige jaar net aan wisten te winnen. Verdedigend
zat het wel goed, maar er was
te weinig aansluiting met het
middenveld en de bal rondom
spelen lukte ook niet. De
strijdlust was wel enorm en
achteraf gezien mogen we nog
blij zijn met het punt. We blijven er veel vertrouwen in houden want overigens gaat het
best wel goed."

Robin Castien (SVZandv-zat.)11X

(TZB)
(TZB)
(SV Zandvoort-jun.)
(SV Zandvoort-jun.)

9X
8X
6X
6X

Er stonden voor de voetbalteams inhaalwedstrijden op het programma. Robin Castien kwam daarbij wel in de wei en verstevigde zijn
koppositie door eenmaal te scoren. Zijn team verloor echter wel met
3-2 van DWA. Nieuw op de lijst zijn de A junioren van SV Zandvoort. De laatste weken scoren die er lustig op los en daarom schoten
Avi Ovadia en Sven van Nes zich in de top vijf van de ranglijst. De
uitwedstrijd tegen SCW werd knap met 5-3 gewonnen.

Bockel ongenadig hard van het bord te zetten, waarmee de tweede verrassing een feit was.
De andere toppers maakten
geen fouten, waardoor er in de
tweede ronde een aantal interessante duels op het programma kwamen. Zo trof Leo
Keesman, die in de eerste ronde Arthur Brouwer de baas
was gebleven, Olaf Cliteur die
op zyn beurt van Jaap Bouma
had gewonnen.
Keesman leverde echter zeer
snel een stuk in, waardoor er
van een echte partij geen sprake meer was en de kampioen
van vorig jaar spoedig zijn
tweede punt kon bijschrijven.
Op het bord ernaast vond de
verrassing wel plaats toen
Kees Koper volledig mistastte
tegen Jeroen Loos, die daarmee direct voor zyn tweede
stunt van de avond tekende.
In de slotronde van de avond
kwam derhalve het duel tussen

ZANDVOORT - Zondag kan
de weg naar de Korver Sporthal ingezet worden voor het
bekijken van de zaalhandbalteams. De competitie gaat van
start en de teams ZVM-Rabobank hebben zich goed voorbereid.
Om tien uur staat de eerste
wedstrijd al op het programma
en de gehele dag wordt er gehandbald. De meisjes C nemen
het op tegen Lotus en de wedstryd wordt gevolgd door die
van de jongens C. Tegenstander voor dit team is HVL. Het
eerste vrouwenteam opent het
seizoen om tien voor twaalf
met een wedstrijd tegen de reserves van Vido. Trainer/coach
Geert Dijkstra hoopt op een
aardig seizoen. „We proberen
er wat van te maken," zegt
Dijkstra. „We hebben een aardig team dat in deze klasse net
boven de middenmoot kan
eindigen. Het komt er bij deze
speelsters nog niet uit maar er
zit best wel wat in. Het heeft
zijn tijd nodig."
Dijkstra rekent er op dat
zondag de ban van nederlagen
wordt gebroken, aangezien het
heel lang geleden is dat een
overwinning kon worden gevierd. „ Vanaf januari hebben
we niet meer gewonnen, dus
zondag moet dat meteen maar
veranderen. Het moet dan gewoon gebeuren."
Nadat het tweede vrouwenteam gespeeld heeft komen
om twee uur de routiniers van
het eerste mannenteam aan de
bak. Tegen HW 2 gaat de formatie van coach Ed Spruit
proberen de punten bijeen te
sprokkelen. Dit team zal zeker
wel aardig voor de dag kunnen
komen. Het tweede team sluit
om tien over drie deze eerste
competitie dag af met een
wedstrijd tegen het tweede
team van BSM.

Zandvoort 500
besluit
raceseizoen
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag 28 oktober wordt op
het Circuit Park Zandvoort het
laatste evenement van het seizoen verreden, de 'Zandvoort
500'. De race over 500 kilometer gaat om half een van start
en eindigt circa 3,5 uur later.
Deelnemende automobielen
zijn allerlei soorten toerwagens en GT's. Er wordt gereden in drie klassen: tot 1600cc,
tot 2000cc en boven 2000cc.
Voor de deelnemende wagens
gelden geen geluidsrestncties
De toegangsprijs bedraagt 25
gulden voor duinen en tribune,
terwijl voor een bezoek aan het
rennerskwartier een toeslag
van 20 gulden wordt berekend.
Kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene,
betalen de helft van genoemde
bedragen.
Kenmerken van de slijtageslag tijdens de 'Zandvoort 500'
zijn rijders- en bandenwissels
en de tankstops. In de zware
klasse boven twee liter motorinhoud vinden we merken als
Marcos, Porsche, BMW, Mercedes. In de klasse tot 2000cc
veel deelnemers uit de Ply You
Renault M0gane Trophy maar
ook BMW's en Fords Sierra. In
de lichtere klasse tot 1600cc
komen auto's uit de Radio 538
Citro*n Saxo Cup en de Compact Cars aan de start. De verwachtmg is dat uiteindelijk 50
teams aan de zware 'Zandvoort 500' zullen deelnemen.

rapid-avönd
van Chess

Leo
Keesman. Ook de
-^--- nummer twee
van vorig jaar Kees Koper likte
zijn wonden en meldde zich terug aan het front dankzij een
overwinning op Jaap Bouma,
die zelf de nul weggewerkt had
tegen Arthur Brouwer.
Het nieuwe lid Ans Verhoef
vond in de slotronde de weg
terug naar de middenmoot van
het klassement door een uitstekende partij tegen Noordewier. Cliteur gaat aan de leiding met drie punten, gevolgd
door Drost met 2,5, terwijl de
gedeelde derde plaats wordt
ingenomen door Jeroen Loos,
Chris van Bockel, Kees Koper
en Boudewijn Eijsvogel met
twee punten.
Komende vrijdag wordt in
het Gemeenschapshuis de
vierde ronde van de competitie
verspeeld met het normale
speeltempo. De week daarna,
op vrijdagavond 3 november,
speelt de hoofdmacht thuis te- Er zullen zaterdag onder andere Porsches op het circuit te zien zijn tijdens de afsluiting van het raccseizocn
gen Purmerend.

Zaalhandbal
gaat zondag
van start
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Gezocht:
PASGEBOREN BABY'S
voor onderzoek naar taalontwikkeling en dyslexie. NWO
dyslexie,
Universiteit van
Adam. Inl. Theo van Leeuwen
020-5251273 / 020-5124834 /
06-22577343 en Anna Plakas
06-21843604.

Diversen
KINDER PANNENKOEKEN
met leuke verrassing
ƒ6,75
"De Pannenkoek Farm"
gezellig, Kerkstraat 10a
in Zandvoort
tel. 023-5719498

ALARMERING THUISZORG /
CENTRALE DOKTERSDIENST
is PER DIRECT op zoek naar

OPERATORS M/V
(24-32 UUR, 32-36 UUR PER WEEK)

Uitgaan
Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advortenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommon breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk m de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd; dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Gourant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelvoens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 -f Amstelveens Weekblad, Uithoornso
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 1 5.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidmgsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl, 1 7,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

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

Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
28-29 okt. Org. v. Aerle SBS text 650
HERFST PANNENKOEKEN
Lichaamsal v.a. ƒ7,75
"De Pannenkoek Farm"
verzorging
gezellig, Kerkstraat 10a
in Zandvoort
PERMANENTE MAKE-UP
tel. 023-571 9498
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, perso- Sportmassage, ontsp. masneelsfeesten,
yerjaardags- sage Shiatsu, voetreflex, ook
feestjes,
catering.
023- zonnebank. Tel. 023-5714092
5715619:06-54616812.

Sportief
Don.dag/dansontmoetingsav.
voor singles 30+ De Ossestal 1 set golfclubs heren + Yz set
Nieuweln 34 bij Osdprperban golfclubs
dames/meisjes,
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren! t.e.a.b. Tel. 5716793.
Evenementen

Vraag en aanbod

EEN FEESTJE ?
Reserveer nu bij het
gezellige Restaurant
"De Pannenkoek Farm"
Kerkstraat 10a in
Zandvoort
023 - 571 94 98

T.k. 2 elektr. olieradiators
9-ledig. Prijs n.o.tk. ± ƒ50,-.
Tel. 023-5716202.
Te koop: elektrisch kookstel,
4-pits, ƒ200,-.
Tel. 023-5715936.

Opleidingen en
cursussen

Boeken en
tijdschriften

Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Te koop gevr. oude (theologische) boeken, liefst zo oud
mogelijk, bijv. 17e of 18e
eeuw. Tel. 0514-571498.

Dans- en
balletles

Computers en
accessoires

SALSA WORKSHOP. Elke
zondagmiddag van 16.00 tot
19.00 uur. Borgerstraat 112,
tel. 020-6737269.

Nw kleurenprinter Canon, nw
30-comp. speakers / muis,
toetsenbord / beeldscherm +
str. scherm. Tel. 5716793.

(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met brief nummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Dieren en -benodigdheden

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Ellen Cats Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort.
VOLGENS AFSPRAAK
023-5730068.

Oproepen
Gevraagd voor leuk marktonderzoek in Amstelveen dames
die zwanger zijn. U krijgt hier een vergoeding voor.
Inlichtingen: 020-6654447.

Niet meer overwerken?
Toponderneming in onderhoud en beheer zoekt voor de regio
Amsterdam

ervaren servicemonteurs E en WTB vrije Universiteit
die verder willen groeien

secretaresse v/m

Vijfploegensysteem, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en
veel ruimte voor scholing en training.

De werkzaamheden bestaan uit het aannemen en verwerken
van diverse alarmlijnen binnen een modem call center. U dient Bel voor info met:
bereid te zijn tot werken in wisseldiensten, waaronder enkele Personeelscentrum voor Werkgelegenheidsprojecten B.V.
nachtdiensten per maand, op basis van 8 uur per dienst. Tel. 040-296 94 92 vraag naar Matthieu Mes of Yvonne Valckx
Sollicitanten met computerervaring en/of ervaring in de telefoRATIONAL Nederland
nische dienstverlening genieten de voorkeur. Enige kennis van
' Grootkeukentechniek BV
moderne talen (met name Engels) is gewenst, affiniteit met de
Twente Poort 7
gezondheidszorg is een pre.
7609 RD Almelo
UW FUNCTIEPROFIEL:
Minimaal MBO-niveau;
Stressbestendig met verantwoordelijkheidsgevoel;
Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
Minimum leeftijd 22 jaar.

voor 0,7 deel van de werktijd
De afdeling Celbiologie is een grote afdeling binnen de Faculteit der Geneeskunde. De taak van de afdeling bestaat uit het
doen van wetenschappelijk onderzoek aan de werking van het
immuunsysteem en het geven van onderwijs aan studenten
geneeskunde. De afdeling is samen met een aantal andere
afdelingen opgenomen in een onderzoekinstituut waarin al het
immunologisch onderzoek binnen het VU Medisch Centrum is
geconcentreerd. Een team van drie secretaressen ondersteunt
het afdelingshoofd en de staf.

Rational is de importeur van de Rational ClimaPlus Combi en
marktleider op haar gebied in de grootkeukens van de horeca,
TAAK: binnen dit team ondersteunt u de directeur van het
slagerijen, gezondheidszorg, catering en de rijksoverheid.
onderzoekinstituut, o.a. door het organiseren van vergaderingen, seminars en cursussen en door het verzamelen van geRational Nederland Grootkeukentechniek BV zoekt
voor haar Technische Dienst een enthousiaste en gedreven gevens. Je bent de administratieve spin in het web van het
Wij bieden u in eerste instantie een halfjaarcontract met de
immunologisch onderzoek van het VU Medisch Centrum.
mogelijkheid tot een vast contract conform CAO Thuiszorg:
Daarnaast fungeert u als secretaresse voor de Nederlandse
• Bruto uursalaris vanaf ƒ18,22 (afhankelijk van leeftijd en
Vereniging voor Immunologie. Hierbij onderhoud je contact met
Regio Amsterdam
ervaring) excl. onregelmatigheidstoeslag (ORT);
de leden, organiseer je de bestuursvergaderingen en wetenWij bieden een goed salaris
• Op maandag t/m vrijdag tussen 20.00 en 7.00 uur, in het
schappelijke bijeenkomsten, zorg je voor de uitgave van de
en perfecte secundaire arbeidsvoorwaarden
weekeind en op feestdagen ontvangt u een ORT van 35%;
nieuwsbrief en onderhoud je samen met de computerexperts
• Uitstekende overige arbeidsvoorwaarden, w.o. pensioenrede website van de vereniging.
Inlichtingen en/of sollicitaties dhr. Aran Slooff,
geling, spaarloonregeling, vergoeding kinderopvang en
0546-546000 of 06-53734291
werknemersverzekeringen.
FUNCTIE-EISEN: naast een secretaresseopleiding en enige
ervaring ben je stressbestendig en flexibel en houd je van
Geïnteresseerd? Stuur uw sollicitatie met C.V. en voorkeur
organiseren.
Commercieel personeel
voor aantal uren per week zo spoedig mogelijk naar:
Stichting ATA, t.a.v. Olette van Beek, Postbus 94305,
BIJZONDERHEDEN: de werktijden worden in onderling over1090 GH in Amsterdam (nabij Amstelstation). Telefonische
leg geregeld. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor
informatie op woensdag en donderdag: 020-5923337.
de periode van minimaal 2 jaar.
Bezoek ook onze website: www.atacom.nl.
SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
VERPLEEGHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM
ƒ4.364,- bruto per maand (salarisschaal 6), bij volledige
werktijd.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur) INFORMATIE: nadere informatie over deze positie wordt gaarAmstelhof is één van de grootste verpleeghuizen van Amster- commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
dam. Gehuisvest in het centrum van Amsterdam zorgen 430 juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrij- ne verstrekt door mevr. I.M.A. de Oude-Coppens, tel. 020medewerkers voor 346 cliënten. Amstelhof maakt deel uit van dag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket, 4448080 of mevrouw K.M.T. Husken, tel. 020-4448073.
de Verenigde Amstelhuizen. Hier zijn 22 zorginstellingen bij of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select, Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer 1511.2000348 linksboven op brief en envelop,
aangesloten. De interne dienstverlening is op zoek naar een t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.
binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te
enthousiaste
richten aan de Vrije Universiteit, mevrouw mr. M.P. Kuipers,
interim directeur bedrijfsvoering Faculteit der Geneeskunde,
Administratief/kantoorpersoneel
Van der Boechorststraat 7,1081 BT Amsterdam.
RECEPTIONIST
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op
prijs gesteld.
ZELFSTANDIGE & AFWISSELENDE FUNCTIE!
Voor 16 uur of 32 uur per week in wisselende diensten.
Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit.
Als receptionist heeft u een spilfunctie in de organisatie. Uw
takenpakket bestaat o.a. uit het ontvangen, te woord staan en
doorverwijzen van klanten tot het bedienen van de telefoonVakantiewerk aangeb./gevr.
centrale. Daarnaast zorgt u voor de postafhandeling en verricht
u licht administratief werk. Bovendien heeft u een belangrijke
taak in de beveiliging van het gebouw en bewaakt u het terrein Voor ons bedrijf zijn wij op korte termijn op zoek naar een
enthousiaste
door middel van monitoren.

Servicemonteur

Account Manager/
Management Trainee bij
Spaar Select V9pr onze nieuw te
openen vestiging in Almere

amstelhof

Get your thrill Down Under!

(parttime) telefoniste/
receptioniste m/v

Wij zoeken een kandidaat met minimaal een MAVO-diploma,
aangevuld met een relevante opleiding.
Ervaring als receptioniste is een pre en bij voorkeur heeft u
ervaring in de beveiliging. U bent stressbestendig, flexibel van
aard en beschikt daarnaast over goede sociale vaardigheden. Het bedrijf: Companions is conceptontwikkelaar en produKunst en antiek
cent van muziek-, show- en theaterevenementen zoals 'Opera
Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw
in Ahoy' en Marlboro Flashbacks.
Veilinggebouw
Amstelveen T.k. antieke poppenwagen, M. Buskermolen, facility assistant. Meteen solliciteren?
heden INBRENG voor veiling beer, poppen, stoeltjes, enz. Bel voor een sollicitatieformulier met het secretariaat
Wij vragen: - Goede beheersing van de Nederlandse en
Tel. 5713708.
4 en 5 december. Spinnerij
van de afdeling Personeel & Organisatie: 020-5550799
Engelse taal
33, Amstelveen 020-6473004.
of schrijf een brief met cv naar: Mobiliteitsbureau, o.v.v.
- Klantvriendelijk, servicegericht
vacaturenummer 144, Postbus 67004,1060 JA Amsterdam.
- Een goede telefoonstem
Reparatie en
- Praktische kennis van Windows, Word, Excel
onderhoud
Bezoekadres: Amstel 51,1018 EJ Amsterdam
en Access
e-mail: p&o@amstelhof.nl website: www.amstelhof.nl
Ijzerhandel Zantvoort
De functie: Je verricht zelfstandig diverse werkzaamheden
Swaluestr. 7 Zandvoort
voor Companions en enkele andere bedrijven in het pand van
Nu ook slotenservice, onderCompanions gevestigd.
zoekt
houd beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
De basiswerkzaamheden zullen bestaan uit:
bij u aan huis.
- secretariële werkzaamheden
voor onze vestigingen in Utrecht, Almere en Amsterdam
Tel. 023-5712418
- handling telefoon, fax, email en post
- ontvangen van gasten
Schilder heeft nog tijd voor De callcenter-manager haalt, door een goed wervingsbeleid en
- bijhouden'van de database
binnen- en buitenwerk, vrijblij- het intensief trainen en motiveren van zijn medewerkers, het
- verzorgen koffieAhee en lunch
vend
prijsopgave. Tel. maximale uit zijn callcenter. In deze functie werk je veelvuldig
- beheer voorraden
5719800 na 19.00 uur.
in de avonduren.
ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 5717523.

Ben je tussen de 18 en 30 jaar oud? Pak dan je rugzak en
bereid je voor op het ultieme reis- en werkavontuur in Australië
of de USA, of allebei!
Camp Counselors USA, Work Experience USA en Work
Experiece Down Under helpen je bij het regelen van je visum,
vlucht en verzekeringen en maakt het mogelijk!
Wil je meer weten over deze unieke overseas werking
experience? Kom langs op 30 oktober van 19 tot 22 uur in
Aristo, Teleportboulevard 100, Amsterdam.
Je kunt voor meer informatie bellen met 070-345 48 00 of stuur
een mailtje naar Holland@workexperience.com

www.campcounselors.com

Spaar Select

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Callcenter-managers (m/v)

PEKLUSSENBUS

Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

.
Kijk 2 norveinberHEL4
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Ervaren klusjesman voor
schilder- en timmerwerk
020-6898850 / 06-55754352

Financieringen
Autoverzekering
VA ƒ 75-DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Woonruimte te
huur gevraagd
www.sponsorloterij.nl
of bel: 0900-3001400 (35 cpm)

^•^^^^^^^Wy:S>

Lerares (38) zoekt z.s.m.
woonruimte in Zandvoort.
Tel. 0172-472359.

Verhuizingen

Kijk voor de speciale
prijsvraag elders in
deze krant van
in samenwerking met de
NEDERLANDSE

LOTERIJ

WIJ VRAGEN:
HBO-niveau
Commercieel
Gedreven persoonlijkheid

WIJ BIEDEN:
• Goed salaris + bonus
• Uitgebreid opleidingstraject
•Werken in een jong team

Particuliere
Micro-advertenties
worden doorgeplaatst
op ATS Text.

Stuur dan je sollicitatiebrief naar: Companions, t.a.v. Rob ter
Bruggen, Sarphatikade 12,1017 WV Amsterdam.

DE PROCEDURE
Stuur je motivatie en c.v. aan Cecile Bijleveld,
Nieuwegracht 29, 3512 LD Utrecht. Tel. 030-2367646

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Technisch personeel

Voor de particulier
vrije Universiteit

amsterdam

2 bedrijfstechnici
(meet- en regeltechniek) v/m

Bel Ben voor grote en kleine
verhuizingen. Goedkoop en
vakkundig. Tel. 06-53208374. De Gebouwendienst (GD) van de Vrije Universiteit zorgt ervoor
dat alle medewerkers en studenten een werkplek hebben op
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en de VU campus zodat zij hun werk optimaal kunnen doen. Het
kamerverhuizingen/transport. gaat hierbij om het faciliteren, onderhouden en aanpassen van
Voll. verzekerd, 020-6424800 totaal zo'n 240.000 m2 oppervlakte met kantoren, collegezalen,
laboratoria en hoogwaardige proefopstellingen. Vele vormen
Personenauto's van techniek, waaraan vaak hoge eisen worden gesteld, zijn
toegepast in de gebouwen om dit doel te bereiken.
te koop
Het is de Gebouwendienst er alles aan gelegen om goed te
luisteren naar de gebruikers van de Universiteit en in te spelen
aangeboden
op hun wensen om zodoende op een professionele manier
SAAB-OCCASIONS
diensten te verlenen.
SAAB 93-95-900-9000
Onderhoud /reparatie / APK TAAK: de afdeling Instandhouding en Beheer (I&B) van de
SAABservice Molenaar BV Gebouwendienst zoekt bedrijfstechnici voor het onderhouden,
Tel. 023-5614097
controleren en bedienen van de gebouwinstallaties. Met een
gebouwbeheersysteem (GBS) worden de installaties, zoals
koel-, ventilatie- en cv-installafies, bewaakt en geregeld. DaarPersoneel
bij wordt tijdens de kantooruren in een wisselsysteem dé storingswacht gelopen en onderhoud gepleegd.
aangeboden
Een bedrijfstechnicus is op grond van de functie, lid van de
Eng.sprekende vrouw zkt bedrijfsbrandweer.
huishoudelijk of oppas werk
020-4020384.
FUNCTIE-EISEN: mbo-niveau Elektrotechniek of Werktuigbpuwkunde, eventueel aangevuld met Meet- en RegeltechOppas en au-pair niek; goede omgangsvormen; in teamverband kunnen werken.
Ervaring met pnderhouds- en storingsdiensten in een soortgeAU PAIRS bieden zich aan, lijke instelling is gewenst.
op korte termijn mogelijk,
bel voor info: 0297-522044. SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring.
Bel 020-5626271 voor het
snel opgeven van uw Micro- BIJZONDERHEDEN: voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers bieden wij ruime studiefaciliteiten. De arbeidsoveradvertentie.
eenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar. Bij
gebleken geschiktheid volgt een arbeidsovereenkomst voor
Personeel
onbepaalde tijd.

gevraagd

Gevraagd: hulp in de
huishouding, 1 ochtend
per week. Tel. 5731247.

Heb je interesse?

Te huur gevr. woning/kamer in
A'dam e.o. z.s.m. huurpr. v.a
ƒ500,-/ƒ2000. 06-12078630.
Bedrijf zkt voor werknemer(s)
woonruimte te (onder)huur,
±ƒ 1600. 06-28156727.

amsterdam

INFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door
de heer ing. J.P. Paardekooper, hoofd Personele Capaciteit
Instandhouding en Beheer, tel. (020) 4445914.
Algemeen
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer 6356.2000345 linksboven op brief en envelop, binTest nieuwe PRODUCTEN nen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te
en verdien tot ƒ245,- p./dag! richten aan de Vrije Universiteit, Gebouwendienst, t.a.v. de
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm) heer ir. F.J.M, van Nunen, Hoofd Instandhouding & Beheer, De
of pb. 4016, 3006 AA R'dam Boelelaan 1105,1081 HV Amsterdam.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op
Leuke BIJVERDIENSTEN, lot prijs gesteld.
ƒ315 p/dag! De Bijbanenlijn
0900-520.5201 (1,5 gpm) of Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit.
postb. 4016, 3006 AA R'dam

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f 6,06

t/m 4 regels

f

t/m 5 regels

f 1 0,1 1

8,08

t/m 6 regels

f 12,13

t/m 7 regels

f 14,15

t/m 8 regels

f 16,17

t/m 9 regels

f 10,19

t/m 10 regels

f 20,21

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsihgsdaturn/data:

',
Telefoon:

13-19

Herfstklussen
Hout zagen, metselen,
muren lemen, schilderen, de
molenaar helpen... Allemaal
klusjes die normaal alleen
volwassenen mogen doen,
maar in het Openluchtmuseum in Arnhem zijn tot
en met 29 oktober de kinderen aan de beurt. Zij mogen
dan helpen bij allerlei Openluchtmuseumklussen.
'Herfstklussen in het
Nederlands Openluchtmuseum' is bedoeld voor kinderen van zes tot en met twaalf
jaar. Dagelijks van elf tot
drie uur (reserveren is niet
mogelijk). Het adres van het
Openluchtmuseum is
Schelmseweg 89 in Arnhem,
telefoon 026-357.6100. Voor
meer info: www.openluchtmuseum.nl. In november en
december alle zondagen én
tijdens de kerstweek geopend.

lachsp leren

werkt

Bert en Ernie

Om de leerlingen van het Gerrit van der veen College te laten zien wat er
op de trampoline mogelijk is, geeft instructeur Ivar een demonstratie

In Artis wordt tot en met 29
oktober het nieuwe Sesamstraatprogramma 'Sterrenfeest met Bert en Ernie' gedraaid. 'Sterrenfeest' speelt
zich deels af in de echte
wereld en deels in de computer. Aart heeft een nieuwe
computer gekocht maar weet
niet hoe hij er mee om moet
gaan. Tommie en lenie lukt
het beter. 'Sterrenspel met
Bert en Ernie' is een programma gericht op kinderen, hun ouders en grootouders. In de herfstvakantie
wordt het elke dag vertoond
om elf, twee en vier uur. Op
zondag 29 oktober 's middags zullen Bert en Ernie
zelf in het Artis Planetarium
aanwezig zijn.

Reuzenfeest
In het Land van Ooit wordt
er tot en met 29 oktober
Klopntjes Reuzenfeest
gevierd. Kloontje is onder
andere bekend van het
SBS6-kindertelevisieprogramma 'Kinderen zijn de
Baas'. Tijdens Kloontjes
Reuzenfeest kunnen de
Kloontje persoonlijk ontmoeten en een handtekening laten zetten in bijvoorbeeld 'Kloontjes Stripboek'.
Op de website van Het Land
van Ooit, www.ooit.nl staat
een kortingsbon waarmee je
maar liefst 7,50 korting
krijgt op de entreeprijs.
Het Land van Ooit is te vinden aan de Parklaan 40 in
Drunen.

Koekjes eten

Lachende klasgenootjes kijken hoe Allee de Ruyter probeert te blijven staan op de snowboardsimulator

H

ET IS EVEN wennen om in een gymnastieklokaal op een snowboard te
staan. En dan ook nog een board dat beweegt en je alle kanten op lijkt
te willen slingeren. Of op longboards van een klein heuveltje af te rijden waarbij je moet proberen de obstakels op het parcours te ontwijken. De
trampoline is een bekender toestel waarop heerlijk kan worden gesprongen, maar met een plank aan je voeten wordt het toch weer iets anders.
Leerlingen van zo'n vijftig middelbare scholen in de omgeving van de vier
grote steden in de Randstad hebben inmiddels kennis kunnen maken met
deze toestellen, of krijgen de komende maanden die kans nog. Op scholen,
die over een buitenaccommodatie beschikken, wordt tenslotte ook nog een
bewegende rollerbaan geplaatst waarop de leerlingen de mogelijkheid krijgen de eerste beginselen van het snowboarden te oefenen.
'Snowboarden tijdens schooltijd' is een initiatief van Snowboard Holland,
de officiële snowboardbond, die deel uitmaakt van de Nederlandse Ski
Vereniging en aangesloten is bij de twee internationale bonden, de FIS en
de ISE In september begon de Doritos Snowboard Schooltour en tot en
met december worden de scholen bezocht.
Eén van de scholen, die tijdens de gymnastiekles de tour in huis haalde,
was het Gerrit van der Veen College in Amsterdam. Nieuwsgierig werpen ook de leerlingen die nog niet aan de beurt zijn - een blik in de zaal. „Wat
is dat nou?" is de meest gestelde vraag. Maar de gymleraar beantwoordt de
nieuwsgierigheid nog niet. Dan komen de leerlingen van een klas die aan
de beurt is. De jongens en meisjes krijgen eerst de opdracht zich om te kleden.
In de zaal wordt eerst nog wat onwennig gekeken naar die 'vreemde' appa-

Foto Jaap Maars

raten die er staan opgesteld. Er wordt ook wat lacherig over gesproken. Als
de snowboardleraren worden voorgesteld, worden ze met een 'Hai, Erankie'
of 'Hoi Ivar' begroet. Dan worden de leerlingen in drie groepen verdeeld en
mogen de meisjes het eerst beginnen op de snowboardsimulator. „Buig je
knieën een beetje, neem een vast punt waar je naar kijkt en houd je
lichaam recht," geeft de instructeur aan. Maar daar komt in eerste instantie niet veel van terecht. De simulator, die door de instructeur wordt
bediend, maakt de meest onverwachte wendingen en het omliggende
opblaasbare kussen blijkt niet overbodig.
Maar als de meiden een eerste keer zijn geweest, lijken sommigen de
'kunst' van het blijven staan al aardig onder de knie te hebben. Dan kun je
ook zien dat de eerder gegeven instructie 'aanslaat', althans bij een aantal.
Langzamerhand groeit zelfs het enthousiasme en waar eerst nog werd gelachen als een klasgenootje er snel afging, ontstaat een soort competitie om
er zo lang mogelijk op te blijven.
De in twee groepen verdeelde jongens zijn op de andere twee toestellen
aan het werk gezet. Op de trampoline kunnen de leerlingen freestyle-oefeningen doen. Ze krijgen een board ondergebonden en na wat mislukkingen laat één van de instructeurs zien wat er wel mogelijk is. Salto's, maar
vooral de bewegingen, die bij freestyle-wedstrijden worden uitgevoerd. Het
aantikken van het board aan de zijkant en van achteren. Maar uiteindelijk
slaagt maar een enkeling na een kwartiertje oefenen een beetje in de buurt
te komen van wat de bedoeling is. Wel is duidelijk, dat de jongens in ieder
geval het gepresteerde van hun voorgaande klasgenoten willen verbeteren.
Op de longboards (eigenlijk lange skateboards) kunnen de verschillende
bochttechnieken worden geoefend. De meeste leerlingen zijn echter al blij
dat ze op de board blijven staan en zonder te vallen een stukje kunnen 'rij-

den'. Een enkeling blijkt evenwel aardig overweg te kunnen met het board
en maakt ook al flauwe bochten. Pas op het moment dat er enkele pionnen
en afvalbakken worden neergezet, ontstaat er iets van een slalom'circuit'
wat door de beperkte ruimte in de zaal die naam echter niet verdient.
Hilariteit alom als één van de instructeurs één van de afvalbakken zelf
omver rijdt.
Het is een dubbele lestijd, maar in het tweede 'lesuur' hebben de meeste
leerlingen het wel gezien. De echte fanatiekelingen krijgen dan volop de
gelegenheid zich op de apparaten uit te leven. „Hartstikke leuk," zegt één
van de zusjes Poot, die op de trampoline een kleine beschadiging net
boven de enkel heeft opgelopen. „Gaat wel weer over," zegt ze manmoedig
om vervolgens toch weer de trampoline op te zoeken.

Doritos deelt ook nog zakjes chips uit. Die gaan er bij de leerlingen best
in. „Wat we met deze tour willen bereiken is de leerlingen kennis laten
maken met snowboarden. Het is jammer dat we de rollerbaan hier niet
kunnen uitzetten, maar onze auto kan hier net niet komen," zegt Martijn
Oostwijk, die de tour namens de Skivereniging begeleidt. „Tot nu toe hebben we op alle scholen veel medewerking ^----------•
gekregen en ook veel enthousiasme ontmoet. De leerlingen kijken er meestal
eerst nog wel vreemd tegen aan, maar je
kunt meestal na de les toch wel enig
resultaat zien. De bedoeling is natuurlijk
dat ze uiteindelijk ook echt gaan snowIn de Grote Zaal van de Stadsschouwburg Amsterdam is op zondag 5 novemboarden."
ber een unieke muziektheaterproductie te zien ter gelegenheid van vierhonderd jaar Japans-Nederlandse betrekkingen.

Henk Fokkink

De reis van de Liefde
Dans en muziek uit Deshima

maar ook
S

NOWBOARD HOLLAND behartigt zowel
de belangen van de topsporter als van de
gewone recreant. De topsportactiviteiten
zijn primair gericht op het ontwikkelen van
talent en het verlenen van faciliteiten aan
nationale topsporters, die aansprekende
resultaten willen behalen in het internationale wedstrijdcircuit.

De NK sneeuw wordt jaarlijks in verschillende plaatsen georganiseerd. Volgend jaar
januari zijn de NK in het Zwitserse
Engelberg. Daar wordt een super
Boarderscross gebouwd, een halfpipe geshaped, een Parallel- en Reuzenslalomwedstrijd
georganiseerd.
ledere wintersportliefhebber kan lid worden
van Snowboard Holland.

Voor de recreant (breedtespprter) zijn de
activiteiten in eerste instantie gericht op het
stimuleren van het snowboarden in het
algemeen. Daarnaast kan dan ook nog worden deelgenomen aan wedstrijden en evenementen, opdat er ook in de toekomst nog
goede boarders worden afgeleverd.

Amsterdam telt twee indoorbanen: op het
WG-plein, tel. (020) 607 01 48 en op de
Radioweg tel. (020) 694 45 94. In Hoofddorp
staat een Skipiste (indoor) aan het
Arnolduspark 10 tel. (023) 563 47 46. In
Spaarnewoude heeft Snowplanet een echte
sneeuwbaan, tel. (0255) 53 58 90.

Om deze doelstellingen te bereiken organiseert Snowboard Holland verschillende evenementen, zoals de Schooltour, maar ook de
Nederlandse kampioenschappen op de baan
en in de sneeuw.
De NK. baan omvat een snowboardcircuit
van vier wedstrijden op verschillende borslelbanen in Nederland. De wedstrijden tellen twee onderdelen: Ereestyle en Alpine.
Het freestyledeel bestaat uit het maken van
drie jumps van een schans, die beoordeeld
worden door een ISF-gekwalificeerde jury. De

Met de voeten vast op de longboard gaat
Clarence Nortan van het heuveltje af voor het
afleggen van een slalomcircult, waarbij hij aantoonde de bochttechniek al redelijk te beheersen
Foto Jaap Maars

beste twee jumps tellen. Het alpinedeel
bestaat uit een slalomwedstrijd, waarbij de
deelnemer drie runs krijgt waarvan de twee

beste resultaten tellen. Elke wedstrijd heeft
vier categorieën: damen en heren senioren en
junioren.

In het Bakkerijmuseum is
tot 31 december de tentoonstelling 'Chocolade, van God
en slaaf tot goddelijke verslaving' te zien. Ook zijn er
regelmatig demonstraties
hoe bonbons, pastilles en
figuren worden gemaakt. In
de herfstvakantie (tot en
met 29 oktober) zijn er
tevens tal van kinderactiviteiten in het museum. Zo
kunnen kinderen een koekje
uitsteken en nadat deze is
afgebakken, versieren en
opeten. Het Bakkerijmuseum, Nieuw-straat 8 in
Medemblik is tot en met 29
oktober dagelijks geopend
van twaalf tot vijf uur. Van l
november tot 30 december is
het iedere za-terdag en zondag tijdens dezelfde uren
geopend. Elke zondag is het
kindermiddag.

Meer informatie over de activiteiten van Snowboard
Holland is te verkrijgen bij de Nederlandse Ski
Vereniging, Postbus 82100, 2508 EC Den Haag, tel. 070
- 310 11 24 op internet: www.snowboard.nl of E-mail:
inro@snowboard.nl

is een productie van Muziektheater Nederland-Japan. Het Nederlands
Historisch Dans-en Theaterensemble (NHDT) en muziekensemble Musis
Sacrum Leiden (MSL) hebben een voorstelling gemaakt waarin authentieke
westerse hofdansen en muziek uit de 17e en 18e eeuw worden gecombineerd
met dansen en muziek uit de beroemde Hanayagi-ru school, uitgevoerd door
het Hanajagi Suzuhatzu Oance Ensemble uit Nagasaki.
Het verhaal over 'De reis van de Liefde' begint in 1598, als vijf Nederlandse
schepen worden uitgerust voor een reis naar het Verre Oosten. Slechts één
schip, de Liefde, bereikt de Japanse kust.
Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van de Stadsschouwburg
Amsterdam krijgen lezers van deze krant 7,50 gulden korting op de 1-e en 2-e
rang (normale toegangsprijzen 40 en 35 gulden, met korting respectievelijk
32,50 en 27,50 gulden). Overige prijzen zijn: 3-e rang 30 gulden en 4-e rang 20
gulden (CJP/Pas65 respectievelijk 35, 30 en 20 gulden).
NAAM
AANTAL

(Max. 2 personen)!

Deze korting geldt niet voor reeds
gekochte/gereserveerde kaarten
of in combinatie met andere kortingen.
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HUIS KOPEN
U weet het al precies, zo ongevcerof nog helemaal niet... wal
U in leder geval moet weten is
dat de VBO Vastgoed-Adviseur
U met professionele raad
en daad bij kan staan.
De VBO VastgoedAdviseur staat midden
in de praktijk en kent
alle kanten van het
vak. U kunt daarvan
profiteren bij het zoehen en kopen van uw
nieuwe huis...

De VBO is een bundeling van
zelfstandige vastgoedadviseurs
die zich kenmerken door
betrouwbaarheid en vakmanschap.
De onafhankelijke VBO
kent een eigen
gedragscode en
tuchtcollege, alsmedo gezamenlijke voorwaarden en adviestarieven.
Let daarom op dit
label; in uw eigen
belang.'

8-9-1960

8-9-2000

SLINGER OPTIEK
40 jaar optiek in Zandvoort
Grote Krocht 20A - Zandvoort

DE TROMP WINKEL
t i f

NATUURLIJK

Let op dit label!

<J> »••_ . _..jm_ L ......

l-

!~!

GERIJPT

Heerlijk op brood, maar
ook voor tussendoor

•Zaterdag geopend
ran 17,00-17.00 uur
Zondag de gehele
'dag geopend voor
bezichtiging eigen.
• panden •

500 gram 11,45

L
Aan- en verkoop
k^ huur - verhuur
V beleggingen

Help alstublieft
Emma TV zit in
geldnood!

<<•.«<

Oude Goudse Kaas

UW VBO VASTGOED-ADVISEUR BIJ UITSTEK:

\ALLROUND-VASTGOED-ADVIES}

"

-NU heel kilo voor slechts

Geopend ma. t/m vr. 8.30-20.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7,2041 CN Zandvoort, Tel. 023-5732630

90

Grote Krocht 3-5 - Zandvoort

E-mail: allround. vastgoed @ worldonline.nl

=^~~

brunaer Bruna Balkenende
In het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam;,,
worden ernstig zieke kinderen behandeld. '
De behandelingen zijn bijzonder intensief en-"
in veel gevallen betekent het een langdurig \ "
verblijf in het ziekenhuis. En. dat is'beslist - :- \',
geen pretje.
.'
_-, - - ' . ; , .
Gelukkig zorgt Emma TV ervóór dat het \ ." '
' verblijf van deze ernstig zieke kinderen wordt;
opgevrolijkt'Er worden elke" week drie* "[ , -" - *
fantasierijke TV programma's-gemaaktyóór -?^
en dóór de kinderea zelf. En., dat zorgt voor
de afleiding die bikkelhard nodig is.' - ' ,.'
Maar het maken van de TV-programma's kost •
handenvol geld. Terwijl dit lïefdewerk sinds ;:
jaar en dag gratis en geheel .belangeloos 'wordt
gedaan door zo'n 50 toegewijde vrijwüligers., ",
Er zijn dus genoeg vrijwilligers maar veel té, ^
f

~.

•*

^

"^

weinig sponsors.
- ' . , , ' - \'-Daardoor is de bodem van de kas-in zicht. •\'
En dat zou dus kunnen betekenen <iat ernstig
zieke kinderen het binnenkort zonder hun- v '
Emma TV moeten stellen.
. .., .'
U begrijpt natuurlijk wel, dat we zoiets 'niet /„'
rnogen laten gebeuren. Vandaar dat de
Sponsor Loterij samen met de nieuwsbladen van Weekmedia en een aantal
winkeliers en bedrijven bij u in de buurt een
grootscheepse actie voeren. Van elk lot van -,
10 gulden gaat maandelijks 5 gulden naarV
Emma TV. Dus sponsort u mee met zoveel *\ ' x
mogelijk loten, zodat Emma TV de komende -"
jaren geen geldzorgen meer heeft en alle zieke " , " '
kinderen hun Emma TV kunnen houden.

Hoe noemt men een toneelstuk
iri één bedrijf £
1
' drama
2
een eenakter
3
kort

Welke stad wordt de Grote
Appel genoemd £ .
1
New York
2
Stonehènge
3
Carbid

Tevens verkoop en reparatie van gouden s/eraden

DE GEHELE MAAND
OKTOBER

KORTINGEN VAN

20-50%
OP ALLE ARTIKELEN
Winkelcentrum Jupiter
Dagelijks geopend
Haltestraat 10B - Zandvoort
0235713703

Grote Krocht 18 - Zandvoort

ALLE AGENDA'S
EN KALENDERS
VOOR

2001
ZIJN REEDS
BINNEN!

Hoe heet de afstand die het
licht in een vacuüm in l jaar
aflegt £
1
het engels
2
lichtjaar
3
water

Uit welke stad komt judokampioën Anton Geesink £
l
Utrecht
^2
~-;Amsterdam ><?,;.. -- - <•-•
B
Leiden
.

Speciale aanbieding

Ze zijn er weer!

B L O E M E N S H O P

Koop (

TAMME
KOMfNENBOUTEN

Haltestraat 10e, 2042 LM - Zandvoort - tel.: 023-5719775

Kinderverjaardagsparty?
Informeer naar de mogelijkheden
voor een workshop voor de Kids

heel kilo

20%

nu 19,95
Vanaf heden voorlopig op woensdag gesloten

Voor de jarige ook nog een leuke verrassing,
maximaal 6 kinderen
prijs

*in de vorm van een kadobon

Grote Krocht 7 - 023 571 90 67

Haltestraat 2D, (Jupiterpassage), 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023 - 573 22 18, Fax: 023 - 573 80 47

15,- per persoon

Loop gezellig binnen en geniet
Winkelcentrum Jupiter (naast Blokker)

Ik doe mee. Helpt u ook!
WillekeAlberti

,

. "
LUXE BROOD EN
BANKETBAKKERIJ

Ambassadeur Nederlandse Sponsor Loterif

V

Goede wijn behoeft
1
glas
2
afdronk
3
krans ,

Men kent iets van haver tot
1
gort
2v
hekla
3
cosmonauten
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Emma TV is al sinds 1981 het televisie-

10 merenballen

station van het Emma Kinderziekenhuis
AMC in Amsterdam. Emma TV verzorgt
wekelijks voor, door en samen met de

f

kinderen live televisie-uitzendingen vanuit
een kleine studio in het AMC. Alleen
dankzij giften kan Emma TV bestaan en
kan apparatuur vervangen worden om de
programma's vóór en dóór de

Wat zet men naar de neting
1
de blauwe vinvis
2
Hamlet
3
De tering

5,00
5 pindanetjes

5,00

NIEUW!

Schwarzwalder
Kirsch Stol
Potgieterstraat 24 5736937
Raadhuisplein 2 5712865
Pasteurstraat 4
5731967

Welke film-zeeman wordt zeer
sterk als hij spinazie eet t
1
Aladdin
2
Popeye
3
DeRuyter

kinderen te blijven maken.

L

De kranten van Weekmedia zijn: Amsterdams Stadsblad - de Nieuwe Bijlmer - Nieuwsblad Gaasperdam - Diemer Courant - Buitenveldertse Courant - Amstelveens Weekblad
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NEDERLANDSE

Passage 32 -34
<£•
2042 KV Zandvoort
Tol.nr. 023 - 571 G1 78

Heeft u ook wel eens
GEEN ZIN OM TE KOKEN?
En pizza en Chinees kunt u
ook even niet zien?
Pan hebben wil de oplossing voor U.

Ónder welke naam is de ziekte
influenza ook bekend 4
1
'' de griep
2
kinkhoest;'_
3 , hoofdpijn ,

Wij bieden nu de mogelijkheid om
al onze hoofdgerechten van onze
menukaart af te komen halen.
Gewoon lekker thuis eten zonder eerst uitgebreid
in de keuken hoeven te staan.
Als u van te voren belt, staat alles voor u klaar.
Graag tot ziens, wij staan altijd tot uw dienst.
anders 2,50 bezorgkosten
l Keuken geopend van 11.00 tot 21.30 u.
Donderdags gesloten

Tafels op maat voor u gemaakt
In oud of nieuw grenen, kersen of Spaans eiken

Hoe helpt u Emma
- U neemt minimaal l lot in de Nederlandse Sponsor Loterij
(aangeven op de antwoordbon)
£ U beantwoordt de 10 vragen. Onder iedere vraag staan 3
antwoorden. Kies het goede antwoord en noteer het bijbehorende
cijfer op de antwoordbon. Tel de gevonden getallen bij elkaar op en
noteer de uitkomst in het vakje 'TOTAAL'.
:.> Knip de bon uit en stuur hem uiterlijk op maandag in een
enveloppe (geen postzegel nodig) naar: Het
Parool/Weekmedia, Toren 10.26, antwoordnummer 10060,
1000 PA, Amsterdam. Vermeld in de linkerbovenhoek EMMA TV.
c U kunt zo vaak meedoen als u wilt.

il!
Welke zangeres met.de religieuze naam wordt wel het zingende sekssymbool genoemd, £
1 - zangeres zonder naam
2
thomas edison
3
madonna

The
AAusïc Store

Rozenobel Antiek
Ook voor inkoop van antiek en inboedels
Gasthuisplein 6 Zandvoort - 023-5731787
Open van 12.30-17.30 uur
Ook zondag. Dinsdag gesloten

Tevens div. verlichting o.a. Tiffany, antieke kasten, in mahonie,
grenen of eiken, nachtkastjes, kapstokken, schilderijen en veel
klein antiek

, Een lot kost u maar 10 gulden per maand. U doet minimaal
13 maanden mee. 50% van uw inleg komt rechtstreeks ten goede
aan Emma TV. Als u al lid bent van de Nederlandse Sponsor
Loterij is dit het moment om extra loten te nemen.

,. Deze aktie van Weekmedia en de Nederlandse
Sponsor Loterij loopt vijf weken lang in deze krant van
11 oktober t/m 13 november 2000. De bovenstaande
spelregels zijn wekelijks geldig. Extra kansen:
wilt u uw kansen op dit prijzenpakket vergroten, doe dan meerdere weken mee door per
keer opnieuw een lot te kopen, de vragen
te beantwoorden en de bon in te sturen.
& Op 29 november ziet u in deze
krant de uitslagen. Over de uitslag van
deze prijsvraag kan niet
gecorrespondeerd worden.

•"i Als deelnemer aan deze
prijsvraag maakt u kans op schitterende
sieraden, zoals te zien op deze pagina
of een gloednieuwe Skoda Pelicia ter
waarde van ƒ21.495,-!
-Verder maakt u kans op alle
maandelijkse plus wekelijkse prijzen van

Kerkstraat 8
Zandvoort

Lampen precies op
maat gemaakt.

de Nederlandse Sponsor Loterij waaronder de Thuisbingo van maar
liefst één miljoen gulden.

DEZE AUTO WORDT U AANGEBODEN DOOR
S-Voint Amsterdam tel. 020-4301710

LENNY KRAVITZ
Greatest Hits

TEXAS
Greatest Hits

Haltestraat 23c
ZANDVOORT
Tel. 023 - 573 30 03

Vul hier uw antwoorden in!
"i %aag 2

Oktober Menu:
een royaal 4 persoons Family-menu
voor ƒ 57,95
inclusief uw gratis dessert:
een grote pot overheerlijke
Ben & Jerry-ijs naar keuze.

Vkaag 3 Vsaaa 4 "%aa*j 5 Vraa» 5 "'/raag 7 Vraag t>

TOTAAL

Smakelijke Spare-Ribs menu
incl. aardappel-salade, patat en saus
voor slechts ƒ 19,50

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

Najaars/winter
Beplanting
Bloembollen
Bemesting

y, 10

., ANTWOORD^ANirWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD

NIEUW

KWEKERIJ VAN KLEEFF

7raay

n

NEDERLANDSE

l ! «E3?

S p 00,0 O l

ovz

;

Ö^ i'^a.? ^ sponsor Emma TV met (extra) loten, want dan heb ik meer kans op de
auto en alle andere prijzen.

150.00.50

Adres:
Postcode:

Kruis hier het aantal lotnummers aan:

Zandvoort
meer dan

D 3 loten

D 2 loten

D l lot

Ik wil meespelen met de volgende lotnummers
Bepaal uw eigen lotnummer!

Strand
alleen!!

Aalsmeerder Courant - Uitlwornse Courant - de Ronde Vener - Zandvoorts Nieuwsblad.

mevrouw

Naam:

Ik speel mee voor:
EMMA TV - code 2850

Ondernemers Vereniging Zandvoort

D de heer

Lot 1:

[

Lot 2:

l

Lot 3:

i

Bij elk lot voegt
de Sponsor
X X X Loterij de drie
X X X laatste cijfers toe.

X X X

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging voor minimaal 13 trekkingen (inclusief de
extra trekking) ƒ 10,- per lot per maand (totaal ƒ130,- voor een jaar) van
nevenstaande rekening af te schrijven. Deelname houdt in aanvaarding van het
reglement, op aanvraag verkrijgbaar: tel. 0900-3001400 (35 cpm).

,

Plaats:
(Post)banJk
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven/10.000,-

tel:

Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening

Bon in ongefrankccrde envelop opsturen aan: Het Parool/Weekmedia, Toren 10.26, antwoordnummer 10060, 1000 PA Amsterdam. Vermeld in de linkerbovenhoek Emma TV.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

woensdag 25 oktober 2000
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i||||§l|Ni||ACp BW AUTO VEENEMAN &VROEGOP

viniiivif.expert.nl

NU 1 JAAR OF 20.000 KM GARANTIE
+ 1 JAAR GRATIS WEGENBELASTING
+ 1 JAAR GRATIS ONDERHOUD*
ft\tu«^.

auto (/eenemsn i
AMSTERDAM ZUID OOST: | |
Schepenbergweg 43
telefoon 020 - 691 02 01
l
Micra 1.0 GX Sdrs, LGreen, 06-'96, |
stuurbekr., 52.000 km
f. 15.995,Micra 1.3 SE aut Sdrs, Zilver, 09-'98, l
Airco etc 34.000 km.....f. 24.995,Micra 1.3 Challenge Sdrs, Rood,
l
04-'00,6.000 km
•. f. 23.995,Almera 1.6 SLX 4drs, D. rood, 04-'98,
34.000 km. Stuurbekr. etc. _ f. 26.995,Almera 2.0 4drs, Invitation Diesel '
D. blauw, 11 -'99,44.000 km. Stuurbekr. i
l.m. velgen
f. 31.995,Almera 1.4 Sdrs Pulsar, Zilver 10-'97, |
40.000 km. Stuurbekr. etc. _ f. 24.995,Almera 1.4 Sport Sdrs, Dnkr blauw, l
09-'99,12.200 km. veig.Spituiii.Airf. 29.995,Primcra 2.0 Invitation, 4drs, B.Rood, |
06-'93,101.000 km. stuurbekr. etc.
,
f. 10.995,Primera 1.6 LX 4drs, B.Rood, 09-'94,
Stuurbekr. etc.
f. 14.995,- l
Primera 1.6 SI 4drs, Rood, 04-'97,
,
38.000 km. Sportuitvoering._ f. 27.995,Primera 2.0 GX Sdrs, Bleu, 1997,
90.000 km. Airco, Stuurrwkr.

f. 26.995,-

Primcra 1.6 SI Sdrs, Bronze,01-'98,

l

58.000 km. Z«r compleet heel aapar. f. 32.995,-

Primera 2.0 Sport M6 Sdrs, M.red,

|

01-'00, 6500 km. Voor de liefhebber f. 51.995,-

Maxima 3.0 V6 SE Autom., Zilver m, l
05-'98, 55.000 km. Leer. Alarm et f. 54.995,-

Sunny 1.4 Sdrs Flair, Rood, 01 -'95,
l
62.000 km. Stuurbekr. etc.
f. 16.995,Sunny 1.6 LX Wagon, Donkergrijs,
11 -'97, Stuurbekr. etc.
f. 22.995,Vanette E 1.6 Benz, Rood, 1998,
'
17.500 km. Airco. Stuurbekr.

f. 17.995,- l

Informeer ook naar onze andere
occasions, keuze uit ± 60 stuks!!

VROEGOP

auto L/eeneman auto 1/eeneman

AMSTELVEEN:
Bovenkerkerweg 5-9
telefoon 020 - 641 08 18

WEESP:
Hogeweyselaan 207
telefoon 0294 -480041

AMSTERDAM OOST:
Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51

Mlcra 1.3 GX Sdrs, Groen, 04-'96
74.016 km
f.16.250,-

Nissan 100 NX 1.6 16V, B. Rood,
dec 1992,105.000 km
f. 13.995,
I
Micra 1.0 Inv, 3 drs, Groen, 02-'97.
l Nissan Micra 13 16V Sdrs TC,
Zwart,
1995,
l.m.-velgen,
85.000
km.
30.730 km
_
f. 76.995,-!
___ƒ. 73.995,Micra 1.3 Aztek Sdrs, 12-'99
Nissan Micra 1.0 Automaat Sdrs,
i 1.040 km
. ƒ.26.495,-• Zwart, 32.000 km., Stuurbekr.,1997,
f. 18.995,Mlcra 1.0 LX Sdrs, Brons 03-'94
l
l 35.124 km
f.11.995,-l Nissan Micra 1.3 3 drs G L, D.groen
metal., 40.000 km., Stuurb,_/; 78.995,l Almera 2.0D GX 4drs, Do.Rood, 06-'98, Nissan Micra 1.0 3 drs 16v., Wit,
120.320 km
f. 23.995,'94, 95.000 km.,
f. 10.995,Nissan Almera 1.4 4drs,
\ Almera 1.6 GX3drs, Zwart, 10-'98,
B.Rd.
Metal,
1996,45.000
km,
Stuurb.,
29.497 km
f. 27.495,airco, etc
/. 27.995,Fiat Punto 55 SX Fortuna, Blauw,
Almera 1.6 GX 4drs, Blauw, 03-'99.
1998,49.000 km
f. 16.995,
24.934 km
f. 29.995,Nissan Sunny Sdrs 1.4 Clair, Zilver
Almera 1.8 Sport Plus Sdrs, Blauw,
met Stuurbekr. zonnedak, 1994,
l 04-'00, 5.600 km
/. 37.495,-1 77.000 km.
___ƒ. 74.995,Almera 2.2 Di Luxury Sdrs, Silver,
E Nissan Sunny 1.6 16V 4drs LX,
l 04-'00, 5.126 km
f. 44.995,-1 D.grijs, 1994, 84.000 km. Stuurbekr.
f. 14.995,l Almera 1.4 LX Sdrs, Rood, 06-'98,
l Nissan Primera 1.6 16V Station
33.786 km
, f. 22.995,- i BI./Gr., 1995, 80.000 km., _ f. 20.995,l Primera 2.0 Inv. 4drs, D.Rood, 05-'93 E Nissan Almera 1.4 Sdrs 16V, Bleu
84.284 km
f. 14.995,- _ Metal. 1999,16.000 km., Airco,
l.m.-velgen, etc
f. 29.995,Primera 2.0 GX, 4drs, Blauw, 02-'98,
Nissan Almera 1.6 16V Sdrs, B.Rood,
27.888 km
______ f. 32.995,1997,58.000 km., trekhaak, airco, etc.
f. 25.995,Primera 2.0 Trend, Sdrs, Groen, 11-'98,
Nissan Primera 2.0 SR! 4drs,
l 11.246 km
,
f. 32.995,Purp Blauw, 1994, 28.000 km,
Primera 2.0 Sport M6, Sdrs, Silver,
l.m.-velgen, airco, etc
f. 24.995,l 04-'00,10.268 km
f. 52.995,Nissan 100 NX 1.6 16V, Sport*,
. Purp Blauw, 1994,92.000 km,
I Primera 2.0 SLX, 4drs, Groen, 06-'98,
I
14.396 km
f. 34.995,-j l.m.-velgen, Targa dak, etc. _ f. 19.995,Ford Mondeo 1.6 16V Sdrs CLX,
l Mazda 323 F 1.6 G LX, Rood, 06-'95, E l Rood, 1996,105.000 km, Airco, etc,
76.045 km
f. 14.995,.
/. 13.995\ Nissan Almera 1.4 16V GX 4drs,
Maxima OX 2.0 SE autom. Sdrs,
E Rood, 1996,62.000 km, Airco, StuurBrown, 03-'99,16.400 km
f. 57.500,-1
| bekr., etc
f. 20.995,-

I

1

Almera IA 3drs, GX, Groen,
01-'96,44.000 km
f. 19.995Almera 1.6 Sdrs, GX, Blauw, 05-'97,
42.000 km
f. 22.995Altnera 1.4 Sdrs Pulsar, Blauw,
05-'97,53.000 km
f. 23.995Altnera 1.6 4drs, GX+, Blauw,
01-'98, 25.000 km
f. 25.995Almera 1.6 4drs, GX, Groen, 04-'98,
21.000 km
f. 25.995,200SX 13 3drs Tinto, Rood, 07-'94,
102.500 km
f. 19.995,Mlcra 1.0 Sdrs, LX, Silver, 09-'94,
88.000 km
f. 13.995,Micra 1.0 Sdrs, S, Blauw, 03-'95,
50.000 km
f. 15.995,Micra 1.0 Sdrs, Clair, Groen, 04-'97,
19.000 km
f. 17.995,Micra 13 Sdrs, GX, Rood, 04-'98,
50.000 km
f. 18.995,Patrol 2.8 TD Sdrs, GR S, Groen,
07-'98,83.000 km
f. 61.500Grijs kenteken btw vrij dus zeer aantrekkelijk
Primera 1.6 4drs, LX, Rood, 11-'94,
125.000 km
f. 16.995,Primera 2.0 4drs, SE, Blauw, 04-'96,
51.000 km
f. 24.995,Primera 2.0 Sdrs, Invitation, Groen,
05-'96,60.000 km
f. 21.995,Primera 2.0 Sdrs, GX, Grijs, 10-'96,
42.000 km
f. 24.995,Primera 2.0 Sdrs, GX, Groen, 03-'97,
55.000 km
f. 25.995,Primera 2.0 TD, Sdrs, SLX, Blauw,
01-'98,44.000 km
f. 32.995,Primera 1.6 4drs, GX, Rood, 01 -'98,
19.000 km
f. 29.995,Sunny 1.6 Sdrs, Sail, Grijs, 03-'95,
4.000 km
f. 15.995,-

DUTCHTONE
ALLIIU 12O +
SIEMENS C35i GSM +
WAP

WAP

VOORDEEL

• Vibrafunctie
• Abonnement slechts 35,- per maand
• Incl. 120 belminuten per maand
(te gebruiken voor bellen naar vast,
mobiel en voicemail, SMS en WAP!
• GEEN
AAIUSLUITKOSTEM
• DUAL BAND

^fii
tone

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WINKELS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

• Haarlem Gedempte Oude Gracht 5-9 •

ACCESSOIRES

NISSAN l
ir

ITT

Met 1 jaar of 20.000 km official dealer garantie!
• Alle Q-Line Occasions zijn B
op 88 punten gecontroleerd H
• APK-Gekeurd

Quality-Line Occasions H
Met 1 jaar of 20.000 Kilometer •
Official Dealer-Garantie!

fiUISSAN
v^:ar
iiiiirmniii j-p*&
n

24-Uurs Nissan Alarm Serwce|
• Graf/s Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel!

Alleen bij Autobedrijf Veeneman en Vroegop ontvangt u t/m 30 november a.s. (registreren in 2000}
bij aanschaf van een Nissan Micra* (v.a. F. 21.495,-) een Nissan Almera* (v.a. F. 31.990,-) of een
Nissan Primera* (v.a. F. 40.425,-) voor respectievelijk F. 1.000,- / F. 1.500,- of F. 2.000,- aan
accessoires cadeau.

NISSAN. DESIGNED TO l M PROVE YOUR

PERFORMANCE.

•MITS UIT VOORRAAD LEVERBAAR. CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL BTW EN BPM EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN.

Je nieuwe
auto
Vind je in
deze krant

EI u)-D

Auto Veeneman
Schepenbergweg 43
Amsterdam Zuidoost

Weesp

Tel. 020 691 02 01

Tel. 0294 48 00 41

AUTOM OBI E L B E D R I J F
Hogeweyselaan 207

Bovenkerkerweg 5-9

Polderweg 104
Amsterdam Oost

Amstelveen
Tel. 020 641 08 18

Tel. 020 665 05 51

Auôi

Audi stelt opnieuw de norm
De nieuwe Audi A2

Goed design past niet alleen in de tijdgeest. Het maakt er ook deel van uit.
De Audi A2 is doordacht ontworpen voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik en optimaal rijplezier. Het technologische, innovatieve concept
van de Audi A2 accentueert het streven van Audi om bij het ontwerp nieuwe
maatstaven te zetten. Door zijn opvallende design, maar vooral door de
Z O A L S

E L K E

C H R Y S L E R

heelt d e Voyajjer een rijk u i t r u s t i n g s n i v e a u met onder

toepassing van nieuwe ideeën en innovaties. Kom langs voor een proefrit
en ervaar zelf hoe de vooruitgang vorm heeft gekregen in de nieuwe Audi A2.

Hier een leuke meid van 33
met een dochter van 4. Ik ben
Vakantie
1.75 lang, slank, heb blauwe
ogen, lang blond haar en hou
Caravans
van moderne kleding. Ik zoek
een eerlijke, vlotte, sportieve ROEM, PIT. PASSEN... met
vent tussen de 30-40 zonder KRAS SterVakanties klaversnor, baard en zwembandje. jassen! Overdag pp pad en
Boxnummer 260887.
's avonds klaverjassen onder
deskundige leiding. 4- tot 10Verzorgde, eerlijke vrouw van dgse
naar o.a. Nederbuitenlandse afkomst zoekt land, reizen
België,
Luxemburg,
via deze weg fijne vriend. Ik Duitsland,
Portuheb kort zwart haar en bruin gal, FrankrijkOostenrijk,
en Tsjechië.
groene ogen. Ik zie er goed uit
KRAS SterVakanties
en zoek contact met donker- 073-5999999
(www.kras.nl).
harige man. Alvast een knuffel! Boxnummer 238865.
KLAVERJASSEN
in het Duitse Sauerland.
Gezocht lieve man met vaste
5-daagse busreis met o.a.
baan. Ikzelf ben een 41-jarige Keulen,
Kassei en elke avond
vrouw en val vooral op buiklaverjassen al v.a. ƒ498,tenlandse types. Meer info via
(vertr. 27/11.KUW 007).
mijn boxnummer. Boxnummer
KRAS SterVakanties
361950.
073-5999999 (www.kras.nl).
Lieve, spontane vrouw is op
zoek naar jou! Ben jij ook leuk,
0906-lijnen
vrolijk en lief en ben jij tussen
de 58-75 jaar? Reageer dan POSTCODE DATING!
op boxnummer 238875.
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
Ik, zeer spontane jonge SBS-6 text pagina 745
vrouw, 76 kg, z.k.m. eerl., betr.
jongeman tot 37. Eerst date Lesbitieners (18 jr) Janneke
daarna evt. relatie. Boxnum- en Petra hebben 'n speeltje! Jij
mer371992.
mag gluren! 0906.320.328.8
Man 64 jr zkm vr., sportief, 40- DAMES THUIS: Kijk
op
50 jr, om samen te leven en SBSetxtpag. 745
later in het huwelijk te treden. en bel 0906-1588 (99 cpm)
Dansen, uitgaan en vakantie.
Postcode daling: vrouwen •
Br.o.nr. 21023078 bur. v.d. bl.
uit jouw postcodegebied!
0906-17.17 (60cpm)
Geen 0906 op je rekening! Bel
nu gratis de datinglijn 08004901 (b.g.g. 010-2946123)

m i.1 c r t w e e n i r h a j j s e l e k t r i s c h b e d c e n l i a r e b u i t e n s p i e g e l s en s i u u r h e k r a c h t i y i n y . V a n a f de
S f: luxe z i j n ook a i r c o , s p e e d c o n t r o l en e l e k t r i s c h e h c d i e n b a r c r a m e n s t a n d a a r d . D a a r n a a s t

Oudere vrouwen. Direct Apart
met een oudere vrouw.
0906-14.14 (60 cpm)

b i e d t e l k e V n y a K e r veel l l e x i b e l i n t e delen r u i m t e . S t o e l e n en b a n k e n z i j n e e n v o u d i g te

Auto Strijder Ef.V.

v e r p l a a t s e n , ie v e r s c h u i v e n en...

Burg.ivan Alphenstraat T02,. 2041 KP Zandvoort
Telefoon:. 023 - 571 45 65 '
;:;> . :
'/

te v e r w i j d e r e n . Ca v o o r de

m o g e l i j k h e d e n e n e e n p r o e f r i t naar o n d e r s t a a n d e C h r y s l e r dealer.

V O Y A G E R

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
L.

lïm-slo Vuvw. 1 -l' SI' van.il l 5? 'r'15... > AI K cbi-cli! lïnvslci Vnv.i(;rr 3 . 3 i V d l.i; van.il l %.2HD,..l l'rnrcn incl. BTW, al nnpr.rlcur,
i'\d kn-ti-ii riikl.iar ni.ikr.-n t-ri vrr«-r,ik-nnii<.l>ml'.iK> i l.i:.iM-|iri|rt-ii up a.invr.iai! lm IXirnilvrOirytlcr hnarKf. 030 - (105 98 71
Ili-l v,,„r mm intnrrii.ilir.- D.inrik-il luvsk-i Ncilt: r l.iiul II V. (15-17 - 3(, M (KI. VVii = ,Bin,.cil v..„rln'lHiu,k-,i InK-trK-U www.cllrv,lcr.,il

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Die ene bijzondere vrouw ben Marleen wil graag leuke menik nog steeds niet tegenge- sen leren kennen omdat zij in
komen. Ik ben een modern een stad woont waar zij
type, gescheiden en woon- niemand kent! Zoek jij dat
achtig in de Randstad. Box- ook? Bel dan naar:
Boxnummer 701805.
nummer 364750.

Ergens moet toch die ongebonden man zijn, leeftijd vanaf
58 die niet direct over samenwonen gaat praten. Ik ben een
nette, slanke,
intelligente
vrouw uit het Westen van het
land die eerst een hechte
vriendschap wil opbouwen.
Luister voor details:
Boxnummer 342152.

Ik ben een 21-jarige meid.
Hobby's paarden en musical.
Ik zoek een man tot 30 met
gevoel voor humor en die net
als ik van dieren houdt. Boxnummer 233225.

Ik ben naarstig op zoek naar
wat meer spanning in mijn
leven. Ik ben een leuke jonge
vrouw van 21 en mijn naam is
Dag dames! Ik ben Remco, Karin. Meer info: Boxnummer
21 jaar, heb kort donker haar, 361929.
donkere ogen en ben op zoek
naar een leuke meid tussen Sylvia, 37, met 2 dochters van
de 18-25 die van spanning 11 en 8 jaar, zoekt iemand om
houdt. Eerst wil ik een avondje iets leuks mee op te bouwen.
met jou uit, daarna ben ik voor Wel graag serieuze reacties!
alles in! Meer weten? Bel me Ik wacht op je. Boxnummer
terug!!! Boxnummer 770231. 342204.

Nieuw! De carrousel! Vrouwen
zijn direct bereikbaar op de
lijn! 0906-81.81 (80 cpm)

SOS-Kmderdorpeii
...want ieder kind
verdient een thuis...
SOS-Kinderdorpen geeft weeskinderen en verlaten kinderen een
nieuwe moeder, een huis, broertjes
en zusjes en een opleiding. Overal
ter wereld.

Secretphone! Live afluisteren
van hete seksgesprekken.
pm 99c 0906.3203244
SEKS ALARMNUMMER
Direct lekkere livesex! 99cpm
0906-0611

EEN MINUUT STIUTE
IS NIET GENOEG...

Steunt u ons werk
als Huisvriend voor f 10,- per
maand? Bel (020) 408 01 9U
voor meer informatie!

GIRO
GIRO 2280

11O7

WWW.ZINLOOSGEWELD.NU
O71 -3647OO7
'
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens
Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de
Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Test Ford Galaxy 2.3 16V Trend Select-Shift

Onderscheidend
et zaken als kleding en een auto onderscheidt de mens
zich graag. Ford speelt hier handig op in met zijn New
Edge design. Ronde vormen met scherpe hoeken kenmerken - na de Ka en de Focus ook de voorkant van de Galaxy.
Forse koplampen priemen naar beneden richting het midden. Ze
sluiten direct aan op de grille met het ovale Ford-logo. Wij reden
deze MPV (multi purpose vehicle) op en neer naar Parijs voor een
grondige test. Ruim baan voor de Ford Galaxy

Dankzij het in hoogte en lengte
verstelbare stuur en de eveneens in
hoogte verstelbare bestuurdersstoel vindt iedereen snel de juiste
zitpositie. Al snel bewijst de Galaxy
zich als een perfecte metgezel voor
onze reis. We kunnen de SelectShift viertraps automaat al het werk

voor ons laten doen of besluiten
het heft in eigen hand te houden
en zelf te schakelen. Hiervoor
schuif je vanuit de Drive-stand de
pook in de linkersleuf. Door deze
vervolgens naar voren of naar achteren te bewegen kan je gemakkelijk en snel een hogere of lagere
versnelling kiezen. De op de Trenduitvoering standaard aanwezige
cruise control stuwt het rijcomfort
naar ongekende hoogten. Op de
autoroute richting de Franse
hoofdstad hoeft de bestuurder niet
meer te doen dan wat stuurwerk en
zo nu en dan even afremmen. Met
een druk op de knop van de cruise
control pakt de Galaxy moeiteloos
weer dezelfde snelheid als voor de
remactie op. Ondanks het forse
formaat en het daarmee gepaard
gaande hoge gewicht (1.680 kilogram) laat de Galaxy zich rijden als
een vierdeurs sedan. Hij stuurt en
remt gemakkelijk en de carrosserie
helt in bochten nauwelijks over.

Ford's New Edge design komt
vooral tot uitdrukking in de voorkant van de Galaxy.

De Fabia Combi
is een kleine dertig centimeter
langer dan de hatchback.

J

vier
metaalkleurige
spijlen.
Typerend voor dit soort auto's is de
zee van ruimte die de voorpassagiers hebben. Door de grote, schuine voorruit is bijna een halve meter
dashboard onbenut. De ontwerpers van de Galaxy hebben hiervan
handig gebruik gemaakt door twee
aparte opbergvakken op het dashboard te creëren als aanvulling op
het afsluitbare dashboardkastje.
Zaken als een telefoon, portefeuille, een pen of het tolkaartje vinden
hier gemakkelijk een tijdelijk onderkomen. Windgeruis is er nauwelijks. Ook als we acceleren tot zo'n
150 km/u om vlot in te halen blijven we verstoken van hinderlijke
bijgeluiden.
De
fantastische
geluidsinstallatie speelt hierin echter ook een rol. Want de radio/cdcombinatie (een optie van ƒ 495,-)

produceert via de acht standaard
speakers een fantastisch geluid.
De nieuwe Ford Galaxy is een auto
die wat betreft uitrusting en weg; Ford Galaxy
2.3 16V Trend
Select-Shift
Motortype:
viercilinder in lijn
Cilinderinhoud: 2.259cm3
Vermogen:
145 pk bij
5.500 t.p.m.
Max. koppel:
203 bij
2.500 tp.m.
Acceleratie:
13,7 sec. van
0-100 krn/uur.
Topsnelheid:
192 km/uur.
Gem. verbruik: 11 Itr/IOOkm.
SPECIFICATIES:

Prijs:.

gedrag goed kan wedijveren met
zijn directe concurrenten. Wie echter valt voor het kenmerkende New
Edge design van Ford kan niet om
deze ruimtewagen heen.

Schonere brandstof zorgt voor
een zuinig brandstofverbruik en
minder uitstoot van schadelijke
stoffen. Onlangs heeft de
Europese
auto-industrie
(Association des Constructeurs
d'Automobiles, ACEA) haar
leden gevraagd of schonere
brandstof de nieuwste motoren
beter
laat
functioneren.
Vervolgens bleek dat direct
ingespoten
benzinemotoren
inderdaad ingrijpend schoner en
zuiniger werken met zwavelarme benzine. Ook heeft de introductie van schonere dieselmotoren pas zin als er zwavelarme
diesel beschikbaar is. Op basis
van deze resultaten beslist de
Europese Commissie of het nuttig is om vervroegde invoering
van zwavelarme brandstoffen te
adviseren aan nationale overheden.

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

Drie man sterk

ABS

Vier airbags
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter ''
Getint glas •
Airconditioning
Cruise control
'
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekraclitiging
Stuur in hoogte/lengte verstelbaar

ƒ 72.495,-

H

et uitstapje van het Libertel DTTC naar het Belgische SpaFrancorchamps is uitermate goed uitgepakt voor
Mitsubishi. Allard Kalff heeft de twaalfde race van het
kampioenschap op zijn naam geschreven. De Renaults Clio van
Donald Molenaar en Frans Verschuur werden achtereenvolgens
tweede en derde. Aanstaand weekeinde is de ontknoping van het
DTCC op Zandvoort.
De BMW's die dit seizoen alle races
domineren hebben de finish op het
circuit in de Ardennen niet gehaald.
Sandor van Es was bij de start
onfortuinlijk. Zijn 320i stond in de
achteruit in plaats van de eerste
versnelling. Zijn
teamgenoot
Duncan Huisman nam vanaf de
tweede startplaats de leiding over.
Allard Kalff heeft zijn Carisma GDI
direct achter de BMW genesteld.
Doordat Huisman uitviel won Kalff
zijn eerste race van 2000. "Als ik
het hele weekeinde in één zin mag

Tijdens de introductie maakten we
kennis met de Combi in SDI-uitvoering. Met deze 64 pk sterke
dieselmotor kan de Fabia goed
meekomen met het hedendaagse
verkeer. Door de vloeiende lijn van
de combi ligt de topsnelheid zelfs
enkele kilometers hoger dan die
van de hatchbackuitvoeringen. Er is
keus uit vier benzine en twee dieselmotoren. Op de 1,4-liter 75 pk

sterke benzinemotor is een automaat leverbaar.
De Nederlandse Skoda-importeur
ziet de toekomst van de Fabia rooskleurig tegemoet. In het eerste
volle productiejaar zullen er in de
lage landen jaarlijks een kleine
2500 combi's verkocht gaan worden.
l
De ' ; verhouding
hatchback/combi ligt dan op

60/40. Volgend jaar kunnen we
ook de sedanuitvoering van de
Fabia welkom heten. Een auto die
eigenlijk ontworpen is voor de Zuid
en Oost Europese markt. Meer dan
100 exemplaren per jaar zullen het
er wel niet worden. De prijzen voor
de combi liggen naar verwachting
1.500 gulden hoger dan de hatchbackuitvoering. De sedan zal daar
;qua prijs tussenin gaan zitten. . ,

Weer een prachtauto van Alfa:
147
Ifa heeft grootste plannen voor de nieuwe 147
kdie in november bij de
dealers staat. Met dit model
wil Alfa naar de top in het segment van de compacte midde \',. lasse. De uitstraling is er.
Het is een prachtig vormgegeven auto die na de eerste kennismaking in .Monaco een
degelijke indruk heeft achtergelaten. Met in het achterhoofd de zeer complete uitrusting heeft de 147 alle ingrediënten om tot een succesnummer uit te groeien.

Ongeacht hoeveel Alfa er uiteindelijk produceert en verkoopt: de 147
heeft zijn uiterlijk in ieder geval
m
ee. Al houdt je niet van het
italiaanse merk, je moet de ontwerPers wel meegeven dat ze met de
147 een fraai stukje autodesign
hebben afgeleverd. Meest in het
°og springend is de voorkant die
orn
een prachtige grille heen is
êestileerd. Deze reikt heel laag en

motoren

De directie van BMW Nederland
heeft per 1 november een nieuwe Directeur Verkoop: de heer
Arie Ruitenbeek. Hij is een
goede bekende, van de BMWorganisatie, want tussen '86 en
'94 werkte hij onder andere op
de afdeling Public Relations en
de afdeling Verkoop van BMW.
Nederland. Met het aantreden
van de heer Ruitenbèek beschikt
BMW Nederland overeen directie van drie man sterk.
:

Spanning tot kookpunt in DTCC

n de kleine klasse hebben
stationwagons eigenlijk nog
steeds het uiterlijk om het
doel te dienen, bagage verstouwen. Skoda gaat daar verandering in brengen met de
introductie van de Fabia
Combi. Net als het hatchbackbroertje is de Combi bijzonder
gelijnd. De mooi gebogen achtérkant is eigenlijk meer voor
de sier dan voor het laadvermogen. De weekendboodschappen en de hond passen
echter prima in de kofferbak.
Liefhebbers van deze auto
moeten wel nog even wachten
tot volgend jaar februari.

De doelstellingen zijn ambitieus.
Roberto Testore, President van Fiat
Auto: "Voor 2001 streven we naar
een productie van 100.000 stuks.
Voor 2002 schroeven we dat aantal
nog eens op naar 110.000 Alfa's
147." Ter vergelijking: van de
145/146 range die de 147 vervangt, produceerde Alfa in '99
55.000 stuks. De Nederlandse
importeur mikt voor 2001 op 3.000
147's.

voor nieuwe

Aan de achterkant wijzen het
logo en de forse lichten op de
herkomst van deze MPV.

Terwijl we ontspannen over de
Franse Al rijden hebben we eens
goed tijd om het interieur te bekijken. Erg mooi is het stuur met de

De Fabia Combi is bijna dertig centimeter langer dan de hatchback.
Onder het afdekscherm gaat een
bagageruimte; van ruim 425 liter
schuil. Door de achterbank neer te
klappen kan deze tot 1225 liter
worden vergroot. In de kofferbak
zijn sjorq'gen aangebracht. Deze
voorkomen dat de bagage in de
ruime bak rondslingeren. De vloer
is volledig bekleed en beschermstrips op de dorpels voorkomen
beschadigingen bij het in- en uitladen.

Schonere brandstof

Door: Steffert Stienstra

verwijst door de vormgeving en
horizontale chromen spijlen naar de
voorkanten van vroegere Alfa's. In
de achterkant is de karakteristieke
driehoekige onderkant van de achterruit (zoals de ruit van de 145)
behouden gebleven. Mooi zijn ook
de druppelvormige achterlichten
die verzonken lijken in de carrosserie. Aan de binnenzijde heeft Alfa
kwalitatief hoogstaande materialen
gebruikt. Ook de vormgeving hier
is dik in orde. Het instrumentarium
is ondergebracht in drie aparte,
ronde klokken en zelfs het stuur (in
hoogte en lengte verstelbaar) ziet
er opvallend mooi uit.
De levering start in november met
drie benzinemotoren: de 1.6
T.Spark (met 105 en 120 pk) en de
2.0 Selespeed met sequentiële vijfversnellingsbak (150 pk). Dit is een
automaat waarmee de bestuurder

naar keuze ook handmatig kan
schakelen. In april 2001 volgen de
2.0 T.Spark (met handgeschakelde
versnellingsbak), de 1.9 JTD (110
pk) en de vijfdeurs versie van de
147. De deurgreep van de achterportieren zit - net als bij de 156 verwerkt in de C-stijl waardoor de
achterportieren lijken te ontbreken.
Vanwege de zeer complete uitrusting heeft Alfa de prijs van de 147,
vergeleken met de 145/146 moeten verhogen. De 1.6 T.Spark (105
pk) staat voor ƒ 41.534,- in de
prijslijst. Daarvoor krijgt de koper
ondermeer centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
elektrisch bedienbare ramen, ABS
met elektronische remkrachtverdeling, zes airbags en een audiosysteem met acht speakers. Voor de
2.0 Selespeed vraagt Alfa ƒ
59.562,-.

Met de 147 leveren de
Italianen weer een stilistisch
meesterwerk af.

Tijdens testritten in Monaco voelden wij de 1.6 T.Spark met 120 pk
(ƒ 44.504,-) aan de tand. Door de
vele stelmogelijkheden van de
heerlijk zittende stoel (ook in hoogte) en het stuur (in lengte en hoogte) is de ideale stuurpositie snel
gevonden. De viercilinder maakt
een lekker gretige uitlaatbrom.
Door zijn beperkte cilinderinhoud is
de 1.6 geen rubberburner, maar hij
komt overtuigend uit de startblokken. In de vele bochten van het
Grand Prix-circuit en het achterland
van Monaco liet de 147 zich niet
van de wijs brengen. Slechts de
banden lieten zich regelmatig protesterend horen.
Steffert Stienstra

handbereik. Hij staat in het kampioenschap met 154 punten tweede achter Huisman die 165 punten
heeft.

In de stand om het merkenkampioenschap voert Renault de ranglijst aan. Tweede staat BMW,
gevolgd door Mitsubishi.

samenvatten, dan zeg ik: wij hebben de druk bij het BMW team
opgevoerd en zij zijn daaronder
bezweken. Met nog twee races te
gaan is alles nog mogelijk.
Mitsubishi maakt een goede kans
om de titel binnen te halen", aldus
de gelukkige Kalff. Teamgenoot
Tim Coronel heeft met zijn vijfde
plaats in België de titel binnen
Allard Kalff heeft de twaalfde
race van het Libertel DTCC
gewonnen.

Vernieuwde Passat smaakt naar meer

V

olkswagen wil hogerop. Met de vernieuwde Passat komt
Volkswagen weer een stapje dichter bij het luxe segment.
Maar dit is nog maar het begin. De Passat met een duidelijk chiquere uitstraling vormt een brug naar de binnen nu en
twee jaar verschijnende top limousine D1.
Het merk dat opgericht is met de
achterliggende gedachte een auto
voor het volk te produceren gaat
dus wat meer op de exclusievere
toer. Bij de introductie van de vernieuwde Passat op het Italiaanse
Sardinië maakt Volkswagen zijn
ambitieuze plannen duidelijk. De
Wolfsburgers zijn er uitermate
goed in geslaagd het voorkomen
van de Passat meer aanzien te
geven. Zo nu en dan schiet onze
blik langs de auto die op het aan
het restaurant grenzende gazon
staat. Als je snel kijkt is het net een
Audi. Toch hebben de ontwerpers
dat niet bewust gedaan. De ontwerpcentra van Volkswagen, Audi,
Skoda en Seat werken immers volledig gescheiden.
Vertrouwd
De ritten met de TDI 100 pk, de
2,0-liter benzine, de V5 en de V6
4motion geven aan waar de Passat
staat. Op een hoog niveau waardoor hij perfect weerstand kan bieden aan de nieuwelingen in dit segment. Met de Ford Mondeo hebben we al gereden, binnenkort zijn
de Renault Laguna en de Audi A4
aan de beurt. Dankzij de goede isolatie van de motorruimte en het
nauwelijks aanwezige windgeruis is
het comfort hoog. De wegligging
voelt zeer vertrouwd aan. Je merkt
aan het rijgedrag wel dat de Passat
zwaarder weegt dan de nieuwe
Ford Mondeo. Het interieur heeft
nauwelijks wijzigingen ondergaan.
Ook in de Passat treffen we nu
chromen ringen om de tellers aan.
Een modegrille in autoland.

Nm sleurt de turbodiesel de Passat
in de Sardijnse heuvels adequaat
naar boven. De sedan weegt bijna
1.400 kg.

per cilinder is het vermogen van
150 pk naar 170 pk gebracht. Wat
een heerlijke motor is dit! Hij produceert een fraaie roffel. Een
eigenschap die praktisch iedere vijfcilinder van welk merk dan ook
bezit. Onderin is de 2,3-liter motor
wat minder goed bij de les, maar
eenmaal boven de 3.000 toeren
presteert de V5 opperbest.

De prijzen van de nieuwe Passat
beginnen bij 52.995 gulden voor
de Basis 1.6 en eindigen bij
100.050 gulden voor de Passat
Variant 2.5 V6 TDI 4motion met
automaat. Naast de genoemde
motoren biedt Volkswagen ook
nog de 1,8-liter turbo en de 1.9
TD1130 pk aan. Dieselen kan vanaf
59.650 gulden.

Het valt te verwachten dat de
tweeliter benzineversie populair
wordt. Met 115 pk biedt hij net
even dat beetje extra ten opzichte
van de basis Passat die een 102 pk
sterke 1,6-liter krachtbron onder de
kap heeft. De auto heeft ons aangenaam verrast. De tweeliter
krachtbron is soepel in de omgang.
Een Passat om ir. alle rust mee te
toeren.
Fraaie roffel
Maar om een aanval op de gevestigde orde te openen moet
Volkswagen van de Passat krachtige versies brengen. Zoals ook al
voor de vernieuwingen het geval
was, kan de Passat-koper kiezen
voor vijf- en zescilinder motoren.
De V5 met vijf cilinders in V-opstelling is voorzien van een nieuwe
cilinderkop. Dankzij vier kleppen

De Passat met V6 benzinemotor en
vierwielaandrijving hebben we als
toetje voor de Passat introductie
bewaard. Badend in luxe genieten
we van het vermogen. De Passat
V6 levert 193 pk. Overigens is dit
niet de motor uit de Golf en Bora
V6. Dat is eigenlijk een VR6. De
zespitter in de Passat komt uit de
Audi-stal en beschikt over vijf kleppen per cilinder. De top Passat
heeft houten panelen op het dashboard en de deuren. De pookknop
is ook van dit materiaal. Het
4motion vierwielaandrijvingsysteem voel je niet. Maar dat het wel
degelijk zijn werk doet blijkt wanneer we op hoge snelheid de bochten ronden. Dankzij de 4motion is
deze Passat ook in regen en
sneeuw een uiterst comfortabele
auto.

De V6 TDI 150 pk vormt samen
met de V6 benzine een duo dat de
verwende automobilist zal aanspreken. Maar wie deze twee toppers
nog niet genoeg vindt bieden moet
nog even wachten. In het voorjaar
van 2001 komt de Passat W8 met
een uiterst compacte V8-motor. En
daarna treedt Volkswagen aan met
het absolute paradepaard. De D1,
die vorig jaar al op de IAA in
Frankfurt stond, wordt leverbaar.
Deze limousine is behoorlijk groter
dan de Passat. Het wordt voor een
merk als Mercedes zo langzamerhand tijd om Volkswagen in de
gaten te gaan houden.

Met de basisdiesel beschik je als
Nederlandse automobilist over een
prima reisauto. De 1.9 TDI met 100
pk heeft de pompverstuivertechniek. Hij laat zich niet echt horen.
Op vlakke wegen is deze dieselende Passat nog behoorlijk rap ook.
Dankzij het forse koppel van 250

\

De vernieuwde Passat heeft
duidelijk aan uitstraling
gewonnen.
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Veel aandacht
voor patiënten.
Carpentier groeit en bloeit. De onderdelen

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

Keukens, Houten Tuinhoutzijn toonaangevend in

Assistent m/v verpleegeenheid Het vu medisch

de regio, en met de recent opgestarte activiteiten

centrum heeft 34 verpleegeenheden waar patiënten met alle

Badkamers, Sanitair en Tegels slaan we onze

voorkomende aandoeningen worden verpleegd. Op elke ver-

vleugels nog verder uit. Daarbij vervullen onze

pleegeenheid werkt een team van verpleegkundigen nauw

medewerkers een sleutelrol, ze dragen

samen met een team assistenten verpleegeenheid om de

als het ware de bloei van het bedrijf.

dagelijkse zorg voor de patiënten zo goed mogelijk te laten

We verwachten dan ook dynamische teamspelers,

verlopen. Als assistent verpleegeenheid heb je afwisselende

met een forse dosis enthousiasme en initiatief.

taken. Je verzorgt de voeding en drank, adviseert de patiënt

En natuurlijk bieden we een uitdagend salaris

en helpt hem of haar keuzes te maken. Afwijkingen in eet- en

en moderne secundaire voorwaarden.

drinkgedrag geef je door aan de verpleegkundigen. Een
belangrijk deel van je werkzaamheden bestaat uit schoonmaaktaken: dagelijkse hygiëne van de patiëntenkamers, het

Bij het onderwijsinstituut Neerlandistiek en het geclusterd secretariaat van de Iccrstoelgroepcn
Moderne Nederlandse Letterkunde en Nederlandse Taalkunde bestaat een vacature voor een

sanitair, de keuken en de gangen. Verder ondersteun je de verpleegkundigen met klusjes als bedden opmaken en voorraden

SECRETARIAATSMEDEWERKER V/M

aanvullen. Zo mogelijk help je patiënten door bijvoorbeeld een

38 uur per week 9065/WM

verpleegeenheid werk je met 3 of 4 collega's in roosterdienst,

stukje met ze te wandelen of boodschappen voor ze te doen.
Als assistent verpleegeenheid werk je 6 uur. De werktijden
variëren per verpleegeenheid. Bijvoorbeeld van 7.30 tot 14.00 uur
of van 8.30 tot 15.00 uur en van 13.30 tot 20.00 uur. Op een
dus ook in het weekeind. De functie is beschikbaar voor 24 of

De beide Icerstoclgroepen maken deel uit

Aanstelling in tijdelijke dienst geschiedt voor een

van de afdeling Neerlandistiek. De afcle-

jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt aanstelling in vaste

ling bestaat in totaal uit vier leerstoel-

dienst. Het salaris bedraagt minimaal ƒ 3.123,- en maxi-

groepen, waar in totaal circa 50 medewerkers werken.

m.ial ƒ 4.364,- (schaal 6) bruto per maand bij volledige

Het onderwijsinstituut Neerlandistiek is verantwoordc-

werktijd.

lijk voor de opleidingen Nederlandse taal en cultuur en

I N L I C H T I N G E N : drs.J.H.J. Luif, adjunct-

Friese taal- en letterkunde. Het onderwijsinstituut staat

directeur van het onderwijsinstituut Neerlandistiek,

onder leiding van een ondcrwijsdircctcur, die daar-

telefoon 020-5254734, c-mail: j.iuif@hum.uva.nl of met

bij wordt ondersteund door een beleidsmedewerker/

de secretaris-beheerder van de afdeling Neerlandistiek,

opleidmgscoördin.itor,

mevrouw drs. B. Bcrnini,

een

studieadviseur en

een

sccrctarinatsmcdcwcrkcr.
T A K E N : • verrichten van alle voorkomende

telefoon

020-5254451,

Voor informatie over de UvA: www.uva.nl
S O L L I C I T A T I E : voor 6 november 2000,

en incidentele bijzondere evenementen • verrichten van

vergezeld van een curriculum vitae en onder vermelding

ondersteunende werkzaamheden bij de organisatie en

van het vacaturenummer en 'strikt vertrouwelijk'

E I S E N : • havo-/vwo-op!ciding, bij voorkeur
aangevuld met secretariële opleiding • ervaring met

~~*~.—• ^™-^rrsr*T*^* < * i<$

e-mail: bcrnini@hum.uva.nl

secretariële werkzaamheden • organiseren van excursies

coördinatie van het onderwijs.

U adviseert en begeleidt onze klanten
op hun route naar een nieuwe badka.mer, tegejylóer.of -wand. Dat vraagt
een gedegen kennis van de betref; •
fende producten, maar ook een goed,
gevoel voor stijf, voor mensen en
voor techniek.
Uw commerciële vaardigheden vult
u moeiteloos aan met het goede 'luis- terende' oor dat nodig is voor echt
individueel advies. Liggen dezekwaliteiten binnen uw bereik?
Dan wïlleixwe graag van u horen! ,

Faculteit der Geesteswetenschappen, afdeling Personeel

geautomatiseerde tekstverwerking (Word) en bij voorkeur ervaring met het gebruik van databestanden

De Universiteit van Amsterdam ïvil het aandeel van

(Access, Excel) • goede mondelinge en schriftelijke

allochtonen en gehandicapten in haar personcelssamen-

uitdrukkingsvaardigheid • zelfstandige en accurate

stclling vergroten. Sollicitanten die aangeven tot deze

werkwijze • positieve, dienstverlenende en praktische

doelgroep te behoren en aan de gestelde eisen voldoen,

instelling.

•worden opgeroepen voor een gesprek.

voedings- en overige taken zoals hierboven genoemd. Een
opleiding binnen deze gebieden is in je voordeel, maar niet per
se noodzakelijk, want je krijgt een korte interne opleiding. Je
vindt het leuk om op een vriendelijke en zorgzame wijze met
patiënten om te gaan. Gezien je contacten met patiënten,
familie en collega's is het belangrijk dat je goed Nederlands
spreekt. Samen met je collega's ben jij verantwoordelijk voor
het huishouden van de verpleegeenheid; zelfstandig kunnen
werken is dan ook een vereiste. Het salaris bedraagt maximaal
ƒ 3.635,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Het
betreft vooralsnog een dienstverband voor een periode van
één jaar, bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid
tot aanstelling voor onbepaalde tijd. Voor meer informatie:

•

Carpentier
•A A L S M E E R

('

'
'

Je schriftelijke sollicitatie stuur of mail je binnen twee weken

' contact opnemen met Sander Tuyp.

naar Carla Noom. Graag o.v.v.

\ Postbus 95,1430 AB Aalsmeer

vacaturenummer 2000.154 op

-

brief en envelop of als onderwerp .

'- ''
."
-.

Ellen de Thouars, service manager, telefoon (020) 444 46 57.

,
Yoor meer informatie of
het maken van een afspraak kunt u ~

(linkerbovenhoek envelop), aan de directeur van de
en Organisatie, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam.

30 uur per week. We vragen interesse in de huishoudelijke,

•

• . telefoon(0297)322000
- "
fax(0297)3826OS

KEUKENS-BADKAMERS-TEGELS

van je e-mail.

~ e-maf i ïnfo@carpentier.nl
VU medisch centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
E-mail: c.noom@azvu.nl Voor meer informatie: www.vumc.nl
Het VU medisch centrum is de nieuwe naam voor het VU ziekenhuis
en de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit samen.

VU medisch centrum. Kom verder.,

UVA UI DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.

^ v^^e^^

c
Vv<<s" A^ \y> Ni" .^e^

:

*rr^x 4#K^^ .
^ -**•

AS;I

-

<<v

ö5" #**
\j,<^•<$ o^ -ö^ e°>"
e v'

A^i^'^

^

&

VU',^ medisch centrum

^>e s^S o.^• o<* cÊ• cf-6^ vv^ e^ N A^ ^

. ee° cf ^ w
^^k

^tX^

«^
J>

>^>>>>f>5

^°V^ o^ ^*%^le^^ ^ <0^ <s

~'""*"»>
ÏV

.5^«^S{.
^ ^%e<g^ s^P' ^'^ V \^e V

S

X
o*

-4^

lif1

<^

^P

Ox" <\a

C\t

•

^^

. \oV *"-iw«W«<^
\ *_c5>>
..v^-^
*•
_n.€^
../>>
N

'$.

v/^1

A^v x^f1

e^

"f

"^

J

1
I
^^
*^^S'
V^^i*1^^
N
e

V

^fe

^>>te^ >S?>S^

\S

^V

*5^*^^**.\^.

^

o*

*n^

o^y *-\\?•*
o'

rfV^.OV

v

^^^

-TTTfo

^'C

D ^^ |U|| voor ''maatwerk in onderhoud
D \/ Hl en service" bij NedTrain Services
Ja, ik ben geïnteresseerd in de functie
en si
standplaats
Naam en voornamen:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Opleiding:
Diploma ja/nee
Ervaring:

Nodig mij
lij uit voor een bezoek en een gesprek.

m/v

Gein. Zandvoort
Swalucslraat 2
2042 KBZandvoon
TEKST: Afd. Archief
bc/, wijk 2042/7

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

IMieuw

Woensdag l november 2000

UI

*i

S"~

ö?
UI

üjj
>

>

Datum
02 nov
03 nov
04 nov
05 nov
06 nov
07 nov
08 nov
09 nov

HW
06.55
07.36
08.26
09.26
10.34
12.25
00.45
01.36

LW
02.55
03.05
03.45
04.50
05.55
07.26
08.46
09.40

HW
19.16
19.55
20.54
22.25
23.45
--.13.16
13.55

L

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 44, oplage 5.425 Editie 17

LW
15.06
15.24
16.10
17.15
18.15
19.40
20.45
21.35

Metamorfose

van het
museum

Maanstand: EK za 04 nov 08.27 uur.
HW: do 02 nov 19.16 uur, +• 104 cm NAP.
LW: wo 08 nov 20.45 uur, - 64 cm NAP.
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Overtollig
water kan
naar golfveld

Los nummer 2,10 gulden

De

En verder:

Russen
komen!

Winst en
verlies
voor ZVM
Sport

Pagina 7

De Schelp is een
kasteel met
badkamertegels en
dat is heel gehorig

DEZE WEEK:
16 PAGINA'S
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grens terrein
hekwerk
CH clubhuis

ZANDVOORT - Het nieuwe golfcomplex van Nigel
Lancaster op het Duintj esveld kan een belangrijke rol
spelen in de aanpak van de
wateroverlast in Zandvoort.
„We kunnen overtollig water
op lager gelegen gebieden
van de golfbaan onderbrengen," zegt Lancaster. „Die
kleine meertjes geven de
baan ook een leuk aanzicht."

bestaande beplanting
nieuwe beplanting
ïXiC) slniweel
''/<H>V talucllijnen
i 11 '

„Een goede waterhuishouding is essentieel voor de golfsport," vertelt Lancaster. „Wij
doen een onderzoek in samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland. Omdat we
ruimte kunnen bieden, leveren
we een bijdrage aan een oplossing voor het waterprobleem."

ZANDVOORT - Het munitieruimen op het strand gaat
de Zandvoortse ondernemers en de gemeente te langzaam. Nu zeeft explosievenopruimingsbedrijf Leemans
elke zandkorrel, maar dat is
omslachtig, vinden ze. Met
een radar kan de munitie opgespoord en doelgericht verwijderd worden. Het Rijk
subsidieert die vorm. van explosievenruimen echter niet.
Zandvoort wil daar verandering in brengen.
Burgemeester Rob van der
Heijden heeft wel oren naar de
techniek die het bedrijf T&A
Radar gebruikt. Door middel
van een snelle scan bepaalt
T&A Radar waar gegraven
moet worden. Als het Rijk deze
manier van explosieven opruimen in de armen zou sluiten,
„kunnen er landelijk miljoenen
bespaard worden," oordeelt
gemeentewoordvoerder Ton
van Heemst.

muur. Het Rijk draagt vier bedrijven aan voor het ruimen
van de explosieven. Alleen als
de gemeente met één van die
vier in zee gaat, ontvangt zij
subsidie. De gemeente hoeft
dan maar 10 procent van de
kosten te betalen plus vijf gulden per inwoner; de rest neemt
het Rijk voor zijn rekening.

Elke zandkorrel
omdraaien is
omslachtig

demradartechniek gebruiken.
Bodemradar is een geofysische
onderzoekstechniek die wordt
toegepast wanneer de bovenste meters van de ondergrond
snel en nauwkeurig in kaart
dienen te worden gebracht.
Bodemradar werkt met elektromagnetische golven die via
een zendantenne de grond in
worden gestuurd. Deze golven
reflecteren op voorwerpen in
de bodem.
„Op deze manier kunnen we
meteen zien of er munitie ligt
en dan hoefje maar 5 tot 10
procent van het onderzoeksgebied af te graven," legt Ingen
uit.

Gemeentevoorlichter Ton
Op deze manier is het voor
de gemeente te duur om een van Heemst: „De gemeente
bedrijf in te schakelen dat niet heeft van de zomer bij acute
op de lijst van het Rijk staat. nood volgens een vast scenario
T&A Radar is zo'n bedrijf. Di- gehandeld. En daar hebben we
recteur Robert Ingen: „Met de van geleerd. Het is belangrijk
methode afgraven en zeven dat het Rijk erkent dat de
van Leemans heeft de gemeen- nieuwe techniek van T&A Rate inderdaad 100 procent ze- dar in de regeling opgenomen
kerheid maar ook 100 procent moet worden. De burgemeeskosten. Ik vind dat de gemeen- ter wil via formele en informele
Werkgeversvereniging "VNO- te op deze werkwijze met een weg proberen om een nationaal debat op gang te helpen.
NCW en de Koninklijke Horeca kanon op een mug schiet."
Op deze manier kunnen er lanNederland stuurden een brief
T&A Radar zou voor het delijk miljoenen bespaard wornaar de gemeente, waarin zij
aangeven dat ze de graaf- en Zandvoortse strand de bo- den."
zeefmethode van Leemans
tijdrovend en duur vinden.
ADVERTENTIE
Ook menen zij dat het werk
deze zomer te snel aan Leemans is uitbesteed waardoor
andere bedrijven geen kans
hebben gekregen.

„Alle ontwerpen voor het
golfcomplex zijn klaar," vertelt
de tevreden golfprof Nigel Lancaster. De gemeente heeft al
groen licht gegeven voor het
ontwikkelen van de golfbaan
op het Duintjesveld, nu de provlncie nog. „We hopen volgend
jaar met de aanleg van de golfbaan te beginnen."

De uitspraak van de provincie ziet Lancaster met vertrouwen tegemoet „omdat aan de
golfbaan louter voordelen zitten op zowel toeristisch als
economisch vlak."
„Er is veel animo voor de
golfsport. Wist je dat golf de
snelst groeiende sport is? Wij
willen golf voor iedereen betaalbaar maken. Bovendien
sluit de baan goed aan bij de
ideeën van de gemeente, dat Zo wordt het nieuwe golfcomplex op het Duintjesveld ingericht. De cijfers duiden de negen holes aan. Bovenin de driving range van
Wat dat laatste betreft stond
Zandvoort meer is dan strand tweehonderd meter. Inzet linksboven: de moderne, overdekte stellage van de driving range. Inzet rechtsonder: de overdekte stellage van de gemeente Zandvoort ook
alleen. De golfbaan kun je het
een beetje met de rug tegen de
jaarrond gebruiken."
Er is zelfs in dit stadium, dat
de plannen alleen nog maar op
ADVERTENTIES
papier staan en de provincie ze
nog moest goedkeuren, al veel
belangstelling getoond door
golfers die graag lid willen worZANDVOORT - De ouder- nisch te horen dat het de loca- naar het noodgebouw. De peuden.
raad en medezeggenschaps- tie aan de Lorentzstraat/Rein- terspeelzalen kunnen namelijk
raad van de Beatrixschool wardtstraat zou worden voor niet meeverhuizen.
vervolg op pagina 3
vinden de inspraak over de de npodbouw. Dit maakt de
Rietkerk: „De plek bij de Nicolaasschool is het dichtst bij
noodlocatie voor hun school hele inspraak tot een farce."
De medezeggenschapsraad de toekomstige nieuwbouwmaar een farce. „De gemeente heeft allang een besluit ge- heeft echter een voorkeur voor school." Als straks de peuters
nomen," denkt Uschi Riet- een plek direct naast de Nico- ook nog in in het pand onderKeuze uit 12 soorten.
kerk van de medezeggen- laasschool. Volgens de ge- gebracht worden, is het een5
meente is dat te duur omdat voudiger voor de ouders met
schapsraad.
daar nog geen riolering ligt. peuters én basisscholieren als
Er moet een locatie voor een Normaal gesproken kan tijde- de beide instellingen dicht bij
olgens mij is het eindelijk
noodgebouw voor de Beatrix- lijke huisvesting goedkoop ge- elkaar liggen, stelt Rietkerk.
zover. Na jaren praten en
school gevonden worden. plaatst worden maar door het
De gemeente opteert echter
heel lang verbouwen staat de S^GroteKroclht?
Want op de plek van de Beat- lange gebruik van ongeveer zes voor de 'goedkopere' locatie
deur van het voormalige Culrixschool wordt volgend jaar jaar wil de gemeente een duur- op het punt Lorentzstraattureel Centrum vanaf vandaag
begonnen met de bouw van zamer onderkomen. Als de /Reinwardtstraat. Die ligt het
wagenwijd open. Van een
een nieuw complex voor de Ni- drie basisscholen van de nood- dichtst bij de openbare weg, er
Zandvoorts verzorgingshuis
colaasschool, De Duinroos en locatie gebruik hebben ge- zijn parkeerplaatsen en de
naar een Zandvoorts Museum
de Beatrixschool. De gemeen- maakt, gaan hoogstwaar- aansluiting op de nutsvoorzieis een lange rit met veel tegente wil het noodgebouw plaat- schijnlijk de peuters ook nog ningen zijn eenvoudiger.
wind geweest. Het plan om alsen op de locatie Lorentzleen de bestaande, karakterisstraat/Reinwardtstraat, maar
ADVERTENTIES
tieke gevel te laten staan, ontde
medezeggenschapsraad
aarde in een actie van het Gevan de Beatrixschool ziet meer
nootschap Oud Zandvoort om
in een plek direct naast de Nihet gebouw van de sloop te
colaasschool.
redden. Uiteindelijk kwam het
Volgens Uschi Rietkerk,
niet zover en kreeg het gevoorzitter van de medezeggen:
:De
winnaar
wint
j
jaar
gratis
golfen.
hcule couture
:
bouw een drastische opknapschapsraad van de Beatrix'
' '
bruids-, dag- en avondkleding
beurt.
school, zou de gemeente uitzakelijk en casual
15 NOVEMBER VAN 12.00 TOT 17.00 UUR I
Bent u nieuwsgierig geworoverleggen met de
collectie en op maat
-• ; ; : :: E^mal!: aolf@xs4all;nl
; voerig
den naar het resultaat? Dan
school. Dat is niet gebeurd.
Palestrinastraat 1,1071 LC Amsterdam
(vlak achter het Concertgebouw)
moet u beslist gaan kijken. Ik
„Op de dag dat het bouwplan
tel. 020-6791205
^Stichting ontwikkeling open golf Zandvoort voor
kan u verzekeren: het is de
het nieuwe scholencomdesiQnershautecouture©wxs nl
•ïÖVERtÖÖM 55.7,AMSTÉRpAIVr
moeite waard. Eindelijk weer
plex werd gepresenteerd,
een toeristische attractie erkreeg de Beatrixschool telefobij. Een tip: ga wel vóór de officiële opening naar het museum, want daarna moet u
2,50 gulden entreegeld betalen.
Overigens bent u al in het
ANDVOORTER ERWIN duct was perfect maar de art- een overwinning dat ik hem
toch heb kunnen overtuigen.
Jutters Mu-zee-um geweest?
Kettmann (43) is direcsen waren niet commercieel
Niet? Dan moet u daar langs
teur en eigenaar van La- genoeg."
Hij is nu, met haar, een hele
gaan want het is echt de moei- ser Aesthetic. Tussen twee afKettmann maakte een busi- andere vent geworden."
te waard. Het thema van de
nessplan en zo is de basis ge„Als ik alleen maar een mospraken door strijkt hij even
tentoonstellingen verandert
legd voor zijn miljoenenbeneymaker zou zijn, zou ik dit
neer in 't Wapen van Zandelke keer en de scholletjes
voort voor een interview. Hij
drijf. „Tachtig uur in de week bedrijf niet kunnen hebben. Ik
groeien als kool in het zeewa- werkt zestien uur per dag en werken hakt er wel in. Ik moet wil blije gelukkige klanten en
teraquarium. Een heel goed
geeft toe dat hij slecht kan de- dan ook vaak aan mrjn vader in de toekomst wil ik de hele
mitiatief
van actieve professio- legeren. Onlangs moest hij wel denken; hij stierf op 64-jarige wereld met dit concept yern
als die de naam Zandvoort
leeftrjd. Op zijn sterfbed heeft overen," lacht de dynamische
iets uit handen geven, want
weer op de kaart zetten.
Zandvoorter.
toen was Milène de Ia Haye
hij mij nog op mijn hart gedrukt: jongen, werk niet te
En dat heeft onze badplaats van RTL 5 zijn Persoonlijke
toch wel hard nodig nu ik hoor Assistente. Dinsdag zendt
hard en zorg dat je geniet van
„Een kapper in Beverley
dat Haarlem uit de VW Zuid RTL de reportage over Kett- het leven. Maar ja, hoe gaan
Hills is helemaal weg van onze
Kennemerland gestapt is en
die dingen. Toen ik net begon, methode. Via hem krijg ik ook
mann uit.
zelfstandig verder gaat. Zal 't
deelde ik bij café Neuf zater- filmsterren zoals Ted Danson
betekenen dat ook Zandvoort
(barman Sam Malone in de tvJarenlang runde Erwin
dagavond zelf foldertjes uit
een keuze moet gaan maken
aan kale mensen. Nu bellen
Kettmann samen met zijn
srie 'Cheers', red.) en Steven
tussen een regionale of lokale broer Peter de strandtent
mensen waar ikzelf altijd zo
Seagall (actiefilmster, red.) in
de kliniek. Het merendeel van
vyv? Dan moet dat voor het Sandy HUL „Op een gegeven tegenop keek my op, om te
jueuwe toeristenseizoen gevertellen hoe blrj ze zijn met
de cliënten echter is niet bemoment werd het publiek
?euren. Want als een chaufsteeds jonger en ik ouder. Het hun haartransplantaties."
kend of beroemd of steenrijk.
teur
van een busorganisatie
werd trjd om op zoek te gaan
„Op kerstavond zat ik met
Want ook op afbetaling is een
n
°g steeds denkt dat ZandDick Advocaat, toen de grote behandeling mogelijk."
naar een nieuwe uitdaging."
v
Tv-presentatrice Milène de la Haye draaide ecu dagje mee met
°ort bij Den Haag ligt, dan
„De opnames met Milène
„Er kwam al jaren een Duit- man achter PSV, op een hotelz
al men hard moeten gaan
kamer. Hij had voor de zoveel- hebben een dag geduurd. We Zandvoorter Erwin Keilman (linksboven). Darler Raymond'van
se badgast bij onze strandBarneveld (rcchls) en tv-presentator Jerocii Smits (linksonder) zijn
*erken
om dat beeld zo snel tent, zo goed als kaal. Het vol- ste keer een behandeling afge- laten Milène helpen bij een
m
°gelijk de wereld uit te krij- gende seizoen had hvj een
zegd; hij was bang. Hij moest operatie, ze speelt dan dat ze klant bij Kctlmann
weelderige haardos. Dat intri- per se in die periode geholpen heel zenuwachtig is. We ontmoeten de darter 'Barney'
red) en tv-presentator Jeroen een verrassing wat er dinsdag
geerde mij en ik bezocht het worden vanwege de voetbalSmits. Tja, het is voor mij ook allemaal van te zien is."
Nel Kerkmaii Duitse haarinstituut. Het pro- winterstop. Het was voor mij (Raymond van Barneveld,

'Inspraak noodschool is farce'

4 Steoks

2 ons boerenham

10,4?

V

Wie bedenkt de origineelste
naam voor het Golf complex?

ZONDAG OPEN

'Op kerstavond zat ik met Dick Advocaat in een hotelkamer. Hij was bang'

Z

heest alle dranken!
Geldig van 1 november t™ 7 november alleen in onze slijterij Burgemeester Engelbertsslraat 21 Zandvoort

llfWI
die krant moet ik hebben.
' Omdat ik graas; wil welen wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Naam: (m/v) | | | [
l 1 l I 1 M I
Adres:
| |
l l l l l I I
I I I
L Li
Postcode/ Plaats: | | | M I M I _U
Telefoon:
1 1 1 1 1
Giro/Banknr.:
| |

M I

M I M I KW1S99 V
M I M I 1

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar/37.00 D jaar ƒ M ,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-5u2.62.ll.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000PA
Amsterdam. U hoeft geen posUegel te plakken.

woensdag 1 november 2000

Weekmedia 17
Do Specialist In Badkamers

FAMILIEBERICHTEN

Briljant

STUNTVERKOOP

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

sanitair b. v.

Geboren op 23 oktober 2000

TOT

Babette
dochter van
Arnold Keuning
en
Christa Ui tienbogaard

60%
ECHTE
4-11-2000

4-11-1995

KORTING

Lief zonnetje

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Onuitwisbaar blijven mijn herinneringen aan jou,
mijn onvergetelijke zusje

^Importeur ^rl^p^j^è^^s^
l pubH
meubels etiteg^

Marjan Coule-Laarman
Karin ^

Elke donderdag t/m zondag van 12.00
06-11-2000

06-11-1999

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

Haltestraat 24

In memoriam

tot 18.00 uur

zandvoort 023-5730479

Harold Vicente Sirvania
"missen" is maar een woord
't ervaren van gemis daar
zijn geen woorden voor

Volgens
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 24 oktober vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 43 door B&W genomen besluiten zijn op dinsdag 31 oktober vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

ZANDVOORT
ADVERTENTIES

OPENBARE
RAADSVERGADERING

Nu sparen voor
winterkorting!

steenhouwers

Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretariaat. Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.
KENNISGEVING
Algemene wet bestuursrecht

HEMA

Je vriendin
Bella van der Borg

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 7 november en woensdag 8 november in het openbaar.
De vergaderingen worden gehouden in de
raadzaal van het Raadhuis vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staat:
- voorstel tot vaststelling Bestuursdienstrapportage 2000/2;
- voorstel inzake nota reserves en voorzieningen;
- voorstel tot vaststellen Begroting 2001.
N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten. Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbeslui-.
ten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de Legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar. De raadsvergadering wordt vanaf 20.00 uur live uitgezonden
door ZFM (kabel FM-105, ether FM 106.9).

EVENEMENTEN
De volgende vergunning(en) is/zijn door de
Burgemeester c.q. het college van Burgemeester en Wethouders verleend op grono van de
Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort:
- 2000/6498 Antiekmarkt door het Circus
Zandvoort - 26 november 2000 - locatie
Gasthuisplein.
U kunt deze vergunning(en) inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
binnen 6 weken na de verzenddatum van de
vergunning, een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en tenminste te bevatten: uw naam en adres;
de dagtekening; een omschrijving van het
besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de
gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich
door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam,
het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een kopie van het bezwaarschrift. Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt
een griffierecht geheven.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend. De datum tussen haakjes
geplaatst achter het nummer, is de datum
van aanvraag.

100 jaar traditie
en vakmanschap

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden. Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning. De datum
tussen haakjes geplaatst achter het nummer, is de datum van verzending.
2000-179B (23-10-2000) Hogeweg 28 te
Zandvoort het bouwen van 13 woningen met
parkeerkelder
2000-191B (25-10-2000) posterparkstraat 38
te Zandvoort het gedeeltelijk vernieuwen/vergroten van de woning
2000-2185 (25-10-2000) Bilderdijkstraat 16 te
Zandvoort het slopen van twee bijgebouwen
2000-220R (25-10-2000) Zandvoortselaan
mast nr. 27 te Zandvoort het plaatsen van een
(licht)reclame
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende de
openingstijden. Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van- verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift.
Rectificatie
Per abuis is op 18 oktober jl. vermeld dat er
onder nummer 2000-344B een bouvwergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een
dakkapel. Dit moet zijn nummer 2000-244B.
Onze excuses voor deze onjuiste vermelding.

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Prof. Zeemanstraat 7 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende.één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. »
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

nu 4 voor Gebaseerd op ruim een eeuw vokmonschap, verzorgen wijaluwgrafwerknaar
ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
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PAJOYMIX NOTEN AMANDElfN. ZOUTE PINDA'S EN

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

ELKE HAVER, 230 GRAM. OF CASHEWOTEN, NIPPON

Zandvoort

MIX EN MEXICOMK, 210 GRAM 6,95

HU 5? € 2.70

VERWARMING

Telefonisch dagelijks tussen 10.00 en 11.00
tel. en iax. 023-5714168
Kostverlorensbaat 87- 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug./sept. 1999
Kamerlingh Onnesstraat 5-2041 BC Zandvoort

080M998830

;JBjf;d.€r-e^

Amsterdam
Tijdens .kantooruren Steenhouwers Lavertu.
tel. 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28 - 1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

NIEUWE WÏRE1JDWUNEN HEERUJKE WUNEN UT
ZUID AFRIKA, CAUFORNIË OF CHIU. FRimiCE, SOECASTTLtO MADCRO VAlDÖf NAS SPAANSE
VOUE STEVIGE RODE WUN 9.55

HU 7.w € 3.40

JONG BElfOEN GOUDSE KAAS

PELE, MAKKELUK DRINKBARE RODE OF WTTTE WUN

7.95 nü 4 voor 25.- € 11.36

l KILO 14.- HU 9." € 4.31

Ook uitvaartzorg
is maatwerk
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Poeketyering
• Matrassen
Binnenvering
in rood, blauw
o< iwart

Ned. elftal bed
Matrassen
verkrijgbaar in:

• 8 0 x 2 0 0 135,-

^
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Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

-. ' • • ' " • • , '

,230,Pöeketyerlng
met Hoes :

van je kinderen afhankelijk

Fahrenheitstraat 21, zaterdag 4 november van 11.0013.00 uur. In rustige woonwijk in Zandvoort, waar u uw auto nog
gemakkelijk kunt parkeren en waar kinderen veilig Of) straat
kunnen spelen, in de direkte nabijheid van uitgestrekt duingebied gesitueerd, sfeervol woonhuis met voortuin, achtertuin,
stenen schuur en garage. Beg.grond: ruime woonkamer met
parket en open haard; fraaie open keuken met inbouwapp. 1e
et.: overloop; 2 slaapkam.; badkamer met ligbad en wastafelmeubel; berging. 2e et. ruime slaapkam. met dakkapel. Het
woonhuis is goed onderhouden en is zeker een bezichtiging
waard!
Vr.pr. ƒ 525.000,- k.k.

zijn.

Een natura-uitvaartverzekering
moetje hebben. Een vergelijkbare
uitvaart kost tegenwoordig al
minstens f 6.000,-."

telefoon (023)

Van Galenstraat, garage ƒ 190.- p.m.

532 87 50

NieUWStraat, garage ƒ 250,- p.m.

naam:

telefoon:

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem
A l t i j d d i r e c t e hulp bij een s t e r f g e v a l

l

Inclusief bodem •** matras
( binnenvering H- stabilisator )

m
'NVM1

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

399

~

Ned. elftal bed
• : -:

grenen :^.;-' .'.;'•.~

Grenen'geloogd
massief bed Ger

180x200
met 2 matrassen en 2 bodems 699,

GEHEEL ELECTRISCH:
elcctrische bodem
+polyether matras •*• beugel +• poten

Grenen geloog
;,.' -•,bed';Gèrt'1'.i

425,Poeketyering
niet afritsbare
hoes afgedekt
met latex -

20cm..90 «200 790,-

Pocketvering 7zone afgedekt m.
latex + afgedekt
met schapenwol

26 lats elcctrische bodem met neksteun en knieknik, instelbare middensektor, 2 motorig.
DE ORRUlrlINGS F>OC K ET V ER l M C-S LA.4X R / Z l TCO tl B l N AT l ES

Pocketvering
matras

Nachtkastje'
geloogd-gelak

-Houten bodent
•f matras + kussens
+ poten ,

90 x 200

• 290 tonvormige pockets per m1
• Afneembare hoes
• Antl-allcrgisch
• ï (aar
garantie

199,-

l var gelakt

475^

369,-

Marie geloogd

70 K 100 3 3 V J*"

Boxspring + matras
+ Kussens
90 x 200 voor

42$,-

Dekbed i

Dekbed:
syhth.
Nu

MAKELAAR O.G.

postcode/plaats:

379,-

449,-

Compleet

. 'washaan

vrouw

straat:

90x200

Bed Reina.

Kussen
Clinofill

man

80xMO

140 x 200/160 *-200/180 it'ió'o

VAN

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

" '

Zowel het matras als de onderbak met bonnel binnenvering (beige kleur) + 6 beuken poten

Pocketvering met
afritsbare ariti-.
allergie-hoes

Pocketvering 5zone afgedekt m.
latex + afgedekt
met schapenwol

Te huur

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem

TT T

Onderbakin20kleuren: + /19,-

359,369,-

OPEN HUIS
'Voor die f 3.855,- wilje toch niet

• rood • blauw • zwart

Binnenvering
in* rood,'blauw
' óf zwart

.a H •

Eigen" produkt ie
grenen bedden
• ' ; • :alle maten . '
verkrijgbaar •:/'f

De gekleurde boxsprlng van
de Matrassenhal

.'. 9 0 x 2 0 0 l 3 9 j".

''•->.•• ".'•' - ^"^'.' "•:',, ;. • '••' • • ' , " '

. KSf

m
Breukelen
geÊri&ëzeur!6£RI,
•
•••-'•'
-•
-.•'-« • • • • - • • • •

450,Hoeslakens
Jersey katoen

Dekbed
• overtrekken.: vVanaf /
Alle rriateiv"' .'*

De Natrassenhal uit Breulcelen
Alleen op woensdag l, donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 november 2000
OPENINGSTIJDEN:

maandag 12.00-17JO uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

B l h n e

KCUlSChe Vaart 3 A

Breuketen
GRATIS BEZORGEN
l O O O. m a t r a s s e n o p
r i n g -'..' I a t e x - e n

t: r~ a s> s ,es, n.v
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Jaloezie om
wuiven naar kennis
ZANDVOORT - Een 38-jarie Amersfoortse is zondaga/ond door een onbekende
vrouw met een stuk glas in
haar gezicht geslagen. Het
slachtoffer groette in een uitgaansgelegenheid aan de Blinkertweg een kennis. Dit werd
Kennelijk niet gewaardeerd
door de vrouw in het gezelschap van die kennis, want later op de avond verwondde zij
de Amersfoortse met een glas.
Ben snee was het gevolg. Het
slachtoffer werd door een
vriending naar het ziekenhuis
gebracht voor behandeling.
Aansluitend deed de Amersfoortse aangifte. Bij onderzoek
in de uitgaansgelegenheid
bleek de verdachte inmiddels
vertrokken. Nader onderzoek
loopt nog.

4

woensdag l november 2000

Ik moet eerst bekend gezicht in wijk worden'

„Als gebiedsagent hoop ik
mee te kunnen gaan in de
stroom, in plaats van achter
de feiten aan te hollen."
Hoofdagent Roy Keur van
het basisteam Zandvoort
start met 'gebiedsgebonden
werken' in de wijk Nieuw
Noord. „Nee, een
gebiedsagent is niet
hetzelfde als een wijkagent.
Je zou inderdaad denken
dat het een modern woord is
voor dezelfde functie."

Auto in brand
ZANDVOORT - Een doffe
knal trok zondagnacht de aandacht van een 37-jarige Zandvoorter. Toen hij vervolgens
uit zijn woning aan de Trompstraat keek, zag hij zijn geparkeerde auto in brand staan.
Een medewerker van een beveiligingsdienst die toevallig in
de buurt was, startte met het
blussen van de brand. De
brandweer maakte later de
klus af. De auto liep flinke
schade op. De technische recherche stelt een onderzoek
naar de oorzaak van de brand
in.

W"W"rAT EEN gebied% A / sagent doet, is
WW breder. Gebiedsw y gebonden werken
is een nieuw experiment waarmee men in de regio al is begonnen. Zo lopen er al 120 gebiedsagenten in Kennemerland. Als gebiedsagent ben je
een schakel tussen het basisteam en de wijk."
Roy Keur heeft hiervoor al 22
jaar gewerkt bij de basispolitie
als 'generalist' zoals hij dat zelf
zegt. „Dit wordt voor mij geen
nieuwe ervaring. Ik heb mezelf
automatisch altijd al bezig gehouden met de plaatselijke
problemen. Je trekt het als het
ware naar je toe. Zo zijn anderen weer goed in verkeer of milieu."
Tot voor kort werd alles in
Zandvoort centraal vanuit het
politiebureau geregeld. „In de
praktijk ben je dan toch het
meest alert op wat in het centrum gebeurt. Vooral 's zomers
als veel jongelui uitgaan. Hiermee doe je andere wijken tekort. Voor de bewoners daar
ligt de drempel vaak hoger om
aan de bel te trekken als ze
problemen hebben. Dus hoor

ZANDVOORT - Door teveel
alcohol verloor een 31-jarige
Zandvoorter zaterdagmiddag
op de Celsiusstraat de macht
over het stuur. Hij wilde de Lorentzstraat inrijden, maar
kwam tegen een boom tot stilstand. Na de aanrijding verliet
hij de plaats van het ongeval.
Dankzij getuigen kon de man
alsnog worden aangehouden.
Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn.

gel Lancaster: „We zitten bijna
aan ons limiet met het verstrekken van de jaarkaarten."
Lancaster hoopt in 2001 de
driving range, het oefenveld,
op het voormalige voetbalveld
klaar te hebben. In het voorjaar van 2002 wil hij de baan in
gebruik gaan nemen. Het
wordt een openbare
golfbaan
met negen 'holes1. Elk van die
negen afzonderlijke banen
krijgt een andere lengte. De
kortste is 65 meter, de langste
285 meter. Ook zijn er verschillende
moeilijkheidsgraden:

IN ZANDVOORT?
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Aanmelden bij:
ï&tichting ontwikkeling
lappen golf Zandvoort .
jfe;Haarlërnrrierstraat53, ':\
jfv '2Ö42";jvlB Zandvport,'.} : !
Si;v ;lël.i 023-5715240.;:/;:•
'irE-mail: aolf@xs4ail.nl
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je weinig of ben je te laat als er
iets is gebeurd. Nu is gekozen
voor de wijk Nieuw Noord omdat het een wijk is die afgelegen ligt van het centrum van
Zandvoort."
Onlangs vond er een omslag
plaats in de visie op het politiewerk. Er moest een gebiedsagent komen die de problemen
in de wijk signaleert en indien
mogelijk zelf oplost of anders
doorverwijst naar derden, zoals het Riagg. Keur voegt daar
nog aan toe: „Het is niet zo dat
er in Nieuw Noord alleen door
mij politiewerk wordt verricht.
Alle andere agenten blijven

ook hun werk in de hele gemeente doen en dus ook in
Nieuw Noord. De signalen die
ik in mijn wijk oppik, schakel ik
terug naar het basisteam."
„Ik ga mij vooral bezig hou-

werk kan verrichten, moet ik
eerst een bekend gezicht in de
wijk worden. Het is dus belangrijk te gaan netwerken en
veel mensen te leren kennen.
Tot nu toe is het meestal zo

'Ik hoop mee te gaan met de stroom
en niet achter feiten aan te hollen'
den met de problemen die te
maken hebben met de leefbaarheid en de veiligheid in de
buurt. Dat kan van alles zijn,
bijvoorbeeld milieuvervuiling.
Maar voordat ik preventief

datje als agent een beetje achter de feiten aanhobbelt. Als
gebiedsagent hoop ik met de
stroom mee te gaan en problemen te voorkomen. Dat moet
wel kunnen omdat we er nu

ZANDVOORT - „Deze
vakantie komt voor ons precies op het goede moment,"
reageert een bewoner uit
Enschede. Onlangs heeft
Zandvoort tien gezinnen,
die slachtoffer waren van de
vuurwerkramp in Enschede, een vijfdaagse vakantie
aangeboden. Diverse ondernemers traden daarbij
belangeloos op om deze vakantie te veraangenamen.
De dag 13 mei 2000 is voor
altijd een zwarte pagina in de
geschiedenis van Enschede.
De explosies bij SE Fireworks
en de rampspoed die deze
over de bewoners van Enschede bracht, staat een ieder nog in het geheugen gegrift. In de dagen na de ramp
kwamen er talrijke hulpacties
op gang om de gevolgen te
verzachten.
Initiatiefnemer van de vakantie in de gemeente Zandvoort is gemeenteambtenaar

twee langere vier par- en zeven
kortere drie par-banen. 'Par'
staat voor het aantal slagen
waarin de golfer geacht wordt
de bal in de hole te krijgen.
Apart is het afdak waaronder de golfers kunnen oefenen:
„Op de driving range heeft architect Hans Kodde een speciaal afdak ontworpen, in de
vorm van een golf. Zo kunnen
de golfers ook bij slecht weer
oefenen," vertelt Lancaster.
Uniek aan dit bouwwerk is dat
de spelers achter een glazen
wand naar een van de plekken
op de benedenverdieping kunnen lopen, of de trap naar bo-

ven kunnen nemen.
Ook golfvereniging Sonderland is blij met de nieuwe golfbaan. „Het is veel belovend,"
zegt één van de leden enthousiast. Nu moeten ze nog nog
hun balletje slaan op de voetbalvelden.
Kwaliteit heeft Lancaster
hoog in het vaandel staan: „Wij
willen een erkende golfbaan
worden. Daarom willen wij voldoen aan de eisen van de Nederlandse Golf
Federatie
(NGF). De plannen tot nu toe
voldoen hieraan. Op die manier is de erkenning en het niveau hoger."

Slachtoffers
ramp te gast
in Zandvoort

Dorado. Zij toonden zich bereid de helft van de verblijfskosten voor hun rekening te
nemen."
In de voorbereidingsperiode is er veel contact geweest
met de gemeente Enschede.
Die gemeente heeft ook via
diverse hulpinstellingen de
gezinnen benaderd met het
vakantieaanbod.
Het Circus Zandvoort was
direct bereid mee te werken
en stelde voor alle kinderen
een verrassingspakketje samen met ondermeer een
bioscoopkaartje.
Het Circuit Park Zandvoort
organiseerde een rondleiding
op het circuit de Twentse
gasten. Van Buren: „Je kon
zien dat jong en oud zichtbaar genoot en de reacties
van de mensen waren hartverwarmend."
Aan het bezoek van de Enschedese families werd bewust geen ruchtbaarheid gegeven om hen echt een vakantie te kunnen geven.

Frans van Buren. Hij heeft familie in Enschede wonen
waardoor hij zich met het getroffen gebied nauw verbonden voelt. „Twee dagen later
ben ik in Enschede mijn moeder gaan bezoeken. Zij woont
aan de rand van het rampgebied. Wat ik toen allemaal
heb gezien, is met geen pen te
beschrijven. In de meest getroffen wjjk Roombeek leek
het wel een oorlogsgebied."
Na terugkomst heeft Van
Buren het college benaderd
met het verzoek een aantal
gezinnen uit het rampgebied
een vakantie aan te bieden in
Zandvoort. Hij kreeg van B en
W toestemming om het plan
verder uit te werken: „Ik heb
contact gezocht met Gran
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Hans van Pelt

Vanaf volgende week dinsdag houdt Roy Keur twee keer
in de week spreekuur in activiteitencentrum 't Stekkie.
„Daar ben ik voor het contact,
verder werk ik hier op het politiebureau. Ik verwacht niet dat
het meteen storm zal lopen.
Indien er weinig animo voor is,
ga ik gewoon op mijn fiets wat
door de wijk rijden en afspraken maken. Na verloop van tijd
kunnen we pas echt gaan Mjken hoe we de gebiedsagent
vorm gaan geven. Dit is nog
maar een experiment."

GielenbüZFMPtes

ZANDVOORT - ZFM Plus,
het seniorenprogramma van
de Zandyoortse omroep, besteedt vrijdag 3 november aandacht aan het twaalfeneenhalfjarige ambstjubileum van notaris Gielen. In een gesprek
met Jelle Attema senior vertelt
de notaris over hoe men in zo'n
ambt terecht komt, aan welke
voorwaarden men moet voldoen en wat er in de loop der
jaren allemaal is veranderd.
ZFM Plus wordt uitgezonden
tussen 11 en 12 uur en is te
Tessa van Egmond beluisteren via de kabel op FM
105 en via de ether op FM
106.9.

Honkballmuppei

ZANDVOORT - De honkbalknuppel van een 19-jarige
Haarlemse automobilist is
zondagnacht in beslag genomen. Hij werd staande gehouden in de Kostverlorenstraat
omdat hij reed met zijn mislichten aan. Toen de Haarlemmer het portier van de auto
opende, zagen politieagenten
een houten knuppel naast zijn
stoel liggen. De knuppel is in
beslag genomen.
ADVERTENTIE

Bram Krol, beheerder van het vernieuwde Zandvoorts Museum: „Wie weet hebben de mensen nog tips
of suggesties van dingen die beter of totaal anders kunnen"
Foto Karin Schut

Oude historie steekt in
nieuw ontworpen jasje
ZANDVOORT - „We hebben geprobeerd een open
sfeer te creëren," vertelt
Bram Krol, beheerder van
het Zandvoorts Museum, opgetogen. Het Zandvoorts
Museum is vanaf vandaag
(woensdag) eindelijk voor
het publiek geopend. Tijdens
deze proefopstelling krijgen
belangstellenden de kans
hun kritische blik op het gerenoveerde museum los te laten. „Wie weet hebben de
mensen Mg tips of suggesties van dingen die beter of
totaal anders kunnen."

uur.

s

meer tijd aan kunnen besteden."
Het experiment gebiedsgebonden werken moet na ongeveer eenjaar resultaat hebben.
Om dit te kunnen meten gaat
er binnenkort een enquête
rond in de wijk. „Hierop kunnen de mensen zelf invullen
wat ze belangrijk vinden. En
aan de hand daarvan kunnen
de resultaten gemeten worden. Indien er verbetering optreedt dan kan voor het gebiedsgebonden werken structureel mankracht vrijgemaakt
worden, zodat ook andere wijken kunnen volgen."

Golfbaan al bijna 'uitverkocht'

Ongeval met alcohol

OOK GOLFEN

ZANDVOORT - Mensen in
Nood zamelt dit najaar kleding
in voor hulp aan straatkinderen en kinderen in krottenwijken in Latijns-Amerika.
De kleding, schoenen, huishqudtextiel en dekens kunnen
vrijdag 17 en zaterdag 18 november in stevige zakken worden ingeleverd op de volgende
rnleverpunten: vrijdag tussen
Koy Keur
19 en 20.30 uur: Nederlands
wordt de eerste Hervormde Kerk op het Kerkgebiedsagent
plein, Vrijzinnige Geloofsgevan Nieuw
meenschap NPB in de BrugNoord
straat, Gereformeerde Kerk
aan de Julianaweg, Nicolaas
Foto: Karin Schut
Basischoolin de Prof. Zeemanstraat en de Rooms-Katholieke Kerk aan de Grote Krocht.
Zaterdag tussen 10 en 13 uur:
Nicolaas basisschool en de RK
Kerk.

t

Vervolg van voorpagina

ADVERTENTIE

ZANDVOORT - Vanaf l november zijn de openingstijden
van het zee-, strand- on juttersmu-Zee-um gewijzigd. Het
museum is 's woensdags geopend van 13.30 tot 10 uur. Zaterdag en zondag zijn de openingstijden van 12 tot IC uur.
Per l november is er ook een
nieuwe kleine themapresentatie te zien. Dit keer is het thema: 'Wat je vindt dat had je
gedroomd'. Tot de zomertijd
weer begint zijn er voorwerpen
en objecten te zien die gemaakt zijn van en met gejutte
spullen. Het museum is te vinden in het gebouw de Rotonde
aan de Oude Strandweg. Voor
bezoek op overige dagen of reserveringen voor groepen: tel.
06-169.400.45.

Kledingactie voor
straatkinderen

Vrouw steelt
schoenen en lingerie
ZANDVOORT - Een circa
dertigjarige vrouw heeft vrijdagavond omstreeks zes uur
personeel opgelicht van een
schoenenwinkel aan de Kerkstraat. De vrouw, die een kind
in een kinderwagen brj zich
had, vroeg verschillende soorten schoenen te passen en wilde vervolgens afrekenen met
Amerikaanse dollars. Toen dat
niet ging, verliet ze de winkel
om met een ander betaalmiddel terug te komen. Dat gebeurde niet. Na haar vertrek
bleek zij drie paar schoenen ter
waarde van 877 gulden te hebben meegenomen.
Vervolgens bleek een vrouw
met hetzelfde signalement ook
personeel van een lingeriewinkel aan de Oude Groeimarkt
op een soortgelijke manier te
hebben opgelicht. Hier nam zij
een lingeriesetje en een mobiele telefoon weg.

Openingstijden
museum

Dat de renovatie van het museum niet van een leien dakje
is gegaan, daar kan Bram Krol
alles over vertellen, maar dat
doet hij liever niet. Hij houdt
het kort: „De aanhouder wint."
Veel liever praat hij over het
resultaat en de inzet van de
vrijwilligers die „dag en nacht
zijn bezig geweest".
„Alles wat je ziet aan inrichting, is door ons zelf gedaan.
Normaal gesproken huur je
een bureau in dat alles voor je
regelt, maar daar hadden wij
geen geld voor. Toch zijn we
erg tevreden met het resultaat
en we hopen dat de bezoekers
het ook mooi vinden."
et museum had eigenlijk begin
dit jaar opgeleverd moeten
worden. Door bouwvertraging
zijn de dingen tot spijt van
Krol anders gelopen. „Half oktober was de aannemer er pas
uit. Ondertussen zijn wy aan
de slag gegaan, anders hadden

we in november nog niet open
gekund."
Het resultaat mag er dan ook
wezen: de vertrekken van het
museum zijn ruim opgezet. De
lichte houten vloeren en de
maagdelijk witte wanden maken het kleine museum ruim,
licht en open. Krol: „We hebben geprobeerd een open sfeer
te creëren en de ruimte zo efficiënt mogelijk geprobeerd te
benutten."

Zandvoorts
Museum heropent
haar deuren
Wel staan de museumvoorwerpen wat dicht bij de mensen. Dat maakt bijvoorbeeld
de stijlkamers kwetsbaar. „De
mensen kunnen, als ze dat willen, overal bij," erkent Krol.
„We hopen dat ze snappen dat
dat niet mag. De praktijk zal
het uitwijzen. Anders moeten
we maatregelen treffen."
De bezoekers kunnen er zelf
voor kiezen hoe ze hun reis
door het verleden willen aanvangen.
„Vlak
bij
de
ontvangstruimte hangt een
plattegrond van het museum
aan de wand. Met kleurtjes zijn
de verschillende vertrekken
die een ander geschiedenistijdperk inluiden aangegeven.
Zo hoef je niet meteen bij de
allereerste ontstaansgéschiedenis van Zandvoort te beginnen maar wil je bijvoorbeeld
meteen doorlopen naar de ex-

positieruimte."
Ook opvallend is dat de collectebus ('Met uw bijdrage
kunnen we de historie van
Zandvoort levend houden') is
verdwenen. „De opbrengst van
de collectebus besteedden we
altijd aan kleine zaken zoals
het laten drukken van ansichtkaarten. Nu moeten bezoekers
na de officiële opening 2,50 gulden entree betalen. Dit was
een wens van de gemeente
aangezien ze momenteel krap
bij kas zitten. Maar vergeleken
met andere musea is dit nog
niets hoor."
Het museum is een leuke
trekpleister voor iedereen die
geïnteresseerd is in de geschiedenis van Zandvoort. Te zien is
de eerste vuurboet, het originele mannetje dat altijd heeft
uitgekeken over het Gasthuisplein op het 'Gasthuis' maar
ook allerlei replica's van gebouwen hoe mooi Zandvoort
vóór de oorlog was.
Op zolder heeft Krol een
mini-bibliotheek ingericht met
alle literatuur over Zandvoort.
„Er staat een grote tafel en een
kopieerapparaat zodat bijvoorbeeld
kinderen voor
school een werkstuk over de
geschiedenis kunnen maken.
Verder beheren wij ook het fotoarchief van de gemeente
Zandvoort. De foto's die binnenkomen, selecteren we en ze
worden op zuurvrij materiaal
herdrukt. Voordat we ze opbergen, worden ze op de computer gedigitaliseerd. Dus ook
via de computer hebben de
mensen inzage in het gemeentearchief."
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Trust a few
Fear the rest
s) Patrick Stcwan
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ZANDVOORT
IN CONCERT:

Gasthuisplein 10 - Zandvoort -Tel. 023-571 46 38
De kleine kaart is verkrijgbaar van 10.00 tot 16.30
Belegde broodjes:
Jonge kaas
Oude kaas

4,00
4,75

4,75

Ham
Gebakken ei
Ei/Tomaat
Kroket (Kwekkenboom)
Ossen worst
Bal (huisgemaakt)

3,25
4,25
5,25
5,25
6,50

m© @©
Want een Bmgman badkamer kent geen verrassingen. Of het moeten prettige verassingen
zijn. Zo is elke badkamer gebaseerd op een perfect advies en samengesteld uit de beste ma-

Tosties:

terialen. Hoe wij dat zeker weten? Elke keer weer? Door onze scherpe controle af fabriek en

Ham/Kaas
Kaas/Ossenworst
Kaas/Tomaat
Hawaii
Pizza

streng geselecteerde toeleveranciers. U ziet maar weer. Alles kan met Brugman.

4,50
4,75
4,50
5,50
5,50
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Uitsmijter: Kaas/Ham of Spek
Ham en Kaas
Omelet: Kaas of Ham

Stijlvolle complete witte
badkamer. Inclusief hoekbad,
greeploos meubel 130 cm breed
met dubbele wastafel, wandcloset en kranen. Meerprijs

minuten

kleur pergamon 450,-.
Specialiteiten:
Waldcorn bol met brie, honing en walnoot (uit de oven)
Ciabatta met carpaccio, pesto, sla en pijnboompitten
Stokje gerookte kip, tomaat, en Guacamole
Wrap met kalkoenfilet, Guacamole, creme-fraiche en sla
Club-sandwich met kalkoenfilet, sla, tomaat, komkommer,
spek en mayonaise
Stokje kip diablo (hete kip)
Stokje toscane met kaas, salami, ui, tomaat (uit de oven)
Caesarsalade
Tomatensoep
Kaassoep

Actieprijs

9,50
11,00
8,50
9,25

ƒ<
Presentatie: Jeröera van der Boom

10,25
8,50
9,50
15,00
7,50
9,50

Frans designmeubel. Leverbaar
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in diverse gelakte frontkleuren
in combinatie met een luxe
'wastafelblad. Breedte 130 cm.

l , r_i >^tó

Pannenkoeken:

Actieprijs

Naturel (suiker en stroop)
Kaas of spek

8,50
9,50
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onderstreepte filialen
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ZONDAG
GEOPEND

Restaurant "Queenie"

van n.oo -17.00 uur
Hulst 12.00 -18.00 uur

KEUKENS & BADKAMERS

Kerkplein 8

Gedurende de herfst- en winterperiode serveren wij u diverse wintergerechten vanat ƒ 19,50
alsmede wildgerechten - haas fazant - patrijs - hert
Een wekelijks wisselend verrassingsmenu van zeven gangen in een
gezellige ambiance, een avondvullend programma a ƒ 85,00 voor
twee personen.
= CLASSIC DINER =

alsmede in het weekend het
wildmenu a ƒ 67,50 =
Voor reserveringen s.v.p. telefoon
5713599 en vraagt u naar Anwar of
Brendalie.

Adres: Burg. Engelbertsstraat 30
2042 KN Zandvoort
Tel.: 023-5739278 / Fax: 023-5739266
Mobiel: 06-20417776

* beveiligingsinstallaties
* camerabewakingssystemen
* brandmeldinstallaties
* elektrotechnische werkzaamheden

A L L E S

KAN

MET

B R U G M A N

NPB

VERKOOPMIDDAG
Zaterdag 4 november a.s.
van 2-4 uur.
Gebouw NPB, Brugstraat 15,
Zandvoort.

Véél verrassingen!!! ???
Zie elders in deze krant.

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !

BESTE ADVIES E22? BESTE DEAL
BESTE MATERIAAIIOQC/O BESTE GARANTIE
ALKMAAR. ALMERE. AMERSFOORT. AMSTERDAM, ARNHEM. ASSEN, BREDA,
CAPELLE A/D ITSSEL, DEN BOSCH*, DEN HAAG. GOES. GRONINGEN, HEERLEN,
HENGELO, HOOFDDORP. HULST, LEEUWARDEN. MUIDEN*, NUMANSDORP,
ROERMOND. ROOSENDAAL, SON/EINDHOVEN. SPIJKENISSE* TILBURG,
UTRECHT. ZAANDAM, 2OETERWOÜDE. ZUTPHEN, ZWOLLE.
Uitsluitend Keukenshowroom. Voor de openingstijden kijk op Internet, of bel onsfilaal.
Kijk voor adressen in de~Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl
Actie geldt van i november t/m 9 december 2000. Vraag naar de actievoorwaarden- .
•
in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden
\L

Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig
voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig
een kopieerapparaat.
Yale Nederland B.V., de Nederlandse dealer van Yale
vorkheftrucks en magazijntrucks, zoekt voor de
regio Groot Amsterdam een enthousiaste, ervaren
en zelfstandig opererende

Kwaliteit en Maatwerk

SERVICEMONTEUR
BUITENDIENST

in aluminium & kunststof kozijnen

die onze servicedienst op representatieve wijze
vertegenwoordigt en zorgdraagt voor een vlekkeloze
en optimale uitvoering van de onderhouds-, inspectieen reparatiewerkzaamheden, waarbij een intensief
contact met onze relaties noodzakelijK is.

V E R P L E E G H U I S EN REACTIVERINGSCENTRUM

istelhof
Amstelhof is etn van de
grootste verpleeghuizen in
Amsterdam. Gevestigd in
een monumentaal pand in
het centrum van de stad zorgen 430 medewerkers voor346 somatische en.. ,'
psychogeriatrische cliënten."
Hlerzijn 22" zorginstellingen^
bij aangesloten.

Voor bijna iedere situatie is kunststof of
aluminium tegenwoordig een goede oplossing Uiteraard zijn onze kozijnen smaakvol
en verantwoord bij een mocierne archilectuur. Moar ze zijn oolc geschikt bij oudere
woningen, waar het nauw aankomt op de
juiste kleurstelling en het behoud van sfeer,
warmte en authenticiteit.

Ons bezoekadres:
'
Amstt! yr,
wig £J Amsterdam,
e-mail: pt%p@amstethof.nl
website: mnv.amstelhof.nl
-,
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Kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien en dak ka pellen

[Tf

Eigen fabricage

l^JT

VKG-Garant [verzekerde garantie)

\^f

Financiering middels het Schipper Kozijnen Maatwerk Plan

\qf Werkgelegenheid voor vakbelwanie mensen
[Zf

Showrooms in diverse vestigingen, kom bij ons langs of bel.

KOZIJNEN

ALUMINIUM » KUNSTSTOF'

*'I20»
Middclwcg 11-13, 1716 KB Opmcer

KoUIin««e« 91), 9723 HL Groningen

Bindcrij l/s, 1185/.H Amstelveen

0226-351390

050 - 5736757

020-4418195

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 lot l S.00 uur. zaterdag van 10.00 lol 16.00 uur. donderdag koopavond

Gezocht:

innovatieve teamleiders
Hoge beloning: FWG 45!
Is jouw motto teambuilding?
Amstelhof bouwt aan de toekomst. In onze dynamische en boejende organisatie zijn
allerlei veranderingen gaande. Organisatiebreed is er een cultuuromslag ten aanzien
van het werken en het denken in de zorg. Binnen de psychogeriatrische afdelingen
werken wij hard aan de ontwikkelingen van kleinschalig wonen. Naast de reguliere
somatische zorg, hebben wij op de somatische afdelingen speciale zorgcategorieën,
zoals hartrevalidatie, CVA-revalidatie, coma-en beademingszorg. Vindt u het belangrijk om mee te denken over en mee te werken aan moderne ouderenzorg? Op een
afdeling naar uw keuze kunt u aan de slag als teamleider.

Wij vragen:
• een opleiding Voertuigtechniek of gelijkwaardig
• bewezen praktijkervaring in het onderhouden van
intern transportmaterieel/vrachtwagens
• kennis van hydrauliek en elektronica
• woonachtig in de regio.
Wij bieden:
• een aantrekkelijke, afwisselende en zeer zelfstandige
functie
• een representatieve servicewagen
, • een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• een korte en gedegen interne opleiding.
Interesse? Stuur dan uw sollicitatiebrief met CV t.a.v.
mevrouw G. Stam, afdeling P&O. Voor meer informatie
kunt u bellen met 010 - 248 56 30.

Nederland!
Postbus 129, 3130 AC Vlaardingen.

Inspirerende zorgideeën
Onze inspiratie heeft geleid tot onder meer individuele carrièremogelijkheden,
coachende stijl van leidinggeven, evv-schap en flexibiliteit. Wij zijn benieuwd waar
uw inspiratie toe leidt! Wij zoeken teamleiders met een diploma voor verzorgende
(niveau 3) of verpleegkunde A, 8 of Z, bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding. Heeft u veel ervaring en bent u toe aan een nieuwe carrièrestap?
Dan biedt Amstelhof u in de functie van teamleider de mogelijkheid om o.a. een
managementopleiding te volgen.
FWC 45
Vanwege de herwaardering van onze functies, wordt de functie van teamleider ingeschaald in salarisschaal 45, waarbij het maximum fl. 4.974,- bedraagt bij een fulltime dienstverband. Amstelhof is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoeren
beschikt over eigen parkeergelegenheid.

Informatie & sollicitatie
Voor informatie kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Personeel &.
Organisatie, tel: 020-5550799 of stuur een e-mail naar p&.o@amstelhof.nl.
Hier kunt u ook een sollicitatieformulier opvragen of schrijf een gemotiveerde brief
met cv naar: Mobiliteitsbureau, o.v.v. vacaturenummer 184, Postbus 67004,
1060 JA Amsterdam.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of Eric Nijssen 020 - 562 3465

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Vcrkoopmiddag
ZANDVOORT - De jaarlrjkse verkoopmiddag van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
wordt zaterdag in gebouw De
Brug gehouden. Naast handwerken, boeken en kinderspeelgoed zijn er ook aardige
cadeau-artikelen te koop. De
opbrengst van deze verkoopmiddag is bestemd voor het
project 'Kinderen in de knel'.
De toegang is gratis en de verkoopmiddag duurt van 14 tot
16 uur.

Ophof exposeert

ZANDVOORT - In de Styikamer wordt zondag de expositie geopend van Alfred H.
Ophof. Het gaat om schilderüen op doek in olieverf. Ophof
(1942) voelt zich vooral een
magisch realist. Hij houdt zrjn
toeschouwer een vervormde
spiegel voor en zet het dagelijkse leven, soms met bijbehorende humor, in een contrasterende omgeving neer. Helder
en krachtig weergeven in primaire kleuren. De expositie
duurt tot 6 januari 2001. De expositie wordt om 16 uur geopend.

Contactkring Alzheimer

ZANDVOORT - Alzheimer
Zuid-Kennemerland
houdt
donderdag 2 november de
maandelijkse
contactkring
voor verzorgers van dementerenden. Doel van de bjjeenkomst is het vinden van een
luisterend oor, het uitwisselen
van ervaringen en het bieden
van ondersteuning. De bij eenkomst vindt plaats in de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg 34. Voor meer informatie: tel. 023-528.9221. Voor
vervoer naar de bibliotheek of
indien men vervanging nodig
heeft om de bijeenkomst bij te
kunnen wonen, kan contact
opgenomen worden met het
Welzijnscentrum Zandvoort,
tel. 571.7373.

Familieherfsttocht

ZANDVOORT - Een boswachter van Natuurmonumenten houdt zaterdagmiddag een drie uur durende wandelexcursie over het landgoed
Koningshof. Voor deze excursie geldt een verplichte aanmelding met naam en telefoonnummer bij het excursieinformatienummer van het nationaal park, tel. 541.1119. Voor
leden van Natuurmonumenten
is de deelname gratis, niet-leden betalen 5 gulden.

Excursie Elswont
ZANDVOORT - Mieke Wil-

mink geeft zondagmiddag
voor een landgoedexcursie op
Elswout in het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. . Voor
deze excursie geldt een verplichte aanmelding. Tijdens de
anderhalf uur durende rondleiding geeft Wilmink uitgebreid
informatie over de geschiedenis, de cultuur en de natuur
; van het landgoed. Voor deze
: wandeling ligt het verzamelpunt bij de witte bank meteen
! achter het Poortgebouw van
de Staatsbosbeheer ingang.
l Deelnamekosten yan deze ex; cursie bedragen vijf gulden en
i 2,50 gulden per kind.

Schelp is kasteel met badkamertegels
V

ANAF DE Schelpenstraat, dat niets meer
dan een verbinding
vormt tussen de Haarlemmerstraat en de Gerkestraat, doemt het flatgebouw
van de Schelp op.
Mysterieus torent het ver
boven de weg uit, als een modern kasteel met de wegen
rondom zich als slotgracht.
Want wie waagt zich zomaar
naar boven? Als je er niet
woont, wat heb je daar dan te
zoeken? Zullen de bewoners je
vriendelijk groeten, of dulden
ze geen pottenldjkers? Tenslotte leven zij hoog en droog
in een gemeenschapje op een
berg, waar je niet zo makkelijk
een blik tussen de gordijnen
door werpt.
Binnenkomen in de flat is
ook geen gemakkelijke opgave.
Maar door iemand aan te spreken, die toevallig op bezoek
komt, lukt het wel. Er vindt
een introductie plaats by Jos
op de vierde. Eenmaal uit de
lift wacht de bizarre aanblik
van de gemeenschappelijke
ruimte beneden. Immense
bloemenbakken groeien aan
stalen kabels naar beneden.
Het doet denken aan de duizelingwekkend lange touwen,
waaraan de neppieten in de
Bijenkorf in Amsterdam, geduldig heen en weer klauteren.
Ook de hoogte en de grootte
van de het gat naar beneden
zijn vergelijkbaar. Alleen is er
hier geen geluid, totale stilte,
en het is schemerig.
Een blik over de balustrade
leert dat de begane grond is
betegeld als een grote badkamer, wit met blauwe tegeltjes
met als hoogtepunt de letters
EMM van de lokale woningbouwvereniging.
Langs de voordeuren loopt
een galerij, met kleine bruggetjes naar de overburen. „Het is

net de luchtplaats van de gevangenis," merkt Jos fijntjes
op. Hjj weet dat er meer alleenstaanden en ouderen in het gebouw wonen. De hoekwoningen zijn groter en daar zitten
de meeste gezinnen. Hij heeft
totaal geen last van gehorigheid van de huurwoningen.
„Zelfs een wasmachine of een
stofzuiger is hier niet te horen.
Vertel mij van welk huis je dat
kan zeggen," zegt hij tevreden.
Met de buren is er geen innig
contact, maar men groet elkaar vriendelijk. „Ik drink wel
eens een borrel met de buurvrouw. Zij aan de ene en ik aan
de andere kant van de balustrade."
Scheers noemt zichzelf een
echte flatbewoner. „Ik ga hier
niet meer weg, behalve als ik 10
miljoen win, dan koop ik er een
aan de Rotonde met uitzicht
op zee."
„Het komt me hier echt de
strot uit," zegt Theo Paree, die
al dertien jaar op de eerste verdieping woont. Zijn huis is in
onorthodoxe kleuren geschilderd met als hoofdtinten helrood en felgeel. Boeddhabeelden en abstracte kleurige
schilderijen sieren het appartement. De ramen zijn beschermd tegen inkijk door aangeplakte glas in loodraampjes.
„Als ik het raam open, kijken
er zo'n drie a vier gezinnen in
mijn snoet," zegt hij heftig en
terwijl hij naar de overzijde
beent, naar de open keuken:
„Ik kan hier het raam niet
openzetten want dan hoort de
hele flat letterlijk wat ik tegen
mijn bezoek zeg en ik hoor alles vanaf de galery, dus dan
maar de hele week in de hacheelucht."
„Ik heb tot tien uur in de
ochtend zon, dus op nüjn balkon zit ik niet. De huren zijn
vijfhonderd gulden opgeslagen

Koekoe
Koekoe? De medewerkers
van het dierentehuis hebben
deze zes. j aar oude hond niet
zelf zo genoemd. Zou het een
verbastering zijn yan koekje of
misschien afgeleid van zijn
kleur vacht? Deze zwart-witte
kruising border collie Ijkt niet
eens op een koe. Hoe dan ook
een aparte naam.
Zijn gedrag is minder apart
dan zijn naam, gelukkig. Een
leuke hond: lekker sociaal met
andere honden en met katten
zal het ook wel klikken. Koekoe's gedrag naar mensen toe
is uitermate vriendelijk. Toch
is Koekoe (nog) niet helemaal
prohleemvrij. Oké, hij is goed
gezond, maar kwam behoorlijk verwaarloosd in een collega-asiel terecht. Een vlooienallergie van hier tot ginder. Nu,
nadat zijn vacht bijna volledig

hersteld is en hij er heel wat
beter uitziet, is het zaak om de
vacht vrij te houden van vlooien. Doet de baas dit, dan is er
niets aan de hand.
Koekoe is te gast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net als alle andere loges, een nieuw thuis. Informatie: Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat
5, tel. 571.3888.

;
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i Olieverfbloemen

ZANDVOORT - De olieverfschilderijen vn Gabriela van
Stroe zullen vanaf l november
in het Golden Tulip Zandvoort
te bewonderen zijn. Het thema
i van de expositie is bloemen en
| duurt tot 31 maart 2001.
Danny, Lionel en Elvis
ZANDVOORT - Café Shooters staat dit weekend in het
teken van live-optredens. Vrydag is het naast DJ Frans niemand minder dan Danny Lukassen die voor het live enter; tainment komt zorgen. Veri spreid over de avond geeft hij
: korte optredens van 15 minu! ten. Zondagavond komt Rpn
: Wijnaard, de Nederlandse Ldonel Ritchie, optreden. Hij
neemt voor deze avond de eni' ge echte 'Elyis Presley' mee.
De toegang is het hele weekend gratis.

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.

Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(CPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Na 20
uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe l en don 2 november
geldt: avonddienst (18-20 uur)
Zeestraat Apotheek, (tijdeujk
gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a, 5713073. Voor vrij 3
tot en met don 9 november

geldt: avonddienst (18-20 uur)
en weekenddienst (zat. 1112.30 en 17-18, zon. 11.30-12.30
en 17-18) door de Zandvoortse
Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185. In het weekend is de
Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en zondag de
hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

$

Periode 21-27 oktober
Overleden: Margien Steetskamp (75); Jacob Koper (76); Johann
Wilhelm Vermaas (70).

de badplaats door
Bijzondere tweelingen
Greta Koper-Molenaar schreef de redactie een brief waarin ze
reageert op de rubriek 'Tweelingen' van onze correspondente
Marleen Grotenhuis. 'Met meer dan gewone belangstelling volg
ik de artikelen reeks over tweelingen die, of in Zandvoort geboren, dan wel woonachtig zijn. Mijn belangstelling naar tweelingen is groot en wel omdat ik zelf een moeder en grootmoeder ben
van een tweeling. Wat mij echter opvalt is, dat er bijna geen
sprake is van echt Zandvoortse achternamen, terwijl onze tweelingen stammen uit oud Zandvoortse geslachten. Te weten mijn
man Arie Koper, overleden in 1994, en de vader van mijn tweelingen.'
'Ook wil ik wijzen op de bijzonderheid van tweelingen in een
gezin, waarvan de helft van een tweeling ook weer moeder is van
een tweeling. Allemaal vrouwen overigens. Naar mijn weten is
dit fenomeen in mijn naaste kring nog eenmaal voorgekomen.'
Dat er weinig Zandvoortse namen voorkomen in de eerste drie
afleveringen van de tweelingenserie wordt in de laatste twee
afleveringen ruimschoots goedgemaakt.
Theo Parree op zijn balkon: „Als ik naar buiten kijk, kijken er zo drie a vier gezinnen in mijn snoet"
Foto André Lieberom

en met Noordoostenwind heb
ik een koude douche," vervolgt
hij zijn tirade. „ Dat is toch
belachelijk dat zo'n vijftig gezinnen afhankelijk zijn van één
waakvlammètje?"

Hij trekt geëxalteerd een la
open en legt zijn hand erin:
„Moet je voelen hoe heet het
hier is. In de zomer is het hier
niet uit te houden."
„Nee, ik wil hier echt weg.
't Liefst naar Noord, lekker
rustig en dan kan ik zo de dui-

nen in lopen," zegt hij zeker
van zijn zaak.
De inkijk bij onder andere
het appartement van Paree
wordt veroorzaakt door de
lage koopwoninkjes die rond-

om de Schelp lopen. De kleine
bungalows hebben alle een
voortuintje en worden dubbel
bewoond.
„Het is hier inderdaad heel
klein, er is bijvoorbeeld geen
bergruimte," zegt Selda Halderman, wijzend op een gigan-

ZANDVOORT - Het wordt
behalve 'santé' ook weer 'bon
appetit' bij La Bastille. Want
de keuken zal weer een belangryke rol gaan spelen in het
café. ,,Tot een uur of elf serveren wij heerüjke specialiteiten
en een gevarieerde daghap. En
daarna wordt het feesten. Het
heet niet voor niets eet- en
feestcafé," vertellen de nieuwe
uitbaters Eef en zoon Louis
Westers enthousiast. Vandaag
(woensdag) opent La Bastille
in de Haltestraat 58 opnieuw
de deuren.
„Eigenlijk ben ik opgegroeid
achter de bar," vertelt Eef (44).
„Mijn ouders hebben altijd een
café gehad in Amsterdam. Als
klein knulletje mocht ik de glazen spoelenen vanaf mijn yeertiende heb ik al menig biertje
getapt. Tot mijn 24 jaar heb ik
bij mijn ouders in de zaak gestaan. Toen mijn zoon Louis
werd geboren, wilde ik toch
een wat huiselijker leven."
De bar werd verruild voor
een toonbank in een viszaak,
want Eef werkte vervolgens zeventien jaar lang by een visgroothandel en stond in de bijbehorende viszaak.
„Maar ja, het bloed kruipt
toch waar het niet gaan kan,"
lacht Eef. „Ik miste dat gezelUge contact met de klanten en
ben weer als barkeeper gaan
werken bij een café hier in
Zandvoort. Maar een eigen
zaak hebben is altijd mijn
wensdroom geweest."
„In de zomer is het balletje
gaan rollen. Ik heb hier al een
maand of twee meegedraaid
en eigenüjk sta ik nu te popelen om echt te gaan beginnen."
Voor zoon Louis (18) lag eigenlijk een sportieve toekomst
in het verschiet. „Ik speel al
vanaf dat ik kan lopen tennis
en de laatste jaren op het
hoogste jeugdniveau bij tennisvereniging Amstelpark,"

tische sporttas midden in de
kamer met daarin haar hockeykeeperstenue. Toch is ze
blij met haar starterhuisje,
waarin ze het zelfs zal wagen
om vanaf december te gaan samenwonen. Waar er tien jaar
geleden nog slechts vijftigduizend gulden hoefden neergeteld te worden, moet er nu al
249 duizend piek uitgetrokken
worden voor de mini-appartementjes. De achterdeur geeft
toegang tot weer zo'n onverwacht grote ruimte, de binnentuin.
„Er heerst hier in de zomer
zo'n gezellig vakantiesfeertje.
De huisjes worden vaak verhuurd en sommige mensen gebruiken het ook alleen maar
voor vakantie. Dan ruikt het
hier naar barbecue en spelen
er veel kindertjes buiten,
's Winters kan het heel stil zijn,
maar dat is ook heerlijk."

ZANDVOORT - Eet en
Peest Café La Bastille heropent vanaf vandaag (woensdag) de deuren aan de Haltestraat 58. Het café wordt nu
gerund door vader Eef en zoon
Louis Wesser. Zij programmeren feestmuziek, rock & roll,
house en af en toe Amsterdams repertoire. Vanavond
staat er voor de bezoekers een
hapje en drankje klaar en is er
een optreden van Sjaak Verkade. Voor de liefhebbers is er
ook een verrassingsoptreden.
Eet en Feest Café;La Bastille is
elke dag geopend van 16 tot 3
uur.
l

m.

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26,2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,

of Faxen:023-5730497.

vertelt Louis.
„Maar de top is voor maar
heel weinigen weggelegd en
een Sampras zou ik toch nooit
worden. Ik ben van de ene op
de andere dag gekapt. Ik heb
ook geen racket meer vastgepakt na die beslissing. „Nou,
we hebben je wat op en neer
gereden zeg, naar die trainingen jaar in jaar uit," zucht pa
Westers.
Deze beslissing heeft uiteindelijk zo moeten zijn want nu
wordt La Bastille een heus familiebedrijf. Louis heeft een
jaar in een Amsterdams eet- en
feestcafé 'stage gelopen' en is
nu goed ingewerkt om zijn vader te helpen. „We hebben een
heel goede kok. Tot een uur of
elf kunnen de mensen kiezen
uit een gevarieerd menu en
daarna wordt het feesten. We
hebben iedere donderdagavond en zondagmiddag livemuziek en andere verrassende
optredens. Het wordt een heel
swingend geheel en vooral de
muziek zal voor ieder wat wils
zijn. Rock & roll, house tot af
en toe het Amsterdamse repertoire."
„Als je iets doet, moet je het
goed doen. We staan te popelen om te beginnen, we kunnen
nu in de winter een mooie aanloop nemen om onze koers uit
te stippelen. We drijven natuurlijk ook op de goodwill van
onze voorgangers. Daar zijn wij
blij mee en zullen de trouwe
Bastüle-klanten niet teleurstellen."

ZANDVOORT - „Iedere
moeder kent het probleem:
wat zullen wij nu weer verzinnen voor het komende kinderpartijtje," zegt José. Zy is de
eigenaresse van Bloemenshop
Parsley in het winkelcentrum
Jupiter.
Vanaf vandaag is het mogelijk om de verjaardag van uw
kind eens heel anders te vieren. Zij organiseert workshops
voor kinderen. Het is wel handig om ruim van tevoren te reserveren want de animo is nu
al groot.
„Mijn eigen dochter heeft jaren geleden al eens zoiets gedaan bij een vriendinnetje,"
vertelt José. „De vond dat zo'n
enig idee. Omdat ik zelf moeder ben, begrijp ik zo goed dat
je op een gegeven moment alles al gedaan hebt. Naar de
film, een keertje bowlen en
voor koekhappen lopen de kinderen tegenwoordig ook niet
meer warm. Nu bied ik de mogelijkheid voor het kinderworkshoppen."
„Het heeft bovendien ook
nog een educatief tintje. Want
is het niet heerlijk als de kinderen op zo'n speelse manier in
aanraking komen met alles
wat groeit en bloeit? Ik zal per
verjaarspartijtje zo'n zes kinderen kunnen hebben. Een
grote tafel komt dan midden in
de winkel te staan. Kinderen
houden van felle kleurtjes dus
daar zal ik zeker rekening mee
houden bij de materialen. Ze
gaan allemaai met een mooi
bloemstukje naar huis, ze krijgen een drankje. Bovendien
krijgt de jarige job na afloop
een leuke foto mee naar huis
waarop de gezellige middag is
vastgelegd."
Marleen Grotenhuis

Dappere wielrenners
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Tijdens de herfstvakantie vorige week hebben Zandvoortse
kinderen laten zien uit welk hout zij gesneden zijn. Aktiviteitencentrum en Circuit werkten samen om de kinderen een fietswedstrijd op het circuit aan te bieden. Door het ontiegelijk slechte
weer deden maar veertien kinderen mee, maar dat waren wel de
echte kanjers. Ze kregen dan ook allemaal een prijs.
Gelukkig was er in de vakantie ook veel binnen te doen. Zo
hebben zestien kinderen meegedaan aan de playbackshow in
het Aktiviteitencentrum. Winnaars waren Kim Kroon (1) als
Britney Spears met 'Lucky', Jamie-Lee Molenaar met Dewi en
Zoë Bakker (2) als K3 en Katinka en Charlotte Becker samen
met Sharon Spruyt (3) als Trijntje Oosterhuis en achtergrondkoor.
In de vakantie is ook de modeshow 'Vier Seizoenen' gehouden.
De jonge deelnemers hebben de hele dag gewerkt om hun eigen
kleding te maken die ze 's avonds vol trots konden tonen aan
ouders en vriendjes.

Jezus in Zandvoort

We blijven nog even bij de Katholieke kerk. De kerk is in de
maand november in allerlei vormen cultureel actief bezig. Op
zondag 19 november wordt het 'gevonden' schilderij van de 19eeuwse schilder Kruseman met medewerking van het Klezmer
Ensemble om 12.30 uur onthuld. Het schilderij dat zich tussen
de troep naast het orgel stond, is dankzij subsidie van het
Anjerfonds, de Mondriaanstichting en de gemeente Zandvoort
en diverse giften gerestaureerd door Hetty van Eeghen en krijgt
een vaste plaats in de Agathakerk.
Gelijk met de onthulling wordt ook de expositie 'Jezus in
Zandvoort' geopend. De houtsculpturen zijn gemaakt door Ren
Smeets. Tevens een aanrader op woensdag 29 november om 20
uur: dan geeft Jan van Lier een diapresentatie. Hij laat zien hoe
kunstenaars van verschillende tijden hun visie geven over 'Jezus
in de beeldende kunst'.

Cultuurkick

Heeft u nog niet genoeg cultuur opgesnoven? In de Galerie de
Stijlkamer van Marianne Rebel en Maaike Koper wordt op
zondag 5 november de expositie van Alfred H. Ophof geopend.
Het zijn schilderijen op doek in olieverf. En als de weergoden ons
goed gezind zijn en geen roet in de borsjt (Russische bietensoep) gooien, dan kunt u op zondag 5 november in de namiddag
naar de eenmalige gratis openluchtvoorstelling gaan op het
Gasthuisplein. Daar zal de succesvolle film vertoond worden
'Daar in dat land' van Lidia Bobrova, die ook aanwezig zal zijn.

Nog meer puzzelprijzen

Bezoekers aan de open dag van het 55-jarig Nieuw Unicum
konden deelnemen aan een puzzelprijsvraag langs de route.
Notaris Van Den Bos heeft de volgende winnaars getrokken uit
de inzendingen: Ernma van den Bosch uit Hillegom heeft een
bioscoopbon van Cinema Circus Zandvoort voor vier personen
gewonnen. Joke Auberlen uit Zandvoort heeft een diner gewonnen voor vier personen bij het Holland Casino in Zandvoort.
Namens Nieuw Unicum veel plezier met de prijzen.

Ezelsbruggetje

Bent u ook zo bezig geweest om allerlei klokken weer op tijd te
zetten? En vond u het ook zo verwarrend of de wijzer nu naar
voren of naar achteren moest? Om voor de volgende keer te
onthouden, een ezelsbruggetje: als het voorjaar is dan gaat de
klok naar voren en als het najaar is gaat de klok naar achteren.
Trouwens de klok van de Katholieke Kerk is dankzij een opmerking in het Zandvoorts Nieuwsblad vorige week weer correct
afgesteld.

CHINESE MEDICAL CENTER BV

Messen, knuppels en pistolen weg

Chinese Medical Center is gespecialiseerd in CHINESE KRUIDENGENEESKUNDE
(dermatologische, interne en gynaecologische klachten), acupunctuur en Tuinamassage. Deze therapieën worden gegeven door artsen-acupuncturisten (leden van
NAAV en NVA) en uit China afkomstige professoren.
Acupunctuurbehandelingen worden meestal deels vergoed door het ziekenfonds en
particuliere verzekeraars.
Daarnaast zijn wij ook een groothandel in Chinese kruiden en acupunctuurbenodigdheden.
Voor verdere informatie kunt u ons bellen: Amsterdam 020-6235060. Utrecht 0302518951. Email-adres: info@shenzhou.com Website: www.shenzhou.com.

Chinese Medical Center BV
Ramstraat 27A
3581 HD Utrecht
ma, di, dond. 10.00-17.30

kend. De kaasmand ter waarde van honderd gulden, beschikbaar gesteld door Tromp Winkel aan de Grote Krocht, is gewonnen door M. van Ijzenhoorn-Walters van Lennepweg 53/3. De
troostprijs, een prachtig herfstboeket beschikbaar gesteld door
Bloemenhuis J. Bluys in de Haltestraat 65, is gewonnen door: M.
Lemstra, Fahrenheitstraat 31, M.J. Schuiten, Hobbemastraat
24, J. Visser, Potgieterstraat 9 en G. van Duijn ook wonend in de
Potgieterstraat op nummer 16.
Veel plezier met jullie prijzen.

Bloemenshop Parsley
geeft kinderen
groene vingers

Hervormde Kerk: zondag 10 uur ds. mr. J.W. Verwijs. Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur mw. ds. J.P. den Heeten-Bouma.
Agatha Kerk: zaterdag 19 uur pastor D. Duijves, zondag 10.30
uur pastor D. Duijves. NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
zondag geen dienst. Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur ds. M.J.
Ridder, herdenking overledenen.

Geldersekade 67-73
1011 EK Amsterdam
ma t/m zat. 09.30-17.30

Prijswinnaars
Herfstpuzzel
De prijswinnaars van de Herfstpuzzel m deze krant zijn be-

Nelleke van Koningsveld

ADVERTENTIE

Nieuwe start La Bastille
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Gevarieerde daghap
speelt belangrijke
rol in La Bastille
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„De benedemvoningen lijken me een klein
hel, maar ik heb een fantastisch uitzicht,
dat is een verschil van dag en nacht,",zegt
Jos Scheers op zijn appartement in de
Schelp op de vierde verdieping.

Club Chateau programma

ZANDVOORT - Club Chateau heeft voor deze week weer
een spetterend programma op
het programma. Vrijdag worden er in 'Wild Pitch' groovesounds gedraaid door DJ Bas
(ZFM) en DJ Miquel (New
Dance radio) . Zaterdag draait
DJ Radical Roy (Next Generation) tijdens 'Alive and kicking' clubhouse. Club Chateau
is te vinden aan de Kosterstraat.

woensdag l november 2000

Vader Eeï Westers (links) en zijn zoon Louis laten de keuken weer een belangrijke rol spelen in La

Bastille

ZANDVOORT - De politie houdt van l tot en met 12 november een inleveractie voor vuurwapens. Mensen kunnen in die tfód
vuurwapens of munitie inleveren zonder voor het bezit ervan
gestraft te worden. Deze actie volgt na het succes van de inleveractie slag,- steek-, en stootwapens vorig jaar.
De politie wil met deze actie mensen er van bewust maken dat
het bezit van vuurwapens een vals gevoel van veiligheid geeft.
De vuurwapens worden na het inleveren onderzocht of zij bij een
schietincident gebruikt zyn. Want een strafbaar feit wordt uiteraard wél bestraft.

woensdag 1 november 2000

Weekmedia 17

Modern Bedrijf, Prettige Collega's
e
Goed Salaris, 13 Maand
Koninklijke Ahrend NV (circa 2000 medewerkers

deze functie kunt u contact opnemen met Nico Prins,

(ontvangst, beheer en uitgifte) op effectieve en efficiënte

en een omzet van € 419 miljoen/f 923 miljoen) verkoopt

manager Productontwikkeling, telefoon 020-4074216.

wijze. U geeft leiding aan de medewerkers van het
Centraal Magazijn (inclusief werkoverleg, functionerings-

meubelen en artikelen voor de inrichting van kantoren
en openbare ruimten. Ook wordt in eigen fabrieken een

V E R P L E E G H U I S EN REACTIVERINGSCENTRUM

Amstelhof k een van de
grootste verpleeghuizen in
Amsterdam. Gevestigd in
een monumentaal pand in
het centrum van de stad
zorgen 430 medewerkers
' voor 346 somatische en
psychogeriatrische cliénten.
Hier zijn 22 zorginstellingen
bij aangesloten.
Om bezoekadres:
Amstcl yt,
1018 EJ Amsterdam,
e-mail: pclj3@amstelhof.nl
website: www.afnstelhof.nl

breed assortiment kantoormeubelen gemaakt

Op zoek naar een nieuwe inspirerende werkplek? Wij zijn op zoek naar

Verzorgenden met pit!
Hoge befloning: FWG 40!
Aan de slag
Amstelhof bouwt aan de toekomst. In onze dynamische en boeiende organisatie
zijn allerlei veranderingen gaande. Organisatiebreed is er een cultuuromslag teri
aanzien van het werken en het denken in de zorg. Binnen de psychogeriatrische
afdelingen werken wij hard aan de ontwikkelingen van kleinschalig wonen. Op de
somatische afdelingen hebben wij speciale zorgprojecten, zoals hartrevalidatie,
CVA-revalidatie, coma-en beademingszorg.
De kandidaat
Bent u in het bezit van het diploma (zieken)verzorgende (niveau 3), bejaardenverzorgende, verpleegkunde A, B of 2, MDGO VP, MDCO VZ, MBO SPW, MBO IW
of thuiszorg C/D, dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Op een
afdeling naar uw keuze kunt u bij ons direct beginnen als (zieken)verzorgende of
bejaardenverzorgende!

Groepsleider Metaal en Lasserij m/v

gesprekken en ZV-begeleiding) en u geeft in brede zin

In deze functie bent u volgens planning en vast-

inhoud aan de ontwikkeling van het Centraal Magazijn.

gestelde kwaliteitsnormen verantwoordelijk voor de

U heeft een MBO/HBO werk- en denkniveau en
beschikt over leidinggevende en communicatieve vaardig-

Zo is Ahrend Produktiebedrijf Zwanenburg met

effectieve en efficiënte productie van metaal- en gelaste

ruim 200 medewerk(st)ers verantwoordelijk voor het

producten. U geeft leiding aan de medewerkers van de

heden. Naast kennis van magazijnbeheer heeft u kennis

ontwikkelen, produceren en distribueren van een

afdelingen Metaal en Lasserij (inclusief werkoverleg,

van administratieve organisatie en

omvangrijk

functioneringsgesprekken

en ZV-begeleiding) en zorgt

gegevensverwerking (in het bijzonder van het geïnte-

wanden en tafels ten behoeve van de nationale en inter-

voor een optimale inzet Daarnaast geeft u inhoud aan

greerde logistieke systeem Triton. Voor meer informatie

nationale markt

de technische, organisatorische en personele ontwikke-

over deze functie kunt u contact opnemen met Michel

ling van de beide afdelingen.

Claessens, manager Logistiek, telefoon 020-4074210.

programma van zitmeubilair, scheidings-

Bestandsbeheerder/tekenaar m/v

geautomatiseerde

U heeft een opleiding op MTS/HTS-niveau, tech-

Informatie/sollicitatie

In deze functie op de afdeling Productontwikke-

nisch inhoudelijke kennis van metaalkunde en verbin-

ling bent u verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding

dingstechnieken en leidinggevende ervaring en/of aan-

Ahrend Produktiebedrijf Zwanenburg is een

ten behoeve van speciaalwerk.

toonbaar leidinggevende capaciteiten. Verder heeft u bij

sterk innovatief bedrijf dat stevig in de markt staat en dat
gekenmerkt wordt door een 'no-nonsense-sfeer*. Heeft u

Concreet betekent dit het opzetten van routings

voorkeur ervaring opgedaan in een productiebedrijf en

en stuklijsten in de computer en het verrichten van

bent u innovatief en organisatorisch sterk. Voor meer

de kwaliteiten om één van deze posities succesvol in te

tekenwerkzaamheden.

informatie over deze functie kunt u contact opnemen

vullen, dan kunt u rekenen op een dynamische baan en

met Martin Vemout, manager Productie & Techniek, tele-

goede studie- en doorgroeimogelijkheden.

De basis hiervoor is een opleiding op MBOniveau (MTS) en affiniteit met administratie/geautoma-

foon 020-4074217.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar

tiseerde gegevensverwerking.

Ahrend Produktiebedrijf

Verder heeft u bij voorkeur kennis van productiebesturing en -processen. Voor meer informatie over

FWG 40 + dienstverband op maat
Bent u in bezit van een diploma op niveau 3, dan kunnen wij u FWC 40 aanbieden!
Hierbij bedraagt het salaris maximaal 4.528,- op basis van een full-time diertstverband. Afhankelijk van uw voorkeuren, kunnen wij u een parttime of een fulltime
dienstverband aanbieden. Overleg over de werktijden- en dagen is mogelijk.
Amstelhof is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en beschikt over eigen
parkeergelegenheid.

Groepsleider Centraal Magazijn m/v
In deze functie organiseert u de magazijnfunctie

ohrcnd

Informatie & sollicitatie
Voor informatie kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Personeel &.
Organisatie, tel: 020-5550799 of stuur een e-mail naar p&.o@amstelhof.nl.
Hier kunt u ook een sollicitatieformulier opvragen of schrijf een gemotiveerde brief
met cv naar: Mobiliteitsbureau, o.v.v. vacaturenummer 46, Postbus 67004,
1060 JA Amsterdam.

Zwanenburg bv, ter attentie

van Alice Derksen, afdeling Personeel en Organisatie,
Postbus 4, 1160 AA Zwanenburg.

Europe works with Ahrend

CIRCU5 ZANDVOORT

Zijn uw kinderen naar school? Wilt u weer aan het werk?
Voor de functie van (zieken)verzorgende zoeken wij ook

VAN INTERIEURVERZORGER tot
MILJONAIR!!!

Herintreders
Kom bij ons terug in de zorg!
Afhankelijk van uw achtergrond, ervaring en wensen kunnen wij u een opfriscursus
aanbieden en/of een vervolgopleiding. Spreekt u dit aan? Bel dan voor een sollicitatieformulier met het secretariaat van de afdeling Personeel £ Organisatie: 020-555
0799. Of schrijf een brief met cv naar het Mobiliteitsbureau, o.v.v. vacaturenummer
46, Postbus 67004,1060 JA Amsterdam.

Dat kan bijvoorbeeld als je je carrière begint bij
amusementscentrum Circus Zandvoort en het

interieur gaat verzorgen

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder m de

Hoewel de doorgroeimogelijkheden beperkt zijn, behoort groeien tot
algemeen medewerker amusementscentrum tot de mogelijkheid.
Na die functie roept de wereld en is het aan jezelf of je daar
gehoor aan geeft.

gemeenten Bennebroek,
Sloemendaal, Heemstede
en Zandvoort 800 Mede-

S<o rg yo pr j èz elf. Zo rsj ypö reen a n cl er.

werkers werken wekelijks
bi| ongeveer 1500

Het rooster ziet er als volgt uit:

cliënten Met verpleeg-en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van

Als je het een
uitdaging vindt om voor
anderen te zorgen,
kies dan voor de
zorgzaamste werkgever
in de zorg. Kies voor
Amsterdam Thuiszorg.
Daar vind je uitstekende
arbeidsomstandigheden,
veel vrijheid en volop
mogelijkheden om door
te groeien en van je
baan een loopbaan te
maken. Bij Amsterdam
Thuiszorg zorg je óók
goed voor jezelf.

Hou je wel van een uitdaging en vind je het leuk als geen
dag hetzelfde is? Ben je creatief en kan je improviseren? Wil je
werken in bruisend Amsterdam-Centrum? Heb je het diploma
Verpleegkunde-A en MGZ of HBO-V in je bezit? Dan heeft
Amsterdam Thuiszorg een baan voor je als

Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden

Ik werk als alphahulp bij ZorgBalans Thuiszorg en doe dat met
veel plezier.
Ik zorg ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven •
wonen.

van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.

Wijkverpleegkundige

Week

. ZorgBalans Groep.

Verantwoordelijkheden •
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit

Als wijkverpleegkundige bij Amsterdam Thuiszorg zorg je dat
jouw cliënten de allerbeste zorg krijgen en dat alle disciplines zich
zo goed mogelijk inzetten om ze zo lang mogelijk in hun eigen
huis te laten blijven. Je hebt de eindverantwoordelijkheid voor
het zorgproces in jouw regio. Een zware taak, maar ook een hele
leuke, omdat je met alle mogelijke mensen in aanraking komt.
Natuurlijk sta je er niet alleen voor: de begeleiding van
Amsterdam Thuiszorg is uitstekend.
Vind jij dat zorgen voor jezelf en voor je cliënten samengaan?
Bel dan (020) 573 24 64 en ontdek alles over het werken als
verpleegkundige in de wijk, de kinderopvang en de prima
pensioenregeling bij Amsterdam Thuiszorg.

Amsterdam
Thuiszorg
Bel voor een baan: (020)

573

24

de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Dinsdag

Woensdag

8.30 uur t/m

B.30 t/m

Donderdag Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Totaal

7.00 uur t/m

7.00 uur t/m

aantal ure'n

11. 30 uur

11. 30 uur

11. 30 uur

11. 00 uur

11. 00 uur

1.

3 uur

3 uur

3 uur

Vrij

Vrij

4 uur

4 uur

17

2.

3 uur

3 uur

3 uur

Vrij

Vrij

Vrij

Vrij

9

3.

Zie week 1 , enzovoort

Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen?
Wij zoeken enthousiaste alphamedewerkers, zowel mannen als
vrouwen, die willen werken bij (oudere) mensen thuis.
Als alphamedewerker bent u in dienst van de cliënt. U werkt
minimaal 3 uur per 14 dagen of maximaal 12 uur per week.

betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op

Maandag
8.30 uu r l/m

Het salaris is netto ƒ 16,52 per uur voor 23 jarigen en ouder.
Bent u ook gemotiveerd om dit werk te doen bel dan snel
naar onze alpha-afdeling telefoonnummer 023 - 521 34 21
(of e-mail: info@zorgbalans.nl)
Het enige dat ZorgBalans Thuiszorg van u vraagt is ervaring in
huishoudelijk werk en een dienstverlenende instelling.

ZorgBalans

U gaat gemiddeld 13 uur per week werken.
Wij zullen u een aantrekkelijk salaris aanbieden met prima
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt u telefonisch
contact opnemen met de personeelsadministratie van
CIRCUS ZANDVOORT op telefoonnummer 023-5719535

of
u schrijft een korte sollicitatiebrief met C.V. naar
CIRCUS ZANDVOORT
t.a.v. secretariaat
Antwoordnummer 301 (postzegel is niet nodig)
2040 VB ZANDVOORT

Thuiszorg
Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

64

Heb je op woensdagmiddag een
uurtje tijd?
wil je kranten bezorgen?

Amsterdam Thuiszorg. Je kunt er ook heel s°ed werken.

™ GK KRANTEN EN
FOLDERS BEZORGEN

Drukke ESPRESSO BAR/BROODJESZAAK
vraagt:
Een gemotiveerde en vakbekwame

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor folders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er
ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg
zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor
Jou al snel beginnen...

MEDEWERKER/STER
die na een invverkperiode de eigenaar
bij afwezigheid kan vervangen.
Tevens vragen wij
EEN WEEKENDHULP
uw reactie dagelijks telefonisch tot
17.00 uur tel. 020-6275697
na 20.00 uur tel. 023 - 5715270
of schiftelijk naar Caffé Solo,
Beurspassage 4, 1012 L W Amsterdam.
qfti'/.t'^ityi'.'.v- >•-: v-1; V'

feli&rlKfs

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804
of Eric Nijssen 020 - 562 3465

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

wil je 8,00 verdienen?
. Wil je tijdens je vakantie wat
EXTRA GELD?
geef je dan op als
BEZORGER/STER.
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

IntErLandEn sprEigroep

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.

Zandvoorts
Nieuwsblad

RUSSISCH FILMFESTIVAL

Editie 17

Lot van een mens

Prisoner of the mountains

'Lot van een mens' is de film die het Russisch Filmfestival vandaag (woensdag) opent om 16 uur in de Circus-cinema

Russen en Russische film
overspoelen Zandvoort
vanaf vandaag een week
lang tijdens het Russisch
filmfestival. In het westen
weten wij weinig van de
Russische film. Thys
Ockersen, programmeur
van filmclub Simon van
Collern, probeert hier door
middel van het filmfestival
iets aan te veranderen.
•»• K KEEK al jaren ver) ij lekkerd naar de catalo• gus van het FilmmuJL seum, waar een helebpel klassieke meesterwerken
uit Rusland in staan. En nu er
zoveel interessante nieuwe
films worden gemaakt, leek
het mij een goed idee om er een
festival aan te wijden."
De Russische film mag een
onbekend terrein genoemd
worden. Maar in Rusland ten
tijde van het sovjettijdperk
werden zo'n honderd films per
jaar geproduceerd die een
enorm afzetgebied hadden.
Het voormalige sovjetimperium had 300 müjoen inwoners
van wie een groot gedeelte
naar de bioscoop ging.
Russische acteurs en actrices hadden - en hebben - in
hun land ook de bekendheid

Zondagavond draait 'Prisoner of the mountains' van Sergci Boduov op het Russisch Filmfestival

De Russen komen
zoals een Hollywood-ster in
het westen. Ze worden vaak op
handen gedragen. Hier in het
westen zijn ze echter vaak onbekend. De grote gast van het
filmfestival is NiMta Mikhalkov. Filmkenners kennen hem
als de maker van onder andere
'Burnt by the Sun', 'Oblomov',
'Urga' en 'De barbier van Siberië'. Daarnaast is Mikhalkov
een bekend acteur in eigen
land. Op 21 oktober werd op de
Russische tv uitvoerig aan-

'Het belooft
een spannend
festival te worden'
dacht besteed aan zijn 55-e
verjaardag. Op 8 november
ontvangt tuj in Zandvoort de
Gouden Vis voor zijn hele oeuvre. En op 7 november is hij
aanwezig bij de vertoning van
'De barbier van Siberië'.
Thys programmeerde met
behulp van Vera Savina uit

Minsk (Wit-Rusland) oude
films voor de middag (16 uur,
toegang niet leden 7,50 gulden
en leden vy f gulden) en voor de
avond het nieuwe werk (nietleden 12,50 gulden en leden
7,50 gulden). In de categorie
oude films is de eerste speelfilm van Sergei Bondarchuk te
zien. Deze film 'Het lot van een
mens' werd ooit in Cannes bekroond. Bondarchuk speelt
zelf de hoofdrol in de film. Deze
film wordt op donderdagochtend 2 november ook vertoond
aan groep 3 en 4 van de Gertenbach Mavo die tevens ter
kennismaking met de Russische film een trappenscène
van Odessa uit Einsteins Potemkin te zien krijgen.
Een andere middagfilm is
'De Ballade van een Soldaat'
van Grigori Chukhray/ Opvallend is dat de Russen altijd
sterke passievolle films over de
Tweede Wereldoorlog hebben
gemaakt. Deze films, met hun
grauwe realisme maken nog
steeds veel indruk.
Het festival opent met 'Luna

woensdag l november 2000

Papa' met actrice Chupal Khamatova. Deze actrice bezoekt
het Filmfestival op zaterdag
voor de film 'Het land der doven' waarin Khamatova de
hoofdrol speelt. Speciaal voor
het festival in Zandvoort
maakt de actrice zich los van
haar rol als Arme Frank op het
Moskouse toneel.
Een andere opvallende film
is 'Molokh' van Sokorov over
de laatste dagen van Hitler en
Eva Braun in de bunker. Deze

Gratis borsjt
bij openluchtfilm
op Gasthuisplein
film wordt maandagavond getoond. Dmitri Astrachan komt
over met zjjn film uit 1991 'Get
thee out' over antisemitisme
rond de eeuwwisseling in Rusland. Zowel 'Get thee out' en
'Land der doven' zijn Nederlandse premières, maar Engels
ondertiteld.

Op zondagmiddag vindt er
een bijzondere gebeurtenis
plaats. Op het Gasthuisplein
wordt in de openlucht de film
'Daar in het Land' van Lidia
Bobrova vertoond. Dit is een
komisch yerhaal over een dorp
dat de ijzige kou van de winter
doormaakt en het overvloedig
wodkagebruik van een paar
van de inwoners. De film wordt
gratis vertoond en aangezien
het nog wel eens koud kan worden in de open lucht, schenkt
Het Wapen van Zandvoort gratis de Russische bietensoep
Borsjt.
„Het belooft een boeiend en
spannend filmfestival te worden. Het was wel meer werk
dan de vorige manifestaties,
omdat het niet eenvoudig is
om Russische filmers uit hun
werk te halen. Ik hoop dat ze
zich amuseren in Zandvoort.
Chulpan wil in ieder geval naar
het Anne Frankhuis en de andere gasten slepen we naar de
Zaanse Schans en de Amsterdamse rondvaartboten," aldus
Ockersen.
„Er is niets zo erg als een film
voor een bijna lege zaal draaien," zegt Ockersen. „Dat mag
niet gebeuren, dus iedereen is
uitgenodigd en je zal zien dat
een Russische film de moeite Lidia Bobrova is de regisseuse van 'Daar in dat land', de film die zondagmiddag om vijf uur op het
Gasthuisplein wordt vertoond
waard is."

Piano mecanique

Daar in dat land

Dame met het hondje

De film 'Piano
mecanique'
draait
dinsdagmiddag in de
filmzaal van
het Circus

Of freaks and men

Land der doven

'Dame met het
hondje' is
zaterdagmiddag in
Zandvoort op
het vvitte doek
te zien

Programma filmfestival
woensdag l november
16 uur: 'Lot van een mens'
20 uur: 'Luna Papa' l

De film 'Of
freaks and
men' wordt
donderdag in
de Circuscinema
vertoond

'Land der
doven' beleeft
zaterdagavond
zijn première
in Nederland.
De film is wel
Engels
ondertiteld

donderdag: 2 november
16 uur: 'Siberiade'
20 uur: 'Molokh'
vrijdag 3 november
14 uur: opening expositie in bibliotheek
16 uur: 'Vijf avonden'
20 uur: 'Get thee out'
zaterdag 4 november
16 uur: 'De dame met het hondje'
20 uur: 'Land der doven'
zondag 5 november
12-16 uur: Russische markt
17 uur: 'Daar in dat land'
20 uur: 'Prisoner of the mountains'
maandag 6 november
16 uur: 'Ballade van een soldaat'
20 uur: 'Of freaks and men' met lezing van R. Lucassen
dinsdag 7 november
16 uur: 'Piano mecanique'
20 uur: 'De barbier van Siberië'
woensdag 8 november
slotavond Kalinka Club Chateau

woensdag 1 november 2000
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Account Manager/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze vestigingen
in Amsterdam, Almere en Utrecht

G O E O . B'E K E K

N

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet
Plaatsing is mogelijk in do volgende editiecombmatios:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd dinsdag 10 00 uur

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd maandag 15 00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstclvcens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1,98 per millimeter Sluitingstijd* dinsdag 10 00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/rn 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6,60 per millimeter Sluitingstijd1 maandag 15 00 uur
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra m rekenmg gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht
Alle prijzen excl 17,5 % BTW.

Wilt u dit jaar ook veel pakjes onder de boom?
Dat kan met het voeren van erotische live-gesprekken (minimaal ƒ21,- per uur). Dus dames reageer snel, voor info bel:
010-8850200 van 9.00-14.00 op ma-di-do.
Sheila 18 jr, Masja 25 jr en
Mandy 25 jr komen je graag ESCORTSERVICE DESIRE.
heerlijk verwennen bij je thuis 020-6700620 of 023-5511198
of hotel. Tel 020-6700620.

Oppas en au-pair

0906-lijnen

Vrouw, 28 jaar, biedt zich aan
als OPPAS voor enkele avonden per week (met erv.) omg.
Zandvoort. Tel. 06-20935855.

AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
bel voor info: 0297-522044.

Personeel aangeboden
Gezocht:
schoonmaakwerk
door vrouw met erv. (spreekt
Engels / beetje Ned.)
020-7721747 (geen Bijlmer)

Uitgaan
HERFST PANNENKOEKEN
al v.a. ƒ7,75
"De Pannenkoek Farm"
gezellig, Kerkstraat 10a
in Zandvoort
tel. 023-571 94 98
Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catering.
0235715619;06-54616812.

Evenementen
EEN FEESTJE ?
Reserveer nu bij het
gezellige Restaurant
"De Pannenkoek Farm"
Kerkstraat 10a in
Zandvoort
023 - 571 94 98

Opleidingen en
cursussen
Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Dans- en
balletles

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan1
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer}
of afgeven bi].
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Personeel gevraagd
Algemeen

Spaar Select

Sportmassage, ontsp. mas- PERMANENTE MAKE-UP
sage Shiatsu, voetreflex, ook professioneel én betaalbaar!
zonnebank. Tel. 023-5714092
Vista Studio. 020-6201914.

Boeken en tijdschriften
Te koop gevr. oude (theologische) boeken, liefst zo oud
mogelijk, bijv. 17e of 18e
eeuw. Tel. 0514-571498.

Muziek en -instrumenten
PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Financieringen
Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

T.k. Hollander/Mechelaarpups Snel een Micro-advertentie
voor onze vestigingen in Utrecht, Almere en Amsterdam
Geb. 18/9/2000. Ouders alle- opgeven? Bel 020-5626271
bei KNPV-opgeleid. Tel.
of fax uw tekst naar 020De callcenter-manager haalt, door een goed wervingsbeleid en 0318-456404/06-21520021 . 6656321.
het intensief trainen en motiveren van zijn medewerkers, het
maximale uit zijn callcenter. In deze functie werk je veelvuldig
in de avonduren.
Verzamelingen
WIJ BIEDEN:
• Goed salaris + bonus
• Uitgebreid opleidingstraject
• Werken in een jong team

DE PROCEDURE
Stuur je motivatie en c.v. aan Cecile Bijleveld,
Nieuwegracht 29, 3512 LD Utrecht. Tel. 030-2367646

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ245,- p./dag!
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)
of pb. 4016, 3006 AA R'dam

Leuke BIJVERDIENSTEN, tot
ƒ315 p/dag! De Bijbanenlijn
0900-520.5201 (1,5 gpm) of
postb. 4016, 3006 AA R'dam

Administratief/kantoorpersoneel

vrije Universiteit

amsterdam

medewerker financiële
administratie v/m
voor 0,5 deel van de werktijd
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid bestaat uit 8 afdelingen
met in totaal ca. 140 personeelsleden en 1500 studenten. De
afdeling Financien maakt deel uit van het Bureau van de Faculteit en beheert alle financiële aangelegenheden van het
totale personeels- en studentenbestand. Op de afdeling werken thans 2 medewerkers.
TAAK: Het onder leiding verrichten van de volgende taken:
- verwerken van facturen en declaraties (o.a coderen, contrple en verificatie);
- bijhouden van het financiële- en personenarchief, etc.;
- het mede verzorgen van de debiteurenadministratie;
- het invoeren van gegevens in het geautomatiseerde financiele systeem (SAP).
FUNCTIE-EISEN:
- mavo/havo;
- boekhoudkundige kennis op PD-niveau;
- ervaring met computerprogramma's voor geautomatiseerde
gegevensverwerking en tekstverwerking, etc. (bv. SAP R/3,
Excel, Word);
- grote accuratesse, goede contactuele eigenschappen.

Oudere vrouwen. Direct Apart
met een oudere vrouw.
0906-14.14 (60 cpm)

Nieuw! De carrousel! Vrouwen
zijn direct bereikbaar op de
lijn! 0906-81. 81 (80 cpm)

Geen 0906 op je rekening! Bel Particuliere Micro-advertenties
nu gratis de datinglijn 0800- worden doorgeplaatst op ATS
Text.
4901 (b.g.g. 010-2946123)

Woonruimte te huur aangeboden
Te huur: appartementen en Bel 020-5626271 voor het
kamers, vanaf okt. t/m maart. snel opgeven van uw Microadvertentie.
Telefoon: 023-5719541.
Het nog steeds aantrekkelijke concept van deze trendsetter is door Audi met nieuwe

Woonruimte te huur gevraagd
Te huur gevraagd:
2-kamerwoning in Zandvoort
of omgeving met eigen
keuken en douche. Huurprijs
max. ƒ1.000,- per maand
inclusief. Tel.: 023-5739050.

elementen aangevuld. Zoals bijvoorbeeld het fraaie ontwerp van de koplampen

Werkende vrouw (24 jr) zoekt
met spoed zelfst. woonr.
in/nabij A'dam-Centrum, niet
Z.O. of N. Tel. 030-2382030.

met helder glas en geïntegreerde richtingaanwijzers. De vernieuwde gr'ille met
Audi ringen en de in de carrosseriekleur gespoten bumpers. En de markante
achterzijde met de oplopende zijlijn met de 'soft- touch'-bediening van de nieuwe

Fysiotherapeute en afstuderend academicus
zoeken
woonruimte in Zandvoort en
omg. Tel.: 06-28929992.

achterklep. Veranderingen die het sportieve karakter van de Audi A3 eens te meer
onderstrepen. Voeg daar de nieuwe TDI-motor met 96 kW (130 pk) aan toe en

GROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid
zat. 4 november (10-15 uur) Keizer Karel College, Elegast 5.

Kunst en antiek
Veilinggebouw
Amstelveen
heden INBRENG voor veiling
4 en 5 december. Spinnerij
33, Amstelveen 020-6473004.
T.k. gevraagd oud Hollandse
RANKENKAST. Na 18.00 uur:
tel. 0348-474273.

Woninginrich ting

Diversen
KINDER PANNENKOEKEN
met leuke verrassing
ƒ6,75
"De Pannenkoek Farm"
gezellig, Kerkstraat 10a
in Zandvoort
tel. 023 - 571 94 98

Een pruik als het
nodig is!

T.k.: SOFA + FAUTEUIL,
bordeauxrode bekleding, grenen pootjes ƒ 150; bijpassende EETHOEK: ronde tafel + 4
stoelen, idem bekleding ƒ 200;
grenen SALONTAFEL, rond,
4 laden, ƒ 175. Telefoon:
020-4822307, na 18.00 uur.

bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

Te koop: bankstel 2 + 3 zits,
model Prescott, d. groen leer,
ƒ 1500. 020-6453352.

Reparatie en
onderhoud

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

CHARLOTTE'S
Haarmode

Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418
Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave. Tel.
5719800 na 19.00 uur.
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

u weet waarom de Audi A3 als trendsetter wordt gezien in de compacte klasse.
Wij verwelkomen u graag in onze showroom.

Hogeweg 62/6, ZANDVOORT
2-kamerappartement
Vraagprijs ƒ285.000,- K.k.
Van der Reijden Makelaardij
tel. 023 - 571 55 31

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

B u rg; van; Al phënstraat';T,Ö2

Bedrijfshuisvesting

Micro-advertenties opgegeven
te koop gevraagd
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op Gezocht winkel met woning of
Particulieren
woensdag geplaatst.
ontvangen
ander beleggingspand.
50% korting!
Tel. 020-6794726

Callcenter-managers (m/v)

WIJ VRAGEN:
• HBO-niveau
• Commercieel
• Gedreven persoonlijkheid

Postcode daling: vrouwen
uit jouw postcodegebied!
0906-1 7.1 7 (60cpm)

De vernieuwde Audi A3

Woonruimte te koop aangeboden

Dieren en -benodigdheden

zoekt

Lesbitieners (18 jr) Janneke
en Petra hebben 'n speeltje! Jij
mag gluren! 0906.320.328.8

Auôi

Nog aantrekkelijker

Don.dag/dansontmoetingsav. SALSA WORKSHOP. Elke Bedrijf zkt voor werknemer(s) Te huur gevr. woning/kamer in
voor singles 30+ De Ossestal zondagmiddag van 16.00 tot woonruimte te (onder)huur? A'dam e.o. z.s.m. huurpr. v.a.
Min. 6 mnd. Tel. 06-55900906 /500,-//2000. 06-12078630.
Nieuweln 34 bij Osdorperban
19.00 uur. Borgerstraat 112,
88, Osdorp 20 u. vrij parkeren! tel. 020-6737269.

L ichaams verzorging

(Bezorgklachten tel 023-571 71 66)

DAAR KOMT DE KERSTMAN!

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijdag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

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

Clubs en privéhuizen

Ook gespecialiseerd in
heren(mqat)werk&n

Heemsledeitraot28
b li Hoofddorpplein
Amsterdom

Tel.020-6157107

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

Oproepen

BIJZONDERHEDEN:
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode
Academisch Medisch Cenfrum
van één jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uitgaande van een fulltime
dienstverband beschikt u jaarlijks over minimaal 24 verlofdaVoor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek dat zich
gen en 19 ADV-dagen.
richt op een doelmatiger toepassing van ontstekingsremmende inhalatiecorticosteroiden (b.v. Becotide, Pulmicort,
SALARIS:
Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal ƒ4.364,- bruto Flixotide) bij DOOR ROKEN VEROORZAAKTE CHRONISCHE OBSTRUCTIEVE LUCHTWEGZIEKTEN (CHRONIper maand (salarisschaal 6) bij volledige werktijd.
SCHE BRONCHITIS, LONGEMFYSEEM) zoeken wij contact
met patiënten (m/v) van 40 tot 75 jaar.
INFORMATIE:
Het maakt voor het onderzoek niet uit of u nog rookt of dit inNadere informatie wordt gaarne verstrekt door de heer
middels niet meer doet.
B. Ponne, tel. (020) 444 6253. Schriftelijke sollicitaties onder
vermelding van het vacaturenummer 1401.2000356 linksbo- U krijgt volledige reiskosten-vergoeding.
ven op de brief en envelop, binnen 14 dagen na het verschij- Heeft u belangstelling om deel te nemen of wilt u meer mfornen van deze advertentie, te richten aan de Vrije Universiteit, matie, belt u dan tijdens kantooruren naar: 020-5663449
t a.v. drs. J.P. Gaemers, directeur bedrijfsvoering Faculteit der (mw. P. Teiwes) of 020-5664356 (dr. R. E. Jonkers),
Rechtsgeleerdheid, De Boelelaan 1105,1081 HV Amsterdam. AFDELING LONGZIEKTEN,
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, AMSTERDAM.
Gevraagd voor leuk marktonderzoek in Amsterdam dames
prijs gesteld.
die zwanger zijn. U krijgt hier een vergoeding voor.
Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit. Inlichtingen: 020-6654447.
Gezocht:
Commercieel personeel
PASGEBOREN BABY'S
Felicitaties
voor onderzoek naar taalontNIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW wikkeling en dyslexie. NWO
dyslexie,
Universiteit
van Ja, ja, het is echt waar, zaterGroothandel in reclamecampagnes zoekt per direct mensen
A'dam. Inl. Theo van Leeuwen dag 4 nov. wordt Bianca
voor de nieuwe start. Ervaring en opleiding niet vereist,
020-5251273 / 020-5124834 / Leising 30 jaar!! Van harte
iedereen is welkom, wij zoeken ± 31 mensen.
06-22577343 en Anna Plakas hoor! Kus van Rob, Suus,
Bel snel 020-634 37 02.
06-21843604.
Wes, Mitch, Kees + Anouc.

NEDERIANDSE

LOTERIJ

Verhuizingen
Bel Ben voor grote en kleine X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
verhuizingen. Goedkoop en kamerverhuizingen/transport.
vakkundig. Tel. 06-53208374. Voll. verzekerd, 020-6424800
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Kennismaking
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REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

"""'*"" ƒ "400JOÖO,-

/''spojqop^
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Wintersportre
voor 4 perso
Bart Smit kadobon

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Ik ben een EERLIJKE en Ik ben een 38-jarige vrouw
spontane jonge vrouw van 25 zonder kinderen in het WESen in het rijke bezit van 4 kin- TEN van het land en zoek een
deren. Ik zoek een man tot 35, langdurige relatie. Natuurlijk
liefst ook met kinderen voor alleen na een vriendschap
opbouwen van serieuze en waarbij het 100% klikt! MEER
langdurige relatie. Meer info INFO: Boxnummer 321467
via de box. Boxnummer
Meisje, 24, 1.64 zeer slank
238797.
met lang donker haar. Ik zoek
Jonge vrouw 27,1.83 lang en gezellige, slanke jongeman
nog steeds op zoek naar die om eens mee te gaan stapene betrouwbare man. Ik ga pen in Amsterdam. Meer info
niet over 1 nacht ijs en zoek via de box. Boxnummer
nu echt de ware. Denk jij via 371915.
dit nummer een begin te kunnen maken. Luister dan nu Ben jij het ook zo zat dat stapvoor meer info. Boxnummer pen en steeds dat tempo bijhouden? Ik ben een leuke
302735.
vrouw en wil gewoon eens
Ben jij inmiddels net als ik toe rustig een hapje met je eten!
een leuke vriendschap evt. Boxnummer 229541.
een relatie? Zie je er net als ik
goed en zeer verzorgd uit en Ik ben een 21-jarige meid.
rook je niet? Ik ben een zeer Hobby's paarden en musical.
goed uitziende vrouw van 32 Ik zoek een man tot 30 met
met goede baan en eigen gevoel voor humor en die net
als ik van dieren houdt. Boxhuis. Boxnummer 312913.
nummer 233225.
Ik ben een jongen van bijna
30 jaar met bruin haar en Ik ben DEMIE en ben het
bruine ogen, zie er goed uit en alleen thuiszitten helemaal
zoek een leuke, goed uitzien- moe. Welk leuk vriendje pikt
de meid tot 30. Reageer snel mij eens op? Boxnummer
op mijn advertentie!! Box- 312935.
nummer 701858
Mario, leuke dame 41, donker
Ik ben een gezellige, sponta- haar, blauwe ogen en slank
ne, eerlijke man van 39, ben postuur z.k.m. man voor leuk
gescheiden en zoek een contact. Meer info: Boxvrouw om leuke, gezellige nummer 229545.
dingen mee te gaan doen.
Vrouw 57 jr, niet lesbisch,
Lijkt het je wat, reageer dan zoekt lieve vriendin voor aangewoon. Boxnummer 817018
gename gesprekken, enz.
Tel. 020-6476230.
Ik ben Dino, 20 jaar en zoek
een leuke, spontane meid met Vlotte, blonde, knappe vrouw,
blond haar, blauwe ogen, 47 jr, zkt vaste relatie met
tussen de 18-24 die met mij man. Graag pasfoto. Br.o.nr.
mee wil gaan naar grote 21029513bur. v.d. bl.
feesten. Ga je mee? Boxnummer 861917.
Personenauto 's
Ik ben een jonge vrouw van
42 en spontaan. Ik ben eerlijk
en oprecht, hou van uitgaan,
zon, zee en strand. Ik ben
romantisch en hou van een
wijntje met jou bij kaarslicht.
Boxnummer 379429.
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ƒ 5O.OOO,-

ƒ 25.000,-

www.sponsorloterij.nl
Ledenservice:
0900-3001400 (35 cpm)

Help de ldii(ri^(fe
en win deze aütöi

te koop
aangeboden

Kijk voor de speciale
prijsvraag elders in
deze krant van

SAAB-OCCASIONS
SAAB 93 - 95 - 900 - 9000
Onderhoud /reparatie / APK
SAABservice Molenaar BV
Tel. 023-5614097

in samenwerking met de
Omdat u niet zander kunt!

NEDERLANDSE

Ziandyoorts
Nieuwsblad

LOTERIJ

Ook verkrijgbaar bij:-;
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

5 j Iedereen wilde dat ik opston

«S'y.

j , met die dikke enkel. Toch fij
j; dat Eric beter wist, anders ha
r

s f ik misschien wel nooit meer
. kunnen snowboarden.
Meer weten over EHBO? Bel 070 33832

Het Oranje. Kruis
http://www.ehbo.nl
EHBO komt ajtijd van pas!

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Bridgeclub begint
tweede cyclus
ZANDVOORT - In de eerste wedstrijd van de tweede
cyclus bij de Zandvoortse
Bridgeclub gingen de dames
Koper
en
Kinkhouwers
voortvarend van start in de
A-lijn.

Wisselend succes zaalhandbalteams ZVM

ZANDVOORT - De eerste
handbalwedstrijden in de
zaal van de teams van ZVMRabobank werden met wisselend succes afgewerkt. De
handbalsters liepen een nodeloze 17-19 nederlaag op teZij trokken met 59 procent en VIDO, maar de mannen
§
aan het langste eind en bleven
oekten een nipte 11-10 overde heren Koning en Van der winning tegen HVV.
Meulen met twee procent
voor. De heren Bakker en
Brandse lieten zien dat hun
Bovendien was het echt tijd
degradatie naar de B-lijn op voor de handbalteams om met
een vergissing berust. Met een de competitie in de zaal te bescore van 68 procent waren zij ginnen. Heftige regenbuien en
veruit de sterksten in deze harde windstoten hadden het
groep. Met tien procent ach- buiten voor de handbalteams
terstand pakten mevrouw Van niet aangenaam gemaakt. Dan
Leeuwen en de heer Overzier maar in de behaaglijke Korver
de tweede plek. De C-lijn liet Sporthal. De Zandvoortse
een overwinning zien voor de handbalsters beten zondag
dames Van Duuren en Peters. voor twaalf uur al het spits af.
De tweede plaats ging naar de
Het was nog vroeg en dat
dames Koning en Rudolphus. was aan het spel te merken.
De dames Boon en Van der Binnen een paar minuten
Meulen startten in de A-lijn in stond een niet goed warmgede competitie op donderdag- draaid Zandvoorts team al
middag voortreffelijk gezien de achter met 0-4. „Je spreekt af
score van 67 procent. Ook het dat iedereen een half uur voor
echtpaar Peeman was met 63 de wedstrijd aanwezig is, maar
procent prima op dreef, goed sommige komen net op tijd of
voor de tweede plek. In de B- zelfs te laat en dan kan je van
lijn behaalde het echtpaar een goede voorbereiding niet
Noijen met 64 procent de eer- spreken," vond een teleurgeste plaats met een voorsprong stelde coach Geert Dijkstra.
van zeven procent op nummer „Omdat je niet goed warm
twee, de dames de Roos en bent kom je achter en verlies je
Versteege. De C-groep leverde onnodig deze wedstrijd."
een overwinning op voor de heDat bleek ook in het vervolg
ren De Waard en Spils met een van de wedstrijd. ZVM/Rabo
score van 63 procent. De da- wist na het uiterst zwakke bemes Spits en Kool eindigden ging de schade in de eerste
met 56 procent als tweede.
helft beperkt tehouden. VIDO
Op zaterdag 21 oktober werd scoorde wel maar ZVM/Rabo
de finale gespeeld van de brid- beet zich vast in de tegenstangekoffercpmpetitie. Hiervoor der. Toch gaf de 5-11 achterhadden zich twintig paren ge- stand bij de rust weinig hoop
plaatst, die tijdens de compe- meer op een goed resultaat.
titie als eerste of tweede waren
Een donderspeech van Dijkge*indigd. Het werd een zeer stra in de rust deed wonderen.
geanimeerde wedstrijd, waar- Het eerste kwartier van de
bij mevrouw Kleijn en de heer tweede helft was er al van veel
Groothuizen werden winnaars. meer inzet te genieten van
Het echtpaar Van der Meulen ZVM. VTDO scoorde wel en
eindigde als goede tweede.
hield de voorsprong nog ruim
op zes doelpunten verschil.
Het felle spel van de Zand-

Bouma neemt
koppositie over

ZANDVpORT - Jaap Boumais de nieuwe leider van de
interne competitie bij het
Wapen van Zandvoort/Chess
Society. De nestor van de
schaakvereniging won van
Ans Verhoef en enigszins verrassend van Kees Koper.
Jaap Bouma deed van zich
spreken in de derde en vierde
ronde van de partijen met lange bedenktijd. Bouma mag
zich dankzij de overwinning op
Verhoef en Koper met 19,23
Chess Value Point minimaal
tot 17 november Ijjstaanvoerder noemen. Peter Kuhn gleed
in de derde ronde uit tegen Leo
Keesman. Zijn herstel in de
vierde ronde tegen Ans Verhoef leverde Kuhn echter niet
meer op dan een gedeelde
tweede tot en met vierde
plaats samen met Leo Keesman en Jeroen Loos. Loos
kwam eenmaal in actie en
moest zijn meerdere erkennen
in Boudewijn Eijsvogel.
Willem van de Ban is de verrassende nummer vijf op de
ranglijst. Hij verloor weliswaar,
zoals verwacht mocht worden
van Ton van Kempen maar
was wel succesvol tegen Ton
Marquenie. Hans Drost, die
het maar niet lukt de zoete
smaak der overwinning in de
mond te krijgen, blijft toch
goed volgen. Hij remiseerde
met Leo Keesman en Boudewijn Eijsvogel en dreigt niet alleen de voor hem zeer ongebruikelijke titel van remisekoning in de wacht te slepen,
maar staat nog altijd op een
kansrijke zesde plek.
De top acht wordt gecompleteerd door Boudewijn Eijsvogel en Ton van Kempen, die
ondanks dat zij pas tweemaal
in actie kwamen de zevende
positie delen. Voor de vooraf
als een van de favorieten getipte Kees Koper wordt het een
kwestie van terugvechten. De
topper startte ongelukkig met
nul punten uit twee partijen en
mag zelfs even de rode lantaarn vasthouden. De mentaliteit van Koper kennende zal
hij zich echter weer tussen de
titelkandidaten vestigen.
Hopeüjk weet de routinier
zich komende vrijdagavond alweer te herpakken als hij dan
met zijn teamgenoten moet
aantreden tegen Purmerend.

Zandvoort 500
is slijtageslag
ZANDVOORT - De Zandvoprt 500 was een kletsnatte
slrjtageslag op het Circuit
Park Zandvoort. Door de
nattigheid en de vele pitstops werd deze vier uur lange race een -spectaculaire
aangelegenheid.
Voor een handjevol toeschouwers werd de Zandvoort
500 verreden. De strijd in drie
klassen ging over 500 kilometer. Vele coureurs slipten de
baan af doch de meesten kónden hun weg vervolgen. In de
klasse tot 1600 cc ging de overWinning naar het duo Joost
Roenders en Rob Karst, terwijl
^ de klasse tot 2000 cc de zege
ging naar Rory Betram en Seoastiaan Bleekemolen. De
Wedstrijd met de grote waBens,
boven de 2000 cc, werd
e
?n siytageslag. Uiteindelijk
Süig
de zege hier naar Cor EuSe
r met ploegmaat Magnifesta.

woensdag l november 2000

Charissa Koning scoort een van haar zes treffers

voortsen werd VIDO toch bijna te veel. ZVM veroverde veel
balbezit en het was alleen jammer dat een paar strafworpen
gemist werden. De scheidsrechter kreeg steeds meer
moeite de strijd onder controle
te houden en zag zich genoodzaakt vele speelsters tijdstraffen te geven. Het team van

Foto: A Stobbclaar

coach Dijkstra toonde echter
veerkracht en sloop naderbij.
De verdediging gaf niets meer
weg en aanvallend begon het
te lopen.
Via 12-18 werd het 14-18 en
toen VIDO de negentiende
treffer liet aantekenen gaf niemand meer een cent voor het
jeugdige Zandvoortse team.

Op karakter knokte ZVM/Rabo zich terug. De tijd was echter te kort om de gehele achterstand weg te werken. VIDO
hield de voorsprong maar nipt
vast, 17-19. Gezien het spelniveau en de inzet in de tweede
helft had er meer ingezeten
voor ZVM/Rabo.
„Je ziet in de tweede helft

dat het wel kan, maar we hadden er in de eerste helft ook als
team moeten staan. Daar ben
ik niet tevreden over. Nu geef
je een wedstrijd weg, die gewonnen had kunnen worden.
Dit is zonde. Ik vind het een
gebrek aan instelling als je niet
op tijd komt. Dat moet beter
want vanaf januari hebben we

niet meer gewonnen en daar
wil ik wel eens vanaf."
Doelpunten: Charissa Koning 6, Luciene Paap 4, Wendy
Vastenhouw 3, Irina Neijenhuis 3, Romena Daniels.
Het geroutineerde Zandvoortse mannenteam had veel
moeite met de reserves van
HW. De Zandvoorters pakten
deze week de training weer op.
Duidelijk was nu te zien dat de
spelers van ZVM een conditionele achterstand hebben, die
snel weggewerkt moet worden.
„We gaan deze week ook weer
trainen," stelde coach Ed
Spruit.
De wedstrijd was overigens
best wel aardig. Het veldspel
was goed maar doeltreffend
bleven de teams onder de
maat. Pas na zeven minuten
opende HW de score en na
een kwartier handballen stond
er een stand van 2-4 op het
scorebord. De formatie van Ed
Spruit zette toen aan, verhoogde het tempo en liet de
bal goed rondgaan. Bij de rust
was de achterstand omgezet in
een 7-4 voorsprong.
De
tussensprint
had
ZVM/Rabobank veel kracht
gekost want HW kwam al snel
weer langszij, 8-8. Daarna bleef
het een spannend gevecht met
kansen voor beide teams.
Doelman Johan Molenaar liet
zich echter niet verrassen en
ranselde een paar harde schpten uit zijn doel. Met nog drie
minuten op de klok stond ZVM
met 11-10 aan de goede kant
van de score. Zeer geroutineerd speelden de Zandvoorters de wedstrijd uit.
„Het was een verdiende
overwinning," stelde Spruit.
„Ook al spelen we voor het plezier, het moet leuk blijven we
gaan er toch elke week voor.
Als je speelt dan wil je altijd
winnen." Doelpunten: Mark
Molanus 4, Menno Trouw 2,
Kees Schaap 2, Erwin Spruit 2,
Joost Berkhout 1.

SV Zandvoort en NAS kunnen publiek weinig bieden
ZANDVOORT - SV Zandvoort
kon zaterdag jammergenoeg geen
opgaande lijn inzetten. In het duel
tegen NAS stelden de Zandvoorters pas ver in blessuretijd een 1-1
gelijkspel veilig.
Na een aantal nederlagen is het veldspel moeizaam bij de badgasten. De
combinaties lopen niet en een enkele
keer wordt de grauwe middelmaat

Topscorer
Mark van den Berg
Riek de Haan
Sven van Nes
Avi Ovadia

verbroken door een leuke individuele
actie. Het leverde echter niet veel op.
De strijd tussen Zandvoort en NAS
speelde zich hoofdzakelijk op het
middenveld af. Voordat de bal bij de
voorhoede terecht zou moeten komen werd al door beide teams balverHes geleden. Nee, groots was het allemaal niet en gevaarlijke situaties voor
de doelen waren op een hand te tellen.
Ook in'de tweede helft kabbelde de

wedstrijd verder. Weinig of geen
hoogtepunten vielen er te noteren.
Halverwege de tweede helft kwam er
wat leven in de brouwerij. NAS kreeg
een hoekschop en daaruit werd de bal
onhoudbaar achter doelman Ferry
Nanai gekopt, 0-1.
„Ik dacht dat het toen gebeurd
was," vertelde begeleider Joop Paap.
Maar zo ver was het nog niet. Zandvoort begon, het leek op een offensief,
meer de aanval te zoeken. De goed

leidende scheidsrechter Wil Scheen,
zag in een valpartij van Robin Castien
een strafschop en kende deze dan
ook toe. Castien ging zelf achter de
bal, maar de doelman van NAS koos
de goede hoek.
Die misser leek noodlottig voor de
Zandvoorters te worden. Ver in blessuretijd kwam echter als nog de gelijkmaker tot stand en dat was een
hele fraaie. Dennis Keuning bouwde

een mooie combinatie op met Edwin
Ariesen en die liet de Halfwëgse doelman kansloos, 1-1.
„Ik heb niet op het puntje van mijn
stoel gezeten," ging Paap verder.
„Het gelijkespel is wel een terechte
uitslag, maar voor hetzelfde geld verlies je deze wedstrijd. Het was spannend maar niet fraai. Het blijft een
rare competitie, maar wil je met de
beste meedoen dan zul je deze wedstrijden moeten winnen."

Robin Castien (SVZandv-zat.)11X

(TZB)
(TZB)
(SV Zandvoort-jun.)
(SV Zandvoort-jun.)

7X
7X

The Lions geeft goede
resultaten een vervolg

De Zandvoorters hebben het
elk jaar moeilijk met KTC in
Overveen. „Dit is een angstgegner voor ons," vertelde
coach Joop van Nes na afloop.
„We hebben het altijd moeilijk
tegen KTC." En dat bleek ook
dit keer weer. In een hele spannende en goede partij basketbal deden de teams niet voor
elkaar onder. Lions speelde
lekker de bal rond en het sterke KTC kreeg het moeilijk. Een
sprintje zo vlak voor de rust
zorgde voor een 40-34 voorsprpng voor de thuisclub.
Die voorsprong werd nog
uitgebouwd naar een marge
van elf punten en toen vond
Lions het genoeg. Onder aanvoering van een uitstekend
spelende Dustin Visser, bovendien goed voor zeventien punten, kwamen de Zandvoorters
sterk terug. Visser ging voorop
in de strijd en droog in de
tweede helft zijn team. Spelers
als Ron van der Mije en Robert
ten Pierik, deden volop mee en
scoorden vijftien punten.
De Zandvoorters hadden
voor een verrassing kunnen
zorgen maar lieten de zege
glippen. Met nog vijf seconden
te gaan en bij een 67-67 stand
kreeg Lions twee strafworpen
te nemen. De zenuwen speelden parten en de strafworpen
werden gemist. KTC brak snel
uit en forceerde alsnog straf-

worpen die wel werden benut
en Lions ging huiswaarts met
een 70-67 nederlaag.
„We hebben aangetoond
best mee te kunnen komen,"
ging Van Nes verder. „We
speelden een hele goede wedstrijd. De enige dissonant was
de scheidsrechter, maar we
hielden het hoofd erbij. Het
was jammer want voor het zelfde geld valt het dubbeltje de
andere kant op en winnen we."
De Zandvoortse basketbalsters speelden een slechte
wedstrijd maar wonnen toch.
„We spelen altijd op zaterdagavond en moesten nu zondagmiddag spelen. Dat vonden we
maar niks," aldus coach Peter
Bos. De eerste helft verliep nog
redelijk. Lions startte fel en
nam een voorsprong. Al snel
was de felheid verdwenen en
kon Hoofddorp aardig bijblijven. Lions heeft wel van alles
geprobeerd, maar het lukte
niet. Acht van de negen vrije
worpen gingen verloren. Bij de
rust leidde Lions met 26-21.
In de tweede helft liep Lions
achter de feiten aan. Hoofddorp kwam langszij en Lions
moest alle zeilen bijzetten om
de winst te bemachtigen. Door
de schotkracht van Sabine
Dijkstra, twintig punten, en
José Koper, tien punten, hield
Lions stand met uiteindelijk
een nipte 49-48 overwinning.
„Het enige positieve is dat
we ondanks slecht spel toch
hebben gewonnen," was het
commentaar van Peter Bos.
„In de eerste wedstrijd hadden
de deze tegenstander geklopt
met een verschil van 23 punten, maar nu liep het totaal
niet. Ik ben absoluut blij met
deze overwinning, maar het
was met de hakken over de
sloot."

ZANDVOORT - De zeventienjarige autpcoureur Danny
van Dongen is genomineerd
voor de Mobill Autosport
Award in de categorie 'grootste jong talent'.
Op 9 december 2000 worden
in Grand Hotel Huis ter Duin
in Npordwijk de fel begeerde
Mobill Autosport Awards uitgereikt. Een deskundige jury
wijst in diverse categorieën de
coureurs aan die zich het
meest in de kijker hebben gereden. De pas zenetienjarige
Zandvoortse coureur Danny
van Dongen toonde zich zeer
verheugd en gevleid met zijn
nominatie. „Ik ben hier echt
heel erg blij mee. Natuurlijk
hoopte ik wel op een nominatie, maar ik besef dat er meer
jonge coureurs zijn die goed
hebben gepresteerd. Het feit
dat ik genomineerd ben voor
de prestigieuze Award voor
het grootste jong talent zie ik
als een fantastische afsluiting
van mijn raceseizoen. Nu begint het lange aftellen tot de
gala-avond op 9 december."

Slecht, slecht en
nogmaals slecht
ZANDVOORT - Tegen rode
lantaarndrager Swift heeft SV
Zandvoort het heel slecht gedaan. De zondagvoetballers
kwamen niet verder dan een
teleurstellend 1-1 gelijkspel.
Alles was slecht afgelopen
zondag. De weersomstandigheden waren slecht, het veld
was bar slecht en het vertoonde spel was misschien nog wel
slechter. Swift maakte er heel
weinig van maar Zandvoort
slaagde er ook niet in er wat
van te maken. „Swift was echt
een heel slecht team," vond
trainer
Gerard
Nijkamp.
„Maar wij stelden daar niet
veel tegen over." Zandvoort
nam een 1-0 voorsprong door
een afstandsschot van Ivar
Steen. Toen John Keur met
een blessure uitviel en er enige
omzettingen in het Zandvoortse team noodzakelijk werden
was de snit er helemaal uit.
Swift kwam door een misverstand tussen verdedigers en
doelman op gelijke hoogte, 1-1.
In de tweede helft werd het
spel er niet beter op. Ondanks
het zwakke voetbal kreeg
Zandvoort mooie kansen op
doelpunten. De spelers missen
echter macht en kracht om de
aanvallen af te maken. Dennis
Beek en Dennis Vastenhouw
hadden de winnende treffer op
de schoen maar slaagden er
niet in de bal in het doel te
werken.
„Alles staat of valt bij het wel
of niet trainen," aldus Nijkamp. „Door veel te weinig
training hebben ze geen
macht. Zo kun je niet bouwen
en bovendien zien de spelers
het nog anders ook."

Gerard Kuyper in
Berenmarathon

9X
8X

ZANDVOORT - De lijst van doelpuntenmakers onderging dit keer
vrijwel geen verandering. Mark van den Berg en Riek de Haan
kwamen niet in actie omdat de wedstrijd van TZB werd afgekeurd
en Robin Castien liet de kans liggen om ruimer afstand te nemen. Hij
miste in de wedstrijd van SV Zandvoort een strafschop. De Ajunioren van Zandvoort, Sven van Nes en Avi Ovadia scoorden wel
en worden een bedreiging voor de top.

ZANDVOORT - Het gaat
goed met de basketbalteams
van The Lions. Dat mag gezegd worden ondanks de 7067 nederlaag van de basketballers tegen KTC. De vrouwen wonnen wel al was het
maar met het geringste verschil. Het derde team van
Hoofddorp werd met 49-48
verslagen.

Danny van Dongen
genomineerd voor
Autosport Award

Ondanks de plassen op het kunstgras werd er gehockeyd bij ZHC

Foto-A. Stobbelaar

Zevenklappers op ZHC-complex
ZANDVOORT - De Zandvoortse hockeyteams zorgden voor zevenklappers. De
ZHC hockeyers wonnen met
7-1 van Magnus, terwijl de
vrouwen met 7-0 verloren
van Abcoude.
De omstandigheden om hpckey te spelen waren moeilijk.
Zorgde het weer, regen en harde wind voor moeilijke omstandigheden, het kunstgras
van ZHC maakte het eveneens
niet gemakkelijk. Grote plassen water „sierden,, het veld,
mede een gevolg van de regenval maar nog steeds van de
hoge waterstand. Deze omstandigheden zijn niet echt bevorderlijk voor hoogstaand
spel.
Toch maakten de ZHC-ers er
wel wat van. Tegen het bezoe-

kende Magnus is ZHC nauwelijks in de problemen geweest.
Vanaf de eerste balomwenteling toog ZHC in hoog tempo
ten aanval. Een technisch beter ZHC moest wel alert blijven
tijdens enige snelle counters,
maar Magnus wist geen raad
met de kansjes.
Na een kwartier spelen nam
ZHC verdiend een 1-0 voorsprong. Wouter Slotemaker
rondde een vloeiend lopende
aanval bekwaam af. De voorsprong had al groter moeten
zijn, maar ook nu wist ZHC
geen raad met de strafcorners.
Middels veldspel slaagde ZHC
er wel in het doel te vinden.
Wederom was het Wouter Slotemaker die raak schoot, 2-0.
De tweede helft was een formaliteit. Met de straffe wind in
de rug trok ZHC ten aanval en

na een paar minuten spelen
was het Bernard Wiekmeyer
de strijd met zijn treffer op
sloot schoot, 3-0 De Zandvporters hadden niets meer' te
duchten van Magnus. Verdedigend zat ZHC er goed bij en via
het middenveld werden leuke
aanvallen opgezet. Nikki Gatsonides zorgde voor 4-0 waarna ZHC het wel geloofde.
Het tempo ging omlaag en
de nauwkeurigheid in het spel
verdween. Magnus profiteerde
van de lagere versnelling van
ZHC en scoorde fraai tegen, 41. ZHC was meteen weer bij de
les en zorgde voor een mooi
slotoffensief waarin werd aangetoond wel degelijk met strafcorners om te kunnen gaan.
Eerst scoorde Bernard Wiekmeyer zijn tweede en Zandvoorts vijfde doelpunt waarna

Pepijn Paap zijn gram haalde.
De toegekende strafcorners
werden door Paap keihard tegen de plank geknald waardoor ZHC een mooie 7-1 overwinning behaalde.
De Zandvoortse vrouwen
kwamen er in de wedstrijd tegen het hooggeklasseerde Abcoude niet aa^ te pas. In de
eerste helft hield ZHC aardig
stand en was de 2-0 achterstand geenszins onverdienstelijk. In die fase bleef ZHC verdedigend wel overeind maar
aanvallend werd geen vuist gemaakt. In de tweede helft was
ZHC uitgespeeld. Tegen het
sterk combinerende Abcoude
had ZHC geen verweer meer.
De ene na de andere treffer
werd gescoord en Abcoude
stopte pas bij een 7-0 eindstand.

ADVERTENTIE

NIKS IN HUIS
DIT WEEKEND?

ZONDAG OPEN!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Oase, Van Reeuwijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcenter.

Amsterdam

ZANDVOORT - Tijdens de
Berenmarathon op Terschelling van aanstaande zondag,
loopt ultraloper Gerard Kuijper zijn 100.000ste kilometer.
In totaal heeft Kuijper dan 127
marathons uitgelopen.
De Zandvoorter maakte zijn
debuut in 1970 tijdens de marathon van Rotterdam. Hij
kijkt terug op een geslaagde
carri0re als lange afstandsloper, die voorlopig nog niet ten
einde is. Hoogtepunten waren
de marathons van New York,
van Athene en vooral de 400
kilometer loop om het IJsselmeer in 1997. Met deze laatste
ultraloop, die vijf dagen duurde, steunde Kuijper de stichting Mike Smit, genoemd naar
de man die gehandicapt raakte
nadat hij poogde een gezin van
de verdrinkingsdood te redden. De actie van Kuijper haalde zowel de landelijke pers als
enkele televisiestations.

Coen Mollenberg
wint viswedstryd
ZANDVOORT - De leden
van de Zeevisvereniging Zandvoort waren actief met een
wedstrijd op de Noordzee.
Coen Mollenberg haalde de
meeste vis uit het water en
werd winnaar.
Nog voordat de stormen losbarstte maakte de vissers gebruik om te vissen op de
Noordzee. Met 23 vissers werd
vanuit Den Helder vertrokken
en zocht de schipper van de
Mercuur wrakken op om te
gaan vissen. De grootste vis
kwam op naam van Rob Wind
met een lengte van 46 centimeter. Grote winnaar van deze
wedstrijd werd Coen Mollenberg. Hij ving maar liefst 55 vissen met een totale lengte van
11.93 meter. Tweede werd Peer
van Warmerdam met op de
derde plaats Henk Bluijs.

Zandvoort oefent
ZANDVOORT - Op dinsdagavond 7 november speelt het
zaterdagteam van SV Zandvoort een oefenwedstrijd tegen
Katwijk. Deze zaterdagclub
speelt op het hoogste landelijke amateurniveau. De wedstrijd is op het hoofdveld van
SV Zandvoort aan de Duintjesveldweg en begint om acht
uur.
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SsangYong Korando TDX 2.9 Aut.

Oogt stoer, rijdt vriendelijk: de
SsangYong Korando.

Kiezen voor de grote lijnen
D

at je met de SsangYong Korando in het terrein lekker kunt
stoeien, is niet meer dan logisch. Zijn postuur laat daar
absoluut geen twijfel over bestaan. Maar laten we eerlijk
zijn: de meeste kilometers rijdt een 4x4 gewoon op de verharde
weg. Dus ook de Korando. En laat de SsangYong zich daar nou
ook heel goed thuis voelen. Op de snelweg knort de zescilinder
turbodiesel als de rommelende maag van een hongerige leeuw:
zacht maar verwachtingsvol.

Rijden met de 4WD van SsangYong
vergt een aparte 'state of mind'.
Met het stuur geef je de grote lijnen aan, de rest zoekt de Korando
heel adequaat zelf uit. Het is geen
auto die ervan houdt elke meter
gecontroleerd en gecorrigeerd te
worden om als een hondsdolle hor-

ook als Van

zel door het drukke verkeer te wor- hoger en iets harder, waardoor de
den gejaagd, rakelings langs allerlei stoel de inzittende perfect op z'n
obstakels. Nee, blijf rustig. De plaats houdt. Alle knoppen zijn
massa en grote banden vinden zelf makkelijk te vinden en het dashhun weg wel. Geef met het stuur board zit logisch en overzichtelijk in
de gewenste richting aan en laat elkaar. Pal naast het stuur zit een
vervolgens de auto zo veel mogelijk klein draaiknopje dat de functie
overneemt van de extra versnelzelf het werk doen.
Heb je je eenmaal overgeleverd aan lingspook die veel terreinauto's
de Korando dan staan er uiterst hebben. Met deze knop kies je voor
ontspannen kilometers op het pro- tweewielaandrijving, vierwielaangramma. Soepel, stil en gelijkmatig drijving of vierwielaandrijving met
ronkt de auto over de snelweg. extra lage térreinversnelling.
Opvallend is het weinige geluid dat
deze 4WD maakt. Zelfs de bijna • Onze testauto heeft voorin een
rechtop staande voorruit veroor- vijfcilinder turbodieselmotor met de
zaakt nauwelijks windgeruis. En het imposante inhoud van 2,9 liter (88
motorgeluid blijft hoorbaar maar is kW/120 pk). Een viertrapsautotevens een relaxte achtergrond- maat zorgt voor de verbinding tussen de motor en de wielen.
sound.
Inclusief inzittenden gaat het
gewicht van de auto al snel richting
Hoog
De Korando is geen auto die onop- de twee ton. Een sprintje trekken
gemerkt blijft. Dat komt door zijn zit er vanzelfsprekend niet in. Daar
eigenwijze lijnen. Zeker aan de staat tegenover dat de turbodiesel
voorkant, waar de motorkap en heel gelijkmatig rijdt en de snelheid
voorspatborden twee aparte ele- makkelijk vasthoudt. Om er toch
menten zijn. Hoe geweldig groot een beetje de gang in te krijgen is
de Korando is blijkt wel bij het het handig de automaat in de
instappen. De stoel zit behoorlijk sportstand te schakelen. Hij schahoog en de treeplank moet voor kelt daardoor pas bij hogere toeinstapgemak zorgen. De voorstoe- rentallen.
len zijn groot en zitten lekker stevig. De randen van de zitting zijn Niveau
In een auto van dit niveau ontDe eigenwijze carrosserievorm
breekt het de inzittenden aan niets.
Airco, armleuningen, centrale porzorgt voor veel binnenruimte.

Laat de Korando zelf het werk doen.

Mazda Tribute slecht grenzen
tussen terrein en asfalt
M
azda schuift met de Tribute aan in het segment van sportieve 4x4's. Hij valt in de categorie van de Toyota RAV4,
de Honda CR-V, de Hyundai Santa Fe en de Suzuki
Grand Vitara. Dat zijn stuk voor stuk auto's met een smakelijke
off-road-uitstraling, veel binnenruimte en een niet onplezierige
dosis rijcomfort. De Mazda Tribute scoort op al deze criteria een
mooi rapportcijfer, concluderen we in de heuvels van het
Italiaanse Piemonte, terwijl we in een donker herfstbos op dé
beroemde truffels van Alba 'jagen'.

Truffels lopen niet weg, dus echt
jagen is er niet bij. Toch hebben we
wel een jachthond: de tienjarige
Sarah, die vier jaar lang getraind is
in het ruiken van de truffels. De
witte brengen 4.500 gulden per
kilo op, dus het kleine beest is z'n
gewicht in goud waard. Bij een
wijngaard stappen we uit en Sarah
loopt snuffelend langs de struiken.
Na een klein kwartier begint ze
gehaast te krabben. Bingo! We
graven een kleine truffel op, zo
groot als een hazelnoot. Daarna is
ons geluk meteen op. We stappen
een klein halfuur later weer in de
Mazda en sturen hem door de

modder terug naar huis.
Verharde weg
De grootste kracht van de Tribute
ligt op de gewone, verharde weg.
Daar is hij - zijn 4WD-looks ten
spijt - het meest thuis. Voor zo'n
grote auto luistert hij zelfs opmerkelijk goed naar het stuur. De
Tribute met tweelitermotof heeft
iets smallere banden, waardoor de
auto eerder geneigd is de buitenkant van de bocht op te zoeken.
Maar ook dan blijft hij mooi controleerbaar en helt hij niet over. De
drieliter kleeft nog een haartje
beter aan de weg en laat zich vlot
door de bochten jagen. De bijna

200 pk sterke motor geeft de
Tribute figuurlijk vleugels. De
massa van dik 1,5 ton kan dat niet
verhinderen. De remmen hebben
geen moeite de auto af te stoppen
en voelen heel solide aan.
De Tribute heeft onder gewone
omstandigheden voorwielaandrijving. De voorwielen trekken de
auto voelbaar door de bochten,
wat de goede rijkwaliteiten verklaart. Slippen de voorwielen door,
dan komen vanzelf ook de beide
achterwielen in actie. Bij een terreinrit is het handig niet te wachten
tot de voorwielen geen grip meer
hebben. Daarom zit er op het dash- •
board een knopje om de achterwielaandrijving bij te schakelen.
Het systeem laat zich bij elke snelheid bedienen.
Terreinwagenrijders zullen vergeefs
zoeken naar een extra pook voor
de speciale terreinversnelling. Die is
er niet (we bedoelen zowel, de
pook als de terreinversnelling die
4x4's extra trekkracht geeft). De

Seat Alhambra nu
De nieuwe Seat Alhambra is nu
ook leverbaar als Van-uitvoering. ,De grijs kenteken versie
van de MPV is alleen te bestellen met een TDI-motor. De prijzen voor de Alhambra Van
beginnen bij 46.150 gulden
voor de Alhambra 1.9 TDi 90 pk
Stella. De luxe transporter heeft
een laadruimte van'3500 liter.
Om in aanmerking te komen
voor een grijs kenteken heeft de
Alhambra naast twee stoelen
een tussenschot en geblindeerde zijruiten. •

Honda test auto
tiervergrendeling met afstandsbediening aan alles heeft SsangYong
gedacht. De imposante Korando
TDX 2.9 Aut. staat voor 77.980
gulden in de prijslijsten. Daarvoor
SPEqFICAtlES: SsangYong .

.

krijgt de koper een zeer beschaafd
rijdende 4x4 met een behoorlijk
brok uitstraling terug. De uitvoering op grijs kenteken kost 48.067
gulden (exd. BTW).

met brandstofcel
Honda Motor 'Company neemt
met de FCX-V3, die door een
brandstofcel wordt: aangedre-ven, deel aan het Califomia Fuel
Cell Partnership programma.
Het, ' California -, Fuèl ' f e i l
Partnership is een samenwerkingsverbarid- tussen California
Air Resources Board (CARB),
oliemaatschappijen,. autofabrikanten en .leveranciers van
brandstofcellen. De partijen
onderzoeken onder meer toekomstverwachtingen op het
gebied van brandstofcellen. De
Japanse'fabrikant grijpt dit project aan om' de FCX-V3 te testeri. '

BUZONDERHEDEN UITRUSTING:

: . \ '-"* ,^' >'• Korando , • ' , - ." ;''•« " 10X2.9*1*. / , 'ABS.

' : •/' ) •\
'Airbag • >
„ ':' v - r. vijftilinder ' 'Airconditioning
,
, ''\ "•' turbodiesel •;„
Centrale vergrendeling met 'Cilinderinhoud: 2,874 cm3 ', "
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Vermogen: - 88 kW/120 pkbij 4.100 tp.m. • en achter
Max. koppel:*, 256 Nm bij Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar '
• 2.100 tp.m. " ,
Stuurbekrachtiging .
.
Acceleratie: " ^ 16,9 sec. van '
Stuur in hoogte verstelbaar '
-.-.
- - '.0-1 00 km/uur.
.Topsnelheid: - 156 km/uur.
Lïchtmetalen velgen • , . %
.Gem. verbruik: 11,0 ltr/100km. ,

, Motortype; ' '. Mercedes-Benz

Prijs:

ƒ77.980,-.

De vliegende start van uw racecarrière

D

e racecursussen van Michael Bleekemolens Racingschool
beginnen zondag 26 november op Zandvoort. Het programma is onderverdeeld in de cursussen 'Flying Start' en
'Masterclass'.

Tribute is gewoon geen blubbermachine, zandhapper, keienridder
en rivierdoorwader. Je kunt er best
een beetje mee in het terrein spelen. Zeker de sterke drieliter
beschikt over heel wat kracht.
Maar maak het niet té moeilijk,
want de Tribute is in principe een
gewone wegauto.
Design
Aan boord is ruimte genoeg, wat
ons niet verbaast gezien zijn-lengte
van 4,4 meter en hoogte van bijna
1,8 meter. Er is volop plek, en niet
alleen achter het stuur. De laadruimte meet maximaal 2.245 liter
(bij weggeklapte achterbank). Het
autoachtige design verhult een
beetje het 4x4-karakter. Je ziet wel
dat het een terreinauto is doordat
hij vrij hoog op de banden staat en
lekker brede spatborden heeft.
Maar het traditionele reservewiel
achterop ontbreekt. En de voorkant
lijkt af te stammen van de Mazda
MPV of Premacy.
Eigenlijk is de Mazda Tribute een
stoere allrounder. Luxe, comfortabel en stoer om te zien. De uitrusting is uiterst compleet. Ook zij-airbags, airco, centrale deurvergrendeling en dergelijke zitten erop. De
prijzen van de Tribute 4WD beginnen bij 57:295 gulden voor de
tweeliter (124 pk). De-zeer plezierig rijdende zescilinder (198 pk)
kost iets meer dan tachtigduizend
gulden. Wie zeker weet dat de
vierwielaandrijving overbodig is,
maar de charmes van de Tribute
wel kan waarderen, moet eens kijken naar de versie zonder vierwielaandrijving. Die kost 54.995 gulden. Kiezen is altijd moeilijk, maar
Mazda gunt ons tot april om erover
na te denken. Dan arriveert de
tweeliter bij de dealers. De drieliter
zescilinder komt in de zomer.

De cursus 'Flying Start' is de beste
start van een racecarrière. Deze
leidt op voor het KNAF licentieexamen op 10 maart 2001.
Michael Bleekemolens Racing
School heeft het hoogste landelijke
slagingspercentage. De instructeurs
(ervaren coureurs als Michael,
Sebastiaan en Jeroen Bleekemolen,
Egbert Top en Joost Koenders)
leren de deelnemers in het Agedeelte in theorie en praktijk de
basisbeginselen van rijden op het

circuit. Hieronder vallen het rijden
van de ideale lijn, wagenbeheersing en de juiste rem- en schakeltechnieken. Het A-gedeelte is
tevens een cursus verhoogde rijvaardigheid. Tijdens het B-gedeelte
komen onder- en overstuur, sprints
en slalomoefeningen aan de orde.
Het A- en het B-gedeelte tellen
beide vijf dagdelen (ochtend of
middag). Alle cursus dagen vinden
plaats op zondagen. De kosten
voor deelname bedragen ƒ 2.100,-

voor het A- of B-gedeelte en £
3.950 inclusief BTW voor de totale;
cursus.
De cursus 'Masterclass' sluit perfect
aan op 'Flying Start'. Hier komen
het driften, slipstreamen en race-,
techniek aan de orde. De'
'Masterclass' bestaat uit twee hele
dagen (25 februari en 4 maart) en
is ook geschikt voor reeds actieve1
coureurs die komend seizoen willen
gaan voor een podiumplaats. De
'Masterclass' kost ƒ 1.600,- inclusief BTW.
Voor meer informatie:
Michael Bleekemolens Racing
School,
tel. 023-5740790.

RENAULT Top Occasion

De Mazda Tribute is een opmerkelijk soepel sturende 4WD.

Nieuwe Audi A4 oogt sportief
A

udi brengt de tweede generatie van de A4. Hij oogt sportiever dan zijn voorganger. De achterkant van de nieuwe
A4 heeft veel weg van die van de A6. Bij zoveel dynamisch
vertoon horen pittige motoren. Audi antwoordt met twee compleet nieuwe benzinemotoren: een 2,0-liter viercilinder met 130
pk en een 3,0-liter V6 met 220 pk.
De Audi A4 wordt medio januari
2001 gelanceerd. Dit is een uiterst
belangrijk model voor het merk. De
concurrentie in deze klasse is hevig.
BMW heeft de 3-serie, Mercedes
de C-klasse en onlangs heeft Volvo
de S60 in de ring gebracht. De A4
krijgt het zwaar.
Met een totaal nieuw ontwerp en
een krachtige motorenlijn zal de
nieuwe A4 zeker veel kopers voor
zich weten te winnen. Naast de
bovengenoemde krachtbronnen is
er een derde benzinemotor. De
De nieuwe Audi A4 oogt
sportiever dan zijn voorganger.

bekende 1,8-liter turbomotor met
een vermogen van 150 pk. Alle

benzinemotoren hebben vijf kleppen per cilinder.

De A4 met 3,0-liter motor biedt al
zulke goede prestaties dat het
wachten op een snelle 'S'-variant
niet meer nodig lijkt. Dankzij een
vermogen van 220 pk en een koppel van 300 Nm accelereert de

voorlopige top A4 in 6,9 seconden
van 0-100 km/u en haalt hij een
topsnelheid van 245 km/u.
Veel zakelijke auto's worden met
een dieselmotor aangeschaft. Audi
heeft zoals vanouds veel te bieden
op dieselgebied. Bij de introductie
zijn twee TDI-motoren leverbaar.
Een 1,9-liter met 130 pk en een V6
TDI met een inhoud van 2,5-liter.
Hij produceert een forse 180 pk.
Afhankelijk van de uitvoering heeft
de A4 een handgeschakelde vijf- of
zesversnellingsbak.
Audi heeft veel aandacht besteed
aan de uitrusting. Standaard
beschikt de auto onder meer over
verwarmbare buitenspiegels en ruitensproeiers en een leren bekleding
op het stuurwiel, de versnellingspookknoop, -manchet en de
handremgreep. De prijzen van de
Audi A4 zijn nog niet bekend.

Nauwelijks van nieuw te onderscheiden.
Op een Top Occasion van Renault krijgt u maar liefst twee jaar garantie.

Routeservice én inclusiefgarantie is. Tijdelijk 4,9% financieringsrente

Het is dan ook niet zomaar een occasion. Het is een topklasse-auto, jonger

of negen maanden uitgestelde betaling. De Top Occasion van Renault

dan vijfjaar en met minder dan 120.000 km op de teller. De garantie

is nu nog eens extra aantrekkelijk: tot 15 december 2000 is de

gaat zelfs zo ver dat u uw Top Occasion nog 14 dagen mag omruilen.

financieringsrente slechts 4,9%* per jaar (u kunt ook kiezen voor negen

Maar waarom zou u? U rijdt immers zo goed als nieuw... voor een occasion

maanden uitgestelde betaling, tot maximaal f 20.000,-). Wacht dus

prijs die inclusief servicebeurt, APK-keuring, leen-autoservice, Europese

niet te lang, kom snel bij ons langs.
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] "Maximale looptijd 36 maanden, tot maximaal f 20.000,-. Het krediet wordt verstrekt door Renault Financial Services. Toetsing en registratie bij het B.K.R. te Tiel.
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'Een opgraving maakt
7
diepe indruk

13-13

In de Aviodome op Schiphol wordt zaterdag en zondag de achttiende
Nationale Luchtvaartbeurs georganiseerd. Ongeveer 130 standhouders
laten de bezoekers kennismaken met alles wat met de vliegerij te
maken heeft. Er kan worden verkocht, gekocht en geruild. Naast boeken en tijdschriften over de luchtvaart zijn ook vlicgtuigmodcllen en bouwdozen, foto's en dia's te bezichtigen.
Maar er worden ook onderdelen van vliegtuigen aangeboden, waaronder propellers, cockpitinstrumenten en mogelijk zelfs complete vliegtuigmotoren. Tenslotte is er ook een ruim aanbod van moderne digitale luchtvaartinformatie, zoals videobanden, computerdiskettes en CDrom's waarop vliegspellen en luchtvaartfilms.
Op de eerste dag, zaterdag, worden dit jaar in samenwerking met de
afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL de Nationale Vliegtuig
Herkennings Kampioenschappen georganiseerd, waaraan iedereen
kan meedoen, zowel individueel als in een team van drie personen.
Voor de deelnemers liggen fraaie prijzen klaar, terwijl er een speciale
prijs is voor de beste herkenner jonger dan zeventien jaar.
Bij de herkenningskampioenschappen worden 75 dia's vertoond van
drie categorieën vliegtuigen: actuele militaire, civiele en historische
vliegtuigen. Deelgenomen kan worden aan één of alle drie de categorieën. Een internationaal erkend brevet wordt uitgereikt aan een
ieder, die meer dan 50 procent van de vliegtuigen herkent. Deelnemers
kunnen zich op 4 november vanaf elf uur kosteloos inschrijven. De
toegang tot het museum Aviodome is niet gratis.

V

OOR DE zesde keer
gaat Ed IJsbrandij dit
weekeinde naar de
Luchtvaartbeurs waar hij
een stand heeft met yliegtuigonderdelen. Dit jaar
heeft ook zijn zevenjarige
zoon Iwan daar een eigen
tafeltje. Junior verkoopt
daar zijn tekeningen van
vliegtuigen, die hij ter
plaatse vervaardigt.

Beuntje
en papkom

Het Nationaal Luchtvaarlmuseum Aviodome op Schiphol is op beide dagen geopend van 10 tot 17
uur. De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt ƒ 15, voor jeugd van 4 tot en met 12 jaar
en 65+-ers ƒ 12,50. Kinderen tot 4 jaar gratis.

Tekst Henk Fokkink
„Het zit er al jong in," constateert vader, die zelf vanaf zijn
zesde jaar iets met vliegtuigen
had. Eerst met bpuwdoosjes.
Toen het gezin uit Amsterdam
naar Hoofddorp verhuisde,
was de inmiddels dertienjarige Ed elk weekeinde op de
pier van Schiphol te vinden.
„Ik wilde altijd al iets met
vliegtuigen doen. Op de lts
waar ze allerlei instrumenten
van de DC-3 en DC-4 bezaten,
kocht ik mijn eerste pakket
voor tachtig gulden," vertelt
hij.
Na de lts kwam hij bij de
KLM terecht, waar hij nu al
weer twintig jaar vliegtuigplaatwerker is. De bouwdozentijd was hij inmiddels ontgroeid. Het begon met een
alurniniumpaneel van de
bedrijfsschool en in 1990 raakte hij betrokken bij de
Stichting Crash (een 'museum' in Abbenes) waar veel
onderdelen terechtkwamen
van in de Haarlemmermeer
gevonden vliegtuigen.
„Ik bezocht al beursen en
vanaf 1995 ben ik wat bewuster aan het zoeken naar onderdelen voor Crash. Dat was ook
het jaar waarin ik een familie
ontmoette die op de Aviodome
met bouwdozen stond. Ik
mocht toen op een deel van
hun tafel wat van de lts
afkonmstige instrumenten uitstallen. Inmiddels had ik voor
mezelf vastgesteld, dat ik iets
meer met zaken uit de Tweede
Wereldoorlog wilde gaan doen,
meer specifiek dingen die met
de Luftwaffe te maken hadden."
„Op een beurs word je door
mensen aangesproken, die
naar bepaalde dingen op zoek
zijn. Vind je die op een andere
beurs, dan neem je ze mee. Zo

In bezoekerscentrum Het
Zandspoor in Schoorl is van
31 oktober tot en met 7 januari 2001 een fototentoonstelling van Frans
Nieuwenhuizen te zien.
Nieuwenhuizen is 43 jaar
boswachter geweest in de
Schoprlse Duinen. Ter
afsluiting van zijn periode
als boswachter van
Staatsbosbeheer laat hij zijn
mooiste foto's van de laatste
dertig jaar zien.
Bezoekerscentrum Het
Zandspoor van
Staatsbosbeheer is gevestigd
aan de Oorsprongweg l in
Schoorl, telefoon 072509.3352. Het centrum is
geopend van dinsdag tot en
met zondag van tien tot vijf
uur. Toegang is gratis.

Ed IJsbrandij toont het paneel uit een vliegtuig dat hij op de Luchtvaartbeurs wil verkopen. Zoon Iwan staat
daar met één van zijn tekeningen
Foto Jaap Maars

ontstaat een soort handel,
soms ook ruilhandel. En de
interesse in je eigen specialisatie gaat steeds verder."
IJsbrandij vertelt dat hij bij
diverse opgravingen is
geweest, zoals bij Lobith van
de Messerschmitt 109. „Zoiets
maakte grote indruk op me.
Je gaat je afvragen, hoe die
jongens zich moeten hebben
gevoeld. Maar van die opgegraven vliegtuigen wil ik geen
onderdelen verhandelen, dat
vind ik etisch niet juist."
Hij heeft er heel wat voor
over om zijn verzameling zo
compleet mogelijk te maken.
Ooit heeft hij met zijn gezin
een reis met de auto naar
Munchen gemaakt, omdat
daar een vliegtuigstoel kon
worden gekocht. „Had je de
mensen moeten zien kijken,
toen die uit de auto werd
gehaald. Maar ik heb achter in
de tuin ook wel eens een propeller neergezet." Die is
inmiddels al weer van de hand
gedaan.
De verzameling omvat van
alles: van instrumentenpaneel
tot vliegtuigstoelen, van banden tot boeken en natuurlijk
de nodige modellen. Alles wat
hij aan onderdelen te pakken
krijgt, wordt zo goed mogelijk
gerestaureerd. Hoewel de
verzameling op zolder staat,
ontkomt toch ook de huiska-

mer niet aan 'zijn liefde'. Daar
moet de bezoeker zich niet
vergissen een hand te gaan
geven aan de als vliegenier
aangeklede 'levensechte' pop,
die al redelijk voorzien van

zijn bepakking bij de deur
staat.
Ed's echtgenote stelt het
lachend: „Ik zit hier met vier
mannen in huis, maar van
hem heb ik het minste last."

De Pelikaan,
een stuk
Nederlandse historie
ÉN VAN de verzamelaars,
die op de Luchtvaartbeurs
een stand heeft, is Richard
Hopman. Eind januari van dit
jaar werd hij in Eindhoven tijdens een internationale collecters-fare uitgeroepen tot
'Verzamelaar van het jaar
2000'.

E

altijd alles graag in zijn handen houdt. Maar dit jaar heb
ik mezelf toch maar eens aangemeld als deelnemer aan die
verkiezing. Was één van de
vijf of zeshonderd. Vijf werden
er genomineerd en daar hoorde ik bij. Op zich vond ik dat
al een hele eer," stelt de man .
uit Schoorl.

„Ieder jaar zie ik in de
Verzamelkrant een bon staan,
waarmee verzamelaars zich
kunnen aanmelden voor deze
verkiezing. Ik ben er altijd
een beetje huiverig voor,
omdat op zo'n beurs iedereen

Die vijf genomineerden
mochten hun verzameling op
de beurs presenteren en werden beoordeeld door juryleden
die zich tussen het publiek
bewogen. „Je wist dus absoluut niet wie dat waren. Als je

Wandelen
met Breitner

dan tenslotte als eerste wordt
gekozen, is dat een hele eer,"
aldus Hopman. Een grote
beker, een leuke prijs en nog
wat geschenken van sponsors
vielen hem ten deel. „Maar
het mooiste was toch de eer.
De beste, mooiste verzameling
van Nederland en België te
hebben. Dat doet je wel wat."
Hopman was al zo'n vier, vijf
jaar van alles over de luchtvaart aan het verzamelen,
toen hij (dat is zaterdag precies tien jaar geleden) op een
beurs een houtsnede van de
Pelikaan ontdekte. „De man
die het mij liet zien, vertelde
er een zo boeiend verhaal bij,
dat ik eigenlijk ter plaatse
besloot, dat dit mijn specialiteit zou worden."
Er zou maar weinig over de
Pelikaan te vinden zijn, want
het vliegtuig dankte zijn
bekendheid aan de beroemde
retourvlucht van Amsterdam
naar Batavia, die in december
1933 in recordtijd werd afgelegd. Hopman heeft inmiddels
vier vitrines in zijn huis met
van alles over de Pelikaan:
beeldjes in de vorm van de
Pelikaan, borden, poststukken
(van de historische vlucht
naar Indië in 1933), tabakspijpjes (met de tekst: goed
gedaan Pelikaan), vlaggetjes,
spelletjes, ansichtkaarten,
penningen, hét schaalmodel,
maar vooral veel blik.

L IN de woonkamer
van Ad Jan Altevogt
wordt duidelijk dat je
met een fotograaf van
doen hebt. Maar wel één
met een heel speciale
hobby: vliegtuigen. Er
hangen echter ook prachtige foto's van bloemen en
in een vitrine staan nog
wat treintjes (ook een verzamelobject) en een model
van een
Superconstellation. „Dat
was het eerste toestel dat
ik fotografeerde. Heb ik
een speciaal plekje voor.
Toen het een aantal jaren
geleden in Nederland
kwam en vervolgens naar
België zou vliegen, wilde
ik er per se mee. Mijn
vrouw reed met de auto
naar België en ik ging
naar Enschede, vanwaar
het vliegtuig zou vertrekken."

A

Maar het bleef voor Altevogt
niet bij het spotten. Hij trok er
niet vrienden ook wel op uit
naar beursen en andere vliegvelden, waar hij zowel de mili«tire, als de kleine burger- en
grote civiele vliegtuigen op de
Plaat vastlegde. Dat alles
leverde
in bijna veertig jaar
e
en honderdduizend foto's op,
zowel in zwart-wit als kleur.

Het museum bevindt zich
in de kelder van de Vleeshal,
Grote Markt 18k te Haarlem.
Toegang is gratis.

Foto's
in Zandspoor

De wereld over om vliegtuigen
te fotograferen

„Propellers hebben mijn
echte voorkeur," vertelt de in
Lisserbroek wonende fotograaf, die op Schiphol werkt
bij Epron-Control en dus een
uniek uitzicht heeft op alle
vliegtuigen. Zoals de meeste
mensen, begon hij in het
begin van de zestiger jaren als
spotter, maar naast het registratienummer en het type
noteerde hij ook de maatschappij. „Een extra gegeven
was de constructie van het
vliegtuig, om de levensloop na
te gaan: waar het was
gebouwd en door welke maatschappij het was gebruikt.
Zoals bijvoorbeeld van de
ongeveer 1500 Dakota's, die
door vrijwel alle maatschapPtien zijn gebruikt."

In het Archeologisch
Museum in Haarlem is
vanaf 3 november de nieuwe
tentoonstelling 'was getekend, Rien Poortvliet' te
zien. De expositie gaat over
het leven van alledag in de
zestiende eeuw.
Inspiratiebron is het boek
van Rien Poortvliet 'De tresoor'. Voor de tentoonstelling
verzamelde het
Archeologisch Museum
Haarlem voorwerpen in heel
Nederland. In de huiskamer
van Rien Poortvliet staan de
borden op een beuntje.
Steengoed kruikjes en metalen papkommetjes hangen
daaronder aan haken.

„Ook in die tijd speelde de
commercie op een succes in.
Patria kwam bijvoorbeeld met
biscuitblikken waaromheen
een papierenwikkel met de

Richard Hopman, met de beker behorend bij de onderscheiding
'Verzamelaar van het jaar 2000' tussen zijn verzamelingsstukken van
de Pelikaan
Eigen foto

Pelikaan erop. Op die blikken
zat een kwartje statiegeld dus
brachten veel mensen die
blikken terug; slechts een
enkeling bleef achter. Want
een kwartje was in die jaren
een heel bedrag," vertelt
Hopman. „Er waren ook blikken voor beschuit, nootmuskaat, noem maar op. En veelal
kwam daar de Pelikaan op
voor."
Inmiddels heeft hij ook heel
veel zaken, die aan de bemanning van de Pelikaan heeft
toebehoord. „Toen op 30
december 1933 de Pelikaan
terugkwam, stonden er zo'n
twintig duizend mensen op
Schiphol. Tussen de mensen
stond ook een reporter van de
VARA, die een verslag maakte. Voor het publiek werd één
78-toerenplaat gemaakt, maar
de hele reportage staat op
zeven van die platen. Die werden aan de bemanning en de
KLM-directeur aangeboden.
Ik wist dat er een paar series
in Nederland waren, maar
twee jaar geleden kwam ik
ook in het bezit van de complete serie, die had toebehoord
aan de havenmeester."
Uit de nalatenschap van commandant Iwan Smirnoff bezit
hij het logboek, een horloge,
zijn vreemdelingenpas en een
Russische reisikoon. „In die
tijd had Viruly een boek
geschreven 'We vlogen naar
Indië', dat vier keer werd herdrukt. Maar vier boeken (voor

Nederlandse schrijfdog
Ad Jan Altevogt bekijkt de foto's in een fotoboek, die hij op de Luchtvaartbeurs denkt te verkopen
Foto Jaap Maars

Daarnaast zijn op 'zijn' kamer
in een groot aantal boxen nog
duizenden dia's terug te vinden en natuurlijk een computer, waarin de foto's zijn 'geadministreerd'.
Hij trok uiteindelijk de hele
wereld over. Was in ZuidAfrika, Amerika en Australië.
In april van dit jaar bezocht
hij China, waar 'we werkelijk
alles mochten fotograferen'.
De reis was georganiseerd
door de HAT (Holland Aviaton
Travel). „In China ging het
ons zuiver en alleen om de
musea, maar er was van alles
geregeld. Overal waren gidsen
om ons te begeleiden. We kregen zelfs toestemming om
langs de landingsbaan te fotograferen." Het beste vliegveld
is echter Londen. „Daar ga je

lekker onder de baan zitten en
dan zie je alles op je afkomen.
Fantastische foto's levert dat
op."
Hoewel hij al ontzettend veel
foto's heeft gemaakt, 'klaar' is
hij nog niet. „Er zijn wereldwijd wel 150.000 vliegtuigen,
dus voorlopig is er nog meer
dan genoeg te doen," aldus
Altevogt, die altijd als hij 'op
weg' is een drietal body's en
de nodige lensen bij zich
heeft. „Je weet immers nooit
watje tegenkomt. En soms zie
ik iets in de natuur, dat ik wil
vastleggen."
Zijn beslist geen goedkope
hobby heeft hem wel veel
'relaties' opgeleverd. Veelal
maakt hij dubbele of soms
extra afdrukken, als hij denkt

dat daarvoor wel belangstelling bestaat. „Neem bijvoorbeeld het laatste EK voetbal.
De KLM had toen ook het
logo op een toestel. Direct na
het EK, ging het er weer van
af. Dat is voor bepaalde liefhebbers echt wel een item. En
door die foto's te verkopen,
vul ik weer een potje waaruit
ik kan putten."
De kwaliteit van zijn foto's is
van hoog gehalte. Zo levert hij
niet alleen foto's aan bekende
luchtvaartbladen als Airnews
en Scramble, maar ook aan
Luchtvaartwereld, waarin hij
zelfs een eigen rubriek heeft.
Daarnaast heeft hij voor de
medewerkers op Schiphol
boekjes samengesteld met
foto's voor vliegtuigherkenning.
'
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E STICHTING
Schrijven organiseert
zaterdag 11 november voor de vijfde keer de
Nederlandse schrijfdag.
Dat is de belangrijkste
bijeenkomst in ons land
op het gebied van proza-,
poëzie en dramaschrijven.
Als locatie is dit jaar gekozen
voor het centrum van
Amsterdam: Paradiso en het
tegenoverliggende
Barlaeusgymnasium, vijftig
meter van het Leidseplein.
De Nederlandse Schrijfdag is
een ontmoetingsplek voor
schrijvers van alle genres en
disciplines. Deelnemers kunnen schrijfblokken (van
anderhalf of twee uur) volgen,
werk laten beoordelen en
optredens bijwonen. Op deze
dag treden bekende schrijvers
als Nelleke Noordervliet,

Renate Dorrestein, Karel
Glastra van Loon en René
Appel als docent op. Er is ook
een poëzie- en prozaspreekuur, waar gedurende tien
minuten feedback wordt gegeven op een tevoren ingeleverd
gedicht of bladzijde proza.
Tussen de schrijfblokken door
zijn er verschillende podiumoptredens.
Een dagkaart kost 65 gulden,
voor welk bedrag aan een
schrijfblok een individueel
spreekuur kan worden deelgenomen. Voor twee schrijfblokken en twee spreekuren is de
prijs 100 gulden.
Voorinschrijving voor de
schrijfblokken is noodzakelijk.
Een programmaboekje (met
inschrijfformulier) is op te
vragen bij Stichting
Schrijven, Herengracht 495,
1017 BT Amsterdam, telefoon
(020) 420 86 58 of via
www.schrijfdag.nl
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de bemanning) werden in leer
gebonden, terwijl in goudletters de titel werd aangevuld
met 'en terug met de
Pelikaan'. Ook dat boek heb ik
van Smirnoff."
Deze maand heeft hij in het
museum in Roosendaal over
de Pelikaan een expositie, die
door de dochter van boordwerktuigkundige Grosfeld
werd geopend. „Ik heb de
familie toen heel veel dingen
kunnen vertellen en laten
zien, waarvan ze geen weet
hadden. Het is toch een stuk
Nederlandse historie." Op de
beurs heeft hij wel wat dubbele zaken, die te koop zijn.
„Maar misschien kom ik daar
ook wel weer iets tegen, dat in
mijn verzameling past."

Na Jacob Olie, kunnen we
nu aan de hand van tijdgenoot George Hendrik
Breitner door het
Amsterdam van rond 1900
wandelen. Begin deze
maand verscheen het boek:
G.H. Breitner-Fotograaf van
Amsterdam. Twee wandelingen door de stad 1900.
Pas lang na zijn dood is
Breitner (1857-1923) als fotograaf ontdekt. Dat komt
doordat hij zelf zijn fotografie als ondergeschikte bezigheid beschouwde.
Aanvankelijk gebruikte hij
de camera uitsluitend om
zijn kustenaarsoog te scherpen voor ongewone composities en verrassende lichtdonker effecten. Alwandelend maakt de lezer kennis
met twee van de mooiste
buurten van het toenmalig
Amsterdam. De eerste wandeling gaat door het oude
centrum van de binnenstad
rondom de Dam. In de tweede wandelt de lezer met
Breitner door de nog steeds
schilderachtige
Haarlemmerbuurt en komt
tenslotte uit op het
Prinseneiland, waar Breitner
atelier nog staat.
Het boek G.H. Breitner is
onder andere te koop bij het
Gemeentearchief voor 18,50
gulden.

Op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 november speelt in Theater Bellevue
in Amsterdam het cabaretduo:

Koopmans & Gunning
met hun nieuwe programma
'Polderland'.
In een geheel eigen speelstijl
geven de twee een wat verwrongen en troebele kijk
weer op de worstelende en
klungelende medemens. Het
programma is een afwisseling
van types, verhalen, fysieke
acts en liedjes begeleid op
piano, gitaar, trekzak en mandoline.
Het duo bestaat uit Daniel
Koopmans en Frank Gunning.
Nadat zij hun theateropleiding
hadden afgerond waren ze te
zien op het Amsterdamse
Kleinkunst Festival '98, waar
ze met de voorloper van
'Polderland' zilver wonnen.
Koopmans & Gunning
Foto: Jacqueline v.d. Berg

Aanvang 20.30 uur.

Tegen inlevering van deze bon bij de kassa van Theater Bellevue/Nieuwe de la
Mar theater (Leidsekade 90), krijgen lezers van deze krant vijf gulden korting op
de normale toegangsprijzen van 20 gulden en 17,50 gulden en betalen respectievelijk 15 en 12,50 gulden. Reserveren kan op nummer 020-530.5301.

NAAM
AANTAL

Cmax. 4 personen)

Deze bon is niet inwisselbaar voor
geld. Geen korting op korting en
niet geldig op reeds eerder
gekochte kaartjes.
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KBMKIBI
a^erenigtrgBeiTiiOdelIrtfOnrDOferK]
Goed heeft een worNedertandun**
dlenstensvsteem ontwikkeld. Daar waar
hel eebrwkelqh was. lijn er
Wameef u een ttf neerOere oo uw doel afgaMonde transacties
wemU roal» b.v, het
opstellen van een koopo( (

nu Mrt M tarief. Do VOO adviseur Wedt
u keu» uit 34 specrlteke deekllensten.
Haal daarom vnjDli/vund W) uw VBO vntgoed adviseur de brocnure
'OeeUternun', *aam een uitgebreid
oventcnt ven dere (Jteroten en
odvtevtarwven is opgenomen.
De VBO Is een bundeling van *elf.
standige vastgoed adviseurs dtt
zfcti kenmertien doof betnxa»baarheid en vakmanschap.

dan kunt u daarvoor
bij w VBO adviseur
terecht.
Door de» unieke
bepoan u Wj w VDO vastgoed adviseur

:

•• -#>'v;ivr^v-^^
^É$teïiit
?ï^

*-^

Let op dit label!

De

t if

8-9-2000

SLINGER OPTIEK
40 jaar optiek in Zandvoort
Grote Krocht 20A - Zandvoort

H <4«i<

gevulde BRIE BIESLOOK
roombrie gevuld tnet
frisse verse Bieslook

Zaterdag geopend
van 10.00-17.00 uur
•Zondag de gehele
dag geopend voor
bezichtiging eigen
.•.panden •

,
Aan- en verkoop
k^ huur - verhuur
jr beleggingen
Geopend ma. t/m vr. 8.30-20.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7,2041 CN Zandvoort, Tel. 023-5732630

<~**k**knt

8-9-1960

MEER SMAAK!

UW VBO VASTGOED ADVISEUR BIJ UITSTEK:

ALLRQUND- VASTGOED-ADVIES \

^^^^s^m^s^s^^^m^^

DE TROMP WINKEL

De onafhankelijke VBO kent een
eigen gedragscode en luchtcoliewaanfenen advies-Uneven.
Let daarom tip dit laW; In uw eigen
txHang.

~*.<!

99

NU 150 gram

Grote Krocht 3-5 - Zandvoort

E-mail: allround.vastgoed @worldonline.nl

geldnogd!
brunaor Bruna Balkanende
In het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam '
worden ernstig zieke kinderen behandeld .
De behandelingen zijn bijzonder intensief en
in veel -gevallen betekent het een langdurig ,verblijf in het ziekenhuis.' En dat is beslist geen pretje. .
•- , •
Gelukkig zorgt Emma TV ervoor dat het , "
verblijf van deze ernstig zieke kinderen wordt ,
opgevrolijkt. Er worden elke week drie
fantasierijke TV programma's gemaakt vóór' - ."
en dóór de kinderen zelt.En dat zorgt voor
de afleiding dié bikkelhard nodig is.
;
Maar het'makën van de TV-prögramma's kost
handenvol geld. Terwijl dit liefdewerk sinds
jaar en dag gratis en geheel belangeloos wordt
gedaan door zo'n 50, toegewijde vrijwilligers.
Er zijn dus genoeg vrijwilligers maar veel te
weinig sponsors. •
Daardoor is de .-bodem', van de' kas in zicht.
En dat zou dus kunnen betekenen dat ernstig
zieke kinderen het binnenkort zonder hun
Emma TV moeten stellen.
U begrijpt natuurlijk wel, dat we'zoiets niet mogen laten gebeuren. Vandaar dat de
Sponsor Loterij samen met de nieuwsbladen van Weekmedia en een aantal
winkeliers en bedrijven bij u in de buurt een
grootscheepse actie voeren. Van élk lot van
10 gulden gaat maandelijks 5 gulden naar
Emma TV. Dus sponsort u mee met zoveel
mogelijk loten,- zodat Emma' TV de komende
jaren geen geldzorgeh meer heeft en alle zieke
kinderen hun Emma TV kunnen houden.

Welke Nederlandse soep eet
men traditioneel 'srwinters en
met worst £
'
1
Runen
2
Faradeplaat
3
Erwtensoep
-;,""D /\ /"./r^ '7;
'-. .'.'.*"Cw. ixi''.'^''-^^" «;fi;

Beter
1
2
3

.

een half ei, dan een
Dop
Een kinderhand
Kip

Tevens verkoop en reparatie van gouden sieraden

Ji/sf toe r/g/7f SAjoe"

et

20%
KORTING
op de hele
Kollektïe
Winkelcentrum Jupiter
Dagelijks geopend
Haltestraat 10B - Zandvoort
023 5713703

Grote Krocht 18 - Zandvoort

ALLE AGENDA'S
EN KALENDERS
VOOR

2001
ZIJN REEDS
BINNEN!

.

ff,,

,

Wat eet u als u piepers consumeert 4
'•• '
,1
, aardappelen
2
graaf dracula
3
een gouden plaat

Aar.- O
Om Mrelke sport is Roland
Garros bekend ?
1 *^ ^Voetbal *r-X"!',V'"T;:"'\
2 -''"-;'5'tennissen;"""' ': • "
3
dauwtrappen ,

"v

,^

B L O E M E N S H O P
Haltestraat 10e, 2042 LM - Zandvoort - tel.: 023-5719775

• Glazenwasserij

Kinderverjaardagsparty?

.

• Specialiteit schoonmaak van gebouwen
• Schoonmaak van

op

luxaflex

50%
&ik/2e/cwtüceX/

• Verhuur tapijtreinigers

*in de vorrn van een kadobon
Tel. 57 14 764 of 06 203 616 76
Haltestraat 20, (Jupiterpassage), 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023 - 573 22 18, Fax: 023 - 573 80 47

Informeer naar de mogelijkheden
voor een workshop voor de Kids
Voor de jarige ook nog een leuke verrassing,
maximaal 6 kinderen
prijs

15,

per persoon

Loop gezellig binnen en geniet
Winkelcentrum Jupiter (naast Blokker)

Ik doe mee. Helpt u ook!
WillekeAlberti
LUXE BROOD EN
BANKETBAKKERIJ
Ambassadeur Nederlandse Sponsor-Loterij

Wie speelde Swiebertje £
1
Aloha
2
Rijk de Gooyer
3
Joop Doderer

station van het Emma Kinderziekenhuis
AMC in Amsterdam. Emma TV verzorgt
kinderen live televisie-uitzendingen vanuit
een kleine studio in het AMC. Alleen
dankzij giften kan Emma TV bestaan en
kan apparatuur vervangen worden om de
programma's vóór en dóór de

Dé dt0teKd|}eciaa£zaak
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Emma TV is al sinds 1981 het televisie-

wekelijks voor, door en samen met de

Paap

Hoe werd de baas van James
Bond door iedereen genoemd
1
Baarle Hertog
2
M
3
chef

Gratis Pikachu
ketting
(voor de kleintjes)
Bij aankoop van
NUTRO honden of kattenvoer
min. 2 kilo

OP=OP

Op welk materiaal klopt men
iets af f
1
kaas
2
ijzer
3
hout

ROOMBOTER
AMANDELSTAAF

6,95
Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein 2 5712865
Pasteurstraat 4
5731967

Wat is iemand die in de olie is
1
dom
2 / . vies'
'• , , '
t
3
dronken

kinderen te blijven maken.

De kranten van Weekmedia zijn: Amsterdams Stadsblad - de Nieuwe Bijlmer - Nieuwsblad Gaasperdam - Diemer Courant - Buitenveldertse Courant - Amstelveens Weekblad
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NEDERLANDSE

Passago32-34
2042 KV Zandvoort
Tel.nr. 023 - 571 61 78

Heeft u ook wel eens
GEEN ZIN OM TE KOKEN?
En pizza en Chinees kunt u
ook even niet zien?

Dan hebben wii de oplossing voor U.

Wie ontmoeten elkaar bij
Wereld Jamborees £
1
padvinders en gidsen
2
smurfen
3
regenwormen

Wij bieden nu de mogelijkheid om
al onze hoofdgerechten van onze
menukaart af te komen halen.
Gewoon lekker thuis eten zonder eerst uitgebreid
in de keuken hoeven te staan.
Als u van te voren belt, staat alles voor u klaar.
Graag tot ziens, wij staan altijd tot uw dienst.
anders 2,50 bezorgkosten
keuken geopend van 11.00 tot 21.30 u.
;'
Donderdags gesloten •

Tafels op maat voor u gemaakt
In oud of nieuw grenen, kersen of Spaans eiken

Welke dieren gebruikt men bij
de sport Polo £
1
ernie
2
paarden
3
olifanten .

The
lUlusic Store
Kerkstraat 8
Zandvoort

Rozenobel Antiek

Hoe helpt u Emma TV£ ^ LOTERIJ
s U neemt minimaal l lot in de Nederlandse Sponsor Loterij
(aangeven op de antwoordbon)
ï U beantwoordt de 10 vragen. Onder iedere vraag staan 3
antwoorden. Kies het goede antwoord en noteer het bijbehorende
cijfer op de antwoordbon. Tel de gevonden getallen bij elkaar op en
noteer de uitkomst in het vakje 'TOTAAL'.
-' Knip de bon bit en stuur hem uiterlijk op maandag in een
enveloppe (geen postzegel nodig) naar: Het
Parool/Weekmedia, Toren 10.26, antwoordnummer 10060,
1000 PA, Amsterdam. Vermeld in de linkerbovenhoek EMMA TV.
151
U kunt zo vaak meedoen als u wilt.
\

de Nederlandse Sponsor Loterij waaronder de Thuisbingo van maar
liefst één miljoen gulden.

;

Een lot kost u maar 10 gulden per maand. U doet minimaal
13 maanden mee. 50% van uw inleg komt rechtstreeks ten goede.
aan Emma TV. Als u al lid bent van de Nederlandse Sponsor
Loterij is dit het moment om extra loten te nemen.

'•'• Deze aktie,van Weekmedia en de Nederlandse
Sponsor Loterij loopt vijf weken lang in deze krant van
11 oktober t/m 13 november 2000. De bovenstaande
spelregels zijn wekelijks geldig. Extra kansen:
wilt u uw kansen op,dit prijzenpakket vergroten, doe dan meerdere weken mee door per
keer opnieuw een lot te kopen, de vragen
te beantwoorden en de bon in te sturen.
. Op 29 november ziet u in deze
krant de uitslagen. Over de uitslag van
deze prijsvraag kan niet
gecorrespondeerd worden.

•War loisi v. 'wianea^'
* Als deelnemer aan deze
prijsvraag maakt u kans op schitterende
sieraden, zoals te zien op deze pagina
of een gloednieuwe Skoda Felicia ter
waarde van ƒ21.495,-!
'".' Verder maakt u kans op alle
maandelijkse plus wekelijkse prijzen van

Ook voor inkoop van antiek en inboedels
Gasthuisplein 6 Zandvoort - 023-5731787
Open van 12.30-17.30 uur
Ook zondag. Dinsdag gesloten

DEZE AUTO WORDT U AANGEBODEN DOOR

S-Point Amsterdam tel. 020-4301710

Lampen precies op
maat gemaakt.

A C D A & D E MUNNIK

Tevens div. verlichting o.a. Tiffany, antieke kasten, in mahonie,
grenen of eiken, nachtkastjes, kapstokken, schilderijen en veel
klein antiek

Hier zijn
EROS RAMAZZOTTI
Stile Libero

Tien gouden sieraden met een totale waarde
van ruim ƒ10.000,- worden u aangeboden door:

Singel 320 1016 AE Amsterdam,
Tel. 020-6238125

Haltestraat 23c
ZANDYOORT
Tel. 023 - 573 30 03

Vul hier uw antwoorden in!

November Menu:

S Vnxtg A Vlaag b Vtaag 6 W<«=^ 7 Vtaag U Vcaag 9 Vu-»*: 10

een royaal 4 persoons Family-menu
voor/57,95
inclusief uw gratis dessert:
een grote pot overheerlijke
Ben & Jerry-ijs naar keuze.

AÊmVOOM) ANWOORD AOT^OOIU} AISTIWOORD AJ^^

ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD

ANTWOORD

TOTAAL

NIEUW
Smakelijke Spare-Ribs menu
incl. aardappel-salade, patat en saus

NEDERLANDSE

voor slechts ƒ 19,50

KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

Najaars/winter
Beplanting
Bloembollen
Bemesting

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Zandvoort
meer dan

Ï{X ji^'i-y ik sponsor Emma TV met (extra) loten, want dan heb ik meer kans op de
auto en alle andere prijzen.

Aalsmeerder Courant - Vithoornse Courant - de Ronde Vener - Zandvoorts Nieuwsblad.

mevrouw

150.00.50

Naam:

Ik speel mee voor:
EMMA TV - code 2850

Adres:
Postcode:

Kruis hier het aantal lotnummers aan:

D 3 loten

D 2 loten

D l lot

Ik wil meespelen met de volgende lotnummers
Bepaal uw eigen lotnummer!

Strand
alleen!!

U de heer

Lotl:
Lot 2:
Lot 3:

!

Bij elk lot voegt
de Sponsor
Loterij de drie
laatste cijfers toe.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging voor minimaal 13 trekkingen (inclusief de
extra trekking) ƒ 10,- per lot per maand (totaal ƒ130,- voor een jaar) van
neveristaande rekening af te schrijven. Deelname houdt in aanvaarding van het
reglement, op aanvraag verkrijgbaar: tel. 0900-3001400 (35 cpm).

Plaats:
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,tel:
Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)
Datum
Handtekening

Bon in ongcfrankecrde envelop opsturen aan: Het Parool/Weekmedia, Toren 10.26, antwoordnummer 10060, 1000 PA Amsterdam. Vermeld in de linkerbovenhoek Emma TV.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

' AdvlespHjs alecht* referentie zoals aangegeven doór-officl*l« importeur of fabrikant.

GSM TOPPERS VOOR
FEESTPRIJZENH
Sluit rui een dutchtone Allin-180 abonnement
- af voor slechts ƒ45.- per maand.
Alle gesprekken/ binnenlandse, buitenlandse,
sms berichten en w@p (mobiel internetten)
worden betaald vanuit de belbundel. Zo komt
U nooit voor onaangename verassingen te
staan. Wel net zo eerlijk!! Tijdens deze feestweken krijgt u ook nog eens 1 maanden lang
2 belbundels voor de prijs van l en zijn de
aansluitkosten gratis. Een totaal feestvoordeel
van maar liefst ƒ 180.-. Kom snel langs om bij
dit abonnement één van de onderstaande toestellen uit te kiezen voor absolute feestprijzen.

HUfSTEUFONIE
DECT STUNT!
8200, Digitaal, niet afluislerbaar,
ruisvnj "349.-

PHILIPS DECT

189.-

Xalio, superieure kwaliteit '399-

229.-

ERICSSON TOP DECT

BREEDBEELD KTV'S

'CAMCORDERS

PHILIPS 100 HZ SUPERPLATTE BREEDBEELD

SONYDIGrTALECAMCORDER
MET KLEURENSCHERM

RealRatBlacküne-S beeldbuis,
3D Surround Sound, 100 voorkeurzenders, Dual Screen teletekst.

PTfffr

239.-

ERICSSON DECT

BS140, nummerweergave, inclusief digitaal antwoordapparaat,
50 memo's '599,-

Q-fiQQ.

LMiTvanafO 199?
JVC 100 HZ S U P E R PLATTE BREEDBEELD
AV28WF, 71 cm beeldbuis, 100
voorkeurzenders, teletekst

BS120, zeer compact, uniek design, digitaal, niet afluisterbaar '499 •

DCRPC, Super Steady Shot, 10X
optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm '4730 -

2389:

3499.-

JVC DIGITALE CAMCORDER
MET KLEURENSCHERM

GRDVX, 5 cm kleurenscherm,
100x digitale zoom, Stabilizer,
afstandsbediening. '3499 -

TOPKLASSE Dect telefoon '549

BlackLme-S beeldbuis, 100voorkeurzenders.Olt Ned Philipsgarantie,stereo, teletekst '3299

SONY Hl 8 CAMCORDER
MET LCD KLEURENSCHERM

PHILIPS DRAADLOOS

Optimaal beveiligd, 10 memo's,
Zeerfraai design.TD9220' 149,-

PANASONIC EBGD92
TWV 999.-

89-

PHILIPS FAX

HFC141, Automatische papiennvoer,
kopieer functie, eenvoudige
bediening. 'Adviesprijs 399 -

279?

499.• dualband
• 78 gram !!
O tot 170 uur standby
• internet e-mail
• opneembare beltoon
O li-ion accu
• trilsignaal
• 4 kleuren display !!
• handsfree bellen

VIDEORECORDERS

789.-

PANASONIC HIFI STEREO
VIDEORECORDER MET
PDC EN SHOWVIEW
NVHD640, 4 koppen, eenvoudige bediening, inclusief afstandsbedienmg '749 -

489:

2 MAANDEN 2 BELBUNDELS VOOR DE PRIJS VAN l

SONY HIFI STEREO
VIDEORECORDER
SL.VSE60; 4 koppen, eenvoudig
te programmeren, On Screen Display, scartaansluitmg en afstandsbedienmg "769 -

$3 Gespreid betalen mogelijk met
het BCC PrivéPlusPlan.

1589.-

M Extra garantie voor 3 of 5 jaar
met het BCC PrivéGarantiePlan

PANASONIC DIGITALE
CAMCORDER

NVDS,400x digitale zoom, Superlmagestabilizer, inclusief afstandsbediening,
acculader en kabels '2199-

PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ
TXW28D; 70 cm breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, stereo, teletekst,
Dome sound Systeem inclusief afstandsbediening.
*2199.-

Heeft u een vraag of een
probleem: bel ons Cali Center!

C A N O N STEREO Hl 8
CAMCORDER
UCX65,440x digitale zoom, 12digitale effecten, ingebouwde
videolamp '1539.-

1099:

PROLINE HIFI STEREO VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC

SONY 8 MM TRAVELLER
RAVELLER
TR4.

'1330-

PHIUPS100HTZBREEDBEELD

GVN9500; 4 koppen, eenvoudig te programmeren,
On Screen Display, scartaansluiting, inclusief afstandsbediening.*479.-

899.-

PW8504, Grootbeeld, HiFistereo, teletekst '2245

1599.-

DVDSPELERS

SONY S U P E R P L A T T E
BREEDBEELD

KV28FX2.71 cm FD Trinitron beeldbuis, 60 watt totaal vermogen, teleleksten afstandsbediening '2799-

D

1579:

D

PHILIPS DVD SPELER

JVC BREEDBEELU

28WT2,71 cm BlackLme Super Flat
beeldbuis, stereo, teletekst '1699 -

1279.-

PHILIPS BREEDBEELD
24PW;61cm Ultra Flat BlackLme
beeldbuis, stereo, teletekst "1695-

989:

DVD710; Geschikt voor
DVD, audio-en video CD
en studiokwaliteit.*1499.-

JVC DVD SPELER MET AC3
DECODER

Laagste prijsgarantie

XVD701; Digital Cme4ma Sound,
perfect stilstaand beeld, mcl
afstandsbediening. '1660

999.-

KLEUREN TV'Si:

THOMSON DESIGN DVD
SPELER

PHILIPS 100 HZ

PT820; 63 cm. BlackLme-S,
stereo, TXT "2795 -

1489.-

SONY 72 CM HIFI STEREO
KV29X; Super Trinitron beeldbuis, 100 voorkeurzenders, afslandsbediemng. T X T " 1 5 9 9 -

1079:
SONY STEREO

KV25; 63 cm Super Trinitron
beeldbuis, teletekst '1399-

459:

BIJPASSEND DESIGN
MEUBEL 699.-!!

DTH2000, 10 bit, mcl. afstandsbedienmg "1869.-

999

SONY DVD SPELER

DVPS325; Gechikt voor DVD,
audio- en video CD, supeneure beeldkwahteit, standaard en breedbeeldweergave mogeli|k, mcl.
afstandsbediening. '1770.-

749.-

Laagste prijsgarantie
SONY 82 CM 100 HZ VOLLEDIG VLAKKE BREEDBEELD KTV MET
DOLBY SURROUND PROLOGIC
KV32FSÓO; FD Trinitron breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, Hifi stereo
geluidssysteem met 90 watt totaal vermogen,teletekstenafstandsbediening. '4999.-

PIONEER DVD SPELER

Laagste prijsgarantie
SONY AUTORADIO-CD SPELER MET RDS
4x40 watt high power, RDS/EON tuner met 40 presets,
Dynamic Bass voor perfecte laagweergave, duidelijk
Mulitcolourdisplay, telefoon mutem afneembaarfront.*549.-

DV515; Gechiktvoor DVD, audio- en
video CD, superieure beeldkwaliteit,
mcl. afstandsbediening. '1770.-

699:

SAMSUNG HIFI STEREO
VIDEORECORDER

j : OÏDSC«WA«E

SV63X, 4 koppen, eenvoudige bediemng, On Screen Display, 2 scartaansluitmgen, afstandsbed "769.-

NOKIA 8210
TWV 1499.-

33 Altijd bij u een BCC winkel
in de buurt!

TR7000, Digitaal opnemen op Hi-8
tape, BOx digitale zoom, Super Nightshot, Stamma voor lang filmen met
dezellde accu, afstandsbed '2420 -

PHILIPS SUPER VHS HIFI
STEREO
VR1000,4 koppen, Showview en
PDC, inclusief afstandsbed.'1099.-

ïï Alle types overzichtelijk
bij elkaar gepresenteerd.

8 Eigen technische dienst

SAMSUNG A-4 FAX
SF3000, Topkwaliteit "gewoon
papier" fax, supersnel, 100 pagina's papierfeeder. "799.-

Sa Deskundig advies door goed
geschoolde productspecialisten.

SONY DIGITAL
8CAMCORDER METSUPER
STEADY SHOT

Absoluut ruisvrij.
Uitbreidbaar tot 6 handsets.
Nu met ƒ20.- gratis bellen
en met 12 maanden aan
huis garantie. *399.-

189.-

M Keuze uit vele duizenden
artikelen.

ARISTONABREEDBEELD
100 HZ

"SIEMENS TECHNOLOGIE"
DECT HUISTELEFOON

2 MAANDEN 2 BELBÜNDÈLS VOOR DE PRIJS VAN l"

we grote artikelen GRATIS bij u
thuisbezorgd (ook op zaterdag).

AV2BWH,71cm,Stereo,teletekst,leverbaar in zilver en zwart design '2639 •

1679:

Voordeligste draadloze telefoon
metnummerweegave, LCD-scherm,
10 memo's, Beste koop1 '249-

M BCC is een onderdeel van
een wereldwijd concern.
Zij koopt de artikelen met
honderdduizenden tegelijk
in, waardoor de prijzen
GEGARANDEERD laag blijven

BESTE SERVICE

CCDTRV6; 6,5 cm kleurenscherm, 80x digitale zoom,
Nightshot, Steady Shot,
afstandsbediening. *2200.-

70WA84,71 cm ultra Flat BlackbneS, Ircredible Surround Sound, teletekst, Dual Screen teletekst '2879 -

DRAADLOOSMET
NUMMERWEERGAVE

8 Een enorm assortiment
A-merken.

Dagelijks checken wij voor
U de prijzen, waardoor u
bij BCC nooit teveel betaalt!

2289.-

EXCLUSIEF BIJ BCC IN SELEi UITVOERING j^tf

ENORM ASSORTIMENT

LAAGSTE PRIJS

KV28, FD Trinitron breedbeeldbuis,
100 voorkeurzenders, 3D Sound
Systeem, teletekst '3999

JVC BREEDBEELD 100 HZ

© w@p
(mobiel internetten)
• dualband
O 125 gram
• tot 180 uur standby
• tot 5 uur beltijd
• schok- en stof
bestendig
• sparwaterdicht
• DJ sounds
• trilsignaal
0100 EXTRA telefoongeheugens

KIJK EN VERGELIJK

2679.-

SONY70CM100HZSUPERPLATTEBREEDBEELD

2479:
ARISTONA 82 CM
389.100 HZ BREEDBEELD
SIEMENS GIGA-SET

SIEMENS M35I
TWV 899.-

BCC, al 30 JAAR de LAAGSTE PRIJS,
de BESTE SERVICE, een ENORM ASSORTIMENT.
GEGARANDEERD!

: ALLE TOP TITELS .
Nu bij BCC verkrijgbaar,

D

vanaf :,£r9 'm «f W

PHILIPS 63 CM STEREO
KLEURENTELEVISIE

PANASONIC
VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC
NVSD240; 2 koppen, eenvoudige bediening, 2 scartaansluitingen, inclusief
^afstandsbediening. *599.-

• dualband
• spraakherkenning
• 79 gram
O tot 150 uur standby
• tot 3.5 uur beltijd
• trilsignaal
• li-ion accu
O verwisselbare cover

25PT4; Blackline-D Flatsquare beeldbuis, 80 voorkeurzenders, teletekst en
afstandsbediening. *1195.-

PANASONIC STEREO
TX25, 63 cm Qumtnx beeldbuis,
teletekst. "1199

TV/VIDEO tOMBI'S
PHILIPS STEREO GROOTBEELD 51 CM KTV/VIDEO
25PV720,63 cm beeldbuis, 2 tuners,
Showview, PDC, teletekst, '1999.-

1479:

789:
SAMSUNG 55 CM STEREO

SONY VIDEORECORDER KTVTELETEKST
SE10, Incl afstandsbed '500-

CX53, Black Standard beeldbuis,
100 voorkeurzenders " 8 2 9 -

319:

PHILIPSVIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

VR165,2koppen,md afstandsbed "745-

319:

J2 MAANDEN 2 BELBUMELSWbfr DEJPRIJSsVANÏÏ

'icm 1-jarig Allin-180 abonnement

ABONNEMENT

• l •jarig abonnement
• ƒ45.- per maand
• inclusief tot 180 belminuten per maand.
• bellen vanaf ƒ0.25 per minuut
O alle gesprekken betalen vanuit de belbundel!!
• bellen in binnen en buitenland
O landelijke dekking

Voor aanvraag vereist geldig legitimatiebewijs en bankaFscluift zonder
bedragen (met ouder dan l maand)

70 voorkeuzezenders, Off. Ned.
Philips garantie '745 -

SAMSUNG 51 CM KTV

GVN9500, 4 koppen , eenvoudige bediening, scartaansluitmg,
mcl afstandsbediening. '479 -

399.SHARP PORTABLE KTV

299:

37GQ 37 cm, mcl afstandsbed "399-

CB20S.100voor1<euzezenders '659-

289:

SAMSUNGViDEORECORDER
JRECORDER

239:
HQ VIDtü
STUNT! VHS-HQ
VIDbO

ZANUSSI
CONDENSDROGER

ARISTONA 51 CM
KTV/VIDEO

120 minuten timer, kreukbeveiliging, extra grote vulopening en toets voor tere
weefsels.* 1299.-

TR427; Showvieuw, PDC,
teletekst, 2 tuners.*139ô.-

PROLINE HIFI STEREO
VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC!!

SV223 Inclusief afstandsbed
andsbed "369 -

1

549:
ARISTONA 51 CM KTV
METTELETEKST

PORTABLE KTV

37 cm, mcl. afstandsbediening

PHILIPS51 CM KTV/VIDEO
MET2TUNERS

21PV325; Showview, PDC, zilver
design. '1295 -

899.-

SIEMENS 1500 WATT STOFZUIGER
Elektronisch regelbarezuigkracht, in hoogte verstelbare zuigbuizen en automatisch
oprolsnoer.*399.-

ARISTONA 37 CMfl KTV/VIDEO
TR 127 Showview, Off Ned Phihps garantie. '945

BOSCH
WASAUTOMAAT

569:

Vrije (emperatuurkeuze, RVS trommel en
kuip, zeer eenvoudige
bediening.'2099.-

Met afstandbediening
mg

229./liETAALGEMAIO
BIJ BCC

De Besl Customer Cord Een kaait
waarmee u, conForm uw persoonli|ke wensen, uw nieuwste aankoop
kunt betalen Zo kunt u, naast uiteraard de contante betaling, kiezen
uit maar liefst
4 vormen van betaalgemak
1 op rekening kopen
2 uitgesteld betalen
3 doorlopend krediet
A, het BCC PrivéPlusPlan

PRUSDOQRBRAAK!
PHILIPS DVD SPELER

OVD710; Geschikt voor DVD,
audio- en video CD. Superieure
studio beeldkwaliteit, perlect
stilstaand beeld, inclusief
afstandsbediening. *1095.-

LAAGSTE

Een uitgebreide brochure ligt voor
\
u klaar m de wmkcl'
/

PRUS

589

MOULINEX COMBIMAGNETRON
900 watt, 27 liter inhoud, grill en heteluchtoven. Alles apart
maar ook gecombineerd te gebruiken.'859.-

l GRATIS

pRtf£i

t>

GARANTIE,

[ BEZORGD

UNIEKE PRIJSGARANTIE.'
• GRATIS THUISBEZORGEN:
; BCC biedt u zwart op wit dé . s : Dt m«sti grot» «rtiktltn- worden van dinsdag t/m .
* laagste prijsgarantie. Vraag ,'
< naar de voorwaarden bij uw
zattrdag gratis en snil blf u:
. ' ;..".• • verkoper! • • . ''/ • "
, thuisbtzorgd; In btdrijf -gitttld «ri/of Ingtsttld.

CAÜ. CENTER:
;
DE Helpdesk voor al uw vra-,
' gen, tips en het melden Vin :
storingen aan uw apparatuur
. 020-WS6400. '

• - ' . . . MIUEU:' " :
. PRIVÉGARANTIEPLAN
BCC neemt uw oudt appa- .
Een (uil serviceplan
raat mee en zorgt ervoor dat
waarmee allt defecten, als
dit milieuvriendelijk wordt .
•
. gevolg van
verwerkt. Ook BCC houdt van
fabricage- en/of materiaaleen schoon
- ''
. fouten, voor 3 of 5 laar zijn
- en leefbaar Nederland
afgedekt. ;

BREED ASSORTIMENT:
BCC biedt u een ongekend
breed en diep assortiment
•
*. aan van de grote ' •
. topmerken. '

EIGEN TECHNISCHE DIENST;
• Ons eigen personeel schrijft

'BCC K1ANTËNKAART:

DESKUNDIG PERSONEEL:

Best Customer Cara

'regelmatig geschoold om u

• g nndioos.voordeel.

• te woord te kunnen staan.

. voordeel! BCC is hierdoor in
staat om; een nog betere secvice te leveren! een.nog lagere prijs te bieden! nog klant-

AFBEELDINGEN ioms i*t3 AFWIJKEND / prijswijzigingen en zitfouttn voorbthoudin.
Alle prljztn «xclualtf wttttlijk» verwljdtrings bijdrage. Voor mi «r inlormati* vi

AUDIOSYSTEMEN

WASDROGERS

KOEL/VRIESCOMBI

MIELEWASDROGER
11 elektronisch gestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing "1799.-

1249.-

'D-'
WHIRLPOOL COMBI
900 Watt, digitale
bedieningt Quartzgrill,
hete lucht en met
JETDEFROST
ontdooit u tot 85% sneller
*799.-

n
D
ZANUSSI KOEL/VRIES
254 liter inhoud, 3 ruime
vriesladen en 3 legplateaus
van onbreekbaar glas.'1199.MIELE KOEL/VRIES
230 liter inhoud, 2 ruime vriesladen,
3 draagplateaus van glas.'1599.-

#

979:

WHIRLPOOL KOEL/VRIES
295 liter inhoud, 3 ruime vnesladen, gescheiden temperatuur
regeling Energieklasse A "1749.-

#

899;

BOSCH KOEL/VRIES
231 liter inhoud, 2 vriesladen,
3 legplateaus van glas. Energieklasse A."1248.-

769.-

#'

INDESIT KOEL/VRIES
314 liter inhoud, 3 vriesladen, 3
verstelbare legplateaus van glas.
Energieklasse A"1079.-

#

739:

SHARP COMBI
900 Watt, 26 hier, digitale bedienmg, grill en hetelucht "699.-

469.-

SAMSUNG COMBI
900 Watt, 26hter, digitale bedienmg met grill en hete lucht/699.-

389r
SAMSUNG GRILLCOMBI
800 Watt, digitale bediening,
Ouartzgnll, 20 liter. '369.-

269;
WHIRLPOOL 800WATT
Digitale bediening, 18 liter,
ontdooi automaat. "519.-

MlELE 1300 TOEREN
Topklasse, zeer
gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing.
*2799.-

149.-

2 O E U R S KOELKASTEN

1099.-

BOSCH 1400TOEREN
Regelbare centrifuge, elektronische
programma besturing en Energieklasse A "2099 -

SONYTOPKLASSEMINI
HI-FI SYSTEEM
EX880 Metmmidisc-wisselaaren
CD-wisselaar. '2550 -

FUJITSU-SIEMENS
NOTEBOOK

1279?

• AMD 500 Mhz processor
• 64 MB intern geheugen
• 12.1 TFT scherm
• 5 GB Harddisk
• interne 24x speed cd-rom speler
• intern 56k modem
• Ingebouwde stereospeakers
• Windows 98
• inclusief internet- en
antivirussoftwore
'4499.-

TECHNICS MINISET
IMP5;TOPKLASSEi Losse componenten, 40 Watt, CD-speler,
3-weg boxen '1299 -

I--I«MJ;W»

1199.-

BAUKNECHT1200TOEREN
Vrije temperatuurkeuze, spoelstop en snel programma. "1599.-

999.-

#

AEG 1000TOEREN
Spoelstop en kort programma "1449.-

939:
WHIRLPOOL 1200 TOEREN
Regelbare centrifuge, snel programma en halve wastoets. Energieklasse A'1379.-

799.-

INBOUW APPARATUUR

PDF606M, 1 -Bit, random play '549-

399;

259?

BOSCH CONDENSDROGER
Grote vulopening, RVS
trommel en toets voor tere
weefsels *1449.-

MXMD7; 3CD wisselaar,
RDS Tuner, Inclusief 3 weg
boxen.'1319.-

FUJÏTSU
SIEMENS

SONY DPL MINISET
RXD1 0, 200 Watt, digitale tuner,
CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
alstandbediemng '1440-

599.-

749;

ZEER VEEL SOFTWARE!

SONY MINISET
MHCRXD3, 2x25 Watt, 3 CDwisselaar. 2-weg boxen '670.-

DAVILEX SOFTWAREPAKKET

479 r

JVC MINI SYSTEEM
MXJ1 ; 2x60 Watt, 3 CD-wisselaar,
boxen, afstandbed "599 -

BAUKNECHT DROGER
)ROGER
140 minuten timer en toets voor
lagere temperatuurr "949.-

379.PERSONAL CARE

449;

MIELE KOELKAST
270 liter inhoud waarvan 54 liter
vries, 5 verstelbare plateaus van
glas'1249.-

m

#

749ï

BOSCH KOELKAST
185liter inhoud waarvan 54 liter
vries, 2 legplateaus van glas.
Energieklasse A'899.-

PZ3|
iJJtFJ

*R4QtJ*Tw •

BOSCH INBOUW
VAATWASSER
3 programma's, tiptoets
bediening en aquastop.
*1599.INBOUW VAATWASSER
Volledig intergreerbaar, 4 programma's en aquastop. "1299.-

849:
INBOUW GASKOOKPLAAT
OOKPLAAT
Met vonkontstekmg.|. "499.-

ZANUSSI KOELKAST
136liter koel en 42 liter vries,
2 leg roosters '799.-

\m

#

499?

WHIRLPOOL KOELKAST
187 liter inhoud waarvan 42 liter
vries, 2 verstelbare plateaus Energie klasse A"849 -

189:
INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT ,
Met restwarmte indicatie lampjes
•899.-

INDESIT 1200 TOEREN
Vrije temperatuur keuze en halve
lading toets. Energieklasse A*H79

'699 r

WAS/DROOG COMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machine,
1000 toeren. "1549.-

869

369;

WHIRLPOOL BOVENLADER
Regelbare centrifuge van O tot 1200
toeren, 1/2 lading en eco toets.
Energie klasse A"1599 -

•
•
•
•
•
•
•

D
PHILISHAVEQUADRA ACTEON
Perfect scheerresuttaat ,eenvoudig en hygiënisch onder
de kraan te reinigen. Nu met
gratis batterij shaver *339.BRAUN SCHEERAPPARAAT
Interface met tonduese * 169,-

AMD 500 Mhz processor
64 MB intern geheugen
l S GB Harddisk
interne cd-rewriler (8x4x32)
4 MB videogeheggen
56k intern modem
17 inch monitor
'2995.-

PACKARD BELL
ICONNECT 2730

kracfctsensor
nu met extra
body. '199.-

•
•
•
•
•
•
0
•

PHILIPS-JORDAN
Oplaadbare elektrische tanden
borstel" 79.-

UXV9, receiver, CD met
verticaal laadsysteem, MD
recorder, 2-weg luidsprekers, afstandsbediening.
._
'1099.-

Intel Pentium III 733 Mhz
64 MB intern geheugen
ISGBHorddisk
DVD-speler
Interne cd-rewriter (8x4x32)
56K modem
inclusief 17 inch monitor
Windows 98 + veel software!
•3995.-

SONY MICROSET
PMC,compleet,incl afstandbed "440 -

289;

*449:

EXQUISIT KOELKAST
122 liter inhoud met semi automatische
ontdootmg en Energieklasse A" 499.-

*239-

ATAG FORNUIS
Met elektrische oven, grill
en vonkontsteking.
*1450.ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-elektro fornuis
met grill, glazen sierdeksel en
gratis vonkontsteker. "799.-

BOSCH VAATWASSER
SGS2009; 2 programma's en
4 sproemiveaus."1149.-

699.-

WHIRLPOOL VAATWASSER
4 programma's, 12 couverts. "899.-

599.-

649:
IGNIS FORNUIS
Gasoven met dubbele glasdeur
en gratis vonkontsteker."547

289:

STOFZUIGEN
NILFISK 1400WATT
Topkwaliteit, hoge zuigkracht
dankzij uniekfiltersysteem. "549.-

ZANUSSI VRIESKAST

MINIDISC

BOSCH VRIESKAST
SOIrteren 12 kg ïnvriescapaciteit "849.-

499:
INDESIT VRIESKAST
2 vcorvnesvakken en 1 uitneembare
ladelOkg mvnescapaciteit'699.-

399-

n
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SONY MINIDISC

ELEKTRISCHE
KOOKPLAAT
2 normale en 2 snel kookplaten
"490.-

329:

Prigidaire Vrieskist

ETNA WASEMKAP
159 liter, Energieklasse A 3-standen en vetfilter. "295.-

469 r l Hm*

o9?

AEG 1700 WATT

# Na aftrek hfl,350;- Energiepremid

HI-FI COMPONENTEN
CAKONBJC2100 PRINTER
• tot 5 ppm
• Image Optimzer techniek voor lage
resolutie afbeeldingen
• Mogelijkheid tot tonner printen
• Ook te gebruiken als scanner met
optionele sconnercartridge
• USB-en parallelle aansluiting
•229.-

89.95

199;

SONY QS TOPKLASSE
RECEIVER
STRDB725, Dolby Prologic
Receiver, 5 x 70 Watt "1110.699?
PHILIPS HI-FI COMBI
TOPKLASSE versterker, samen
met losse RDS-luner "945 -

SONY ESP2 DISCMAN
DE; Electronic Shock Protection,
inclusief hoofdtelefoon, 22 nrs.
programmeerbaar. "300 -

179;
SONY DISCMAN
inclusief hoofdtelefoon. "180.-

139?
PHILIPS DISCMAN
Shuffle play en repeat "200 129ï
DISCMAN STUNT !
mcl. accessoires, hoofdtelefoon
"129-

75.PHILIPSCD-COMPO
AZ2305, Draagbare microset met
losse speakers. "350.-

249?
SONYCD-COMPO
CFDV, Radiocassette +CDspeler, compact model "300.-

165?

599?
PIONEER DPL SET
AVP47, DPL-receivenncl centeren surroundluidsprekers "799 -

Droogkookbeveiliging en
automatische afslag. '79.-^

a
SONY DPL KIT
CR235; DPL-receiver incl.
center- en surroundluidsprekers. *720.-

MIELE 1400 WATT
Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-filtei. "429.-

259.-

PHILIPS 1400 WATT
Electronisch regelbare zuigkracht,
metalen zuigbuizen en rolsnoer. *269.-

189.-

TECHNICS RDS
EX120, Receiver, 120 Watt,
afstandsbediening '549 -

a

>.mj.-w»

PHILIPS KOFF1EZETTER
Met unieke onbreekbare
RVS thermoskan
3-1 5 kopjes. *199.-

• tot 6 ppm
• USB en parallelle
aansluiting. *299.-

• 1440 dpi « 9 ppm
t gescheiden inktcartridges
'399.-

Ifoloprmter • 1200 dpi
• moi8 ppm
• USB en parallelle
aansluiting. "399.-

O All-in-one apparaat
• Scannen, kopiëren en
printen! '749.-

I fotoprinter • 1440 dpi
• USB en parallelle
aansluiting. '499.-

SONY DIGITALE • JVC GCX1E
CAMERA DSC S30 • DIGITALE CAMERA

169.-

ELEKTRONISCHE WASDROGER

#349.-

MOULINEX FR1TEUSE

1700 Watt, telescopische
zuigbuizen en electronische zuigkracht regeling.
Air-Clean-filter. "429.-

SIEMENS 1300 WATT
Metalen buizen, elektronisch
regelbare zuigkracht. "298.-

7 elektronische gestuurde
programma's, afkoelstand,
apart programma voor
tere weefsels.*999.-

SHARP MINIDISC
Mini-Size,md alstandbediemng '649-

PHILIPS BLENDER
Voor pureren, mengen, hakken,
malen en uitpersen "129-

JVC AUTORADIO
4x35 Watt, autoreverse cassetledeck, afn (rontpaneel "336 -

TEFAL SNOERLOZE
WATERKOKER

INDESIT KOOKPLAAT
PLAAT
4 pits met 2 deligei branders en
en
gratis vonkontsteker.
;r.

179.-

o

D

JE320; digitaal opnemen en
afspelen. Zwarte uitvoering.
incl.afstandsbediening.
*550.-

Met filterdeksel, l'rft en uitneembare binnenpan, dus
makkelijk schoon te te
maken. *239.-

KDS6; 4x35 Watt,
dig.tuner, RDS, afn. front.
•499.-

PERSONALAUDIO

• interne cd-rewriter
4x4x32x
• inclusief duidelijke software
•599.-

\

JVC AUTORADIO CD

529?

299.-

4 ruime vriesladen,
12 kg ïnvriescapaciteit.
*829.-

*^

345.-

179;

499?

r*~-s—-

379;
SONY AUTORADIO-CD
CDX4260; digitale tuner, CDspeler, afn.front '640.-

279;

SONY MD-WALKMAN
R37, draagbare Mim-Disc recorder, oplaadbaar. "670.-

399:

ETNA RVS KOOKPLAAT
2-dehge pannendragers en
glazensierdeksel en vonkontsteking. '499.-

549?
PIONEER AUTORADIO
DEH200, autoradio-CD,
RDS-tuner "470-

STUNT MICROSET
mcl CD-speler en luidsprekers '249-

599?

SOLARIUM

BAUKNECHT VAATWASSER
programma's, 2 temperaturen en TJiermodry droogsysteem Energieklasse A
*1699.-

WHIRLPOOL KOELKAST
147 liter inhoud automatische ontdooung en Energieklasse A.~"799.-

SONY 10 CD
AUTORADIOCOMBI
RDS radiocassette + 10 CDwisselaar "7BO -

PHILIPS MICROSET
MC115; Digitaal, boxen "500.-

SONY QS MINIDISC
JB920S; TOPKLASSEi Digitaal
opnemen en afspelen' '1110.-

D

549r

C AR AUDIO

339;

o

#

SONYSUBWOOFER
De 'finishing 1 touch' voor elke
Pro-Logic set "440.389?
JAMO SUBWOOFER
SATELLIETSPEAKERS
SW170, Passieve subwoofermet
2 satellietspeakers, 220 Watt ''699 -

D
JVC DESIGN MICRO
SYSTEEM

PHILIPS CD-REWRITER

BOSCH KOELKAST
144 liter inhoud, automatisch
pnldooiing."999.'

Zeer kleine speakers met
module voor de laag
weergave, stereo in de
gehele woonruimte!!

249?

UXT1 50 Ultra Compact Design '494.-

Opvouwbare
Suntrwba met
HPA-CUEO
lampen *1749.-

130 liter inhoud waarvan
13 liter vries, verstelbare
glazen plateaus en
Energieklasse A. *899.- ^

D
BOSE ACOUSTIMASS
3 LUIDSPREKERSYSTEEM

499?
SONY DPL KIT
center- en surroundspeakers
"330-

JVC MICROSETTOP

Laagste prijsgarantie

1249
B.OSCH VAATWASSER
4 programma's, 3 temperaturen, aquastop en timer. Energieklasse A "1649 -

Hoog vermogen en
uitwasbaar-filter
•495.-

BAUKNECHT KOELKAST

PACKARD BELL
MULTIMEDIA COMPUTER

999.-

'929.-

ETNA RVS SCHOUW
WASEMKAP

klasse

F.-frMJ.w»

VAATWASSERS

O
D

EW

399;
PHILIPS MINISET
FW320; compleet, mcl. CDspeler en boxen. '490.-

DAVIROUTE
DAVICASH
DAVIADRES
GAMEHITS 3D

BOSCH BOVENLADER
1000 toeren, spoelstop kort programma
zeereenvoudige bediening. '1749.-

MIELE VAATWASSER
6 Programma's, 3 temperaturen
en unieke bestek schuiflade "2099.-

Ui

WORD 2000
WORKS 2000
PICTURE IT 2000
ENCARTA GROTE WERELDATLAS 2000
AUTOROUTE EXPRESS EUROPE 2000
AGE OF EMPIRESII

Regelbare centrifuge, snel
programma, halve lading
toets. Energieklasse A
*1399.-

«439-

&

PANASONIC MINISET
SCPM01, Complete setmcl CDspeler en boxen "479.-

ZANUSSI 1400 TOEREN

MIELE KOELKAST

F.-MWJ.-JIU
249?
PHILIPS CD-SPELER
CD7; shuflle play '300.219?

JVC DPL MINISET
MXJ7; RDS-tuner, CD-wisselaar,
5 luidsprekers, alstandbediemng
•1099-

749 r

CONDENSDROGER
)GER
150 minuten timer en toets voor
tereweefsels '899 -

SONY CD-SPELER
XE210, Edit, shuffle '310-

849;

ZANUSSI CONDENSDROGER
Ruime vulopening, RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur "1299

549.-

270 liter inhoud waarvan
54 liter vries, 5 verstelbare
^plateaus van glas. *1249.-;

529?
SONY 5 CD-SPELER
Caroussel CD-wisselaar "500 -

399;

JVC MINISYSTEEM MET
MD RECORDER

)ROGER
INDESITWASDROGER
120 minuten timer en toets voor
"599 -lagere temperatuurr "599

D
D

SONY QS CD-SPELER
CDPXB, T O P K L A S S E i CDspeler met afstandsbediening
Zwarte uitvoering' '690 -

TECHNICSCD1-BIT
PG3BO: Peak search " 2 9 9 -

AEG 1200TOEREN
Regelbare centrifuge, zeer eenvoudigeeenknopsbedienmg. Energieklasse A'1599.-

#

999?

PHILIPS CD-RECORDER
Je eigen CD's maken wordt nu wel
heel erg makkelijk en goedkoop'

PIONEER CD WISSELAAR

'1099.-

189:
SAMSUNG DIGITAAL
Compact model, ideaal voor
ontdooien en opwarmen "349.-

AEGCONDENSDROGER
Geen afvoer nodig! 8 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor lagere temperatuur. "999.-

• HI-FI COMPONENTEN

PHILIPS 1200 WATT
Metalen zuigbuizen 5 voudig
filter systeem en oprolsnoer. "199.-

89:

SIEMENS KRUIMELDIEF
Handige oplaadbare mimstofzuiger mcl. wandhouder '89.-

BCCCALL CENTER
r Consumenten Helpdesk voor Informatie en advies.
Tevens melden van storingen aan kleurentelevisie en
groot .huishoudelijke apparatuur..

^020-6584400 .MAANDAG T/M VRIJDAG 08.00 TOT 16.00 UUR

45:

379?
JVC DPL RECEIVER
4x50 Watt RDS-tuner '749 -

379?
SONY RECEIVER
DE215; 2x30 Watt, afstandsbedienmg "500 TECHNICS 2 X 4 0 WATT
New Class A versterker "429 -

SAMSUNG 10OOWATT
lchtgev«chtbuizenenoprolsnoer.*169.-

Geschikt voor gewoon
leidingwater, sproeier en
beveiligd tegen
oververhitting. *69.-

• 36 bits kleurenscanner
• 19200 dpi resolutie
• ultra compact design
•199.-

AMSTELVEEN
Bankrashof 2 - 4
Winkelcentrum "Bankras"
BADHOEVEDORP
:
Nieuwe Meerdijk 40 - 4 1 : .
Supérstore 2 verdiepingen

PROLINE RADIO-CD
RECORDER
D420S, analoge tuner + oassetle + cd '149 -

r:i«frtj.-w»

55?

PHILIPS WALKIE
stereo radio-cassettespeler, FM
en MW, Dynamic Bass Boost '55 -

39?

WALKMAN STUNT!
incl.hoofdlelefoon '1995

12.50

SONY VERSTERKER
E320, 2x45 W.alst bed "440-

329?

39.95

O 3.3 min pixels
• 1.3 min pixels
1.3mlnpixels
SONYDUBBELDECK
• zoomfunclie
• 4.S inch kantelbaar LCD
• 600dpi/36 bits kleuren
• 4.5 inch LCD scherm
W3C5; dubbel cassettedeck. '330.t automatische flitser
scherm
• USB aansluiting
• USB-aansluiting
289:
'2499.'249.• 6x digitale loom '1699.'899.' - :-"•';.>;•-.23
ELEKTRO-SUPERS^';;!':;'! OPENINGSTIJDEN
AMSTERDAM NOORD
'AMSTERDAM WEST:;;.X :
;
maandagmiddag
\.
,••• ' ;v'ï • ( ;; IN DE RANDSTAD; v J-;:-; ^yv
Osdorpplein'138
';-:.'
Buikslôtermeerplein 279
\'•'.'- \ALKMAAn - AMERSFOORT- AMSTELVEEN 'J.1 - •dinsdag t/m vrijdag. . . . . •
Winkelcentrum "Boven 't IJ'
Winkelcentrum "Osdorp"
„.',AMSTERDAM:,.BADHOEVEDORR-.BEVERWIJK _._ -'*aterdag;... • • . . . ' • • '• • .
I'... DEN HAAO - DELFT • DEVENTER - HAARLEM '. • ' XOOPAVONDEN
AMSTERDAM ZUID-OOST
AMSTERDAM OOST
•,
HILVERSUM • LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK • . Badhoevedorp vrijdag . . ,
Linnaeusstraat 20
Bijlmerplein 995
',
UTRECHT-VEENENDAAL - ZAANDAM-ZEIST - V
overiae filialen donderdag
Winkelcentrui

I

99?

SONY WALKMAN
FX1 83, Analoge tuner cassette,
megabass. De enige echte i*1 1 0 -

PHILIPS
HOOFDTELEFOON
Full size t v - h o o f d t e l e f o o n ,
volumeregeling, nu met gratis
voetbal "55.-

329?

PHILIPS
STOOMSTIJKIJZER

AZ10; Radio-cassette
+ CD. *240.-

389: r.-i«Mj.w»

PIONEER RDS
SX205, Receiver, 100 Watt,
afstandsbediening '660

369?

139.-

PHILIPS
CD-COMPO

. 13.00 tot 18.00 uur
, 09.30 tot 18.00 uur
, 09.30 tot 17.00 uur
: 19.00 tot 21.00 uur
. 09.30 tot 21.00 uur

Santana is de spannendste
speciaalzaak om een kwaliteitsvloer
uit te zoeken. Weet u hoeveel
verschillende parketvloeren er
bestaan? Laat u verrassen tijdens
onze Parketparade en profiteer
tot en met 9 december van stevige
kortingen op parketvloeren.
Zoveel keus en zoveel voordeel,
dat kan alleen een grote vloerenspecialist u bieden.

BIJ SANTANA TOT EN MET 9 DECEMBER VELE PARKETVLOEREN EXTRA VOORDELIG GEPRIJSD

ENORME
KEUZE , ,

Alle bekende
merken in
diverse houtsoorten, afgewerkt op
verschillende mameren

PROMOFLOOR

BALIE
3-STROOKS

LAMINAAT
Laminaat
in diverse decors

LAMELPARKET
Natuur geselecteerde
brede 3-strook
In diverse
'houtsoorten.

Per m2

Ferm 2

l Vanaf

Vanaf

MASSIFWOOD
PLANKEN
Originele massieve
planken in eiken
of jatoba. Naar keuze"
geborsteld, gelakt
of geolied.
Per m2

Nu
vanaf

t i

d

TARKETTBREED^
LAMELPARKET,
Antiek rustiek
geselecteerd eiken.
Gefaceteerd.
Olie of lak
behandeld.

Per m2

NORMANDIE
PARKET
AFZELIA
Natuur geselecteerd
lichtrood afzelia.
Kant en klaar
olie behandeld.

NESKA

WOODSTOCK,

PARKET
KEMPAS
Massief brede
stroken hardhout
in een mix van licht
en donkerrood.

KL1K-

Per m2

Per m2

Vrijdag 3 november
Domino Day!
JACKPOT

8 MILJOEN

Kijk 19.00 uur TROS TV2
\ elke werkdag uw
\ kans op 6 miljoen! \
Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 (99 cpm) »

Postcode Loterij, gaat de
notaris aan uw deur voorbij.
Zorg dus dat u nooit met lege
handen komt te staan.
Want er vallen nog veel meer
miljoenen-prijzen de komende maanden. Zoals de
Postcode-Kanjer van
37,2 miljoen, de Jackpot
die oploopt tot 21 miljoen
en alle Lingo-prijzen tot
6 miljoen. Vul de bon in en
pak uw kans op alle prijzen
in de Postcode Loterij!

Belprijzen van deze week
\• NS Travel dagkaarten
• Grundig Videocamera^
l • Grundig MP3 speler i
j» Freeplay schijnwerper
• Landal Greenparks \
bungalow arrangement^

5662 AB
in Geldrop
met
8 winnende loten

ƒ 25.000,voor elk lot

en voor
5662 AB 006
extra: een BMW! n

www.postcodeloterij.nl
NOS Teletekst 550/551

\
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

RTL Text 882
öW^^^svö^*wwvA^«vv^™.Vö^v.ys\v>vy^

Uitslagenlijn:
0909-0088 (95 cpm)
Zetfouten voorbehouden

OPENINGSTIJDEN

Per m2

maandag van 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-18.00
donderdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

Nu e
vanaf

Notaris mr P.J.N, van Os in Amsterdam heeft de trekking van oktober 2000 verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode wint -tot 1.000 gulden- dezelfde prijs. Bij prijzen van tien en vijf gulden wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij die prijzen ook de letters weggelaten. Prijzen boven 1.000 gulden
worden belast met 25% kansspelbelasting. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden.

Kijk om 2O.OO uur naar SBS 6!

POSTCODE

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020-6695823.
(tussen Carpetland en Praxis)

Uitslagen trekking oktober 2000

dominoffcF

Op 3 november in Domino
Day (20.00 uur op SBS 6)
gaan ze vallen: de maximaal
3,1 miljoen gulden voor de
winnende postcode van de
speciale PostcodeStraatprijs
én de maximaal 3,1 miljoen
van de unieke PostcodeWijkprijs! Met gegarandeerd
1 miljonair! Het zal u toch
maar gebeuren dat er
miljoenen op uw postcode
vallen. Iedereen in uw buurt
heeft prijs...en u ook! Maar
als u niet mee doet aan de

LAMINAAT
100% verhuisbaaf
Europees toplaminaat"
in 10 nieuwe decors.
15 jaar garantie.

159?

J39?

Vul de bon in en pak uw kans op al die miljoenen-prijzen in de
Nationale Postcode Loterij!

Voor postcode 5662 AB in Geldrop is het groot feest: met
8 loten winnen zij samen 200.000 gulden én een BMW!

TARKETT
3-STROOKS
LAMELPARKET
Natuur geselecteerde
brede 3-strook.
In eiken of beuken.
Olie of lak behandeld.

1057
1071
1071
1072
1074
1135
1241
1241
1261
1276
1277
1318
1320
1321
1357
1420
1444
1501
1507
1509
1561
1696
1722
1733
1744
1757
1781
1801
1824
1873
1951
1973
2026
2037
2061
2102
2104
2106
2131
2163
2225
2231
2241
2266
2332
2391
2402
2411
2512
2541
2542
2542
2554
2565
2574
2713
2735
2743
2801
2803

AP
XG
AH
AN
NK
XG
AJ
KD
KK
GZ
VS
ZB
XD
XB
HV
KH
PV
KW
GA
BC
XV
.
NK
ZB
XD

AH
AD
SR
AS
EB
VR
KK
BS
AK
TW
EX
SP
BV

AB

25,70,25,25,5,25,7OO,7OO,50,70,70,50,70,25,25,70,7OO,7OOO,25,70,7OO,70,5OO,70,50,25,25,5,50,70,5OO,50,70,25,7O,5O,70,70,7OO,70,25,25,700,7OO,70,25,7OOO,7OOO,25,25,5,7OO,25,700,7OO,70,70,70,50,70,-

806
825
841
912
921
986
056
071
072
074
083
083
085
133
161
202
253
293
315
328
401
413
421
431
432
433
434
436
447
461
521
521
522
524
524
552
555
648
741
768
773
800
818
852
910
927

XN

PN

GD
PP
EJ
NJ
AE
SN
LW
AJ
XJ
AA
ND
EG
SW
ED
KB
AC
HS
CS
XL
VJ
DJ
LC
CZ
VD
KP
XC
XR

LD
DE

10,10,1OOO,10,1O,10,25,10,50,25,25,50,50,10,1O,5O,50,50,50,10,25,5O,25,5O,25,1O,50,5O,1O,25,25,50,25,25,25,1OO,50,25,25,25,r
5,1O,1O,25,1O,25,-

3951 BW
3953
4001 RP
4191
4251 CM
4254 CZ
4364 RA
4413 AK
4417
4463 TM
4507
4542 RS
4553
4564
4569
4811 ZK
4817 M K
4822 VR
4835
4837 CE
4841 SJ
4902 TP
4907 XE
501 1
5017 ET
5021 BM
5043
5052
5061 XE
5071 CM
5076 NX
5096
5121 HP
5211 WG
5212 BT
5222
5241 AA
5310
5364 PA !
5368
5384 AC
5424
5445
5453
5453 LE
5473 NA

50,10,5O,10,25,10O,25,10O,1O,25,1O,50,1O,1O,1O,50,25,50,5,25,50,25,50,1O,25,5O,1O,1O,50,5O,50,1O,500,50,25,70,5O,1O,10O,1O,25,1O,TO,10,25,50,-

5481
5500
5553
5643
5701
5703
5703
5735
5758
5802
5807
5843
5911
6039
6088

RG

25,10,10,10,5O,50,25,70,10,5,70,70,50,1O,5O,-

GM
AG
CE

AE
BN

6658
6714
6741
6744
6826
6831
6915
6957
6982
7005
7009
7051
7064
7101
7113

EN
LN
PB
GJ
AR
NB
CW
KW
WP

5O,5O,7O,7O,7OO,25,7O,5OO,7O,70,7OO,25,25,7OO,70,-

7513
7546
7555
7595
7661
7665
7688
7694
7731
7743
7761
7794
7844
7861
7918

AL
KK
MT
SK

ZC
DV
RA
LJ
AT

7O,25,50,25,7O,7OO,7O,70,5O,7O,25,50O,5O,5,25,-

Postcode-Jackpot september

^••^//:x!* '\*>.•• n m."?'%®i&&* >r;M;.slfe

liMlIiopii
f;<-i7575PÖ:2^;mÖiaénzöal;!fW
(dit is een niet-verkocht lotnummer)
Stand Postcode-Jackpot oktober

' ^M-' 5 C.- ~~• --mam -" • .;ï:; y:t ;s'-;• - ^ 4,jl

8

rnilioent

^ 1' «';'-:'""'6222
6228
6247
6247
6343
6446
6471
6536
6573
6591
6605

SL
BN
AM
RA
SV
ED
JN
AT
NT

"-;;" ' - »"-^-«R^c-i • - ' - ' ' -;; -": <:>-'"•'

500,25,70,5O,50,25,25,25,70O.70,7OO,-

7134
7141
7201
7245
7255
7412
7441
7461
7482
7489
7497

PM
AK
TS
BN
NG
CL
TB
AK

7O,5O,50O,7OO,7OO,25,25,25,~->,7O,7O,-

7924 PN
25,7951
7O,7961 AK
500.8031 TK
25,8091 KE
25,8141 WJ
25,8181
7O,8231 EV 7OOO,8232 AE
25,8264
7O,8355 ^ o 70,-

8377 EM
25,
8463 VH
50,
8554
7O,
8554
7O,
8617
7O,
8701
7O,
8754 CS
25,
8801 HL 7OO,
8831
5,
8844
7O,
8857
70,
8896 J D 5OO,
8911 BG
25,
8934 BB
25,
9001 GV
25,
9012 CN 7OO,
9076
7O,
9103
7O,
9113
7O,
9131
7O,
9141
7O,
9146
7O,
9201 J G
25,
9247
7O,
9262
7O,
9295 KP
25,
9351 HG 7OO,
9366
7O,
9404
7O,
9441
5,
9472 XM
25,
9531
7O,
9581 EH
5O,
9591
7O,
9631
7O,
9673 AB
5O,
9713 ES
25,
9722
7O,
9733 CS
25,
9736 TS
5O,
9923
7O,
9933" GH"5007
9934 B P
25,9992
7O,

• ••

IK WORD POSTCODE-MILJONAIR!
HfJ&t iifc wil kans ijiakeri üf> alle prijzen van de'Nationale " - „ > - - , / - ' V-f il'uA; V" fï maarn,,*, '" ~''"~ ' "'- '™- r f* * '~'; ^ *•••$• ^. '-''"Postcode Loterij, inclusief de Postooefs-Kanjer van minstens •'\:, / -,'' ' i-J.oenear.-^-^ui^mevrouw , ;,, , ^^u^Mf ^\J,NV-„. V '<^;'s
- 37,2miljoen, de Jackpot tot 21 miljoen, deStraBtpfïjzen en dé ,' - - , L.
'o>
; ruim700,000üngoprijzentot6miljoen.Hiermeestaunik , , ; '
;Naam:
,\;;
, 28 goede doelen. - ,~l-,' x- x,;! ^\!v>1"';-i JV ,'-1";:?, ; , / / • ' • " '
D 3 loten a ƒ 15.- inclusief JackpotVerdubbelaar
D 2 loten a ƒ 15,-inclusief JackpotVerdubbelaar
D 1 lot
a ƒ 15,-inclusief JackpotVerdubbelaar

"
"'

• Adrps'
- Postcode'

tnin^btotrietlèt*-'Deelname twadt '~"l-\ p'aats:

in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar blf ledenservice. •

"'"

Bel ml] bij een prijs
boven'ƒ,10.000,-,'

• NATIONALE

..Datum:
,
Handtekening:

P@STTi

150.00.11

. ,. ,1 L O T E R IJ
;

-.tffll?-?! WWW.POSTCODELOTERIJ,
V.POSTCODELOTERIJ.NL-:^:H^:-J,^ ^V^"i.

.^

,„,,,,,„,,

^-,»,s„v,^^^«v, f^

^ Mf

!

DeJotBrijiBgoedge fo»rridarèr/ta s>n«tBtóAB«flrk"wah JuaBlie , V,\ Bon uitknippen en [n een envelop (jtonder postzegel) opsturen mtóvg^: N-%^]

;: • :

tJ

- ' Nationale Postcode loterij. Antwoordnummer 1950% 1100 VM Amst«rd»fn. ,

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Zandvoo

'• W Woensdag 8 november 2000

s

f'Ktti

Datum
09 nov
10 nov
11 nov
12 nov
13 nov

14 nov

15 nov
16 nov

HW

LW

01.36
02.16
02.49
03.26
04.07
04.47

09.40

05.31

06.16

10.35

11.26
11.50
12.15
00.15
00.45
01.46

HW
13.55
14.32

15.10
15.45
16.26
17.05
17.47
18.31

Los nummer 2,10 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.

Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 45, oplage 5.425 Editie 17

LW

Geen popcorn
maar
bij de film

21.35
22.24
23.14
23.45
12.35
13.25
14.10

Maanstand: VM za 11 nov 22.15 uur.
HW: ma 13 nov 04.07 uur, + 137 cm NAP.
LW: vr 10 nov 22.24 uur, - 68 cm NAP.

SV Zandvoort
eindigt wedstrijd
met negen man

Pagina 3
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Sport

,*

'Waarom zou ik
uitzicht aan hem
verliezen?'
D

E'FAMILIE Drommel ',
woont op één van de
mooiste plekjes van
Zandvoort: de Boulevard Barnaart 16. Het voormalige restaurant heeft een woonoppervlak van 240 vierkante meter,
verdeeld over twee etages,
tweehonderd vierkante meter
terras, ruimte voor acht parkeerplaatsen en vrij uitzicht
op zee. „Als wjj voor ons raam
staan, is het net of we op een
brug van een schip vertoeven," vertelt Odilia Drommel
opgetogen.
Toch kon er nog wat verbeterd worden, dus vroeg Jan
Drommel toestemming voor
de bouw van een windportaal
van anderhalve bij anderhalve
meter. Daarop viel de complete bewonersvereniging van de
aangrenzende flat aan de
Tjerk Hiddestraat over de familie Drommel heen. Het
windportaal zou het uitzicht
van de flatbewoners ontnemen.
„De Vereniging van Eigenaren heeft namens 36 bewoners
een bezwaar ingediend omdat
het windportaal hun vrije uitzicht zou belemmeren. In feite
gaat het maar om één vrouw
die op de begane grond woont.
Zij heeft de rest voor haar karretje gespannen," stelt Jan
Drommel.
Die flatbewoonster, Mevrouw Philippes, heeft absoluut geen medelijden met de
heer Drommel: „Hij krijgt altijd alles voor elkaar. Hjj
woont in een prachtig huis dat
eigenlijk een bedrijfsbestemming heeft en hjj heeft een

"17 olgens rmj wordt november
V nog steeds 'de slachtmaand' genoemd. Omdat
Zandvoort sinds jaren geen
slachtplaats heeft, vind ik november meer een voorbode
van de feestelijke decembermaand. Al weken lang zie je in
de meeste winkels de sinterklaas- en kerstartikelen gebroederiyk naast elkaar liggen. Lekkere chpcoladeletters
met noten en glinsterende
kerstballen in de modekleuren
paars en roze. Mjjn hoofd
staat er nog echt niet naar.
Eerst moet ik nog snoepgoed
kopen voor Sint Maarten op
11 november.
Het Sint Maarten zoals het
nu gevierd wordt, is niet te
vergelijken met het oud-Zandvoorts gebruik van vroeger. De
voornaamste attractie waren
de Sintmaartensvuren die afgestoken werden in het Brederodeduin waarvoor het materiaal overal vandaan gestolen
moest zijn. Vanwege het vechten tussen de rauwe Noordbuurters en de sjieke Zuidbuurters werd het feest helaas
verboden.
Deze wijsheid heb ik uit het
boek 'Gort met stroop' waar
alles over de geschiedenis en
volksleven van Zandvoort te
vinden is. Ook versjes en
spreuken staan erin zoals:
Geef me 'n appel of 'n peer,
dan kom ik 't hele jaer niet
weer.
Als we het toch over appels
hebben. Hoe zal het appeltje
voor de dorst van de gemeentelyke begroting er dit jaar
uitzien? Is het een gezond en
blozend appeltje of zijn er al
aardige happen uit genomen
vanwege allerlei bezuinigingen? Deze week horen we
nieer over de begroting 2001.
Ik ben erg benieuwd want dit
keer zit ik niet op de harde
stoel van de raadzaal maar in
de zachte, rode bioscoopfauteuil van Leo Heino. Mijn keuze tussen de wodka bij het
Russisch filmfestival en koffie
öiet
cake van de gemeente
w
as snel gemaakt. Voor vechtkan ik beter naar de
gaan en geslacht wordt er
meer in Zandvoort. Zelfs
«iet tijdens de raadsvergade«ngen.
Nel Kerkman

En verder:
'Een paard
geeft lik
op stuk'
Uit & Vrije Tijd

DEZE WEEK:
18 PAGINA'S
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Voorstel voor
peuterpand
plek Duinroos

prachtig uitzicht. Laat hem
nou eens tevreden zijn. Ieder
jaar gaat hy een stukje verder,
hekje zus, muurtje zo. Ongemerkt bouwt hy de hele boel
vol. Voor mij is dit een principe-kwestie en voor hem is het
uiterlijk vertoon. Waarom zou
ik mijn uitzicht aan hem moeten verliezen? Hij heeft uitzicht zat."

ZANDVOORT - De drie peuterspeelzalen en de naschoolse opvang in Noord kunnen het best een nieuw pand krijgen
op de locatie waar nu De Duinroos staat. Dit is het advies van
Deloitte & Touche dat B en W binnenkort voorleggen aan de
gemeenteraad.
Als straks de drie basisscholen De Duinroos, de Beatrixschool en De Nicolaasschool
samengaan in het clustergebouw in Zandvoort Noord,
moet een oplossing gevonden
worden voor de peuterspeelzalen en de naschoolse opvang.
Nu zijn de peuterspeelzalen
nog aangesloten bij 'hun' basisschool maar in het nieuwe
gebouw is daar geen ruimte
meer voor. Tot grote spijt van
de peuterleidsters en de ouders.

De discussie over het windportaal rakelt een veel langer
slepende kwestie rond het
pand van de Drommels opnieuw op. Namelijk: wonen
Jan en Odilia daar wel legaal?
In het oude bestemmingsplan
Basisplan Zeereep-Noord had
het pand een horeca- en amusementsbedrijvenbestemming. „Maar in oktober 1992
hebben deze wederopbouwplannen hun rechtskracht verloren," vertelt Drommel. „Van
deze situatie waren wij sinds
1994 op de hoogte."
In 1996 maakte Jan Drommel handig gebruik van deze
situatie, Hij kocht het verwaarloosde pand aan de boulevard en is er gaan wonen.
Maar de gemeente liet het er
niet bij zitten. „Twee dagen
voor kerst stuurde de gemeente mij een brief dat ik hier
woonde in strijd met het bestemmingsplan. Mij werd
vriendelijk doch dringend verzocht voor 13 januari 1997 te
vertrekken. Dat is toch onmenselijk?"

De tweeling Yvette en
Natasho Willemse:
„Het is een
bijzondere en
onvoorwaardelijke
verbintenis. Een
verschil van mening?
Wij "weten niet wat
dat is"

De omstreden woning van Jan Drommel gezien vanuit de Tjerk Hiddestraat

ZANDVOORT - Tevergeefs hebben flatbewoners
aan de Tjerk Hiddestraat bezwaar gemaakt tegen de
bouwvergunning voor een
windportaal bij een woning
aan de Boulevard Barnaart.
De gemeente verstrekte de
vergunning namelijk zonder
het bestemmingsplan aan te
passen en formeel moeten de
vervolg op pagina 3 flatbewoners eerst daar bezwaar tegen aantekenen.

ADVERTENTIES

De blunder van de gemeente
kwam vrijdag tijdens een hoorzitting aan het licht.
Bewoner Jan Drommel wil
een windportaal van anderhalve meter hoog en anderhalve
meter breed aan zijn woning

Gemeente blundert bij
verstrekken vergunning
bouwen. De bewoners van de
aangrenzende flat aan de Tjerk
Hiddestraat tekenden bezwaar aan. „Het windportaal
van de heer Drommel beperkt
het uitzicht op zee voor de
mensen die in de flat wonen,"
aldus E. Kremer namens de
Vereniging van Eigenaren
(VVE). Volgens Kremer vermindert hierdoor de waarde
van de flats en daarom eist de
WE dat de bouwvergunning
onmiddellijk wordt ingetrokken.
Advocaat
K.
Willemse

sprong voor zijn cliënt Drommel in de bres door aan te geven dat „deze woning voldoet
aan de bouwplannen". „Dus
het gemaakte bezwaar tegen
belemmering van het vrije uitzicht is een privaatrechtelijke
zaak. Hiervoor moet de WE
zich wenden tot burgerzaken."
De bezwaarcommissie onderschreef dit argument. De
omvang van het windportaal
valt binnen de waarden zoals
aangegeven in het bouwplan.
Dat bouwplan is door de gemeente goedgekeurd.

vies ('Kinderopvang in Zandvoort tot 2005') van Deloitte &
Touche is naar voren gekomen
dat locatie De Duinroos een
'reële optie voor een structurele oplossing is'. „Dan slopen we
het gebouw van De Duinroos
en zetten er nieuwbouw voor in
de plaats. De grond naast de
school kunnen we dan gebruiken voor bijvoorbeeld seniorenwoningen. Dit levert dan
weer geld op," schetst wethouder Oderkerk het plan. „Nadeel is wel dat het ver van de
andere scholen ligt."

Op de plek waar nu nog de
Beatrixschool staat, wordt komend jaar begonnen met de
bouw van een nieuwe scholencluster. De Beatrixschool verhuisttzolang naar een noodgebouw aan het eind van de Lorentzstraat. Als de BeatrixFoto Karin Schut school naar het nieuwe pand
verhuist, kunnen de peuters
De commissie ontdekte wel tijdelijk naar de noodbouw.
een andere fout: de gemeente
had een zogenaamde vrijstelDe moeilijkheid ligt voor de
lingsprocedure "hp het geiden- gemeente echter met name bij
de bestemmingsplan moeten de permanente huisvesting
voeren. „En die hebben we niet voor de kleintjes en de nakunnen ontdekken," aldus een schoolse opvang. Uit het advan de commissieleden.
Hiermee heeft de gemeente
de bouwvergunning aan Jan
Drommel ten onrechte verleend. Gemeente woordvoerder mevrouw Noord gaf dit
ZANDVOORT - Een 55-jaopenlijk toe: „Het bestem- rige Zandvoortse is zondagmingsplan biedt de mogelijk- ochtend om kwart voor
heid om vrijstelling te verle- twaalf van haar acht weken
nen. Alleen zijn wij de admini- oude Yorkshire-terriër pup
stratieve procedure vergeten beroofd. De Zandvoortse
uit te voeren." Het is nog niet wandelde in de waterleidingduidelijk of de gemeente als- duinen toen een trimmer
nog deze rituele dans moet zich over de pup boog en
maken.
deze aaide. Plots pakte de

Peuterleidster Lieske Minkman van De Duinpiepers vindt
het collegevoorstel „helemaal
niks". „We zijn nu al vier jaar
bezig om dicht bjj de Beatrixschool te blijven. Dit is steeds
meer een trend binnen de Kennemmer-basisscholen.
En
Zandvoort moet het weer zo
nodig anders doen."
Op dinsdag 21 november
legt het college van B en W het
voorstel 'Kinderopvang tot
2005' voor aan de raadscommissie.

Puppy van acht weken ontvoerd
trimmer de pup op en ging er
mee vandoor.
De Zandvoortse kon de man
niet meer achterhalen.
Het signalement van de
trimmer luidt: circa 45 jaar, kalend, fors postuur, 1,90 meter
lang. Hij droeg een donkerblauw joggingpak met daaronder een geel shirt. De pup
droeg een rood halsbandje.
Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie, tel. 0900-8844.
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MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 10

Rectificatie

Uitgeslapen
zandvoorters
let op!

Wika
Euro-kentekenplaten
30,- per set. (exci. BTW)
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.

VROEGE
VOGEL ACTIE

GROENTE EN FRUIT

Uw groenteman in
Zandvoort met
service en
kwaliteit!

op zaterdag
18 november
van 09.00-11.00 uur

GROTE KROCHT 25
ZANDVOORT.
TEL: 023-5714404

Speciale
i^^--

TSotermoke
itefstuk

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

9 versokillerufe. soorten reepjes vlees

13 weken voor maar ƒ 14,00

Grote Krocht 7 - 023 571 90 67

Zandvoorfts
D IMïeuwsbBad
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Naam: (m/v) |
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l l l l
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|
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Giro/Banknr.:
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar/64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

heeft alle dranken!
Geldig van 8 november t'm 14 november alleen In onze slijterij Burgemeester Engelbcrtsstraat 21 Zandvoort

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA 8"710371"017003"
Amsterdam. U hoef t geen postzegel te plakken.

woensdag 8 november 2000
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FAMILIEBERICHTEN

Na 5 kleindochters
een kleinzoon!!!

Jordy
Oma Jansen Zanclvoort

3

Charles van der Moolen
Vriendschap, al zoveel jaar
is: „er zijn voor elkaar".
Niet alleen op een verjaardag of feest
maar ook bij tegenslag, clan nog het meest.
Dat is wat jij altijd hebt gegeven
in dit intense, maar veel te korte leven.
Deze vriendschap, die wij hebben opgebouwd
het voelde zo eigen, zo vertrouwd.
Daarom doet het zo verdomde pijn
dat wc nu geen vrienden meer kunnen zijn.
Lieve Charles, bedankt voor alle jaren
dat wij vrienden waren.
Hans
Loes

atricia, Arie en Naomi gefeliciteerd
met jullie zoon en broertje

Een vriendelijk, sociaalvoelend en behulpzaam
mens is ons ontvallen.

3-11-2000
Granny, Ko, Wil
Luclwine, Johnny, Donny

en Amy
Angéla en Bart

Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft met
grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijdensbericht van de heer

C. A. van der Moolen
Het is waar!

9-11-1950

Peter Log mans
50 jaar

Footcare

van Campen
Voor al Uw
Schoenreparaties
specialist in
van Bommel, van Lier,
Avang en van Greve.
Aangesloten bij het SKNS.
Heeft u KLACHTEN
Voorvoetpijn

Duncan

gewaardeerd lid van de ambtelijke organisatie,
waarvoor hij zich vele jaren op verdienstelijke wijze heeft ingezet, onder andere als systeembeheerder en netwerkbeheerder en tevens lid van de ondernemingsraad.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen
en familie.
Wij wensen hen veel kracht toe in deze zeer moeilijke tijden.
A. van de Velden, secretaris
M. R. van der Heijden, burgemeester

Toen ons op vrijdagochtend het bericht bereikte
dat onze collega

Gelengpijn

Marianne, Riek en Bobby

Weet dat ik van je hou
Als de wolken van de winden
Die langs het hemelblauw
Hun weg verder moeten vinden
Na te hebben genoten van en gevochten voor het
leven is toch van ons weggenomen mijn lief, onze
pappa en opa

Aan deze klachten kunnen
we wat doen.
Wilt u een afspraak bel dan
023-5715449.
Tevens een grote collectie
inlegzolen, ook voor
kinderen.
Last van eelt of likdoorns
en bent u op zoek naar een
PEDICURE met
aantekening van de
diabetische voet.
Ook bij ons.
Bel voor een afspraak!!
U kunt ons vinden in
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort.

was overleden, werd het even stil op het raadhuis.
Velen van ons hebben zeer goede herinneringen
aan Charles en waren geschokt door het nieuws.
Charles heeft van 1982 tot en met 1999 bij ons gewerkt. Wij hebben hem leren kennen als een bijzonder aimabel mens die zich inzette voor zijn
werk en zijn collega's. Begin vorig jaar moest hij
het werk neerleggen omdat hij ziek werd. Toch
zijn we hem nooit uit het oog verloren.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw.'kinderen
en familie. Wij wensen hen veel sterkte toe.
A. van de Velden, gemeentesecretaris
J. Janssen, voorzitter Ondernemingsraad

17 juli 1947

Bedroefd om zijn heengaan, maar
dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede,
dat onverwacht van ons is heengegaan onze lieve vader en opa

2 november 2000
Corry
Jeanine en Alejandro
Charlotte, Ron en Pascal

De begrafenis heeft dinsdag 7 november plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 31 oktober vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 44 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 7 november vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.
MEDEDELING
Wijziging 'nadere regels seksinrichtingen
en escortbedrijven'
Na de vaststelling van de leges voor het in
behandeling nemen van een aanvraag voor
een seksinrichting of een escortbedrijf in de
raadsvergadering van 3 oktober jl. is het noodzakelijk gebleken dat de 'nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven' gewijzigd
moeten worden.
Op 31 oktober jl. zijn de wijzigingen door het
college van B&W vastgesteld. Artikel 6.1 lid 3
betreffende de kosten van de technische
hygiëne-inspectie komt te vervallen. Deze kosten
worden meegenomen in de leges. De tweede
wijziging betreft artikel 5.5 lid 2 betreffende
het overleggen van een register aan een 'politieambtenaar'. Het woord 'politieambtenaar' is
gewijzigd in 'toezichthouder'. De gewijzigde
vorm van de 'nadere regels seksinrichtingen en
escortbedrijven' is bij de Centrale Balie op het
Raadhuis van Zandvoort in te zien tot twee
weken na het verschijnen van deze publicatie.

Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden
bij het bestuurssecretariaat. Terwille van een
goede voorbereiding is het tevens van belang
dat men het onderwerp van gesprek aangeeft.
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023)57401 00.
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie. Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden.
Let wel! Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken.

VERKEERSBESLUITEN
Op grond van het 1 november 1999 in
werking getreden Algemeen Delegatiebesluit
1999, nr. 1, waarbij de bevoegdheid tot het
nemen van diverse verkeersbesluiten als
bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en het Regiement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,
door de gemeenteraad is gedelegeerd aan het
college van Burgemeester en Wethouders,
hebben Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort op 31 oktober 2000 besloten tot:
- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats in de Jan Koperstraat, ter hoogte van het perceel P. de
Blockstraat21.

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken. Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is. Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid.
De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden: algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid;
- mevrouw M.J. Herben: ruimtelijke ontwikkeling & milieu

vraag de sticker aan
020 6262 620

GEMEENTE
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*Hiewvdèfatt
TonWolïaat^ismipiitaant.
^ werk als uitvaartleider bij ,
Uitvaartcentrum Haarlem,
fn ons modern ingerichte uitvaartcentrum aan de Parklaan
verzorgen wij begrafenissen en
crematies voor alle gezindten.

HEEL HARTELIJK GEFELICITEERD
MET JE JUBILEUM.

Eric
Steffanie, Jennifer, Joyce
Sheila

Ans en Bram
Willem en Lia
Albert en Caroline
Kinderen en kleinkind

Charles
jij wist van het leven te genieten,
jij wist door te gaan toen het tegenzat,
jij was vol goede hoop en moed en wachtte op
jouw kan s,
tot ons aller verdriet, die kans kreeg jij niet,
toch hebben wij onbewust afscheid van elkaar
genomen.
Mama en Papa
Trees en Arie
Jan en Susan
Gerrie en Wil
Laura en Marcel
Tineke
Manneke en Kees

Adrie, Tessa, Cobie, Marleen, Nelleke, Karin, André,
Chris, Aaldert

Zandvoort, 4 november 2000
Correspondentieadres:
C. M. van Kampen-Lefferts
Brouwersvaart 110A
2013 RC Haarlem

Ook voor uitvaartverzekeringen tegen
de laagst mogelijke premie
(NWO-polis en UZET-polis) kunt u bij
Uitvaartcentrum Haarlem terecht.
Maar bent u ergens anders verzekerd?
Dat maakt niet uit, wij kunnen alle
zorg van de begrafenis of crematie van
u overnemen en de uitvaart tot in de
puntjes verzorgen.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 8 november van 19.00 uur tot
20.00 uur in het uitvaartcentrum, Poststraat 7 te
Zandvoort.
De gezongen Uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 9 november om 10.30 uur in de parochiekerk St. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatshebben op
het R.K. deel van de Algemene begraafplaats,
Tollensstraat te Zandvoort om 12.00 uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer op de begraafplaats.

pen

Oom Charles
als een bloem, zo is het leven,
de één bloeit lang, de ander even.
lieve oom Charles, jouw bloempje redde het
niet,
dat doet ons allen veel verdriet..
maar één ding moet je zeker weten,
wij zullen jou nooit vergeten.
Linda, Milko, Romy, Demi en Melanie
Rene en Monique
Peter en Mina
Diana en Patrick
Patilina, Edwin, Mercedes, Amber en Ashley
Evalina, Dennis, Ricardo en Carolina
Ilona, Sandro, Wesley, Chanlal en Manon
Niels, Sanne en Youri

Adres: Burg. Engelbertsstraat 30
2042 KN Zandvoort
Tel.: 023-5739278 / Fax: 023-5739266
Mobiel: 06-20417776

Annie van Nieuwenhuizen-Faber
23 september 1912

27 oktober 2000

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonclen.
Familie Faber

Na ruim eenjaar opgenomen
te zijn geweest, in de Janskliniek in
Haarlem, Hen ik weer terug in Zandvoort.
Ik woon niet meer in de Q. v. Uffordlaan 28,
maar in het "Huis in de Duinen",
kamer 293.

* beveiligingsinstallaties
* camerabewakingssystemen
* brandmeldinstallaties
* elektrotechnische werkzaamheden

Een hartelijke groet van

Co van Duivenboden
Huis in de Duinen
Kamer 293

Omdat u niet zonder kunt!
Zandvoorts
ÏMieuwsblad

je bent altijd in ons hart.
Hans en Jenny
Lieve Corry, Charlotle en Jeanine weet dat we er
altijd voor jullie zullen zijn.

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar

Celsiusstraat 192

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5

Weekmedia

Gasthuisplein 12

Bruna Balkenende

Shellstation Geerling

Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2

AKO

Kerkplein 11

Firma P. Klein

Kerkstraat 12

BP Lehman bv

Van Lennepweg 4

Firma T. Goossens

Pasteurstraat 2

Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk

Charles

Frank
You'rcmy BEST MAN!!
Zie je op 27 juli 2001
Michel

LA_J

l

A

l

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus •
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Restauratie 'Het Station'

Stationplsein 6

Grand Dorado Supermarkt

Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Tabakkiosk De Vonk

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van één begrafenis
':''...
of crerriatie; •:":'• ':v;.y ••
Directe hulp bij een sterfgeval.

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Lid O.N.T.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Restaurant "Queenie"

Ik wil velen hartelijk bedanken voor de bezoekjes, brieven en kaarten.
Het was geweldig.
Voor altijd herinnerd in liefde en vriendschap.
Voor altijd aanwezig in woord en geest.
Voor altijd verbonden
door onzichtbare banden
gekoesterd door velen
gemist nog het meest.
Woorden schieten te kort
voor het verlies van een „echte vriend"
Lieve

023 - 532 87 50

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Enige en algemene kennisgeving
Na een afnemende gezondheid is rustig ingeslaLieve

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

<te

Carla en Nico
Maurice en Femke
Mandy
Theo en Elisabeth
Richard
Sanne

Pa

Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning.
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending.
2000-162S (30-10-2000) Brederodestraat 162
te Zandvoort het slopen van een woning
2000-189B (30-10-2000) Brederodestraat 162
te Zandvoort het oprichten van een woning
2000-105B (02-11-2000) Dr. CA. Gerkestraat
55 rd. te Zandvoort het plaatsen van een dakkapel

25 joon, w, dCettèt vtw,

Ben en Adri
Gido en Judilh
Monique en Jurgen

Wij hadden hem.

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

ôfi, f O ttavewiï&i, a.b. te

op de leeftijd van 76 jaar.

Zo een vriend, een zoon, broer en zwager zal ieder
zich wensen.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend. De datum tussen haakjes
geplaatst achter het nummer, is de datum
van aanvraag.
2000-260B (27-10-2000) Westerduinweg 38
te Zandvoort het plaatsen van een garage en
zwembad
2000-263B (30-10-2000) Emmaweg 34 te
Zandvoort het veranderen van de woning
2000-259B (12-09-2000) Hogeweg 23 te
Zandvoort het geheel vernieuwen van een
voorgevel/serre
2000-253B (18-10-2000) parkeerplaatsen Ir.
Friedhoffplein te Zandvoort het tijdeljjk plaatsen
van bouwketen

Prettig voor u,

Dick
weduwnaar van
Hendrina Hölzken

Charles van der Moolen,

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
tot uiterlijk 6 weken na datum van publicatie
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaarschrift
moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt
gemaakt en de gronden van het bezwaar.

beter voor het milieu!

Theodorus Bernardus
Lefferts

Helmersstraat 12
2041 PG Zandvoort

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie.

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavondvan 18.00-20.00 uur.

www.milieudefensie.nl

Charles Albertus van der Moolen

- de heer C. Oderkerk: maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A. van Marie: financiën
- de heer H. Hogendoorn: organisatie, toerisme
& verkeer

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

Enkelpijn .

Charles van der Moolen
Gefeliciteerd

9 2

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Kerkplein 8

Gedurende de herfst- en winterperiode serveren wij u diverse wintergerechten vanaf ƒ 19,50
alsmede wildgerechten - haas fazant - patrijs - hert

OUWENS
,^ UERWARMING

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING
BHOT5

08004998830

Een wekelijks wisselend verrassingsmenu van zeven gangen in een
gezellige ambiance, een avondvullend programma a ƒ 85,00 voor
twee personen.
= CLASSIC DINER =

alsmede in het weekend het
wildmenu a ƒ 67,50 =
Voor reserveringen s.v.p. telefoon'
5713599 en vraagt u naar Anwar of
Brendalie.

BEL VOOR DE NIEUWE CATALOGUS:
(070) 333 93 00 (TIJDENS KANTOORUREN)

unicef©
GEEFT KINDEREN EEN TOEKOMST

<S i fï O' 1 £ 1 $ l ^ O 121 O ï & O 1 S '

Zandvoorts
Nieuwsblad

NIEUWS

Editie 17

Cafébezoeker
vernielt politieauto
ZANDVOORT - Een surveillanceauto van de politie is in
de nacht van woensdag op
donderdag vernield door een
bezoeker van een café aan de
Haltestraat. Toen agenten binnen gingen tegen half vier om
de sluitingstijd te controleren
werd hun auto van buitenspiegel, ruitenwisser en dakstrip
ontdaan.
Bij binnenkomst van het
café hadden de agenten een
woordenwisseling met een
man die met enkele bezoekers
in de deuropening stond. Deze
man is later door getuigen aangewezen als dader. Hjj wordt
verhoord.

Parkeerboetes
ZANDVOORT - Bij een parkeercontrole in het centrum in
de nacht van woensdag op
donderdag heeft de politie elf
auto's op de bon geslingerd.
De prenten werden uitgedeeld
in de Nieuwstraat, Kosteverlorenstraat, Haltestraat, Brugstraat en Kruisstraat.

Heterdaadje

ZANDVOORT - Twee Zandvoortse autokrakers van zeventien jaar zijn donderdagavond op heterdaad betrapt in
de Burgemeester van Alphenstraat. Rond kwart over negen
zagen surveillerende agenten
het duo rommelen in een auto
waarvan het portierraam was
vernield. Na aanhouding bleek
één van de dieyen een frontje
van de autoradio in zrjn jaszak
te hebben.

Gebroken been

ZANDVOORT - Dat drank
meer stuk maakt, dan je lief is,
ondervond een Duitse toeriste
in de nacht van donderdag op
vrijdag op het Stationsplein.
Onder invloed van alcohol
kwam zij ten val en brak daarbij haar onderbeen.
Ze is voor behandeling naar
een Haarlems ziekenhuis gebracht.

Brandwonden

Geen popcorn maar bietensoep
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L VER voor aanvangstijd waagden een paar
echte fans zich al op de
blauwe stoeltjes voor
het witte doek. Een mevrouw
van Spaanse afkomst had zich
terdege pp de koude avond
voorbereid. „Ik heb een wollen
maillot aan en daarover een
broek, een hemd met een Tshirt en daarover weer een coltrui, handschoenen en een
muts en een das. Ik ben maar
vast gaan zitten, want iR ben
erg klein, dus ik wil een goed
plekje hebben."
„Ik volg de filmfestivals van
A tot Z," zegt Olga Poots, die
slim een plaatsje in de buurt
van een vuurkorf had uitgekozen. Ik ga alle films bekijken en
hier dicht bij het vuur ga ik het
zeker volhouden."
Intussen leeft het echtpaar
Irina en Jean zich uit op Russische evergreens. Het muzikale
duo is vanwege de politieke situatie vanuit Kazachstan naar
Nederland gevlucht. Zangeres
Irina, met een grote bos zwarte
krullen, brengt met haar meeslepende stem al snel de stemming erin en Jean begeleidt
haar pp de synthesizer.
De in Uithoorn woonachtige
ingenieur Zotova vindt het
hele idee van een filmvertoning
in de kou maar niks. De Russin
legt uit dat men in haar.ge-

Op het Gasthuisplcin werd zondag in de open lucht de Russische film 'Daar in dat land vertoond'

boorteland wat wijzer is om
zo'n vertoning in de zomer te
houden.
„Er worden voorstellingen
bij de Zwarte Zee gehouden of
in de tuinen van Moskou en
dan komen er veel mensen kijken. Dit is toch veel te kleinschalig voor zo'n mooie film
die vertoond gaat worden. Lidia Bobrova, de regisseur van
'Daar in het Land', is bij ons

heel bekend. En Mikhalkoy,
die woensdag de Gouden Vis
krijgt uitgereikt, is bij ons net
zo beroemd als bij jullie Steven
Spielberg en Marcel Mastroianni bü elkaar," zegt ze terwijl
ze haar gele hoedje parmantig
over haar oren trekt.
Dan wordt de borsjtsj, de
bietensoep, naar buiten gerold
door de kok van het Het Wapen van Zandvoort, geflan-

keerd door een ober met een
blad wodka. Het levert een typisch Russisch tafereeltje op.
Een stel dik geklede mensen in
de rij voor wat eten. Het publiek geniet ervan en is tevreden over de eerste Russische
soep die de kok maakte op advies van de medewerkers van
het festival.
Nadja Zagarova, die net als
de andere aanwezige Oost-

Foto Karin Schut

blokkers zeer goed gekleed pp
het romantisch verlichte plein
verscheen, kan de smaak wel
waarderen, maar met de echte
borsjtsj heeft het niet veel te
maken.
„Wij maken er een echte
maaltijdsoep van met verschillende koolsoorten en de zure
room wordt apart geserveerd,
maar dit is gewoon borsjtsj
met een Hollandse 'touch',"

Oud Noord kiest voor
circuit in de buurt

Vervolg van voorpagina

Drommel verzette zich met
hand en tand tegen de uitzetting en nam contact op met de
provincie. In een brief wees de
provincie de gemeente op het
feit dat de wederopbouwplannen zoals beschreven in Basisplan Zeereep-Noord in 1992
zijn rechtskracht hadden verloren. Hier moest de gemeente zich over beraden.
„De gemeente heeft toen
een extern adviesbureau in de
arm genomen," vertelt Drommel. „Dat oordeelde dat ik
hier mag wonen indien het
pand geschikt is voor bewo-

het verkeer in hun wijk te regelen: de circuitvariant en de
stroomvariant. De circuitvariant gaat er vanuit dat er in de
wijk een aantal kleine eenrichtingsrondjes ontstaan, waarbij
de automobilist op zoek naar
een parkeerplaats op zijn vertrekpunt uitkomt en dan weer
voor een ander rondje kan kiezen.
De stroomvariant geeft de
automobilist een soort 'parkeerroute' door de wijk. Het is
in dit geval minder makkelijk
om snel weer bij het vertrek-

Rode Dorp
moet veiliger
worden
punt uit te komen. Binnen
deze tweede variant zijn er
twee subvarianten. In de ene is
de rijrichting in de Constantijn
Huijgensstraat van noord naar
zuid en in de andere (door bewoners voorgestelde) subvariant is de rijrichting in die
straat omgekeerd: van de Bilderdykstraat naar de Nicolaas
Beetsstraat.

Heisa rond
woning duurt
maar voort
ning." Op zijn beurt heeft
Drommel een bouwkundig adviesbureau in de arm genomen om aan te tonen dat de
woning geschikt is voor bewoning.
Als klap op de vuurpijl lanceerde de gemeente in 1998
het ontwerp-bestemmingsplan Boulevard Noord. In dat
plan staat het pand van

Tijdens de bijeenkomst kozen de meeste bewoners voor
de circuitvariant. Echter, niet
alle bewoners wilden eenrichtingsverkeer en het daaraan
gekoppelde parkeren-aan-éénzijde. Wethouder Marijke Herben verdedigde het gemeentevoorstel door te wijzen op de
verbetering van de veiligheid
in de straat als er een echt trottoir aangelegd wordt. Al gaat
dat ten koste van parkeergelegenheid. „Misschien kan de
auto niet voor de deur maar
tien meter verderop. We doen
er alles aan om ervoor te zorgen dat de auto dichtbij kan
blijven staan."
Een bewoner zag de oorzaak
van het parkeerprobleem in de
overloop uit Park Duijnwijk.
Wethouder Hans Hogendoorn:
„De overloop is inderdaad lastig. Daar moeten we dan ook
nog een oplossing voor vinden.
Indien nodig zelfs een ontheffingssysteem maar daar zit ik
nu niet op te wachten."
In samenwerking met de bewonerswerkgroep Oud Noord
kan de gemeente nu de volgende stappen gaan ondernemen
om plannen te maken voor de
herinrichting van de oude
volksbuurt.
Drommel als een illegale woning vermeld. „Dachten we
hier eindelijk rustig te kunnen
wonen... Hiertegen heb ik natuurlijk een bezwaar ingediend. Daarnaast ook tegen
de informatie- en inspraakprocedure omdat wij als belanghebbenden niet over dit
bestemmingsplan zijn geïnformeerd. Een antwoord van
de gemeente heb ik tot op heden nog niet gekregen."
Drommel is de situatie meer
dan beu. „We willen nu eindelijk eens rust hebben."
De gemeente wilde niet op
de uitspraken van Drommel
reageren.

Nieuwe jongeren

Advertentieverkoop: H. van Zanten
(hoofd), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
H80 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
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ax: (023) 573.0497. E-mail: wmcomm®Perscom.nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1
000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
p
ax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
665.6321.

lacht ze. Samen met haar
vriendin hadden ze gehoopt
een glimp van Lidia Bobrova
op te vangen, maar de regisseur liet verstek gaan wegens
ziekte.
Voor de slotavond in club
Chateau staan ze op de wachtlijst, want de deze avond is al
helemaal uitverkocht. „We hopen er toch nog in te komen,
want Mikhalkov is onze grote
held." Ook Juliëtte en Wim
Schut staan op de wachtlijst.
Geheel in stijl gekleed leken de
Zandvoorters bij het Russische clubje te horen. Enthousiaste filmfans als ze zijn, waren ze ook al op de openingsavond te vinden. „Het was een
geweldige festiviteit," vertelt
Wim vanonder zijn bontmuts.
„Er waren gastsprekers, we
zijn getrakteerd op Russische
liflafjes en tot slot een goede
film. We waren van acht tot
twaalf onder de pannen."
Juliëtte is pok te spreken
over de organisatie en vooral
over de muziek. „Die zangeres
vind ik echt heel erg goed,"
zegt ze terwijl het houten Russische poppetje aan haar mantel vrolijk heen en weer beweegt.
Dan is het eindelijk zover.
Veel sneeuw verschijnt op het
scherm. Dit moet de film zijn.
Mensen in warme jassen kijken
naar mensen in warme jassen.
Op het doek even een volle
maan, met naast het doek een
halve sikkel aan de zwarte
Zandvoortse hemel.
Het geroezemoes verstomt.
Geconcentreerd draaien de
hoofden zich om naar boven,
naar de beelden die uit de apparatuur tevoorschijn worden
getoverd. Een heilige gebeurtenis op het Gasthuisplein: een
geconcentreerd groepje mensen, met de ogen aanbiddend
schuin omhoog gericht. Gekleed in bont en wol tegen de
kou en belicht door flakkerend
geel van vlammen.

°ezorging: Vragen over bezorging donder9 tussen 9-12 uur (023) 571.7166.

da

Hans van Pelt

ZANDVOORT - Twaalf
scholen voor voortgezet onderwijs presenteren zich dinsdagavond 14 november in het
gemeentehuis van Heemstede.
Daar vindt dan van 19.30 tot 21
uur
een informatiemarkt
plaats voor leerlingen uit de
hoogste groepen van het basisonderwijs. Naast de scholen
zijn ook de onderwijswinkel, de
onderwijsbegeleidingsdienst
en de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) aanwezig. De VOO is tevens organisator van de bijeenkomst.
e scholen die zich presenteren
zijn: het Coornhert Lyceum,
het Stedelijk Gymnasium, de
School voor Praktische Vormirg (voortgezette opleiding
voor moeilijk lerende kinderen), het Linnaeus College, de
Hartenlustschool (mavo), de
Montessori-mavo in Aerdenhout, het Noordzee College in
Haarlem en Zandvoort de Lieve de Keyschool voor individueel beroepsonderwijs, de
Daaf Gelukschool (vso/lom),
de Schoter Scholengemeenschap en het Vellesan College
uit Umuiden.

Onderzoek naar
Centraal Meldpunt

ZANDVOORT - Het centraal Meldpunt Zorgverlening
werkt niet zoals het moet. De
Regionale
Samenwerkende
Bonden van Ouderen (Rsbo)
en het Kennemer Patiënten
Platform (KPP) stellen daarom een onderzoek in naar het
Meldpunt, waar mensen zich
melden als ze thuiszorg nodig
hebben of in een verzorgingsof verpleeghuis geplaatst willen worden. De Rsbo en het
KPP zetten van 13 tot 18 november een telefoonlijn open.
Zij roepen iedereen op die ervaringen met het meldpunt
heeft om die te vertellen. Deze
anonieme ervaringen worden
vervolgens aan het Centraal
Meldpunt Zorgverlening voorNelleke van Koningsveld gelegd. De Rsbo en het KPP
hopen te bereiken dat de kwaliteit van de dienstverlening
van het meldpunt verbetert.
Het telefoonnummer 0255518.279 is in de 'meldweek' elke
ochtend bereikbaar tussen 9
en 12 uur.

Nieuwe bankjes
in duingebied
Notaris Gielen
heeft
twaalfeneen-

half jaar een
praktijk in
Zandvoort en
dat was een
wensdroom:
„Ik dacht: als

ik hier
benoemd word,

dan heb ik elke
dag vakantie"
Foto Karin Schut

'De een wil formeel behandeld
worden, de ander juist niet'
'I
K DACHT: als ik hier tot
notaris word benoemd,
dan heb ik elke dag vakantie," zegt Gielen met een
lach op zijn gezicht. Twaalfeneenhalf jaar geleden werd kandidaat-nptaris Gielen beëdigd
en kon hij eindelijk zijn wens
in vervulling laten gaan: een
eigen notariskantoor in Zandvoort.
Al lang daarvoor wilde hij in
het dorp aan de slag; maar
toen hij in 1972 afstudeerde en
zich aanmeldde bij de heer
Weve, de eerste notaris van
Zandvoort, bleek een ander
hem net voor geweest te zijn.
Het werd Haarlem, maar hij
vestigde zich wel al rap met
zijn vrouw in het dorpje aan de
zee. Daar werd hij gemeenteraadslid voor de WD en tevens richtte hij met oud-wethouder Van der Meije de zogenaamde Wetswinkel op.
„Oorspronkelijk kom ik uit
het Gooi, maar mijn ouders
huurden hier in de vakanties
een huis. Mijn vader ging dan
gewoon naar zijn werk en
kwam alleen het weekend. In
mijn herinnering regende het
nooit. Ik vond het als kind fantastisch, dus dat is altijd blijven trekken," legt de jubilaris
zijn voorliefde voor zijn woonplaats uit.

Het kantoor is klassiek ingericht. In de hal wordt de bezoeker ven-ast door tientallen
bordjes aan de muur met afbeeldingen en opschriften die
betrekking hebben op ons koningshuis. „De koningin heeft
een plaatsje in mijn leven. Ik
ben door haar tot tweede en
eerste luitenant benoemd in
het leger en de beëdiging tot
notaris gaat pok onder koninklijk besluit."

„Maar ik vind het ook gewoon lollig om ze te sparen,
hoor," zegt hij met een lachje.
„In mijn vrije tijd ben ik namelijk antiquair, vooral gespecialiseerd in schilderijen."
In zijn kamer hangen dan
ook oude prenten en ingelijste
testamenten uit de zeventiende eeuw. In de ontvangstruimte zijn weer zeldzame tekeningen van Zandvoort te vinden,
zoals van het bekende dwergje
Paap, die de hele wereld afreisde, en twee edelen te
paard die worden begroet
door aardappeltelers met op
de achtergrond een brandende vuurboet. Vooral trots is hij
op een aquarel van een nettenboeter door Hendrik Valkenburg, dezelfde kunstenaar
als van het schilderij waarvoor

burgemeester Van der Heijden
afreisde naar Londen.
Eigenlijk wilde het jongetje
Gielen naar de toneelschool
om regisseur te worden, maar
daar stak vader Gielen een
stokje voor. Hij moest eerst
maar eens in dienst om die
malle ideeën uit zijn hoofd te
zetten. „Ik zat in Bussum op
school, vlak naast de studio's,
daar kwamen nog al eens beroemdheden voorbij, zoals de
acteurs Ellen Vogel en Joost
Hamel. Toen dacht ik: dat wil
ik ook. Ik werd gevoed door de
voorstellingen op onze school,
want we werden geregisseerd
door vakmensen. Maar toen
kwam ik in het leger terecht
en ging ik daarna rechten studeren."
„Of ik parallellen zie tussen
het beroep van notaris en die
van regisseur? Jazeker, als notaris moet ik mensen goed
kunnen aanvoelen. De een wil
heel formeel behandeld worden, de ander juist niet. Er komen veel emoties los bij bijvoorbeeld het overlijden van
iemand. Maar er gebeuren ook
hele vrolijke dingen, zoals het
oprichten van een stichting
voor de uitvoering van de Carmina Burana. Net als bij het
toneel komt hier de hele maatschappij over de vloer."

Team voor beter imago Marokkanen

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(°20) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
f 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
f 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
Selden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 2,10.
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Onderwijsmarkt
basisscholieren

Geen popcorn zondag bij de
film op het Gasthuisplein,
maar rode bietcnsoep. „Ik
wist niet eens dat het
bestond, maar ik vind het
erg lekker," zegt de heer
Veencndaal over de
Russische borsjtsj, die gratis
werd geserveerd. Warme
soep en wodka waren geen
overbodige luxe met het
heldere maar ook frisse
weer. De
openluchtvertoning maakte
deel uit van het Russisch
Filmfestival, dat cineast
Thys Ockersen had
georganiseerd.

ZANDVOORT - Een 46-jarige bewoonster van de Piet Leffertstraat is zaterdagavond
rond zeven uur met eerste- en
tweedegraads brandwonden
naar een Haarlems ziekenhuis
overgebracht. Ze had gloeiendheet frituurvet over haar
heen gekregen toen ze uitgleed
in haar keuken met een frituurZANDVOORT - De bewopan in haar handen.
ners van Oud Noord kiezen
voor een circuit in hun buurt.
Echter, sommigen van hen
Strandtent stuk
willen wel dat het circuit
ZANDVOORT - Op het tweerichtigsverkeer krijgt.
strand ter hoogte van de Bpu- Het circulatieplan dat de gelevard de Favauge is vorige meente voorbereidt, moet
week maandagmiddag om vier het Rode Dorp een. stuk veiliuur een strandtent stukge- ger maken.
waaid. Vermoedelijk heeft een
windhoos de strandtent gegrepen.
Het verkeersplan voor de
De brandweer heeft de eige- volksbuurt Oud Noord was
naar geassisteerd met het op- donderdag onderwerp van een
ruimen van de brokstukken. Er presentatie aan de bewoners.
deden zich geen persoonlijke In het Rode Dorp zijn de straongevallen voor.
ten smal. Toch is er op veel
plekken de mogelijkheid aan
beide kanten van de weg te
Stepdieven
parkeren. Daardoor komen onZANDVOORT - Twee Hage- der andere rolstoelgebruikers
naren van achttien en twintig en mensen met kinderwagens
en een Scheveninger van ne- in de problemen. Soms hebben
gentien zijn vorige week dins- ook de hulpverleningsdiensten
dagmiddag op heterdaad be- als brandweer en ambulance
trapt toen ze een step wilden problemen met manoeuvreren
stelen bij een winkel in de in de smalle straatjes.
Kerkstraat. Eén van de persoNu is er nog grotendeels
neelsleden zag het trio een tweerichtingsverkeer in het
bindstrip waarmee de step Rode Dorp maar waar mogevastzat doorsnijden en sloeg lijk gaat de voorkeur van de
alarm.
gemeente uit naar éénrichDe politie kon de daders even tingsverkeer. De buurtbewolater in de Louis Davidsstraat ners kregen donderdag twee
aanhouden.
hoofdvarianten voorgelegd om
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ZANDVOORT - „Wij proberen het negatieve beeld dat bestaat van Marokkaanse jongeren te doorbreken," aldus
Massira Raiss, coördinator van
het promotieteam van NoordHollands Participatie Instituut en In Balans. Het negatieve beeld ontstond vooral deze
zomer toen Marokkaanse jongeren badgasten lastigvielen in
Zandvoort. In mei werd een gezin mishandeld en in het hoogseizoen werden badgasten lastiggevallen.
„Daarom willen wy jullie vertellen dat goede en gemotiveerde Marokkaanse jongeren
in de meerderheid zijn. Het is
slechts een kleine groep die

het voor ons verpest," aldus
Raiss.
Het Noord-Hollands Participatie Instituut (NPI) in Haarlem en In Balans, een stimuleringsproject voor Marokkaanse jongeren, namen het initiatief om in Haarlem en omstreken
jongeren
van
Marokkaanse afkomst te ondersteunen zodat zij een betere kans in de Nederlandse samenleving krijgen.
„Met ons team bestaande
uit twintig jongeren gaan we
op bezoek bij bedrijven; organisaties en instellingen zoals
Connexxion, Riagg en Shell
om de negatieve beeldvorming
te doorbreken," vertelt Massi-

ra. De leden van het team laten
zien wat zij kunnen en willen
en geven inzicht in hun achtergrond. De bedrijven op hun
beurt geven aan wat belangrijke voorwaarden zijn om succes
te hebben in hun organisatie.
Op 24 november vindt er een
Cultuurdag plaats ter promotie van Marokkaanse jongeren.
Op die dag kan er worden gediscussieerd over de beeldvorming van de jongeren, speelt er
een Marokkaans bandje en zijn
er versnaperingen van origineel Marokkaans recept. De
Cultuurdag vindt plaats in het
Damiate College, Plons van
Adrichemlaan l in Haarlem.

ZANDVOORT - De Vereniging Natuurmonumenten vervangt tussen half november en
half december de oude bankjes
van Duin en Kruidberg en Koningshof. Daarnaast zullen ook
de fietsenstallingen verbeterd
of verplaatst worden. Bij de ingang van Duin en Kruidberg
worden vier parkeerplaatsen
verwijderd worden om meer
ruimte te creëren rond de informatiewand en de fietsenstalling.
Met deze aanpassingen
komt Natuurmonumenten tegemoet aan de wensen van de
bezoekers van de natuurgebieden. Met name lange afstandswandelaars en mensen die
slecht ter been zijn, willen
bankjes met leuningen. Dat
Natuurmonumenten de bankjes verplaatst, komt voort uit
het nieuwe beleid van de vereniging.
ADVERTENTIE

9 t/m 13 november

Dagelijks 15.30

CHICKEN

Do. t/mDi. 19.00
Dagelijks 21.30

PROFESSORH
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Heb je op woensdagmiddag een
uurtje tijd?

De Vries Scheepsbouw te Aalsmeer
(Jen |L oiidui uuniLrul en kluntgiii-iuht > Dunk |e quiüg nieu
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Amsterdam wellu hl ili ')<irni vuor pu Je hebt vp.tJ
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wil je kranten bezorgen?
wil je 8,00 verdienen?
Wil je tijdens je vakantie wat

Stuur dan je sollicitatie niet c v en
pasfoto naar ons hoofdkantoor
Brooks Reisburo, tav mevrouw B. Balt.
Diepenhorstlaan 13, 2288 EVV Riiswiik
Of bel voor meer info O70 - 395 85 97
of stuur een email naar b balt@brooks ni

EXTRA GELD?

geef je dan op als
BEZORGER/STER.

BROOKS, JE BENT ER WEG VAN

van het
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.
Administratiekantoor

C.J. Roodt

Psi-Adm. Kantoor C. J. Roodt

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voorfolders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er
ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg
zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor
jou al snel beginnen...

Wi| zoeken op korte termi|n een

Administratief medewerk(sf)er

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

intertanden sprelgroEp

Dixons b.v. is de snelst groeiende elektro-

Boekhoudingen
Loon en personeelsadministraties
Fiskahteiten
Debiteurenbeheer
Automatisering
Administratie op locatie
Wi| zi|n een administratiekantoor welke m de particuheren en Mkb sector werkzaam is en zi|n gevestigd op de
Hogeweg 56c te Zandvoort

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

FINEERDER / MEUBELMAKER In onze moderne meubelmakerij worden op ambachtelijke wijze interieuronder- .
delen voor onze schepen vervaardigd. Er wordt gewerkt
met de meest uiteenlopende exotische houtsoorten,
toegepast in zowel massief hout als fineer. Wegens
toenemende werkzaamheden bij het verwerken van het
fineer zoeken wij een meubelmaker die ervaring heeft als
fineerder, of hiervoor in ons bedrijf opgeleid wil worden.
Naast het fineren zult u ook als meubelmaker werkzaam
zijn. Wij zoeken een vakman die uit het juiste hout gesneden is, iemand die zowel zelfstandig als in groepsverband
kan werken.
ALUMINIUMBEWERKERS Voor het vervaardigen en
afwerken van aluminium casco's, dekhuizen, masten en
overige scheepsconstructies. Vooral ervaren vaklieden
worden uitgenodigd om te reageren.

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!

FOLDERS BEZORGEN

vervaardigt luxueuze zeegaande motorjachten onder de naam Feadship.
Elk Feadship jacht wordt volledig overeenkomstig de wensen van de eigenaar ontworpen en gebouwd.
Kenmerkend voor onze schepen is perfectie tot in het kleinste detail. Daarin slaag je alleen als je met mensen
werkt die hun vak als geen ander verstaan. In verband met onze groeiende orderportefeuille zoeken wij ter versterking
van ons team de volgende vakmensen:

voor 12 tot 20 uur in de week
Wi| bieden u een flexibele en een zelfstandige functie

MEUBELSPUITER Voor het spuiten van onze handgemaakte meubels zoeken wij iemand die ervaring heeft mei
beitsen, zijdeglans en hoogglans afwerking en afwerking
van spuitwerkzaamheden in kleur. Spuiters die hier opgeleid willen worden nodigen wij tevens uit om te solliciteren.
PIJPFITTERS Voor het aanleggen en monteren van o.a.
brandstof- koelwater- en lenssystemen aan boord. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen.
Wij zoeken hiervoor ervaren pijpfitters.
LOODGIETERS Voor het monteren van koperen en kunststof leidingen ten behoeve van o.a. drinkwater-, airconditioning- en toiletsystemen alsmede het plaatsen van
diverse sanitaire voorzieningen aan boord van onze luxe
jachten. Ervaren en aankomende jonge loodgieters
nodigen wij uit te solliciteren.
BEDRIJFSCORVEEËR Voor het schoonhouden van de
werkplaatsen, terreinen en magazijnen. Tevens inzetbaar
voor klein onderhoud op en rondom het bedrijf.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan
Psi-Adm Kantoor C J Roodt
T a v Hans Roodt
Westerparkstraat l 8, 2042 AW Zandvoort
Voor telefonische informatie kunt u bii bovengenoemde terecht, telefoon 023-5730752

Voor de fulltime en parttime commerciële talenten
zoeken we kandidaten met een opleiding op MBO- of

tenminste l O nieuwe vestigingen. Met de uit-

Vind
jij
klantvriendelijkheid net zo

gebied van PC's, printers

de formule. Maar ook investeren in hun eigen

En gaat jouw interesse
uit naar fotografie en

toekomst, want presteren bij Dixons b.v.
wordt beloond.
Zo promoveerden het afgelopen jaar
maar liefst 23 aankomende bedrijfsleiders tot
bedrijfsleider.

en

mobiele

telefonie?

personal audio'
Dan ben ji| de man of

vrouw die we zoeken.

Voor alle functies vragen wij: LTS- MTS niveau met enige
ervaring. Aan vakkennis en de juiste mentaliteit om in teamverband samen te werken stellen wij hoge eisen. Wij bieden:
afwisselend werk, een goede werksfeer, een modern uitgeruste werf, en goede arbeidsvoorwaarden.
Voor uw sollicitatie nodigen wij u uit te schrijven naar:
De Vries Scheepsbouw B.V., t.a.v. Joost de Vries, Postbus 258,
1430 AG Aalsmeer. Of e-mail naarjoost@vriesyard.feadship.nl.
U kunt ook bellen waarna wij u een sollicitatieformulier zullen
sturen. Telefoon 0297 - 388900. Op onze internetsite vindt u
meer informatie over onze producten: www.feadship.nl

MAVO- niveau.

belangrijk als wij? Heb je
verkoopervaring op het

land of op ons hoofdkantoor in Den Bosch een
positieve bijdrage leveren aan het succes van

METAALBEWERKER ELEKTROTECHNIEK Voor het
fabriceren en monteren van stalen en aluminium kabelbanen aan boord. Tevens het inbouwen en waterdicht
monteren van o.a. verlichting, speakers, navigatie-,
communicatie- en overige elektrotechnische apparatuur.
De metaalbewerker elektrotechniek zal van casco tot
afbouw betrokken zijn bij de bouwvan onze jachten.
Ervaring in ijzer- en aluminiumwerk is gewenst.

Oosteinderweg 25 . PO Box 258 .1430 AG Aalsmeer. The Netherlands . Phone (0)297 388900. Fax (0)297 388901

parttime commerciële talenten.

lijk ook het aantal medewerkers.Vakmensen

PMGAZSJ&MEDEWERKER Het uitgeven van divers klein
materiaal en het op peil houden van de magazijn voorraad. Tevens verzorgt u de uitgifte van handgereedschap
en zorgt u dat deze onderhouden worden. Een heftruck
bewijs is gewenst.

de vries scheepsbouw b.v

Voor onze filialen m Amsterdam zoeken we full- en

die of in een van de vele vestigingen in het

LASSERS In onze metaal afdeling is er ruimte voor een
lasser rnet kennis van zaken in de scheepsbouw. Ervaring
in staal en aluminium lassen en in het bezit zijn van de
lasdiploma's MIG/MAG niveau 2 en TIG niveau 2 is
gewenst.

De medewerk(st]er die wi| zoeken heeft een Mavo-havo
opleiding aangevuld met een boekhoudkundige opleiding
en/of ervaring op administratief/boekhoudkundig terrein

nicaketen van Nederland. Per jaar openen wij
breiding van ons winkelbestand groeit natuur-

IMTERBEURTEKEMMRS Voor het maken van zeer
gedetailleerde werktekeningen van luxe betimmeringen
voor onze meubelmakerij. Wij zoeken hiervoor tekenaars
op MTS niveau, die bij voorkeur ervaring hebben met
AutoCad 13 of hoger en een meubelmakers achtergrond.

Dixons b.v. biedt naast
een prima basissalaris een

COMMERCIËLE

premiesysteem waarbij je
zelf veel invloed kunt
uitoefenen op je inkomen.
Ook kun je profiteren
van
opleidingsfaciliteiten

f &
net on-line met de HES

en
goede
secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Reactie: Denk je dot je post in ons dynamische bedrijf en durf je de uitdaging aan? Stuur dan je sofficitatiebrief met CV onder vermelding van "Amsterdam" naar:
Dixons, ta.v. de heer S. van Wijnen, Manager Personeel & Organisatie, Postbus 3480,5203 DL 's-Hertogenbosch Je kunt ook reageren via internet' www.dixons.nf

rijstelling op basis van ervaring
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Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Het is weer
tijd voor de maandelijkse verzamelbeurs in het gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat 17. Zondag zijn er
postzegels,
bankbiljetten,
prentbriefkaarten, stripbpeken en nog meer snuisterijen
aanwezig voor de verzamelaar.
Experts taxeren gratis. Verder
is er een expositie van de modelbouwvereniging
Bomschuit. De beurs is geopend
van 10 tot 17 uur.

' Jesu, meine Freude'

ZANDVOORT - De cantate
Jesu, meine Freude' van Dietrich Buxtehude wordt zondag
26 november in de Hervormde
Kerk ten gehore gebracht. Het
Hervormd Kerkkoor, The New
Choir Singers en bas Ray Wassens verzorgen de dienst.
Voorganger is dominee J.W.
Verwijs. De dienst begint om
10 uur.

Jezus in Zandvoort

ZANDVOORT - De expositie 'Jezus in Zandvoort' wordt
zondag 19 november om 12.30
uur geopend in de Agathakerk.
Bij de opening zal ook de onthulling plaatsvinden van het
door Jan Adam Kruseman in
1825 geschilderde en onlangs
gerestaureerde werk 'Jezus
aan het kruis'. Het geheel
wordt muzikaal opgeluisterd
door het klezmerensemble
One Spoon For All.

Sjoelen

ZANDVOORT - In hotel Triton aan de Zuiderstraat 3 is er
donderdag sjoelen. Voor drie
gulden kan men al meedoen.
Er zijn leuke prijzen te winnen.
Het sjoelen begint om twee
uur.

Miniconcert Froger

ZANDVOORT - In het
strandhotel geeft René Froger
dinsdag 14 november een miniconcert van 75 minuten. Andere artiesten als Sugar Lee Hoqper, Wipneus & Hm en Surprice Act treden ook op. De presentatie is in handen van Jeroen
van
der
Boom.
Zandvoort-in-concert met als
titel 'Goodbye to Summer' begint om 20 uur. De zaal is open
vanaf 18.30 uur. Kaarten kosten 75 gulden per persoon en
zijn onder meer verkrijgbaar
bij de receptie van Strandhotel
Zandvoort aan de Trompstraat.

Strandvondsten
ZANDVOORT - Naast granaten wordt er nog veel meer
op het strand aangetroffen.
Schelpen, krabben, kwallen en
eieren van wulken, Yneke Bettink weet er alles van. Haar
IVN-wandeling zondag over
het strand begint om 12 uur
aan de kop van de Zeeweg en
duurt twee uur. Aanmelden is
niet nodig. Meer informatie:
Yneke Bettink, tel. 525.4995, en
de website www.ivn.myweb.nl.

Radikal Roy

ZANDVOORT - Op de 'Wild
Rtch', de groove-vrijdagavond
van Club Chateau, draait DJ
Radikal Roy samen met DJ
Bas van ZFM groovesounds.
Zaterdag, als clubhouse op het
programma staat, zorgt DJ
Nor van ZFM voor de muziek.

Mossen in de duinen

ZANDV9ORT - Vrijwillige
excursieleiders van het Nationaal Park geven op zaterdagmiddag 11 november om 14
uur een algemene mossenexcursie door de duinen. In deze
anderhalf uur durende excursie zullen de excursieleiders
een algemeen verhaal over
mossen vertellen. De deelnemers krijgen inzicht in de verschillende soorten mossen die
voorkomen in de duinen. Er
wordt verzameld bij het informatiepaneel van het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland op
de parkeerplaats van de PWNingang Koevlak gelegen aan de
Zeeweg te Overveen.

'Kom je aan m'n zusje,

ZANDVOORT - Een boswachter van Natuurmonumenten houdt op zaterdag 18
november een drie uur durende fietstocht door Duin en
Kruidberg naar de zandplekken die weer gaan stuiven. De
aanvang is 10 uur. Voor de excursie geldt een verplichte
aanmelding met naam en telefoonnumrner bij het excursieinformatienummer van het
Nationaal Park, 023-541.1119.
Voor leden van Natuurmonumenten is de deelname gratis,
niet-leden betalen vijf gulden.

Politieke avond PvdA

ZANDVOORT - De Partij
van de Arbeid houdt maandag
13 november een informatieavond voor Zandvporters die
geïnteresseerd zyn in de lokale
politiek. De avond begint om
20 uur en wordt gehouden in
Hotel Hoogland aan de Westerparkstraat 5. De PvdA
roept de inwoners op met ideeen te komen over de komende
gemeenteraadsverkiezingen in
2002 en met ideeën over de toekomst van Zandvoort zelf. Op
de avond zijn de Jonge Socialisten en gedeputeerde Enno
Neef aanwezig.

Met
en

Er bestaan heel wat vooroordelen over
tweelingen. In een korte serie kijkt het
Zandvoorts Nieuwsblad samen met
eeneiige of twee-eiige broers en zussen of
hun ouders wat daar van waar is.
Aflevering 4: Yvette en Natasha Willemse
(36).

VETTE WERKT een
dag in de week in de
huisartsenpraktijk van
haar man en Natasha
werkt bij een makelaarskantoor in Zandvoort. Dat schept
de nodige verwarring bij hun
respectievelijke 'klantenkring'.
Regelmatig wordt de een op
straat aangesproken of het nog
gelukt is met die hypotheekaanvraag terwijl men Natasha
vraagt of het recept al klaarligt.
„Officieel zijn wij ieder op
een andere dag geboren," zegt
Natasha. „Ik werd net voor
twaalf uur 's nachts geboren en
mijn zus een half uur later.
Voor het gemak heeft de dokter een beetje gesmokkeld met
de geboortetijd van Yvette.
'Anders moeten die meiden
dat hun hele leven uitleggen,'
was zijn uitleg."
Toen was Natasha de eerste,
later zou ze ook met alles eerder zijn. Alleen dan steeds met
een tussenpoos van een jaar.
Eerder een vriendje, eerder
trouwen, als eerste moeder.
Yvette volgde haar zus gestaag.
„Dat wij een tweeling zijn,
heb ik altijd alleen maar als
heel leuk en positief ervaren,"
zegt Natasha. „Wij hadden samen een driewieler, een step,
deelden onze vriendinnetjes."
„Wij komen uit een heel sociaal nest. Samen delen, maar
vooral open staan voor anderen, werd ons met de paplepel
ingegeven. Onze ouders hebben ons bewust al vanaf de
kleuterschool ieder in een andere klas gedaan. Wij trokken
buiten school wel altijd met elkaar op. Nu zijn de rollen gelijk
verdeeld, maar als kind was ik
toch wel de initiatiefneemster.
Yvette liet graag door mij de

kastanjes uit het vuur halen.
Als ze ruzie had met vriendinnetjes maakte ze graag aanspraak op mijn houding: kom
niet aan mijn zusje want anders kom je aan mij."
„Wij hebben natuurlijk geen
vergelijk omdat wij geen
broers of andere zussen hebben," legt Yvette uit. „Misschien had ik voor een andere
broer of zus wel hetzelfde gevoeld als wat ik nu voor mijn
tweelingzus voel. Ik vond het
wel altijd een veilig idee zo'n
maatje te hebben. Samen naar
feestjes, samen op ballet, enfin
samen overal op af."
„Natasha is wel altijd wat
meer op zichzelf geweest terwijl ik me graag ergens bij aansluit. Omdat ik mijn zus natuurlijk niet dagelijks om mij
heen heb, zoek ik wel naar vervanging. Maar ja, dat wat ik en
mijn zus samen hebben, is natuurlijk toch uniek."
Als jonge vwo'ers hebben de
zussen zeer lang pp hoog niyeau gesoftbald bij Jong Oranje. „Ja, dat was een hele leuke
tijd. We hadden toen een beetje het Frank en Ronald de Boer
gevoel. Iedereen kende ons,
haalde ons door elkaar. Feliciteerde de een met een doelpunt dat de ander gemaakt
had."
Yvette en Natasha beginnen
allebei te lachen als hen tegelijkertijd dezelfde anekdote te
binnenschiet. „Ik had net
Mark, inmiddels mijn man, leren kennen en vroeg of hij op
zaterdag naar een softbalwedstrijd kwam kijken. Hij wist
nog niet dat ik de helft van een
tweeling was," vertelt Yvette
en haar zusje maakt het verhaal af: „Staat er ineens langs
de kant een leuke vent naar me
te zwaaien, ik terug zwaaien.

Y

Snuffie
Deze kat zit nog niet zo lang
in het dierentehuis, maar lang
genoeg om van haar het dier
van de week te maken. Bij
deze: Snuffie. Een mooie cyperse poes die wel de tijd nodig heeft om te wennen. Ze is
best een beetje bang voor dingen die ze nog niet kent. Maar
ach, als ze eenmaal de tijd
heeft gehad, dan trekt ze heus
wel bij en zal ze een maatje
voor haar.
voor het leven zijn.
Meer informatie over Snufeze dame heeft ook een beetje fie of één van de vele andere
angst voor kinderen en hon- dieren die een leuk nieuw
d_en. Ze zoekt dan ook een rus- thuis zoeken, is te krijgen bij
tige omgeving waar ze flink de het Kennemer Dierentehuis
tijd krijgt om te wennen. Aan- Zandvoort,. Keesomstraat 5,
gezien ze volstaat met een bal- tel. 571.3888.
konnetje, kan ze het prima vinden op een flat. Ze is een jaar PS: Skoes en Koe Koe hebben
of vier, ze is dus nog vrij jong een nieuw baasje kunnen vinen heeft nog een heel leven den!

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(CPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Vanaf
20 uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe 8 en don 9 november
geldt: avonddienst (18-20 uur)
door de Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10,
5713185. Voor vrij 10 tot en met
don 16 november geldt: avond-
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de badplaats
Lucht verkopen
Dat Zandvoort een trots chauvinistisch dorp aan zee is blijkt
wel uit de verkoop van Het Luchttaoek Oud Zandvoort Dit boek
met luchtfoto's van Zandvoort voor, tijdens en na de oorlog is
compleet uitverkocht in vier weken tijd Hiermee staat Zandvport samen met Alphen aan den Rijn landelijk boven aan de
lijst.
Voor de mensen die dachten hun kans gemist te hebben, is er
goede hoop. Vijfhonderd exemplaren van het boek worden herdrukt en ligt vanaf 25 november in boekhandel Bruna te Zandvoort Sjaak Balkenende, eigenaar van de Bruna' „Als het er
duizend waren, had ik het met gedaan. Maar er is zoveel vraag
naar, die vijfhonderd raak ik wel kwijt "

Rechtssysteem is krom

De tweeling Yvettc en Natasha Willemse: „Het is een bijzondere en onvoorwaardelijke verbintenis.
Een verschil van mening? Wij weten niet wat dat is"
Toto Andrc.' Licbuom

Toen hij ineens twee 'Yvette's'
in het veld ontwaarde, was de
verwarring bij hem compleet
en wij hadden de grootste lol."
Ze hebben dezelfde smaak
wat interieur betreft, bezoeken
samen tuinbeurzen, hebben
het veel over de opvoeding van
hunkinderen. „Eigenlijk weten
we van elkaar wat de ander
denkt," legt Yvette uit. „Het is
een bijzondere onvoorwaardelijke verbintenis. Een verschil
van mening? Wij weten niet
wat dat is."
Dat het ook wel eens een
beetje uit zijn verband getrokken wordt, blijkt uit het verhaal dat Natasha vertelt. „Ik
voelde mij al weken moe, zonder aanwijsbare reden. Yvette
voelde hetzelfde. Zie je wel, zei
mijn moeder, dat is nou dat
tweelinggedoe: jullie voelen elkaars
gemoedstoestand."
Yvette vertelt verder: „Nou

niks ervan, mijn zusje blijkt
last van merstenen te hebben
terwijl ik sinds kort weet dat ik
mijn derde kindje verwacht."
Toch leven de zussen ieder
hun eigen leven en hun beider
echtgenoten zien het ook zeker niet als lastig of anderszins
belemmerend dat zij met een
tweeling getrouwd zijn. „Wij
hebben ze wel eens gevraagd
of zij zouden willen ruilen, wij
lijken immers zo veel op elkaar Maar hun antwoord is
dan steevast: zij is niet mijn
type"
Zelf zien de zussen ook wel
verschillen. Natasha is volgens
Yvette zakelijk, nuchter, wat
opstandiger maar vooral heel
doortastend. Terwijl Yvette
volgens Natasha gevoelig,
zachter van aard en veel conscientieuzer is.
De zussen hebben allebei
een zoon en een dochter. Het

Schoenmaker
Van Campen nu
ookpodoloog

•VAN DE
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Zandverstuivingen

woensdag 8 november 2000
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Periode 28/10 tot 3/11

Geboren: Iris, dochter van Lodewijk Paulus Kesseler en
Sandra Koper; Unge, dochter
van Richard Koelewrjn en Daina Kasinskaite; Ingo, zoon van

*"'•"

dienst (18-20 uur) enweekenddienst (zat. 11-12.30 en 17-18,
zon. 11.30-12.30 en 17-18) Zeestraat Apotheek, (tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat
90a, 5713073. In het weekend is
de Centraal Apotheek op de
Gedempte Oudegracht in
Haarlem zaterdag en zondag
de hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).
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Fred Ipenburg en Jacobina
Bosch.
Overleden: Godefridus Wilhelmus Hehl (74); Karel Jan Nicolaas Kramer (64); Anna van
Nieuwenhuizen-Faber (88);
Carel Riepen (84).

ZANDVOORT - „Ik ben nu
met het laatste 'restje' studie
bezig en dan ben ik, na vier jaar
studie, afgestudeerd podoloog," vertelt Peter van Campen. „Het was een zware dobber, naast mijn schoenmakerij
en gezin een avondstudie op te
pakken maar ik ben blij dat ik
het heb gedaan."
De voetspecialist
annex
schoenmaker bewijst dat het
spreekwoord van die schoenmaker die bij zijn leest zou
moeten blijven met altijd opgaat. Samen met zijn vrouw
Karin staat hij aan de vopravond om hun paramedisch
voetcentrum te openen in hun
pand aan de Cornelis Slegersstraat.
„Ik wilde graag mijn vakkenrus uitbreiden Maar om heel
eerlijk te zijn, is het ook een
noodzakelijke stap geweest
om de studie te gaan doen,"
legt Van Campen (47) uit. „Tegenwoordig gooien de mensen
hun schoenen weg en kopen ze
nieuwe. De werkzaamheden in
de schoenmakerij lopen drastisch terug. Een ander verschijnsel is dat men kiest voor
een modieuze schoen en met
voor een goede degelijke pasvorm, resultaat? Een hoop
mensen met voetklachten.
Maar dat niet alleen: hoofdpijn, nekklachten, zelfs een
hernia kan alles te maken hebben met een verkeerde stand
van de voeten."
Veel van de cliënten worden
via de huisarts naar Van Campen gestuurd, maar ook op eigen initiatiefis een bezoek mogelijk. Somnuge behandelingen worden door het ziekenfonds en particuliere verzekeraars vergoed.
„Als iemand hier voor het
eerst komt, hebben we een intake-gesprek. Dan volgt er een
manueel voetonderzoek en
een blauwdruk. Door middel

m.

Berichten
en tips voor
ü
deze rubriek met
-"-IL (DL
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bi| het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

van deze carbonafdruk maak
ik dan een voetanalyse. Binnenkort krijg ik ook een hypermoderne 3D-meter, zodat ik
ook de stand van de ruggenwervel kan opmeten."
„Via een speciale spiegel
check ik dan nog de enkelbanden, de buigers, de strekkers
en de afwikkeling van de voet,"
vertelt bij professioneel. „Naar
aanleiding van al die onderzoeken kan ik precies bepalen
waar de klachten vandaan komen. Dan maak ik met de hand
de semi-orthopedische zolen
precies op maat. Deze zijn met
een weekje klaar, afhankelijk
van de drukte. De cliënt komt
nog een keertje voor controle."
Karin van Campen (40) is altijd als dokterassistente werkzaam gefeest en is gediplomeerd pedicure. „Ik vind het
heerlijk om met mensen om te
gaan. Ik werk nu alweer een
hele tijd als pedicure, heb ook
mijn aantekening voor een 'diabetische voet'. Ik ben nu bezig met de opleiding voetreflexologie. Als iemand met
klachten hier komt kunnen
mijn man en ik ze dus van A tot
Z helpen. Wij zijn ook aangesloten bij 'Servicepaspoort',
een initiatief van Kennemer
Thuiszorg. Hiermee kan de
klant voor een gereduceerde
prijs een pedicurebehandeling
kan ondergaan."
In de toekomst wordt de
winkelruimte aangepast om de
behandelruimtes te modermseren. Peter is nu druk in on-

komt wel eens voor dat zij elkaars kinderen van school halen en dat leidt tot grappige
taferelen. De respectievelijke
vriendjes knijpen dan hun
ogen een beetje dicht en yragen achterdochtig: „Ben jij de
echte mamma?"
Toch zal de Willemse-tweeling moeten wennen aan een
wat grotere geografische afstand Natasha en haar gezin
gaan binnenkort naar Laren
verhuizen. „Ik ga telewerken
voor de makelaar maar kom
zeker nog een dag in de week
naar Zandvoort," legt Natasha
uit. „Natuurlijk vinden wij het
jammer dat wij straks niet zomaar even op de koffie kunnen
bij elkaar," zucht Yvette.
„Maar die ene dag komt zij gezellig bij mij lunchen, dat hebben wij al afgesproken."

Prijzen verwisseld

Marleen Grotenhuis

derhandeling met de diverse
instanties om ook thuiszorgartikelen te gaan leveren.
„Straks hebben wij ons eigen
paramedische voetcentrum,
alles onder een dak. Daar zijn
wij best een beetje trots op,"
bekent het enthousiaste echtpaar.

Slechthorenden
kunnen nu ook in
optiek terecht

ZANDVOORT - Vader en
zoon Slinger zijn onlangs nog
uitvoerig in deze rubriek aan
bod gekomen. In verband met
het veertigjarig bestaan van
hun optiek. Vandaag zijn zij
weer in het nieuws vanwege de
bijzondere service die zij aan
de klanten van Beter Horen
verlenen.
„Beter Horen is een bedrijf
dat hoortoestellen levert," vertelt Ton junior. „Zij hebben 75
vestigingen in heel Nederland.
Wij nemen al enige tijd de service en nazorg in behandeling.
Wanneer er een klein onderdeel stuk gaat of een batterijtje
moet vervangen worden dan
kan men bij ons terecht. Nu
hebben wij de service nog meer
uitgebreid, men hoeft niet
meer naar Haarlem voor vragen of grotere reparaties."
Rob Kruit van Beter Horen
uit Haarlem heeft elke eerste
en derde dinsdag van de
maand spreekuur. Bij Slinger
Optiek in de Grote Krocht 20a
heeft hij zitting van 10 tot 11
uur Een afspraak maken is
niet nodig.
Voor het aanmeten van een
nieuw hoortoestel worden de
klanten uiteraard naar Haarlem doorverwezen. Want daar
is de specialistische apparatuur aanwezig. „Veel van onze
klanten zijn ook klant bij Beter
Horen," legt Ton uit. „Vaak is
het vervoer van en naar Haarlem een praktisch probleem.
Wij maken het de mensen
graag naar de zin, zo besparen
wij hen een extra ritje."

In het Zandvoort Nieuwsblad van l november staat de verkeerde winnaar van de Stekkie-playbackshow vermeld. Tijdens
de herfstvakantie in activiteitencentrum Het Stekkie won Jamie-Lee Molenaar met Dewi en Zpe Bakker als K3. Deze meiden
moeten natuurlijk wel de erkenning krijgen die ze verdienen!

Beter met bilje
Wethouder Marijke Herben is vorige week teruggekeerd uit
het door oorlog geteisterde dorpje Bilje m Kroatië. Zandvoort
helpt het stadje in Oost-Slavonie met de opbouw van een nieuwe democratie. Herben was zamen met de werkgroep 'Zandvoort voor Bilje' naar Kroatië afgereisd.
De wethouders is positief over de voortgang van het democratiseringsproces. „De vorige keer dat ik in Bilje was heb ik met de
plaatselijk burgemeester Varga en de gemeenteraad besproken
hoe het gaat met het betrekken van andere partijen in het
bestuur. Nu is het zo dat de bevolking breder is vertegenwoordigd, zo zitten er jongeren, agrariërs en andere partijen in de
raad. Doel hiervan is dat ook de Serven worden betrokken bij de
ontwikkeling van het dorp."
Het gekke is dat de Servische dorpjes eerder opgebouwd
worden dan de Kroatische. „Bilje bestaat uit zeven kleine gehuchten. Een a twee daarvan zijn Servisch. Omdat de Serviërs in
de minderheid zijn, worden zij extra ondersteund. De Kroaten
zeggen ook: wij zijn de klos tijdens deze oorlog en daarna moeten wij ook nog wachten op hulp en steun " Marijke vervolgt met
een lach: „En dan moeten wij hen opleggen dat etnische verschillen geen rol mogen spelen bij het besturen."
ADVERTENTIE

Heerlijke wilclspecialiteiten
Een smaakvolle Bcaujolais Primeur

FOOT ASB AMttE

IKTAND KIVCE

Hervormde Kerk: zondag 10 uur ds. mr. J.W. Verwijs. Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur mw. N.v. Keulen-Schaafsma. Agatha Kerk: zaterdag 19 uur pastor D. Dwjves, zondag 10.30 uur
pastor IJ. Tuijn. NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: contactdag.

'Pwefket najaar in
Gokten Tulip Zctndvowt
Kerstdiner dansant op 25 en 26 december

Winterse Fakkeltocht op 24 en 30 december

vow meesr fafottnatie
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Wandschilderkunst
Een detail van
de
wandschilderiugcn die zijn
gemaakt door
Zandvoortse
kunstenaressen
Yvonne
Sebregts en Nel
Kcrkman in
appartcmcntcngebouw La
Mcre op het
Stationsplein.

Niemand verwacht na vier jaar zijn gestolen auto weer terug te
krijgen. Dit overkwam de vriendin van Jaap Bouma. Echter met
zonder slag of stoot. Een kort relaas van Jaap. „Mijn vriendin
stond op het punt zich in Nederland te vestigen. Zo moest ze ook
regelen dat haar autonummerplaat ingewisseld werd. Vervolgens zei ze haar buitenlandse verzekering op en de auto was
voor even niet tegen diefstal verzekerd. Alsof ze het roken' 's
Nachts hebben ze de Ford Escort voor haar deur weggehaald."
„Twee jaar lang hadden we niets meer gehoord. Toen belde de
politie met de vraag of ze haar auto terug wilde. We stonden
perplex. De politie was namelijk een criminele bende op het
spoor gekomen en daardoor was de auto aan het licht gekomen
Wat bleek: de bende stal op verzoek buitenlandse auto's."
Maar hiermee is het verhaal nog niet aan zijn eind. „De auto is
bij een handelaar in beslag genomen en de officier van justitie
ging uit van te goeder trouw. Dat betekent dat als jij een auto
koopt je niet weet dat hij gejat is. Dus werd haar auto aan de
handelaar toegewezen. Uiteindelijk heeft ze de auto toegewezen
gekregen doordat ze een rechtszaak had aangespannen. Daaropvolgend is de handelaar weer ui hoger beroep gegaan."
„Dat kan dus jaren duren," vertelt Bouma met een zucht. Om
een lang verhaal toch iets korter te maken: na vier jaar is de auto
weer bij de eigenares teruggekomen. Sterk m waarde gedaald en
zonder autoradio en andere accessoires Jaap Bouma is er nog
niet klaar mee. Hij wil het recht laten zegevieren. „Ik ga proberen de schade op een instantie te verhalen. Ik kan het met
hebben dat het rechtssysteem zo krom is!"

SEA YOU in GTZ!

WOR.LDVITDE HosrrrAUnr

/ \\P\OOKI
Peter van Campen is naast schoenmaker nu ook podoloog: 'Als iemand hier met voetklachten komt
kunnen wij /e van A tot Z helpen'

Buig van Alphcnstiaat 63, 2041 KG Zanduioit
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WE KRIJGEN ER
KLEUR VAN!!

HUISTELEFONIE
DECT STUNT!

8200, Digitaal, met afluisterbaar,
ruisvri| '349.-

Sluit nu Ben Regelmatig abonnement af
voor slechts ƒ30.- per maand.
U ontvang* daarvoor maandelijks
75 gratis belminuten. De aansluitkosten
twv ƒ90.- en de eerste 2 maanden
belbundel hoeft u niet te betalen.
Een feestvoordeel yan totaal ƒ150.-!!
Als klap op de vuurpijl doen wij daar één
van de mooiste GSM toestellen van dit
moment, de GELE SIEMENS M35i,
helemaal GRATIS bij!! Kom snel langs,
want OP=OPU

PHILIPS DECT
Xalio, superieure kwaliteit "399.-

229.-

ERICSSON TOP DECT

BS120; zeer compact, uniek design, digitaal, niet alluisterbaar '499 •

239.-

ERICSSON DECT

BS140; nummerweergave, inclusief digitaal antwoordapparaat,
50 memo's '599,-

389.-

SIEMENS M35I
TWV 899.-

SIEMENS GIGA-SET

TOPKLASSE Deel telefoon '549 -

BREEDBEELD KTV'S

CAMCORDERS

PHILIPS 100 HZ SUPERPLATTE BREEDBEELD

SONYDIGiïALECAMCORDER
MET KLEURENSCHERM

RealFlatBlackLme-S beeldbuis,
3D Surround Sound, 100 voorkeurzenders, Dual Screen teletekst

fvanaf
JVC 100 HZ SUPERPLATTE BREEDBEELD
AV28WF, 71 cm beeldbuis, 100
voorkeurzenders, teletekst.

2389.-

1869;
ARISTONA BREEDBEELD
100 HZ

70WA84,71 cm ultra Flat BlackLineS, Ircredible Surround Sound, teletekst, Dual Screen teletekst "2879

1679."SIEMEHS TECHNOLOGIE"
DECT HUISTELEFOON

EXCLUSIEF BIJ BCCIN GELE UITVOERING

PHILIPS DRAADLOOS

Optimaal beveiligd, 10 memo's,
Zeerfraai design TD9220"149,-

(2 MAANDEN BELBUNDEL) TWV 60.AANStUiTKOSTEN MV^t

.GRATIS,

89.-

PHILIPS FAX

HFC141, Automatische papiennvoer,
kopieer functie, eenvoudige
bediening. "Adviesprijs 399 -

"icm 2-jaar Ben Regelmatig

279.-

Ben

TXW28D; 70 cm breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, stereo, teletekst,
Dome sound Systeem inclusief afstandsbediening.
*2199.-

REGELMATIG
ABONNEMENT

• U betaalt- alleen voor wat u belt
• U koopt vooraf uw belminuten
• 75 belminuten per maand
voor siechts ƒ30.-*
• Dag en nacht bellen voor
ƒ0.40 per minuut**
• Bellen m binnen en buitenland
9 Niet gebruikte belminuten 2 maanden
bruikbaar
**geldt niet voor 0900- «n buitenlandse nummers
Voor aanvraag vereish geldig legitimatiebewijs en
bankafschrift zonder bedragen (niet ouder don l
maand)

NVHD640, 4 koppen, eenvoudige bediening, inclusief afstandsbediemng. '749 -

489

•

SONY HIFI S T E R E O
VIDEORECORDER

SLVSE60; 4 koppen, eenvoudig
te programmeren, On Screen Display, scartaansluitmg en afslandsbedienmg '769

1579i

JVC BREEDBEtLU

28WT2,71 cm Blacküne Super Flat
beeldbuis, stereo, teletekst "1699 -

1279.989.-

; KLEUREN WS
PHILIPS 100 HZ

PT820; 63 cm, BlackLme-S,
stereo, TXT "2795.-

1489.-

SONY 72 CM HIFI STEREO

KV29X, Super Trinitron beeldbuis, 100 voorkeurzenders, afstandsbediening, T X T " 1 5 9 9 -

1079.-

KV25; 63 cm Super Trinitron
beeldbuis, teletekst "1399 -

989;

319;

GVN9500; 4 koppen , eenvoudige bediening, scartaansluitmg,
mcl afstandsbediening "479 -

299;

SAMSUNGVIDEORECORDER
SV223 Inclusiefafstandsbed '369 -

239;

Extra garantie voor 3 of 5 jaar
met het BCC PrivéGarantiePlan
Heeft u een vraag of een
probleem: bel ons Call Center!

1099.-

PHILIPS PORTABLE MICROSYSTEEM MET CD-SPELER

SONY 8 MM TRAVELLER
RAVELLER
TR4;'1330.-

Digitale tuner met 29 voo rkeurzènders, Incrediblesurround
sound, Dynamic Bass Boost, programmeerbare cd-speler,
cassetteaeck, geschikt voor net- en batterij voeding.'335.-

899?
DVDSPEIERS

PHILIPS DVD SPELER
DVD710; Geschikt voor
DVD, audio-en video CD
en studiokwaliteit.*1499.-

JVC DVD SPELER MET AC3
DECODER
XVD701; Digital Cme4ma Sound,
perfect stilstaand beeld, mcl.
afstandsbediening '1660.^MmSmS

B>

DTH2000; 10 bit, mcl. afstandsbedienmg "1869.-

999.-

SONY DVD SPELER

Laagste prijsgarantie
ARISTONA 71 CM 100 HZ BREEDBEELD STEREO KLEURENTELEVISIE
70WA8; Ultra Flat BlacIdine-S breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, Incredible
Surround Sound, Dual Screen teletekst, 1200 pagina's geheugen tekst, 2 scartaansluitingen, inclusief afstandsbediening.'2879.-

DVPS325, Gechikt voor DVD,
audio- en video CD, supeneure beeldkwahteit, standaard en breedbeeldweergave mogelijk, mcl.
afstandsbediening. "1770.-

749:

PIONEER DVD SPELER

DV515, GechiktvoorDVD, audio-en
video CD, supeneure beeldkwaliteit,
mcl. afstandsbediening '1770.-

699;
>$0fï*ft*l

;ALLETOP TITELS

laagste prijsgarantie

PANASONIC
VIDEORECORDER MET SHOWVIEW EN PDC

NVSD240; 2 koppen, eenvoudige bediening, On Screen
Display, scartaansluiting, inclusief afstandsbediening.'489.-

SONY HIGH QUALITY DESIGN MINI SYSTEEM MET
5 CD-WISSELAAR EN DOLBY PROLOGIC
MHCNX; 2x110 watt, Dolby Prologic decoder, RDS tuner, 30 voorkeurzenders, dubbel auto reverse casseftedeck, Digital output voor
MD, inclusief afstandsbediening.' 1599.1-

Nu bij BCC verkrijgbaar,

25PT4; Blackline-D Flatsquare beeldbuis, 80 voorkeurzenders, teletekst en
afstandsbediening. *1195.-

PANASONIC STEREO

TX25, 63 cm Qumtnx beeldbuis,
teletekst '1199.-

24.95
TV/VIDEO;COMBI'S
PHILIPS STEREO GROOTBEELD51CMKTV/VIDEO
25PV720; 63 cm beeldbuis, 2 tuners,
Showview, PDC, teletekst, "1999-

1479:

789:

Laagste prijsgarantie

SAMSUNG55CM STEREO
KTVTELETEKST
CX53, Black Standard beeldbuis,
100 voorkeurzenders "829 -

319;

PROLINE HIFI STEREO
VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC!!

!
i
l

UCX65,440x digitale zoom, 12 digitale effecten, ingebouwde
videolamp "1539 -

D

VR165,2koppen,nd afstanósbed V45 -

r

C A N O N S T E R E O Hl 8
CAMCORDER

SONY STEREO

PHILIPS 63 CM STEREO
KLEURENTELEVISIE

PHILIPSVIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

Altijd bij u een BCC winkel
in de buurt!
i

Gespreid betalen mogelijk met
het BCC PrivéPlusPlan.

THOMSON DESIGN DVÏ)
SPELER

379.-

SONY VIDEORECORDER

S] Deskundig advies door goed
geschoolde productspecialisten.

Si Ei
Eigen technische dienst

1589.-

IJ'jfl9

SV63X; 4 koppen, eenvoudige bedienmg, On Screen Display, 2 scartaansluitmgen, afstandsbed "769.-

SE10, Incl. afstandsbed "500 -

De grote artikelen GRATIS bij u
thuisbezorgd {ook op zaterdag).

KV28FX2;71 cm FD Trinitron beeldbuis, 60 watt totaal vermogen, teletekst en afstandsbediening "2799 -

459.-

NVSD240; 2 koppen, eenvoudïge bediening, 2 scartaansluitingen, inclusief
afstandsbediening. *599.-^

M Alle types overzichtelijk
bij elkaar gepresenteerd.

TR7000; Digitaal opnemen op Hi-8
tape, BOxdigitale zoom. Super Nightshot, Stamina voor lang filmen met
dezelfde accu, afstandsbed "2420-

SAMSUNG HIFI STEREO
VIDEORECORDER

PANASONIC
VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC

H BCC is een onderdeel van
een wereldwijd concern.
Zij koopt de artikelen met
honderdduizenden tegelijk
in, waardoor de prijzen
GEGARANDEERD laag blijven

BESTE SERVICE

SONY S U P E R P L A T T E
BREEDBEELD

PHILIPS SUPER VHS HIFI
STEREO

789.-

S Keuze uit vele duizenden
artikelen.

SONY DIGITAL
8CAMCORDERMETSUPER
STEADY SHOT

1599.-

24PW,61cm Ultra Flat BlackLme
beeldbuis, stereo, teletekst *1695 -

PANASONIC HIFI STEREO
VIDEORECORDER MET
PDC EN SHOWVIEW

CCDTRV6; 6,5 cm kleurenscherm, SOx digitale zoom,
Nightshot, Steady Shot,
afstandsbediening. "2200.-

PHIUPS100HTZBREEDBEELD

PHILIPS BREEDBEELD

VR1000; 4 koppen, Showview en
PDC, inclusief afstandsbed "1099.-

SONY Hl 8 CAMCORDER
MET LCD KLEURENSCHERM

PW8504; Grootbeeld, HiFistereo, teletekst '2245

499 r
VIDEORECORDERS

M Een enorm assortiment
A-merken.

(H Dagelijks checken wij voor
U de prijzen, waardoor u
bij BCC nooit teveel betaaltl

1489.-

SAMSUNG A-4 FAX

SF3000; Topkwaliteit "gewoon
papier" fax, supersnel, 100 pagina's papierfeeder. "799 -

ENORM ASSORTIMENT

LAAGSTE PRIJS

NVDS,400x digitale zoom.Superlmage Stabilizer, inclusief afstandsbediening,
acculader en kabels '2199-

PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ

189.-

2679;

PANASONIC DIGITALE
CAMCORDER

Absoluut ruisvrij,
Uitbreidbaar tot 6 handsets.
Nu met ƒ20.- gratis bellen
en met 12 maanden aan
huis garantie. '399.-

DRAADLOOS MET
NUMMERWEERGAVE

6RDVX, 5 cm kleurenscherm,
100x digitale zoom, Stabilizer,
afstandsbediening '3499 -

ARISTONA 82 CM
100 HZ BREEDBEELD

AV28WH.71 cm, Stereo, teletekst, leverbaar m zilver en zwart design '2639 -

Voordeligste draadloze telefoon
met nummerweegave, LCD-scherm,
10 memo's, Beste koop' '249 -

JVCDIGITALECAMCORDER
MET KLEURENSCHERM

2479;
2289.-

• w@p
(mobiel internet)
© dualband
9 125 gram
O tot l 80 uur standby
O tot 5 uur beltijd
9 schok- en stof
bestendig
9 spatwaterdicht
® DJ sounds
9 trilsignaal
O 100 EXTRA telefoongeheugens

3499.-

KV28, FD Trinitron breedbeeldbuis,
100 voorkeurzenders, 3D Sound
Systeem, teletekst. '3999.-

JVC BREEDBEELD 100 HZ

GEGARANDEERD
DE GOEDKOOPSTE,.,

DCRPC, Super Steady Shot, 10X
optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm. '4730 -

SONY70CM100H2SUPERPLATTE BREEDBEELD

BlackLme-S beeldbuis, 100 voorkeurzenders,Ofl Ned. Philips garantie,stereo, teletekst "3299 -

Dagelijks checken wij voor U de prijzen,
waardoor U bij BCC nooit teveel betaalt!

549

a
tl

ARISTONA 51 CM KTV
MET TELETEKST
70 voorkeuzezenders, Off Ned.
Philips garantie '745 -

ARISTONA 51 CM
KTV/VIDEO

449;
SAMSUNG 51 CM KTV

TR427; Showvieuw, PDC,
teletekst, 2 tuners.*139ô.-

CB20S, 100 voorkeuzezenders "659-

PHILIPS51 CM KTV/VIDEO
MET 2TUNERS

399;
SHARP PORTABLE KTV

21PV325, Showview, PDC, zilver
design "1295 -

37GQ,37cm,incl alstandsbed "399-

209"
PORTABLE KTV
37 cm, mcl. afstandsbediening.

899;
ARISTONA 37CM KTV/VIDEO

TR127 Showview, Off Ned. Philips garantie "945 -

SIEMENS WASMACHINE 1000 TOEREN
RVS trommel en kuip, vrije temperatuurkeuze,
zeer eenvoudige bediening en wolhand wasprogramma.*1598.

laagste prijsgarantie
BRANDT CONDENSDROGER
20 electronisch gestuurde programma's, kreukbeveiliging, timer en apart programma voor
tere weefsels.'1499.-

569;

STUNT! VHS-HQ VIDtO
Met afstandbediening

MOTOROLA CD-90 HI-PREPAY PAKKET

rq«i
i^fc?

OOO
fcfcjr

/BETAALGEMA!^
BIJ BCC

9 dualband
• 120 gram
• tot 105 uur
standby O trilsignaal 9 voice-memo reeorder • in exclusief champagne kleur

De Best Customer Card Een kaart
waarmee u, conform uw persoonli|ke wensen, uw nieuwste aankoop
kunt betalen Zo leunt u, noasf uiteraard de contante belalmg, kiezen
uit maar liefs!
4 vormen van betaalgemak
1 op rekening kopen
2 uitgesteld betalen
3 doorlopend krediet
4 het BCC PrivePlusPlon
Een uitgebreide brochure ligt voor
V^
u klaar in de winkel'
^/
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BOSCH 2 DEURS
KOELKAST

SONY DVD SPELER

DVPS325; Geschikt voor DVD,
audio-en video CD, superieure studio beeldkwaliteit,
meertalige spraakkeuze en perfect stilstaand beeld,
scartaansluiting, inclusief afstandsbediening.*1330.-

184literinhoud waarvan
54 liter vriesruimte. In
hoogte verstelbare draagroosters, variabele deurindeling en automatische
ontdooiing.'899.-

700 WATT MAGNETRON
17 liter, 5 standen en draaiplateau.*229.-

LAAGSrE
i/V..'

PRIJS
UNIEKE PRIJSGARANTIE::
. GRATIS THUISBEZORGEN:.
BCC bltdt u zwart op wit da
'Dl metsta grot* artlkilin
laagstt prijsgarantia. Vraag '. ' • worden van dinsdag t/in',
•naar da voorwaarden bij uw . zaterdag gratis in snel bij'u'
1
' ^ ' '.''Vtrkoptr! • • . . " • • • • . thuisbezorgd, In bedrijf , .
gestild in/ef Ingitteld. '

CALL CENTER:
DE Htlpdtsk voor al u<
storingtn aan uw apparatuur:
..020-6556400.

.MILIEU:
BCC neemt uw oud* apparaat mee en zorgt trvoor dat
'" lilieuvriendelijk wordt
kt. Ook BCC houdt .van
• een schoon. ' . •
•n l«(baar Ntdtrland.

PRIVÉGARANTIEPLAN
Ein (uil sorvlceplan
waarmee alle defvctoh, als
gevolg van
fabricagt- «n/of matortoaltouten, voor 3 of 5 jaar zijn
af gedikt. •

* BREED ASSORTIMENT:
BCC bltdt u,een ongekend
aan van de grolt
topmtrktn..

EIGEN TECHNISCHE DIENST:
Ons eigen personeel schrijft
het begrip service nog met
.. . een grote S! •

RCC KIANTENKAART:
Vraag de gratis '
Best Customtr Card
• en profiteer.mee van '
'• grandioos voordoe 1.

' DESKUNDIG PERSONEEL?
•On/e verkopers worden
PSÜ BCC 'n hierdoor t
m een nog bet " ""
•Vicc te loverwn! een ne a
r«'prijs te biedenl nog Mam

WASAUTOMATEN.

KOEL/VRIESCOMBI

MIELEWASDROGER

AEGCONDENSDROGER

WHIRLPOOL COMBI
900 Watt, digitale
bediening, Quartzgrill,
hete lucht en met

ZANUSSI KOEL/VRIES
254 liter inhoud, 3 ruime
vriesladen en 3 legplateaus
van onbreekbaar glas.*1199.-

MIELE KOEL/VRIES
230 liter inhoud, 2 ruime vriesladen,
3 draagplaleaus van glas.'1599.-

'979;

WHIRLPOOL KOEL/VRIES
295 liter inhoud, 3 ruime vriesladen, gescheiden temperatuur
regeling Energieklasse A "1749.-

#

899;

BOSCH KOEL/VRIES

231 liter inhoud, 2 vriesladen,
3 legplateaus van glas. Energieklasse A '1248.-

769.-

#'

INDESIT KOEL/VRIES

314 liter inhoud, 3 vriesladen, 3
verstelbare legplateaus van glas.
Energieklasse A*1079.-

#'739;

JETDEFHOST
ontdooit u tot 85% sneller

*799.-

MIELE 1300 TOEREN

PROCESSOR!

• ( D l GHZ processor
• MB intern geheugen
O GB intern harddisk
• p-speler (l Ox)
• |rne cd-rewriter (8x4x32)
• [2 M644K AGP videokaart
MB) met TV-out
• intern modem
• nch monitor
• dows 98

11 eleklronischgestuurde programma's zeer gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing '1799.-

Geen afvoer nodigl 8 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor lagere temperatuur. '999.-

Topklasse, zeer
gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing.

HI-FI COMPONENTEN;

AUDIOSYSTEMEN;

PKARD BELL
MTIMEDIA
C(PUTER

SONYTOPKLASSEMINI
HI-FI SYSTEEM
EX880. Met minidisc-wisselaaren
CD-wisselaar '2550 -

1279:
TECHNICSMINISET
CD-REWRITER

IMP5; TOPKLASSE' Losse componenten, 40 Watt, CD-speler,
3-weg boxen '1299 -

999;

469.-

SAMSUNG COMBI

900 Watt, 26liter, digitale bedienmg met grill en hete lucht '699 -

389?

800 Watt, digitale bediening,
Quartzgrill, 20 liter. '369.-

269 r
WHIRLPOOL 800WATT
Digitale bediening, 18 liter,

ontdooi automaat. '519 -

189
SAMSUNG DIGITAAL
Compact model, ideaal voor
ontdooien en opwarmen '349.-

149.-

,2 DEURS KOELKASTEN

laagste prijsgarantie

Regelbare centrifuge, elektronische
programma besturing en Energieklasse A'2099

Caroussel CD-wisselaar '500 -

399.-

j

'1099.-

PDF606M, 1 -Bit, random play '549 -

l
VEEL SOFTWARE O.A.
Oirks en Word 2000 • Norton Anlivirus 2000
Oney2000 O AND route Europa 2000 *KPN
cdngids O FIFA 2000 • MS Flight simulator 98

399;
TECHNICSCD1-BIT
PG380, Peak search

D

Regelbare centrifuge, zeer eenvoudigeeenknopsbedienmg Energieklasse A'1599.-

#

1199.-

BAUKNECHT 1200 TOEREN

Vrije temperatuurkeuze, spoelstop en snel programma. '1599.-

999.-

#

AEG 1000 TOEREN

PACKARD BELL NOTEBOOK

ENKELE MEEGELEVERDE
SOFTWARETITELS:

• Amd K 450 Mhz processor
« 32 MB intern geheugen
• l 2.1 HPA scherm
• 6 GB harddisk
• 24x interne cd-rom speler
• intern 56k modem
O Windows 98
•3495.-

BOSCH CONDENSDROGER
Grote vulopening, RVS
trommel en toets voor tere
weefsels *1449.-

ZANUSSI CONDENSDROGER
Ruime vulopening, RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur '1299-

WHIRLPOOL 1200 TOEREN
Regelbare centrifuge, snel programma en halve was toets Energieklasse A'1379.-

219:

849:
WORD 2000
WORK52UW
Affi) ROUTE
MICROSOFUnONtr 2000
DE GROTE ENCYCLOPEDIE 1999
NORTON ANTIVIRUS 2000
GRATIS INTERNET SOFTWARE

CONDENSDROGER
150 minuten timer en toets voor
tereweefsels '899 -

MXJ7, RDS-tuner, CD-wisselaar,
5 luidsprekers, afstandbediening
'1099-

749:
SONYMINISET
MHCRXD3, 2x25 Watt, 3 CDwisselaar, 2-weg boxen '670 479:

JVC MINI SYSTEEM
MXJ1 , 2x60 Watt, 3 CD-wissplaar,
boxen, alstandbed '599 -

449:
PANASONIC MINISET
SCPM01, Complete set mcl CDspeler en boxen '479-

INDESITWASDROGER
120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur "599 -

ZEER VEEL SOFTVtE!
l

a
270 liter inhoud waarvan
54 liter vries, 5 verstelbare
plateaus van glas. '1249.-^

BOSCH INBOUW
VAATWASSER

MIELE KOELKAST
270 liter inhoud waarvan 54 liter
vries, 5 verstelbare plateaus van
glas'1249.-

#

749:

BOSCH KOELKAST
185liter inhoud waarvan 54 liter
vries, 2 legplateaus van glas.
Energieklasse A '899.-

#

549.-

3 programma's, tiptoets
bediening en aquastop.
*1599.-

INBOUW VAATWASSER
Volledig mtergreerbaar, 4 programma's en aquastop '1299.-

#

499;

WHIRLPOOL KOELKAST
187 liter inhoud waarvan 42 liter
vries, 2 verstelbare plateaus Energie klasse A'849 -

O
D

INDESIT 1200 TOEREN

RHft

#i

WAS/DROOG COMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machine,
1000 toeren. '1549-

WORD 2000
WORKS 2000

PHIHSHAVE QUADRA AOÏON
Perfect schoolresultaat ,eenvoudig en hygiënisch onder
de kraan te reinigen. Nu met
gratis batterij shaver '339.-^

ENCARTA GROTE WERELDAT 2000
AUTOROUTE EXPRESS EURC2000

AMD 500 Mhz processor
64 MB intern geheugen
12.l TFT scherm
S GB harddisk
interne 24x speed cd-rom speler
intern 56k modem
ingebouwde slereospeakers
Windows 98
inclusief internet- e» ontivirus
softwore
'3999.-

Met vonkontsteking. '499.-

BRAUN SCHEERAPPARAAT
Interface met tonducse * 169,-

189.-

Met restwarmte indicatie lampjes
•899.-

WHIRLPOOL BOVENLADER

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT

499.-

#

439ï

999.-

Regelbare centrifuge van O tot 1200
toeren, 1/2 lading en eco toets.
Energie klasse A'1599.-

PHILIPS CD-REWRITER
• interne cd-rewriter
4x4x32x
• inclusief duidelijke software
•599.-

3U poets srt^*rieden, poets- :
kracht sensor "
nu met extra
body. 't99.-

MIELE VAATWASSER

*495.130 liter inhoud waarvan
13 liter vries, verstelbare
glazen plateaus en
Energieklasse A. *899.- ^

SW170, Passieve subwoofermet
2salellietspeakers, 220 Watt '-699 -

499:
SONY DPL KIT
center- en surroundspeakers
'330-

249:

„

*1099.-

UXT1 50, Ultra Compact Design '494-

DEH200, autoradio-CD,
RDS-tuner/470 -

SONY MICROSET

SONY AUTORADIO-CD

379:

179:

Oplaadbare elektrische tandenborstel' 79.-

MINIDISC
JVC AUTORADIO CD

SONY OS MINIDISC
JB920S; TOPKLASSEi Digitaal
opnemen en afspelen 1 '1110.-

599 r

HP DIGITALE CAMERA

C215
•
•
•
•
•

i.3 min pixel;
4.5 inch LCD scherm
USB-oonsluiting
Ingebouwde flitsfunctie
2x digitale zoom
'899.-

SONY MD-WALKMAN

R37; draagbare Mmi-Disc recorder, oplaadbaar "670 -

f.T«r«M.w»

499.-

SOHY MINIDISC

*1699-.-

SHARP MINIDISC

BOSCH VAATWASSER

ATA6 FORNUIS
Met elektrische oven, grill
en vonkontsteking.
*1450.-

SGS2009; 2 programma's en
4 sproemiveaus "1149.-

4 programma's, 12couverts. '899.-

Gasoven met dubbele glasdeur
en gratis vonkontsteker.*547

289.-

)
'

makkelijk schoon te te
maken. *239.-

PHILIPS BLENDER

649.-

IGNIS FORNUIS

CANONBJC2100 PRINTER

MOUUNEX FRITEUSE
Met fitterdeksel, lift en uitneembare binnenpan, dus

WHIRLPOOL VAATWASSER

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-elektro fornuis
met grill, glazen sierdeksel en
gratis vonkontsteker '799.-

STOFZUIGÉNv

Voor pureren, mengen, hakken
malen en uitpersen. "129 -

• tot S ppm
• Image Optimzer techniek voor lage
resolutie afbeeldingen
• Mogelijkheid tot banner printen
• Ook te gebruiken als scanner met
optionele scannercartridge
O USB-en parallelle aansluiting
•229.-

499r

INDESIT VRIESKAST
2 voorvnesvakken en 1 uitneembare
lade 10kg invnescapaciteit'699.-

fs^iy

399?

uui£c7

s

JVC AUTORADIO
4x35 Watt, autoreverse cassettedeck afn frontpaneel *336 -

199:

2 normale en 2 snel kookplaten
•490.-

329:
"295.-

89.-

4BQ-

AEG 1700 WATT

#849.-

Shuffle play en repeat '200 -

129;
mcl accessoires, hoofdtelefoon
'129-

SONYQS TOPKLASSE
RECEIVER
STRDB725, Dolby Prologic
Receiver, 5 x 70 Watt '1110-

699;

75;

PHILIPS CD-COMPO
AZ2305, Draagbare microset met
losse speakers "350 -

249;
SONY CD-COMPO
CFDV, R a d i o c a s s e t t e 4CDspeler. compact model '300 -

165;

599;

Droogkookbeveiltging en
automatische afslag. '79.-

D

1700 Watt, telescopische
zuigbuizen en electronische zuigkracht regeling.
Air-Clean-ftlter. *429.-

D

Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-filter. '429.-

259.-

TECHNICSRDS
EX120, Receiver, 120 Watt,
afstandsbediening '549 •

PHILIPS 1400 WATT

Electronisch regelbare zuigkracht,
metalen zuigbuizen en rolsnoer. "269.-

389;
PHILIPS KOFFIEZETTER
Met unieke onbreekbare
RVS thermoskan
3-15 kopjes. *199.-

9 tot 6 ppm
O USB en parallelle
aansluiting. "299.-

O I440 dpi fotoprinter
9 ppm O gescheiden
inktcartridges e USB en
parallelle aansluiting. '399.'

fotoprinter «1200 dpi
• max 8 ppm
O USB en parallelle
aansluiting. *399.-

PIONEER RDS
fotoprinter C40 dpi
• USB en pollle
aansluiting.

• All-in-one apparaat
Scannen, kopiëren en
printenl '749.-

SX205, Receiver, 100 Watt,
afstandsbediening '660 -

379;
JVC DPL RECEIVER

169.-

4x50 Wall, RDS-tuner '749 -

Metalen zuigbuizen 5 voudig
filter systeem en oprolsnoer. "199.-

DE215, 2x30 Watt, afstandsbedienmg '500 -

379;

369;
TECHNICS 2 X 4 0 WATT

SAMSUNG1000WATT

New Class A versterker '429 -

329;

lichtgewichlbuizenenoprolsnoer." 169.-

SIEMENS KRUIMELDIEF

BCC CALL CENTER
i Consumenten Helpdesk voor Informatie en advies.
'Tevens melden van storingen lan kleurentelevisie en
groot huishoudelijke appiratuur
'

45r

AZIO; Radio-cassette
+ CD. *240.-

PROLINE RADIO-CD
RECORDER
D420S, analoge tuner + cassette + cd •149.-

99;
SONY WALKMAN
FX1 83, Analoge tuner, cassette,
megabass De enige echte '"11 0 •

55;
PHILIPSWALKIE
stereo radio-cassettespeler, FM
en MW, Dynamic Bass Boost '55 -

SONY RECEIVER

PHILIPS 1200 WATT

Handige oplaadbare mmistofzuiger mcl. wandhouder '89.-

PHILIPS
CD-COMPO

SONY DPI KIT
CR235; DPL-receiver incl.
center- en surroundluidsprekers. *720.-

MIELE 1400 WATT

Metalen buizen, elektronisch
regelbare zuigkracht. "298.-

KGV2821; 251 liter
inhoud waarvan 94 liter vries.
Koeler met in hoogte verstelbare
plateaus van onbreekbaar glas. Vriezer
met 3 gesloten transparante vriesladen.
Automatische ontdooiing.*1349.-

139;

PHILIPS DISCMAN

TEFAL SNOERLOZE
WATERKOKER

SIEMENS 1300 WATT

BOSCH KOEL/VRIES
COMBINATIE

inclusief hoofdtelefoon "180F-'HMJ.W»

529;

4 pits met 2 delige branders en
gratis vonkontsteker.

179.-

179;
SONYDISCMAN

AVP47,DPL-receivermcl centeren surroundluidsprekers '799 -

299.-

ELEKTRISCHE
KOOKPLAAT

DE, Electronic Shock Protection,
inclusief hoofdtelefoon, 22 nrs
programmeerbaar '300 -

PIONEER DPL SET

INDESIT KOOKPLAAT

^r^J'V •

^20-6584400

*499..

x

DISCMAN STUNT!

stekmg. "499.-

Frigidaire Vrieskist ETNA WASEMKAP
!59 liter, Energieklasse A 3-standen en vetfilter.

Éü

349.-

TOPKLASSE versterker, samen
met losse RDS-tuner '945.-

ETNA RVS KOOKPLAAT

®

Mmi-Size.ind afstandbediening *649-

PHILIPS HI-FI COMBI

NILFISK1400WATT
Topkwaliteit, hoge zuigkracht
dankzij uniek filter systeem. "549 -

2-delige pannendragers en
glazensierdeksel en vonkont-

BOSCH VRIESKAST

KDS6; 4x35 Watt,
dig.tuner, RDS, afn, front.

PERSONALAUDIO

JE320; digitaal opnemen en
afspelen. Zwarte uitvoering.
incl.af standsbediening.
'550.-

programma's, 2 temperaturen en Thermodry droogsysteem Energieklasse A

UI
"449:
EXQUISIT KOELKAST

Mlileren 12kg invnescapaoteil '849.-

345:

mcl CD-speler en luidsprekers '249-

PHILIPS-JORDAN

D

147 liter inhoud automatische ontdoonng en Energieklasse A. *799.-

4 ruime vriestaden,
12 kg invriescapacïteit.
*829.-

CDX4260, digitale tuner, CDspeler, afn front '640 -

279:

BAUKNECHT VAATWASSER

ZANUSSI VRIESKAST

549:

SONYESP2DISCMAN

WHIRLPOOL KOELKAST

;VRIEZERS

RDS radiocassette + 10 CDwisselaar '780.-

PIONEER AUTORADIO

JVCMICROSETTOP

144 liter inhoud, automatisch
ontdoonng.'999 -

239;

SONY 10 CD
AUTORADIOCOMBI

.

BOSCH KOELKAST

122 liter inhoud met semi automatische
onldooiing en Energieklasse A* 499

389;
JAMO SUBWOOFER
SATELLIETSPEAKERS

STUNT MICROSET

Opvouwbare
SurmwJjB roet
HRA-CIJEO
lampen "1749.-

BAUKNECHT KOELKAST

De 'finishing touch' voor elke
Pro-Logic set' '440 -

MC115. Digitaal, boxen '500 -

4 programma's, 3 temperaturen, aquastop en timer. EnergieklasseA'1649-

Hoog vermogen en
uitwasbaar-filter

Zeer kleine speakers met
module voor de laag
weergave, stereo in de
gehele woonruimte!!

PHILIPS MICROSET

BOSCH VAATWASSER
ETNA RVS SCHOUW
WASEMKAP

369:

289:

'929:
6 Programma's, 3 temperaturen
en unieke bestek schuiflade '2099.-

CD-

PMC, compleet, mcl afstandbed '440 -

VAATWASSERS

SI DEURS KOELKASTEN

FW320; compleet, mcl
speler en boxen '490-

BOSE ACOUSTIMASS
3 LUIDSPREKERSYSTEEM

SONYSUBWOOFER

UXV9, receiver, CD met
verticaal laadsysteem, MD
recorder, 2-weg luidsprekers, afstandsbediening.

BOSCH BOVENLADER
1000 toeren, spoelstop kort programma
zeereenvoudigebedienmg '1749.-

399:
PHILIPS MINISET

D
JVC DESIGN MICRO
SYSTEEM

INBOUW GASKOOKPLAAT

ZANUSSI KOELKAST

136hter koel en 42 liter vries,
2 legroosters '799.-

SIEMENS

Regelbare centrifuge, snel
programma, halve lading
toets. Energieklasse A
*1399.Vrije temperatuur keuze en halve
ladmgtoets. EnergieklasseA'R79 -

•
•
•
•
•
•
•
•
•

FUffTSU COMPUTERS

ZANUSSI 1400 TOEREN

MIELE KOELKAST

FUJITSU-SIEMENS
NOTEBOOK

r^—K»
.s&- *s •• w». :

O

CD7, shuffle play '300.-

JVCDPLMINISET

140 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur '949 -

INBOUW APPARATUUR

249;
PHILIPS CD-SPELER

RXD1 0, 200 Watt, digitale tuner,
CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
afstandbediening '1440-

BAUKNECHTDROGER

#'

XE210 Edil, shuflle '310-

MXMD7; 3CD wisselaar,
RDS Tuner, inclusief 3 weg
boxen. *1319.-

SONYDPLMINISET

Spoelstopen kort programma '1449.-

939.-

'299 -

259.-

SONY CD-SPELER

JVC MINISYSTEEM MET
MD RECORDER

AEG 1200 TOEREN

SAMSUNG GRILLCOMBI

529.'

SONY 5 CD-SPELER
PIONEER CD WISSELAAR

BOSCH1400TOEREN

900 Watt, 26 liter, digitale bedienmg, grill en hetelucht '699.-

SONY QS CD-SPELER
CDPXB; TOPKLASSE' CDspeler met afstandsbediening
Zwarte uitvoering! "690 -

99.-

•2799.-

SHARP COMBI

PHILIPS CD-RECORDER
Je eigen CD's maken wordt nu wel
heel erg makkelijk en goedkoop'

PHILIPS
STOOMSTIJKUZER
Geschikt voor gewoon
leidingwater, sproeier en
beveiligd tegen
oververhitting. *69.-

SONY VERSTERKER
E320, 2x45 W ,afst bed ' 4 4 0 36 bits kleurenscannei
O 19200 dpi resolutie
O ultra compact design
•199.-

AMSTELVEEN»
^

'(Süperstöre-2'verdleDlri'gten

O 600dpi/36 bits kleuren
S USB aansluiting
•249.-

O 3-knops snoerloze muil
met scroll-fimclie. '49.95

i Digitale PC-viimera
met zoom-i
snapshot-ki
»USBoansluitinJ29.-

'AMSTERDAM NOOR D

AMSTERDAM WEST,

;• AMSTERDAM :ZUIDrOOST v

.Winkelcentrum. "O.sdor
'AMSTERDAM OOST;
Linnaeusstraat 20

39;

WALKMAN STUNT!
mcl hooldteleloon '1995

12.50
PHILIPS
HOOFDTELEFOON
Full s i z e t v - h o o t d t e l e f o o n ,

volumeregeling, nu met gratis
voetbal '55 -

329;
SONYDUBBELDECK
• 74 minuten
W3C5, dubbel cassettedeck '330l in jewel case verpakking
•24.95
^•.OPENINGSTIJDEN •;, . :i
23ELEKTRO-SUPERSÏ
,m«and»gmiddag V. ... . .
.
.
.
,
. ' .'
.
dinsdag t/m vri|da
..,'?>ALKMAAR - AMERSFÖOBt.; AMSTELVEEN. ;.
.
.
_
. •li^tjrdag; .-.'^ ;:; • . ; • : • . „
. DEN HAAO - DELFT - DEVENTER -.HAARLEM
; KOORAVONbEN \ ?• 5
HILVERSUM -LEIDSCHENDAM -MAARSSENBROEK"
Badriotvedorp vrijdag : . ',
• UTRECHT - VEENENDAAL - ZAANDAM - ZEIST. - ';
- ovcriae fillakn donderdaa

39.95

289;

,13.00 tot 18.00 uur
: 09.30 tot18.00 uur
..09.30 tot 17.00 uur
. 19.00 tot .21.00' uur
. 09.30 tot 21.00 uur

woensdag 8 november 2000

Weekmedia 17
Te huur: appartementen en
kamers, vanaf okt. t/m maart.
Telefoon: 023-5719541.

rticulieren
itvangen
% korting!

www.expert.nl

Woonruimte te huurevraagd

MICRO'S

•. G O E D B E K E K E N

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro advGrtenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties,

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

AGENCY CENTRE
Wij zijn op zoek naar woonr.
en kamers voor buitenlandse
cliënten. V.a. ƒ1500.
Bel 020-7776518

Hogeweg 62/6, ZANDVOORT
2-kamerappartement
Vraagprijs ƒ285.000,- k.k.
Van der Reijden Makelaardij
tel. 023 - 571 55 31

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad -f Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter Sluitingstijd: maandag 15 00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter Sluitingstijd, dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 17: Editie 1 t/m 10 +Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra m rekenmg gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidmgsgebied een bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing m dezelfde week.

Oproepen
Gezocht:
PASGEBOREN BABY'S
voor onderzoek naar taalontwikkeling en dyslexie. NWO
dyslexie, Universiteit van
A'dam. Inl. Theo van Leeuwen
020-5251273 / 020-5124834 /
06-22577343 en Anna Plakas
06-21843604.

Personenauto's
te koop
aangeboden
SAAB-OCCASIONS
SAAB 93 - 95 - 900 - 9000
Onderhoud /reparatie / APK
SAABservice Molenaar BV
Tel. 023-5614097

sdrijfshisvesting
5 huur
aegeboden

Te jr in Zandvoort:
opslacmte, ruim 100 m2.
f06-29310709.

Véiuïzingen
X.Y.ZV. verhuizingen en
kamerhuizingen/transport.
Voll. vekerd, 020-6424800

zaterdag 11 november
vanaf 21.00-02.00 uur
In een sfeervolle omgeving kunt u dansen o.l.v. Deejay Renee
pp muziek vanaf de jaren 70, disco, stijldansen en
Zuid-Amerikaanse dansmuziek. Introductieprijs ƒ7,50.
Correcte kleding is gewenst.

Dansclub SWING

QUEENSIZE: Kleding voor de lange(re) vrouw v.a. ca. 1.76 m.
Open: woe., don., vrij. 12-19 u., zat. 11-18 u., zon. 13-18 u.
Eerste Tuindwarsstraat 16 hs, Amsterdam, 020-3304051.
NIEUWE WINTERCOLLECTIE!!!

Kunst en antiek

Woninginrichting

Veilinggebouw Amstelveen
heden INBRENG voor veiling
4 en 5 december. Spinnerij
33, Amstelveen 020-6473004.

T.k. grenen EETHOEK: ronde
tafel (uitschuifbaar) -t- 4 stoelen, bordeauxrode bekleding
ƒ 200; grenen SALONTAFEL,
rond, 98 cm o, 4 laden, ƒ 175.
Tel.: 020-4822307, na 18 uur.

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Dieren en
-benodigdheden
ANITA'S DOGCARE
Voor het trimmen van uw
hond. Tel. 023-5717523.

ER ZIJN RUIM 20O EXPERT-WINKELS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:

• Haarlem Gedempte Oude Gracht 5-9 •

MEDEWERKER
ADMINISTRATIE MA/
20 UUR PER WEEK

Opleidingen en
cursussen
Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Reparatie en
onderhoud
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.

Tel.:023-5713780.
Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur, Schilder heeft nog tijd voor
worden al in dezelfde week op binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave.
Tel.
woensdag geplaatst.
5719800 na 19.00 uur.

Woonruimte te huur aangeboden
Te huur: Zandvoort, gestoffeerde kamer met kitchenette,
ca. 11 m2, op 2e étage van woonhuis. Gez. gebruik douche en
toilet, ƒ423,- p.mnd, incl. voorschotbijdrage g/w/e; waarborg
ƒ850,-; contractkosten ƒ425,-.
Cense & van Lingen Makelaars o.g., tel. 023 - 5 732 880.

Bunders & Vermeulen

Rimec Uitzendbureau zoekt voor een filmproductiemaatschappij in Amsterdam een enthousiaste:

assistent office manager m/v
Uw takenpakket bestaan o.a. uit:
Het behandelen van het inkomende- en uitgaande telefoonverkeer.
Het verwerken van de in- en uitgaande post.
Ondersteuning van Debiteuren- en Crediteurenadministratie.
FUNCTIE-EISEN:
Afgeronde MAVO of HAVO-opleiding of gelijkwaardig.
Ervaring in het werken met computers bij voorkeur Apple.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
w/g.
INTERESSE?
Bel dan voor meer informatie 020 - 3051188.

Account Manager/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze vestigingen
in Amsterdam, Almere en Utrecht
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijdag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Personeel
aangeboden

Productiewerk gevr. voor
thuiswerkers b.v.: schrijven,
Geyr. hulp in de huish. bij een adressen' typen, inpakken,
gezin in Aerdenhout, liefst ma. sort., sealen, naaien, vullen,
en woe. van 9.00 - 13.00 uur. monteren, enz. Prijs p.st incl.
Tel. 023-52 40 246.
vervoer. Inl. 06-12078630.
Snel een Micro-advertentie opgeven?
Bel 020-562 62 71
of fax uw tekst naar 020 - 665 63 21.

Het Nationaal Reumafonds zoekt mensen
die bereid zijn een paar uur met de collectebus
rond te gaan. Dat is hard nodig om anderhalf
miljoen mensen met reuma te helpen.
Het Nationaal Reumafonds is u zeer
erkentelijk als u ja zegt.
U kunt zich aanmelden bij mevrouw
Geertje de Ruiter, tel. 020-5896471.

Nationaal Reumafonds
Giro 324 Amsterdam

assistent-accountants (m/v)
met als vooropleiding HEAO (BE) (RA),
NIVRA 1ste deel, MBA, SPD

MICRO'S

De werkzaamheden betreffen de controle van jaarrekeningen,
belastingaangiften, adviezen en administratieve ondersteuning.
Zij vinden deels plaats op ons kantoor in de Wibautstraat in
Amsterdam en deels bij de cliënten zelf.
Voorts zoeken wij een:

GOED

medewerk(st)er
salarisadministratie
Ten behoeve van onze cliënten verzorgt deze afdeling de salarisadministratie. Wij zoeken versterking met een collega.
Voor de functie is ervaring en ter zake gevolgde opleidingen
vereist.
De functie omvat ook de advisering aan cliënten en collega's
omtrent alle aspecten m.b.t. salarissen en onkostenvergoedingen. De werkzaamheden vinden plaats op ons kantoor in de
Wibautstraat.
Voor beide functies bieden wij:
Goede honorering, afwisselende werkzaamheden en een
grote zelfstandigheid.
De kleinschaligheid van de organisatie en de platte organisatiestructuur bieden u extra ruimte voor uitdagingen en mogelijkheden tot ontplooiing.
Beide functies zijn ook parttime mogelijk.
Uw reactie gaarne zenden aan:
Bunders & Vermeulen, Postbus 95333,1090 HH Amsterdam.
T.a.v. A.J. van Kampen RA. Voor nadere informatie: telefoon
020-6630001.

Mode en accessoires

Autoverzekering

M'.j :| ^^ t) ^^rfjj/jjd :$^OUQÖ_iVj =ffl

Reg isteracco u ntants
De callcenter-manager haalt, door egoed wervingsbeleid en
het intensief trainen en motiveren i zijn medewerkers, het
maximale uit zijn callcenter. In dezsnctie werk je veelvuldig is een maatschap van registeraccountants waar 26 medein de avonduren.
werk(st)ers werkzaam zijn voor onze cliënten in het MKB.
De sfeer met de collega's is ontspannen en opbouwend waarWIJ DEN:
WIJ VRAGEN:
bij aandacht is voor de persoonlijke wensen van de medeHBO-niveau
• Ge salaris + bonus
werk(st)ers.
• Utoreid opleidingstraject
Commercieel
Gedreven persoonlijkheid • Wen in een jong team
Op dit moment zoeken wij versterking met de volgende collega's
DE PROCEDURE
Stuur je motivatie en c.v. aan Cecil^leveld,
Nieuwegracht 29, 3512 LD Utrecht.!. 030-2367646

Tel. 020-5626271 R020-6656321.

• Nieuwste model
• Trilfunctie en voicedial
• 1-jarig abonnement slechts
45,- per maand
• Incl. 180 belminuten per maand
(te gebruiken voor bellen naar vast,
mobiel, buitenland, voicemail,
SMS en WAP)

^.^Li^sdbaJïSdLiaaljisöajaS^^

OFFICE MANAGER M/V

't Noot, J.P. Grootstraat 1, Purmerend. Inf.: 0299 - 651178.
Sportcafé Zandvoort voor
Uw bedrijfsloc/vignet
Lichaamsbruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsverzorging
in uw MICRO-a'ertentie?
feestjes,
catering.
0235715619;06-54616812.
Sportmassage, ontsp. masInformeer naarde ngelijkheden.
sage Shiatsu, voetreflex, ook
Al 121/a jr dansen/ontmoeten
zonnebank. Tel. 023-5714092
v. singles v. 30+ donderdags.
De Ossestal, Osdorperban 88
Ontspanningsmassage voor Leuke BIJVERDIENSTEN, tot
Commercieel
Osdorp v.a.20 u. Vrij parkeren!
heren door masseur.
ƒ315 p/dag! De Bijbanenlijn
Amsterdam 06-14203571.
0900-520.5201 (1,5 gpm) of
personeel
SHERPA
postb. 4016, 3006 AA R'dam
Korte Leidsedwarsstr. 58,
PERMANENTE MAKE-UP
1017 RD A'dam 020-6239495 professioneel én betaalbaar!
Test nieuwe PRODUCTEN
Vista Studio. 020-6201914.
en verdien tot ƒ245,- p./dag! Vtoeken met spoed voor
LOCANTA GEREN
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm) Ofkantoor in Diemen buiTurks-t-Koerdisch restaurant.
Top
Vraag en aanbod of pb. 4016, 3006 AA R'dam tesnstmedewerkers,
Tel. 020-6733524.
Vopers voor een Top PrpT.k.a. nieuwe Amerikaanse Oppas en au-pair di leeftijd niet belangrijk,
BAMBOO BAR
i.t rijbewijs en geen 9 tot 5
koelkast (Samson Srs 2028C)
Lange Leidsedwarsstr. 64,
rraliteit. Hoog inkomen
1017 NM A'dam 020-6243993 Zit nog in doos verpakt. Ad- AU PAIRS bieden zich aan, relijk. Lijkt dit je iets? Bel
viesprijs ƒ3.199,-, vraagprijs
op korte termijn mogelijk,
rrt/m vrij. tijdens kantoorCafé-restaurant Paauwe
ƒ2.250,-. Tel. 5719800.
bel voor info: 0297-522044. uitel. 020-4165868.
De mosselspecialist voor res.
T.k.: inb. ker. kookpl. met haTel. 020-6131376.
logeen, gecomb. met hete
luchtoven, met grill etc., in wit.
MOUSAKA EXPRESS
Bezorging Catering Service l.z.g.stJ1.500,-.
Administratief/kanorpersoneel
Tel. 023-5716185.
020-6757000.

DUTCHTOME ALLIM 18O
+ NOKIA 331O
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Rimec Uitzendbureau zoekt voor een relatie in de beveiligingsbranche een enthousiaste:
KLAVBASSEN in het Duitse Sa/and. 5-dgse busreis
(Brom)fietsen
met o Keulen, Kassei en
elke ;nd klaverjassen al
en scooters
v.a. ƒ<-(vertr. 27/11.KUW
38 UUR PER WEEK
T.k. Amfca brommobiel 40 krn, 007). or deze en andere
klavereizen
bel
KRAS
Uw
takenpakket
bestaat
o.a. uit:
geen rijbew. nodig <4.000 km
Ondersteunende taken voor de regioleiding, zoals inkomengereden. Prijs ƒ8.500,-, geen SterVinties 073-5999999
de post, telefoongesprekken, dossierbeheer en alle voorkohandelaren. Tel. 020-6903866 (of suaar: www.kras.nl)
mende werkzaamheden.
Beheert de vestigingskas en draagt zorg voor een juiste
Personeel geragd
administratieve verwerking.
Draagt zorg voor de urenverantwoording, verlofplanning en
ziekenadministratie van de indirecte leiding.
Algemee
Profiel:
Opleiding op minimaal MBO-niveau.
Rimec Uitzendbureau is op zoek nagemotiveerde en enGoede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in
thousiaste kandidaten voor de volgencuncties:
woord en geschrift
Goede kennis van Microsoft word.
cateringmedevrkers
Ervaring in een soortgelijke functie is een pre.

kamermeiss
grondstewarcssen
medewerker pers«eelzaken
administratief psoneel
schoonma)rs
beveiligingsmecwerkers
bagagemedeerkers
verkope

' 'l S, V

• GEEN AANSLUITKOSTEM!

aravans

Callcenter-maricers (m/v)

VOOR SINGLES EN PAREN, VANAF 25 JAAR

Financieringen .

-l j K ^"-

GRATIS
NOKIA

akantie

voor onze vestigingen in Utrechtmere en Amsterdam

DANSAVOND in nieuwe stijl

GROTE VLOOIENMARKT
ZONDAG 12 nov. Sporthal
Zeeburg, Zeeburgerdijk 620,
A'dam. 10-17 u. 020-6425871

fc

Uw takenpakket bestaat o.a. uit::
Personeelsadministratie
Salarisverwerking
Notuleren werkoverleg
Dans- en
Correspondentie
balletles
Profiel:
Opleiding op MBO-niveau
Rexibel
Zelfstandig
SALSA WORKSHOP. Elke Heb je interesse in één van de bovjtaande functies bel dan
Ervaring in een sootgelijke functie is een pre
zondagmiddag van 16.00 tot voor meer informatie Rimec Uitzendbau, tel. 020 - 3051188
19.00 uur. Borgerstraat 112,
Heeft u belangstelling in één van de bovenstaande functies
Spaar Sect
tel. 020-6737269.
neem dan zo spoedig mogelijk contact op Rimec Uitzendbuzoekt
reau telefoonnummer: 020 - 3051188.

Uitgaan

Evenementen

-*~ *
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Te huur /r. woning/kamer in
A'dam e z.s.m. huurpr. v.a.
/500,-/f50. 06-12078630.

Tijdelijkeoqnruimte gezocht
voor de+ jan. Bij voorkeur
Bedrijf zkt voor werknemer(s) gemeuterd. 023-5338438.
woonruimte te (onder)huur,
±ƒ 1600. 06-55900906.

Woonruimte
te koop
aangeboden
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B EK EKEN

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Consument en Veiligheid is het mis- en ontwikkelingsinstituut voor de preventie van ongJIen in de privésfeer. Wij
onderzoeken omvang, ernst, kos'en toedrachten van ongevallen en ontsluiten wereldwijd k£S over doeltreffende maatregelen om de veiligheid in de on- en leefomgeving aanmerkelijk te verbeteren. Consurmen Veiligheid telt ruim zestig medewerkers en is gevestigd Imsterdam.

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

Wij zijn op korte termijo zoek naar een:

receptionist/aninistratief
medewerker (rV) (0,5 fte)
TAKEN
- Bediening van de telefopncenB
- Ontvangst en doorverwijzing v bezoekers
- Afhandeling van aanvragen v<informatiematerialen
- Aanvullende administratieve \Kzaamheden m.b.v. Exact

Geïnteresseerd in een
boekhoudkundige carrière in de
culturele sector?
Administratieve Serviceverlening aan Kunstbedrijven (ASK) is
gespecialiseerd in het verzorgen van financiële administraties
en salarisadministraties voor theater- en muziekgezelschappen
en overige kunstinstellingen.
ASK zoekt een:

PROFIEL
- Opleiding op HAVO-niveau een vergelijkbare combinatie
van kennis en ervaring
boekhouder/
- Ervaring met een telefooncene (VOX 5310) en MS Word
- Goede kennis van de Engelsial
salarisadministrateur
- Organisatorische vaardighedi
- Goede contactuele eigenschéen
• zelfstandig verzorgen van financiële administraties
• berekenen salarissen
WIJ BIEDEN
« HAVO/VWO-b dan wel MBA of MEAO (BA)
Het betreft een aanstelling van n jaar, bij goed functioneren
bestaat daarna de mogelijkheioor een vast dienstverband. Aanstelling naar wens tussen 24 en 36 uur per week.
Het salaris bedraagt ƒ3050,- b"4261,- bij een fulltime aan- Voor meer informatie kun je terecht bij Elsbeth Hulst of
stelling (schaal 5 BBRA '84 d.<-08-2000). De aanstelling is Kanen Janssens tel. 020-6208339.
voor 5 ochtenden per week var30 uur tot 12.30 uur.
Wacht niet langer en stuur je brief vandaag nog naar
INTERESSE?
ASK, Kloveniersburgwal 95,1011 KB Amsterdam.
Inlichtingen over de functieun je inwinnen bij Frans
Hondeman, tel. 020 5114507.:hriftelijke sollicitaties met cv
graag voor 17 november richtean Consument en Veiligheid.
Snel een Micro-advertentie opgeven?
Bel 020-5626271 of fax uw tekst naar 020-6656321.
Saskia van Kooten, Postbusi169, 1070 AD Amsterdam
onder vermelding van 'soll. recie' in de linker bovenhoek van
de envelop.

t/m 3 regels

f

6,06

t/m 4 regels

f

B,08

t/m 5 regels

f 10,11

t/m 6 regels

f

t/m 7 regels

f 14,15

t/m 8 regels

f

t/m 9 regels

f 18,19

t/m 10 regels

f

12,13

16,17

20,21

Prijzen zijn incl. 1 7,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:

.

.

.

.

.

(

Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

'
Telefoon:

Elke week kans
ij de Sponsor
Als deelnemer aan de
Nederlandse Sponsor Loterij
maakt u iedere maand kans
op prijzen van 100.000 tot 10
gulden. In het Bingospel van
de Sponsor Loterij maakt u
zelfs elke week kans op
prijzen tot
maar liefst
l miljoen
gulden! Alle
prijzen worden
automatisch op
uw rekening
overgemaakt.

Actie
Pepernoot

Piet Romer
Ambassadeur Nederlandse Sponsor Loterij

Als u nu lid
wordt van de Sponsor Loterij
doet u bovendien mee voor
de Extra Trekking waarin
u kans maakt op één van
de vele Disney Cruises

voor het hele gezin. Dit in
het kader van de jaarlijkse
Actie Pepernoot van de
Sponsor Loterij samen met
de Stichting Nationaal Fonds
Kinderhulp. Want wij gaan
ervoor zorgen dat meer dan
30.000 kinderen
met Sinterklaas
een kadootje krijgen. Help mee deze
kinderen een fantastisch Sinterklaasfeest
te bezorgen. Er is
nog l maand te
gaan, om de opbrengst voor deze
actie bij elkaar te
krijgen. Uw deelname helpt. Stuur de Actie
Peper nootbon in vóór 27
november. Ik wens u veel
geluk en een fijne
Sinterklaas!

Kijk op vrijdag
1 december naar
de speciale
uitzending
Actie Peper noot
AVRO, 21.00 uur

Voor meer informatie:
Bezoek onze website:
Ledenservice:
Clubs en Verenigingen:
Beneficiëntenlijn:
NOS Teletekst:
RTL TEXT:
De uitslagenlijn:

www.sponsorloterij.nl
O900 - 3OO 1400 (35 cpm)
beneficienten@sponsorloterij.nl
020 - 677 68 8O
pag. 550/551
pag. 883
0909-0044 (95 cpm)
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Lot 3
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ƒ 100.000,-

24
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• 2 minuten
gratis winkelen
bij Bart Smit
• Psion
Organiser
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Notaris Van Os m
Amsterdam heeft de
trekking van de Sponsor
Loterij van oktober 2000
verricht. Op uw rekeningafschrift staat uw lotnummer vermeld. Hieraan
kunt u zien of u tot de
winnaars behoort. Alle
pnjzcn worden automatisch op uw rekening
gestort. De lotenj is goedgekeurd door de
Staatsecrctani van Justitie
onder nr. L O. 730/0002/829
d.d. 19/12/1997.
Zetfoutcn voorbehouden.

DE WINNENDE
LOTNUMMERS
18.11.20-012
ƒ 100.000,18.11.20
14.12.00
15.03.01
30.11.37
04.12.69
07.06.51
01.03.81
29.01.86
23.12.49

T.OOO,500,250,125,100.100,75,50,10,-

mee om meer dan 30.000 kinderen een fantastisch Sinterklaasfeest te bezorgen, dat ze hun
leven lang niet meer vergeten.
Iet Bijman
Nederlandse Sponsor Loterij

NATIONAAL FONDÏ1

| l lot a ƒ 10,-

Bepaal uw eigen lotnummer:
Lot l

**"*Vav-*Jj

15 EEN MILJOEN GULDEN

ïïf Ja, ik steun Actie Pepernoot en maak kans op een onvergetelijke Disney Cruise. Plus alle prijzen in de maandelijkse
trekkingen van de Sponsor Loterij en de tienduizenden prijzen tot l miljoen in de wekelijkse MiljoenenBingo.
Q] 2 loten a ƒ 10,-

,V--<11Vi

flls u met het 15è getal uw

De Sponsor Loterij organiseert
de Actie Pepernoot, samen met
het Nationaal Fonds Kinderhulp
en de verzorgers in de tehuizen
en pleeggezinnen. Samen met u
willen wij ervoor zorgen dat
meer dan 30.000 kinderen een
Sinterklaascadeautje krijgen.
Omdat er geen verschil mag zijn
tussen rijke en arme kinderen.
Omdat elk kind alle geluk in de
wereld verdient. Omdat elk kind
moet weten dat er iemand is die
onvoorwaardelijk van ze houdt.
Met één handtekening helpt u

3 loten a ƒ 10,-

-ii* 1

KIEZEN

Bij elk lot
voegt de
Sponsor
Loterij de
drie laatste
cijfers toe.

NEDERLANDSE

WWW.SPONSORLOTERIJ.NL

(post)banknummer:

Naam:

bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- tel:

Adres:..

geboortedatum:
(dag-maand-j aar)

Postcode:

Datum;
Handtekening:

Plaats:
Ik machtig de Sponsor Loterij hierbij tot wedcrop/.egging om per lotnummer de inleg van ƒ 10.- voor elke (rekking (13 keer por jaar) van bovenstaande rekening al te schrijven.
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam
Dololcrijisgüüdgekouidiloorüi'StjjlsM'iiol.irnvanJiiMiliüuiuU'i miiimii'rl O 7.WOOOJ/S29cl d 19/1 J/1997 Divlnanif lunuli m j,im,i,iHliiig \.iii lul ii'Rkwm oii.iaiHr.i.igU'ikiijfil'.ur tol (WOinoi) HOI) (I'S qiml
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LET OP ONZE SINTERKLAAS
KLEURWEDSTRIJD
IN DE KRANT VAN 22 NOVEMBER A.S.
ALLE KINDEREN IN DE LEEFTIJD VAN l TOT 12 JAAR
KUNNEN MEEDOEN.
ER ZIJN LEUKE PRIJZEN TE WINNEN, DUS KLEUR MEE.
Leeftijd l - 3 jaar
Opblaasbaar poppenhuis
beschikbaar gesteld door:
HEMA, Zandvoort
Leeftijd 4 - 7 jaar
De nieuwste videofilm "Kruimeltje"
beschikbaar gesteld door
The Music Store,
Kerkstraat, Zandvoort
Leeftijd 8 - 12 jaar
Educatieve CD-Rom van de serie Red Cat
Mega Pack 4 in l
beschikbaar gesteld door
Intertoys, Winkelcentrum Jupiter

ZANDVOORT
FRANS ZWAANSTRAAT 18
Direct aan de dumrand gelegen zeer goed onderhouden 2 onder 1 kap woning (gerenoveerd en verbouwd tussen 1995-1999) met een oprit voor 2 auto s en fraai aangelegde tuin vóór en achter
INDELING Beg grond Entree/gang modern toilet
met fontein, garderobe/provisiekast, royale L-vormige living met parketvloer en erker, luxe open keuken
met granito aanrechtblad en mbouwapp , doorgang
naar v m garage, thans m gebruik als kantoor
1 e verd overloop met toilet, ruime moderne badkamer met bad en wasmachine-aansluiting, 2 slaapkamers elk v v houten vloer balkon, vaste kastenwand
met glas-m-lood schuifdeuren kamer met opstelling
droger 2e verd royale zolderkamer met houten
vloer dakkapel, vaste kasten en veel bergruimte
• Fraaie tuin met vijver stenen schuur en achterom
•Alle kozijnen vv hardhout en dubbel glas
(1997-1998)
• Gevels gereinigd en gevoegd
• Grondopp 305 m'
Vraagprijs: ƒ 765 000,-

POSTSTRAAT 3
ZANDVOORT
UNIEK PROJEKT
OPEN HUIS zaterdag 11 november a s
van 13 00-15 00 uur
Nieuw te bouwen VILLA-APPARTEMENTEN in monumentaal pand m centrum van Zandvoort
Appartement 1
3-kamerappartement op de begane grond met tuin
en garage
Koopsom ƒ 875.000,- v.o.n
Appartement 2
3-kamerappartement op de begane grond en de 1e
verdieping met tuin en garage
Koopsom ƒ 895.000,- v.o.n.
Appartement 3
3-kamerappartement op de 1e verdieping met dakterras en garage
Koopsom ƒ 785.000,- v o.n
Appartement 4
3-kamerappartement op de 2e verdieping met balkon, berging en parkeerplaats
Koopsom ƒ 720.000,- v.o n

Ondernemers Vereniging Zandvoort

openbare
ALGEMENE NAJAARS-LEDENVERGADERING VAN
ONDERNEMERS VERENIGING ZANDVOORT

VONDELLAAN 12

In het nieuw op te leveren "Plan Duijnwijk" op steenworp afstand van het strand gelegen zeer ruim appartement (type Malaga) op de eerste verdieping In
gebouw met lift
Woonopp circa 160 m* (incl terras)
INDELING
entree/hal, toilet, werkkast met c v opstelling en
aansluiting voor wasmachine ruime living (15 75 x
4 75) met open keuken, terras (4 90x4 60), 1 slaapkamer (5 10 x 3 50) met badkamer met ligbad, toilet
en wastafel, 1 slaapkamer (3 50 x 3 00) met badkamer met douche en wastafel
• parkeerplaats m parkeerkelder
• transport bij Notaris verkoper
• voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
• oplevering na gereedkomen (circa januari 2001)

Woonhuis met achterplaats in gezellige woonomgeving
INDELING
Beg groncJ entree, vestibule gang, trapkast met gasmeter, toilet, keuken, woonkamer
1 e verd • 3 slaapkamers, waarvan een met wastafel
en vaste kasten, badkamer met bad, wastafel en toilet
• Achterplaats op het zuidoosten
• Stenen schuur
• Rondom dubbel glas
• Voorbehoud toestemming erfgenamen
• Verwarming via gaskachels
• Warm water via gasgeiser
• Grondopp ca 80 m'

Vraagprijs ƒ 729.000,-

Vraagprijs: ƒ 449.000,-

DE SCHELP 25

DORPSPLEIN 5
ZANDVOORT
OPEN HUIS - ZATERDAG 11 NOVEMBER A S
VAN 11 00 TOT 13 00 UUR
Ruim woonhuis met achtertuin m hartje centrum
INDELING Sout zelfstandige entree, gang met aansluitmg voor wasmachine, modern toilet, royale luxe
badkamer met 2 persoons bad, aparte douche en
dubbele wastafel, 2 royale slaapkamers, vaste kastenwand Beg grond entree/gang, toilet, ruime Zvormige living met parketvloer en luxe open keuken
met apparatuur en toegang tot betegelde achtertuin
op het westen met houten schuur en achterom
1 e verd ruime overloop met studeemoek en toilet, 2
slaapkamers 2e verd vaste trap naar zolderberging
met c v opstelling en kleine zolderkamer
• hele souterrain v v laminaatvloer
• alle ramen v v dubbele beglazing
• eventueel parkeren op eigen terrein (achtertuin)
• parkeervergunningstelsel is m ontwikkeling
• grondopp 123 m'
Vraagprijs: ƒ 598.000,-

ZANDVOORT

3-kamer appartement op de begane grond met tuin
op het zuiden
INDELING
Entree hal, badkamer met douche, toilet en wastafel, keuken woonkamer 2 slaapkamers
• gedeeltelijk gemeubileerd
• overdracht bij notaris verkoper
• voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
• c v gas(1978)
• servicekosten ƒ 1 710 - per jaar

UITNODIGING
Datum:
Locatie:
Tijd:

ZANDVOORT

HET LUKT

en nog vele letters en snoep

PVZB INFO

VAN SPEIJKSTRAAT 2/187

dinsdag 14 november 2000
Hotel Hoogland, Westerparkstraat 5 (5715541)
20.00 uur

AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Opening
Ingekomen stukken/mededelingen
Notulen d.d. 25 april 2000
Bestuurssamenstelling
aftredend lid: de heer Paul Olieslagers
Decembermaand-aktie
Verantwoording bestuur
O.P.Z.
Voortgang Herinrichting centrum
Begroting 2001
Kennismaking met:
Jenny Faas economisch beleidsmedewerkster bij de
gemeente Zandvoort
PAUZE

HAARLEMMERSTRAAT 15

ZANDVOORT

Zeer karakteristieke vrijstaande villa m zeer goede
staat met royale woonkamer met 4 openslaande
deuren zomerhuis en oprit
INDELING
Beg grond entree, riante woonkamer met open
haard, openslaande deuren naar voortuin, semi
open moderne woonkeuken toilet
1e verd , 4 slaapkamers, wasruimte, opstelling voor
c v, mloopkast, moderne badkamer met bad douche, toilet en wastafel
De begane grond en de 1e verdieping zijn belegd
met brede houten vloerdelen
Zomerhuis woonkamer met keukenblok, douche,
toilet Slaapkamer op de leverdieping, vhering
• C v gas
• grondopp 256 m1
Vraagprijs: ƒ 998 000,-

8.

Gastspreker: Wethouder Hans Hogendoorn licht het nieuwe
parkeerbeleid toe
9. Rondvraag
10. Sluiting

... ONZE OPVALLENDE ETALAGEPRESENTATIES VOORBIJ TE LOPEN!

BRUGSTRAAT 20

CENSE&
NVM

A

MAKELAARS O.G.

ZANDVOORT

Vrijstaand woonhuis met achterom, gelegen m centrum dorp op loopafstand van het strand
INDELING
Beg grond entree vestibule, gang, woonkamer met
openslaande deuren naar tuin, kelder, toilet, keuken,
achtertuin op het oosten met schuur en achterom
1e verd overloop, vaste kast met cv opstelling,
3 slaapkamers, badkamer, balkon
• vanaf 1998 grotendeels gerenoveerd
• zeer fraaie badkamer met ligbad, wastafel, aparte
douche en toilet
• c v gas
•grondopp 138 m2

• ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Vraagprijs: ƒ 598.000,-

Kandidaat-bestuursleden kunnen zich melden bij het secretariaat tel:
023 5713738
Potgieterstraat 54

Na afloop van de vergadering biedt het bestuur u een drankje aan.
U bent van harte uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Nusselein heeft weer fantastisch
nieuws voor de komende feestdagen
Sinterklaas heeft de hulp ingeroepen van de Blije Juwelier om een mooi
en gevarieerd pakket cadeau's samen te stellen. Komt dat even prachtig
uit want zoals u kunt zien... er is dit jaar waanzinnig veel nieuws voor
groot en klein! Onze charmante verkoopsters staan te popelen om u al
dat moois te tonen.

Exclusief 'Swaravskï Paradise'
een unieke en oogstrelende collectie kristallen
insecten, o.a. libellen, vlinders, bijen en nog
vele anderen. Nusselein heeft het exclusieve
voorrecht om samen met nog 6 andere juweliers in Nederland
dit te mogen verkopen.

Omega
'Roaashow'
een prachtige presentatie
van de allermooiste nieuwe Omega
modellen.

Willemstraat 27
In pittoreske woonstraat, midden in het centrum gesitueerd sfeervol halfvrijstaand woonhuis met besloten, zonnige tuin met schuur en achterom. De begane grondverdieping is recent gerenoveerd. Ind. Hal;
ruime woonkamer met open haard, inbouwkasten
en houten vloer; ruime woonkeuken met inbpuwapparatuur; ruime badkamer met douche, toilet en
wastafel; 1e et. Overloop; 3 slaapkamers.
Vr.pr. ƒ 498.000,- k.k.
Garageplaats in onderbouw van nieuwbouwcomplex Almena in Park Duynwijk.
Vr.pr. ƒ 45.000,- k.k.

\

Speciaal voor de kleintjes
een greep uit'een etalage vol met Speciale Blijmakertjes
Poesjes oorknopjes, echt zilver
van 6,75 voor

3 top
horlogemerken
Dolce & Cabanna - trendy en strak
1
DKNY - modern en eigentijds
' Pequignet - stijlvol staal met goud

In kindvriendelijke woonomgeving en op loopafstand van station, strand en centrum gelegen goed
onderhouden eengezinswoning. Ind. Hal; woonkamer (± 35 m2 met laminaatvloer en schuifpui; open
keuken met mbouwapp.; badkamer met toilet en ligbad; achterplaats met schuur en achterom; 1e et.
overloop met vaste kast; 2 ruime slaapkamers met
wastafel en vaste kasten; ruime bergzolder bereikbaar via vlizotrap.
Vr.pr. ƒ 398.000,- k.k.

Burg de Vlugtlaan 194-198,
hoek Slotermeerlaan,
Amsterdam Slotermeer, tel 020-613 23 71,
Kinkerstraat 284-286, tel. 020 - 618 30 70

Hanger, zilver met hartjes
kleursteen van 45,- voor

Oorknopjes,
14 krt. goud
met diamantje
van 85,- voor

NUSSELEIN4&4&
'O?

MAKEÜ\AR
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantièn

ME
lll
KM)

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Sporting speelt
met veel invallers
ZANDVOORT - Volleybalvereniging Sporting
OSS
moest vele invallers opstellen
n verband met de herfstvacantie. Geen enkel team was
;ompleet.
Het eerste mannenteam van
Sporting OSS trad aan tegen
Smashing Velsen. Vanaf het
jegin hadden de heren van
Sporting de touwtjes in handen. In enkele minuten werd er
een voorsprong van 9-2 opgejouwd en in de loop van de
lerste set werd die voorsprong
niet meer uit handen gegeven,
25-20. Ook in de tweede set
werd snel een voorsprong opgebouwd. De IJmuidenaren
aegonnen echter steeds beter
;e spelen waardoor er een zeer
spannende strijd ontstond die
door de Zandvoorters net aan
werd gewonnen met 26-24. In
de derde set was de tegenstand gebroken. Sporting snelde in korte tijd naar een 25-17
setwinst. Eindstand 3-0.
Sporting OSS 2 had een iets
minder gelukkige avond. In de
eerste set was Velsen 5 oppermachtig en verloren de Zandvoorters met 11-25. In de tweede en derde set boden de volleyballers steeds meer tegenstand, maar de aanvalscombinaties van Velsen liepen
uitstekend waardoor Sporting
de sets verloor met 16-25 en 1925. Een 0-3 verlies dus.
Zowel het eerste als tweede
vrouwenteam hadden erg veel
moeite om volledig in het veld
te komen. Hoewel er bjj vlagen
erg mooi spel te zien was, werd
het toch wel duidelijk dat het
met gemakkelijk is om met een
aantal, niet op elkaar ingespeelde, invalsters te spelen.
De tegenstanders wisten de
gaten te vinden, waardoor zowel het eerste als het tweede
met 0-3 verloren.

Van der Meulen en
Koning in vorm
ZANDV9ORT - De tweede
wedstrijd in de tweede competitie bij de Zandvoortse Bridgeclub verliep in de A-lijn heel
gunstig voor de heren Koning
en Van der Meulen.
Dit paar was op dreef en
scoorde een totaal van 62 procent. De tweede en derde
plaats moesten met 58 procent
gedeeld worden door mevrouw
Spiers en de heer Groothuizen
en mevrouw Rovers en de heer
Overbeek. De heren Koning en
Van der Meulen verwezen de
dames Kinkhouwers en Koper
naar de tweede plaats en voeren nu de ranglijst aan.
De dames Jurriaans en Meijer scoorden er in de B-lijn lustig op los. Zij behaalden 63 procent, twee procent meer dan
het resultaat van nummer
twee, mevrouw Van Leeuwen
en de heer Overzier. Dit laatste
paar behoudt de tweede
plaats, achter de heren Bakker
en Brandse. De zege in de Clijn was met 63 procent voor
het echtpaar Peeman. Tweede
met 62 procent werden de dames Eijkelboom en De Fost.
Het echtpaar Peeman nam na
twee wedstrijden de eerste
plaats over van de dames Van
Duuren en Peters, die nu tweede staan.
De A-lijn in de competitie op
donderdagmiddag
leverde
met zestig procent een overwinning op voor de heren Veldhuizen en Van der Velden. Het
echtpaar Kerkman eindigde
als tweede met 59 procent. In
de totaalstand bleven de dames Boon en Van der Meulen
aan de leiding voor het echtpaar Peeman.
De sterksten in de B-groep
waren de dames Eijkelboom
en De Fost met een mooie score van zestig procent. Het
echtpaar Effern pakte met 54
procent de tweede stek. Het
echtpaar Noijen blijft de ranglijst aanvoeren, terwijl de dames Eijkelboom en De Post
een grote sprong maakten
naar de tweede plaats. De
hoogste score van de middag
werd behaald door de dames
Beijer en Rauwerda. In de Chjn scoorden zij 64 procent. De
dames Spits en Kool deden het
ook niet onverdienstelijk en
eindigden met 61 procent als
tweede.

woensdag 8 november 2000

Gekortwiekt SV Zandvoort
ZANDVOORT - In een
hectische partij voetbal heeft
SV Zandvoort een knap gelijkspel behaald tegen RKAVIC, 1-1. In de tweede helft
zag de scheidsrechter zich
genoodzaakt een afkoelingsperiode in te lassen. Daarna
werd de wedstrijd voortgezet
met tien spelers van RKAVIC en negen van Zandvoort.
De ene week is de ander niet.
Zo is dat ook met SV Zandvoort. Het zondagteam van
Gerard Nrjkamp bakte er vorige week bitter weinig van,
maar tegen het ongeslagen
RKAVIC kwam Zandvoort verrassend gemotiveerd voor de
dag. Groots was het veldspel
niet maar de enorme vechtlust
van de Zandvoorters, die het
zonder John Keur, Dennis Vastenhouw en Roderick Fransen
moesten doen, deed de aanhang van de thuisclub goed.
Het begin was voortvarend.
Na amper tien minuten had
Zandvoort de score geopend.
Ivo Hoppe brak door de Amstelveense defensie en versloeg
de doelman op koelbloedige
wijze, 1-0.
,
Over de gehele wedstrijd genomen had RKAVIC het meeste balbezit, maar echt gevaarlijk was het niet. Kwam er eens
een schot of een kopbal op het
doel, dan stond doelman Edward de Jonge Urbach garant
voor goede reddingen.
De strijd had een vinnig karakter. Over het gehele veld
vonden pittige duels plaats en
daarbij liep Ivo Hoppe een
bloedneus op en moest voor
behandeling naar de kant. Dat
weerhield Zandvoort niet om
op jacht te gaan naar de tweede treffer. Marcel Paap, die prima werk verzette op het middenveld, brak door de Amstelveense defensie en knalde de
bal op de lat.

Dennis Beek is zijn opponent te snel af

afgehouden. Vele vrije trappen
daalden neer op het Zandvoortse doel, maar Edward de
Jonge Urbach keepte een besIn de tweede helft werd de te partij.
strijd steeds feller. De scheidsrechter had veel moeite de faMet nog ruim een kwartier te
natiek strijdende teams uit el- gaan sloeg de vlam in de pan.
kaar te houden. Hij slaagde Jasmien Ahmetovic wilde de
daar niet altijd in. Halverwege bal wegtrappen, miste maar
de tweede helft moest Zand- raakte wel een speler van
voort met tien man verder RKAVIC, waarna een handgetoen Ivo Hoppe met een trap meen ontstond. De scheidsreageerde op een slaande be- rechter laste een afkoelingspeweging van zijn tegenstander riode in en na een kwartier
en de kleedkamer moest op- werd de strijd vervolgd zonder
zoeken.
Ahmetovic en de speler van
RKAVIC.
De Zandvoorters kwamen
Zandvoort kon niet anders
onder steeds grotere druk te
staan. Met kunst en vliegwerk dan pogen de nipte voorwerd RKAVIC van een treffer sprong vast te houden. Daarbij

Foto A Stobbclaar

laat het afweten

werd niet aan de schoonheidspnjs gedacht maar aan de punten. Uit een van de vele vrije
trappen slaagde RKAVIC er
toch in langszij te komen.
Doordat de bal van richting
werd veranderd was dit keer
Urbach de Jonge kansloos, 1-1.
Vlak voor het einde leek Zandvoort alsnog de verrassende
overwinning te grijpen. Een
snelle counter bracht de bal bij
Michel van Marm, die de bal
door kopte naar Dennis Beek
en die verschalkte de doelman.
Op vlaggen van de grensrechter keurde de scheidsrechter
dit doelpunt af en bleef het 1-1.

ZANDVOORT - Met de
vrouwen van ZVM-Rabobank
wil het nog met vlotten. Tegen
HW werd een kansloze 14-6
nederlaag geleden.
In deze wedstrijd misten de
Zandvoortse vrouwen vier
strafworpen en vijf opgelegde
kansen zodat de nederlaag
snel verklaard is. Bovendien
kan de nederlaag van de formatie van coach Geert Dijkstra ook toegeschreven worden aan een uiterst zwakke
opening. Binnen een paar minuten keek ZVM-Rabo tegen
„Je ziet wat er met inzet en een 4-0 achterstaand aan.
beleving kan gebeuren," stelde
Een korte opleving bracht
trainer Nijkamp.
ZVM nog wat dichterbij, maar

de slotfase van de eerste helft
was weer voor HW. Bij het ingaan van de pauze stond ZVM
op een 8-4 achterstand. Dijkstra probeerde in de rust zijn
team tot meer beleving aan te
sporen, doch dat hielp niet.
Behoudens Romena Daniels,
haalden de overige speelsters
geen voldoende. Tot vijf minuten voor het einde slaagde
ZVM er niet in te scoren. De
Zandvoortse vrouwen scoorden toen nog wel maar aan de
14-6 nederlaag viel niet te ontkomen. Doelpunten: Romena
Daniels 2, Charissa Koning 2,
Lucienne Paap l, Wendy Vastenhouw 1.

Robin Castien
Riek de Haan
Sven van Nes
Avi Ovadia

De Zandvoortse mannen
doen het goed en hadden geen
moeite met de reserves van
Break Out. De start was flitsend van het Zandvoortse
team. In hoog tempo werd een
gat geslagen van 0-6. Break
Out mocht wat terug doen omdat ZVM-Rabobank gas terug
nam. Het Zandvoortse handbalteam wilde kennelijk wat
overhouden voor de tweede
helft. In die tweede helft consolideerden de badgasten de
voorsprong. Break Out sputterde wel tegen doch ZVM
zorgde er wel voor dat de doelpunten bleven vallen. Bij 13-21
kwam het einde.

(SV Zandvoort-zat.)
(TZB)
(SV Zandvoort-jun.)
(SV Zandvoort-jun.)

11X
10X
9X
7X

De spitsen van TZB, Mark van den Berg en Riek de Haan sloegen
zondag hard toe. Van den Berg scoorde driemaal en neemt de leiding
over van Robin Castien, die niet scoorde. De Haan maakte twee
doelpunten en neemt nu de derde plaats in. De strijd is echter nog
lang niet gestreden aangezien ook A-junior van SV Zandvoort, Sven
van Nes zich steeds meer Iaat gelden. Hij wist tweemaal de weg naar
hel doel te vinden en met een totaal van negen ligt hij op de loer.

Tweede nederlaag brengt
Chess in de problemen
ZANDVOORT - Het achttal van Het Wapen van Zandvoort/Chess Society is er ook
de tweede wedstrijd niet in
geslaagd de nul van het scorebord te krijgen. Tegen Purmerend werd met 3-5 verloren.

ZANDVOORT ,- Voor de
hockeyteams van ZHC was
er geen succes weggelegd. De
Zandvoortse mannen verloren het topduel tegen koplo- Lions was op alle fronten beter
Per Castricum met 5-3 en de
vrouwen waren opnieuw
kansloos. Nu won VVV heel
gemakkelijk met 9-0.

Foto A StobbcUai

The Lions heeft smaak te

ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions
hebben de smaak te pakken.
Tegen het bezoekende Lake
City Players werd een eenvoudige maar mooie 69-22
overwinning behaald. De
Zandvoortse basketballers
kwamen niet in het strijdperk tegen het vijfde team
van Challengers omdat beide
bondsscheidsrechters
het
lieten afweten.
Lions was op alle onderdelen
van het basketbal de beter
spelende ploeg. Het schot was
beter, er was een rebound
overwicht en de opgezette
aanvallen kwamen goed tot
zijn recht. Bovendien werden

Winst verstevigt
koppositie TZB
ZANDVOORT - TZB laat er
dit seizoen geen gras over
groeien. Door met 5-1 te wmnen van De Germaan verstevigden de Zandvoorters hun
koppositie in de zesde klasse.
In de eerste helft was TZB
een klasse beter dan De Germaan. Vooral de razendsnelle
spits Mark van den Berg was
een plaag voor de Amsterdamse achterhoede. De snelheid
van Van den berg was de verdediging van de Germaan te
machtig. De eerste twee doelpunten kwamen dan ook op
naam van de Zandvoortse
spits. Riek de Haan bepaalde
de ruststand op 0-3.
De wedstrijd was eigenlijk al
gespeeld, doch de Germaan
probeerde de stand toch een
beter aanzien te geven Nadat
de Germaan tegen scoorde
werd het nog even spannend.
De Amsterdammers namen
het Zandvoortse doel onder
vuur en Martijn Versteege
moest een paar maal gestrekt
naar de hoek, hetgeen hem
goed afging.
In de dertigste minuut viel
de beslissing. Na een snelle uitval volgde een voorzet op maat
en Riek de Haan kopte fraai
raak, 1-4. De strijd was gelopen
maar de Germaan bleef de
aanval zoeken. Dat was naar
de hand van TZB. De snelle
Van den Berg werd maar weer
eens de diepte ingezonden,
omspeelde de doelman en
zorgde voor 1-5.

Scoren is probleem
voor SV Zandvoort

Geen succesvoor
ZHC-hockeyteams

Tegen het ongeslagen Castricum was ZHC in de eerste
helft uitstekend op dreef. Met
Eoed hockey werd Castricum
°P een 0-2 achterstand gezet,
wouter Slotemaker zorgde
ftiet twee doelpunten voor
deze voorsprong. In de tweede
helft waren de rollen omgedraaid. Castricum trok alle reSsters
open en zette binnen
e
en kwartier de wedstijjd op
^jn kop. Viermaal werd de verlediging van ZHC geklopt, 4-2.
jflHc kwam nog tot een slotof'ensief waarbij jThijs Retra de
spanning
terugbracht door
lr
aai te scoren, 4-3. De Zandvoorters zochten naar de ge"Jkmaker, die in de lucht hing,
jöaar uit een snelle counter
stelde Castricum de 5-3 zege
veilig.

een punt
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de toegekende strafworpen
voor een groot deel benut.
Vanaf de start bouwde Lions
aan een mooie overwinning.
Halverwege de eerste helft
had het krachtsverschil al gestalte gekregen in een 15-6
voorsprong. De Zandvoortse
verdediging gaf Lake City Palyers weinig speelruimte en bij
balbezit werd snel de aanval
gezocht. Bij de rust was de
strijd al gestreden en van een
spannende partij was geen
sprake, 34-12.
In de tweede helft zette
Lions het goede spel gewoon
door. Lake City Players was
veel te zwak om iets terug te
kunnen doen. Onder de borden heerste Lions en had Lake

City Players niets in te brengen. Coach Peter Bos kon diverse spelsystemen uitproberen. „Daarnaast kon ik ook
jonge speelsters laten spelen
en ervaring laten opdoen," aldus Bos Bovendien bleven de
Zandvoortsen uiterst geconcentreerd en in hoog tempo
spelen. Een man to man maakte Lake City Players geheel van
streek en het vele Zandvoortse
balbezit werd omgezet in vele
treffers.
„We dwingen nu wat af. Het
verschil met vorig jaar is, dat
we nu gewoon doorgaan, ook al
kregen we weinig tegenstand."
Lions ging ook sterk door en
zette Lake City Players voortdurend vast. BVJ een 69-22 werden de gasten uit hun lijdens-

weg bevrjjd. Door deze zege
heeft Lions zich stevig genesteld in de kopgroep van de
competitie.
„Zo'n overwinning is goed
voor het zelfvertrouwen. De
meiden hebben er erg veel zin
in en elke week gaat het beter.
Het schot liep vandaag en de
zone aanval gaat redelijk tot
goed. Dat het steeds beter
gaat komt door de trainingen.
Die worden goed gevolgd, iedereen is positief en het team
blijft groeien De competitie is
hartstikke spannend en we
gaan minstens voor een plaats
bij de eerste vier. Dat moet
lukken" Topscorers: Sabme
Dijkstra 26, Elles van der Ende
16, Jos0 Koper 8.

Na twee nederlagen zal de
ploeg van teamleider Hans
Drost over veertien dagen in
IJmuiden uit een ander vaatje
moeten tappen om niet in grote problemen te raken Niets
leek een Zandvoortse overwinning in de weg te staan. Chess
was op volle oorlogssterkte
terwijl de schakers uit Purmerend maar liefst vier invallers in
de gelederen hadden.
De openingsfase was echter
meteen voor de gasten. Lep
Keesman kwam met zwart direct in grote problemen, terwijl
ook de opponent van Ton van
Kempen fel van leer trok en
grote druk uitoefende op de
stelling. De score werd na zo'n
ruime twee uur spelen geopend en wel met een remise
van Boudewijn Eijsvogel. Kees
Koper moest ondanks een
goed opgezette aanvallende
partij weldra zijn voorbeeld
volgen tegen de ongeveer gelijkwaardige Van der Meulen.
Chess Society kwam op achterstand door de reeds lang ingecalculeerde nederlaag van
Leo Keesman. Keesman kon
na zijn openingsfout weliswaar
nog lange tijd tegenspartelen
maar moest uiteindelijk de
monarch omleggen. Een grote
tegenvaller, die vermoedelijk
tevens de genadeslag betekende, was het verlies van Chris
van Bockel. De Amsterdammer in Zandvoortse dienst kon
tegen zijn op papier zwakkere
tegenstander geen moment
imponeren en overschreed tot

overmaat van ramp ook nog de
bedenktijd.
Dat gebeurde ook op het
bord waar de twee sterkste
schakers van beide teams elkaar ontmoetten, alleen dan in
Zandvoorts voordeel. Olaf Cliteur had op zijn tegenstander
Moene reeds een pion buitgemaakt toen hij tot zijn verbijstering constateerde dat zijn
opponent zijn laatste zet voor
de tijdcontrole niet uitvoerde.
Chess kwam zodoende terug
tot 2-3.
Het was echter van korte
vreugde want kort na de zege
van Cliteur bezweek Ton van
Kempen onder een enorme
aanval en moest ook Hans
Drost zijn meerdere erkennen
in zijn tegenstander. De fraaie
slptcombinatie van Mare Kok
leidde weliswaar tot de tweede
Zandvoortse winstpartij van
de avond maar kon de tweede
nederlaag op rij niet meer verhinderen.
Playing-captam Hans Drost
was na afloop zichtbaar teleurgesteld „De nederlaag in de
eerste ronde tegen Excelsior
was ingecalculeerd maar tegen
deze zwakke opponent moetje
gewoon winnen." Dat is het nu
net waai- het de Zandvoortse
schakers aan lijkt te ontbreken. Van de zestien gespeelde
partijen dit seizoen werden er
immers slechts drie gewonnen.
Het Wapen van Zandvoort/Chess Society kan zich derhalve op gaan maken voor de
strijd tegen degradatie naar de
derde klasse.
De volgende wedstrijd op
vry dag 24 november is dan ook
direct van groot belang daar
tegenstander Kijk Uit uit IJmuiden m het zelfde schuitje
zit. Hopelijk blijven dan de
Zandvoortse schakers overeind.

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van SV Zandvoort
heeft het pp dit moment niet
gemakkelijk. De Zandvoorters
konden zich ook in de uitwedstrïjd tegen Turkiyemspor met
herstellen en verloren met 2-0.
Het
Zandvoortse team
speelde zeker geen slechte
wedstnjd. Tegen Turkiyemspor was Zandvoort de beter
combinerende ploeg. Door wat
blessures werd aanvaller Edwin Ariesen als laatste man ingezet hetgeen de productiviteit van de voorhoede niet ten
goede kwam.
Geheel tegen de verhouding
in kwamen de gastheren op
een 1-0 voorsprong. Een slap
schot huppelde door een woud
van benen het doel in. De
Zandvoorters zochten nog
meer de aanval, kregen kansen
genoeg maar de scherpte in de
afwerking ontbrak.
De tweede helft gaf eenzelfde spelbeeld te zien. Zandvoort beter aan de bal en TurMyemspor voortdurend m de
verdediging. Zoals reeds vermeld de Zandvoorters konden
in de aanval geen vuist maken.
Halverwege de tweede helft
was een snelle counter voldoende om Turkiyemspor op
een 2-0 voorsprong te brengen
Zandvoort heeft in de eindfase
wel van alles geprobeerd maar
het zat er niet meer in.

Jansen&Jansen-rit
ASV Sandevoerde
ZANDVOORT - Zaterdagavond 11 november organiseert de Autosport Vereniging
Sandevoerde de zogenaamde
Jansen&Jansen-rit.
Deze
kaartleesrit vindt plaats in
Zandvoort
De ritlengte is twintig kilometer en is uitgezet door de
gebroeders Jansen. Wim Jansen heeft zeer veel ervaring op
het gebied van het uitzetten
van kaartleesntten. De nt zal
ook dit keer zeer veel verrassende wend^gen kunnen opleveren dus is het opletten geblazen voor de deelnemende
equipes.
Inschrijven kan geschieden
bij de Beach Bar van Hotel Palace aan het Burgemeester van
Fenemaplem vanaf half acht
Om acht uur gaat de eerste
formatie van start. Het inschnjfgeld bedraagt tien gulden per equipe Voor de winnaars in de diverse klassen zijn
er fraaie bekers beschikbaar.
Informatie of van te voren inschnjven kan via de telefoonnummers 023-5713391 en 0235716381.

Kampioenschap op
het groene laken
ZANDVOORT - In de komende weken wordt m de diverse caf0s gestreden om de
Zandvoortse titel m het driebanden. De büjartstnjd vindt
plaats op alle vrijdagavonden
van de maand november. De
finale staat gepland voor l december aanstaande.
De Lamstrael, Het Wapen
van Zandvoort, en de caf0s
Bluijs, Basta en Oomstee zijn
de plaatsen waar de teams elkaar ontmoeten Elk team bestaat uit vier biljarters, die op
de eerste dne avonden tien caramboles moeten maken. Op
de twee laatste avonden moeten de spelers er vijftien op het
groene laken leggen. Orgamsator is Joop Keet.
De finale wordt op l december gehouden in caf0 Oomstee.
Na het afwerken van de teamstnjd wordt op deze avond gestreden om de individuele
Zandvoortse titel Twaalf spelers plaatsen zich voor deze finale. Elke avond wordt er gestart om half acht. De verwachting is dat het een uiterst
spannend gevecht gaat \vorden tussen de beste Zandvoortse biljarters.
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Park Zand voort, Gran Dorado Group eirClub Chateau presenteren:
§Ï;;£:S^

WINTERS BEIERSE WOUD

ZANDVOORT
IN CONCERT:

TJERK HIDDESSTRAAT 71
te ZANDVOORT

VRAAGPRIJS ƒ 279.000,- k.k.

VOORDELIG PER EIGEN AUTO NAAR HET WINTERSE
BEIERSE WOUD! Hot Beierse Woud is zonder meer één van de
mooiste ongerepte natuurgebieden van Europa. U vindt er mooie wandelpaden, prachtige langlaufloipcn en een aantal goed geprepareerde
skigebieden. KRAS SterVakanties biedt u de kans om voor een ZEER
VOORDELIGE REISSOM dit natuurgebied te ontdekken. Want
voor een prijs vanaf SLECHTS ƒ 399,- kunt u nu reserveren voor
een heerlijke 8-dnagse autorcis nnar een goed hotel INCLUSIEF
HALFPENSION (d.w.z. logies, ontbijt en diner). GAAT U MEE
N AAR WINTERS ZUID-DUITSLAND?

ÈNEKIRCHEN BEIM HEILIGENBLUT
U verblijft in het prima verzorgde 3-stcrrcn Hotel Klosterhof, vlakbij
het historische centrum van Neukirchen beim Heiligcnblut. Het hotel
beschikt over sfeervolle restaurants, lift, bibliotheek, lounge met bar.
Tevens is er een leuke speelruimte voor de kinderen, een overdekt
zwembad met sauna, whirlpool, stoombad, fitnessruimte en solarium
{niet gratis). Uw ruime hotelkamer is voorzien van douche en toilet,
televisie, telefoon, radio, balkon of terras. We reserveerden ook een
aantal galeriekamers (woon-/slaapkamer met een extra slaapgedeelte in
een verhoogd open gedeelte, te bereiken via een trapje. Zeer geschikt
voor families met kinderen). Vraag naar de speciale prijzen voor deze
ruime familiekamers en kin de r kor tingen!

In flat Duinwijck op de 4e etage gelegen goed onderhouden ruim 2-kamer hoekappartement met
balkon op het zuidoosten (ca. 3.60 x 1.80) en uitzicht
op de duinen.
Ligging aan de noord-boulevard nabij het strand en
openbaar vervoer.
Het appartement beschikt over een aparte berging in
de onderbouw.

LOIPEN, GOEDE SKIPISTES en VELE WANDELPADEN en
dit alles in de nabije omgeving van uw hotel. Tevens kunt u mooie
excursies maken naar het NATIONALE PARK BAYRISCHER
WALD, de stnd PASSAU en REGENSBURG. Bovendien ligt de
Gouden Stad PRAAG in Tsjechië ook binnen bereik!

INDELING: entree, hal, woonkamer (ca 6.17 x 3.88)
met moderne open keuken (incl. inbouwapparatuur),
moderne lichte badkamer met douche, toilet, vaste
wastafel met meubel en aansluiting wasmachine,
slaapkamer (ca 4.32 x 3.89).

V E RT R EK D ATA H W 6 6 4

januari
Januari
Februari
Februari
Maart
Maart

6
13-20-27

ƒ 399,ƒ419,ƒ 439,ƒ 469,ƒ 439,ƒ419,-

3-IO-I7
24
3
10-17

Toeslagen per persoon:
reserveringskosten (per boeking) ƒ 30,-.
INBEGREPEN: hotelverzorging op basis van 7 x halfpension,
verblijf in een 2-persoonskamer met douche en toilet, telefoon
en televisie.

Sugar Lee Hooper
Wipneus;& Pim

Niet inbegrepen: reservcrfngskosten, excursies/entrees, vervoer,
toeristenbelasting en reis- en annuleringsverzekering. Minimum
aantal deelname: 8. Uiterste annuleringstermijn: 15 dagen voor
vertrek.
| ALLROUND -VASTGOED -ADVIES]

VRAAG UITGEBREIDE
REISBESCHRIJVING HW 664

Elke wintersportliefhebber (zowel langlaufer als skiêr)' komt in deze
omgeving aan zijn of haar trekken. Want de skigebieden de 'HOHEN
BOGEN' en de 'ARBER' bieden UITSTEKENDE LANGLAUF-

L
Aan- en verkoop
^ huur-verhuur
W taxaties
beleggingen
Geopend ma. t/m vr. 8.30-20.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7,2041 CN
Zandvoort.Tel. 023-5732630.
E-mail: allround.vastaoed@worldonline.nl

INFORMATIE & BOEKINGEN: 072 - 5 2O 30 4O of O73 - 5 999 999
v i a internet: WWW.kraS.nl

Of kom langs bij ons reisbureau:
Willemsparkweg 26,1071 HG, Amsterdam, telefoon: 020 - 6 64 37 44

Datum: dinsdag 14 november 20,00 uur (zaal openi 18.3.0 uur). PRIJS ƒ75,- P.P.
:^
Plaats: Strandhótel Zandvoprt - Grari Dorado Group, Trompstraat2, Zandvoort. • - j

De VBO is een bundeling van zelfstandige
vastgoedadviseurs die zich kenmerken door betrouwbaarheid-en'vakmanschap. -De onafhankelijke
VBO kent een eigen gedragscode-en tuchtcollege, alsmede
gezamenlijke voomaarden en advies-tarieven.

_ _ _ _ _ _

b e r e i k b a a r : ma t/m vr: 09.00-21.00 uur, za: 10.00-16.00 uur
Jöï|
-^^

i. v.

U Servicekosten ƒ 312,- per maand incl. o.a.
voorschot verwarming en water, opstalverzekering, reservering groot onderhoud.
LI Elektra: 4 groepenkast.
U Woonkamer voorzien van laminaatvloer.
Cl Lichte kleurstellingen gebruikt.
D Een appartement om zo te betrekken.
Cl Oplevering in overleg.
Q Transport via notaris verkoper.

/^)
=<si«

•v -- -v ' : ' ; ; : " ' " ' . ' , ' :•'"'' v :.:--:.'^;::':
^VERKOOPADRESSEN: (;'.'-; •• v-Vi' : . ' i::;; ' ' . -'.- : . •/ ; \.V: ^|
RECEPTIE STRANDHOTELZANDVOORT,TROMPSTRAAT2;ZANDVOORT, RECEPTIE PARK-ZANDVOORT. VONDELLAAN 60. ZANDVQORTff
:
!•:• •',.' CLUB CHATEAU, DORPSPLEIN 2, ZANDVOORT,SOCIËTEIT DE MANEGE, BLINKERTWEG 2, ZANDVOORT;; :
-ft

NZIIG
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Binnen vering
.,;•'#•> .•'•"&:.'::'>-•,':•
'•;Pockëtyering-

N

Eigen produktie
'grenen bedden
• alle maten
i verkrijgbaar .

De gekleurde boxsprins van
de Matrassenhal

WEEKEND

Ned. elftal bed

Binnenvering
In rood, blauw
"^ ;ofzwart ;
'
'

Matrassen
verkrijgbaar in:

Binnenvering
In rood, blauw
;^_s! of zwart ;-..j.;f:'

• rood • blauw • zwart

80x200

Onderbak in 20 kleuren: + ƒ 19,-

90x200

-i f f f"

Zowel het matras als de onderbak met bonnel binnenvering (beige kleur) + 6 beuken poten

Ned. elf tal bed:
'•''-'••'•.

".grenen :' "' '• ;'";

140 x 200/160 x 200/180 x' 200
. J ;,~?• f ~ "f'SPK?*

Bed Reina.

*f

" ^

*

^-

449,

X?*V>-,«.
^

^

Compleet
Inclusief bodem + matras
( binnenvering + stabilisator )

Grenen geloogd
massief bed Gert

Compleet 180 x 200
met 2 matrassen en 2 bodems

VOETBAL

TOPFILMS

Z013.00 UUR

+ THE FACULTY

FEVENOORD

+ MESSAGE IN A BOTTLE

+ CHELSEA - LEEDS UNITED LIVE

+ BABE, PIG IN THE CITY"

+ THE THIN RED LINE

699,-

+ THERE'SSOMETHINGABOUTMARY

+ ITALIAANSE WEDSTRIJD LIVE
Pocketvering met
• afritsbare antl-'

•Grenen geloogd

26 lats clcctrischc bodem met nckstcun en knicknik. instelbarc middcnscktor, 2 motorig. ^

;me't;afritsbare

DE,OÉ>RUir«INCS POCKET VERIN C-Si-^A:<\ F>/ZITCOn BI M^XTI ES

.
zone afgedekt m;
j latex; +a|gedekt
ï met schapen wol:
'

'

-

3 jaar garantie

*

Pocketvering
matras
•
•
•
•

290 tonvormlge pockets per m1
Afneembare hoes
Anti-allcrgisch
3 jaar
garantie

'

90 x 2OQ
i

; Naehtkastje j
geloogd-gelakt

699,-

Ivar gelakt

keiharde guldens

Marie geloogd
Boxspring . matras
*'
+ kussens
ft
^ ^ _,
1
90 x 200 voor

45di

42S,-

"

Dekbed II Dekbed

Hpeslakens
Jersey katoen
'v ?-9o xibo" Kvi

+ WASHINGTON WIZZARDSINDIANA PACERS
+ LA LAKERS - HOUSTON ROCKETS

.'oyertrekkeri'

www.canalplus.nl

JE BLIJFT THUIS VOOR

Alleen op woensdag 8, donderdag 9, vrijdag l O en zaterdag 1 1 november 2000
mandag 12.00-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 lot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

NBA BASKETBALL

NU 3 MAANDEN
GRATIS BIJ EEN
JAARABONNEMENT

Dekbed

Hatrassenhal uôt
OPENINGSTIJDEN:

+ ASTERIX ET OBELIX CONTRE CESAR

Houten bodem
+ matras + kussens
+poten

0 X lOO" 3 49 J

.
zone afgedekt m.
f latex H-afgebekt;
mét.sehapenwöl

+ THESJEGE

+ BUITENLANDS VOETBAL

KGUlSChe Vaart l A

Breukelen
Tel. O 3 46-2 64O a O

GRATIS PARKEREN ^^•GRATÏSBEZORGEN

NU BELLEN IS MORGEN KIJKEN 0900-8350

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken adver-

tenties van lezers die een serieuze
partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de inge-

sproken advertenties door een leuke
reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook
zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u de

advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van
de belcomputer. Hiermee kunt u later
de reacties op uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. (1.00 gpm)
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n Zunderdorp is het dier nummer één
een aantal allochtone meisjes rijdt. De groep
van zestien kinderen krijgt les van instructiecommandant Marga, een al ruim vijftien jaar
in Nederland wonende Indonesische. Als de
figuren zijn ingestudeerd, wordt er een videoopname van gemaakt, die na afloop gezamenlijk wordt bekeken. Aan de hand van die
video maakt één van de ouders de muziek,
waarop uiteindelijk de proef wordt uitgevoerd. „We hebben twee kinder- en twee volwassenencarrousels en binnenkort willen we
In Zunderdorp krijgen de ruiters ook kans
er ook één starten met Friese paarden. We
zich voor te bereiden op wedstrijden. „De
hebben er al tien en twee in de manege, maar
leden van onze Ruitervereniging Zunderdorp, natuurlijk moeten dat er ook zestien worden.
die per maand altijd één wedstrijd voor volEr zijn wel al contacten met mensen die er
wassenen en één voor kinderen organiseert,
een hebben. We doen het op proef tot eind
zijn van allerlei niveaus. We hebben ze van
januari, willen dan demonstraties gaan geven
B(eginner) tot Z(eer geoefend)niveau. Die
op Friese fokdagen," vertelt een enthousiaste
trainen dan wel vier keer per week," vertelt
Isabel, die zelf ook een Fries paard in de
dochter Isabel, die zich ook bezighoudt met
manege heeft staan.
de administratie.
Behalve rijden, kunnen de kin„De meeste leerlingen hebben
deren ook een 'verzorgingspony'
echt wel een favoriet paard, waartoegewezen krijgen, maar dat
op ze wel rijden als ze na zo'n
legt wel verplichtingen op. „Dan
twee jaar aan wedstrijden kunnen
moeten ze wel vier keer per
meedoen. Maar voor een les krijweek komen. Het voordeel, is
gen ze altijd een (ander) paard
dat ze dan vrijwel alles leren. Op
toebedeeld, waardoor ze beter
woensdagmiddag en de zaterdag
leren paardrijden. Anders is het
zijn ze er ook. Het is zelfs zo dat
meer kunstjes vertonen met het
we een vaste kern van zo'n twineigen dier en hebben ze probletig kinderen hebben, die vaker
men als ze eens op een ander
komen om te verzorgen dan om
paard moeten." Voor de ruiters
te rijden. Het is hartverwarmend
van Zunderdorp is dat een regelte zien hoe kinderen zich dan
matig terugkerend gegeven. „We hebben
gedragen. Daar straalt een liefde uit voor dieregelmatig uitwisselingsproeven, waarbij wij
ren, het is een apart slag kinderen."
dan met een groep naar een andere manege
Isabel wil wel de indruk wegnemen dat het
gaan en daar op hun paarden rijden. Later
een dure sport is. „In vergelijking met andere
komen zij dan bij ons en rijden op onze paarsporten valt het best mee. Een eigen paard is
den. Dat betekent een enorme besparing van
niet nodig. Ze mogen twee proeflessen meekosten voor het vervoer van de dieren."
doen, daarna hebben ze een rijbroek, laarzen,
Voorheen was er een uitwisseling met de
cap, zweep en poetsspulletjes nodig. En
Hollandse Manege, tegenwoordig is met dat
natuurlijk rijles."
de manege in Spaarnwoude het geval. Zoals
Naast de ruitervereniging kent Zunderdorp
volgende week zaterdag (18 november). Dan
ook nog een groep 'Vrienden van
Zunderdorp'. „Die komen 's zondagochtend
rijdt Zunderdorp in Spaarnwoude, een week
later komt die groep op zondag (26 november) om hier van alles doen: schoonmaken, schilop bezoek in Zunderdorp. „We proberen dan
deren, noem maar op. Dankzij deze groep
altijd een zelfde jury te krijgen, want de beste kunnen we het hier goed runnen," stelt Nan
prestaties worden natuurlijk beloond," stelt
vergenoegd vast.
Isabel.
Manege Zunderdorp is gevestigd aan de BroekerDat de ruitersport open staat voor iedereen,
gouw l in Amsterdam-Noord, tel (020) 636 94 56.
wordt duidelijk in de carrouselgroep, waarin

O

M HALF ACHT 's morgens is eigenaresse
Nan al in de Manege Zunderdorp aanwezig om de voorbereidingen te treffen.
Vanaf half tien is de kantine open voor de
ontvangst van bezoekers en ruiters, die tot
ongeveer middernacht welkom zijn. „Ja het
zijn hele dagen, zeven keer per week want
ook op zondag zijn we hier aanwezig," vertelt
ze zonder ook maar de indruk te wekken dat
het 'te' veel is.

'Op een paard
kom je jezelf tegen'
(RIJDEN IS ECHT geen elitesport,
een volkssport. Internationale succeszoals die bijvoorbeeld door Anky van
Gr%ns\ain in Sydney zijn behaald, krijgen wel
weerklank bij de jeugd. In ieder geval komt de
sport weer in de aandacht. En wij krijgen de
respons."
Aan het woord is Piet Jacobs, eigenaar van de
Amsterdamse manege in het Amsterdamse Bos.
Kinderen vanaf zes jaar kunnen daar al terecht.
„We beginnen met balans-, zeg maar evenwichtsoefeningen op het paard. De basistechnieken leren
we aan in privélessen. Het belangrijkste is immers
om onafhankelijk van je ledematen te leren
komen. Op het paard maak je namelijk tegen
motorische bewegingen. Als je normaal valt, val je
voorover,'op een paard val je juist achterover. Op
een paard bewegen wil zeggen jezelf leren kennen,
hoe sta je in het leven."
„We hebben wel eens driftige kinderen, die
komen op een paard zichzelf tegen. Een paard
geeft lik op stuk, die doet dan niet wat jij wilt. Dat
is een stukje confrontatie met jezelf, een weerspiegeling. Leren paardrijden is dan ook eigenlijk een
stukje opvoedkunde."
Jacobs stelt dan ook dat er veel aandacht wordt
besteed aan het bijbrengen van normen en waarden. „Een paard is een levend dier en vraagt om
een vriendelijke benadering. Maar het voelt span-

ning of angst bij een kind, maar ook bij een volwassene, perfect aan. Zeg maar, dat dat een soort
non-verbale communicatie is. Het reageert ook op
je bewegingen, je gedrag, je gevoel."
De laatste tijd is 'management-training' in
opkomst. „We hebben diverse bedrijven die hun
kandidaten voor een bepaalde functie hier laten
paardrijden. Juist omdat een paard een zuiver
beeld geeft van de persoon. Daarnaast is het
gewoon leuk om met mensen te werken."
„De aandacht die je aan een paard geeft, krijg je
terug. Als jezelf bang bent om over een brug te
gaan, voelt een paard dat feilloos aan en zal het er
ook niet overgaan. Straal je vertrouwen uit, dan
zal een paard veel makkelijker doen wat je wilt. Je
kunt het spel uit de natuur nabootsen. Als daar
een dier uit de kudde wordt gestoten, zal het alles
proberen om weer in de groep terecht te komen en
veel makkelijker de leider van die kudde gehoorzamen. Monty Roberts is de grondlegger van die
communicatieleer en dat proberen we ook aan de
kinderen die hier komen over te brengen."
Nadat de leerlingen in de privélessen hebben
geleerd zich vrij te bewegen op het paard, mogen
ze naar de beginnersgroep. „Meestal zijn dat kleine klasjes van zes tot acht kinderen, want je moet
aan ieder kind veel aandacht besteden. Het is een
investering in de toekomst, anders gaat het ten
koste van je 'materiaal'."

Volgens Jacobs duurt het tussen een half tot heel
jaar voordat de kinderen weten waarop ze moeten
letten. Opvallend is dat de
leerlingen voornamelijk
meisjes zijn. „Jongens
komen met hun machogedrag zichzelf meedogenloos tegen. Dat is een handicap. Meiden hebben toch
van nature iets verzorgends
over zich. Lekker knuffelen
en zo. Dat mogen ze na
schooltijd hier ook komen
doen. Hun lievelingspony
knuffelen, maar pok schoonmaken, afdrogen, noem
maar op. Ze mogen hier ook
een pony huren, maar dan
moeten ze die ook verzorgen,
het tuig onderhouden, poetsen."
De manege draait op veel
vrijwilligers, ook onder de
instructeurs. Die hebben
trouwens na hun 'vak'opleiding ook een interne opleiding gekregen om te kunnen
lesgeven. „Maar we proberen
ook iets meer te doen dan
alleen lesgeven, er iets om
heen te doen. Zo overleggen
de kinderen aan het begin
van een les met elkaar wie
op welke pony gaat rijden.
Dat lossen ze zelf op, een
Na afloop
wijze les voor het latere
. sPaard te verzorgen
leven, nietwaar. Bovendien
hebben we makkelijke en minder makkelijke
pony's. Er is een Doerak, die zijn naam eer aan

doet. Als een kind dus daarop rijdt, dan is dat
eigen keus en dat merk je dan aan het resultaat.

f gewoon na schooltijd komen de meiden

Wat Jacobs in de manege probeert te stimuleren
is de vrijheid die kinderen zo graag hebben, een
kans te geven. „We proberen
hier een andere noot te geven,
zeg maar een soort tweede huiskamergevoel. Ze moeten zich
hier thuis voelen en zich toch
ook vrij voelen. Op school en
thuis is meestal alles voor ze
gepland. Hier niet. We organiseren in de vakantie ponykampen. Dan maken we met de kinderen zelf het programma. Er
zijn wel ouders die vragen wat
we dan gaan doen. Mijn antwoord is dan steevast, dat ik ze
dat kan vertellen als we terug
zijn."
Wat de Amsterdamse manege
niet doet, is kinderen opleiden
tot wedstrijdruiters. Het is een
voornamelijk recreatief gebeuren. „We hebben wel dressuurwedstrijden, maar dan bij ons,
op manegeniveau. Onze soort
paarden (gemiddeld 1.60 meter)
worden voor de sport niet
gebruikt. Wat niet wil zeggen
dat we hier kneusjes hebben.
We hebben gezonde paarden,
die ook betaalbaar zijn aan te
schaffen."
Overigens: voor de jaarlijkse
intocht van Sint Nicolaas levert
de Amsterdamse Manege 'het'
naar de manege om 'hun lievelingpaard.
Foto Jaap Maars

Maar ga je er op met tegenzin, dan heb je geen
makkelijk uurtje."

De Amsterdamse Manege bv is gevestigd aan de Nieuwe
Kalfjeslaan 25 in Amstelveen, tel. (020) 643 13 42.

Apetrots zijn ie op hun instructeur
even opletten want het was seconden werk. „Op Duitsland was er 's middags altijd een uitzending en op de BBC was elke avond een ruime samenvatting te zien," vertelt Gevers, die voor de
prestaties van Joop (goud en twee keer zilver) maar één woord heeft: „Fantastisch. We zijn hier
apetrots."
Maar niet alleen Stokkel staat in hoog aanzien. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Sjaak Lubbers,
die in Oostenrijk deelnam aan de WK voor gehandicapte menners. „Ook onze gehandicapte ruiters nemen gewoon aan reguliere wedstrijden deel.
Maria Gevers, bestuurslid van de VPG, is ook
Dat is een onderdeel van de integratie, die wij heel
instructeur. Ze maakt al jaren deel uit van de
belangrijk vnden," aldus Gevers.
vereniging en weet ook het een en ander over de
Zo kunnen volgende week zondag (19 november)
historie. „Het is eigenlijk begonnen met iemand
vanaf tien uur alle leden deelnemen aan de eigen
die een gehandicapte broer had. Die begon in
verenigings dressuurwedstrijden. Die wedstrijden
Bovenkerk met paardrijden en dat riep emoties
kunnen ook door toeschouwers worden gevolgd. .
op. Toch kwam er steeds meer belangstelling om
Wat speciaal is bij de VPG is de carrouselgroep,
gehandicapte kinderen te laten rijden. Daarvoor
die wordt gevormd door acht gehandicapte ruiters
was in Bovenkerk geen plaats en de club yerkasdie op muziek hun oefeningen uitvoeren. „Bij de
te naar de Gijsbrecht van Amstelmanege in
eerste WK voor gehandicapten in Assen hebben we
Ouderkerk."
een demonstratie gegeven, en in 1993 nog eens in
De VPG huurde in Ouderkerk de paarden van
de Brabanthallen. Daar hebben we veel goodwill
de manege, bouwde zelf een binnenbak, een
mee gekweekt," aldus Gevers, die de rol van de
zadelkamer en een kantine. Vooral de kantine is
vrijwilligers nog eens benadrukt.
een belangrijk onderdeel van de vereniging,
Van hen wordt veel gevraagd. Het moeten niet
omdat daar de leden voorafgaand en na afloop
alleen paardenliefhebbers zijn, maar er wordt ook
van de lessen elkaar ontmoeten.
verwacht dat ze sociaal betrokken zijn bij de ver„We kregen wel alle medewerking, maar waren
eniging. Elke zaterdagochtend geeft onze hpofdineigenlijk te afhankelijk van de paarden van de
structrice, Karin van der Velde, les voor de instrucmanege. Toen zijn we een lobby gestart om geld
teurs. Dan spreken ze ook over de aankoop van
in te zamelen voor de aankoop van een eigen
paarden."
manege. Die kans kregen we hier. Er werd een
De leden betalen een relatief laag lesgeld. Dat
stichting opgericht die de boerderij met manege
komt ook omdat ze alle werkzaamheden als vrijkocht en als vereniging huren we die nu van de
wilh'gers zelf verrichten. Daaronder moet dan worstichting. Maar de paarden en alles binnen de
den verstaan: de verzorging van de paarden, het
manege is van de VPG zelf."
onderhoud van de weilanden, de instructie en
De VPG streeft er naar om de gehandicapten en
begeleiding in de lessen en het beheer van de kande niet-gehandicapten samen van hun sport te
tine.
laten genieten. „De gehandicapten doen zo veel
Voor de ruiters geldt dat paardrijden niet alleen
De twaalfjarige Jollen rijdt geheel zelfstandig op Beauty. Door een groeistoornis wordt ze niet groter
mogelijk zelf, maar als het nodig is kunnen ze
een gezellige recreatieve bezigheid is, maar ook
dan 130 centimeter. „Op school doe ik overal aan mee en veel van mijn vriendinnen rijden ook paard.
worden begeleid," vertelt Gevers. Die begeleieen gezonde lichamelijke inspanning die je in conMijn opa had paarden en het rijden zit in de familie. Ik houd van dieren, het zijn lieve beesten en het
ding bestaat uit louter vrijwilligers. Dat geldt ook is leuk om te doen. Ik heb ook al twee keer aan wedstrijden meegedaan," vertelt ze. Haar Westerntact brengt met anderen en liefde bijbrengt voor
zadel heeft aangeaste beugels, langere teugels, maar ze geeft haar commando's met haar mond en
voor de instructeurs en fysiotherapeuten, van
dieren. Voor de gehandicapte, die veelal in het
een zweepje
wie er elke avond altijd één aanwezig is.
Folo Jaap Maars dagelijkse leven afhankelijk is van derden, bete..Omdat die vrijwilligers overdag een baan hebkent paardrijden nog iets meer. „Het vervult je
ben of nog studeren, wordt alleen in de avonduren vanaf zes tot 23 uur les gegeven. Elke les
met trots als je zelf leiding kunt geven aan een paard. Maar daarnaast heeft het ook therapeutiheeft in principe zijn eigen instructeur. Op woensdagmiddag komen voornamelijk kinderen, op
sche effecten. Het evenwicht wordt getraind, de coördinatie ontwikkeld, de ruimtelijke oriëntatie
zaterdagmiddag is het een mengeling van jong en oud. Zondags zijn we gesloten, dan hebben de en het bewegingsgevoel verbeterd en de spieren ontspannen of worden versterkt. Want een ieder
Paarden een rustdag."
die paardrijdt weet, dat een paard meestal iets anders wil dan hij. Als je zover kan komen dat je
Eén van de instructeurs heeft onlangs nog in het nieuws gestaan: Joop Stokkel. Voorheen
het paard laat doen wat je wil, is dat een grote overwinning."
Remmer, maar volgens Gevers rijdt Joop al vanaf het begin ook paard. Joop Stokkel geeft nu
zo'n twee jaar instructie, voornamelijk dressuur, maar ook wel in het springen. Zijn prestaties op De Prins Willem Alexandor Manege is gevestigd aan de Loosdrcchtdrccf 9 in Amsterdam-Zuid Oost, telefoon (020)
ae Paralympics in Sydney werden nauwlettend gevolgd, al was het op de publieke zenders wel
G97 97 01.
1ERTIG JAAR begonnen als een eenmansactiviteit is de Vereniging Paardrijden
idicapten Amsterdam (VPG) nu uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen op het
fd van paardrijden voor gehandidapten. De aan de Loosdrechtdreef in Amsterdam-Zuid
Oó£t gevestigde verenigng telt ongeveer 375 leden, van wie ongeveer de helft verstandelijk,
lichamelijk, visueel of meervoudig gehandicapt is. Ook in leeftijdsopbouw is er een zeker evenwicht: de ene helft van de ruiters is onder, de andere helft boven de achttien jaar.

Zondagochtend 19 november om half elf draait de derde film in de serie
'Nostalgie in Tuschinski'. Het is de uit 1927 Duitse futuristische film over het
jaar 2000 van regisseur Fritz Lang:

Metropolis
Een echte klassieker waar
destijds de critici niet over
uitgepraat raakten.
We zijn in het jaar 2000. De
rijken wonen in een soort uit
de naden gegroeid New York.
Vliegtuigen omzwermen
gigantische wolkenkrabbers.
Onder de grond leven en
werken de arbeiders. Zij zijn
tot slaven gemaakt van de
machines waaraan zij werkten.
Destijds schreef een reeensent van Het Vaderland over
deze film: „Over honderd jaar
UFA FtLM IM vtme,„ WK
zal men deze film nog vertoDe
nen. Metropolis is een fontoekomst volgens Fritz Lang: Metropolis
keinieuw beeld en er is niets,
wat onze vermoeide wereld
zoozeer behoeft als iets, wat innerlijk nieuw is."

Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van Tuschinski, betalen
lezers van deze krant tien gulden in plaats van 12,50 gulden.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL
Nostalgie in Tuschsinki is een
samenwerkingsverband tussen
Pathé Tuschinski, het Filmmuseum
en Weekmedia.

woensdag 8 november 2000
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KOPEN
U weet hel al precies, ia ongeveer of nog helemaal niet... wal
U in nKler geval moet weten is
dat de VBO vastgoed-Advi!
U met professionele ra
en daad bij kan staan.
De VBO VastgoedAdvist-ur staat middei
in de praktijk en kent
alle kanten van het
vak. U kunl daarvan
profiteren bij het loehen en kopen van uw
nieuwe huis...

De VBO is een bundeling van
zelfstandige vastgoedadviseurs
die zich kenmerken door
betrouwbaarheid en vakmanschop.
De onaftiankcli|ke VBO
kent een eigen
gedragscode en
tuchtcollege, alsmede gezamenlijke voorwaarden en adviestarieven.

Let daarom op dit
label: In uw eigen
belang.

Let op dit label!
UW VBO VASTGOED-ADVISEUR BIJ UITSTEK:

i
Aan- en verkoop
SL^ huur - verhuur
W^ beleggingen
Geopend ma. t/m vr. 8.30-20.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7,2041 CN Zandvoort, Tel. 023-5732630
E-mail: allround.vastgoed@worldonline.nl

In het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam
worden ernstig zieke kinderen behandeld.
De behandelingen zijn bijzonder intensief en
in veel gevallen betekent het een langdurig
verblijf in het ziekenhuis. En dat is beslist
geen pretje.
Gelukkig zorgt Emma TV ervoor dat het
verblijf van deze ernstig zieke kinderen wordt
opgevrolijkt. Er worden elke week drie
fantasierijke TV programma's gemaakt vóór
en dóór de kinderen zelf. Erydat zorgt voor
de afleiding die bikkelhard nodig is.
Maar het maken van de TV-programma's kost
handenvol geld. Terwijl dit liefdewerk sinds
jaar en dag gratis en geheel belangeloos wordt
gedaan door zo'n 50 toegewijde vrijwilligers.
Er zijn dus genoeg vrijwilligers maar veel te
weinig sponsors.
Daardoor is de bodem van de kas in zicht.
En dat zou dus kunnen betekenen dat ernstig
zieke kinderen het binnenkort zonder, hun
Emma TV moeten stellen.
U begrijpt natuurlijk wel, dat we zoiets niet
mogen laten gebeuren. Vandaar dat de
Sponsor Loterij samen met de nieuwsbiaden van Weekmedia en een aantal
winkeliers en bedrijven bij u in de buurt een
grootscheepse actie voeren. Van elk lot van
10 gulden gaat maandelijks 5 gulden naar
Emma TV. Dus sponsort u mee met zoveel
mogelijk loten, zodat Emma TV de komende
jaren geen geldzorgen meer heeft en alle zieke
kinderen hun Emma TV kunnen houden.

SLINGER OPTIEK
40 jaar optiek in Zandvoort
Grote Krocht 20A - Zandvoort

DE TROMP WINKEL
DE ORIGINELE BOERENKAAS
MOOIE RIJPE BOERENKAAS
SCHITTEREND GEDECOREERD

Zaterdag geopend
van.17.M-17.00 uut
Zondag de gehele'
.dag geopend voor
bezichtiging eigen
^ . ' .panden
•

| ALLROUND - VASTGOED - ADVIES \

8-9-2000

9 ^95

Bij aankoop van l kilo
GRATIS PAKJE SPECULAAS
Grote Krocht 3-5 - Zandvoort

brunatr Bruna Balkanende
In welk lichaamsdeel heeft men
een gat als men met geld smijt £
1
in de hand
2
in de kan
3
in de voet

Waar wordt de kaasmarkt
gehouden £
1
in Nijmegen
2
in Almere
3
in Alkmaar

Tevens verhoop en reparatie van gouden s/eraden

'Just the right Shoe

ee

20%
KORTING
op de hele
Kollektie
Winkelcentrum Jupiter
Dagelijks geopend
Haltestraat 10B - Zandvoort
0235713703

Grote Krocht 18 - Zandvoort

ALLE

KERSTKAARTEN
NU
IN DE WINKEL

Welke netel heeft een vurig
karakter £
. .
1
Roos
:
2
Brandnetel
3
Dovenetel

Welke paal komt u veel tegenzin
indianenverhalen,£„;,
l i'" ;•_',...;/
•
-i; '-S^, * *< ,* , '
,"*-»i 1 ,~% *-,,
>"'
.
1
•l
".lantaarnpaal
"/
- 7'
.,
- * -s
*"
.- .,
,2
telefoonpaal
3
totempaal ,,
1

v

%

B L O E M E N S H O P
Haltestraat 10e, 2042 LM - Zandvoort - tel.: 023-5719775

Glazenwasserij

Maak zelf je eigen
KERSTKRANS

.

• Specialiteit schoonmaakvan gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex

op elfc/ 2e/ o/rttfceï/

• Verhuur tapijtreinigers
*in de vorm van een kadobon

Tel. 57 14 764 of 06 203 616 76
Haltestraat 2D, (Jupiterpassage), 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023 - 573 22 18, Fax: 023 - 573 80 47

1 Onsje Krea

O5"(zitvanallesin)

Kransen (stro) vanaf 4L9OU
Loop gezellig binnen en geniet
Winkelcentrum Jupiter (naast Blokker)

ïk doe mee. Helpt u ook!
Wüleke Alberti
LUXE BROOD EN
BANKETBAKKERIJ

Ambassadeur Nederlandse Sponsor Loterij

Emma TV is al sinds 1981 het televisiestation van het Emma Kinderziekenhuis
AMC in Amsterdam. Emma TV verzorgt
wekelijks voor. door en samen met de
kinderen live televisie-uitzendingen vanuit
een kleine studio in het AMC. Alleen
dankzij giften kan Emma TV bestaan en
kan apparatuur vervangen worden om de
programma's vóór en dóór de
kinderen te blijven maken.

Waar zit men op als men geen
geld meer heeft £
1
op mauritius
2
op zwart zaad
3
op ijs

Paap
Grote Krocht 28 - Zandvoort

KAUWSTAAF
voor de hond
20 cm

Welke vloot overwon Piet
1
2
3

de Nederlandse
de zilvervloot
de oranje vloot

van 2,45

NU

1,50

'*LT

Bij welk feest roept men alaaf
.1
karnaval
2
pasen
3
luilak

PROEF
STOLLETJE

4,95
Potgieterstraat 24 5736957
Raadhuisplein 2
5712865
Pasteurstraat 4
5731967

Onder welk hoofddeksel zit de
thee S
,
11
een hoge hoed
'2
een muts
3
eenzonneklep

De kranten van Weekmedia zijn: Amsterdams Stadsblad - de Nieuwe Bijlmer - Nieuwsblad Gaasperdam - Diemer Courant - Buitenveldertse Courant - Amstelveens Weekblad
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Passago32-J4
ZMZKVZandvoort
Tel.nr. 023 - 571 61 78

'"S

Heeft u ook wel eens
GEEN ZIN OM TE KOKEN?
En pizza en Chinees kunt u
ook even niet zien?

Dan hebben wij de oplossing voor U.
Wij bieden nu de mogelijkheid om
al onze hoofdgerechten van onze
menukaart af te komen halen.
Gewoon lekker thuis eten zonder eerst uitgebreid
in de keuken hoeven te staan.
Als u van te voren belt, staat alles voor u klaar.
Graag tot ziens, wij staan altijd tot uw dienst.

HUOOKeRATKlinjisbexorgdvanaff25,anders 2,50 bezorgkosten
Keuken geopend van 11.00 tot 21.30 u.
Donderdags gesloten

Tafels op maat voor u gemaakt
In oud of nieuw grenen, kersen of Spaans eiken

NEDERLANDSE
Hoe heet de onverslaanbare
kleerkast uit Suske en Wiske
1
camembert
2
hammie
3
jerome

Hoe helpt u Emma TV£ * LOTERIJ

v i
Wat heeft Examen meer dan
Milaan £
1
ernmen
2
inwoners
3
ellen

U neemt minimaal i lot in de Nederlandse Sponsor Loterij
(aangeven op de antwoordbon)
. U beantwoordt de 10 vragen. Onder iedere vraag staan 3
antwoorden. Kies het goede antwoord en noteer het bijbehorende
cijfer op de antwoordbon. Tel de gevonden getallen bij elkaar op en
noteer de uitkomst in het vakje 'TOTAAL'.
Knip de bon uit en stuur hem uiterlijk op maandag in een
enveloppe (geen postzegel nodig) naar: Het
Parool/Weekmedia. Toren 10.26, antwoordnummer 10060,
1000 PA, Amsterdam. Vermeld in de linkerbovenhoek EMMA TV.
U kunt zo vaak meedoen als u wilt.

The
Music Store
Kerkstraat 8 - Zandvoort

Rozenobel Antiek
Ook voor inkoop van antiek en inboedels
Gasthuisplein 6 Zandvoort - 023-5731787
Open van 12.30-17.30 uur
Ook zondag. Dinsdag gesloten

Lampen precies op
maat gemaakt.
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de Nederlandse Sponsor Loterij waaronder de Thuisbingo van maar
liefst e'én miljoen gulden.

o Een lot kost u maar 10 gulden per maand. U doet minimaal
13 maanden mee. 50% van uw inleg komt rechtstreeks ten goede
aan Emma TV. Als u al lid bent van de Nederlandse Sponsor
Loterij is dit het moment om extra loten te nemen.

Deze aktie van Weekmedia en de Nederlandse
Sponsor Loterij loopt vijf weken lang in deze krant van
11 oktober t/m 13 november 2000. De bovenstaande
spelregels zijn wekelijks geldig. Extra kansen:
wilt u uw kansen op dit prijzenpakket vergroten, doe dan meerdere weken mee door per
keer opnieuw een lot te kopen, de vragen
te beantwoorden en de bon in te sturen.
••':• Op 29 november ziet u in deze
krant de uitslagen. Over de uitslag van
deze prijsvraag kan niet
gecorrespondeerd worden.

Als deelnemer aan deze
prijsvraag maakt u kans op schitterende
sieraden, zoals te zien op deze pagina
of een gloednieuwe Skoda Felicia ter
waarde van ƒ21.495,-!
« Verder maakt u kans op alle
maandelijkse plus wekelijkse prijzen van

DEZE AUTO WORDT U AANGEBODEN DOOR
S-Point Amsterdam tel OZO-4301710

R. Kelly
TP-2.com
********

Tien gouden sieraden met een totale waarde
van ruim ƒ10.000,- worden u aangeboden door:

SPICE GIRLS
Tevens div. verlichting o.a. Tiffany, antieke kasten, in mahonie,
grenen of eiken, nachtkastjes, kapstokken, schilderijen en veel
klein antiek

Forever

etk v\
DIAMANTAIRS • GOUDSMEDEN

ChiCJ(

Singel 320 1016 AE Amsterdam,
Tel. 020-6238125

Haltestraat 23c
ZANDVOORT
Tel. 023 - 573 30 03

November Menu:

Yi.-aag- l

een royaal 4 persoons Family-menu
voor ƒ 57,95
inclusief uw gratis dessert:
een grote pot overheerlijke
Ben & Jerry-ijs naar keuze.

^Vul hier uw antwoorden in!

\1-as§ 'l Vraag S Vraag 4 Vraag S 'Vraag (f \%aag 7 . Vraag t? Vraag 9

Vraag iü'

ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD ANTWOORD

TOTAAL

NIEUW
Smakelijke Spare-Ribs menu
incl. aardappel-salade, patat en saus
voor slechts ƒ 19,50

NEDERLANDSE

LOTERIJ
KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort

Tel. 5717093

Najaars/wlntcr
Beplanting
Bloembollen
Bemesting

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

ik sponsor Emma TV met (extra) loten, want dan heb ik meer kans op de
auto en alle andere prijzen.

Postcode:

Zandvoort
meer dan

Kruis hier het aantal lotnummers aan:

Strand
alleen!!

Lotl:

D 2 loten

D l lot .

Ik wil meespelen met de volgende lotnummers
Bepaal uw eigen lotnummer!

Aalsmeerder Courant - Uithoomse Courant - de Ronde Vener - Zandvoorts Nieuwsblad.

Lot 2:
Lot b:

—j
l

X

X

150.00.50

Adres:

EMMA TV - code 5352

!
!i

D mevrouw

Naam:

Ik speel mee voor:

D 3 loten

de heer

X

X

X

X

X

X

X

Bij elk lot voegt
de Sponsor
Loterij de drie
laatste cijfers toe.

Ik machtig u hierbij tot wcderopzegging voor minimaal 13 trekkingen (inclusief de
extra trekking) ƒ 10.- per lot per maand (totaal ƒ130,- voor een jaar) van
nevenstaande rekening af te schrijven. Deelname houdt in aanvaarding van het
reglement, op aanvraag verkrijgbaar: tel. 0900-3001400 (35 cpm).

Plaats:

(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,Geboortedatum:
(dag-maand-jaar)

tel:

Datum
Handtekening

Bon in ongefrankccrde envelop opsturen aan: Het Parool/Weekmedia, Toren 10.26, antwoordnummer 10060, 1000 PA Amsterdam. Vermeld in de linkerbovenhoek Emma TV.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.O. 730/0002/829 d.d. 19/12/1997.
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EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM

TZ^IvliTZi.
ITTf-TTpr-r" TT/it-rn

/'

^i

'

ZANUSSI14OO TOEREN
A-KLASSE
WASAUTOMAAT

ACTIE: BIJ AANKOOP
VAN DEZE MINISET EEN
SONY PORTABLE V
MINIDISC
VAN 499,4
:

•vouw-r-.-v •'.'\'

Zeer zuinig:
energieklasse A.
Diverse wasprogramma's
en extra toetsen.
Centrifugeert 1400 toeren.
ADV.JU99<U betaalt 1099,Na aftrek energiepremie:

SOIUY DHC
MD373MINISET +
MIMIDISC
Design MiniDisc/CD-systeem.
2x25 Watt, Bass Boost,
RDStuneren
UIT ONZE
uitgebreide MiniDisc
TVrRÉCLAME
afspeel-en editmogelijkheden.
Incl. 2-weg houten speakers.

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

+ bijv.
een 1000 Watt
stofzuiger
van 99r voor 1,'•-.

UIT ONZE
TV'RECLAME

r
De overheid keert een premie tot 350,- uit
als u energiezuinige (A-klasse) apparaten
aanschaft.-Bij aankoopi van 2 of meer
. :. i
A-klasse apparaten krijgt u 50;J
extra premie. Vraag naar de voorwaarden! Jj

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

u 2eartikel
voor
uiden.
Bij aankoop van artikelen vanaf 25O,kunt u nu een 2e Kombï-Kraker-artikel
kopen voor 1,-.
UIT ONZE
TV-RECLAME
ERICSSON A 2618 GSM +
CONTACT 8O
i' r
Dual Band gsm met o.a. voiceLAAGSTE PRIJS GARANTIE
dial, 3 spelletjes en grafisch
display. Nu i.c.m. 1-jarig Debitel
Contact 80 abonnement op het KPN
netwerk. Slechts 39,95 per maand
incl. belbundel van 80 minuten en
zeer veel extra's:
• 6 maanden 20,- per maand
korting
• Geen aansluitkosten
• Gratis rugzak
• Gratis extra frontje

MIELE A-KLASSE
AFWASAUTOMAAT
Energieklasse A!
Eenknopsbediening voor
6 programma's.
Beveiligd met 'waterproof'.
Zeer geluidsarm.
Turbothermic droogsysteem.
Voor 12couverts.
Besteklade.
U betaalt 1549,-.
Na aftrek
jl"
energiepremie: ' l

NU GRATIS
VOOR U AAR SUN
TABLETTEN t.w.v. 117,-

r LAAGSTE PRIJS GARANTIE/

debitel
Het Mobiele Netwerk0
van kpntelecom

BEL O2O - 35 55 355 VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE RUIM 2OO EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.

• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 <>• Gedempte Oude Gracht 5-9 O^ •
O = OOK VERKOOP PC O = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC + = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC.

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Ben jij een ongebonden man,
spontaan en niet rokend, 45+?
Heb je je verleden verwerkt en
Hoi jongens, ik ben Daphne sta je positief in hef leven?
19 en ben afkomstig uit de
Deze dame is zeer de moeite
provincie Utrecht. Ik zoek een waard! Boxnummer 270249.
fijne vriendschap. Reageer!
Boxnummer 332632.

Kennismaking
Spontane meid, kort blond
haar, bruine ogen en slank.
Hou van uitgaan, terras en
bioscoop. Reacties zijn van
harte welkom via mijn box.
Boxnummer 30S980.
Als je het leuk vindt om met
een dikke vrouw uit te gaan,
probeer mij dan eens! Ik heet
Silvia en ben de moeite echt
waard. Etoxnummer 362099.

Ik ben een jonge vrouw van
35 met 4 kindjes en zou via
deze contactlijn graag in conZijn er nog serieuze vrouwen tact komen met lieve man. Het
op de lijn? Willen die zteh dan liefst met een woonwagenbenu bekend maken. Boxnum- woner. Mijn naam is Mariska.
mer 700438.
Boxnummer 312931.

Jonge vrouw 27, 1.83 lang en
nog steeds op zoek naar die
ene betrouwbare man. Ik ga
niet over 1 nacht ijs en zoek
nu echt de ware. Denk jij via
dit nummer een begin te kunnen maken. Luister dan nu
voor meer info.
Boxnummer 302735.

38-jarige, donker blonde, goed
verzorgde weduwnaar met
een schat van een dochter
Man, 61 jaar, zoekt vrouw. van 10 jaar zoekt een leuke,
Hobby wandelen, tel. 5716222 nette, slanke, jonge vrouw
tussen de 20-35 die, net als
ons, houdt van alle leuke dingen in het leven. Interesse?
Ik ben op zoek naar een leu- Boxnummer 729480.
ke, lieve, spontane meid die,
net als ik, houdt van uitgaan, Ik ben SASKIA, gescheiden
bioscoopje, lekker uit eten en 24. Ik heb een goede baan
gaan en die een avondje op en auto en woon in de randde bank ook heel gezellig stad. Ik zoek een beetje een
vindt. Ben jij op zoek naar een nette macho met het hart op
28-jarige Schorpioen? Bel mij! de juiste plek. Boxnummer
Boxnummer 773051.
302880

Ik ben een vrouw met een
parttime baan en sinds 1 jr
gescheiden. Mijn leeftijd is 37
en zoek een gezellige vriend.
Boxnummer 201812.

• = GEEN MOBIELE TELEFONIE

Clubs en privéhuizen

Secretphone! Live afluisteren
van hete seksgesprekken.
pm 99c 0906.3203244

Nieuw! De carrousel! Vrouwen
zijn direct bereikbaar op de
lijn! 0906-81.81 (80 cpm)

DAAR KOMT DE KERSTMAN!
Wilt u dit jaar ook veel pakjes onder de boom?
Dat kan met het voeren van erotische live-gesprekken (minimaal ƒ21,- per uur). Dus dames reageer snel, voor info bel:
010-8850200 van 9.00-14.00 op ma-di-do.

Deze vlotte vrouw van 39
zoekt een leuk contact met
man tussen 40 en 50. Hobby's
muziek maken, zwemmen,
0906-lijnen
gezelligheid en warmte. Kinderen zijn geen bezwaar, ik
POSTCODE DATING!
DAMES THUIS: Kijk op
hoor graag van je!
Vrouwen zoeken snel contact. SBSôtxtpag. 745
Boxnummer 312912.
en bel 0906-1588 (99 cpm)
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Wij zijn 2 vriendinnen, Robin
Lesbitieners (18 j r) Janneke
en Petra hebben 'n speeltje! Jij
en Gloria en zoeken een leuSEKS ALARMNUMMER
ke date met 2 leuke heren. Direct lekkere livesex! 99cpm mag gluren! 0906.320.328.8
We zouden graag snel af
0906-0611
Particuliere Micro-advertenties
willen spreken dus beluister
snel wat onze bedoeling is! Oudere vrouwen. Direct Apart worden doorgeplaatst op ATS
Text.
Boxnummer 364785.
met een oudere vrouw.
0906-14.14 (60 cpm)
Micro-advertenties opgegeven
Postcode daling: vrouwen
Geen 0906 op je rekening! Bel
voor maandag 15.00 uur,
uit jouw postcodegebied!
nu
gratis
de
datinglijn
0800worden al in dezelfde week op
0906-17.17 (60cpm)
4901
(b.g.g.
010-2946123)
woensdag geplaatst.

apparaat:

kapot?
Bel Milieudefensie
i/oor liet gratis

infdrmatieblaït'
over recycling '

van apparaten:

0206262620
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens
Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de
Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.

Oplage 80.600 exemplaren

Door Stéphan Vermeulen

Eerste
elektronische
marktplaats van

D

e Mitsubishi Pajero 3-deurs straalt onverzettelijkheid uit.
Medeweggebruikers deinzen terug wanneer ze deze stoere, gedrongen 4x4 zien aankomen. Tegenliggers gaan aan
de kant, voorliggers stuiven op de snelweg naar de rechterbaan.
Een weekje dieselen met de Pajero streelt het ego van de
chauffeur.

We hebben eerder dit jaar met de
lange Pajero vijfdeurs gereden. Met
een 3.5 V6 GDI benzinemotor, een
automatische transmissie, crèmekleurig leer en houten panelen op
het dashboard baadden we in comfort en luxe. Met die terreinlimousine durfden we nauwelijks het terrein in, zo exclusief was-ie. De
Pajero met de bijzonder sterke diesel onder de kap is andere koek. De
driedeurs carrosserie toont wat
robuuster. Hij is gedrongen en lijkt
Het dashboard heeft
grove lijnen en past perfect
bij de Pajero.

bijna net zo lang als dat hij breed is.
Gegrom
Maar ook de Pajero 3-deurs 3.2 DlD GLS is niet karig uitgerust.
Airconditioning, elektrische ramen,
een CD-speler, het zit er allemaal
in. Al dat moois valt in het niet bij
de machtige turbodiesel krachtcentrale die schuilgaat onder de brede
neus. Bij het starten maakt de
motor al met een luid gegrom duidelijk dat hij sterk is. De zelfontbrander levert 163 pk en een koppel van 373 Nm. Bij 2.000 toeren
voel je een geweldige trekkracht
loskomen. Na vijftien kilometer
gereden te hebben, de Pajero was

net op bedrijfstemperatuur, gingen
we in een bocht vol op het gas
staan. In de tweede versnelling
brak de achterkant fors uit. Alsof je
in een sportauto rijdt. Als de SS4-II
vierwielaandrijving uitgeschakeld
is, drijft de motor de achterwielen
aan. Op een nat wegdek staat dat
garant voor een hoop lol. Maar
beter is het om onder zulke
omstandigheden de keuzehendel
voor de 4x4 in de stand 4H te zetten waarbij de trekkracht naar alle
vier de wielen gaat.
Je staat versteld wat zo'n Pajero
allemaal kan. We konden het niet
laten om even een zwaar terrein in
te duiken. In de stand 4LLc van de
vierwielaandrijving is de trekkracht
enorm. De Pajero klautert tegen
steile hellingen op. We zien alleen
nog de gigantische neuspartij, verder kijken we in het blauwe weg.
De Pajero geeft geen krimp. Ook

start

niet bij afdalingen waarbij een gordel om echt noodzakelijk is om te
verhinderen dat de inzitten voorovervallen. Zo'n terreinbeul geertje
echt een onoverwinnelijk gevoel.

TradingCars.com is de eerste
virtuele marktplaats die autodealers over de hele wereld in
staat stelt on line zaken met
elkaar te doen. Het Nederlandse
Cap Gemini Ernst & Young bood
de ondersteuning bij hel ontwerpen en opzetten van de site.
TradingCars.com wil de wereldwijde e-marketplace worden
voor bedrijven die opereren in
de internationale handel in personenauto's. TradingCars.com
wil een transparant en open
handelsplatform bieden met
aan- en verkoopmogelijkheden
voor alle betrokken partijen.
Daarnaast moeten extra diensten als vervoer, inspectie en
verzekeringen deel uit maken
van het totaalpakket voor de
professionele autodealer.

Zelfdragende carrosserie
Maar een auto die dermate goede
terreincapaciteiten heeft moet ook
op de openbare weg tot zijn recht
komen. En het overgrote deel van
de kopers gebruikt de auto louter
voor asfaltwegen. Bijvoorbeeld
voor het trekken van zware aanhangers. De Pajero is op de snelweg menige middenklasser de
baas. De trekkracht in drie, vier en
vijf is fors. Mensen verkijken zich
daarop. De Pajero heeft een zelfdragende carrosserie. Het koetswerk en het chassis bestaat uit één
geheel Dat is vrij uniek voor een
terreinauto. Dat deze. constructie
zijn vruchten afwerpt komt naar
voren in bochten. Hij helt voor een
4x4 niet al te veel over. In de Pajero
3.2 DI-D is het lang uit te houden.
Ook voor achterpassagiers. Door
zijn breedte biedt de achterbank
met gemak plaats aan drie volwas-

senen. En dan nog is er aan weerszijden van de bank een armleuning
met bekerhouders. Maar dit impliceert wel dat de bagageruimte
beperkt is.

De 3.2 DI-D krachtbron
blinkt uit door trekkracht.

De Mitsubishi Pajero heeft een vrij
lange versnellingspook. Daarnaast

Honda test airbag
zit het kleine pookje waarmee je de
aandrijving regelt. Tussen twee- en
vierwielaandrijving kan met dit systeem al rijdend overgeschakeld
worden, zonder de koppeling in te
trappen.
De Pajero met 3,2-liter dieselmotor
is een geweldenaar. Met deze auto
kan je bijna elk terrein in en vele
aanhangers krijg je van zijn plaats.

De Pajero driedeurs
oogt wat gedrongener en
krachtiger dan de
langere vijfdeurs.

Het aanhangwagengewicht dat de
Pajero mag trekken bedraagt maar
liefst 2.800 kg. En nu de auto op
grijs kenteken leverbaar is kan hij
eveneens veel lading vervoeren.

SPECIFICATIES:
BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:
Motortype:

viercilinder
turbodiesel met
zestien kleppen
Cilinderinhoud: 3.200 cm3
Vermogen:
165 pk bij
3.800 tp.m.
Max. koppel: 373 Nm bij
2.000 tp.m.
Acceleratie:
11,5 sec. van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
170 km/uur.
Gem. verbruik: 9,5 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 96.495,-

ABS
Airbags
Airconditioning
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte/lengte verstelbaar

voor motorfiets
Motorfietsen worden steeds
veiliger. In het kader van het
Advanced Safety Vehicle-project besteedt Honda veel aandacht aan de veiligheidsvoorzieningen van motorfietsen. Hierbij
komt de kennis uit de automobielbranche goed van pas. Zo
werkt Honda onder meer aan
een speciale motorfietsairbag.
De airbag absorbeert de schokenergie die bij een frontale aanrijding op de motorrijder wordt
gericht. Hij vermindert de snelheid waarmee de rijder op de
motor wordt geworpen en
beperkt daarmee het letstelrisico. Honda heeft verder een speciale helm, een communicatiesysteem, een gasontladingskoplamp en tubeless banden ontwikkeld.

Wordt u de volgende Postcode Loterij miljonair?

Doe mee
Miljoenenj

Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen!

Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 (99 cpm)
Belprijzen van deze week
• Present Time
projectieklok
• Bosch Dremelset
• Psion organizer
• Grundig DVD speler
• Rally rijvaardigheidscursus

In de wekelijkse PostcodeStraatprijs is deze week in Mijdrecht in totaal
625.00O gulden gewonnen!
Pak met de bon uw kans op
alle miljoenen in de Postcode
Loterij! Want het zal u maar
gebeuren dat er miljoenen op
uw postcode vallen. Iedereen
in de buurt heeft prijs...maar
u niet! Want u heeft geen
loten gekocht. Aarzel niet langer, vul vandaag nog de bon
in en doe hem meteen op de
bus. Want de PostcodeKanjer die volgende maand
gaat vallen staat op

Tijdelijk bij elke Jeep Cherokee:
Timberland® Adventure Jack.
Jeep Cherokee en Timberland: twee Amerikaanse
(opmerken, één gedachte, één spectaculaire actie!
Dit jack is tijdelijk gratis voor iedereen die een Jeep
Cherokee aanschaft. Overigens bestaat ook de
mogelijkheid om andere Timberland artikelen uit
te kiezen voor een tegenwaarde van f 2.000,-.
Deze speciale actie loopt tot en met 28 februari 2001.
Dus 'hit the raad' en ga naar onderstaande Chrysler
Jeep dealer voor een proefrit!

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

, ik wil kans maken op alle prijzen van de Nationale Postcode
lx loterij, inclusief de Postcode-Kanjer van minstens 37,2 miljoen, de
«v *Jackpot tot 21 röiijoert, «Sa Straatprf|2eri en de Lingoprijzen. Hiermee
| •• steun ik 28 goede doelen.

*^-Uv > v
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^*v?

*
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Xv\-> v. v \\

*

\>\

*

D 3 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
D 2 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
D 1 lot
af 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar

A.it.b, <fl*><r«uzs«srtwt#sen<?n vertier in vutten in ôfofcteftérs. Deelname houdt in
tanvMttting van het reglement, opa«nvraag verknigtwaf t»i (.etfensorvfo?, tet,
l ••psap-sapTsapfssrepm/.

Ï

x

v*

"*

>

'

, \ Ik môchitg u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand
. l ^ dé inleg voorde maandelijkse trekking en eenmaa! per jaar voor
^da Extra Trekfcfng van nevertstaa nde rekening af ts schnj ven .

w

*~~

x

NATIONALE
Informeer bij uw Chiyslcr Jeep dealer naar liet speciale Jeep Cherokee model (vanaf f 83.785,-). Prijs incl. BTW, af importeur, excl. kosten rijklaar
maken en verwijderingsbijdrage. Hel vuor meer informatie DaimlerChrysIcr Nederland B.V.: 0347 - 36 34 00. DaimlerChrysler Nederland H.V.
behoudt zich hel recht voor deze actie voortijdig te veranderen en/of te beëindigen. Internet: www,clirysler.nl

3641 LL
in Mijdrecht
25 winnende Soten

Wijkcode7622
voor elk Bot

1654 winnende

en voor
3641 LL O59

lotnummers

extra: een BIVll/V!

w^ïZetfouten voorbehbuden-*i<3fi*

.IK. WORD POSTCODE-MILJONAIR!

•

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

37,2 miljoen. De PostcodeJackpot staat deze maand op
8 miljoen en kan oplopen tot
21 miljoen. En u pakt dan
meteen uw kans op alle
Lingoprijzen tot 6 miljoen.
Als dat geen prachtige
kansen zijn! Dus doe mee
aan de Miljoenenjacht!

Postcode 7622 XW
'm Borne, Overijssel
11 winnende
lotnummers
waaronder
één miljonair

D de h eer

D mevrouw

Naam: ...
Adres: .
Postcode:
Plaats:

.

(Post)bank
nummer:
Bet mij bij een prijs
tovan ƒ 10.000,.
Datum:
Handtekening:

150.00.11

L O T E R !J
WWW.POSTCODELOTERU.NL

I1 '(>«tatertjIs goedgekeurd door <te Staatssecretaris van Justitie
, t9/l2/1997.

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode toterij. Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.
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SENSp(^E|iAGTIE BIJ AUTO VEENEMAN & VROEGOP

NU 1 JAAR OF 20.000 KM GARANTIE
+ 1 JAAR GRATIS WEGENBELASTING
ffi jaar gratis pndërhMd volgens ondèrhoudsschema)

auho i/ecnemsn E
AMSTERDAM ZUID OOST:
Schepenbergweg 43
telefoon 020 - 691 02 01

f
j l

Micra 1.0 GL 3drs, D.Groen, 01-'99, [
strjurbekr., 45.000 km. etc.
f. 17.995Micra 1.3SEaut. 3drs, Zilver, 09-98, E l
Airco etc. 34.000 km
f. 24.995,-1
Micra 1.3 Challenge 3drs, Yellow,
i
11 -'99,7.000 km. stuurbekr.
i
l.m.-velgen, etc.
f, 23.995,-1
Almera 1.6 SLX 4drs, D. rood, 04-'98, B
34.000 km. Stuurbekr. etc. _ f. 26.395,- '
Almera 2.0 4drs, Invitation Diesel , |
D. blauw, 11 -'99,44.000 km. Stuurbekr. E
l.m. velgen
f. 31.995,-1
I
Almera 1.4 5drs Pulsar, Zilver 10-'97,
40.000 km. Stuurbekr. etc. _ f. 24.995,- l I
Almera 1.4 Sport 3drs, Dnkr blauw, i l

WROEGOP

auho i/cenemsn • auto i/eeneman

AMSTELVEEN:
Bovenkerkerweg 5-9
telefoon 020 - 641 08 18

WEESP:
Hogeweyselaan 207
telefoon 0294-480041

bij aanschaf van een Nissan Micra* (v.a. F. 21.495,-) een Nissan Almera* (v.a. F. 31.990,-) of een
Nissan Primera* (v.a. F. 40.425,-) voor respectievelijk f. 1.000,- / F. 1.500,- of F. 2.000,- aan
accessoires cadeau.

NISSAN. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE.

B

AMSTERDAM OOST:
Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51

Micra 1.3 GX Sdrs, Groen, 04-'96
74.016 km.
_-__ f.16.250,-

l Nissan 100 NX 1.6 16V, B. Rood, \|Almera 1.4 Sdrs, Pulsar, Blauw,
05-'97,53.000 km
f. 25.995,dec 1992,105.000 km
f. 13.995,Nissan Micra 1.3 GX Automaat,
l Almera 1.6 4drs, GX+, Blauw,
Micra 1.0 Inv, 3 drs, Groen, 02-'97,
01 -'98, 25.000 km ___ f. 25.995,30.730 km
f. 16.995,Blauw Met, 1998,15.000 km. l. 21.995,- l
Ahnera 1.6 4drs GX, Groen, 04-'98,
Nissan
Micra
1.0
Automaat
3drs,
'
21.000 km
f. 25.995,Micra 1.0 GX 3drs, Groen 05-'97
• Almera 23.Q Sdrs, Luxury, Zilver,
25/»14km
f. 16.995,- l Zwart, 32.000 km., Stuurbekr.,1997,
f. 78.995,-1 04-'00,13.000 km
f. 47.995,Almera 2.0D GX 4drs, Do.Rood, 06-'98, l
Nieuwste model 2000!!!!!!
120.320 km
f. 23.995,- | Nissan Micra 1.3 3 drs GL, D.groen j
Almera 2.0D 3drs GX, Groen, 11-'98,
metal., 40.000 km., Stuurb.,_ f. 78.995,f. 29.995,Almera 1.6 GX 4drs, Blauw, 03-'99,
I Fiat Punto 55 SX Fortuna, Blauw, j I 24.000 km
200SX 1.8 3drs Turbo, Rood, 07-'94,
24.934 km
f. 29.995,1998,49.000 km
f. 76.995,-j 102.500 km
f. 19.995,Almera 1.8 Sport Plus 3drs, Blauw,
l Nissan Sunny Sdrs 1.4 Clair, Zilver I Sunny 2.0D Wagon LX, Groen,
04-'00,5.600 km
f. 37.495,met Stuurbekr. zonnedak, 1995,
. 12-'97,102.000 km
f. 21.995,Sunny 1.4 3drs, XI, Zilver, 11-'93,
77.000 km
f. 14.995,Almera 2.2 Di Luxury Sdrs, Silver,
j
80.000
km
f.
14.995,04-'00,5.126 km.
f. 44.995,Nissan Sunny 1.6 16V 4drs LX,
j
09-'99,12.200 km. veig.Sprtuiti.Airr1. 29.995,- {
I Micra 1.0 Sdrs, LX, Silver, 09-'94,
'
D.grijs,
1994,84.000
km.
Stuurbekr.,
Primera 1.6 LR 4drs, D.groen, 06-'94,
Almera 1.4 LX Sdrs, Rood,06-'98.
88.000 km
/. 73.995,__
f. 14.995,-1
f. 22.995,141.000 km,stuurbekr,etc._ f. 12.995-1 l 33.786 km
Micra 1.0 Sdrs, S, Blauw, 03-'95,
Nissan Primera 1.6 16V Station
Primera 1.6 LX 4drs, B.Rood, 09-'94, E Primera 2.0 Inv. 4drs, D.Rood, 05-'93
50.000 km
f. 15.995,BI./Gr., 1995,80.000 km., _ f. 20.995,- I Miera 1.0 Sdrs, Clair, Groen, 04-'97,
Stuurbekr. etc.
f. 14.995- i l 84.284 km
f. 14.995,Nissart Almera 1.6 16V Sdrs, B.Rood, ~ 19.000 km
f. 17.995,Primera 2.O Invitation Sdrs, B.rood,
Micra 1^ Sdrs, GX, Rood, 04-'98,
1997,58.000 km., trekhaak, airco, etc.
09-'96,80.000 km. Stuurbekr.,
l I Primera 2.0GX, 4drs,Blauw, 02-98,
27.888 km
_ f. 32.995,50.000 km
•
f. 18.995,f. 25.995,l.m.-velgen,etc
f. 20.995-1
Micra 1.0 Sdrs, LX, Zilver, 09-'94,
Nissan Primera 2.0 SRi 4drs,
Primera 2.0 GX Sdrs, Bleu, 1997,
• Primera 2.0 Trend, Sdrs, Groen, 11 -'98,
88.000 km
f. 13.995,f. 32.995,- . Purp Blauw, 1994, 28.000 km,
90.000 km. Am», stuurt*.
f. 26.995-. 11.246 km
Maxima 2.0V6 4drs, SE, Groen,
l.m.-velgen, airco, etc.
f. 22.995,Primera 1.6 SI Sdrs, Bronze, 01-'98, l Primera 2.0 Sport M6, Sdrs, Silver,
09-'98, 38.000 km
f. 47.995,58.000 km. Zeer compleet heel appart f. 32.995,- I
Nissan Primera 1.6 GX Sdrs, Zilver
04-'00,10.268 km.
f. 52.995,Primera 1.6 4drs, LX, Rood, 11-'94,
1
125-000
km
f.
16.995,Primera 2.0 Sport M6 Sdrs, M.red, '
Met, '97,60.000 km, Airco, trekh.,
, Primera 2.0 SLX, 4drs, Groen, 06-'98,
Primera 2.0 4drs, SE Aut., Blauw,
01-'00, 6500 km. Voor do liefhebber f. 57.995,- l 14.396 km
spoiler,
f. 26.995,f. 34.995,04-'96,51.000 km
f. 24.995,Maxima 3.0 V6 SE Autom., Zilver m, E
Nissan 100 NX 1.6 16V, Sport+,
Primera 2.0 Sdrs, Invitation, Groen,
05-'98, 55.000 km. Uwr.AI.rm etc. f. 54.995,- \ 1 Mazda 323 F 1.6 GLX, Rood, 06-'95,
Purp Blauw, 1994,92.000 km,
05-'96,60.000 km
f. 21.995,76.045 km
f. 74.995,Maxima 2.0 SE 4drs, D.blauw, 01-'96,
l.m.-velgen, Targa dak, etc. _ f. 19.995,- . Primera 2.0 Sdrs, GX, Grijs, 10-'96,
69.000 km, zeer compleet
f. 34.995-E I Patrol 2.8 GR Sdrs, Zwart 08-'96
\ Ford Mondeo 1.6 16V Sdrs CLX,
42.000 km
f. 24.995,f.42.500,Sunny 1.6 LX Wagon, Donkergrijs,
E 72.040 km
Primera 2.0 Sdrs, GX, Groen, 03-'97,
Rood, 1996,105.000 km, Airco, etc.
11-'97, Stuurbekr. etc.
f. 22.995,- \
f. 25.995,l
f. 13.995,- l 55.000 km
' Maxima QX 2.0 SE autom. Sdrs,
Primera 1.6 4drs, GX, Rood, 01 -'98,
Almera 1.6 SLX Sdrs, Metallic, 12-'96, . Brown, 03-'99,16.400 km.
f. 57.500,- . Nissan Almera 1.4 16V GX 4drs,
119.000
km.
f.
29.995,39.000 km. zeer compleet
f. 77.995,-!
Rood, 1996, 62.000 km, Airco, StuurPrimera 2.O Sdrs, Sport CVT MS,
Informeer ooK naar onze andere E Ford Escort 1.6 CTX Autom., Zwart,
bekr.,
etc
f.
20.995,01-'97 85.568 km
f.19.500,| Groen, 04-'00,12.500 km _ f. 51.995,occasions, keuze uit ± 60 stuks!! *

I
I

I
1

Alleen bij Autobedrijf Veeneman en Vroegop ontvangt u t/m 30 november a.s. (registreren in 2000)

l

I
I
I

I

•MITS UIT VOORRAAD LEVERBAAR. CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL. BTW EN BPM EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN.

suto s/eenemen

Auto Veeneman
Schepenbergweg 43
Amsterdam Zuidoost
Tel. 020691 0201
Polderweg 104
Amsterdam Oost
Tel. 020 665 05 51

AUTOM OBIELBEDRIJF

Hogeweyselaan 207
Weesp
Tel. 0294480041
Bovenkerkerweg 5-9
Amstelveen
Tel. 020641 08 18

Met 1 jaar of 20.000 km off ïcïal dealer garantie!
• Alle ü-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd

Quality-Line Occasions
B
Afef 1 jaar of 20.000 Kilometer '
Official Dealer-Garantie!

NISSAN]

- ••_• ^

nrm- • i

-*

24-Uurs Nissan Alarm Service
• Gratis Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel!

Volvo Nederland Personenauto B.V., Postbus 16, 4153 ZG Beesd, (0345)6888 88. Volvo S60 vanaf € 30.360,-/ ƒ 66.904,64. Consumentenprijs incl. BTW, excl. € 385,-/ƒ, 848,4,3 kosten rijklaar maken, € 51,05 / ƒ 112,50 kentekenkosten en € 68,07 / ƒ 150,-verwijderingsbijdrage.
Wijzigingen voorbehouden. Leasetarief Volvo S60 vanaf €675.- / ƒ 1.487,50 p/rnnd, excl. BTW, op basis van Full Operational Lease, 48 maanden, 20.000 km p/jaar excl. BTW, excl. brandstof. Volvo Lease: (0345) 68 87 80 (tijdens kantooruren). Afgebeelde auto is uitgerust met één van de VoIvo-LineS.

Gcm. Zandvoorl
Swalucstraai 2
2042 KBZandvoorl
TEKST : Al'd. Archief
bc/., w i j k 2042/7

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

/oensdag 15 november 2000
Datum
16 nov
17 nov
18 nov
19 nov
20 nov

21 nov
22 nov
23 nov

HW

LW

06.16

01.46
02.25
03.26
04.14
06.20
07.50
08.56
09.46

07.08
08.05

09.14
10.30
11.39

00.14
01.20

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 46, oplage 5.425 Editie 17

HW
18.31

LW
14.10

19.21
20.29
21.55
23.10

15.06
15.50
16.56

12.45
13.39

'Alsof ik tegen
zware stroom
modder inroei'

18.14
19.46
20.35

Los nummer 2,10 gulden

Geen succes
En verder:
Naar
huisarts
voor
:.
na kantoortijd
volleybalteams
en in weekend
van S porti n g OSS Pagina 3
DEZE WEEK:
16 PAGINA'S
Sport
••';-'. • '••'•:

21.34

l! :'

'^ "

Maanstand: LK za 18 nov 16.25 uur.
HW: do 16 nov 18.31 uur, + 125 cm NAP.
LW: di 21 nov 19.46 uur, - 66 cm NAP.

Pagina
3
9

<

'
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„De Grote Krocht is
een gezellige straat
zodat boodschappen
doen vaak langer
duurt"

'' '
;

-"

Pagina 5

evige regen laat
iandvoort schrikken
[ZANDVOORT - „Niemand
il toestanden zoals vorig
•ar," aldus een opgeluchte
[ethouder Marijke Herben.
Iet de volgelopen kelders
bn vorig jaar nog vers in het
bheugen, hield Zandvoort
jijdag haar hart vast uit
•ees voor weer een 'watersaodramp'. Maar het ziet erlar uit dat de getroffen
aatregelen om de watero:rlast te bestrijden effect
;bben gehad.
De telefoons in het Huisartn Centrum Zandvoort hebin roodgloeiend gestaan omlat ouderen belden dat ze
foor de schrik van de enorme
Bliksem hartkloppingen kre;n. Ondermeer de Haarlemlerstraat, de Kostverlorenraat en de Koninginneweg
:pen onder omdat de riolen
t vele hemelwater niet meer
mkonden.
Tevens waren de veldjes van
; volkstuintjes en de sportilden ondergelopen. Ook bij
:t asiel was het een beesten3el van drijvende drollen
)or de overloop van drie
oolputten.
De brandweer heeft een reilrechte ramp gelukkig kunen voorkomen. Echter grote
rerstromingen,
waarbij
uiprulmtes, kelders en wongen zijn ondergelopen, heb:n zich niet voorgedaan.
Toen de nood hoog was heben de provincie, het hoog-

heemraadschap en de gemeente besloten de afyoercapaciteit van de persleiding van
Zandvoort naar Haarlem te
verhogen van tweehonderd kubieke meter per uur naar zeshonderd.

Extra pompen
biedt
uitkomst
„Over een paar weken gaan we
in de effluentvijver bij het circuit in Noord een gemaal bouwen. Hierdoor pompt de vijver
zich nog leger zodat er bij een
volgende regenbui nog meer
capaciteit is," aldus Cees de
Booy, projectleider bij het
Hoogheemraadschap
van
Rijnland.
Mocht de hevige regenval
wel gaan escaleren tot een
ramp heeft de gemeente van
tevoren bij de provincie

ZANDVOORT - D66 maakt
sinds vorige week dinsdag bij
het vaststellen van de begroting geen deel meer uit van de
coalitie. Eenmansfractie Han
van Leeuwen stemde tegen de
begroting en ziet het als verraad naar zijn partij als hij het
gevoerde beleid van het college blijft steunen. Hij verwijt
het bestuur met al haar projecten te hoog van de toren te
blazen en vindt het onjuist te
bezuinigen op de sociale voorzieningen: „Die verantwoording kan ik niet nemen."
Ook Gemeentelijke Belangen Zandvoort (GBZ) en ouderenpartij AOV/55+ stemden
tegen de begroting, waarin
met name wordt bezuinigd op
de sociale voorzieningen en
het openbaar groen. „De BV
Zandvoort ligt op zijn kont"
verwoordde Michel Demmers
de gevoelens van GBZ. CDA,
PvdA, WD en SP stemden
met een ruime meerderheid
voor. Het viel Van Leeuwen tegen hoe door niemand in de
raad op zijn besluit werd gereageerd. „Het verbaast mij dat
ik helemaal geen reactie krijg.
Maar dit bevestigt voor mij dat
ik de goede keuze heb gemaakt."

•»'#«fê
« *4I« K* *Ya
i«f> ,

^*fieiJf-i ,'v.
" iAyjio&ifci
'Sfn $£«&.'*w

zie ook pagina 3

Mevrouw Liefhebber (links) en meneer Liefhebber zijn geschokt door de enorme muur die zij voor hun raam hebben gekregen
Foto Karin Schut

ADVERTENTIE

'Het lijkt wel de Berlynse muur'
Door extra
veel water af
te pompen
richting
Haarlem,
kon
Zandvoort
het nog
enigszins
drooghouden
dit weekend
Foto Karin
Schut

ZANDVOORT - De heer en
mevrouw Liefhebber zijn er
geschokt en overspannen
van. Vanuit het niets is langs
hun flat aan de WiUem Gertenbachstraat in Park Duijn-,
wijk begin deze week een
grote witte betonnen muur
herrezen van zeker vier meter hoog. „Toen ik 's ochtends wakker werd, keek ik
door mijn raam naar buiten
en toen stond het er ineens,"
zegt Martha Liefhebber.
„Wij wisten niet dat deze
muur hier gebouwd zou worden, anders hadden we deze
flat zeker niet genomen," zegt
Martha Liefhebber radeloos.
De muur is bedoeld als keerwand waarlangs een trap ge-

bouwd wordt richting station.
„De mensen lopen voor hun ramen en kunnen zo naar binnen
gluren," zegt omwonende
Hannie Sluiter vol medelijden.
„Het lijkt wel een Berlijnse
muur."
Inmiddels is er al een brief

vervelende zaak voor meneer
en mevrouw Liefhebber maar
wijst toch op de eigen verantwoording: „In alle redelijkheid:
de mensen hadden er zelf van
op de hoogte kunnen zijn. De
gemeente heeft al die tijd de
informatie beschikbaar ge-

Bewoners Gertenbachstraat verrast
door minstens vier meter hoge muur
geschreven aan Burgemeester
en Wethouders, woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht (EMM) en het Bouwfonds, waarin de bewoners en
ook de medebewoners hun beklag doen over de muur.
De gemeente vindt het een

steld in zowel de bouwtekeningen als de maquettes. Het is
hun eigen plicht van die beschikbare informatie gebruik
te maken," aldus gemeentewoordvoerder
Ton
van
Heemst.
Ook de bewoners in de koop-

huizen naast de flats zijn niet
blij met de muur. Zij zijn bang
dat de waarde van hun huizen
hierdoor daalt.
Van Heemst: „Het is belangrijk dat meneer en mevrouw
Liefhebber elkaar niet al teveel
opfokken en goed om hun gezondheid denken. Het is nu lelijk want het is werk in uitvoering. Laat de mensen even geduld hebben totdat het af is.
Als ze dan nog niet tevreden
zijn met het resultaat raden wij
ze aan contact op te nemen
met hun woningbouwvereniging. Dan kunnen we altijd nog
kijken."
Toch nemen de bewoners
geen genoegen met deze woorden. Als er niets aan gedaan
wordt, dan zijn ze van plan een
kort geding aan te spannen.

ADVERTENTIES

CENSE&
NVM
UAKELMfl

\LlNGEN

Malse "Runder-

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 71S • FAX 023-5 715 747

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

l kilo-

CbateauëriancC

15.

Grote Krocht 7 - 023 571 90 67

Jk. m*
OPEN DAG 25 NOVEMBER

~

10.00 -13.00 uur
Wtbautstraat S4

Klassenassistent is extra paar handen voor meesters en juffen
'I

K KAN niet zo goed tegen gezever; ik steek liever de handen uit de
mouwen," zegt Irene van der
Berg. Zy is de eerste officiële
'klassenassistent' op de Nicolaasschool.
Grote klassen, weinig onderwjjzend personeel en daarbij
dan nog eens alle organisatorische rompslomp naast het lesNelKerkman geven zelf: meesters en juffen
raken overbelast. Het ministerie van Onderwijs heeft daarADVERTENTIE
om meer geld vrij gemaakt
voor ondersteuning van de
leerkrachten, zoals het klassenassistentschap. De NicolaasUitgeslapen
school heeft dit jaar Irene van
der Berg naast juf Anita MoleZandvoorters
naar aangesteld bij groep 3.
Deze week in onze
Irene was al bekend op de
krant de knal-aanschool waar zij als peuterleidster verbonden is aan het 'opbiedingen van de
stapje'. Daarnaast begeleidt
ze sinds twee jaar buitenlandse leerlingen op de school met
taalachterstand.
Oorspronkelijk komt ze uit
de zwakzinnigenzorg. „Ik
werkte graag met dat soort
mensen. Ik vond het geweldig
op zaterdag 18 nov.
als ik het voor elkaar kreeg dat
v
gedragsmoeilijke mensen niet
an 09.00 - 11.00 uur
meer agressief reageerden en
contact gingen maken. Ik kon

Vroege
Vogel Actie

rug toe

Noord-Holland verzocht om in
geval van een calamiteit water
weg te pompen naar de duinen. De provincie gaf toestemming het lozen van water in
natuurgebied als laatste redmiddel te gedogen. Gelukkig
bleek dit later niet nodig.
Wethouder Marijke Herben,
politiek verantwoordelijk: „Ik
heb thuis mijn oude kloffie en
rubberen laarzen aangetrokken om overal te Idjken hoe het
ging. Ik heb een spannend
weekend achter de rug. Het afgelopen jaar heb ik me sterk
gemaakt om een pakket maatregelen te realiseren waarmee
we calamiteiten zouden kunnen voorkomen. Niemand wil
de toestanden zoals vorig jaar.
Toen was er dreiging van een
regelrechte watersnoodramp.
Gelukkig waren we er op tijd
bij en hebben we een ramp
kunnen voorkomen."
Vorig jaar moesten er op diverse plekken zandzakken gestapeld worden om te voorkomen dat het water woningen
binnenliep.

olgens
T olgens mij is het nog nooit
voorgekomen, dat in één
eek tijd de Haarlemmerraat tot twee keer toe blank
?eft gestaan. Smerig rioolwaT borrelt uit de putdeksels
Tüioog. In het vieze water
warrelt wc-papier sierlijk in 't
md en een inlegkruisje doet
'olijk mee.
De straat is dit keer op tijd
'gezet dus ik hoef mijn gepare auto niet te verplaatin. Er zijn namelijk altijd au>mobilisten die met veel pleer een extra dot gas geven.
e snappen niet dat daardoor
et rioolwater in mijn auto techt komt.
Het onder water lopen van
raten is een vertrouwd beeld
i het dorp. Het hoort er geoon bij. Oude Zandvoorters
:rtellen smakelijk hoe ze met
pn bootje door de Halteiraat hebben gevaren. Zelfs
weet nog dat ik via tuinen
par school moest omdat de
plengde Haltestraat weer
Pns blank stond. Er is in al
ie jaren nog niet veel veranAlleen de oude kern van
et dorp heeft nu geen water'erlast meer. Dat is het enige
ositieve van 't hele verhaal.
Toch vraag ik me af waarom
e straten nog steeds na verbillende, dure aanpassingen,
!'j een simpele bui weer onder
fwnen lopen? Is de vernat[ng van de duinen de oorzaak
n kan daarom het water niet
[eg? Een oplossing is er na jaPnr kletsen nog steeds niet.
! ger, het gaat de inwoners
m Zandvoort in de toekomst
°g meer geld kosten.

D66 keert
coalitie

schrijven, lezen en rekenen,
ook weer zo'n enorm veranderingsproces."

Irene van der
Berg is
klassenassistent voor
groep 3 van
de Nicolaasschool
Foto Karin
Schut

voor een gedeelte zorgen voor
zo'n veranderingsproces," vertelt ze enthousiast. „Maar het
werk was niet meer te combineren met mijn gezin."
Als klassenassistent is ze
het 'extra paar handen' van de
onderwijzer, zoals ze zelf zegt.
Bijna elke ochtend leest of
schrijft ze met de kinderen,
die voor het eerst opgedeeld

zyn in drie niveaus naar de
nieuwe methode 'de leesujn'.
„Sommige kinderen vonden
het wel gek om hun oude peuterjuf nu ook terug te zien op
de 'grote' school. Ze moesten
wel even wennen om behalve
naar hun 'echte' juf nu ook
naar nuj te luisteren. Maar dat
is nu allemaal alweer gewoon,"
lacht ze.

„Ik vind dat ik de leukste
leeftijden van kinderen meemaak, de peuters en de zes- en
zevenjarigen. Beide groepen
maken zo'n ontwikkeling door
in een paar jaar. Peutertjes komen als ze twee jaar zijn aan
de rokken van hun moeder
binnen en gaan als redelijk
zelfstandige kleuters de deur
uit. En in groep drie leren ze

Naast haar diverse werkzaamheden als assistent, peuterjuf en taalbegeleider, heeft
Irene kans gezien om een studie pedagogiek in Amsterdam
te gaan volgen. „Ik doe de studie niet om per se pedagoog te
worden. Ik wil gewoonweg
meer weten over bepaalde zaken die betrekking hebben op
waar ik nu mee bezig ben. Tot
nu toe gaat het leren me goed
af."
„Het probleem is dat ik zoveel dingen leuk vind om te
doen. Ik vind biologie bijvoorbeeld ook heel interessant,
misschien studeer ik wel door
tot ik 65 ben," oppert ze vrolijk.
's Woensdagsmiddags is ze
terug te vinden op het voetbalveld in een heel andere
hoedanigheid, namelijk als
trainster van de F-jes van SVZandyoort. „Ik ben gewoon
praktisch ingesteld. Myn
zoontje traint ook mee, nou
dan kan ik beter meehelpen
met de oefeningen dan een
beetje te gaan staan blauwbekken aan de kant," legt ze
bescheiden uit.

die knu t moet ik

?
hebben.
Omdat ik graag wil welen wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik hel
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halljaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 6-1.00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA R " 7 1 n^7l
Amsterdam. U hoeft geen posteegel te plakken.
' 'u ' '
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woensdag 15 november 2000

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

Hans
18 november
40 jaar!
Gefeliciteerd,

LET OP ONZE SINTERKLAAS
KLEURWEDSTRIJD

je familie

IN DE KRANT VAN 22 NOVEMBER A.S.
Quaiiel tu auras lionne Ie mcilleur
de tm-même,

tu seras, a ton tour, heureux
en [irofondcur
Verdriclig, maar dankbaar vooi alles, geven wij U
kennis van het ovei lijden van onze zeer geliefde en
geestige mama, schoonmama en oma zee
Haar warmte en wijsheid /uilen altijd bij" ons blijvcn

Johanna Maria Lebbink-Exmann
weduwe van Herman Johan Lebbink
•A- 15 juni 1920
f 8 november 2000
Soest
Rulh A Stam-Lebbink
Willem Stam
AitliurenTimo
Brussel
ChnstiaanJ H Lebbink
Annemie Lebbink-Vlaeminck
Xanderen Diederik
Zandvoort, 8 november 2000
Correspondentieadres
Gcrnt van der Veenstraat 28
3762 XL Soest
Baron de Castrostraat 51
1040 Brussel, België
De crematie heeft m kleine kring plaatsgevonden

ALLE KINDEREN IN DE LEEFTIJD VAN I TOT 12 JAAR
KUNNEN MEEDOEN.
ER ZIJN LEUKE PRIJZEN TE WINNEN, DUS KLEUR MEE.
Leeftijd 1 - 3 jaar
Opblaasbaar poppenhuis
beschikbaar gesteld door:
HEMA, Zandvoort

Leeftijd 8 - 12 jaar
Educatieve CD-Rom van de serie Red Cat
Mega Pack 4 m l
beschikbaar gesteld door
Intertoys, Winkelcentrum Jupiter

,

>
AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

>
>

en nog vele letters en snoep

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu,
-de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs,
- de heer A van Marie financiën,
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme
& verkeer

VERKOOPDAG
Vele boeken, fraaie handwerkartikelen en allerlei snuistenjen koopt u op

Heden is heengegaan

Willy Helena Paap

ZATERDAG 18 NOVEMBER 2000

* 17 oktober 1927

f 7 november 2000
Namens de familie
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

van
9.30 tot 16 uur

|

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

in het jeugdhuis achter de Ned Hervormde Kerk
(Kerkplein)
Tevens zijn m de aanbieding mooie wenskaarten voor
kerstmis, een grote sortering glaswerk, artikelen uit
grootmoederstijd, spellen en grammofoonplaten j

Met verslagenheid geven wij u kennis dat, na een
dramatische eigen beslissing, van ons is heengegaan mijn lieve vader, onze broer, zwager en oom

Jacques Zwart

KOFFIE MET CAKE EN SOEP

COMMISSIES
Vergaderingen commissies
- commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Milieu maandag 20 november 2000,
- commissie Maatschappelijk Welzijn en
Onderwijs 21 november 2000,
- commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden 22 november 2000,
- commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer
donderdag 23 november 2000,
- commissie Financien maandag 27 november
2000
Voor al deze commissievergaderingen geldt
het volgende de plaats van vergaderen is de
commissievergaderruimte m het Raadhuis,
Swaluèstraat 2, Zandvoort De aanvangstijd is
20 00 uur Voor nadere informatie kunt u
terecht bij Bureau Gemeentesecretarie, telefoon
(023) 574 01 00

MEDEDELINGEN

Uitnodiging bijeenkomst veilig uitgaan
Op 21 november a s zal om 20 00 uur m de
Raadzaal van het Gemeentehuis een openbare bijeenkomst plaatsvinden van de werkgroep Veilig Uitgaan Deze werkgroep,
bestaande uit de gemeente, de horeca en de
politie, houdt zich bezig met het voorkomen
van uitgaansgeweld en overlast veroorzaakt
door het uitgaanspubliek Onderwerpen die
tijdens deze bijeenkomst m ieder geval aan de
orde zullen komen zijn sluitingstijden, vervoer
en overlast
Beleidsplan Abw 2001
Het Beleidsplan Algemene bijstandswet 2001
van de gemeente Zandvoort is voor de
inspraak vrijgegeven en ligt voor vier weken ter
inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
Minimabeleid 2000
Het minimabeleid 2000 van de gemeente
Zandvoort is voor de inspraak vrijgegeven en
ligt voor vier weken ter inzage bij de Centrale
Balie van het Raadhuis

VERKEERSBESLUITEN

Op grond van het 1 november 1999 in werking
getreden Algemeen Delegatiebesluit 1999, nr 1,
waarbij de bevoegdheid tot het nemen van
diverse verkeersbesluiten als bedoeld in artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het
bepaalde m de Wegenverkeerswet, het Besluit
Administratieve Bepalingen inzake het Wégverkeer en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990, door de gemeenteraad
is gedelegeerd aan het college van Burgemeester en Wethouders, hebben Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort op 8 november
2000 besloten tot
- het opheffen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats in de De Ruyterstraat ter hoogte van de vuilcontainers.

GEMEENTE

Verlotingen en een grabbelton voor de kinderen zijn er
gedurende de gehele dag
,

Ook uitvaartzorg
is maatwerk

$*• -" ~~

Adres Burg Engelbertsstraat 30
2042 KN Zandvoort
Tel 023-5739278 / Fax 023-5739266
Mobiel 06-20417776

*
*
*
*

beveiligingsinstallaties
camerabewakingssystemen
brandmeldinstallaties
elektrotechnische werkzaamheden

(tegen vergoeding)
2 a 3 keer per
week moet ik
's morgens om
±10.00 uur voor
mijn bedrijf in
Aalsmeer zijn.
Tel. 06 21808340!

VRIJSTELLINGEN

Artikel 15WRO

Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor
- het vergroten van sportpaviljoen "Duintjesveld" op het perceel Duintjesveldweg 7 te
Zandvoort (2000-169B)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 15
november 2000 gedurende 4 weken ter inzage
bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Artikel 19, lid 3, van de WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordenmg vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel De Savornm Lohmanstraat 11
te Zandvoort m verband met het uitbreiden
van de woning (bouwaanvraagnummer
2000-184B)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 15
november 2000 gedurende 4 weken ter inzage
bij de Centrale Balie van het Gemeentehuis
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk bedenkingen naar
voren brengen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN

Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending.
99-209B (06-11-2000) Wilhelmmaweg 21 te
Zandvoort het veranderen van de achtergevel
2000-151M (08-11 -2000) Westerparkstraat 27
te Zandvoort het maken van een aanbouw aan
de achtergevel
2000-157M (08-11-2000) Patryzenstraat 18A
te Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde
2000-251M (08-11-2000) Mansstraat 16 te
Zandvoort het plaatsen van een serre aan de
achterzijde
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openingstyden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de
verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de president van de rechtbank
Haarlem sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

UWENS

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING
0800^993830

Associatie Kennemerland
Telefoon 023-531 58 55

:
Een compleet verzorgde
'->S^3il
;.' : -,.'.'•• •:••...•; begrafenis of crematie:=;;;;f:||
voor een éénmalige af koopsom

Panklare
4000M* keukens, Apparatuur,v'

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
tot uiterlijk 6 weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten naam,
adres, dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen "bezwaar wordt gemaakt en
de gronden van het bezwaar

VERWARMING

steenhouwers

100 jaar traditie
en vakmanschap

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag l november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere m week 45 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 14 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Voor de inwendige mens is er

Amsterdam, 3 juli 1938 Silvolde, 6 november 2000
Wilma
Louis en Tet
Kitty en Bob
Lucie en I lans
Neven en nichten
Correspondentieadres:
Wilma Zwart
Mary Fleischmanstraat 35
2037 PA Haarlem
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden

ADVERTENTIES

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden
bij het bestuurssecretanaat Terwille van een
goede voorbereiding is het tevens van belang
dat men het onderwerp van gesprek aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via net centrale telefoonnummer
(023)57401 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluèstraat bij de
receptie melden
Let wel' Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

.

Leeftijd 4 - 7 jaar
De nieuwste videofilm "Kruimeltje"
beschikbaar gesteld door
The Music Store,
Kerkstraat, Zandvoort

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

KENNISGEVING

l

••':'•'"':. -V;'-' van':slechts-ƒ•3.85S,-/;::v;:|31

Gebaseerd op nam een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uw grafweik naar
ons of uw eigen ontwerp, bijscnnjvmg
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt
Zandvoort

"Deze natura-uitvaartverzekering
kan ik u van harte aanbevelen.

Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en U 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PCZandvooit
Showroom vanaf aug /sept 1999
Komerlmgh Onnesstraat 5 - 2041 BC Zandvoort

Een verzekering van f 3.855,is bepaald niet duur als je bedenkt
dat een vergelijkbare uitvaart

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu.
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

minstens f 6.000, - kost."

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

MARCEL SCHOORL'S
BLOEMENKIOSK

I N F O R M A T I E B O N
Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de
natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Hogewcg 2 (naast Shell)
Zandvoort Tel. 023-5714320

Onze Openingstijden:
Ma. en df. 13.00-18.00 uur
Wo. en do. 09.00-18.00 uur
Vrij.
09.00-19.00 uur
09.00-17.00 uur
Zat.
10.00-17.00 uur
Zon.

Kom eens langs
Wij hebben prachtige boeketten,
planten en buitenplanten.

man
vrouw

naam:

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Bel voor meer informatie.over succesvolle
personeelswerving met

i

Rina Verkaaik 020 - 562 2804 of
Eric Nijssen 020 - 562 3465

straat:
postcode/plaats:
telefoon:

leeftijden):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

A l t i j d d i r e c t e hulp bij e e n s t e r f g e v a l

tandvoorts
jjeuwsblad
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ledenktegel

3rwyst naar
}lek schatkist
ZANDVOORT - De gemeenf lijkt schatgravers een handi^te willen helpen door volgene week zaterdag op de plek
aar de Zandvoortse Schat
gt begraven een gedenktegel
k leggen. De bedoeling van de
jrneente is echter het tegeneel: de schat mag pas over 99
i&ar opgegraven worden en de
2gel moet ervoor zorgen dat ie
iet vergeten wordt. De schat
evat ook geen goudstukken
f sieraden, maar persoonlijke
oodschappen van Zandvoor,rs van nu aan hun plaatsgeoten over een eeuw.
Op de tweede dag van 2000
ebben veel Zandvoorters
neven, foto's, berichten en
dere persoonlijke boodhappen beschikbaar gesteld
oor de Zandvoortse Schat. De
.oud van die boodschappen
ag pas in het jaar 2100 ontuld worden. Tot die tijd beaakt de burgemeester de
eutel van de schatkist. De
uidige burgemeester Rob van
er Heijden is zogezegd de
chatkistbewaarder en draagt
jlie functie sarnen met zijn
mbtsketen te zijner tijd over
ian zijn opvolger.
j Tijdens een korte, feestelijke
leremonie wordt zaterdag 25
aovember de gedenktegel van
Vestig mj zestig centimeter op
et Raadhuisplein geplaatst.
e steen is ontworpen door de
landvoprtse steenhouwer La'ertu. Bij de ceremonie zullen
.orpsomroeper Klaas Koper
in folklorevereniging De Wurf
et volk toespreken. De bijeenomst begint om twaalf uur en
uurt circa een uur.

lannenvoor
eiliger uitgaan

ZANDVOORT - Om de uit;aansoverlast en soms ook het
ilaarmee gepaard gaande gejreld te voorkomen en te bestrijden, bedenkt de projectgroep Veilig Uitgaan momenfeel allerlei plannen. Eén van
ilie ideeën: een zoveel mogelijk
gespreide sluitingstijd van de
kroegen, zodat met al het uitEaanspubliek op hetzelfde tijdstip op straat komt te staan.
Bewoners uit het centrum zijn
liitgenodigd om dinsdagavond
ben
informatiebijeenkomst
hierover bij te wonen.
Het doel van de projectgroep
feilig Uitgaan, die opereert
mder de vlag van de Veüigleidsraad Zandvoort, is om tot
ien convenant te komen waaralle betrokkenen aange;poord worden om uitgaanso'erlast tegen te gaan. De beoners van Dorpsplein, Gastiiiisplein, Haltestraat, Kerkilein,
Kosterstraat,
tationsstraat en alle tussenggende straten krijgen dinsigavond vanaf acht uur in de
raadzaal een aantal voorstellen gepresenteerd. Meer infortnatie is in te winnen bij getneentevoorlichter Ton van
Heemst, tel. 574.0162.
ADVERTENTIE

Stunt piet
Speciaal voor de kids
spectaculaire Pietenstunts
a.s. zondag 13.00-17.00 uur
www.magnaplaza.nl
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ZANDVOORT - 'Bernstein
at the beach' wordt het volgende openluchtspektakel
dat in de zomer van 2001 in
Zandvoort gehouden wordt.
Simon Roberts, medeoprichter van Classic Concerts
Zandvoort (CCZ), is na het
succes van de 'Carmina Burana' in september niet meer
te stuiten. „We zijn alleen
nog afhankelijk van de Zandvoortse koren."

Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange°'en bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

toe. Hoewel het spektakel een
groot succes was, had Roberts
als basisbeginsel het romantische idee het concert te organiseren op een zwoele zomeravond met een ondergaande
zon. Het werd echter regen
met zware windstoten. „Alles
was tot in de puntjes geregeld
maar het weer heb je met in de
hand."

Simon Roberts heeft het tot
Roberts is er dan ook nog
zyn missie gemaakt klassieke
muziek dichter bij de mensen helemaal vol van. Inmiddels is
te brengen. De Carmina Bura- hij alweer druk bezig met een
na was daar een eerste aanzet volgend evenement. „We heb-

ben gekozen voor Leonard
Bernstein. Over de hele wereld
wordt in 2001 zijn overlijden
herdacht. Hy componeerde
veel soorten muziekgenres van
musicals, operettes, opera tot
religieuze muziek en pop."
Veel mensen kennen hem bijvoorbeeld van de wereldberoemde musical 'The West
Side Story'.
Roberts roemt het idee tot
een jaarlijks terugkerend evenement om verschillende redenen: „Klassiek was vroeger
popmuziek en is dus de bron

waaruit pop is voortgekomen.
Men lijkt dat tegenwoordig wel
te zijn vergeten. Ook heeft
CCZ een educatief doel. Heel
veel mensen in Zandvoort kennen bijvoorbeeld nu de 'Carmina Burana'. CCZ streeft ernaar
haar programma ieder jaar te
vullen met een aantal prominente artiesten. En iets groots
als bijvoorbeeld de 'Carmina
Burana' kan alleen met zijn allen. Daarom draagt dit imtiatief ook een belangrijk sociaal
element in zich mee."
De sponsors van vorig jaar

willen ook dit jaar CCZ weer
steunen. „We zijn druk aan het
netwerken om nog grotere
sponsors binnen te halen. Het
liefst zouden we voor de komende jaren een heel weekend
willen vullen. Dat maakt het in
feite niet eens heel veel duurder, alleen je crew en artiesten
moet je voor drie dagen betalen. Het podium staat al."
Maar ja, zonder de Zandvoortse koren komt de organisatie niet ver. Het ja-woord van
de koren is het enige waar ze

woensdag 15 november 2000
nu nog van afhankelijk zijn.
„Vergeet niet dat het repeteren voor zo'n groot spektakel
veel tijd in beslag neemt Voor
de 'Carmina Burana' hebben
de koren hun eigen werk een
jaar lang stü moeten leggen.
Dit gaat wel ten koste van de
identiteit van het koor. Zij
moeten voor zichzelf beslissen
wat ze belangrijk vinden."
Deze week gaan de koren,
zoals het Mannenkoor en het
Vrouwenkoor, onderling overleggen. Maandag wordt bekend gemaakt of ze volgend
jaar weer mee gaan doen.
„En anders," zegt Simon
vastberaden, „moeten we een
nieuw koor oprichten "

'Alsof ik tegen zware stroom modder inroei'
„Het college heeft op van
alles en nog wat bezuinigd,
behalve op het eigen
ambitieniveau." Het tekort
aan lucht in de begroting
verwijt D66'er Han van
Leeuwen aan het bestuur
zelf. Hij zag het een paar
jaar geleden al aankomen
maar daar werd geen gehoor
aan gegeven. Nu voelt hij
zich genoodzaakt zijn steun
aan de begroting op te geven
en neemt daarbij de
moeilijke beslissing uit de
coalitie te stappen. „Er
wordt bezuinigd op de
kwaliteit van de
samenleving en die
verantwoording kan ik niet
nemen.,,

D

66 VORMT al geen
machtsblok in de gemeentepolitiek van
Zandvoort maar afgelopen dinsdag tijdens het vaststellenvan de begroting, stond
Han van Leeuwen er in zijn besluit moederziel alleen voor.
Tijdens de raadsvergadering
werd daarop zeer koeltjes gereageerd. OokvanOAV/55+ en
Gemeentebelangen
Zandvoort, die tegen de begroting
stemden, kreeg hij geen bijval:
„Niemand had behoefte om te
reageren op mijn besluit uit de
coalitie te stappen. Ik miste
het inhoudelijke debat, alsof ik
alleen tegen een stroom zware
modder in moest roeien," reageert Van Leeuwen ietwat
emotioneel.
Han van Leeuwen concludeert dat het geld op is en is
daar heel eerlijk in. „Uit alle
hoeken en gaten worden dekkingsmiddelen getrokken om
het schip drijvend te houden.
Maar er worden door het college geen heldere besluiten genomen," zegt hij verwijtend.
„Stel je dak lekt," maakt Van
Leeuwen een vergelijking. „En

Han van Leeuwen (D66) heeft zijn steun aan het collegebeleid ingetrokken: „Uit alle hoeken en gaten worden dekkingsmiddelen
getrokken om het schip drijvend te houden, maar er worden door het college geen heldere besluiten genomen"
Foto Karin Schut

je besluit te sparen om het te
kunnen laten repareren. Maar
halverwege besluit je van dat
geld op vakantie te gaan. Dat
is wat het college ook doet. ledereen krijgt maar wat hij wil
voor zijn portefeuille. Er wordt
een aantal investeringen vooruit geschoven, er worden wat

lasten verlegd naar de toekomst, de spaarpotten worden
voor nieuwe doelen ingezet en
er wordt gesnoeid in de welzijnssfeer, wat D66 noemt de
kwaliteit van de samenleving.
Dan heeft de belastingbetalende burger zijn bijdrage geleverd, maar liggen de plannen

stil op de plank."
Gelukkig voor Van Leeuwen
is de raad er niet mee akkoord
gegaan dat het subsidie voor
het schoolzwemmen afgeschaft moet worden, ook
wordt er niet drastisch gekort
op het minimabeleid. Van
Leeuwen noemt de bezuinigin-

Raad redt schoolzwemmen
en uitkering echte minima
ZANDVOORT - De begroting voor 2001 is aangenomen. De bezuinigingen op
schoolzwemmen en de minima zijn geschrapt; over de
korting voor de bibliotheek
volgt nog een besluit. De
broekriem wordt met name
in de weizijns- en groensector aangehaald. D66, GBZ en
AOV/55+ stemden tegen de
begroting.
Het college heeft haar yoorgenomen bezuinigingen in de
begroting op een aantal vlakken moeten herzien. De raad
ging er in grote meerderheid
niet mee akkoord dat de subsidie voor het schoolzwemmen
afgeschaft wordt. „Zolang 50
procent van de negenjarige
kinderen nog niet kan zwemmen, is zwemmen verplichte
leerstof," aldus WD'er Pieter
Joustra.
Ook heeft het college gehoor
gegeven aan de dringende
wens van de raad het minimabeleid niet in zijn geheel te
schrappen. Nu wordt de bijdrage van tweehonderd gulden voor de laagste inkomenscategorie niet ingehouden.
De bezuinigingen van 25 dui-

zend gulden op de openbare
bibliotheek zijn nog niet definitief van de baan. Het college
stelt voor, ondanks aandringen van de raad, de voorgenomen bezuiniging van 2002 te
handhaven en pas een definitief standpunt m te nemen na
overleg met de bibliotheek.
WD en PvdA wachten met
smart op de beloofde parkeergarages. Wethouder Hans Hogendoorn (CDA): „Jullie hebben gelijk: de parkeergarages
komen maar niet van de
grond." Maar hij geeft aan dat
ook tuj dit een must vindt. In
de volgende commissie wordt
de uitslag van onderzoeksbureau Q-Park besproken, weilicht dat de oplossing dan weer
een stukje dichterbij komt.
Het CDA doet een klemmend beroep op het college de
parkeertarieven te herzien:
„Wij vinden parkeertarieven
van één gulden per kwartier eigenJjjk te hoog," aldus Gerard
Versteege. „Voor ons staat
vast dat er meer bij de meters
wordt geparkeerd als de tarieven worden aangepast."
Voor de Midden Boulevard
ligt een nieuwe nota klaar
waarin een analyse wordt gemaakt over de gang van zaken

tot nu toe. Hierin wordt met
name gepleit voor verschillende participatiegroepen met
daarbij een overkoepelende
groep. Deze nota wordt in de
commissie vergadering van 20
november ter sprake gebracht.
WD is van menig dat er in de
eerste instantie gewerkt moet
worden aan het Badhuisplein
en aan het watertorenplein en
is niet blij met de verschillende
participatiegroepen. Ook D66
vindt dat de planontwikkeling
„integraal overeind moet blrjven. En niet worden versnipperd in aparte plannetjes." Andere liggende projecten moeten gewoon op hun beurt
wachten, vindt D66'er Han van
Leeuwen, zodat de Midden
Boulevard in één keer integraal aangepakt kan worden.
WD en AOV/55+ zijn tegen
een verhoging van de onroerende-zaakbelasting
(ozb).
Maar Gert Toonen (PvdA)
denkt er anders over: „Als ik
zie dat bezuinigd wordt op belangrijke voorzieningen als het
schoolzwemmen, het cultuurfonds en het minimabeleid,
dan steek ik mijn kop met in
het zand en mag een verhoging
niet uit de weg gegaan worden."

De Berlijnse muur herrezen
BERLIN
1961
-

ZANDVOORT - „In sommige gevallen is het overmacht," aldus Wim Fischer,
voorzitter van de Strandpachters Vereniging. Maar
hij is het eens met de gemeente en het hoogheemraadschap dat verschillende
exploitanten dit najaar de
boel niet netjes hebben achtergelaten. De gemeente
constateerde twaalf overtredingen en het hoogheemraadschap elf. De gemeente
stelt een scherpe controle pp
naleving van de afspraken in
het vooruitzicht.
De gemeente heeft vorige
week aan alle exploitanten van
strandpaviljoens in Zandvoort
een brief gestuurd waarin zij
herinnert aan de afspraken,
zoals vastgelegd in de huurpvereenkomst tussen de exploitant en de gemeente. De overtreders hebben nog een aparte
brief gekregen waarin hen gevraagd wordt om de zaak alsnog in orde te maken
„Kijk, als je paviljoen wordt
opgepakt en neergezet door
een hevige orkaan, zoals het

H
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gen dan ook „halfzacht". Maar
waar moet het geld dan wel
vandaan komen?
„Ons probleem is dat we geld
ter beschikking stellen zonder
fatsoenlijke dekking. Hierdoor
valt de buffer weg, wat leidt tot
een negatieve meerjarenraming voor 2003. Toen de coali-

Strandpachters
laten boel niet
netjes achter
geval bij Atlanta, net m die
week dat de boel opgeleverd
moet worden, is het logisch dat
de afspraak niet goed kan worden nageleefd," zegt Fischer.

Gemeente gaat
strenger
controleren
„Dat is pure overmacht, daar
moet de gemeente begrip voor
hebben. Maar als je een puinhoop achterlaat bij het afbreken van je paviljoen zonder
goede reden, dan is het logisch
dat de gemeente streng is op
het naleven van regels."
Fischer stelt ook dat het de
exploitanten niet meezat met
het weer deze zomer. Hierdoor

tie m 1998 aantrad, zeiden we
dat ons streven was net zoveel
geld achter te laten voor het
volgende bestuur, zoals wij dat
destijds aantroffen. Hoe zit dat
nu," vraagt Van Leeuwen zich
af.
Dan kaart Van Leeuwen het
heikel punt in de Nota Reserve
en Voorzieningen aan namelijk
de reserve Dorpsvernieuwing.
„Wij hechten aan deze reserve.
Voor verschillende gebieden in
onze gemeente moeten concrete plannen worden gemaakt. Wij denken bijvoorbeeld aan een aanvullende woningbouw m Nieuw Noord. De
reserve Dorpsvernieuwing is
dan nodig om een goed aandeel betaalbare huurwoningen
te kunnen bouwen. Het is onze
politieke keuze om er al bij
voorbaat voor te zorgen dat
het geld er is. Het college deelt
die keuze niet. Dat kan ook
niet want het geld is op.„
D66 wil concrete bezuinigingen. Van de zeven projecten
moet met name de ontwikkeling van Oud-Noord en de verdere uitvoering van de herinnchting van het centrum absolute prioriteit hebben. De
planontwikkeling van de Midden Boulevard moet overeind
blijven en met worden yersnipperd m aparte plannetjes. Van
Leeuwen benadrukt daarbij
met verve dat „andere projecten op hun beurt moeten
wachten. Daarmee kan de
schier eindeloze inhuur van externe mankracht worden beperkt.,,
Van Leeuwen weet dat hij
met deze voorstellen het geroemde ambitieniveau van het
bestuur aantast. En hierin
wordt hij door weinigen gesteund. „Maar het is hard nodig. Het college heeft op van
alles en nog eens wat bezuinigd, behalve op het eigen ambitieniveau.,,

Tessa van Egmond

werden de paviljoens tot op
het laatste moment opengehouden. In die week dat afgebroken moest worden, was het
ook zeer slecht weer. „De afgelopen jaren werd de schouw
van de paviljoens ook met
goed uitgevoerd. De gemeente
heeft het zelfs een keer overgeslagen. Sommige hebben hier
dan ook misbruik van gemaakt."
Gemeente Zandvoort stelt
een scherpe controle op naleving in het vooruitzicht. Bij geconstateerde
overtredingen
zet de gemeente alle middelen
in die de huurovereenkomst
biedt om naleving af te dwingen Wanneer dit nog niet het
gewenste resultaat heeft, sluit
de gemeente uitrekken van de
huurovereenkomst niet uit
Niet alleen na het seizoen zal
de gemeente toezien of de afspraken ten aanzien van het
afbreken van de paviljoens en
het opruimen van het strand
nageleefd worden. Ook tijdens
het zomerseizoen let de gemeente op zaken als huisvuil,
hygiëne en parkeren op het
strand nabij het paviljoen.

Patiënten kunnen nu ook
's avonds naar huisarts
ZANDVOORT - Voor
Zandvoorste patiënten betekent de nieuwe huisartsenpraktijk die maandag in het
Huis in de Duinen opengaat
een extra service. Op tijdstippen dat de spreekkamers
van de individuele Zandvportse huisartsen gesloten
zijn, kunnen patiënten in
deze groepsprairtijk terecht.

1989

: Vragen over bezorging donderda
9 tussen 9-12 uur (023) 571 7166.
d
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NIEUWS
Na 'Carmina' volgt 'Bernstein at the beach'

De huisartsenpraktijk m het
Huis in de Duinen maakt deel
uit van de de nieuwe polikliniek die er gevestigd wordt. De
polikliniek is het beste als een
multifunctionele ruimte te omschrrjven. Allereerst houden
vier specialisten van het
Spaarne Ziekenhuis, de orthopeed, de oogarts, de KNO-arts
en de uroloog, er een middag in
de week spreekuur. Verder
wordt door verschillende instellingen van de ruimte gebruikt gemaakt. Zo is de zuigelingenzorg van de Kennemer
Thuiszorg er gevestigd maar
pok de wijkverpleging en de
jeugdzorg.
De komst van de poli in
Zandvoort is voortgekomen
uit een gemeenschappelijk initiatief van de huisartsen, de
gemeente en het Spaarne Ziekenhuis. Het vertrek van het

Spaarne Ziekenhuis uit Haarlem, verder de polder in, naar
Cruquius maakt het voor de
bewoners van Zandvoort nog
moeilijker de afstand te overbruggen En de huisartsen zijn
bang dat hun wachtkamer
gaat uitpuilen
Dat er veel onduidelijkheid
is over de nieuwe polikliniek,
kan huisarts P. Paardekooper
beamen: „Veel mensen denken
dat wij een éérste-hulppost

Groepspraktijk in
poli open als arts
spreekkamer sluit
worden, maar dit is niet het
geval. Voor eerste hulp wordt
men doorverwezen naar het
Spaarne want in de poli beschikken wij niet over de juiste
middelen om eerste hulp te
verlenen."
Overdag gaan de mensen gewoon naar hun eigen huisarts
maar als de praktijk gesloten
is, kunnen de Zandvoorters
naar het Huis in de Duinen.
Dat houdt in dat ze van maandag tot en met donderdag, van
's middags vijf uur tot 's
avonds half elf, gebruik kun-

nen maken van deze huisartsenpost. Op vrijdag is dit al
vanaf half vijf en m de weekenden van 's ochtends acht uur
tot half elf 's avonds.
In de poli worden de diensten verdeeld over zes huisartsen. Die huisartsen gebruiken
daarvoor een kamer die op andere dagdelen wordt gebruikt
door onder meer een bednjfsarts. In deze ruimte staat het
hoogstnoodzakelijke als een
onderzoekstafel, een bureau
en wat instrumenten. „Wy
doen daar de kleine dingen zoals mensen onderzoeken en
hechten," licht Paardekooper
toe.
De huisartsen zijn erg bhj
met hun post in de poli: „Toen
wij hoorden dat het Spaarne
Ziekenhuis naar Cruquius ging
verhuizen, waren wij bang dat
onze diensten hierdoor te
zwaar belast werden In de poli
worden we ondersteund door
een A-verpleegkundige. Overigens ook de bewoners van
Zandvoort gaan er met deze
service van het Spaarne flink
op voorruit. Zelfs meer dan
toen het ziekenhuis nog in
Haarlem zat."
De huisartsenpraktijk opent
maandag de deuren. Wanneer
de totale polikliniek geopend
wordt, is nog niet bekend.

Kraker auto's en
caravans betrapt
ZANDVOORT - De politie
heeft een veertigjarige dakloze
aangehouden die woensdagochtend om kwart voor vier
een oldtimer-Citroen had gestolen op de Zandvoortselaan
Uit verhoor bleek zaterdag
dat de man de voorbije weken
35 tot veertig inbraken in stacaravans op campings in
Zandvoort, Overveen en Barneveld heeft gepleegd Ook bekende hij auto's te hebben gestolen in Amsterdam, Haarlem
en Umuiden en een inbraak te
hebben gepleegd bij een
snackbar m Overveen.
Agenten zagen de dader
woensdagochtend njden m de
gestolen klassieke 2CV op de
Burgemeester van Lennepweg
richting Boulevard Barnaart
Bij het circuit werd de autodief
klemgereden. De man bleek in
het bezit van diverse gereedschappen en twee messen

Jeugdige krakers

ZANDVOORT - Een groep
jongeren tussen de vijftien en
negentien jaar blijkt verantwoordelijk te zijn voor zeven
autombraken en diefstal van
bouwgereedschap vanaf een
bouwterrein. Twee zeventienjange Zandvoorters werden
zondagavond om kwart over
negen op heterdaad betrapt
toen ze een auto kraakten Uit
onderzoek bleek dat het duo
met Haarlemse en Hillegomse
jongeren in wisselende samenstellingen nog eens zes auto's
gekraakt te hebben.

Wrak door spin

ZANDVOORT - Een 27-jange Zandvoorter heeft donderdagmiddag tegen vier uur op
de Boulevard Barnaart zijn
auto total loss gereden toen hij
een spinnetje wilde verjagen.
Het slachtoffer verloor de
macht over het stuur en ramde
een hek en een lantaarnpaal.
Hij hield er slechts een
schrammetje aan zijn kin aan
over. Zijn auto is echter een
wrak.

Tasjesdief

ZANDVOORT - Een tasjesdief heeft zondagavond om
half acht een 53-jange Zandvoortse m de Thorbeckestraat
van haar schoudertas beroofd.
Het slachtoffer rende tijdens
een regenbui van de parkeerplaats naar haar woning en
voelde een ruk aan haar schouder. Daarop zag zij een man
met haar tas richting Badhuisplein wegbenen. In de tas zat
een portemonnee met 170 gulden
De dader is ongeveer 1,80
meter, heeft blond haar en
droeg een blauwe spijkerbroek
en een zwarte leren jas. Getuigen kunnen zich wenden tot de
politie via tel. 0900-8844.
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Grote Krocht 28,
2042 LX Zandvoort
tel. 023 - 571 93 45

The
Music Store

l'(X/%€€v
'V GROTE KROCHT 25

G R O E N T E EN F R U I T

Kerkstraat 8
Zandvoort

, van Zandvoort ^

% korfing
op alle

k ANDKI

Grote Krocht 18 - Zandvoort

ABO( l l l l

Verdi

565 cc

Wijzonol

SUPER LATEX

1 pond jonge

20 smaken
normaal
47,95

HEMA
ZANDVOORT

3 tijdschriften
halen
2 betalen
(de goedkoopste
gratis)

DE KAASHOEK
Haltestraat 38
ZANDVOORT
Tel.(023)5715000

3)TELLD
DJi

van 5,95
voor

NU voor o t)9 UU

Bruna Balkenende

ZANDVOORT
TEL: 023-5714404

Let op ! Let op !

10% korting
op alle artikelen.

3,95

Slijterij Beems
Grote Krocht 24, Zandvoort

1 Ltr. Ursus Roter
(Rode Wodka)

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap
Slagroom
Schnitt

Van 31.99

Ook op de aanbiedingen.

voor

Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteurstraat 4

99

5736957
5712865
5731967

Uitgeslapen Zandvoorters let op!
Ondernemers Vereniging Zandvoort

10 Itr. wit of gemengd op kleur

normaal 133,50

Wij doen mee aan dé

NU 80,=

VROEGE VOGEL

inkl. gratis latex verfset

op zaterdag 18 november van 09.00 -11.00 uur
ijzerhandel Zantvoort

*-£

4 gehakt
Cordon Bleu
Samen

Calvin Klein
CKOne

«r

AAAAAAAA
AAAAAAAA
AAAAAAAA TOPSLAGER AAAAAAAA"

95

Eau de toilette 15 ml
Body lotion 50 ml
Douche gel 50 ml
NU

2ANDUOORT
tel. 5712451

y' <ms extra vroeg
wy zy'n ofiert veuurf 07.00 uur)

• 11
l 55'
Parfumerie
Drogisterij
Schoonheidssalon

Haltestraat 1
2042 LJ Zandvoort

Telefoon 023 - 5716123

CboteaüBrieztxf

Fax (023) 573 26 59

PHILIPS DRAAGBARE
RADIO/CASSETTE/CD-SPELER
Dynamic
Bass Boost
normaal

Een mooie
groene
verrassingsplant?

BLOEMSIERKUNST

ƒ179,ƒ 2,30

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

Jölugs

Profiteer nu van onze
vroege vogelactie.
MOD1FAST 9 maaltijden
van 36,50 voor 26,50

A an

deze actie doen mee!

Ijzerhandel Zantvoort
Parf. Moerenburg
Bruna Balkenende
De Gaper, drog. parf.
HEMA Zandvoort
De Kaashoek
Gall & Gall
Daniel groenten en fruit

GRATIS
uw leukste foto
op20x30

van 15,00

ƒ 245,-

Grote Krocht 7
ZANDVOORT
Tel.:023-571 9067

Bij 1 fotorolletje ontwikkelen
en afdrukken; ook APS.
Tussen 9.00-11.00 uur
vergroten wij

Tel. (023) 573 26 49

* excl. verwijderingsbijdrage

DRUGSTORE

Kerkstraat 31, Zandvoort. Tel. 5712513

van 29,95

Thorbeckestr. 15 Zandvoort

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Verse llollarulse

TopslagerijVraeburg
Halleslraat 54

Kijk op deze pagina voor onze aanbiedingen
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COMBI MENNO GORTER ^ il
FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO ( B
Grote Krocht 26 • Zandvorirt • Tel. 023-5730600 < ;

The Music Store
Chateaubriand
Radio Stiphout
Bakker Paap
Dobey Dierenspec.
Slagerij Vreeburg
Bluys Bloemsierkunst
Foto Combi Menno Gorter

Zandvoorts
SMieuwsblad
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Bingo en koekje
ZANDVOORT - Leuke prijsjes zijn er te winnen bij de bingo van de Anbo donderdagmiddag in het Gemeenschapshuis. Om twee uur begint de
bingo en de loterij. Voor de
deelnemers is er koffie of thee
met een kpekje. „Het is altijd
heel gezellig," zegt de organisatie.

woensdag 15 november 2000

Pasteltinten en opvallende balkonnetjes

en

oor

Op een winderige, regenachtige dag is het
op de Grote Krocht zaak zo snel mogelijk
vanuit de winkel de auto in te vluchten.
Maar als het zonnetje doorbreekt is de
krocht een gezellige plek om te vertoeven,
voor sommigen een sociale
ontmoetingsplek.

de badplaats
Griezelen in de boomhut

Sint komt

ZANDVOORT - De burgemeester staat zaterdag op
hem te wachten op het bordes
van het gemeentehuis: de sint.
De goedheiligman arriveert
omstreeks half twee met zijn
pieten op de boot bij de Rotonde.
In een stoet trekt de sint naar
het gemeentehuis, waar hij
omstreeks twee uur arriveert.
Na het welkomstwoord van
burgemeester Rob van der
Heijden maakt de sint een
rondtocht door de badplaats.
Rond drie uur arriveert Sint
Nicolaas bij het Strandcafé op
de Rotonde. Daar houdt hij audiëntie voor de Zandvoortse
kinderen.
Datzelfde doet hij om half vijf
in Gran Dorado. Daarna moet
de sint rusten en dat doet hij
uiteraard in een Zandvoorts
hotel.

Anton Pieck

ZANDVOORT - Wie alles wil
weten over Anton Pieck, kan
donderdag 16 november terecht in hotel Triton. De heer
H. Vogelesang houdt dan vanaf
twee uur een lezing over de beroemde tekenaar. Aan de hand
van schetsen verduidelijkt Vogelesang de techniek die Pieck
zo eigen is. Ook vertelt ruj over
het Anton Pieck Museum in
Hattem.

Hummikubben

ZANDVOORT - Altijd gezellig is de spelletjesmiddag op
dinsdag in hotel Triton. Op 21
november kunnen liefhebbers
van kaarten, scrabbelen of
rummikubben hun hart ophalen vanaf half drie. Na afloop is
er een diner met keuze uit
vlees of vis. Kosten bedragen
18,50 gulden.

U VINDT zijn eigen
4 VW
H-H koffie
lekkerder,"
zegt
mevrouw

Stuyfzand lachend
over haar man. Het echtpaar
komt bijna dagelijks op de
Grote Krocht om boodschappen te doen, maar vertrekt
daarna weer huiswaarts om
daar een eigen 'bakkie' te
doen. Ze wonen ver buiten het
centrum en alhoewel ze een
auto voor de deur hebben
staan gaan ze altijd op de fiets.
Zo ook op deze regenachtige
zaterdag met veel wind.
„Ik ben er op gekleed," zegt
de heer Stuyfzand nuchter.
„We halen de kleinkinderen
vaak lopend op van school, dat
vinden ze maar raar, ze willen
liever met de auto." „Maar dat
doen we niet, hoor," vult zijn
vrouw hem aan. „Kinderen zijn
wat dat betreft veel te verwend
en het is beter voor het milieu
de auto niet zo veel te gebruiken. Bovendien is de Grote
Krocht nou niet aantrekkelijk
om je wagen te parkeren."
Intussen rijdt het verkeer af
en aan in de winderige en natte
winkelstraat. Mensen hollen
met paraplu's en tassen naar
hun droge mobielen en af en
toe gooit er iemand een muntstuk in de parkeermeter. „Ik
vind het een gezellige straat,"
zegt mevrouw Piers, die ook
dagelijks de straat bezoekt.
„Ik woon hier in de buurt en ik
kom veel mensen tegen die ik
ken, dus het boodschappen
doen duurt daardoor wel langer."
„Maar de tegeltjes van de
nieuwe straat liggen niet goed.
Ik ben al eens gevallen voor het
reisbureau. Gelukkig had ik
niks gebroken, maar mijn been

was wel flink gekneusd."
„Dit stukje wordt altijd vergeten," zegt Laura van der
Storm over het rijtje huizen
aan het einde van de Krocht.
Het zijn een paar lichte huizen,
die opvallen door hun bewerkte geveltjes, pastelkleurige tinten en opvallende balkonnetjes in een New Orleans-achtige stijl. Op de Hogeweg zjjn
dit soort gebouwen wel in gebruik als hotel of pension.
„Ik kan me niet herinneren
dat dit ooit een pension is geweest," zegt Laura, die in het
huis woont met de titel Armeria', naast huize 'Hendrika' en
'Lands-end'. „Er heeft wel een
kapitein gewoond van de
koopvaardij en voor ons een
drukker." Het glas-in-loodraam in de voordeur met een
beeltenis van dat gilde, zal er
dan ook door hem ingezet zijn.
Er staat een groot bord met
'Te Koop' in de voortuin. Na

twaalf jaar heeft de familie
Storm besloten te verhuizen
naar een groter huis in Park
Duijnwjjck. „Mijn man heeft
kantoor aan huis, dus dat is
net iets te krap hier en het onderhoud vergt veel tijd. We

Spaanse weken

ZANDVOORT - De Spaanse
weken (3) die vrijdag in café
Koper aan het Kerkplein van
start gaan, zijn een traditie geworden. Er is deze weken een
uitgebreide Tapaskaart. De
Spaanse hapjes worden bereid
door de plaatselijk alom bekende Aletta Heij.
Uiteraard is er een ruim assortiment wijn en sherry aanwezig
tijdens deze Spaanse weken.
Wat dat aangaat: zaterdag
houdt café Koper in haar Galerij De Stijlkamer een wijnproeverij. Inschrijven kan aan de
bar.
Hype
ZANDVOORT - De plaatselijk zeer populaire band Hype
treedt donderdag 16 november op in eet- en feestcafé La
Bastille. De viermansformatie
speelt spul, pop, rock en disco.
Natuurlijk ontbreekt het hedendaagse top 40-werk niet.
Het optreden begint om half
tien.

J£Rv
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Kwispel

Deze week een malthezer,
Kwispel genaamd. Er valt eigenüjk weinig over te vertellen, want dit leuke hondje kan
bij alles en iedereen. Hij is nog
jong ook, waardoor de baas
hem nog van alles kan Ieren,
hij is pas anderhalf jaar oud.
Kinderen? Geen probleem, hij
vindt ze geweldig. Katten?
Ach, hij vindt het wel best zolang de kat hem niet slaat. Buiten rent hij er wellicht achteraan, maar zodra de kat in huis
hoort, is het geen probleem.
Eén kat in huis is hij namelijk
gewend.
Kwispel is ook echt een
2oHüTeldiertje, hij heeft uiteraard wel heel wat beweging nodig, want hij is gek op wandelen en water. Apporteren vindt
hij ook geweldig en hij luistert
goed naar de basis commando's. Kortom een ontzettend
leuke hond voor een leuk gezin.
Meer informatie over Kwispel of één van de vele andere
dieren die een leuk thuis zoeken, is te Krijgen bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort,
Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

Met

Xiu Xiu leidt haar cavalerie

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op bet
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en geen pauze
tussendoor. Volgende week woensdag: 'Xiu Xiu'.
an het einde van de culturele revolutie in China gaat Xiu
Xiu, de dochter van een kleermaker, naar het platteland om
A
een beweging te dienen die haar doel allang voorbij is gescho-

ten. Ze leert daar de kunst van het paardehoeden, om na terugkeer eervol haar eigen meisjescavalerie te mogen leiden.
Vandaag (15 november) draait bij de filmclub de film 'Empprte-Moi'. Het dertienjarige meisje Hanna in Mpntré wordt tijdens de puberteit geconfronteerd met allerlei problemen. Op
een middag ziet ze in een bioscoop de film 'Vivre sa Vie' van
Jean-Luc Godard met Anna Karin in de rol van Nana.
Hanna is gefascineerd door het personage van de prostituee
en het motto waarmee deze door het leven gaat: leef je leven zoals het komt. Hanna neemt dit motto langzaam over maar verliest daarbij haar grenzen. Wanneer ze tot het uiterste is gegaan, leert ze dat het motto iets anders inhoudt.

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 5745111.
Brandweer: 112, of kazerne
5740260.
Ambulance: 112, of 5319191
(CPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Na 20
uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe 15 en don 16 november geldt: avonddienst (18-20
uur) Zeestraat Apotheek, (tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a, 5713073. Voor
vrij 17 tot en met don 23 no-

vember geldt: avonddienst
(18-20 uur) en weekenddienst
(zat. 11-12.30 en 17-18, zon.
11.30-12.30 en 17-18) door de
Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 5713185. In het
weekend is de Centraal Apotheek op de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en
zondag de hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 5730500 of 112.
Dierenambulance: 5246899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 5713888.
Vermiste/gevonden
dieren:
5383361 (Amivedi) en 5343440
(Dierenbescherming).

De kinderen van naschoolse opvang De Boomhut hebben
vorige week erg hun best gedaan om hun Boomhut om te
toveren in een heuse 'spookhut'. Uitgeholde pompoenen, enge
verlichting en lugubere versieringen leverden een spookachtige
sfeer op. Toen was het tijd om hun ouders en verzorgers uit te
nodigen voor een echt Halloween-feest. Zij waren direct onder
de indruk. Ook sommige kinderen vonden het eigenlijk wel eng
en waren blij dat mama of papa er was. De Boomhut-kinderen
hadden pompoensoep gemaak en alle vijftig aanwezigen hebben
ervan gesmuld. Iedereen voelde zich op zijn of haar gemak. De
'spookachtige' sfeer verdween dan ook snel.

Sint maarten in Huis in de Duinen
De Grote Krocht

hebben er te weinig vrije tijd
voor. Ik heb met mijn zusters
bijna drie maanden de gehele
buitengevel staan schilderen."
Het is een emotionele en
rommelige tijd voor Laura. Ze
vindt het gevoelsmatig nog
moeilijk om afscheid te moeten nemen van haar huis en

haar zwager is onlangs op te
jonge leeftijd overleden. In
deze moeilijke periode zoekt
de familie steun bij elkaar.
„Onze band onderling is
uniek. We gaan er altijd samen
voor. Omdat het voor mijn

oma een beetje te veel werd
om de hele familie met de
feestdagen op te vangen, huren we tegenwoordig met z'n
allen een huisje. Deze kerst
gaan we naar Berg en Dal,"
vertelt ze enthousiast.
„Ons huis staat nog te koop
omdat onze nieuwe woning
opeens een halfjaar eerder opgeleverd is dan de bedoeling
was. De nieuwe buren ken ik
gelukkig al en ach, met de verkoop van ons huis gaat het ook
wel lukken," zegt ze rustig. „Ik
vind mezelf te oud om me over
dat soort dingen op te winden." En dat vind haar kleinzoon Wesley blijkbaar ook,
want met een vrolijke grijns
keert hij een laatje uit de kast
ondersteboven.
Het huis waar de 21-jarige
Bert Keur woont, ligt aan de
andere kant van de straat. Het
is een van de luxe appartementen boven de bank. „Ik woon
nog bij mijn ouders thuis. Dat
vind ik prima, want alles wordt
voor me gedaan, voorlopig ga
ik daar niet weg, "vertelt hij
van onder z'n pet. Hij blaast

Electricien
Willemse levert
kwaliteit en service
ZANDVOORT - 'Montage &
Service bedrijf H. Willemse'
staat er op zijn visitekaartje.
„Ek kreeg zo vaak van klanten
te horen: Jongen, als jij zo hard
voor een baas werkt kun je beter voor jezelf beginnen. Nou,
ik heb die goede raad ter harte
genomen," vertelt Haarlemmer Hans Willemse (32). Sinds
l maart is hij eigen baas en het
bevalt hem uitstekend. De
thuisbasis van het bedrijf is
Burgemeester
Engelbertstraat 30.
„Mijn vader is ook elektricien, maar het gekke is dat hij
altijd heeft geroepen dat ik wat
anders moest gaan doen. Het
werd de grafische school in
Schalkwijk. Maar eigenlijk
voelde ik mij daar niet op mijn
plek. Na vier jaar ben ik geswitched naar een technische opleiding, dat was een schot in de
roos. Haalde alleen nog maar
negens en tienen, kortom: met
twee vingers in mijn neus ben
ik geslaagd," lacht de jonge ondernemer.
Ondanks het feit dat Hans
met glans slaagde als techneut, vindt hij zichzelf meer
een praktijkman. „Ik ben gelijk
in vaste dienst gekomen bij
een technisch installatiebureau." Met een kleine onderbreking om als dienstplichtig
militair ons land te dienen,
werkt hij zich bij het betreffende bedrijf in no time op tot
hoofdmonteur. „23 jaar en alweer op zoek naar een nieuwe
uitdaging kreeg ik de kans om
zelfstandig hun beveilingsinstallatietak op te zetten. Ik
werd in het diepe gegooid,
maar het was een goede leerschool. Ik heb in de avonduren
gaan studeren, behaalde de
specialisatie van TBV'er: ik
ben nu gediplomeerd om beveüigingsapparatuur te installeren."
Hans is specialist pp het gebied van beveiligings- en
brandmeldinstallaties, data-

Berichten
en tips voor

m.
*&

deze rubriek met
JOL cH
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

netwerken, maar vooral de gebruikelijke elektriciens werkzaamheden. „Als eenmansbedrijf ben ik flexibel als het even
kan wil ik graag de 'huisinstallateur' worden van de Zandvoorters. Een stop die doorslaat, verlichting aanleggen, de
technische installatie van keukenapparatuur en computernetwerken. Tja, met kan mij bij
dringende zaken zelfs uit mijn
bed bellen want in noodgevallen lever ik 24-uursservice.
Vooral de senioren die steeds
langer op zichzelf wonen, wil ik
graag die speciale service geven, veiligheid gaat boven alles.
„Steeds meer verzekeringsmaatschappijen stellen nu
hoge eisen aan de beveiliging
van een woonhuis of winkelpand. Ik maak dan een risicoanalyse en ben goed pp de hoogte van alle normeringen. Het
luisteren naar wat de klant wil
is heel belangrijk en ik zorg ervoor dat het een gebruikersvriendelijk systeem wordt. Zodat men de inbreker geen kans
geeft zonder zelf in een gevangenis te hoeven wonen."
Ook voor brandbeveilinginstallaties is men by Willemse
aan het goede adres. Na een
uitgebreid persoonlijk bezoek
volgt dan vrijblijvend een offerte.
Zijn vrouw Kitty (28) deed
jaren de boekhouding bij Akzo;
nu regelt zij alle financiële zaken by haar man. Zij onderhoudt het contact met de klanten en beantwoordt de telefoon. Hans kan zich daardoor

Op 11 november schenen er vele lichtjes. Zo ook in Zandvoort.
Vanuit het activiteitencentrum ging er een groepje kinderen
onder begeleiding van de kinderwerker en ouders naar verzorginghuis Huis in de Duinen. De kinderen gingen met hun zelfgeFoto Karin Schut maakte lampions naar binnen en zongen hun Sint Maartenliedjes voor verschillende groepen bewoners die zelf vaak van
even uit in de kantine van Al- harte meezongen. Van alle bewoners kregen de kinderen een
bert Heijn waar hij werkt als warm applaus. En niet te vergeten een grote zak snoep die door
bakker. „Je ouders zijn veel te een van de ouders onder de kinderen is verdeeld.
lief voor je," roept een collegaatje naar hem.
Bert heeft geen last van het
verkeer, maar is wel blij met
het éénrichtingsregime dat er
nu geldt. „Ik ben een vaste slaper, dus ik kan wel tegen een
beetje lawaai. Maar vroeger
kwamen er echt scheuren in de
muren door de bus die omhoog
reed langs ons huis."
„Er wonen voor het grootste
gedeelte ouderen in onze flat,
maar dat vind ik niet erg. Mijn
ouders hebben dit appartement dan ook met oog op hun
oude dag gekocht, alles gelijkvloers."
„Of ik het fijn vind dat het
uitgaanscentrum zo dichtbij
ligt? Ik ga niet zoveel meer
stappen. Vanavond ga ik gezellig naar mijn vriendin, die
woont ook dichtbij en ook nog
bij haar ouders," zegt hij grijnzend.
Nelleke van Koningsveld
volledig concentreren op zijn
werk. „Wij helpen graag onze
klanten zoals wij zelf graag
zouden worden behandeld,"
vertelt Kitty enthousiast. „Bij
grote bedrijven heerst wel eens
de tendens: ach de mensen kopen toch wel. Nou, mooi niet,
dat is beslist niet onze instelling. Bij ons komt de klant op
de eerste plaats."

Stilte in Zandvoort

De komenden vijf weken zal Zandvoort het karakteristieke
carillongeluid moeten missen. Dinsdag is het bekende bedrijf
Koninklijke Eijsbouts uit Asten begonnen met het moderniseren van het carillon van het raadhuis Zandvoort. De moderniseringsoperatie is nodig omdat het oude speelbandenmechaniek
van het carillon versleten is. Zandvoort heeft dit ooit als geschenk gekregen van de Zandvoortse bevolking. Nu, ongeveer
drie decennia later, moet geconstateerd worden dat het op is.

en voor een goed doel

Maar liefst vijfduizend gulden hebben de deelnemers tijdens
de bridgedag in De Brinck opgehaald. Zaterdag organiseerde
Stichting Zandvoortse Bridgeactiviteiten voor de zevende maal
de Nieuw Unicum Bridgedrive. Het geld zal dit keer ondermeer
besteed worden aan de aanschaf van een nieuwe spelcomputer
voor de bewoners met hersenletsel. Voor deze groep bewoners is
er binnen Nieuw Unicum een herkenbaar en aangepast activiteitenaanbod. Uitergerust met een groot scherm kunnen met zo'n
computer bijvoorbeeld spelletjes op het gebied van geheugentraining in groepsverband gespeeld worden.

Nationaal Park
viert eerste lustrum

ZANDVOORT - Nationaal sen 14 en 16 uur, wordt vanuit
Park Zuid Kennemerland be- het Duincentrum een (gratis)
staat vijfjaar. 26 november vie- natuur-kindermiddag georgaren de deelnemers van dit sa- niseerd. Opgeven kan via telemenwerkingsverband
dit foonnummer 541.1119 of bij de
heuglijke feit in Duincentrum balie van Duincentrum De
De Zandwaaier. Die dag staat Zandwaaier. Excursieleiders
in het teken van de zintuigen. van het nationaal park laten
Voor alle leeftijden zijn er tus- kinderen herfstnatuurdingen
Huisdieren lachen
sen 10 en 17 uur activiteiten: zien. Microscoop, handloep en
naar het vogeltje
een neuzentocht, een aarde- verrekijkers zijn aanwezig.
wandeling, theatervoorstellin- Rondom het centrum kunnen
bij Dobey
gen en drankjes en hapjes uit allerlei veldwerkopdrachtjes
ZANDVOORT - 'Lach eens de duinen.
worden uitgevoerd over bonaar het vogeltje' roept bij iedem, water, bomen, weer,
dereen gelijk de associatie op
Een week eerder beginnen landschap, planten en korstmet een fotograaf en niet met de eerste lustrumactiviteiten mossen.
een vogeltje. Woensdag 22 no- al: extra excursies op dinsdag
Donderdag 23 november is
vember krijgt deze kreet even 21 november, de dag waarop er een 55-plus wandeling van
een hele andere dimensie. Dp- ook het nieuwe acitviteiten- Parnassia tot de blanke topnald van Kuik van dierenspeci- centrum De Duinkijker wordt pen der duinen. Vrijdag 24 noaalzaak Dobey aan de Grote geopend. Deze verbouwde vember begint om 16.30 uur
Krocht 28 heeft twee profes- schuur achter het Duincen- een sprookjestocht voor het
sionele dierenfotografen uitge- trum doet nu dienst als leslo- hele gezin. Daarvoor is aannodigd. Van 10 tot 17 uur kan kaal en vergaderruimte.
melding
verplicht:
tel.
iedereen zijn huisdier laten
Woensdag 22 november, tus- 541.1119.
portretteren.
Vaste medewerkster bij Dobey is Diana (21). Zij heeft een
mbo-opleiding dierenverzorging afgerond en voelt zich helemaal op haar plaats bij de
ZANDVOORT - Maar liefst 130 vierkante meter aan zonnecoldierenspeciaalzaak. Zij zorg_t lectoren op het dak van Huis in de Duinen zorgen voor een
voor de levende have en advi- voorraad van 2500 liter warm water. Gisterenmiddag werd de
seert graag de klanten over nieuwe duurzame energie-installatie in het Zandvoortse zorggoede voeding voor hun huis- centrum in gebruik genomen. De bewoners gebruiken voortaan
dier of de aanschaf van alle zonnewarmte om warm water uit de kraan te krijgen.
mogelijke accessoires.
Deze fotosessie is een initia- Het energieproject is een samenwerkingsverband tussen Huis
tief van Donald en Diana. Die- in de Duinen, Woonzorg Nederland en energiebedrijf Eco-Enerrenliefde kent geen grenzen gy. Op het dak bevinden zich twee gekoppelde collectorvelden
vinden zij, een mooi portret die warmte genereren en doorsluizen naar vijf warmtebuffers in
van je lieveling hoort daar bij. het ketelhuis. Daaruit kan zo'n 2500 liter warm water geput
„Ik heb al foto's gezien die worden. Schieten de warmtebuffers tekort, dan springen de
door dit fotografenduo zijn ge- traditionele HR-verwarmingsketels even bij.
maakt," vertelt Diana enthousiast. „Nou, echt grandioos
hoor. Het lukt je zelf nooit om
je huisdier zo mooi op de foto
te krijgen. De profs nemen hun
ZANDVOORT - Een 35-jarige Haarlemse automobilist weigereigen studio mee, die hier in de de vorige week dinsdagochtend om half vier een blaastest op het
zaak wordt opgesteld. Mocht politiebureau. De man was op het Badhuisplein bij een ademhet die dag regenen, dan kun- test betrapt op het gebruik van te veel alcohol. Na zijn weigering
nen de dieren ook nog even op het bureau kreeg de Haarlemmer een proces-verbaal en is
worden opgetut hoor, voordat zijn rijbewijs ingevorderd.
ze worden vereeuwigd," lacht
ze.
ADVERTENTIE
Marleen Grotenhuis

Warm water van dak zorgcentrum

Automobilist wil niet opnieuw blazen

Vandaag ingeruild voor een nieuwe.

UE€EELI|J;KE S.1ANE
Periode 4-10 november
Geboren: Duncan, zoon van
Arie Walter Akersloot en Patricia Winkel; Aranka Léonie,
dochter van Jacob Harteveld
en Chantal Léonie Bnüjnzeel;
Jordy, zoon van Marinus Jansen en Nicole Beiier; Sven Jesse, zoon van Michaël de Wilde

en Anna Barbara van der
Meer.
Overleden: Grietje Erbé-Cerneus (82); Charles Albertus
van der Moolen (53); Theodorus Bernardus Lefferts (76);
Petronella van Duinen-S chras
(85); Johanna Maria LebbinkExmann (80).

De Golf. Weer volop leverbaar.

Hervormde Kerk: zondag 10 uur ds. J. Smit. Gereformeerde
Kerk: zondag 10 uur mw. ds. Mirjam van Veen. Agatha Kerk:
zaterdag 19 uur mevr. Bleijs & dhr. van de Smaal, zondag 10.30
uur pastor C. Polvliet. NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
PS: Snuffie heeft een nieuw zondag mw ds A.A. In 't Veld. Nieuw Unicum: zaterdag 10.45 uur
Hans en Kitty Willemse van het gelijknamige Montage & Servicebedrijf
baasje kunnen vinden.
ds. mr J.W. Verwijs.
.
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Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

\ Advi»«pri|i tlechtt ™r«r«ntl« zoals iungigcvtn door officiU» Importeur óf tibrikintfe

GSM 4 DAAGSE
BIJ BCC!!!

Sluit nu een Debitel Dal-40 abonnement
af op het Libertel netwerk. Het best geteste
Netwerk van Nederland. U ontvangt niet
alleen iedere maand 40 belminuten, tevens
hoeft u de entreekosten twv fl.105.niet te betalen! Tijdens deze GSM 4-daagse zijn als klap op de vuurpijl de abonnementskosten geen fl. 29.95, maar slechts
ffl. 19.95 per maand. Kom snel langs,
want OP = OP!!
NOKIA

HUISTELEFONIE

CAMCORDERS

ERICSSON DECT
INCLUSIEF DIGITAAL
ANTWOORDAPPARAAT
BS 140; n u m m e r w e e r g a v e ,
50 memo's '599 -

379:
SIEMENS GIGA SET
TOPKLASSE Dect telefoon '599 -

ERICSSON TOP DECT
BS120 zeer compact, uniek design,
digitaal, niet afluisterbaar '499 -

3210

TWV 899.-

PANASONIC DECT
GSM look dect telefoon, navigatie toets uitbreidbaar tot 6 handsets '399 •

229.© dualband
9 tot 260 uur standby
O tot 4.5 uur spreektijd
O inclusief 3 games
® T-9 SMS (snel en eenvoudig berichten sturen)
O verwisselbare voor- en
achterkant

SONY 82CM 100 HZ SUPERPLATTEBREEDBEELDIVIETDPL
KV 32FS60, FD Trinitron breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, 3D
Sound Systeem^tunerslelelekst.M999

SONY DIGITALE CAMCORDER MET KLEURENSCHERM
DCRPC, Super Steady Shot, 10X
optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm '4730 -

3499.-

PHILIPS 100 HZ SUPERPLATTE B R E E D B E E L D
RealFlatBlackLme-S beeldbuis,
3D Surround Sound, 100 voorkeurzenders, Dual Screen teletekst

THOMSON 70CM 100 HZ
SUPERPLATTE DESIGN
BREEDBEELD
28WF64ES, 99 voorkeurzenders,
Virtual Dolby, 5 ingebouwde luidsprekers, teletekst '3499.-

2799?

SONY 70CM 100 HZ SUPERPLATTE BREEDBEELD
KV2B, FD Trinitron breedbeeldbuis,
100 voorkeurzenders, 3D Sound
Systeem, teletekst.'3999 -

BCC, al 30 JAAR de LAAGSTE PRIJS, de BESTE SERVICE,
een ENORM ASSORTIMENT. GEGARANDEERD!

GEGARANDEERD
DE BESTE SERVICE

3499.-

JVC DIGITALE CAMCORDER MET KLEURENSCHERM
GRDVX, 5cm kleurenscherm, 10Ox
digitale zoom, Stabilizer, alstandsbedienmg."3499.-

2679:
SONY DIGITAL 8
CAMCORDER METSUPER
STEADY SHOT
TR7000, Digitaal opnemen op Hi-8
tape, SOxdigitalezoom,Super Nightshot, Stamma voor lang filmen met
dezelfde accu, afstandsbed '2420.-

1589;

„t grote artikelen GRATIS bij u
thuisbezorgd (ook op zaterdag).
f

Deskundig advies door goed
geschoolde productspecialisten.

53 Keuze uit vele duizenden
artikelen.

BCC is een onderdeel van
een wereldwijd concern.
Zij koopt de artikelen met
honderdduizenden tegelijk
in, waardoor de prijzen
GEGARANDEERD laag blijven

1499;

BESTE SERVICE

S3 Een enorm assortiment
A-merken.

M Dagelijks checken wij voor
U de prijzen, waardoor u
bij BCC nooit teveel betaalt!

P A N A S O N I C DIGITALE
CAMCORDER
NVDS, 400x digitale zoom, Super
Image Stabilizer, inclusief afstandsbed,
acculader en kabels.*2199 -

JVC100HZSUPERPLATTEBREEDBEELD
A V 2 8 W F ; 71 cm beeldbuis,
100 voorkeurzenders, teletekst.

ENORM ASSORTIMENT

LAAGSTE PRIJS

r

Altijd bij u een BCC winkel
in de buurt!

Alle types overzichtelijk
bij elkaar gepresenteerd.

f

Eigen technische dienst
Gespreid betalen mogelijk met
het BCC PrivéPlusPlan.

JVCBREEDBEELD100HZ
AV28WH, 71 cm, Stereo, teletekst, Ieverbaarm zilveren zwart design '2639.-

GRATIS AANSLUITKOSTCN TWV 105.-

r

40 BEIMINUTEN PER MAAND

SIEMENS GIGA SET
Digitale huistelefoon voor
ongekend lage prijs

CCDTHV6; 6,5 cm kleurenscherm, 80x digitale zoom,
Nightshot, Steady Shot,
afstandsbediening. *2200.-

PHILIPS DECT
Xaho superieure kwaliteit.'399 -

NOKIA

3310

229;

TWV 999.-

DECT MET NUMMERWEERGAVE
575+ Goedkoopste Dect telefoon
met nummerweergave, 10 memo's, tot 250 uur slandby "299 -

& dualband
® 133 gram
9 tot 260 uur standby
ô tot 4.5 uur beltijd
® trilsignaal
@ mobiei chatten
O multiple SMS
0 T-9 SMS
O inclusief 4 games
• verwisselbare voor- en
achterkant

DECT STUNT
8200 Digitaal, met afluisterbaar'349

PHILIPS DRAADLOOS
TD53 Draadloze telefoon, met LCDscherm, zeer fraai design."249 -

DRAAD TELEFOON
SYDNEY- Nu met f 60,- gratis
bellen '49.95

24.95

40 BELMINUTEN PER MAAND
DAG EN NACHT BELLEN VANAF ƒ0.25 PER MINUUT
AANBIEDING GELDIG VAN T 5 t/M 18 NOVEMBER

SIEMENS M35I
TWV 89.-

5BWSH35

•
•
•
•
•
•
9
•
•
•

W@P (mobiel internet)
dualband
125 gram
tot 180 uur standby
tot 5 uur beltijhd
schok- en stofbestendig
spatwaterdicht
DJ sounds
trilsignaal
100 extra telefoongeheugens

- • rGRAT|S AANSLUITKOSTEH TWViOS
:40 BEIMINUTEN PER^MAAND"i;^W:i

^AIJBIÉD]NG«ÉLDIG;VAN15T/M-j 8 NOVEMBER

PHILIPSBREEDBEELD100HZ
PW8504,Grootbeeld, HiFi-stereo,
teletekst '2245 -

1579;

CANON STEREO Hl 8
CAMCORDER
UCX65, 440x digitale zoom,
12 digitale effecten, ingebouwde
videolamp.*1539-

SONY 8 MM TRAVELLER
TR4,'1330.-

879;
DVDSPELERS:

SONY SUPERPLATTE
BREEDBEELD
KV28FX2,71cm FD Trinitron beeldbuis, 60 watt totaal vermogen, teleleksl en afstandsbediening '2799 -

SONY DVD SPELER MET
DOLBY AC3 DECODER

JVC BREEDBEELD
28WT2.71 cm BlackLme Super Flat
beeldbuis, stereo, teletekst'1699.-

JVC DVD SPELER MET
DOLBY AC3 DECODER
XVD701; Digital Cinema Sound,
perfect stilstaand beeld, mcl. afstandsbedienmg '1660.-

1269;

DVPS525; Geschikt voor DVD,
audio- en video CD, mcl. afstandsbedienmg.'l 399.-

979;
enorme keuze

PHILIPS BREEDBEELD
24PW,61cm Ultra Flat BlackLme
beeldbuis, stereo, teletekst'1695.-

JVC DESIGN MICRO COMPONENT SYSTEEM

koop nu, betaal over een jaar

PHILIPS 100 HZ STEREO KTV
PT820,63cm, Blacküne-S, stereo,
TXT'2795-

PHILIPS 70 CM 100 HZ BREEDBEELD STEREO KLEURENTELEVISIE
SONY DVD SPELER
DVPS325;Geschikt voof
DVD, audlo- en video CD,
superieure beeldkwaliteit,
standaard- en breedbeeldweergave mogelijk, incl.
afstandsbediening.'"! 770.-

UXG; aantrekkelijk vormgegeven audioset met losse componenten,
MOS FET versterker, RDS-tuner met 45 voorkeuzezenders, l -bit
programmeerbare cd-speler, Auto-reverse cassettedeck,
2-weg luidspreker.*! 110.-

28PW8504; Ultra Flat BlackLine-S breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders,
Incredible Surround Sound, Dual Screen teletekst, teletekst, 2 scartaansluitingen,
inclusief afstandsbediening.'2545.-

SONY
AUTORADIO MET
MINI-DISC SPELER
MDXC5960; High power
4 x 5 0 Watt, m i n i d i s k
speler met 10 seconden
anti shock geheugen, RDSEON FM/MW tuner,
Dynamic Bass, afneembaar
front.*880.-

PHILIPS DVD SPELER
DVD710,Studiokwaliteit '1499 •

O

a

SONY 63CM STEREO KTV
KV25,63cm SuperTrimtron beeldbuis, teletekst'1399 -

PANASONIC HI-FI STEREO
VIDEORECORDER MET
PDC EN SHOWVIEW

SONY HI-FI STEREO
VIDEORECORDER
SLVSE60, 4 koppen, eenvoudig
te programmeren, On Screen
Display, scartaansluiting en
afstandsbediening '769.-

gRAjIS'AAN'S^
PROLINE HI-FI STEREO
V I D E O R E C O R D E R MET
SHOWVIEWENPDC
GVN9500,4 koppen, eenvoudige
bediening, scartaansluitmg, mcl
afstandsbediening '479 -

589.-

PIONEER DVD SPELER
DV515, Geschikt voor DVD, audioen video CD, superieure beeldkwahteit, mcl afstandsbed '1770-

altijd een PCC winkel in de buurt

585.-

NVHD640; 4 koppen, eenvoudige bediening, inclusief
afstandsbediening. *749.-

PANASONIC VIDEORECORDER METSHOWVIEW EN PDC
NVSD240,2 koppen, eenvoudige
bediening, 2 scartaansluitingen,
inclusief afstandsbediening '599 -

ïlftNBll^

TXW2BD; 70 cm breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, stereo, teletekst,
Dome sound Systeem inclusief afstandsbediening.
*2199.-

SONY 72CM STEREO KTV
KV29X,SuperTnnitron beeldbuis,
100 voorkeurzenders, afstandsbedienmg.TXT.M 599

PHILIPSVIDEORECORDER
SHOWVIEWENPDC
VB165 2koppen,ind afstandsbed 745-

© dualband
9 spraakherkenning
® 83 gram
® tot 50 uur standby
9 tot 3.5 uur standby
9 trilsignaal
© polymer accu

PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ

Heeft u een vraag of een
probleem: bel ons Call Center!

J

KIEURENTV'S:
JVCSUPERVHSHI-FISTEREO
VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC
HRS66, 6 koppen, eenvoudige
bediening, inclusief afstandsbedienmg '899.-

SAMSUNG HI-FI STEREO
VIDEORECORDER
SV63X, 4 koppen, eenvoudige
bediening, On Screen Display,
2 scartaansluitingen, afstandsbedienmg '769 -

ERICSSON T28S
TWV 1499.-

X.

VIDEORECORDERS
PHILIPS SUPER VHS HI-FI
STEREO
VR1000 4 koppen, ShowviewenPDC,
mcl. afstandsbediening'1099-

Extra garantie voor 3 of 5 jaar
met het BCC PrivéGarantiePlan

SONY Hl 8 CAMCORDER
MET LCD KLEURENSCHERM

SIEMENS 1400 WAH
STOFZUIGER

ïALLETOPTITELS
Nubij BCC verkrijgbaar •

D

PHILIPS 70CM STEREO
KLEURENTELEVISIE
28PT4;Blackline-D Flatsquare beeldbuis, 80 voorkeurzenders, teletekst en
afstandsbediening. "1545.PANASON1C63CMSTEREOKW
TX25,Quintnxbeeldbuis, 100 voorkeurzertiets teletekst nd afstandsbed'1199-

f 24.

Elektronisch regelbarezuigkracht, in hoogte verstelbare
zuigbuizen en automatisch
oprolsnoer.*298.-

95

TV/VIDEO COMBJ'S;
PHILIPS STEREO GROOTBEELD 51 CM KTV/VIDEO
25PV720,63cmbeeldbuis,2tuners,
Showview, PDC, teletekst."! 999.-

1479.-

SAMSUNG55CM STEREO
KTVTELETEKST
CX53.Black Standaard beeldbuis,
100 voorkeurzenders ' 829.-

ARISTONA51CMKTVMET
70 voorkeuzezenders, Off Ned
Philips garantie '745 -

SAMSUNG51CM KTV
CB20S.100 voorkeuzezenders '659 -

;gfatis thuisbezorgd]

n
a
ARISTONA51CMKTV/
VIDEOMET2TUNERS
51TR427;Showview, PDC,
teletekst 2 tuners.*1295.-

INDESIT WASMACHINE 1000 TOEREN.
Vrije tempentuurkeuze, regelbare centrifuge,
RVS kuip en toets voor tere weefsels. '899.-

ZANUSSI
CONDENSDROGER

SAMSUNG51CMKTVA/IDEO
TVP5050,2tuners, 2 koppen '989 -

Extra grote vulopening,
120 minuten timer, kreukbeveiliging en toets voor
tere weefsels.'1299.-

SHARP PORTABLE KTV
37GQ37cm, mcl afstandsbed '399SAMSUNGVIDEORECORDER
SV223,lnclusiefafstandsbed '369-

'icm 2-jarig DAL-40 abonnement

PORTBALE KTV
37cm, mcl afstandsbediening

DAL 40 ABONNEMENT

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

<9
®
O
®
O
©

^BETAALGEMAlf

ƒ19.95 per maand*
inclusief 40 belminuten per maand**
bellen op het Libertel netwerk
bellen in heet Nederland
bellen in meer dan 80 andere landen
dag en nacht bellen vanaf ƒ0.25 per
minuut

'aanbieding geldig van 15 t/m 18 november
*'fot 40 belminuten per maand/ geldt alleen voor
binnenlandse nummers naar vast en mobiel,
exclusief koop- en servicenummers.

Voor aanvraag vereist geldig legitimatiebewijs en
bankafschrift zonder bedragen (niet ouder dan l maand)

579-

m

BIJ BCC

PANASONIC
PORTABLE
KLEUREN TV
TX14S; 37 cm beeldbuis,
On Screen Display,
scartaansluiling, teletekst
en alstandsbediening. *649.

De Best Customer Cord Een kaart
waarmee u, conform uw pcrsoon-

SHARP COMBIMAGNETRON R 951

li|ke wensen, uv/ nieuwste aankoop
kunt betalen 2o kunt u, naast uirer-

349.-

oard de contante betaling, kiezen
uit maar liefst
4 vormen van betaalgemak
1
op rekening kopen

debitel'

LIBERTEL

2
3

uitgesteld betalen
doorlopend krediet

4

het BCC PrivéPlusPlan

ARISTONA 37CM KTV/VIDEO
TR127,Showview, Off. Ned. Philips garantie '945.-

lOOOwatt magnetron vermogen, 34 liter inhoud, hetelucht, grill en araaispit. Digitale bediening.*899.-

LAAGSTE

BREE

Een uitgebreide brochure ligt voor
^
u klaar m de winkel'
>

PRUS'

(VERWIJDERINGSBIJDRAGE!
l I ' ' f T~1 K M I W U I I I H I I B I K I ' I I U Ï I I f

VISA

i L \/
l K

l
1

V

A wi»m»«»n i

/S

\ tr^ra

UI IM1NI E11IO

»mni]intfii[H!o

LrrVsyv

UNIEKE PRIJSGARANTIE:
> GRATIS THUISBEZORGEN: • ; '
CALL CENTER:.
BCO bitdt u mart op wit dt :
Di m««5t« grolt artikelen,. : DE Htlpdtsk voor al uw vra-.
• : worden vin'dlnsdao t/m. ,• . 9*n, Ups en htt mtlden van
,1:• maf di.voorwaan)«n bij uw ; ^zitcrdig gratis tn snit bij u.:' 1 storingtn «an uw «pparatuun
;,'.-,y.v ..:;!'; 'ï«rkoptrl-;V> i' v ;: ; thulsMzorgd, In btdrijl . ;-,' ,::'>• 020-8556400. - •'
;;:.gntildm/Ql!rig«lild. • ;

.
MILIEU;
•
:
PRIVÉGARANTIEPLAN
BCC neemt uw oudt ippa*
•
Eon full sorvicoplan
raat mee en zorgt «rvoor dat
wairmt« «II* defecten, alt
'dit mlllcuvriindilijk wordt
• g*volg van .
. :
vtrwtrkt Ook BCC houdt van
fabricage- «n/of materiaal
"• ^ een tchoon
'-':
foutari, voor 3 of 5 jaar zijn
.•nltefbairNttftriand.
'.••.:•«ffl»dtkt . . . ' • ' • V ; 1 . '

BREED ASSORTIMENT:
BCC bltdt u oon ongekend
brted en diep assortiment
.-. . aan van do groti
. ' topmtrkenl ^ •

EIGEN TECHNISCHE DIENST:
Ons eigen persontil schrijft

BCC KIANTENKAART:
Vraag de gratis'
•Best Customer Card
•n profileer mee van
grandioos voordeel."

DESKUNDIG PERSONEEL.
Onze verkopers worden
regelmatig geschoold om u
ledere dag deskundig
te woord te kunnen staan.

GROUP:
'Dat betekent voor u: nog
meer zekerheid en nog me
voordeel! BCC Is hierdoor
staat om: een nog betere ser'vice te leveren! een nog lagere prijs te biedin! nog klant-

i!^iSS^^
PERSONALCARE

WASAUTOMATEN

MAGNETRONS

PHiUPS »3<
SOIAWÜM

Opvouwbare
Sunnrtöbll
met HPA*
CLEO lampen.

" ,;

SHARP COMBI
900 Watt, 26 liter, digitale bediening,
grill en hetelucht "699.-

469.MBI

Perfect scheerresultaat,eenvoudig en hygiënisch onder
jte kraan te reinigen.*279.-v
BRAUN SCHEERAPPARAAT
InterFace met tondeuse.'169.-

89:

PHILIPS LADYSHAVE
Superdun scheerblad en afneembaar scheerhoofd.*69 -

47.50

MIELE 1300 TOEREN

429:

SAMSUNG GRILLCOMBI
ILLCOMBI
Jiening, QuartzSOOWatt, digitale bediening,
grill, 20 liter. "369 -

269:
WHIRLPOOL SOOWATT
30WATT
Digitale bediening,
ig, 18 liter,
ontdooi automaat '519.•519.-

189.-

Topklasse, zeer
gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing.
•2799.-

1
f!

Air-Clean-filter. *429.-

BOSCH 1400 TOEREN
Regelbare centrifuge, elektronische
programma besturing en Energieklasse A."2099.-

#

1249:

BAUKNECHT 1200 TOEREN
Vrije temperatuurkeuze, spoelstop en snel programma.
Energieklasse A '1599.-

#

999:

ZANUSS11400 TOEREN
Regelbare centrifuge, snel proramma, halve lading toets
Inergieklasse A.'1399.-

#

399.-

TECHNICSHOME
THEATRE PRO-LOGIC
17 INCH
MONITOR:

CD-REWRITER

F'MfiJ.W»
1479:
SONY DESIGN MINI
HI-FI SYSTEEM
MHCNX3AV Dolby Pro Logic, 5CD
wisselaar, mcl 5 speakers '1760-

1289?

MIELE 1400 WATT
Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-dlter.'429.-

789:

699:

Elektronisch regelbare zuigkracht,
metalen zuigbuizen en rolsnoer.

ENKELE MEEGELEVERDE
SOFTWARETITELS:

189.-

SIEMENS 1300 WATT
Metalen buizen, elektronisch regelbare zuigkracht '298
*""f05 ~WbrksM, !

PACKARD BELL NOTEBOOK
•
•
•
•
•
•
«

Amd K 450 Mhz processor
32 MB intern geheugen
l 2.1 HPA scherm
6 GB harddisk
24x interne cd-rom speler
intern 56k modem
Windows 98
'3495.-

WORKS 2000
WORD 2000
MICROSOFT MONEY 2000
DE GROTE ENCYCLOPEDIE 1999
GRATIS INTERNET SOFTWARE
AND ROUTE

PHILIPS 1200 WATT
Metalen zuigbuizen 5 voudig filter systeem en oprolsnoer '199.

PHILIPS MINISYSTEEM
MET CD-RECORDER

FWR; Neem je eigen Cd's
op!, 2 x 100 Watt vermogen, 3CD wisselaar, 3-weg
speaker *1220.IMP5.TOPKLASSEI Losse componenten, 40 Watt, Cd-speler,
3-weg boxen '1299 -

999;
RXD10, 200 Watt, digitale tuner,
CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
afstandbediening '1440 -

129:

JVC PRO-LOGIC MINISET
MXJ75, RDS-tuner, CD-wisselaar,
5 luidsprekers, afstandbed '1099-

749:
SONY MINISET
MHCBX2, 2x50 Watt, 3 CD-wisselaar, 2-weg boxen '660 -

D

45

PSION REVO (UK)

INDESIT 1200 TOEREN
Vri|e temperatuur keuze en halve
lading toets Energieklasse A *979.-

#

BOSCH INBOUW
VAATWASSER

3 programma's, tiptoets
bediening en aquastop.
*1599.-

D

INBOUW VAATWASSER
Volledig mtergreerbaar, 4 programma's en aquastop.'1299.-

PHILIPS
STOOMSTRIJKIJZER
Geschikt voor gewoon
leidingwater, sproeier en
beveiligd tegen
oververhitting. *69.MOULINEX STRIJKIJZER
Regelbare thermostaat en
sproeier."65.-

489:

WHIRLPOOL 1 200 TOEREN

HUISHOUDELIJK

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie lampies
•899.-

499

669:

WAS/DROOG COMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machine,
1000toeren.'1549.-

869:

BOSCH BOVENLADER
1000 toeren, spoelstop kort programmazeereenvoudigebediening '1749.-

999:
WHIRLPOOL BOVENLADER
Regelbare centrifuge van O tot 1200
toeren, 1/2 lading en eco toets
Energie klasse A."1599.-

#.

929:

INBOUW GASKOOKPLAAT
Metvonkontstekmg. '499.-

244 liter inhoud, 3 ruime
vriesladen en 3 legplateaus
van onbreekbaarglas.
*1199.-

EMf

D

EL

979?

Laagste prijsgarantie

WHIRLPOOL KOEL/VRIES
295 liter inhoud, 3 vriesladen,
Energieklasse A.'1749 -

'899;
/99a7

ZANUSSI KOEL/VRIES
230 liter inhoud, waarvan 60 liter
vries '849.-

n
laagste prijsgarantie

AEG CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig'8 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor tere weefsel.'999.-

TEFAL SNOERLOZE
WATERKOKER

1099:

Veiligheidsdeksel en
^automatische afslag. *73

SNOERLOZE WATERKOKER
Watermveau-mdicatoren droogkookbeveiliging.*49.'

29.95

MOULINEX FRITEUSE

Met filterdeksel, liften uitneembare binnenpan, dus
makkelijk schoon te te
,.
maken. *239.NOVA FRITEUSE
Inhoud 2,5 liter, aluminium binnenpan,
kijkglas, timer, filterdeksel.*149 95

D
ATAG FORNUIS

Met elektrische oven, grill
en vonkontsteking.
*1450.ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-elektro fornuis
met grill, glazen sierdeksél en
gratis vonkontsteker '799.-

649:
IGNIS FORNUIS
Gasoven met dubbele glasdeuren
gratis vonkontsteker,'547.-

TURBO CONVECTORKACHEL
Veiligheidsthermostaat,2standen,
2000Watt.'149.

89:

439:

ETNA WASEMKAP
3-standen en vetfilter.'295.-

89:

NU MET GRATIS
GRANDPRJX RACESPEl!

120 minuten timer,
toets voor ter weelsel,
anti-kreuk cyclus,
*599.-

CANON BJC2100 PRINTER

399:

PHILIPS AUTORADIO
RC; autoradio-cassette, "290.-

189:
JVC AUTORADIO
4x35 Watt, autoreverse cassettedeck, afn frontpaneel "336.199:

PERSONAl AUDIO
SONY ESP2 DISCMAN
DE, Elektronic Shock Protection,
inclusief hoofdtelefoon, 22 nrs
programmeerbaar '300 179ï
PHILIPS DISCMAN
Shuffle play en repeat '200.-

129:

JBL ZUIL LUIDSPREKER

PHILIPS CD-RECORDER

Je eigen Cd's maken wordt nu wel
• tot S ppm
heel erg makkelijk en goed• Image Optimier techniek voor loge
koopi'995 resolutie afbeeldingen
699:
• Mogelijkheid tot banner printen
• Ook te gebruiken als uanner met op- SONY QS MINI DISC
JB920, TOPKLASSE' Digitaal optionele sconnercortridge
nemen en afspelen^HIO • USB-en parallelle aansluiting
'229.-

o.
n
SONY MD-SPELER
MZE; draagbare
Mini-Disc speler,
oplaadbaar. "500.-

SONY QS CD-SPELER

CDPXB, TOPKLASSE' Cd-spelermetafstandsbedienmg'690 -

BAUKNECHT KOELKAST

IJJfW

529:
SONY RECEIVER RDS
STRDE1, 2x60 Watt, afstandsbedienmg '500 -

399:
EX120, RDS tuner, 120 Watt, afslandsDediening '549 -

#549W^ w •

379:

AZ100, Stereo, Dynamic Bass
Boost '230 -

169?
PROLINE CD-COMPO + AB
CD620S, stereo, afstandsbedienmg '199 •

TECHNICS 2X40 WATT
New Class A versterker '429 -

329:
SONYDUBBELDECK

VRIEZERS

BOSCH VAATWASSER

SONYCD-COMPO
CFDV21, Radiocassette +CDspeler, compact model '300 179s
PHILIPS CD-COMPO

TECHNICS RECEIVER

EXQUISIT KOELKAST
122lilerinhoud EnergieklasseA'499 -

119:
PHILIPS PORT. CASSETTE
Stereo radio-cassettespeler, FM
enMW Dynamic Bass Boost '55 -

W305, dubbel cassettedeck '330 -

289:

4 programma's, 3 temperaturen, aquastop en timer.
Energieklasse A.M649.-

PHILIPS CD-SPELER
CD7, shuffle play '300-

35:
SENNHEISER
HOOFDTELEFOON
Stereo In-ear Phone '45 -

219:
MIELE VAATWASSER
6 Programma's, 3 temperaturen
en unieke bestek schuillade '2099.-

749:
ZANUSSI VAATWASSER
[WASSER
4 programma's, 2 temperaturen.
'899-

569.BCCCALL CENTER

| Consumenten Helpdesk voor informatit en advies.
'Tevens melden van storingen lan kleurentelevisie en
groot huishoudelijke apparatuur

MAANDAG T/M VRIJDAG OS.OO TOT 16.00 UUR

• tot 6 ppm

• USB en parallelle
aansluiting
'299.-

•

BOSCH VAATWASSER
2 programma's en 4 sproeim
veaus.*1149.-

329.-

KDS653R;4x35 Watt,
dig. tuner, RDS,
afn. front.
•499.-

599:

RU

BAUKNECHT VAATWASSER
4 programma's, 2 temperaturen en
Thermodry droogsysteem Energieklasse A'1699.pTgij
#

INDESIT
WASDROGER

JVC AUTORADIO CD

TLX; 3-weg bassreflex
systeem, belastbaar tot
150 Watt. *449.-

BOSCH KOELKAST
3 sterren vriesvak, automatische
onldoonng EnergieklasseA '999 -

1249

020-6584400

Laagste prijsgarantie

#

INDESIT KOOKPLAAT
4 pits met 2 dehge branders en
gratis vonkontsteker.

179:

HI-FI COMPONENTEN

798i

130 liter inhoud waarvan
13 liter vries, verstelbare
glazen plateaus
Energieklasse A. '899.- ^

299

SONYMICROSET
PMC, compleet, mcl afstandbediening."440 •

o

549:

379:

345:

per stuk

599:

VAATWASSERS

549:

SONY AUTO-RADIO
CDX4260, digitale tuner, CDspeler, afn front "640 -

359:

749:

BAUKNECHTDROGER
140 minuten timer en toets voor
tere weefsels.'949.-

ETNA RVS KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en glazensierdeksel en vonkontstekmg.'499.-

2 warmtestanden en
KEMA-keur.*69.9S

#

SONY 10 CD
AUTORADIOCOMBI
RDS radiocassette + 10CD-wisselaar'780 -

UXTS5. Ultra Compact Design '494 -

MIELE KOELKAST
270 liter inhoud waarvan 54 liter
vries Energieklasse A'1249.

150 minuten timer en toets voor
tere weefsels "899.-

329.-

D
ELEKTRISCHE DEKEN

185 liter inhoud waarvan
54 liter vries.
Energieklasse A.*899.-

1 DEURS KOELKASTEN

379:

JVC MICROSETTOP

• Bestuur je gomes door middel
van bewegingen van je hoofd!
• Werkt tevens via stembesturing
normaal 299.-

BOSCH KOELKAST

749.CONDENSDROGER

ELEKTRISCHE KOOKPLAAT
2 normale en 2 snel kookplaten '490.-

G
JVC DESIGN MICRO
SYSTEEM

UNION GEAR REALITY
PC-HELM

WHIRLPOOL KOELKAST
187 liter inhoud waarvan 42 liter
vries. Energie klasse A.'849.

INDESITWASDROGER
120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur '599

389:
JVC DPL RECEIVER

SW1 90, Passieve Subwoofer met
2satellietspeakers, 220 Watt '699.-

ZANUSSI
CONDENSDROGER
Ruime vulopening, RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
tere weefsels. '1299 -

399:
De 'finishing touch' voor elke
Surround set |É 440.-

JAMO SUBWOOFER +
SATELLIETSPEAKERS

BOSCH CONDENSDROGER
Grote vulopening, RVS
trommel en toets voor tere
weefsels *1449.-

1249.-

499:

PHILIPS DOLBY
SURROUND
FR735,Pro-Logic receiver, afstandsbedienmg.'595.-

BOSE ACOUSTIMASS 3
Zeer kleine speakers met module voor de laagweergave, stereo
m de gehele woonruimte

Dl

MIELEWASDROGER
11 elektronisch gestuurde programma'szeergebnjikersvnendelijke
Novotronic besturing. '1799.-

r.T«f«fJ:W»

289:

Bi.ASTER

Met unieke onbreekbare
RVS thermoskan
3-15 kopjes. *199.-

39.95

SONYPRO-LOGICKIT
CR235, DPL-receiver mcl eenter- en surroundluidsprekers '720.-

SONY SUBWOOFER

UXV9, receiver, CD met
verticaal laadsysteem, MD
recorder, 2-weg luidsprekers, afstandsbediening.
•1099.-

• intern* cd-rewriter
• 8x4x32*
• incJaifcf duidelijke software
'S??.-

PHILIPS KOFFIEZETTER

Hoog vermogen en
uitwasbaar-filter
*495.-

449:

CREATIVE CD-REWRITER

BOSCH KOEL/VRIES
231 liter inhoud, 2 vriesladen,
Energieklasse A.*1248.-

2 DEURS KOELKASTEN

ETNA RVS SCHOUW
WASEMKAP

MXJ10, 2x60 Watt, 3 CD-wisselaar, boxen, alstandbed '599 -

SA-DX9.5x100 watt, Dolby
Digital en Digital Theatre
Sound, Subwoofer out.
•1099.-

379:

569:

SIEMENS10KOPS
KOFFIEZETTER
Zwenkfilteren druppelstop '68.-

JVC MINI SYSTEEM

TECHNICS DTS 5.1
RECEIVER

4x50 Watt, RDS-tuner '749 -

MIELE KOEL/VRIES
230 liter inhoud, 2 vriesladen,
3draagplateausvanglas.*1599.-

rjffi£f

WASDROGERS

189:

• Mobiele orgoniser
• Eenvoudig bijhouden von adressen
en contacten
• Touch screen
0 8 MB geheugen
• Infrarood functie
• Eenvoudige synchronisatie met PC
•999.-

AEG KOEL/VRIES

529:

TECHNICS MINISET

779:

Regelbare centrifuge, snel
programma en halve was
toets. Energieklasse A.
•1379.-

PIONEER PRO-LOGIC KIT
AVP4.DPL receiver mcl centeren surroundluidspreker' 799.-

SONY PRO-LOGIC MINISET

KOEL/VRIESCOMBI

PHILIPS-JORDAN
Oplaadbare elektrische tandenborstel met Active Tip.*79.-

1779:
JBL HOME CINEMA
SOUND SYSTEM
SCS1 35, Actieve Subwoofer 200
Watt, 4 Satellietspeakersen Cenler'1360 F.-I.MJ.-JH.-»
999:
PIONEER DTS 5.1
RECEIVER

STRDB725; Dolby Pro-logic
Receiver, 5 x 70 Watt '1110 -

lichtgewicht buizen en oprolsnoer.*249.-

D

DavSSOO, DVD, Dolby Digital en
DTS 5 1 , subwoofer met 5 satelIielen,lunermel30 presets "2200 -

SONY OS TOPKLASSE
RECEIVER

259:
PHILIPS 1400 WATT

INBOUW APPARATUUR

SONY DVD CINEMA
SYSTEM

VSX8, Dolby Digitaal en DTS 5.
1 Receiver, 5 x 60 Watt •1070.-

VEELSOFTWAREO.A.

BOSCH 1200 WATT

149:

IMPACT7, losse componenten,
AC3 voorbereid, 5CD wisselaar '1699 -

• Works en Word 2000 • Norton Antivirus
2000
« Money 2000
• Rayman 2
• De grote encyclopedie • Freddi Fish

139:

899:

PROCESSOR!

NILFISK 1400 WATT
Metalen zuigbuizen, div. hulpstukken en oprolsnoer "549.

169

989:

AEG 1000TOEREN
RVS trommel en kuip, spoelstop
en kort programma.'1449 -

GOLDSTAR 7003 WATT
17 liter, 5 standen, draaiplateau
'229.-

0ftftlr»l>tAKs
CONIROL
~
Stop 'n Qo
timer, Zjsflelheden.
Nu met extra
body. *199.-

SAMSUNG COMBI
900 Watt, 30hter, digitale
digitale bedienmg metgnllenhetelucht.'699,itelucht."699,-

1700 Watt, telescopische
zuigbuizen en electronische zuigkracht regeling.

HOME THEATER

600 MHZ

• Intel Celeron 600 mhz
processor
• 64 MB intern geheugen
e 15 GB Harddisk
® 48x cd-ram
• 8x4x32 CD-rewriter
• 56K modem
• 17 inch monitor
*3299.-

AEG 1700 WATT

D
WHIRLPOOL COMBI
900 Watt, digitale bedlenlng, Quartzgrill, hete
lucht en met JETDEFROST
ontdooit u tot 85% sneller
*799.-

OMBRA
A<TIO«

AUDIOSYSTEMEN

PACKARD BELL
MULTIMEDIA
COMPUTER

• 1440 dpi fotoprinter
• 9 ppm / gescholden inktcortridges • USB en porallelle aansluiting. '399.-

l fotoprinter O 1200 dpi
• max 8 ppm
• USB en parallelle
aansluiting '399.-

• Fotoprinter
• 1440 dpi
• USB en parallelle aansluiting M99.-

FEESTPRUS!

TRUST
SCANNER

PHILIPS STEREO RADIOCASSETTERECORDER MET CD

ZANUSSI VRIESKAST
4 ruime vriesladen,
12 kg invriescapaciteit.
•829.-

AZ2000; Fantaüscti geluid, met
Ultra Bass en Incredible Surround,
80 watt PMPO, programmeerbare
cd-speler.*390.-

FRIGIDAIRE VRIESKIST
159literinhoud, EnergieklasseA

kftfil

17.50

• All-in-one apparaat
l Scannen, kopiëren en
printenl '749.-

469:

INDESIT VRIESKAST
2voorvriesvakkenen 1 uitneembare
ladelOkg invnescapaciteit'699,

399:

i 36 bits kleurenscanner
• 19200 dpi resolutie
• ultra compact design
'199.-

AMSTELVEEN
Bankrashof 2 - 4
Winkelcentrum "Bankras"
BADHOEVEDORP
Nieuwe Meerdijk 4 0 - 4 1
Suoerstore 2 verdieoinaen

I 600 dpi/36 bits kleuren
• USB aansluiting
•249.-

I 3-knops snoerloze muis
met scroll-functie.
'49.95

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"
AMSTERDAM ZUID-OOST
Bijlmerplein 995
"" ikëlcentr
"" '

• Digitale PC-videocomera
met zoom- en snapshotknop • USB aansluiting.
'129.-

' AMSTERDAM WEST
•
Osdorpplein 138
Winkelcentrum "Osdorp"
AMSTERDAM OOST
Linnaeusstraat 20 .

• 74 minuten
l in jcwel case verpakking
•24.95

23 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR- AMERSFOORT -AMSTELVEEN •.'.'••
.. .AMSTERDAMJ.BAOHOEVEDORP_vBEV£BVilJK_
DEN HAJkG - DELFT - DEVENTER - HAARLEM
HILVERSUM • LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK
UTRECHT • VEENENDAAL - ZAANDAM - ZEIST

OPENINGSTIJDEN

milndagmlddag V . . . . .
' dinsdag t/m vriidar
-ïSJSESaa. • • • • •
•
KOOPAVONDEN
;
Badtiocvtdorp vrijdag. •
Vovgria* fllialtn dondtrdaa

. 13.00 tot 18.00 uur
.09.30 tot 18.00 uur
. 09.30 tot 17.00 uur'

. 19.00,tot 21.00 uur
. 09.30 tot 21.00 iiur

woensdag 15 november 2000

Weekmedia 17

Verloren/
gevonden
Verloren met St. Maarten: mijn
mobieltje. Tel. 5712885.
Katinka Ruckert.

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel mei
bedrijislogo/vignct.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, do Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
{Bczorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Uitgaan
Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
18-19 nov. Org. v. Aerie SBS text 650
Sportcafé Zandvoort voor
Assyrisch eetcafé Eufraat
bruiloften, recepties, persoAss. Babelonisch eetcafé
neelsfeesten,
verjaardagsTel. 020 - 6720579
feestjes,
catering.
0235715619:06-54616812.

Evenementen

Divan Turkse Specialiteiten
Grill Restaurant
Elandsgracht 14
Tel. 020 - 6268239
Al 12Vè jr dansen/ontmoeten
v. singles va. 30+ donderdags
De Ossestal, Osdorperban 88
Osdorp v.a.20 u. Vrij parkeren!

GROTE VLOOIENMARKT
AMSTERDAM J.V. GALENHAL, Jan van Galenstraat.
Afslag Bos en Lommer,
(bij Lucas ziekenhuis) zondag
19 nov. 9.00-16.00 u.
Inl. Midland bv, 033-4751 167
(volgeboekt).

MOUSAKA EXPRESS
Bezorging Catering Service
020-6757000.

Opleidingen en
cursussen

Café-restaurant Paauwe
De mosselspecialist voor res.
Tel. 020-6131376.

Woonruimte
te huur
aangeboden
Te huur 2-kamerapp. tot 1 mei
2001, huur ƒ1100,- p.m. incl.
Tel. 023-5719357.

Woonruimte te
huur gevraagd
Fysiotherapeute en afstuderend academicus zoeken
woonruimte in Zandvoort en
omg. Tel.: 06-28929992.
Jonge,
werkende vrouw
(apotheker) zkt zelfst. woonruimte in/nabij Z'voort/Haarlem
050-5270592 of 06-29286827

Bedrijfshuisvesting
te huur
aangeboden
Fokkerweg nabij Schiphol-Rijk
380 m2 bedrijfsruimte, waarvan 73 m2 kantoor. Rosevalley
Garden 020-6570195.

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd

GARAGE NR. 36
FENEMAPLEIN
RICHTPRIJS
DR. C. A. GERKESTRAAT 45 RD

ZANDVOORT

Verrassend
royaal bpvenhuis op goede locatie (circa
125 m2). Dit object is in de afgelopen 2 jaar vrijwel
geheel gerenoveerd.
INDELING:
Entree, trap naar 1 ste verdieping, gang, grote woonkamer met open haard, royale luxe badkamer met
hoekwhirlpool, stoom/douchecabine, wastafelmeubel en toilet, nette keuken.
Trap naar de 2de verdieping: overloop, 2 slaapkamers, zeer ruime ouderslaapkamer.
• Fraaie houten vloerdelen
• Rookkanaal geschikt voor open haard
• C.V. combi ketel uit 1996

Verhuizingen

Kennismaking

Ben jij inmiddels net als ik toe
een leuke vriendschap eyt.
een relatie? Zie je er net als ik
goed en zeer verzorgt uit en
rook je niet? Ik ben een zeer
goed uitziende vrouw van 32
met goede baan en eigen
huis. Boxnummer 312913.

INSCHRIJVEN TOT
24-11-2000 (12:00)
BIJ CENSE &VAN
LINGEN MAKELAARS

BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/504 ZANDVOORT
Drie-kamerappartement op de 5de verdieping met
schitterend zeezicht!
INDELING:
Entee/hal met kastenwand, pantry, toilet, badkamer
met douche en wastafel, woonkamer met balkon, ruime slaapkamer zeezijde met vaste kasten, ruime
slaapkamer landzijde met balkon
• Gedeeltelijk voorzien van dubbel glas.
• Kwartaalbijdrage aan de WE ƒ 2.705,- inclusief
alle bijdragen (ook stookkosten en water). Alleen
elektra via eigen meters.
• EVENTUEEL GARAGE TE KOOP: ƒ 59.000,-

023-5715715
Vraagprijs: ƒ 339.000,-

De vreugde van goede
kwaliteit duurt voort...

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800

Man, 61 jaar, zoekt vrouw.
Hobby wandelen, tel. 5716222

f59.000r

Vraagprijs: ƒ 559.000,-

Vraagprijs ƒ 459.000,

Gezocht winkel met woning of
ander beleggingspand.
Tel. 020-6794726

Spontane, actieve, charmante
dame maakt graag kennis met
heer tot 63. Luister voor trefwoorden: Boxnummer 312728

Hoekwoning met 6 slaapkamers op loopafstand van
het strand. Ideaal voor dubbele bewoning of verhuur.
INDELING: Entree, vestibule met aparte opgang
naar eerste verdieping, gang, toilet/douche, trapkast, woonkamer met parketvloer, 2 slaapkamers,
grote keuken, ruime bijkeuken.
Ie verd.: ruime overloop, badkamer met ligbad,
aparte douche/toilet, 1 woon/slaapkamer met balkon, 3 slaapkamers, keuken.
• Op rustige lokatie
•Parkeerplaats voor kleine auto
.
• Goede staat van onderhoud
• C.v. gas (HR ketel 1999)
•Grondopp. 184 m*

VAN SPEIJKSTRAAT 2/187

ZANDVOORT
KARELDOORMANSTRAAT10/1

In het nieuw op te leveren, ,Plan Duijnwijk" op steenworp afstand van het strand gelegen zeer ruim appartement (type Malaga) op de eerste verdieping in
gebouw met lift.
Woonopp.: circa 160 m2 (incl. terras)
INDELING:
entree/hal, toilet, werkkast met c.v.-opstelling en
aansluiting voor wasmachine, ruime living (15.75 x
4.75) met open keuken, terras (4.90 x 4.60), 1 slaapkamer (5.10 x 3.50) met badkamer met ligbad, toilet
en wastafel, 1 slaapkamer (3.50 x 3.00) met badkamer met douche en wastafel.
•
•
•
•

INDELING:
Open hal/woonkamer, eetkamer, moderne keuken,
2 ruime slaapkamers, 2 badkamers. Berging op de
begane grond.
• Rondom kunststof kozijnen.
• Zeer moderne flat.
• C.V. combi HR ketel.
• Vloerverwarming door de hele flat.
• Eventueel GARAGE te koop: ƒ 50.000,-

parkeerplaats in parkeerkelder
transport bij Notaris verkoper
voordeel overdrachtsbelasting voor verkoper
oplevering na gereedkomen (circa januari 2001)

Vrouwen zoeken vriendinnen!
Ik zoek via dit nummer gezellige meiden om mee uit te
gaan. Ikzelf ben een leuke
vrouw van 29 en het lijkt me
leuk om met je in contact te
komen. Boxnummer 371802.

ZANDVOORT

Op de 1 ste verdieping gelegen zeer modern 3-kamerappartement met uitzicht op zee.

Vraagprijs: ƒ 449.000,-

Vraagprijs: ƒ 729.000,-

Yessica is mijn naam! Wat ik
jou te bieden heb kun je direct
beluisteren! Ik ben een vrouw
van 37 en zoek een jongensachtig type met veel pit! Ik ben
mooi en erg lief. Boxnummer
312752.

GROTE VERKOOP van zeer
goede gebruikte
kleding,
speelgoed en andere artikelen
... als de ergernis van de hoge prijs allang vergeten is!
t.b.v. soc. werk. Zeer lage
LOCANTA GEREN
FRANS ZWAANSTRAAT 18
ZANDVOORT
prijzen!
Dinsdag
14
november
Direkt aan de duinrand gelegen zeer goed onderTurks+Koerdisch restaurant..
Dus instappers laat u niet ontmoedigen: over enkele jaren
Meisjes
zoeken
een
leuke
houden
2
onder
1
kap
woning
(gerenoveerd
en ver10.00
tot
17.00
uur.
WoensTel. 020-6733524.
bouwd tussen 1995-1999) met een oprit voor 2
dag 15 november 10.00 tot stapvriendin! Voorbeeld: RAis
uw
huis
misschien
wel
weer
het
dubbele
waard!
auto's en fraai aangelegde tuin vóór en achter.
Nepalees en Tibetaans Rest. 17.00 uur. Dinsdag 21 no- MONA, 22 ik heb leuke vrienSTATIONSPLEIN 15/9
ZANDVOORT
INDELING: Beg.grond; Entee/gang, modern toilet
Sherpa, K. Leidsedwarsstr. 58 vember 10.00 tot 17.00 uur. dinnen maar die zijn gebonmet fontein, garderobekast, royale L-vormige living
Amsterdam 020-6239495.
Woensdag 22 november den. Ga jij eens een keer met
Fraai drie-kamer-hoek-appartement vlakbij zee en
met parketvloer en erker, luxe open keuken met grastation gelegen in gebouw met lift.
nito aanrechtblad en inbouwapp., doorgang naar
10.00 tot 17.00 uur. J. Soe- me stappen? Meer info via
BAMBOO BAR
v.m. garage, thans in gebruik als kantoor.
mijn box! Boxnummer 361749
tendorpstr. 8 A'dam (bij RAI)
INDELING:
Lange Leidsedwarsstr. 64,
1e verd.: overloop met toilet, ruime moderne badkaEntree/hal, toilet,a ruime living (6.90 x 5.50) met zonmer met bad en wasmachine-aansluiting, 2 slaapka1017 NM A'dam 020-6243993 Vakopleding Nagelstyling en
nebalkpn
(15
m
),
open
keuken
met
inbouwapparaIk ben een mooie, slanke en
mers elk v.v. houten vloer, balkon, vaste kastenwand
tuur, bijkeuken, 1 slaapkamer (3.0 x 4.30) en 1 slaapPermanente Make-up
met glas-in-lood schuifdeuren, kamer met opstelling
knappe jongen en zoek via dit
kamer (4.30 x 2.40), badkamer met douche, bad en
Vista Studio, 020-6201914
drager.
Dans- en
nummer een nette vriend.
dubbele wastafel.
2e verd.: royale zolderkamer met houten vloer, dakEerst wil ik vriendschap en
• Eigen c.v. installatie.
kapel, vaste kasten en veel bergruimte.
balletles
Vraag en aanbod later evt wat meer. Boxnum• Parkeerplaats in de parkeerkelder.
• Fraaie tuin met vijver, stenen schuur en achterom.
• Video-door-entry systeem.
mer812984.
•Alle kozijnen v.v. hardhout en dubbel glas (1997SALSA WORKSHOP. Elke
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
eiken
EETTAFEL
• Servicekosten ƒ 302,- per maand incl. water.
1998)
zondagmiddag van 16.00 tot T.k.
• Gevels gereinigd en gevoegd
0.90x1.40
m,
uitschuifb.
tot
19.00 uur. Borgerstraat 112, 2.30 m, ƒ95; 4 eiken EETTANJA is mijn naam, ik ben
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
• Grondopp. 305 m'.
Vraagprijs:f 765.0oo,tel. 020-6737269.
pp zoek naar een gezellige
TAFELSTOELEN (Oisterwijk) jongen
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747
tussen
18-35
die
met
ƒ100; massief grenen
mij een relatie durft te beginLichaamsLEDIKANT 90x200 m ƒ 95;
nen. Boxnummer 296106.
1
Philips
AUTORADIO/
verzorging
cass.speler type RC429 RDS
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Slechts 60 cpm! Thuiscontact:
SEKS ALARMNUMMER
PERMANENTE MAKE-UP 4x35W, afneemb. front ƒ125. Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
vrouwen (35+) willen thuis
Direct lekkere livesex! 99cpm
professioneel én betaalbaar! Tel. 020-6995851.
Wat moet u doen?
afspreken! 0906-0.111
0906-0611
Vista Studio. 020-6201914.
1. Kies een leuke advertentie
Bel
020-5626271
voor het
Muziek
en
DAMES
THUIS:
Kijk
op
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
Ontspanningsmassage voor
snel opgeven van uw MicroSBS 6 txt pag. 745
hoofdmenu een 4
heren door masseur.
-instrumenten 3. het
advertentie.
en bel 0906-1588 (99 cpm)
Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Amsterdam 06-14203571.
van uw keuze.
PIANO SPELEN
Sportmassage, ontsp. mas- U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,- 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Bel 020 - 562 62 71 voor het snel
sage Shiatsu, voetreflex, ook
voor het eerste half jaar
opgeven van uw Micro-advertentie.
zonnebank. Tel. 023-5714092
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
een goede piano huren.
met 0906-50.50.232.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
Reparatie en
Personeel gevraagd
Deze vlotte vrouw van 39 Ik ben een prettig gestoorde
AMSTELVEEN
zoekt een leuk contact met jongeman van 27. Ik meet
onderhoud
020-6413187
man tussen 40 en 50. Hobby's 1.83, heb een normaal figuur,
Algemeen
muziek maken, zwemmen, piercings en kaal geschoren
Ijzerhandel Zantvoort
Kunst en antiek gezelligheid en warmte. Kin- hoofd. Spreken deze zaken
Bij oorlogen en (natuurrampen betaSwaluestr. 7 Zandvoort
zijn geen bezwaar, ik jou aan, dan wil je wel afspreNu ook slotenservice, onder- Veilinggebouw
Len de kinderen de hoogste prijs.
Flexmen personeelsdiensten bv
Amstelveen deren
ken!
Boxnummer
842354.
hoor
graag
van
je!
Boxnumhoud beveiliging, timmerwerk heden INBRENG voor veiling
Vooral degenen die hun ouders hebben
mer312912.
met eigen buitendienst
4 en 5 december. Spinnerij
Ben jij net als ik het alleenzijn
zoekt met spoed voor diverse productiebedrijven in de
vertonen. SOS-Kinderdorpen geeft ze
bij u aan huis.
33, Amstelveen 020-6473004. 39 jaar, 1.65, 50 kg, half lang moe en zoek je een maatje
levensmiddelenindustrie fulltime of parttime (m/v):
een nieuwe moeder, een huis, broerTel. 023-5712418
kastanje bruin golvend haar om alles mee te delen? Ik wil
tjes
en zusjes en een opleiding. Overal
en
hele
reebruine
ogen,
vergraag reactie van een opSchilder heeft nog tijd voor
Financieringen assend speels, aanhalig en rechte, trouwe man. Boxter wereld.
binnen- en buitenwerk, vrijblijgezond ondeugend. Dat ben nummer 203079.
vend
prijsopgave. Tel.
ik! En jij? Boxnummer
571 S800 na 19.00 uur.
Steunt u ons werk als Huisvriend
Autoverzekering 397707.
voor f 10,- per maand? Bel (020)
Ben
jij
het
ook
zo
zat
dat
stapDE KLUSSENBUS
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
Jongeman, 24 uit West- pen en steeds dat tempo bij408 01 90 of stuur de bon in voor
Voor iedere klus, bellen dus.
blijft toch goedkoper!
Branbant zoekt leuke vaste houden? Ik ben een leuke
Tel.:023-5713780.
meer informatie!
Bel nu: 023-5714534.
relatie. Beluister mijn stem en vrouw en wil gewoon eens
details
via: Boxnummer rustig een hapje met je eten!
Oproepen
849343.
Boxnummer 229541.
Als je een rijbewijs hebt, is een auto van Flexmen mogelijk.
R.C.A. (Riedel Casting Agency) zoekt FIGURANTEN met of
Werken in ploegendienst is ook mogelijk.
SOS-Kinderdorpen
GIRO 2280
Personenauto's
zonder ervaring. 0317-426809, PB 316, 6700 AH Wageningen
Flexmen biedt je een prima salaris!
te koop aangeboden
Gezocht:
INTERESSE?
PASGEBOREN BABY'S
Sint en Piet
SAAB-OCCASIONS
Te koop wegens bedrijfswa- Bel dan meteen naar Flexmen: 0180-320022, of kom langs op
voor onderzoek naar taalontJA, stuwr mij meer informatie over het werk van
SAAB 93 - 95 - 900 - 9000
de Kleinpolderplein 8 in Nieuwekerk a/d IJssel
gen: Ford Ka '97, kl. paars,
Sinterklaas en 2 Pieten
wikkeling en dyslexie. NWO
Onderhoud
/reparatie
/
APK
ƒ13.500,-.
Tel.:
020-4560511.
SOS-Kiiiderdorpeii en hoe ik HuisVriend kan worden
bestellen, Jeroen bellen,
dyslexie, Universiteit
van
Uw bedrijfslogo/vignet
A'dam. Inl. Theo van Leeuwen 020-63691 1 0 of 06-287691 54 SAABservice Molenaar BV
Tel.
023-5614097
020-5251273 / 020-5124834 /
Naam:_
MD V D
Particulieren
in uw MICRO-advertentie?
06-22577343 en Anna Plakas
ontvangen
06-21843604.
0906-lijnen
Adres:
50% korting!
Informeer naar de mogelijkheden.

CENSE&

\LlNGEN

SOS-Kinderdorpèn
...want ieder kind verdient
een thuis...

productiemedewerkers
inpakmedewerkers
procesoperators
machinebeheerders

Mededelingen
Noordhollands Grootste
VLOOIENMARKT
Haarlem, Kennemer (vh Extran) Sportcenter
Zon. 19 nov. 275 stands
Org. v. Aerle 0492-525483 SBS text 650

POSTCODE DATING!
Lesbitieners (18 jr) Janneke
Vrouwen zoeken snel contact. en Petra hebben 'n speeltje! Jij
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
mag gluren! 0906.320.328.8
SBS-6 text pagina 745
Secretphone! Live afluisteren
Postcode daling: vrouwen
van hete seksgesprekken.
uit jouw postcodegebied!
pm 99c 0906.3203244
0906-17.17 (60cpm)

Garage verk. 18 november,
Particuliere Micro-advertenties Oudere vrouwen. Direct Apart Geen 0906 op je rekening! Bel
10.00-17.00 uur.
met een oudere vrouw.
nu gratis de datinglijn 0800worden
doorgeplaatst op ATS
Gasthuisstraat 15, Zandvoort.
0906-97.57 (65 cpm)
4901 (b.g.g.010-2945123)
Text.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Hotel in Zandvoort-Centrum zoekt
voor 2 ochtenden per week (min.)

een zelfstandige hulp
prettige werksfeer, goede beloning. Tel.: 023 - 57 14 674.
Test nieuwe PRODUCTEN
Leuke BIJVERDIENSTEN, tot
en verdien tot ƒ245,- p./dag!
ƒ315 p/dag! De Bijbanenlijn
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)
0900-520.5201 (1,5 gpm) of
ofpb.4016, 3006AAR'dam
postb. 4016, 3006 AA R'dam

Postcode/plaats:.
Telefoon:
Deze bon kunt u in een ongefrankeerde envelop sturen aan:
SOS-Kinderdorpen, Antwoordnummer 46001,1060 VB AMSTERDAM

__indvoorts
Nieuwsblad
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i'elle stryd by
iet snelschaken
ZANDVOORT - De tweede
•onde van de snelschaak-ompetitie bij het Wapen van
fjandvoort/Chess
Society
;tond bol van strijd. Pas in de
aatste partij wist Olaf Cli;eur zijn tweede overwinning
/eüig te stellen.
Opvallend was de rol van Pe:er Khn. Hij hield niet alleen de
jwinnaar op remise maar tekenIe verder voor de fraaie score
an acht uit twaalf, hetgeen
•khn naar de gedeelde zevende
plaats deed stijgen in het algefaeen klassement. Vanaf de
perste ronde waren het Hans
prost, Olaf Clitenr, Boudewijn
Eijsvogel en Leo Keesman die
de toon aangaven. Kees Koper
Sverd in de tweede ronde terugrerwezen naar het peloton
loor een nederlaag tegen Clijeur. Met wie hij samen de eerste speelavond nog een gedeeljje overwinning behaalde.
De overige onderlinge duels
tussen de favorieten stonden
pas later op de avond gepland
zodat de spanning lang gehandhaafd bleef. Hans Drost
krersloeg Leo Keesman, terwijl
Cliteur dit nog een keer dunnetjes overdeed. Boudewijn Eijsyogel tekende echter voor
bverwinningen tegen Drost en
Koper. Toen Olaf Cliteur verrassend een halfje ontnomen
trerd door de uitstekend op
dreef zijnde Peter Khn greep
Eijsvogel brutaal de leiding.
De beslissing moest echter
vallen in de laatste ronde
waarin de partijen Cliteur tegen Drost en Eijsvogel tegen
Keesman op het programma
stonden. Eijsvogel liep enigszins verrassend tegen zijn
bweede nul op, terwijl Drost en
Cliteur in een eindspel belandden met ongelijke lopers en
derhalve de vrede tekenden.
Cliteur behaalde daarmee de
ronde overwinning en sloot af
met een score van elf uit
twaalf. Boudewijn Eijsvogel
oakte het zilver, Leo Keesman
Kees Koper deelden het
3rons. De top vijf werd gecomjleteerd'door Hans Drost en
lirect daarachter eindigde
£hn, die knappe partijen
peelde en de eindstreep haalie met acht uit twaalf. In het
ilgemeen klassement gaat Clieur aan de leiding, direct gerolgd door Koper. Eijsvogel
taat derde, Keesman vierde
n Drost vijfde.
;

Verrassende rit
Sandevoerde
Zandvoort - De Jansen &
Fansen rit van Autosport
/ereniging
Sandevoerde
verd een verrassende puz:elrit met leuke opdrachten
m aardige in stinkers. In de
loogste klasse A ging de zege
laar de equipe van Wim RapDange en Piet Polo.
Het was een lekkere rit krisixas door Zandvoort. De heren
Tansen hadden weer hun best
gedaan. Wim Rappange kon
ueze keer de nul strafpunten
vel vergeten maar werd wel
;erste met zijn navigator Polo
net maar 85 strafpunten. In de
3-klasse ging de overwinning
laar de formatie van F. Gonsen en L. Penninx met 241
trafpunten.
In de C-klasse werd een
campioensstrijd
gestreden
ussen de equipes van Ferdi
"levier en Jan van der Meer en
lie van Jacobs en Retra. De
>eker voor de clubkampioen
;aat dit jaar in de C-klasse
laar equipe Plevier/v.d.Meer.
koorts is de equipe Ab Reurts
;n Derk Visser Nederlands
;ampioen kaartlezen C-klasse
geworden afgelopen weekend
ijdens een wedstrijd in Amitelveen. Dit is een uitermate
aiappe prestatie.
De volgende rit is een grap
n grol rit en die wordt gehoulen op zaterdagavond 16 de:ember 2000. De uitzetters zy'n
Jesbeth & Ata Reurts terwijl
ie rit wordt nagereden door
, Vim Rappange. Ook dan is de
startplaats Het Palace Hotel
an het Burgemeester van Felernaplein 2.

Basketballers
Nieuwe raceklasse in 2001 op Zandvoorts circuit van
Lions verliezen
Spaarndam 2

ZANDVOORT - In samenwertóng met Toypta-importeur Louwman & Parqui, organiseert Circuit
Park Zandvoort in 2001 een nieuwe
raceklasse. Er wordt veel verwacht
van strijd om de Toyota Yaris Cup.
Bovendien komt volgend raceseizoen het Duitse DTM naar de
Zandvoortse racepiste.

samenwerking met de erkende Toypta-dealer. Na de inbouw van de kit
levert de motor 115 PK, wat 12 pk
meer is dan de standaard weguitvoering. Het raceklaar gewicht van de
auto zal circa 800 kg bedragen. De
banden waarop wordt geracet zijn
van het merk Yokqhama en worden
gemonteerd op 15 inch lichtmetalen
velgen. De prijs van de Yaris inclusief
racekit zal onder de 30.000 gulden (ex
BTW)
liggen. Als Cup-manager
treedt Geert Vermeer op, die tevens
voorzitter is van de Toyota Dealervereniging in Nederland. De dagelijkse gang van zaken rond de Cup is in
handen van coördinator Pim Kisjes.

De Toyota Yaris klasse is opgezet
voor beginnende coureurs met als
doel een kweekvijver voor jong talent.
Het raceprogramma voor de Toyota
Yaris Cup omvat volgend jaar acht
wedstrijden waarvan zes op Circuit
Park Zandvoort en twee races op nog
nader aan te wijzen circuits. De klasIn samenwerking met de racese zal voor nünimaal drie jaar actief
school van Michael Bleekemolen
zijn.
wordt in de wintermaanden een speDe Toyota Yaris is voorzien van een ciale race-opleiding voor de KNAFi,3 liter zestienkleppen motor, in spe- racelicentie aangeboden: de Yaris
ciale uitvoering waaronder rondom Race School. De klasse is niet beschrrjfremmen. Het zelf opbouwen doeld voor coureurs die reeds een
van de auto wordt zoveel mogelijk vooraanstaande positie hebben begestimuleerd, maar pok begeleid on- kleed in een andere racecategorie.
De Yaris Cup rijdt dit jaar al in
der deskundige leiding, eventueel in

Portugal en Griekenland. De uitrusting en het bestaande technisch reglement zullen volledig voor Nederland worden overgenomen. Ook in
andere Europese landen zijn voorbereidingen gestart voor het laten rijden van de Yaris Cup.
Het Circuit Park Zandvoort is er
bovendien in geslaagd om de top van
het toerwagen racen in'Europa naar
Nederland te halen. De Duitse DTM
serie zal de komende drie jaar 00n
maal per jaar naar Zandvoort afreizen voor twee races van dit prestigieuze kampioenschap. In 2001 zal dit
zijn op 21, 22 en 23 september en
navolgende jaren waarschijnlijk altijd
in het laatste weekend van september.
De Deutsche Tourenwagen Masters is dit jaar weer opnieuw leven in
geblazen nadat het in 1996 onder FIA
toezicht langzaam ten onder ging als
de ITC. Deze werd in Duitsland opgevolgd door de STW maar deze serie
kwam in 1999 ten einde door te weinig
deelnemers omdat BMW en Peugeot
zich terug trokken. In de DTM rijden

nu 20 auto's van de merken Mercedes, Opel en Audi. Naar alle waarschijnlijkheid doet ook BMW vanaf
volgend jaar weer mee doet.
De serie wordt gedomineerd door
Mercedes en Opel. De Audi was erg
laat begonnen met de voorbereidingen en liep achter de feiten aan. Echter in de laatste races was Audi duidelijk met een inhaalslag bezig en
vanaf volgend jaar zal de blitse TT-R
dan ook zeker meer voor in het veld te
zien zijn. Mercedes rijdt mee met de
CLK terwijl Opel een Astra Coup0
inzet. De ruim 400 pk sterke toerwagens zijn voorzien van dikke 4 liter V8
motoren (zonder turbo) en worden
bestuurd door bekende coureurs als
Joachim Winkelhock, Bernd Schneider, James Thompson, Stefano Modena, Klaus Ludwig, Pedro Lamy,
Christian Abt, Kris Nissen, Laurent
Aiello en Manuel Reuter. Het zal echter niemand verbazen als volgend
jaar ook een Nederlander aan de start
zal verschijnen. In ieder geval zal er
een Nederlandse coureur starten tijdens de Zandvoortse DTM races.

Per race weekend worden er twee
races verreden waarbij iedere race
net iets meer is dan 100 km maar
maximaal 50 minuten duurt. Tussen
de races hebben de teams slechts 15
minuten om aan de auto's te sleutelen. Auto's die niet binnen die 15 minuten de pitstraat hebben verlaten
om zich op te stellen op de grid, moeten vanuit de pitstraat starten.
Naast de DTM zullen ook de support races die normaal met de DTM
meereizen naar Zandvoort komen.
Dit omvat het Duitse Formule 3 kampioenschap, de Porsche Supercup,
ADAC Volkswagen New Beetle Cup,
ADAC Volkswagen Lupo Cup, BMW
Formel ADAC Meistershaft en de
BMW ADAC Formel Junior Cup.
Het worden dus overvolle raceweekenden waarbij de Formule 3 ook
nog eens twee races rijden.Naast
deze races, rijden de Duitse Formule
3 rijders ook weer tijdens de Marlboro
Masters, op 3 t/m 5 augustus 2001. De
organisatie van de DTM heeft toegezegd het weekend van de Masters de
komende jaren vrij te houden.

Geen succes voor volleybalploegen Sporting OSS
ZANDVOORT - Voor de
volleybalteams van Sporting
OSS was er geen succes wéggelegd. De volleybalsters verloren, na hevig verzet, met 03 van Unitas en het tweede
mannen team ging nipt met
2-3 ten onder tegen Van Nispen. Ook de jeugdtearns
slaagden er niet in tot winst
te komen.
De B-jeugd van Sporting
OSS speelde tegen VCH B een
aardige wedstrijd. VCH had
vanaf het begin overwicht,
hoewel de Zandvoorters toch
goed tegenspel boden. De
Zandvoortse talenten waren
echter niet opgewassen tegen
het volleybal geweld VCH. De
eerste twee sets waren ruim
voor het sterker spelende VCH
met 10-25 en 12-25, maar in de
derde set kreeg Sporting OSS
zicht op setwinst. VCH sloeg
echter in de slotfase alsnog toe
en won de set met 20-25 en
daardoor de wedstrijd met 0-3
verloren ging.

Goed spel leverde Sporting OSS geen winst op

stoot over maar waren vervolgens kansloos en verloren de
sets met 12-25 en 15-25.
Het tweede volleybalteam
van Sporting OSS wist een set
af te snoepen van Die Raeckse.
Hoewel de eerste twee sets
ruim werden gewonnen door
de gasten, sloegen de Sporting
vrouwen in de derde set hard
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toe. In deze derde set speelde
Sporting OSS zeer behoorlijk
volleybal en leek er meer in te
zitten. De vierde set bracht
veel spanning maar speelsters
van Sporting OSS slaagden er
net niet in om, door te drukken
en verloren de wedstrijd met 13. De setstanden waren: 16-25,
17-25, 25-19 en 20-25.

Een zeer spannende wedstrijd speelden de mannen van
het tweede team van Sporting
OSS tegen Van Nispen. De
teams waren duidelijk aan elkaar gewaagd en gaven elkaar
weinig of niets toe. In deze partij speelden beide teams heel
leuk volleybal. Leuke aanvallen, mooie rally's en goede

bloks waren er in de Korverhal
te zien. De eerste twee sets
gingen gelijk op maar in de
slotfase sloeg Van Nispen toe
en won nipt met 22-25 en 24-26.
In de derde en vierde set liet
Sporting OSS zien over karakter te beschikken door de
winst te pakken met 25-23 en
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Prénatal

ZANDVOORT - De wedstrijden bij Zandvoortse
Bridgeclub zijn gevorderd
tot de derde wedstrijd in de
tweede cyclus. In de drie lijnen wordt volop strijd geleverd en de verschillen zijn
klein. Bovendien werd in
Nieuw Unicum gestreden
voor het goede doel.
Mevrouw Molenaar en de
heer Brandse jr. speelden en
boden het beste in de A-lijn,
waardoor de eerste plaats met
61 procent hun deel werd.
Tweede met zestig procent
werden de heren Groenewoud
en Smit. Na drie wedstrijden
leiden de heren Koning en Van
der Meulen met een voorsprong van twaalf procent op
de dames Van der Meulen en
Spiers. De B-lijn werd met 59
procent gewonnen door de dames Mens en de Muinck. Op
een geringe achterstand eindigden de dames Verhage en
Visser als tweede. Ondanks
een wat minder goede avond
konden de heren Bakker en
Brandse zich lijstaanvoerders
blijven noemen. Tweede staan
mevrouw Van Leeuwen en de
heer Overzier.

De eerste plaats in de C-üjn twee plaatsen in de totaalwerd met 63 procent een prooi stand. De C-lijn gaf een afgetevoor de dames Bruijn en Polm. kende overwinning te zien voor
Op een achterstand van drie mevrouw Hilverdink en de
procent was de tweede plek heer De Poel, die maar evenvoor de dames Eijkelboom en tjes 68 procent scoorden. Ook
De Fost. Door hun goede pres- nummer twee, het echtpaar
tatie stegen de dames Bruijn Lanting, deed het met 65 proen Polm van de vierde naar de cent niet slecht. Mevrouw Hileerste plaats. De dames Ko- verdink en de heer De Poel
ning en Rudolphus bezetten hebben de leiding in handen
de tweede plaats. In de compe- voor de dames Spits en Kool.
titie op donderdagmiddag zegevierden in de A-lijn de heren
Ook kwamen de leden van
Hogendoqrn
de
Zanden
Weijers
met 61 protie in Nieuw
cent. Daarmee bleven zij
Unicum. Na
een onderbremevrouw Van
Leeuwen en
king van een
werd
de heer Over- "~~"~~"~~~~ --^-- jaar
zier twee procent voor. Het daar zaterdag voor de zesde
echtpaar Peeman nam in deze maal een bridgedrive gehougroep de eerste plaats over van den waarbij een deel van het
de dames Boon en Van der batig saldo ten goede kwam
Meulen, die naar de tweede van de Stichting Vrienden van
Nieuw Unicum. Nieuw Unicum
plek werden verwezen.
trad op als gastheer voor de
Het echtpaar Noijen schoot 184 paren die uit alle windstrein de B-groep uit zijn slof. Met ken waren toegestroomd. De
62 procent hadden zij maar organisatie was in de verliefst tien procent voorsprong trouwde handen van de Stichop nummer twee, de dames ting Zandvoortse Bridge ActiEijkelboom en De Fost. Deze viteiten.
paren bezetten ook de hoogste

Molenaar-Brandse
eerste
in A-lijn

NIKS IN HUIS
DIT WEEKEND?
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25-22. De vijfde set moest de
winnaar aanwijzen. Van Nispen bleek over de langste
adem te beschikken waardoor
Sporting OSS met 6-15 verloor
en deze zinderende wedstrijd
met 2-3 naar Van Nispen zag
gaan. „Het was deze keer geen
vruchtbare avond/' stelde Erik
Schilpzand.

Kleine verschillen in bridgestrijd

;Nieuweimerieury«nkeI aanjde/Rijnstraat 53 _^_
| /^haa>,déuren Zatèrdaq;?58tNo^ember 20dÖ,|S
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De Zandvoortars kwamen
sloom en onge*nspireerd uit
de startblokken. Spaarndam
maakte daar dankbaar gebruik van door een behoorlijk
gat te slaan. Lions zocht naar
het ritme en aangezien dat niet
gevonden werd, ontstond een
rommelige eerste helft en bovendien werd Ron van der Mij e
node gemist. Spaarndam liep
in deze periode soepel naar
een 33-25 voorsprong.
In de tweede helft stond er
een geheel ander Lions in het
veld. De Zandvoorters schakelden over op het zone systeem en daarmee kreeg
Spaarndam het moeilijk. Het
hoge tempo leverde Lions veel
balbezit op een aangezien er
doeltreffend te werk werd gegaan zette Lions de achterstand om in een voorsprong
van een punt.
Spaardam vluchtte in een
time-out en ging daarna eveneens over in een zone systeem.
Lions was toen de weg kwijt en
de inhaalrace had de krachten
gesloopt. De kleine voorsprong
van Lions werd teniet gedaan
en Spaarndam zette de strijd
naar eigen hand en won met
80-71. „In de eerste helft hebben we het laten liggen," stelde begeleider Fred Visser. „De
tweede helft was zeer behoorlijk, maar we hadden geen antwoord op de zone van Spaarndam. Bovendien mislukten de
drie punters en daardoor nam
Spaarndam de strijd over en
won."

ZANDVOORT - De ZVMRabobank
handbalploeg
leed het eerste puntverlies in
de wedstrijd tegen de reserves van Lotus. Na een spannend duel eindigde de strijd
onbeslist, 18-18.

Het Zandvoortse C jeugdteam trad in het veld tegen
Atalante C. Er ontspon zich
een zeer spannende wedstrijd
waarbij het krachtsverschil
minimaal was. Atalante bleek
aan het einde van de eerste
twee sets over de sterkste zenuwen te beschikken en won
gedecideerd. In de derde set
kwam Sporting O.S.S. sterk terug en de set werd zeer verdiend gewonnen met 25-17.
Het was echter te weinig want
aan de nederlaag viel niet te
ontkomen en Atalante keerde
met een 1-2 overwinning huiswaarts.
Het zat de seniorenteams
van Sporting OSS niet erg
mee. Het eerste vrouwenteam
speelde met twee invalsters en
desondanks ging het best aardig maar werd er wel met 0-3
verloren. Invalsters Shanty
Drijver en P. Leegwater deden
het heel goed en boden met de
rest van het team in de eerste
set flink tegenstand. Die set
ging nipt met 22-25 verloren. In
de tweede en derde set bleken
de volleybalsters van Unitas
sterker. De Zandvoortsen gaven zich niet zonder slag of

ZANDVOORT - The Lions
leden een niet verwachte nederlaag tegen net tweede
team van Spaarndam. In de
eerst helft werd een te grote
achterstand opgelopen, die
niet meer weggewerkt kon
worden. Aan het eind van het
duel stond een 80-71 stand
op het scorebord.

Eerste puntverlies
voor handballers
van ZVM-Rabobank

Vog steeds geen
tfinst voor ZHC
ZANDVOORT - Ondanks de
'arre weersomstandigheden
Peelden de hockeysters van
C een wedstrijd in en tegen
"oordwijk. De Zandvoortsen
erloren met 7-2 en wachten
'Qg steeds op de eerste over"ng. De ZHC hockeyers
'amen niet in actie aangevn het kunstgras op het
'uintjesveld onder water
toad.
ZHC moest ook tegen
oordwijk met veel invalsters
'Pelen
en het gemis van een
;
oach is elke week weer zeer
foelbaar. Tegen Noordwjjk
ras het begin nog hoopvol.
Poor een doelpunt van Lisette
fan Resteren kwam ZHC op
|en verrassende 0-1 vooryProng. Met veel inzet profeerde ZHC die voorsprong
f ast te houden maar Noord•INk was beter en scoorde voor
f e rust nog viermaal, 4-1. In de
sleede
helft werd er niet meer
|eeconcentreerd gespeeld. Beif teams zwoegden naar het
ftttide. Noordwijk voerde de
9°re op naar 6-1 alvorens Dauelle
van Hemert voor 6-2
°rgde. In de slotfase zette
*aoordwijk nog even aan en bealde de emdstand op 7-2.

woensdag 15 november 2000

ZONDAG OPEN!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Aan het einde van de zeer
geslaagde wedstrijd kon Pieter
Joustra een cheque ter waarde
van vijfduizend gulden overhandigen aan de Stichting
Vrienden van Nieuw Unicum.
De prijsuitreiking geschiedde
eveneens door Joustra en wel
op zijn bekende humoristische
wijze. Overwinnaars werden
de heren Clement en Mulder
met 67 procent en zij gingen
met de beker huiswaarts. De
tweede plaats met een procent
minder was voor de dames Arnold en Drost, terwijl de derde
plaats ging naar de heren
Vriends en Fortgens.
Ook de Zandvoortse Bridgeclub was goed vertegenwoordigd met 35 paren. Geen van
deze paren viel in de hoofdprijzen, daarvoor moest een plaats
bij de eerste tien worden veroverd. Voor de dames Boon en
Koning scheelde het niet veel,
want zij eindigden op een elfde
plaats met 62 procent. Mevrouw Molenaar en de heer
Van der Meulen legden met 61
procent beslag op de dertiende plaats, terwijl het echtpaar
Noijen met zestig procent
veertiende werd, hetgeen een
zeer goede prestatie mag worden genoemd.

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Oase, Van Reeuwijk,
SlaapkamerCentrum, Stok Meubelcenter, Valhal.

Amsterdam

De ploeg van coach Ed
Spruit begon voortvarend aan
deze wedstrijd. Met goed en
snel zaalhandbal werd de verdediging van Lotus opengereten. De Zandvoorters namen
daardoor vlot een 6-2 voorsprong. De Zandvoortse defensie had een goede kijk op de
doorzichtige aanvallen van Lotus en maakte, bovendien door
prima keeperswerk van Johan
Molenaar, de aanvallen onschadelijk. Bij de rust leidde
ZVM-Rabo verdiend met 10-7.
In de tweede helft zette Lotus aan voor een offensief. De
Zandvoorters, die veel gegeven
hadden kregen het conditioneel moeilijk en zagen Lotus
langszij komen, 12-12. Bijtijds
herstelden de badgasten zich
en hielden Lotus vervolgens bij
ook al zat het niet altijd mee.
Vele keren raakten de Zandvoorters de doelpaal of de
doellat. De spanning was te
snijden toen met nog vijf minuten te spelen Lotus plotseling
en verrassend een 18-16 voorsprong nam.
ZVM-Rabo zette de schouders er nog even onder en door
twee fraaie doelpunten van
Mark Molanus werd alsnog een
gelijkspel uit het vuur gesleept. Even zette ZVM nog
aan voor de winst doch voor
het scoren van het winnende
doelpunt bleef er te weinig tijd
over. „We hadden moeten winnen," vond coach Ed Spruit.
..Paal en lat stonden in de weg
en we hadden zeker wel een
paar strafworpen verdiend,
maar kregen die niet. Het was
overigens een wedstrijd met
twee gezichten. De eerste helft
heel goed en een tweede helft
waarin we het conditioneel
moeilijk kregen. Achteraf ben
ik nog blij dat we er een gelijkspel uit gesleept hebben. Doelpunten: Kees Schaap 6, Mark
Molanus 4, Jan Drayer 4, Joost
Berkhout 2, Arjen Molenaar l,
Menno Trouw 1.

Standen van de
voetbalclubs
Derde klasse KNVB zaterdag,
district West 2
DCG 9-21, DWA 9-18, Turkyemspor 9-18, SMS 9-15, Aalsmeer 8-13, Zandvoort 9-13,
SCW 8-11, NAS 9-10, Hoofddorp 8-9, RCH 9-7, SIZO 9-6,
RKAVIC 8-5.

Vijfde klasse KNVB zondag,
district West 2
AGB 9-22, EHS 8-17, RKAVIC
8-16, ZRC Herenmarkt 8-14,
Niuw Vennep 9-13, Waterloo 812, Sporting Maroc 9-12, Terrasvogels 8-10, Zandvoort 9-10,
Halfweg 8-5, Swift 9-5, Spaarnestad 9-3.
Zesde klasse KNVB zondag,
district West 2
TZB 7-19, Overamstel8-18, Vogelenzang 9-16, Sporting Amsterdam 8-15, De Germaan 812, Heemstede 7-8, Toudgha 63, HYS 8-0.
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Schadegevalletje.

in Breukelen
geerï
gezeur!
.'•'•' •
• • '"
•'.
••
• . !•
'..-"
. .•'
•
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We doen hét nu ook in

^

Binnenverïng
• • .
&
Pocketvering
Matrassen

psf

. Eigen produktie
grenen bedden >
alle maten
verkrijgbaar

De gekleurde boxspring van
de Matrassenhal

Binnenverlng,
in rood, blauw.
of zwart .

Ned. elftal bed
Matrassen
verkrijgbaar in:

90x200 l «J 7 j"

• rood • blauw • zv/ort'

Pocketvering .
met hoes
18 cm

. 80x200

J 37 f"

90x200

369,"'

379,-

90x200

399,"

Onderbakin20 kleuren:*ƒ 19,-

Binnenvering
in rood, >b{auw
óf zwart

o 230,-

80 x 200

Zowel het matras als de onderbak met bonnel binnenvering (beige kleur) + 6 beuken poten
1 4O x ZOO

Bed Reina, j
Compleet
Inclusief bodem + matras
( binnenvering + stabilisator )

449,-

Compleet 180 x 200
met 2 matrassen en 2 bodems 699,"

GEHEEL ELECTRISCH:
electrische bodem
+ polyether matras -f beugel + poten

Pocketvering met
afritsbare antiallergiehoes

Ned. elftal bed
grenen '
'• ' > '
110x200/160), 2001180x200)

299,Grenen geloogd
massief bed Gert

279, i
Grenen geloogd'
•' bed Gert . S

ƒJ

140x200 •

:';'•'

' 395-• Van een lichte aanrijding merkt u in een Volkswagen vrijwel niets. De veiligheidsvoorzieningen in de carrosserie vangen de klap op, niet u of uw inzittenden. Alleen zijn die

Pocketvering
met afritsbare
hoes afgedekt
met latex
•

voorzieningen niet altijd zichtbaar. En dus kwetsbaar. Controle is daarom van levensbelang:
om eventuele schade te herstellen en om de Volkswagen zijn oorspronkelijke veiligheids-

0 569,-

kenmerken terug te geven. Zodat u straks geen twijfelgevalletje op de weg bent.

Pocketvering 5zóne afgedekt m.
latex + afgedekt
mét schapenwol

De Volkswagen-garage. Wie anders?

.790,-

28 lats electrtsche bodem met nckstcun en knieknik, instclbare middensektor, 2 motorig. *$

3 jaar garantie

DE OF»RUiniMGS PO C K ETV E Rl M G-S L-AA. F>/Z ITCO PIB l M «VTI ES

Pocketvering
matras
• 290 tonvormlge pockets per m1
• Afneembare hoes
• Anti-allergisch
• 3 Jaar
garantie

Nachtkastje
geloogd-gelakt

Houten bodem
+ matras + kussens
+ poten

90 x 200

l var gelakt

l

475,,

369,-

«aoc-349,-

Pocketvering 7zpne afgedekt m.
latex + afgedekt
met schapenwol

Marie geloogd
Boxspring + matras
+ kussens
9O x 200 voor

425,-

2lcm.,90 x 200,995."

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort- Telefoon 023-5714565

Kussen

Dekbed

Clinofïll

450^

en hoes l aikie n 'Ss£
Hoeslakens
Dekbed
Dekbed
Jersey katoen
overtrekken -:

synth.
Nu

was baar .

Meer weten over Volkswagen? Kijk op www.volkswagen.nl.

De Natrassenhal uit Breukelen
Alleen op woensdag 15, donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2000
OPENINGSTIJDEN:

De Miljoenenjacht van de Postcode Loterij is begonnen!

Win 37,2 miljoen!

maandag 12.00-1730 uur
.
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

KCUlSClie Vaai*t 3 A

Breukelen
Tel.Q346-264OIO
dan

GRATIS BEZORGEN

l O OO

:'.•«: e it -v G r * ITI

- e.r» • f» o

Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen!
xionxtaMmoK^imifxt^^s^^

Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 09 cpm)
Belprijzen van deze week
• Siemens designset
• Fuji digitale camera
•Golden Tulip
arrangement
• Grundig TV-combi
• Speciale Postcode
Laaf

Op DominoDay 2OOO reikte de Postcode Loterij in Borne miljoenen guldens
uit, waaronder aan één deelnemer 1 miljoen gulden!
Het succes van DominoDay
2000 kan u niet ontgaan zijn:
in Borne zijn miljoenen guldens verdeeld. Alle deelnemers met postcode
7622 XM hebben maar liefst
ƒ 27O.698,- per lot gewonnen. Bij lotnummer 7622 XM
004 werd dit bedrag zelfs
aangevuld tot 1 miljoen
gulden!
Bovendien hebben meer dan
1.000 winnaars met hun wijk-

punten dat u kunt sparen.
Hoe meer Kanjerpunten u
heeft, hoe hoger het bedrag
dat u wint! Vele miljonairs
gingen u voor: ook simpelweg door de bon in te sturen
en lid te worden. Doe het
vandaag nog. Want de
Miljoenenjacht gaat door!

code 7622 ruim ƒ l .8OO,per lot gewonnen.
Postcode-Kanjer
37,2 miljoen
Er zijn nog veel meer miljoenen te winnen. Want de
Postcode-Kanjer bedraagt dit
jaar 37,2 miljoen. Pak uw
kans op deze vette prijs, vul
de bon in en wordt rijk! Hoe
meer loten u neemt, hoe
hoger het aantal Kanjer-

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Postcode 7622 XM
in Borne, Overijssel
11 winnaars

7622 XM 004
1 miljoen gulden!
Wijkcode7622
1654 winnende
lotnummers

DE C H R Y S L E R NEON is een s t i j l v o l l e , c o m p a c t e en e i g e n z i n n i g e A m e r i k a a n .

Zetfouten voorbehouden

D e Nejon h e e f t , n e t a l s a l l e a n d e r e , C h r y s l e r m o d e l l e n , e e n f o r m i d a b e l e
s t a n d a a r d u i t r u s t i n g met onder meer airco, twee airbags, c e n t r a l e p o r t i e r -

J A, l K WO R D PO STC O D E- M l L J O NA IR!

p o w e r ' v a n e e n 2 , O - l i t e r 1 6 V m o t o r . Geen e n k e l e v e r g e l i j k b a r e a u t o l e v e r t
d e z e l f d e A m e r i k a a n s e "value for money" als de Neon. Ga daarom voor een

, ik wil kans maken op alle prijzen van de Nationale Postcode
Loterij, inclusief de Postcode-Kanjer van minstens 37,2 miljoen, de
Jackpot tot 21 miljoen, de Straatprijzen en de Lingoprijzen. Hiermee
steun ik 28 goede doelen.
D 3 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
D 2 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
D 1 lot
a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar

v e r g r e n d e l i n g , e l e k t r i s c h b e d i e n b a r e b u i t e n s p i e ge l s en r a m e n ( v o o r ) en de

D de heer - D mevroi

p r o e f r i t naar de o n d e r s t a a n d e Chrysler dealer en maak k e n n i s met de Neon.

Naam:
Adres:

CHRYSLER

,
-:

A.u.b. uwkauze aankruisen m vorder invullen in blokietters. Deelname houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Ledenservice, tel.'
0300-3001500 (35 cpm}.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging orn eenmaal per maand
de inleg voor de maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
de Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven.

Postcode:
Plaats:
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven/10.000,-,,

• NATIONALE •

«Datum:
, Handtekening:

150.00.11

B L O T E R lJ ®
WWW.POSTCODELOTERIJ.NL
De loterij Is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie ,
onder nummer L.D. 890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:'
v
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam/

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

ChryUcr Neon vanaf l 34.'J»5,.. (Afgebeeld. Chrysler Neon l.p. 2.01 ICV vanaf l J6.995...I l'rillai Intl. BTW, af importeur, cxcl. kusten rijklaar maken eo vcrwljilerinin»ijilra«.
l.e.i<er>rih vanaf l 'J30,. per maand (Kcbasecrd <>r> maximale nci-dalm, 20.000 km per laar en een lonpllid van 48 maanden. Ëxd. brandstof en IIT\Vi Hel voor
meer Informatie DaimlerClirysler Nederland II.V,: 0 3 4 7 - 36 34 00 of bel Chryilcr Tinance, 030 - 605 98 71. Wijzl«lni|en voorbehouden. Internet, www.chryiler.iil
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Is werv
ging en

Open Dag Hout
In het Euretco Expocenter
in Houten wordt op zondag
19 november voor de 24ste
keer de 'Open Dag Hout'
gehouden. Zoals de naam al
zegt staat het thema hout
centraal. Bezoekers maken
kennis met onder andere
ambachtslieden, kunstenaars en hobbisten, die hun
verzameling laten zien of
demonstreren hoe veelzijdig
hout kan zijn.
Beeldhouwwerk, fineer
inlegwerk, draaiwerk, puzzels, meubelen en muziekinstrumenten. Voor kinderen
zijn er diverse activiteiten,
zoals de timmerhoek en
oude Hollands _ spelletjes.
De open dag w*., ui gehouden van tien tot vijf uur.
Het adres is
Meidoornkade 24 in
Houten, voor meer inlichtingen www.opendaghout.nl.

Eurospoor en spel
In de Jaarbeurs te Utrecht
vindt van 17 tot en met 19
november het grootste
modelspoorevenement
van Europa plaats.
Modeltreinen en alles wat
daarmee te maken heeft,
daar draait het allemaal
om. Unieke verzamelingen en wel
duizenden
"'
miniatuurlokomotieven. Met
een
••t
Eurospoortpegangskaartje
bezoekt u gratis de gelijktijdig in
de Jaarbeurs te houden speelgoedbeurs
Eurospel 2000.
Openingstijden zijn
vrijdag 17 november
van 11 tot 18 uur,
zaterdag 18 en zondag 19 november van
9 tot 18 uur.
Toegangsprijzen: volwassenen 20 gulden
en kinderen tien gulden.

Voor de voorstelling Xotica van Holiday on
Ice verandert de RAI volgende maand weer
in een ijsbaan. Lichteffecten maken van de
hal beurtelings een onderwaterwereld, een
woestijn of een veld vol rozen. Het verhaal
gaat over een persoonlijke ontdekkingsreis.
Maar of het publiek deze lijn nou altijd kan
volgen of niet, een ding is zeker, er is meer
dan genoeg te zien.

M

T XOTICA heeft
x>lliday on Ice
et roer radicaal
omgegooid. Waar de voorstellingen vroeger een
revue waren met verschillende op zichzelf staande
onderdelen, is er nu één
verhaallijn die misschien
voor de toeschouwer niet
altijd duidelijk is, maar
die er wel voor zorgt dat
de show oogt als een soepel in elkaar overvloeiend
geheel.
Om deze ommezwaai voor
elkaar te krijgen, heeft
Holiday on Ice een paar topmensen in dienst genomen.
De Canadees René Dupéré
tekende voor de muziek.
Dupéré heeft zijn sporen
inmiddels ruimschoots verdiend. Zo schreef hij onder
meer de soundtrack voor
Alegria van het Cirque du
Soleil en won hij al eens de
door muzikanten fel begeerde
Emrny Award.

De muziek die hij voor Xotica
schreef, draagt voor een
belangrijk deel bij aan de
mysterieuze sfeer die regisseur en choreograaf Kevin. J.
Cottam met de voorstelling
wil oproepen.
Voor Cottam begon de show
met het woord labyrint. Dit
ene woord inspireerde hem tot
het verhaal over de zwerftocht
van een opgroeiende jongeman die zijn eigen plek in het
leven wil vinden. „Het gaat
over de geest, over emoties en
kleuren. De held maakt kennis met sensualiteit en met
liefde, vrijheid en moed."
„Deze nieuwe manier van
werken vraagt veel van de
schaatsers," erkent Cottam.
„De mensen moeten hun rollen echt spelen. Om dat te
leren, hebben ze ook toneellessen gehad, niet alleen de
hoofdrolspelers, maar ook de
mensen die meer op de achtergrond blijven."
Ook krijgen ze elke dag les,
vergelijkbaar met balletles.

Dat was nieuw voor de schaatsers. Het geeft hen meer
kracht. In de vorige shows
was dat niet zo nodig, maar in
deze show speelt fysieke
kracht een belangrijke rol.
Cottam heeft er bewust voor
gekozen geen rustpunten in
de show in te bouwen, maar
alle scènes zoveel mogelijk in
elkaar over te laten lopen.
De grote kracht van de show
is paradoxaal genoeg ook de
zwakke plek. Op het ijs
gebeurt zo veel tegelijk, er
zijn zo veel kleuren en bewegingen dat je niet meer weet
waar je kijken moet.
Uiteindelijk bekruipt je bijna
het gevoel dat je een boel
gemist hebt.
Veel kunstschaatsers willen
niets liever dan bij dit
beroemde gezelschap werken
en de Nederlandse Chouw-lan
Chan is hierop geen uitzondering. Sinds een paar maanden
heeft ze een prominente rol in
het tango-nummer. Met een
felrode pruik op en een kort
sexy jurkje aan, daagt ze uit
en weert ze af. In dit nummer
is elke dans een duel. In werkelijkheid gaat het er volgens
Chan veel vriendelijker aan
toe bij Holiday on Ice.
„In het begin vond ik het wel
intimiderend en dacht ik: wat
is dit allemaal," bekent de 26jarige voormalig Nederlands
kampioene. Zij is inmiddels
vijfjaar aan Hoh'day on Ice
verbonden. „Er schaatsen hier
veel Russen en Itejechen,

Biggles

ber. De entree-

De enige vereniging ter wereld voor
alle liefhebbers en
verzamelaars van
het werk van Captain
W.E. Johns, de
International Biggles
Association, houdt haar
44ste openbare Biggles/W.E.
Johns-bijeenkornst op zaterdag 9 december in
Amsterdam-Noord. Lokatie
is Het Tolhuis,
Buiksloterweg 7 (achterzijde
Centraal Station).

prijzen variëren

Ikonen

van 67,50 gulden

In het Bijbels Museum
wordt komende winter een
prachtige collectie Russische
en Griekse ikonen tentoongesteld, samen met een aantal oude voorbeeldtekeningen. De ikonen stammen uit
de 15-e tot de 19-e eeuw en
zijn alle afkomstig uit
Nederlands particulier bezit.
De tentoonstelling is vanaf
15 december tot en met 25
februari 2001 te zien. Het
Bijbels Museum is te vinden
op de Herengracht 366-368
in Amsterdam, telefoon 020624.2436.

Xotica

maar het contact gaat vanzelf.
Dit is toevallig een hele leuke
groep. Ik heb uit alle landen
wel vrienden."
Vaak lopen de contacten binnen de groep uit op meer dan
alleen vriendschap. Veel
schaatsers hebben een relatie
met een ander lid van de
groep. Chan is getrouwd met
Zsolt Kerekes die ook bij
Hoh'day on Ice danst.
Alhoewel hij van OostEuropese afkomst is,
beschouwt hij dankzij zijn
relatie met Chan Nederland
nu als zijn thuishaven.
„Het is prettig om een basis
te hebben, hoewel de caravans
waarin wij tijdens de tournees
wonen heel comfortabel zijn
en van alle gemakken voorzien."
Het stel heeft onlangs een
huis gekocht in Nederland,
maar is er niet vaak. De succesvolle shows van Holiday on
Ice gaan de hele wereld rond.
Met Xotica kregen ze al vele
zalen plat in Zuid-Amerika. In
elk land reageert het publiek
weer anders op de wervelwind
van kleuren, muziek en licht
die op hen af komt gestormd,
weet Chan inmiddels. ,,Maar
de mensen zijn wel altijd heel
enthousiast."
Nicole Weidema

is in de RAI

te zien van donderdag 7 decem-

ber tot en met
zondag 17 decem-

voor de eerste rang
tot 27,50 gulden
voor de vierde.
Reserveren kan via
telefoonnummer
0900-300.5000 of via
www. reserveerlijn.nl.

In de Westerkerk in Amsterdam staan vanaf dinsdag 28 november slechts vijf
voorstellingen lang

The Original USA
Gospel Singers
Gezwarte Amerikaanse gospelgroep heeft zich ten doel gesteld om de
authentieke gospelmuziek uitte voeren en nu ook aan het Europese publiek
voor te stellen. In een voorstelling van ongeveer twee uur brengt deze gospelgroep een bonte aaneenschakeling van bekende en minder bekende gospelsongs, waarbij geen toeschouwer rustig kan zitten.
Enkele grepen uit het repertoire:
Poor man Lazarus, Joshua fit the
battle of Jericho, Oh happy day, Go
down Mozes, Down bythe riverside
en Silent night.
De kracht van de originele gospelmuziek ligt in de emotie, de religie
en in de pure levensvreugde die van
deze muziek afstraalt.
De voorstellingen zijn op:
dinsdag 28 november om 14.30 en
20 uur
woensdag 29 november om 20 uur
donderdag 30 november om 20 uur
vrijdag 1 december om 20 uur
Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van deze bon een korting van
maar liefst 13,50 gulden* op de normale toegangsprijs van 49 gulden.
Reserveren via de AUB Ticket Shop, hoek Leideseplein/Marnixstraat, telefoonnummer 0900-0191 (75 et p/m).
NAAM

°e ijsbaan verandert van een onderwaterwereld in een woestijn of een veld vol rozen

Foto's: Holiday on Ice

*dit bedrag is inclusief de 3,50
reserveringskosten die de AUB
Ticketshop per persoon berekent.
Deze bon is geldig voor maximaal
twee personen. Geen korting op
korting en niet inwisselbaar voor
geld. Niet geldig op reeds eerder
gekochte kaartjes.

12

woensdag 15 november 2000

Weekmedia 17

cvz

Restaurant "Queenie

College voor zorgverzekeringen

Kerkplein 8
Gedurende de herfst- en winterperiode
serveren wij u diverse wintergerechten
vanaf/ 19,50
alsmede wildgerechten - haas - fazant patrijs - hert

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) kent
twee bestuursorganen. Het bestuur van het CVZ en de
Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie (CTU).
Het bestuur van het College coördineert en financiert
de uitvoering van de belangrijkste verzekeringswetten

Een wekelijks wisselend verrassingsmenu
van zeven gangen in een gezellige ambiance, een avondyullend programma
a ƒ 85,00 voor'twee personen.

op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland:
de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Hel College beheert de overheidsgelden voor deze wetten en wijst die gelden toe aan

= CLASSIC DINER =

zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De CTU ziet erop
toe dat de gelden goed besteed worden. Het CVZ kent

alsmede in het weekend het
wildmenu a ƒ 67,50 =

drie directies, een daarvan is de directie Financiering.

Heb je op woensdagmiddag een
uurtje tijd?

Het

officemanagement directie Financiering bestaat

sinds l oktober 2000. Daarin werken alle secretaresses

Voor reserveringen si.v.p. telefoon 5713599
en vraagt u naar Anwar of Brendalie.

Ütk

van de directie Financiering en de afdeling Accountancy

Een succesvol recept begint met de beste ingrediënten. Zo is het ook met
de keukens van Brugman. Die worden samengesteld uit de beste materialen en zijn gebaseerd op een perfect advies. Hoe wij dat zeker weten? Elke
keer weer? Door onze scherpe controle af fabriek en streng geselecteerde
toeleveranciers. U ziet maar weer. Alles kan met Brugman.

en Onderzoek samen o.l.v. een officemanager voor de
medewerkers van die directie en afdeling. De unit

wil je kranten bezorgen?

bestaat uit 3 medewerkers en een officemanager.
Vanwege de toenemende werkzaamheden is er plaats
vooreen nieuwe collega. Wij zoeken een:

Secretaresse

wil je 8,00 verdienen?

gedurende woensdag, donderdag en
vrijdag hele dag of iedere middag.

Wil je tijdens je vakantie wat
EXTRA GELD?

In deze functie verricht je alle voorkomende
secretariële werkzaamheden. Je bent in staat deze
taken zelfstandig uit te voeren.

geef je dan op als

De

collega die wij zoeken heeft MAVO/HAVO en

een administratief/secretariële achtergrond. Je werkt

BEZORGER/STER.

zelfstandig en in teamverband, bent accuraat, communiEn daar kan ik nou echt van genieten.

catief, en kan met vertrouwelijke informatie omgaan.

De hele wijde Waddenzee ligt aan mijn voeten.

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!

Het

De zon schijnt, ik voel me goed

CVZ biedt een salaris, afhankelijk van leeftijd en

en dat mag iedereen weten.

ervaring, van maximaal f 4501 ,- per maand ( schaal 6)

Niets houdt me tegen. Deze dag is van mij.

bij een fulltime aanstelling. Verder kent het CVZ flexibele
werktijden, 23 vakantiedagen en 26 ATV-dagen per jaar,
een 13e maand en een ABP-pensioenvoorziening.

van het/^UnK«5l\v/CoXQ)

Dankzij uvi steun gaat het weer beter met de zeehonden. Maar we hebben uw steun
nog steeds hard nodig om zieke zeehonden op te vangen, zodat ze weer gezond terug
kunhen naar de Waddorwee. Word vandaag nog donateur.

Voor meer informatie over de functie kun je contact

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.

opnemen met mw. M. Koorn-Honders, officemanager,

Ja, ik word donateur:

telefoon: 020 - 347 55 46, of met mw. K. ten Hove,

Naam

personeelsadviseur, telefoon: 020 - 347 54 19.

Klassieke en tijdloze elegantie. Als afgebeeld: ƒ 20.995,Bijvoorbeeld ook leverbaar in de afmeting 280 x 165 cm.
Compleet met inbouwapparatuur.

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ • . _ _ _ _ _ _ _ _

Adres
Postcode _ _ _ _ _

Je kunt je schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen
na het verschijnen van deze advertentie sturen aan

Woonplaats

Moak uw bijdrage over op Giro 8020 ten name van Stichting Zeehondencrèche Pictcfburen
of stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:

het CVZ, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen, onder

Amersfoort, Hulst
en Zutphen

Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 959, 9950 WL Pieterburen

vermelding van vacaturenummer 43. je kunt ook
reageren per e-mail: infopo@cvz.nl.

j

ZONDAG GEOPEND

van n.oo • 17.00 uur

GEZOCHT!! Gezellige, doch professionele

Hulst 12.00 • 18.00 uur

BOEKHOUD(ST)ER

KEUKENS & BADKAMERS

A L L E S

Een kopie van uw getuigschrift
getuigt net zo goed !

ij'

ALKMAAR, ALMERE, AMERSFOORT, AMSTERDAM, ARNHEM, ASSEN, BREDA,

\

CAPELLE A/D IJSSEL, DEN BOSCH*, DEN HAAG, GOES, GRONINGEN, HEERLEN,

i

HENGELO, HOOFDDORP, HULST, LEEUWARDEN, MUIDEN*, NUMANSDORP,

Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert. Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig
voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig
een kopieerapparaat.

l

ding wil verzorgen, waaronder de debiteuren- en

| Inbouwapparatuur

' - 113

$ &£itms.~

crediteurenadministratie, fin. verslaggeving naar

Heeft u een boekhoudk. opleid, op MBO-

of

HBO-

niveau (evt. studerend), ervaring met Office en
boekhoudkundige

programma's

(b.v. Exellent,

Grote Beer), min. 1 jaar Werkervaring, bent u accuraat, dan kunnen wij u een zelfstandige functie
aanbieden, waarin u komt te werken op een gezel-

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

lig kantoor in een informele werksfeer met 13 collega's variërend van jong tot oud. Wij bieden een
goed salaris en dito arbeidsvoorwaarden. Onze
bedrijfsinformatie kunt u vinden op
www.bbmakelaars.nl
Voldoet u aan onze wensen en wij aan de uwe,

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

stuurt u dan uw sollicitatie en CV aan:
BOOMSMA & BRUINSMA MAKELAARS
t.a.v. de directie
Postbus 75054, 1070 AB Amsterdam of per fax:
020-671 93 16/e-mail: info@bbmakelaars.nl

B R U G M A N

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voorfolders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er
ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg
zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor
jou al snel beginnen...

Amsterdam-Zuid, voor 3 dgn. p/wk de boekhou-

opstellen van periodieke managementinformatie.

MET

zeehondencrèche p i e t e r b u ren

die voor ons middelgrote makelaarskantoor o.g. in

cliënten, adviseurs en de accountant, alsmede het

KAN

GA KRANTEN EN
FOLDERS BEZORGEN

InterLandan sprElgroep

HOE WIN JE

EEN KERSVERSE
WERKRACHT
adverteer in de krant

FACILITAIRE BEDRIJVEN

BESTE ADVIES

BESTE DEAL

BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE

ROERMOND, ROOSENDAAL, SON/EINDHOVEN, SPIJKENISSE*, TILBURG,
UTRECHT, ZAANDAM, ZOETERWOUDE, ZUTPHEN, ZWOLLE.

| *Uitsluitend Keukenshowroom. Voorde openingstijden kijk op Internet, of bel onsfilaal.
|

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl

5
Actie geldt van i november t/m 9 december 2000. Vraag naar de actievoorwaarden
VVl ƒ
'n ^e srlowroom- Druk- en zetfouten voorbehouden

Zeer voordelige 3-/4-75-diaagse autoreizen

NEDERLAND - BELGIË

*"V

M a g a z i j n m e d e w e r k e r m/v
STANDPLAATS AMSTERDAM

Als Magazijnmedewerker gaat u werken bij het Magazijn van de sector Centrale Inkoop te
Amsterdam. Het magazijn dat zich uitpandig aan de Spaklerweg bevindt, wordt bemand door een
team van een magazijnbeheerder en een medewerker. Dit team is verantwoordelijk voor een vlotte en
correcte gang van zaken bij de ontvangst en uitgifte van goederen.
Functie-inhoud
De werkzaamheden bestaan ondermeer uit:
- via orderbonnen verzamelen van magazijnartikelen voor de interne afnemers
- distribueren van de magazijngoederen naar de afdelingen
- in- en afboeken van magazijngoederen in een computersysteem
- laden van vrachtauto's met rolcontainers bestemd voor de distributie
- lossen van vrachtauto's met goederen voor het magazijn, eventueel met behulp van een heftruck
- controleren van goederen op kwaliteit en kwantiteit
- zorgen voor een ordelijk en schoon magazijn
- vervangen van de magazijnbeheerder bij diens afwezigheid.
Functie-eisen
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste collega met:
- goed gevoel voor nauwkeurigheid

LUXE UIT WAAI EN IN ZEELAND
Aankomstdata: vrijwel iedere vrijdag van november t/m maart
SPOTGOEDKOPE AANBIEDING onder het motto 'Even weg in eigen land'.
KRAS SterVakanties biedt u de mogelijkheid om een weekend of midweek te
boeken in het PRACHTIG S-STERREN RECREATIEPARK 'DE SOETEN
HAERT' in RENESSE/ZEELAND. Een verblijf van 4 dagen (weekend) of S
dagen (midweek) bieden wij u aan vanaf SLECHTS 99 GULDEN PER PERSOON! Het vakantiehuisje waarin u verblijft is geschikt voor 2 tot 8 personen
en uitgerust met o.a. televisie, radio, mobiele telefoon, keuken en was/droogcombinatie. Het park ligt op loopafstand van het STRAND en op ca. l km van
Renesse. De omgeving met zijn prachtige bossen en duinen leent zich uitstekend
om heerlijk te WANDELEN en te FIETSEN. Verder heeft Zeeland tal van
pittoreske, historische stadjes zoals ZIERIKZEE, het schilderachtige VEERE en
het bekende VLISSINGEN. EXTRA AANBIEDING: iedereen die in januari,
februari of maart in het vakantiepark verblijft, krijgt op een dag naar keuze een
GRATIS FIETS of TANDEM tot beschikking! Niet inbegrepen: vervoer,
maaltijden, toeristenbelasting (/Ijl p.p.p.n., ter plaatse te betalen), bedlinnen,
gas/water/elektriciteit en eindschoonmaak (t/m dec. ƒ 40,-. v.a. januari ƒ 75,-),
reserveringskosten, reis-en annuleringsverzekering.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HW 618/619.
Voordelig 3-daags 4-sterrén arrangement
BRABANTSE KEMPEN
Aankomstdata: vrijwel iedere vrijdag van november t/m maart
VOORDELIGER DAN OOIT NAAR DE BRABANTSE KEMPEN! Door de
speciale samenwerking met het 4-STERREN GOLDENTULIP HOTEL KONINGSHOF in VELDHOVEN, heeft KRAS SterVakanties een zeer voordelig
4-sterren arrangement voor u samengesteld! Vanaf ƒ 99,- per persoon kunt u
boeken voor deze 3-daagse autoreis INCLUSIEF UITGEBREID ONTBIJT-

BUFFET. Het hotel beschikt uiteraard over faciliteiten zoals SPORTCENTRUM MET GROOT BINNENZWEMBAD, sauna's, zonnebanken. squashbaan, kegelbanen, sporthal, tennisbanen en fitnessruimte. In het hotel zijn ook
diverse gezellige bars en restaurants aanwezig. Uw kamer is voorzien van douche,
toilet, televisie en telefoon. VELDHOVEN ligt midden in het bosrijke gebied van
de KEMPEN.één van de mooiste natuurgebieden van Zuid-Nederland. Op korte
afstand vindt u o.a. het dorpje EERSEL met haar prachtige oude centrum. En wat
dacht u van plaatsen als VALKENSWAARD. OIRSCHOT en de grandioze
lichtstad EINDHOVEN. Niet inbegrepen: vervoer, overige maaltijden, excursies, reserveringskosten, reis- en annuleringsverzekering.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HW 749.
Heerlijk 3-daags verwenweekend;
BRUISEND BRUSSEL
Aankomstdata; vrijwel iedere vrijdag van november t/m maart
KRAS SterVakanties heeft een heerlijke autoreis naar de Belgische hoofdstad BRUSSEL georganiseerd. U kunt nu boeken voor deze 3-daagse reis per eigen auto voor
een SPETTERENDE REISSOM vanaf SLECHTS ƒ 99,- p.p.en ...dit is INCLUSIEF UITGEBREID ONTB1JTBUFFET. U verblijft in het 5-sterren
HOTEL PRESIDENTWTC.gunstig gelegen nabij Station Brussel-Noord In het
hotel zijn vele faciliteiten als restaurants, pianobar, lounge en fitnesscentrum met
sauna, jacuzzi,zonnebank,massage,bar,dakterras en parkeergarage (niet gratis). Uw
kamer is voorzien van douche, toilet, minibar, telefoon, televisie, radio en haardroger. Brussel is één van de leukste en gezelligste steden van 'de lage landen'. U kunt
hier heerlijk winkelen, maar daarnaast biedt Brussel enkele parels van bouwkunst,
welke onvervalste overblijfselen zijn van het roemrijke Vlaamse verleden van de
stad. Wij noemen hier de GROTE MARKT, één van de mooiste pleinen ter
wereld. Maar Brussel is natuurlijk ook de stad van MANNEKEN PIS.
Museumliefhebbers komen ook aan hun trekken, want in Brussel vindt u onder
meer het MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. Niet inbegrepen: vervoer, overige maaltijden, reserveringskosten en reis- en annuleringsverzekering.
VRAAG UITGEBREIDE REISBESCHRIJVING HW 617.

Voor deze reizen geldt: minimum aantal deelnemers: 8 personen. Uiterste annuleringstermijn bij onvoldoende deelname: 8 dagen voor vertrek.

- service-gerichte werkhouding
- ervaring in het werken met geautomatiseerde systemen
- heftruck certificaat
- in bezit van rijbewijs B.

De beoogde collega moet fysiek in staat zijn om til- en trekwerk te verrichten.

KRAS
INFORMATIE & BOEKINGEN: O72 - 5 2O 3O 40 of O73 - 5 999 999
via internet: lHfUiniir.kraS.lii

Ons a a n b o d
Wij bieden een interessant pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

bereikbaar; ma t / m vr: 09.00-21.00 uur, ia: 10.00-16.00 uur
Of kom langs bij ons reisbureau:
Willemsparkweg 26,1071 HG, Arasterdam, telefoon: 020-6 64 37 44

(®/
«<"

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met het hoofd Operationele Inkoop,
de heer D. Kievit, telefoon 010 - 406 7776.

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u binnen 14 dagen richten aan
PCM Facilitaire Bedrijven bv, Personeel & Organisatie, t.a.v. mevrouw D.J.C. Moester,
Postbus 8751,

3009 AT Rotterdam.

Adverteren? Bel-met R ina Vér kaai k 020-562 2804 of
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Beurs in Autotron
Op deze beurs zijn antieke
motoren en brommers te
bewonderen. Degenen die op
zoek zijn naar onderdelen en
accessoires kunnen er ook
terecht. Daarnaast zullen er verschillende spannende acts te
zien zijn en wordt er speciale
aandacht besteed aan viercilinder motoren. De Internationale
Motorenbeurs is zaterdag 13 en
zondag 14 januari geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 17,50 gulden; kinderen van 4 tot 11 jaar
betalen 10 gulden.

Mercedes-Benz
De Vito, Sprinter en Vario van
Mercedes-Benz worden voortaan met MobilityGo geleverd,
Deze mobiliteitsgarantie zorgt
vier jaar lang voor gegarandeerde mobiliteit bij reparaties voor
garantie, pech onderweg en
startproblemen. Bij reparaties
voor garantie die langer dan
twee uur duren zorgt de dealer
voor vervangend vervoer.

Cadillac Seville STS 4.6-V8

Amerikaanse aanval
M

et de Cadillac Seville STS is een uitermate complete
auto. Moderne techniek, een goede afwerking en een
goed weggedrag zorgen ervoor dat deze auto de vergelijking met de Europese concurrentie goed aan kan. Doordat de
auto uit Amerika afkomstig is, blijft de Cadillac op onze wegen
een exoot.
Onder de motorkap gaat misschien
wel het mooiste schuil van de
Seville. De 4,6-liter V8-motor levert
maar liefst 305 pk. Al dit vermogen
wordt overgebracht op de voorwielen. Dat gebeurt overigens zeer
gedoseerd. Piepen doen de banden
slechts wanneer de auto echt tot
het uiterste wordt gedreven.
Binnen 7,4 seconden bereikt de
Seville al de honderd kilometer per

uur. Dat is indrukwekkend voor een
auto van net geen vijf meter lengte. Om al die massa op tijd weer tot
stilstand te krijgen zijn er goede
remmen gemonteerd.
De binnenruimte in de Cadillac is
zowel voor als achter riant. De
wielbasis van 2,85 meter is lang
genoeg om aan vijf inzittenden een
zee van ruimte te geven. De brede

stoelen zijn voor mensen van
Europees formaat misschien iets
aan de forse kant, maar door de
elektrische verstelling feilloos in te
stellen. Zowel voor als achter kunnen de zetels elektrisch verwarmd
worden, een zege in deze koude
maanden. De bagageruimte is 445
liter groot. De toegang is gemakkelijk vanwege de enorme lengte van
de klep.
De inzittenden van de Seville worden verwend met een zeer uitgebreide standaarduitrusting. Je kunt
het zo gek niet noemen of het zit
erop. Zo zit er standaard een Bose
hifi-systeem in. Een beter geluid

Een Bose Hifi-systeem is
standaard op de seville STS.

hebben wij nog nooit in een auto
gehoord. Onder het genot van de
Suites van Bach naar het
Concertgebouw is een genot in
deze auto. De bestuurder van de
seville kan ook kiezen voor digitale
of analoge snelheidsaanduiding op
het dashboard. De verlichting gaat
automatisch aan als het donker
wordt en de ruitenwissers zwiepen
een keer als er regendruppels op de
sensor komen. Passagiers in de
Seville hebben maar weinig te wensen over.
Dankzij de variabele dempers is de
Seville op iedere soort wegdek
uitermate comfortabel. Hij is niet
zacht als dat we van een
Amerikaanse auto verwachten,
maar hij heeft zelfs een enigszins
sportief weggedrag. De demping
wordt automatisch aangepast aan
het soort weggedrag. Daardoor
moet je goed opletten dat je niet te

Kilometermiljonairs
Het leger kilometermiljonairs
blijft gestaag groeien
bij
Mercedes-Benz Onlangs zijn
weer
120 truckchauffeurs
onderscheiden met de versierselen die horen bij het overschrijden van de miljoen kilometers
op hun teller. In 1995 heeft het
Duitse merk de club voor
chauffeurs, die meer dan een
miljoen kilometers in hun
Mercedes-Benz truck hebben
afgelegd, opgericht. Het merk
beschouwt deze groep als
belangnjke ambassadeurs.

De Seville ziet er ondanks
zijn bijna vijf meter lengte
niet protserig uit.
Het grote derde remlicht
verlicht de gehele
achterklep.

nelle bak voor CLK
ercedes heeft een nieuwe sequentiële zesversnellingsbak. De transmissie die voor het eerst leverbaar wordt
in de Mercedes CLK schakelt door licht de versnellingspook aan te raken. Dat moet de bestuurder een extra 'racy'
gevoel geven.

De nieuwe techniek is als extra te
bestellen op de CLK-modellen met
viercilinder motoren tegen een
meerprijs van 2.961 gulden.
Sequentronic werkt als volgt: door

de pook licht naar voren te bewegen schakelt hij op, naar achteren
tikken betekent terugschakelen. De
elektronica neemt veel taken over
van de berijder. Deze hoeft niet
meer op het toerental te letten, dat
doet de microcomputer van de
Sequentronic.
Er is geen verschil in prestaties met
de nieuwe transmissie. De ervaring
leert echter dat dergelijke versnellingsbakken het rijplezier verhogen.
De pook komt qua bediening sterk
overeen met de manier van schakelen in de CLK AMG raceauto die in
het DTM actief is, de Duitse toonaangevende raceklasse.

De CLK modellen gaan als eerste
profiteren van de nieuwe
Sequentronic versnellingsbak.

Verrassend veelzijdigde Land Rover

Door Wim Otten

hard gaat rijden, want de Seville
laat het toe.
De huidige Seville lijkt als twee
druppels water op zijn voorganger.
Lijkt, want uiteindelijk is de auto
totaal nieuw ontworpen. De typische Cadillac-grille en grote koplampen sieren de voorkant. Achter
treffen we grote uitlaatpijpen aan
en een wel heel bijzonder derde
remlicht. Deze verlicht de totale
achterklep als er geremd wordt. De
gehele lijn van de Seville is zeer
harmonieus. Iemand die eens wat
anders wil dan een grote Duitse
auto vindt in de Cadillac Seville een
goed alternatief.

SPECIFICATIES: Cadillac
Seville STS
V8
Motortype:
Cilinderinhoud: 4.565 cm3
Vermogen
224 kW/305 pk
bij 6.000 t.p.m.
Max. koppel: 400 N m bij
4.400 tp.m.
Acceleratie:
7,2 sec. van
0-100 km/uur.
240 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 14,2 ltr/100 km.

Prijs:

ƒ 167.400,-

Deze meest compacte en tegelijk
ook jongste Land Rover uit het
gamma dankt de opmerkelijke offroad capaciteiten aan moderne
elektronische systemen. Die compenseren het gemis van een lage
gearing en differentieelsloten, zoals
de andere modellen van Land
Rover hebben, behoorlijk goed.
Zelfs zo prima, dat het lukt om de
auto op gang te houden terwijl de
bodem door de blubber schraapt.
Het vernuft zit hem vooral in het
samenspel tussen al die systemen
die luisteren naar cryptische afkortingen als ABS, ETC, HDC en EBD.
Ze staan respectievelijk voor een
anti-blokkeer remsysteem, elektronische tractie controle, een elektronisch gestuurd systeem voor een
langzame heuvelafdaling en voor
elektronische remkracht verdeling.
Om even terug te gaan naar het
gewoel in de modder: dan zorgt
ETC ervoor dat een te wild doorslippend wiel wordt afgeremd en
de meeste kracht gaat naar banden
met nog wel net dat beetje grip om
vooruit te komen. Die aansturing
gaat zo bliksemsnel dat de auto
toch in beweging blijft. Dat is van
belang, want een éénmaal stilstaand voertuig laat zich veel moeilijker verlossen uit een glibberige
situatie.

Populair
Met de Freelander heeft Land
Rover een sterk model in zijn
gamma. Dat geldt ook voor de verkoop. "Het is de meest populaire
4x4 in Europa en mede dankzij dit
model zijn we in Nederland in het
4WD-segment op de tweede plaats
gekomen net na marktleider
Suzuki", aldus Marketing Manager
Guido Pot van Land Rover
Nederland. "Ik verwacht dat we
door de vernieuwde versie en door
de komst van een V6-versie de eer-

ste plaats kunnen bereiken." Dit
jaar haalt Land Rover een totaal
verkoopaantal van 2.750. Pot: "In
vier jaar tijd willen we het aantal
van 4.000 bereiken."

De ambities zijn enorm en daar
heeft het merk alle recht toe. Het
gaat immers goed en onder de vlag
van de wereldwijde marktleider op
4x4-gebied, Ford, daagt er nog
meer licht aan de horizon. De
Freelander etaleert de nieuwe koers
van de makers van een oerdegelijke en robuuste 4x4: de Defender.
Deze hoekige auto staat nog altijd
model voor het stoere imago van
Land Rover. Met de komst van de
luxe Range Rover boog dat al subtiel af in de richting van een meer
veelzijdige auto: geschikt voor
zowel het terrein als het asfalt. Bij
de Freelander blijkt dat nog sterker.

De V6, met 2,5-liter zescilindermotor van 177 pk kan de vergelijking
met een luxe limousine aan, zeker
met leren bekleding. Met alle
opties meegerekend is dan ook
sprake van een auto van 91.990
gulden. Dat het accent op comfort
ligt, blijkt ook bij de diesel vetsie.
Onder de kap huist een oorspronkelijk van BMW afkomstige 2,0liter direct ingespoten turbodieselmotor. Het is dezelfde als in de
Rover 75 en in de BMW 3-serie. De
viercilinder draait opvallend stil en
soepel. Je vergeet echt met een
diesel onder weg te zijn. Klasse!,
zeker in combinatie met een automatische transmissie.

De Freelander gaat weinig
zeeën te hoog. Zelfs tot in de
bodem in de modder komt de
auto nog vooruit.

ABS
Airbags
Centrale vergrendeling met
'
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur elektrisch in hoogte/lengte
verstelbaar
Stoelen elektrisch verstelbaar en

verwarmbaar
Cruise Control
Bose Hifi-systeem

Mitsubishi Pajero
grijs kenteken

De Mitsubishi Pajero Van is
leverbaar als korte en lange
uitvoering.

D

e nieuwe Mitsubishi
Pajero is nu ook leverbaar als bedrijfsauto. De
Pajero Van beschikt over een
zelfdragende carrosserie en
onafhankelijke
wielophanging, wat voor een hoog comfortniveau zorgt. Voor de nieuwe Pajero Van zijn twee
geheel
nieuwe
motoren
beschikbaar: een 3,2-liter dieselmotor en een 3,5-liter zescilinderbenzinemotor.
Beide
maken gebruik van directe
inspuiting.
De Pajero Van is verkrijgbaar in
korte en lange wielbasis, in GL,
GLX of GLS uitrustingsniveau. De
korte uitvoering is leverbaar met
een volledige separatiewand en
speciale uitbouw achter (Panel
Van) en met een verhoogd dak
(High Roof Van). Daardoor voldoet
de auto aan de wettelijke normen
die gelden voor auto's op grijs kenteken. De lange uitvoering van de
Pajero Van is er onder meer met
een ruit in de achterportieren (Side

Window), met verhoogd dak en
met zowel een verhoogd dak als
een zijruit.
De korte Pajero Van biedt keus uit
een drietal motoren. Het motorengamma begint met de bekende 2.5
TD die 73 kW/100 pk levert bij

4.000 tpm en 240 Nm bij 2.000
tpm. Een nieuwe krachtbron is de
3.2 Di-D
(121 kW of 165
pk/3.800 tpm en 373 Nm/2.000
tpm) en de 3.5 V6 GDI-motor (149
kW of 202 pk/5.000 tpm en 318
Nm/4.000 tpm). De verlengde
Pajero Van biedt keus uit de twee

reelander als modderkruiper Mazda Tri b u te slecht
tussen terrein en asfa
M

ot aan de bodemplaat zakt de Land Rover Freelander in de
modder. Dit gaan we niet redden, zo schatten we in. De
auto blijft verrassend genoeg in beweging, terwijl de volledig dichtgesmeerde banden om grip vechten. Daarin slagen ze
wonderwel en ze houden de Freelander, zij het in kruipgang, in
beweging. Inderdaad, de heren van Land Rover hebben niets te
veel gezegd. Ook de toch vooral op comfort en asfalt rijden afgestemde Freelander weert zich goed in zwaar terrein.

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

nieuwste motoren. De Pajero kan
een geremd aanhangwagengewicht van 2.800 kilo (ongeremd
750 kilo) trekken.
De Mitsubishi Pajero Panel Van is
verkrijgbaar vanaf 55.145 gulden
(ex. BTW).

De Mazda Tribute is een
opmerkelijk soepel
sturende 4WD

azda schuift met de Tribute aan in het segment van sportieve 4x4's. Hij valt in de categorie van de Toyota RAV4,
de Honda CR-V, de Hyundai Santa Fe en de Suzuki
Grand Vitara. Dat zijn stuk voor stuk auto's met een smakelijke
off-road-uitstraling, veel binnenruimte en een niet onplezierige
dosis rijcomfort. De Mazda Tribute scoort op al deze criteria een
mooi rapportcijfer, concluderen we in de heuvels van het
Italiaanse Piemonte, terwijl we in een donker herfstbos op de
beroemde truffels van Alba 'jagen'.

Truffels lopen niet weg, dus echt
jagen is er niet bij. Toch hebben we
wel een jachthond: de tienjarige
Sarah, die vier jaar lang getraind is
in het ruiken van de truffels. De
witte brengen 4.500 gulden per
kilo op, dus het kleine beest is z'n
gewicht in goud waard. Bij een
wijngaard stappen we uit en Sarah
loopt snuffelend langs de struiken.
Na een klein kwartier begint ze
gehaast te krabben. Bingo! We
graven een kleine truffel op, zo
groot als een hazelnoot. Daarna is
ons geluk meteen op. We stappen
een klein halfuur later weer in de
Mazda en sturen hem door de
modder terug naar huis.
De grootste kracht van de Tribute
ligt op de gewone, verharde weg.
Daar is hij - zijn 4WD-looks ten
spijt - het meest thuis. Voor zo'n
grote auto luistert hij zelfs opmerkelijk goed naar het stuur. De
Tribute met tweelitermotor heeft
iets smallere banden, waardoor de
auto eerder geneigd is de buitenkant van de bocht op te zoeken.
Maar ook dan blijft hij mooi controleerbaar en helt hij niet over. De
drieliter kleeft nog een haartje

beter aan de weg en laat zich vlot
door de bochten jagen. De bijna
200 pk sterke motor geeft de
Tribute figuurlijk vleugels. De
massa van dik 1,5 ton kan dat niet
verhinderen. De remmen hebben
geen moeite de auto af te stoppen
en voelen heel solide aan.
De Tribute heeft onder gewone
omstandigheden voorwielaandrijving. De voorwielen trekken de
auto voelbaar door de bochten,
wat de goede rijkwaliteiten verklaart. Slippen de voorwielen door,
dan komen vanzelf ook de beide
achterwielen in actie. Bij een terreinrit is het handig niet te wachten
tot de voorwielen geen grip meer
hebben. Daarom zit er op het dashboard een knopje om de achterwielaandrijving bij te schakelen.
Het systeem laat zich bij elke snelheid bedienen.
Terreinwagenrijders zullen vergeefs
zoeken naar een extra pook voor
de speciale terreinversnelling. Die is
er niet (we bedoelen zowel de
pook als de terreinversnelling die
4x4's extra trekkracht geeft). De

Tribute is gewoon geen blubbermachine, zandhapper, keienridder
en rivierdoorwader. Je kunt er best
een beetje mee in het terrein spelen. Zeker de sterke drieliter
beschikt over heel wat kracht.
Maar maak het niet té moeilijk,
want de Tribute is in principe een
gewone wegauto.
Aan boord is ruimte genoeg, wat
ons niet verbaast gezien zijn lengte
van 4,4 meter en hoogte van bijna
1,8 meter. Er is volop plek, en niet
alleen achter het stuur. De laadruimte meet maximaal 2.245 liter
(bij weggeklapte achterbank). Het
autoachtige design verhult een
beetje het 4x4-karakter. Je ziet wel
dat het een terreinauto is doordat
hij vrij hoog op de banden staat en
lekker brede spatborden heeft.
Maar het traditionele reservewiel
achterop ontbreekt. En de voorkant

lijkt af te stammen van de Mnzda
MPV of Premacy.
Eigenlijk is de Mnzda Tribute een
stoere allrounder. Luxe, comfortabel en stoer om te zien. De uitrusting is uiterst compleet. Ook zij-air
bags, airco, centrale deurvergrendeling en dergelijke zitten erop. De
prijzen van de Tribute 4WD begin
nen bij 57.295 gulden voor de
tweeliter (124 pk). De zeer plezierig rijdende zescilinder (198 pk)
kost iets meer dan tachtigduizend
gulden. Wie zeker weet dat de
vierwielaandrijving overbodig is,
maar de charmes van de Tribute
wel kan waarderen, moet eens kij
ken naar de versie zonder vierwielaandrijving. Die kost 54.995 gulden. Kiezen is altijd moeilijk, maar
Mazda gunt ons tot april om erover
na te denken. Dan arriveert de
tweeliter bij de dealers. De drieliter
zescilinder komt in de zomer.
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Klein verzorgingshuis in Amsterdam Oud Zuid zoekt een
leuke collega, in het team van
de
huishoudelijke
dienst.
Werktijd van 09.00 uur tot
12.00 uur, voor 15 uur per
week. Het werk bestaat uit het
schoonhouden van de appartementen van onze bewoners. Betaling volgens CAO.
Je kan in dienst komen waneer je wilt. Heb je belangstelling? Stuur je schriftelijke sollicitatie naar:
Huize Emmahof
t.a.v. Mevr. D.M. Meijer
Emmastraat 37
1071 J B Amsterdam
o.v.v. Sollicitatie.

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM

PRIMEUR!

Huishoudelijke hulp gevraagd
in Amstelveen-Zuid voor 1 a 2
halve dagen per week.
De Faculteit der Economische Wetenschappen en Econo- Aanmelden:
020-6431013
metrie (FEWEC) zoekt
(heer Wytzes Sr.)

vrije Universiteit

amsterdam

(herintreders met
organisatietalent v/m
voor de functie van afdelingssecretaresse
Als afdelingssecretaresse helpt u mee aan het organiseren van
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. U werkt in een zelfstandige functie in een omgeving van studenten en
wetenschappers Bij de faculteit zijn ongeveer 400 medewerkers werkzaam. Het aantal studenten bij de Economische
faculteit is ongeveer 2500.

Klein verzorgingshuis in Amsterdam Oud Zuid zoekt een
leuke collega, die 5 dagen in
de week (van maan- tot vrijdag), die in de broodkeuken
het brood wil maken en
's middags de thee wil schenken aan de bewoners. Werktijd van 13.00 uur tot 16.00
uur, voor 15 uur per week.
Betaling volgens CAO. Je kan
in dienst komen waneer je wilt.
Heb je belangstelling? Stuur je
schriftelijke sollicitatie naar:
Huize Emmahof
t a.v. Mevr. D.M. Meijer
Emmastraat 37
1071 JB Amsterdam
o.v.v. Sollicitatie.

Sony Designset + MiniDisc
SONY CMT SP 55 MD HIFISET
Topkwaliteit Hifi-set bestaande uit losse
componenten met aluminium front. Voor
zien van krachtige versterker, RDStuner,
CD-spelerén MiniDisc-recorder. Incl. houten
design luidsprekers en afstandsbediening.

TAKEN: u biedt de docenten organisatorische en administratieve ondersteuning bij het organiseren van onderwijs- en
onderzoeksactiviteiten Hiertoe behoort ook het verzorgen van
correspondentie, fungeren als aanspreekpunt van de afdeling
voor studenten en externe contacten, organiseren van
vergaderingen en seminars, uitwerken en redigeren van Welke vrouw wil 1x p.w.
publicaties en rapporten, etc.
komen schoonmaken? Moet
niet bang zijn voor honden.
FUNCTIE-EISEN: voor deze zelfstandige functie zoeken wij Fam Roos, tel. 020-6761963.
iemand
op
havo/vwo-niveau
met
admmistratieforganisatorische werkervaring en basiskennis van het tekstverwerkingsprogramma Word. In deze academische werkom- Welke zelfst vrouw wil mij 1x
geving zijn er afwisselend rustige en drukke periodes. Stress- p.w. helpen met licht huish.
bestendigheid, een flexibele werkinstellmg, goede contactuele werk, 3 uur ƒ50,-. 5712184.
eigenschappen en verantwoordelijkheidsgevoel zijn sleutelbegrippen voor deze functie. Door internationale contacten is
enige spreekvaardigheid van de Engelse taal gewenst.

(DOG

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

Oppas en au-pair

SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
ƒ4.364,- bruto per maand (salarisschaal 6), bij volledige
werktijd.

AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
bel voor info: 0297-522044.

BIJZONDERHEDEN: het betreft een dienstverband voor de
duur van 1 jaar. Bij goed functioneren zal het worden omgezet
in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Flexibele werktijden zijn bespreekbaar en een duobaan
behoort tot de mogelijkheden.
Bij een volledig dienstverband beschikt u jaarlijks over
minimaal 43 verlofdagen. Ook kandidaten die zich in dit vakgebied willen ontwikkelen worden uitgenodigd te reageren.
Het behoort tot de mogelijkheden om intern taal- of computercursussen te volgen.

Musici en
artiesten

Gezocht voor korte film m.m.v.
Asko-ensemble voor Holland
festival: BEWEGERS, prof.
geen vereiste, een zekere
podiumervaring gewenst.
Periode: 19 feb. t/m 22 mrt
(workshop en opname) 3
INFORMATIE: voor meer informatie kunt u contact opnemen avonden per week. Reacties
met mevrouw A. Mantel, tel. (020) 444 6060.
naar Nana Lodewijks
Schriftelijke sollicitatie, onder vermelding van het vacatu- 06-21428830. Email:
renummer 2700.2000370 linksboven op de brief en envelop, Asko_project @ hotmail.com
binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie
richten aan de Vrije Universiteit, Faculteit der Economische Jazz drummer (piano 2e instr.)
Wetenschappen
en
Econometrie,
t.a.v.
mevrouw zkt band, repertoire, standrs. J.G. Westra, directeur bedrijfsvoering, De Boelelaan 1105, dards- bebop.T: 06-53386092.
1081 HV Amsterdam.
Het bestuurssecretanaat van de
Wetenschappen zoekt een

Faculteit

der

Exacte Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

algemeen medewerker v/m

Vrijwilligers

voor 0,5 deel van de werktijd

BEL O2O - 35 55 355 VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE RUIM 2OO EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.

• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 <>• Gedempte Oude Gracht 5-9 O^ •
l

O = OOK VERKOOP PC O = ALLEENWASSEN. KOELEN, KOKEN, ETC. ^ = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC • = GEEN MOBIELETELEFONIE

Commercieel personeel

Winkelpersoneel

Account Manager/
Management Trainee bij
Spaar Select voor onze vestigingen
in Amsterdam, Almere en Utrecht

LA FOURCHETTE, groente, fruit, traiteur, Gelderlandplein
Amsterdam is op zoek naar LEUKE COLLEGA'S voor in de
keuken en voor de verkoop. Full-/parttime en zaterdaghulpen.
Voor info 020-6444456 en na 19.00 uur 0294-284654.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, w.o. inkomen ƒ125.000,- -H-,
auto v.d. zaak, etc. U heeft HBO-niveau en (bij voorkeur)
commerciële ervaring. Een interne opleiding zorgt voor de
juiste kennis. Tel. 030-236 76 46. Vraag op woensdag of vrijdag naar Cécile Bijleveld voor een vrijblijvend informatiepakket,
of schrijf uw sollicitatie met CV aan Spaar Select,
t.a.v. Cécile Bijleveld, Nieuwegracht 29, 3512 LD UTRECHT.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

prettige werksfeer, goede beloning. Tel.: 023 - 5714 674.

01?12105109134114122
335131104:48^30^15124

!;;;;2I«

GOED

Espressoxnachine
Bart Smit kadobon

en pruiken

Deze tijd vraagt om
een Vrije Universiteit.

leverancier

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

CHARLOTTE'S
Haarmode

GEZOCHT
Administratief Medewerkster
voor Reclamebureau.
Voor info.: tel. 023 - 5720212.

Ook gespecialiseerd m
heren{mqat)werken

BEK EK EN

www. sponsorlotenj .nl
Ledenservice:
0900-3001400 (35 cpm)

Voor de particulier

Een pruik als het
nodig is!

INFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door
mevrouw K H. Ouborg, hoofd van het secretariaat,
tel.(020)4447502.
Schriftelijke sollicitaties, onder
vermelding van het
vacaturenummer 2804.2000372 linksboven op brief en envelop, binnen 14 dagen na het verschijnen van de advertentie, te
richten aan de Vrije Universiteit, mevrouw drs. R. Pereira,
Hoofd P&O, Faculteit der Exacte Wetenschappen, De * aparte
* bezoek aan
Boelelaan 1081 a, 1081 HV Amsterdam.
pasruimte
huis of in
* ruime
het
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op
sortering m
ziekenhuis
prijs gesteld.
haarwerken * ziekenfonds

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Heemstedestraat 28
bli Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel 0206157107

W Ta.) ik wü kans maken op alle prijzen in de maandelijkse
trekkingen van de Sponsor Loterij plus de tienduizenden
prijzen m de wekelijkse MiljoenenBingo Dus ik bestel
3 loten

r"""] 2 loten

\~\ l lot

150.00.11

Bepaal uw eigen lotnummer:

msdcas gesloten

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

Lot l

X!X!X

Lot 2

XlXjX

Lot 3

xi-xlx

Bij elk lot
voegt de
Sponsor
Loterij de
drie laatste
cijfers toe.

i Ik machtig de Sponsor Loterij hierbij tot wederopzegging om per lotnummer de
J inleg van ƒ 10,- voor elke trekking (13 keer per jaar) van onderstaande rekening
l af te schrijven
l Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, te! 0900-3001400 (35 cpm) olfop www sponsorlotenj nl
De loten] is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder
nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997

O de heer

Q mevrouw

Naam:..

Omdat u niet zonder kunt!

Za nd voorts
nIMieuwsblad
Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerlmg
AKO
Firma P. Klem
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

1Z 103 123 P

MICRa'S

SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
ƒ3.757,- bruto per maand (salarisschaal 3), bij volledige
werktijd.

Micro-advertentie versturen
per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam.

( ^LOTERIJ J

een zelfstandige hulp

Het Humanistisch Verbond,
Humanitas en de AVVL werken in Amsterdam en Amstelveen samen bij dienstyerlening bij overlijden. Wij zijn op
zoek naar VRIJWILLIGERS
die mensen in rouw willen
begeleiden. Info: Corrie Lagendijk, tel.: 020-6415728.
FUNCTIE-EISEN: servicegerichte instelling, contactuele vaar- Info: Sonja Schuit, tel.:
digheden, zelfstandig, handig en bereid om alle voorkomende 0251-656238.
werkzaamheden te verrichten.

BIJZONDERHEDEN: de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid
volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Het betreft een conciërge-achtige functie met een breed
dienstverlenend takenpakket. De werktijden worden in onderling overleg vastgesteld. Bij een volledig dienstverband
beschikt u jaarlijks over minimaal 43 verlofdagen.

links naar Kucht») e£n:
Bingokaart? U wM^jasaf

Hotel in Zandvoort-Centrum zoekt
voor 2 ochtenden per week (min.)

TAAK: kopieerwerk, ordebeheer kopieerapparaten, uitgifte
kopieerkaarten, post rondbrengen, pantry van faculteitsbureau
beheren (koffiezetapparaat vullen en schoonhouden,
koffie/thee-voorraad bijhouden), helpen bij interne verhuizingen, ruimtes helpen inrichten voor presentaties en open
dagen, registratie uitleen audiovisuele apparatuur, kantoorartikelen kopen in VU-winkel. Het pp orde houden van de
algemene ruimtes, waaronder de kopieerruimtes.

Olympic Recruitment B.V.
werving & selectie zoekt voor
onze opdrachtgever in Amsterdam e.o. administratief,
medewerker,
secretarieel
medewerker,
receptioniste,
telefoniste en office managers. Schrijf, fax of e-mail
maandag t/m donderdag van
10-00-16.00 uur: Olympic
Recruitment B.V. Nieuwpoortkade 18, 1055 RX Amsterdam,
tel
020-6889845,
fax 020-6824067 of e-mail:
info@olympic-bv.nl

NEDERLANDSE

l

Celsiusstraat 192
Gasthuisplem 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

t/m 3 regels

f 6,06

t/m 4 regels

f

t/m 5 regels

f 10,11

t/m 6 regels

1 12,13

t/m 7 regels

f 14,15

t/m 8 regels

f 16,17

t/m 9 regels

f 18,19

t/m 10 regels

f 2021

8,08

(Post)banknummer.
Bel mij bij een prijs
boven/10000,tel
Geboortedatum (dag-maand-jaar)

Prijzen zijn incl. 1 7,5 °/o BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus '156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

Handtekening:

Naam:

NEDERLANDSE

Adres:
Postcode/Plaats:

Datum:.

Telefoon:

LOTERIJ
WWW.SPONSORLOTERIJ.NL

Plaatsingsdatum/data:

Bon opsturen (zonder postzegel) naai: Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875,1100VG Amsterdam.

Foto Focus
t uur service

Zandvoori
Swalucslraat 2
2042 KBZandvoori
JEKST: A fd. Archief
bcz. wijk 2042/7

Haltestraat 37 A

ssblad

Zie ónze advertentie in deze:krant
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Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 47, oplage 5.425 Editie 17

Onvrede in
centrum over
opknapbeurt
ZANDVOORT - Ondernemers uit het centrum stappen naar de rechter om de
baatbelasting die zij van de
gemeente opgelegd hebben
gekregen aan te vechten. De
baatbelasting moet gezien
worden als bijdrage van de
ondernemers aan de opknapbeurt van het centrum.
De ondernemers zijn echter
ontevreden over die opknapbeurt.
De bezwaarprocedures zijn
inmiddels afgerond. Alle dertien bezwaarschriften heeft de
gemeente afgewezen. De winkeliers laten het er niet bü zitten en stappen naar de rechter. Voor half december moeten ze de zaak rond hebben.
De raad besloot in 1996 tot
een opknapbeurt van het centrum. De ondernemers
zouden hieraan meebetalen en er werd
een kostenverdeling gemaakt: de gemeente betaalde samen met
de provincie tweederde en de
ondernemers eenderde, zo'n
twee miljoen gulden. Die betaling door de pandeigenaren in
het centrum is via baatbelasting en privaatrechtelijk overeenkomsten geregeld.
Paul Olieslagers van drogisterij De Gaper heeft in een
brief aan de gemeente kenbaar
gemaakt dat hij de betaling
van zyn privaatrechtelijke
overeenkomst opschort: „De
gemeente heeft zich niet aan
haar afspraken gehouden. Ik
zit nog steeds op sfeerverlichting te wachten in mijn straat.
En dat stond wel in het contract."
Daarbij wijst hij de gemeen-

ZANDVOORT - Op het
strand ter hoogte van payiljoen Riche is eind vorige
week een Duitse anti-tankmijn aangetroffen. Het is één
van de grootste opgravingen
tot nu toe. De Explosieven
Opruirningsdienst (EOD)
vernietigt de mijn binnenkort in de duinen.

te nog op een fout: „In het contract staat dat de kosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting of de vennootbelasting. En dat is dus niet waar.
Dit is bevestigd door een inspecteur van de belastingdienst in Haarlem."
Door deze verkeerde voorspiegelingen is het contract
niet rechtsgeldig, stelt Olieslagers: „Maar er wordt nu hard
gewerkt aan een overeenkomst met de wethouder. Anders zou de gemeente zes miljoen moeten terugbetalen."
Er zijn ook ondernemers die
weigeren de forse baatbelastingaanslagte betalen die zij in
januari 2000 hebben ontvangen. Zij hebben een bezwaar
ingediend bij de gemeente.
Hiervoor zijn verschillende redenen. Zo zou de 'autoluwte'
vallen onder
de categorie
'bovenwijkse
voorziening'.
Wat in feite
inhoudt dat
het hele dorp
er

heeft. Bovenwijkse voorzieningen mogen niet worden meegenomen in de baatbelasting.
Volgens wethouder Andries
van Marie is de autoluwte echter nooit doorberekend in de
baatbelasting.
Hanneke Voit heeft een bloemenwinkel aan de Buureweg,
een zijstraat van de Kerkstraat. „Ik vind het belachelijk
dat ik voor deze straat baatbelasting moet betalen. Ik heb
afschuwelijke klinkers in rrujn
straat gekregen waardoor het
nog meer een achterbuurt
lijkt. Ik heb geen lampen, geen
leuk boompje, niets. Wat integratie? De mensen mijden me Het compleet gerestaureerd schilderij 'Christus aan het kruis' heeft weer een mooie plek gekregen in de
Agathakerk
FotoAndréLieberom
meer dan voorheen."
vervolg op pagina 3

De werkzaamheden van Leemans Speciaalwerken in de
eerste tweehonderd-meterzone naderen hun voltooiing. Dat
betekent dat er nog zevenhonderd meter te gaan zijn achter
de negenhonderd meter lange
damwand. De specialisten van
Leemans die met het zoeken,
vinden en veilig stellen van de
munitie belast zijn, denken dat
ze dicht by één van de springputten zitten.
In totaal zijn er nu acht mijnen gevonden, 154 ontstekers,
124 geschutsmunitie, tien
hand- en geweergranaten, 85
klein kaliber munitie, veertien
mortiermunitie en 177 diversen.
Overigens klonken er eind
oktober geluiden vanuit de ondernemers en de gemeente dat
de ruiming door Leemans erg

Pagina 3

Laatste
tweefïng
in reeks
Pagina 5

traag gaat. Ze vonden het te
omslachtig dat Leemans bij
wijze van spreken elke zandkorrel zeeft. Het bedrijf T&A
Radar zou aanzienlijk sneller
kunnen werken door met radarapparatuur munitie op te
sporen.
De gemeente kan echter niet
zomaar overstappen naar een
andere explosievenruimer omdat het Rijk zijn subsidie gekoppeld heeft aan een select
gezelschap van bedrijven. Zonder die rijkssubsidie wordt de
ruiming van de explosieven
wel erg duur.
Met de techniekevan T&A
Radar zou in plaats van het
hele strand slechts 5 tot 10
procent van het onderzoeksgebied afgegraven hoeven te
worden. Dat zou een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren.
Nu heeft Leemans sinds begin
augustus nog maar tweehonderd van de in totaal negenhonderd meter strand 'behandeld'.
Tot het grondige onderzoek
werd besloten toen deze zomer
een jongetje een gevaarlijke
granaat aantrof op het strand.
Sindsdien geldt voor het desbetreffende gedeelte van het
strand een noodverordening.

Handballers
kandidaat
voor titel
Sport

Potter en
step voor
de Sint
Uit & Vrije Tijd
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Vrouw mishandeld
ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagmiddag even
voor half zes een 46-jarige
Zandvoorter in diens woning
aan de Dr. J.G. Mezgerstraat
aangehouden. Hij wordt er van
verdacht kort daarvoor onder
invloed van alcohol zijn 34-jarige vriendin te hebben mishandeld. De vrouw liep hierbij verwondingen aan het gezicht op.
De verdachte is verhoord op
het politiebureau en 's avonds
om half twaalf heengezonden.
Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

ADVERTENTIE
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JAKELAAR

CENSE&
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„LlNGEN

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 10

73 bonnen
ZANDVOORT - Bij een snelheidscontrole vorige week
dinsdagmiddag tussen drie en
vijf uur op de Van Lennepweg
heeft de politie de snelheid van
879 passanten gemeten. 73 van
hen overschreden de maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur. De hoogstgemeten snelheid was 75 küometer per uur.

Na verbanning naar kolenhok krygt
Christus weer mooie plek in Agathakerk Tulge na rammen wegopbreking

ADVERTENTIE

Rectificatie

Wlka Autoglas
Euro-kentekenplaten
30,- per set.
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.

V

Los nummer 2,10 gulden

Leemans treft
anti-tankmijii
op strand aan

Ondernemers:
'Baatbelasting
is te hoog'

olgens mij is 'geloven en
kunst' een goede combinatie. Wie nog niet geloofde dat
het Zandvoorts museum echt
zo fantastisch verbouwd was,
kon op de officiële opening, via
een rondleiding, het wonder
met eigen ogen bekijken.
Onder het genot van een
hapje en een drankje raakte ik
in gesprek met een van de bezoekers, Victor Bol. In het geheim vertelde mj mij het ongelofeüjke verhaal van z'n kunstwerk 'de helmplanter'. Namens het jutters-muZEEum
had hij het wassen beeldje aan
collega Bram Krol geschonken. Hij had het eigenlijk ontworpen voor het duinlandschapje naast het Casino maar
de gemeente is nooit op zijn
aanbod ingegaan.
Een waar kunstwerk vind ik
altyd de intocht van sinterklaas. Komt hij met de trein of
Per boot? Dit jaar werd de kinöervriend als gevonden voorwerp in de jutterskar van Victor naar het raadhuis gebracht.
Maar niet alleen de goedheiUgman is in ons dorp gearriveerd. Op de expositie die
zondag in de katholieke kerk
geopend werd, zag ik dat ook
Jezus in Zandvoort is. Uit
boomstammen, takken en
hout zijn 31 kunstig gemaakte
Jezusbeelden te zien. De bijPassende teksten van de kunstenaar René Smeets geven
aan hoe je naar het beeld kan
kijken. Tegelijkertijd werd het
Prachtig, gerestaureerde schütienj 'Jezus aan het kruis' van
Kruseman onthuld. Een aan*inst voor de gemeente Zandvoort die ik als belangstellenue miste by de opening.
Een tip voor de ongelovige
onder ons: de kerk is net zoals
i «et museum op zondag altijd
j °Pen.

„Schrijven 'is net als
verhuizen. In je hoofd
v/eet je al precies de
indeling en wat waar
komt".

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

ZANDVOORT „Dat
kreng hoef ik niet in mijn
kerk, veel te groot." Mede
door de woorden van architect Pierre Kuiper belandde
het bijna drie meter hoge
kunstwerk 'Christus aan het
kruis' van Jan Adam Kruseman (1804-1862) rond 1928 in
het kolenhok van de Agathakerk. Nu is het schilderij na
een knappe restauratie in ere
hersteld.

Leimuiden. Toen er na een verbouwing in die kerk geen
plaats meer was voor het schilderij, is het in 1854 geschonken
aan de Agathakerk.

Kennelijk niet wetende dat
het een jeugdwerk betrof van
de bekende 19-e eeuwse portetschilder Kruseman, belandde het schilderij 'Christus aan
het kruis' indertijd in het kplenhok. Naast portretten schilderde Kruseman historische
en bijbelse onderwerpen en
genrestukken.
Op de Haarlemse 'Tentoonstelling van nationale nijverheid' in 1825 was het schilderij
'Christus aan het kruis' aangekocht door Pastoor Thomas in

Het kunstwerk werd zondag
onder grote belangstelling tijdens de tentoonstelling 'Jezus
in Zandvoort' onthuld. In 1997
werd het schilderij namelijk
herontdekt door pastor Duijves. „Het werk stond tussen de
troep en het orgel. Het was in
zeer slechte staat, er zaten,
putten in en het was helemaal
gerafeld aan de zijkant. De
condens en verzuring hadden
het schilderij geen goed gedaan. De lijst was doordrongen
met houtwormen waardoor

Negentiende
eeuws schilderij
gerestaureerd

het zo zacht als een spons aanvoelde," schetst mevrouw Zetter van het Frans Hals Museum.
Zetter, gespecialiseerd in
Kruseman, was enorm verrast
door de ontdekking. Zij zag
meteen dat het om een kunstwerk van de 19-e eeuwse schilder ging. En ondanks de slechte staat waarin het schilderij
zich bevond, was het de moeite
van het restaureren meer dan
waard.
Het schilderij is anderhalf
jaar lang weggeweest en werd
gerestaureerd door Hetty van
Eeghen. Dirk Goudriaan heeft
de lijst in originele staat teruggebracht. „Het was heel wat
werk en daar heeft men zich op
verkeken," stelt pastor Duüves. „De restauratiekosten
werden geschat op 35 duizend
gulden maar in wezen lag dit
bedrag'veel hoger."
Na al die jaren heeft het
schilderij dan toch een vaste
plek in de kerk weten te bemachtigen.

ZANDVOORT - Een dertigjarige Zandvoorter heeft in de
nacht van woensdag op donderdag op het Wagenmakerspad een wegzafzetting geramd. Even verderop reed hij
zich rond half twee vast in een
tweede wegopbreking. De politie trof de verdachte slapend in
ADVERTENTIES

Las chicas del can

zijn bestelauto aan. De verdachte ontkende te hebben
gereden. Bij een ademtest
bleek een alcholpromillage van
circa 2,25 promille, terwijl 0,5
maximaal is toegestaan.
Gezien de toestand van de
Zandvoorter heeft de politie
hem meegenomen naar het
bureau. De volgende ochtend
bekende de dertigjarige wél de
auto bestuurd te hebben. Zijn
rijbewijs is ingevorderd en er
wordt proces-verbaal tegen
hem opgemaakt.

Sprookjestocht

ZANDVOORT - Gezinnen
met kinderen tussen de vier en
twaalf jaar kunnen vrijdagmiddag vanaf half vijf deelnemen
aan een sprookjestocht door
het Nationaal Park. Aanmelden is verplicht en kan via tel.
541.1119.

Vrouwenorkest uit

Santo Domingo
zat. avond super salsa
bij single dancing

„De Manege"
Svp. reserveren.

tel. 5716023

>

Maanstand: NM zo 26 nov 00.11 uur.
HW: di 28 nov 17.01 uur, + 121 cm NAP.
LW: wo 29 nov 13.36 uur, - 75 cm NAP.
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<>

LW
09.46
10.14
10.35
11.15
12.06
00.25
01.26
01.56

LW
21.34
22.24
23.16
23.45
--.12.56
13.36
13.55

IU

Cl

HW
01.20
02.06
02.48
03.31
04.16
04.55
05.30
06.06

HW
13.39
14.28
15.09
15.47
15.26
17.01
17.36
18.15

Datum
23nov
24 nov
25 nov
26 nov
27 nov
28 nov
29 nov
30 nov
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'Een glafisje aupo' wil het joch met zijn mond vol pepernoten
INTERKLAAS, SINTERKLAAS, ntijn cadeautjes moeten nu
naar een ander adres want ik
ben verhuisd," roept het kleine meisje terwijl zij veilig op
de schouders van pappa zit.
„Stil zitten Esmée," roept
naar vader. Zijn handycam in
de hand, kind op zijn schouders probeert hij de intocht
van de gemijterde kindervriend en zijn helpers te filmen.
Zaterdagmiddag maakten
sinterklaas en zijn veertig pieten hun entree in Zandvoort.
Honderden kinderen vergezeld door hun ouders, opa's en
oma's waren erby om de intocht tot een feest te maken.

De reddingsbrigade besluit
dat de wind toch te krachtig is
en de golven te hoog. Het is te
link om de sint en zyn gevolg
vlak voor de kust te laten
overstappen van de stoomboot in een reddingsboot om
zo voet aan wal te zetten. IJmuiden blijkt een mooie uitwijkmogelijkheid en Victor Bol
van het Jutters mu-Zee-um
haalt de sint en zijn pieten
met zijn jutters-strandwagen
op. De pieten hebben prachtige pakken aan en als echte
acrobaten vermaken zij de
kids met ware circuscapriolen.
Circus-piet jongleert, fietsNel Kerknian piet laveert behendig tussen

Sint maakte een schalkse
opmerking bij zijn intocht: „Ik
kan wel merken dat in
Zandvoort af en toe de stroom

uitvalt: er zijn ieder jaar meer
kinderen bij mijn intocht"
Foto Karin Schut

de ABN/Amro halen twee Pieten halsbrekende toeren uit.
Hoogtevrees-piet is aan het
'abseilen', als een echte geveltoerist hangt hij aan een lang
touw en probeert naar beneden te komen. De oh's en ah's
van het publiek zijn niet van
de lucht. Zij vinden het geweldig dat deze sinterklaas-intocht nou eens een verrassende wending krijgt.
Vanuit de Oranjestraat racet de brandweerauto met gillende sirene het Raadhuisplein op. Behendig halen de
vrijwillige brandweerlieden
Dik de Ruiter en Harry Terpstra met hun hoogwerker de
piet naar beneden.
Sinterklaas is in opperbeste
stemming. Vrolijk zwaaiend en
de koters door op een eenwie- ze, op het bordes bij de burge- maal m één keer in zijn mond vol aandacht voor de kleine
lige flets. Acrobaat-piet laat
meester en zijn vrouw." Opge- passen. Wat hij wil hebben van poepies die hem aanbidden
de kids huiveren met een
lucht kan zij weer van de ge- de sint? „Een glafisje aupo," geniet ook hu zichtbaar van
, mompelt hjy terwijl de getrampoline-act.
zellige intocht genieten.
deze intocht. „Ik kan wel mer„Ik ben mijn dochter Denise
Benjamin-piet mag vandaag kauwde pepernoten bij ieder ken dat af en toe de stroom
(8) kwijt," roept Anja en be- mee om het vak te leren. Het woord weer naar buiten kouitvalt in Zandvoort," zegt
Eorgd speurt zij de menigte af pietje van een jaar of zes deelt men. „Hij bedoelt een radio- sinterklaas en zijn ogen glinhanden vol met pepernoten
die zich inmiddels op het
grafisch bestuurbare auto,"
steren ondeugend. „Want er
Raadhuisplein heeft verzauit. Jordy de Graaf (5) pro- , vertaalt zijn moeder lachend. zijn elk jaar weer meer kindemeld. „O, kyk nou daar staat beert of die pepernoten alleBij de appartementen boven ren bü nüjn intocht."

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag ml weten wat zich
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Giro/Banknn:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 20,50 D halflaar ƒ37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voorpostabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA 0
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. ö
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FAMILIEBERICHTEN

echt Sint.... echt HEM A

Mt-t veel verdriet RCVCMI wij U hiermede kennis van
hel overlijden van mijn lieve moeder, sclioonmocder en on/e oma

Maria Christina
Ovcrakker-Gerrits
Rietje

Huub Emmen
2 juni 1959-21 november 1999
„Hem die ik liefheb laai ik vrij

Zij werd 7-1 jaar.
Zij werd liefdevol verzorgd op afdeling CederhouL
in Verpleeghuis De Hotittuinen.
Ton en Pally
IVibi, Tessa
Haarlem, 20 november 2000
Correspondentieadres:
R. A Overakker
Zeestiaal 50 zw
2012 LI! Zandvoort
KI is gelegenheid lol afscheid nemen op xondag 26
november van M '15 uui tol 1530 uur in hel
Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerlaml. Zijlweg 183 te Haarlem
De bijzetting in hel familiegraf za! plaatsvinden
m.i.mdan 27 novembei om l i.00 uur op de Nieuwe
Ooslerbegraafplaals, Kruislaan 125 te Amslerdam-\Vatergraafsrneer
Na de bij/etling is er gelegenheid tol condoleren
in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Alle licverds die mij hel afgelopen jaar hebben geholpen1
wil ik hiermee van harlc bedanken.
Els Visser

Footcare
wil ik iedereen
bloemen, kado 's
bedanken vooi
j
'ii>v( . attenties cue ik heb gekregen
arig jubileum.
grandioos!

Margo Oosterveld
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

DOKTERSBERICHTEN

Huisarts
H. A. Scipio

In liefdevolle herinnering

Karel
17 november 1993 -17 november 2000
Altijd in gedachten

Afwezig van
20 t/m 28 november

Ad

Voor waarneming
Dr. F. B. Weenink
tel. 5712499
Dr. B. van Bergen
tel. 5719507

Sandra en Lucien
Bedankt voor onze mooie kleindochter.
Opa en Oma Koper

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

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden bij het bestuurssecretanaat Terwille van
een goede voorbereiding is het tevens van
belang dat men het onderwerp van gesprek
aangeeft Men kan zich tijdens kantooruren
telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopensteiling van de Centrale Balie Men kan
zich dus gewoon via de ingang Swaluestraat
bij de receptie melden
Let wel' Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoom organisatie, toensme & veikeei
Een gedetailleerde lijst met poitefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centiale Balie

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuu'srecht (Awb)
Buigemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 14 november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de veidere in week 46 dooi B&W genomen
besluiten 7ijn op dinsdag 21 november vastgesteld De besluitenlijst is tijdens openingstijden
in te /ien bij de Centrale Balie

MEDEDELINGEN
Nieuwe Algemene Subsidieverordening 2001
Op 10 november jl heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
besloten de raad voor te stellen de Algemene
subsidieverordening 2001 vast te stellen in verband met de verdere inwerkingtreding van de
derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, onder intrekking van de huidige geidende Algemene subsidieverordening 1998 Het
vaststellen van een nieuwe subsidieverordening is mede noodzakelijk geworden om te
komen tot en meer praktische werkwijze voor
subsidieverstrekking voor zowel de gemeente
als de betrokken instellingen De nieuwe verordenmg gaat uit van een driedeling bij subsidietoekenningen, te weten
a subsidies tot een jaarlijks bedrag van
f 5 000,- die als waarderingssubsidies worden aangemerkt,
b exploitatiesubsidies tot en bedrag tussen de
f 5 000,- en f 50 000,-per jaar, waarbij
ook afspraken over bepaalde activiteiten
kunnen worden gemaakt,
c toepassingen van budgetsubsidiering waarbij het gaat om bedragen boven de
f 50 000,- en waarbij prestatieafspraken
nadrukkelijk de basis vormen voor de uitemdelijke subsidietoekenning
BIJ deze laatste vorm gaat het om een meer
professionele methodiek waarbij het taakstellende karakter voorop staat
Voor met name de instellingen die vallen
onder de toepassingen van budgetsubsidiering
zal er een aantal zaken veranderen, deze zullen binnenkort worden uitgenodigd voor een
informatieavond waarbij de toepassing van de
nieuwe methodiek nader wordt doorgesproken Voor de overige geïnteresseerden zal de
conceptverordening Algemene Subsidieverordenmg 2001 tot 4 weken na deze publicatie
ter inzage liggen bij de Centrale Balie van het
Gemeentehuis van Zandvoort Heeft u opmerkingen of commentaar op de inhoud van het
stuk' Reageer schriftelijk Stuur uw brief aan
het college van B&W Zandvoort o w nieuwe
Algemene Subsidieverordening

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen

De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Jhr Q van Uffordlaan 33 - 1 boom
- Duinrooslaan 7 - 6 bomen
- Algemene Begraafplaats-Tollensstraat -dunning van het aanwezige bomenbestand van
in totaal 85 bomen
- Zandvoortselaan 232 - 1 boom
- Zandvoortselaan 6 8 - 2 bomen
- i v m de reconstructie van een deelproject
van de Zandvoortselaan, wegvakdeel tussen
de C A Gerkestraat en de Herman Heijermansweg is het noodzakelijk gebleken
gemeentelijke bomen te kappen De aanvraag is totaal 11 stuks bomen, waarvan 4
linden verplant dienen te worden
- Ebbingeweg 7 - 1 2 bomen (dunning houtopstand)
- Duindoornlaan 23 - 1 boom (cypres)
- Boerlagestraat 1 8 - 1 boom (kastanje)
- Fazantenstraat - 2 gemeentebomen (stamvoet aantasting)
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvragen worden betrokken

VRIJSTELLINGEN
Artikel 19, lid 3, van de WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel

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

Tel. 57 14 764 of 06 203 61 6 76

H E M A ZANDVOORT

zelfs van mij"

van Campen
Voor al Uw
Schoenreparaties
specialist m
Van Bommel, Van Lier,
Avang en van Greve.
Aangesloten bij het SKNS.
Heeft u KLACHTEN?
Voorvoetpijn
Gelengpijn
Enkelpijn
Aan deze klachten kunnen
we wat doen.
Wilt u een afspraak
bel dan
023-5715449.
Tevens een grote collectie
inlegzolen, ook voor
kinderen.
Last van eelt of likdoorns
en bent u op zoek naar
een PEDICURE met
aantekening van de
diabetische voet

Ook bij ons.
Bel voor een afspraak!!

U kunt ons vinden in
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort.

19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel Fahrenheitstraat 44 te Zandvoort
in verband met het uitbreiden van een
woning en het vergroten van een dakkapel
aan de achterzijde (bouwaanvraagnummer
99-201 B)
- het perceel Kochstraat 21 te Zandvoort in
verband met het vergroten van de woning
(bouwaanvraagnummer 2000-183B)
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 22 november 2000 gedurende 4 weken
ter inzage bij de Centrale Balie van het
Gemeentehuis Gedurende de termijn van de
tervisielegging kan een ieder schriftelijk
bedenkingen naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning
en splitsingsvergunningen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend. De datum tussen haakjes
geplaatst achter het nummer, is de datum
van aanvraag.
2000-266B (08-11-2000) Brederodestraat 49
te Zandvoort het vergroten van een woning
2000-269SP (13-11-2000) Beatrixplantsoen 1
te Zandvoort woning afscheiden van bedrijfsgebouw
2000-270B (14-11-2000) Van Speijkstraat Ba
te Zandvoort het veranderen/vergroten van
een woning
2000-2715 (15-11-2000) Celsiusstraat 192 te
Zandvoort het slopen van een supermarkt
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending.
2000-238B (13-11-2000) Brederodestraat
217-227-229-231-237-241-247-251-261 te
Zandvoort het plaatsen van windschermen
2000-198M (13-11-2000) Sara Roosstraat 11
te Zandvoort het plaatsen van een schuur aan
de achterzijde
2000-247B (15-11-2000) Stationsplein 13-16
te Zandvoort het plaatsen van een terrasafscheiding
2000-093B (16-11-2000) Max Euwestraat 42
te Zandvoort het plaatsen van een dakkapel
2000-095B (16-11-2000) Fahrenheitstraat 41
te Zandvoort het vergroten van een woning
2000-225S (16-11-2000) Emmaweg 25 te
Zandvoort het slopen van een woning
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Uitvaartleidster, eenmooiberoep,
waar je altijd direct te maken hebt met
mensen. Mensen, dieje moet bijstaan
in de moeilijkste momenten van hun
leven. Uitvaartcentrum Haarlem
beschikt over een team van
professionele medewerkers, dat er
alles aan doet om u tot steun te zijn.
U kunt ons dag en nacht bereiken bij
een sterfgeval. Wij nemen dan
alle zorg van u over om de begrafenis
of crematie vlekkeloos te Uiten
verlopen. Dat doet Uitvaartcentrum
Haarlem nu al zo'n 100jaar.

ERNST EN BOBBIE VIDEOBANDEN OF CD
BIJ DE POIITIE DEEL l OF 2 SPEELTIJD CA 70 MIN

J&J CHOCOLADELETTER MELK 75 GR 1.75 € O 79

24.95 nü 19.' € 8.62 CD 24.95 PU 19.- € 8 62

ERNST EN BOBBIE KINDERRUGZAKJE
POLYESTER 19.9S RU 15.- € 6 81
ERNST EN BOBBIE KLEUTERPYJAMA
100% KATOEN MT 98/104-122/128 25.95 € 11 78

023 • 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
"hét. verzorgen van een begrafenis
of crematie.
\
Directe hulp bij een sterfgeval.

SPECULAASPOP
250 GRAM 2.95 nü 2.M € l. 13

VERRASSINGSZAK MET DIVERSE
(CHOCOLADE)FIGUREN 7.95 nü 6.50 € 2.95

BESTEL TIJDIG UW SINT-GEBAK!
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

ra

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
,
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

ÜdONT

Hotel-, pension- en kamerver huurders
Matrassen, boxsprings en bedbodems
tegen fabrieksprijzen ...
Puizenden stuks uit voorraad leverbaar
Gratis bezorging
(tevens particuliere verkoop)

De Faliriekswiiikel
Voor matrassen én bedden
Amsterdamse Vaart 28 Haarlem - 023-5406810

Het hoogheemraadschap Amstel, Coot en Vecht i$ verantwoordelijk
voor dijken, vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel en de Vecht en in het Coot.
De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) voert de werkzaamheden
van het hoogheemraadschap uit DWR heeft kantoren in Amsterdam
en Hilversum.

Besluiten algemeen
bestuur
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht heeft op 2 november 2000 de volgende besluiten genomen en
vastgesteld.
Vaststelling Beleidsbegroting 2001
De beleidsbegroting bevat de begroting 2001 van het hoogheemraadschap en de Meerjarenbegroting 2001 tot en met 2005
Vaststelling tarief verontreinigingsheffing 2001
Het algemeen bestuur heeft het tarief verontreinigingsheffing voor
2001 vastgesteld op/106,68 pervervuilmgseenheid per kalenderjaar
Meerpersoonshuishoudens betalen in 2001 ƒ 320,04 (of_/~26,67 per
maand) en eenpersoonshuishoudens ƒ 106,68 (off 8,89 per
maand). De verordening Verontreinigingsheffing Amstel, Gooi en
Vecht 1997 is overeenkomstig dit besluit aangepast.
Vaststelling Wijziging Kostentoedelingsverordening
Het algemeen bestuur heeft de Kostentoedelingsverordening
gewijzigd en daarbij haar standpunten bepaald ten aanzien van de
inspraakreacties. In de verordening staat hoe de kosten voor de uitvoenng van de waterschapstaken van ACV verdeeld worden over de
categorieën van belastingplichtigen. De wijziging houdt verband met
de wijziging van het Reglement van Bestuur voor het hoogheemraadschap die door de provincies Noord-Holland, Utrecht en ZuidHolland m procedure is gebracht. In het gewijzigde reglement, dat
per 2001 m werking treedt, worden nieuwe uitgangspunten voor de
kostentoedeling gegeven. Het gaat hierbij om een wijziging van de
ingezetenenomslag zodat die voor elk huishouden binnen het
beheersgebied van AGV gelijk is, en de samenvoeging van taken
waardoor er minder verschillende tanefgebieden voor de waterschapsbelasting voor eigenaren (omslag gebouwd en ongebouwd)
ontstaan. Verder is de huidige kostentoedeling (periode 1997 - 2000)
m overeenstemming gebracht met de meest recente gegevens, waardoor een kleine verschuiving in de verdeling van de kosten voor de
zorg van de boezemwaterkeringen is ontstaan.
Inzage en inlichtingen
U kunt de besluiten tot en met l maart 2001 tijdens kantooruren
inzien bij de vestigingen van het hoogheemraadschap aan de
Larenseweg 30 te Hilversum en Spaklerweg 18 te Amsterdam. Voor
inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer W B. ten Haaf,
DWR, Directieondersteuning, afdeling Beleidsadvies S. juridische
zaken DWR, tel. 035 647 78 45.

Sinterklaas Kapoentje
gooi wat in m'n uuhhhhh...
Verheug jij je ook zo op Sinterklaas?
kun je fantastisch rijmen en dichten?
maak je de mooiste Sinterklaas-gedichten?
Gefeliciteerd, dan ben je ons de baas.
Maar zucht en steun je over ieder woord
en weet je niet hoe je eruit moet komen
- zie de maan schijnt door de bomen?
Kom dan naar 't Aktiviteitencentrum in Noord
Op 30 november, van 16.00 tot 's avonds laat
hebben wij twee bedreven dichtende helden
bij wie je jouw verzoek kan melden
en /ij maken je gedicht precies op maat.
Dus makkers, staakt uw wild geraas:
een goed gedicht kost weinig geld,
als je je rijmen straks bestelt
bij de hofdichters van Sinterklaas.

DE HOFDICHTERS VAN SINTERKLAAS
do. 30 nov. van 16.00 tot 21.00 uur
in Aktiviteitencentrum Zandvoort
gedichten ƒ 2,50 / extra kalligrafie ƒ 2,50
voor kinderen gratis

Hilversum, 22 november 2000

j

Hoogheemraadschap Amstet, Coot en Vecht
Postbus 1061
1200 BB Hifcersum

De hofdichters van Sinterklaas worden gesteund door:
Blokker Zandvoort
Winkelcentrum Jupiter
Parfumerie De Gaper
Kerkstraat
Grote Krocht
Bruna Balkenende
Kerkstraat
The Music Store
Winkelcentrum Noord
Drogisterij Ton Goossens

Raadhuis in
steigers voor
gevelrenovatie
ZANDVOORT - Het raadhuis krijgt vanaf maandag 4
december een ingrijpende gevelrenovatie. Hierbij worden
de gevelvoegen vernieuwd. De
renovatiewerkzaamheden duren tot maart 2001. Het raadhuis gaat hiervoor in de steigers.
De gevelvoegen van het
raadhuis worden door de firma
profi-Clean uitgehakt, schoongemaakt en daarna opnieuw
gevoegd. De renovatie is nodig
omdat het gevelvoegwerk in
slechte staat verkeert. Door
het slechte voegwerk neemt de
kans op doorslag toe, vallen er
regelmatig voegstukjes uit de
gevel en bovendien biedt het
geen fraaie aanblik.

ZANDVOORT - „We streven naar zoveel mogelijk
openheid, anders ontstaat er
wantrouwen," aldus wethouder Cees Oderkerk. De gemeente heeft een integraal
plan van aanpak opgezet
voor de algehele woonwagenproblematiek, waarbij de samenwerking met de bewoners centraal staat.

Nieuwe aanpak woonwagenproblematiek

eindstation, dat eind volgend
jaar de drie woonwagenkampen aan de Heimansstraat, het
Keesomplein en Park Diüjnwijk overgedragen kunnen
worden aan woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht (EMM). Dit had eigenIrjk al eerder moeten gebeuren
In dit plan van aanpak heeft maar EMM stelde als eis dat er
de gemeente een aantal doel- eerst wat orde op zaken gestellingen voor ogen met als steld moest worden.

Een aantal van^de doelstellingen in het plan zjjn dat de
gemeente het achterstallig onderhoud aanpakt en dat de
woonwagenbewoners
hun
huurachterstand vereffennen.
Maar ook het inrichten van
Park Duijnwijk en bereidheid
kweken bij de bewoners van
vier woonwagens om naar het
Keesomplein te verhuizen. Dit
omdat het op Park Dujjnwijk

te vol is.
Daarbij heeft de gemeente
zichzelf nog ten doel gesteld
een betere handhaving te hanteren zodat zaken als achterstallig onderhoud en clandestiene bouwsels voorkomen
kunnen worden. Hiervoor
heeft de gemeente al een aparte handhavingsambtenaar in
dienst genomen.
Niet geheel onbelangrijk is

de samenwerking die de gemeente met de bewoners tot
stand wil brengen. Woonwagenvertegenwoordiger Kobus
de Jong nam het de gemeente
onlangs niet in dank af dat zij
extern bureau Van Broekhuizen en De Wit in de arm had
genomen, dat meer vertrouwd
is met de wopnwagenproblematiek. Toch lijkt deze samenwerking haar vruchten af te

'Ik schrijf graag over een droomwereld

Gekozen is voor een knipvoeg. Dit is een ambachtelijke
voegtechniek die vaker gebruikt wordt bij 19-e eeuwse
gebouwen. Het typerende aan
de voeg is het extra laagje cement tussen de bakstenen,
waardoor het lijkt dat de voeg
iets uitsteekt. Hierdoor krijgt
de muur extra relief. Door het
werken met de knipvoeg krijgt
het raadhuis een mooier aanzicht.

„Het is net als verhuizen,"
zegt Gerard Delft over hel
schrijven van een boek. „In
je hcwfd weet je al precies de
indeling en wat waar komt,
maar dan breekt de dag aan
dat je echt met kisten moet
gaan slepen, oftewel dat je
daadwerkelijk achter de
computer moet gaan zitten.
Dat raad ik niemand aan,"
Samen met de Sint
zegt de schrijver die
zaterdag zijn nieuwste boek
live op ZFM radio
'Haas en konijn, een bos vol
ZANDVOORT - Sinterklaas vrienden' signeert.
brengt op vrijdag 24 november
een bezoek aan Aktiviteitencentrum Zandvoort ('t StekANT AAN het schrrjMe). ZFM Radio zendt het beven zelf zal hij toch
zoek van de sint live uit.
genoeg plezier beleven om er mee door
Voor de radio kunnen kuide- te gaan. Zijn repertoire is voor
ren vertellen wat ze van sinter- kinderen bedoeld, al worden
klaas vinden en wat ze hopen zjjn toneelstukken ook door
dat er in hun schoen komt. volwassenen gespeeld. Zijn
Tussen 19 en 21 uur kunnen de nieuwste boek 'Haas en Koverlanglijstjes aan de sint over- nijn, een bos vol vrienden' zal
handigd worden en kan er voor hij zaterdag van elf tot drie uur
de goedheiligman gezongen persoonlijk signeren in de Bruworden.
na op de Grote Krocht. Toepasselijk in deze tijd van het
jaar omdat het boek ook kerstHuisartsenpost
en oud- en nieuwverhalen bevat, net als in zijn vorige boealleen bij spoed
ken over de kleuter Babet.
ZANDVOORT - De kop 'Pa- Gerard Delft, dat een pseutiënten kunnen nu ook 's doniem is voor Gerard van de
avonds naar huisarts' in het Laar, geeft les op de Hannie
Zandvoorts Nieuwsblad van Schaftschool in Zandvoort. Hij
vorige week heeft bij sommige koos voor een pseudoniem,
lezers verwarring veroorzaakt. omdat hij bang was dat het puHet artikel ging over de nieuwe bliek hem zou verwarren met
huisartsenpost die maandag een andere auteur, namelijk
werd geopend in de polikliniek Jan van Laar. Waarom hij juist
van het Huis in de Duinen. voor de naam Delft koos, daar
Voor de duidelijkheid: van de wil hij niets over kwijt, behalve
huisartsenpost in de polikli- dat het zo lekker 'bekt'.
niek kan alleen gebruik ge- Dat zijn eerste schreden op
maakt worden in spoedgeval- het schrijverspad over het
len. Voor overige afspraken theater gaan, is geen toeval.
kunnen patiënten uitsluitend „Ik was gebiologeerd door het
overdag, van 8 tot 17 uur, bij theater," bekent Van de Laar,
hun eigen huisarts terecht.
die op zevenjarige leeftijd voor

W

Gerard Delft: „Ach, in de klas sta je als het ware ook op de bühne en als je een keertje je dag niet hebt, dan speel je dat je hem wel
hebt"
Kann Schut

het eerst een toneelstuk over
Dik Trom zag.
„Ik wilde dan ook naar de
toneelacademie. Ik koos er
voor een monoloog uit 'De
Beer' van Tsjechov te spelen.
Het was een onbekend stuk,
maar ik wilde graag indruk maken," zegt hij met enige zelfspot. „Helaas, ik werd gewogen en te licht bevonden."
Het werd de kweekschool, de
voorloper van de huidige pabo,
een opleiding tot onderwijzer.

„Ach, in de klas sta je als het
ware ook op de bühne en als je
een keertje je dag niet hebt,
dan speel je dat je hem wel
hebt, maar dat kom bijna niet
voor, hoor," haast hij zich er
aan toe te voegen.
Tijdens zijn studie schreef
hij stukken voor het schoolcabaret, geïnspireerd door het
absurdistisch theater zoals Samuel Beckett en Eugene lonesco. „Het was een hervormde school. Er werd wel geap-

plaudisseerdT maar met de
handen: onder-tafel," lacht hij
als hij a air die tijd terugdenkt.
„Eigeaüffc: kon het niet wat
daar op het podium gebeurde,
in hurrogen dan."
Zijn meeste boeken hebben
dan pok een tikje van die absurdistischestijl meegekregen.
'Babefc-Retteketet' vormt daar
een uitzondering op, want dat
gaat over realistische avonturen van een vijfjarig meisje.
„Voor het idee van een van

Ondernemers
Midden-Boulevard in herkansing willen
waar
ZANDVOORT - Een nieuwe stap in de herontwikkeling van de Midden-Boulevard werd maandag tijdens
de commissie Ruimtelijke
Ordening gezet. Maar niet
zonder om te kijken naar het
rumoer dat het vorige participatieproces veroorzaakte.
De nieuwe bewonersparticipatie wordt in zes deelgebieden opgesplitst.

uit getrokken lessen werd
maandag onder grote belangstelling de herziene versie van
aanpak voor de Midden-Boulevard besproken.
In deze aanpak wordt de
Midden-Boulevard opgesplitst
in zes deelgebieden die elkaar
soms overlappen. De woongebieden zyn het Van Fenemaplein, het De Favaugeplein en
de omgeving Vuurboetstraat.
De gebieden met economische
en toeristische belangen zjjn
De opdracht om voor het het Watertorenplein, het Badhele gebied een inrichting vast huisplein en het Palacehotel.
te stellen en een bestemmingsplan te maken staat nog Ieder gebied heeft zijn eigen
steeds. Met het oog op de ge- belangen en problemen. In
faalde participatie en de daar- plaats van één 'participatievlag' werd het voorstel gedaan
ieder deelgebied eenparticipatiecomité toe te kennen. En
Zandvoorts
een overkoepelende groep die
Nieuwsblad
de verschillende uitwerkingen
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, naast elkaar legt zodat het toBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
taalbeeld niet versnippert.
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Doel van deze aanpak is meer
Hoofdredacteur: Dick Piet.
openheid te creëren.
Directeur/Uitgever Rob Steenbergen.
Henrion Verpoorten van de
WD is het niet met deze invulRedactie: Robbert Wortel (chef), Frank
ling eens en noemt het „te amKuijpers (plv.-chef), Tessa van Egmond, bitieus en overdreven". Met
Joyce Schreuder.
name de overkoepelende
Vormgeving/Systeemredactie'
Willem
groep noemt luj onnodig. Ook
Bleesmg, Hero Blok, Paul Busse, Fred Frède heer N. Serry, voorzitter van
rejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden, het Bewonersplatform MidYvonne Mulder, Andre Stuyfersant.
den-Boulevard, kon zich hier
Secretariaat en redactiepromotie: Trudy
Steenkamp, Henny Lanser.
Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571.8648.
Fax (023) 573.0497.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 lot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur.

niet in vinden: „Het huidige
participatiecomité telt reeds
zo'n 25 deelnemers. Op deze
manier worden participatiecpmités gevormd met elk yjjftig
of meer leden want bijna iedereen die zich betrokken voelt
zal welkom zijn. In totaal zouden dan enkele honderden
personen bij het proces betrokken worden. Er is dan geen
sprake van een participatieproces maar van een brede discussie."

Participatie
opgesplitst in
zes gebieden
Tijdens de vergadering werden ook de recente misstappen door de gemeente nog
even onder de loep genomen.
Zo beklaagde Gert Toonen
(PvdA) zich erover dat de discussienota, waarin de basis
voor een bestemmingsplan
staat beschreven, zolang geheim is gebleven. „Onzin. Het
is in belang van zoveel mensen." Veel mensen kregen hierdoor de indruk dat het hele
Masterplan al in kannen en
kruiken was en zij geen invloed

meer konden uitoefenen, stelde Toonen.
Michel Demmers (GBZ) onderstreepte de slechte participatie nog eens door te spreken
over een „conflictmodel".
„Laat de bewoners zelf met
een plan komen. Nu komen we
over als een arrogant bestuur,
ook al hebben we niet die intentie."
Wethouder Herben reageerde vinnig op de aantijgingen.
„Ik geloof er geen barst van
dat het participatieproces is
mislukt. Als men het oneens is
met elkaar, dan is het nog niet
mislukt. Duidelijk is dat we op
de oude voet niet verder kónden. Daarom zijn we ook even
gestopt deze zomer."
CDA'er Gerard Versteege
kreeg byval vanuit het publiek
toen b4j zei: „Het is belangrijk
dat we goed aan de bewoners
duidelijk maken wat het bestemmingsplan inhoudt. Van
slopen wil ik niets horen. We
moeten gezamenlijk zorgen
voor verfraaiing. Ook moeten
we de Midden-Boulevard niet
volbouwen met allerlei futuristische gebouwen. Dat is te kolossaal en te opgeblazen en dat
past niet in Zandvoort."
Huub van Gelder (SP): „De
nieuwe aanpak kan een goede
doorstart worden."

voor geld
Vervolg van voorpagina
Het bedrag aan baatbelasting dat betaalt moet worden,
is dan ook niet gering. Het
komt neer op enkele duizenden guldens: „Een te hoog bedrag voor- zo'n kleine winkel.
Kijk, als ik emou nog iets voor
terug kreeg. Maar dit is een
schande." Kapster Joke Drayer, die- haar winkel in de Kosterstiaat heeft, denkt er net zo
over., Jk heb foto's van twintig
jaar terug: dat het er hier veel
gezelliger uitziet. Ook is er
sprake- van wegwerken van
achterstallig: onderhoud. Wat
niet eens op de baatbelasting
verhaald; mag: worden.''
Wethouder Andries van
Marie: „De gemeente heeft de
ondernemers, ingelicht over
verbiadingsroutes die bij de
herinrichtingrgerealiseerd worden. Afgesproken was dat deze
sober ingericht zouden worden. De- ondernemers in deze
straatjes om de kern heen, profiteren wel van deze afstraling.
Destijds was bijna iedereen ermee akkoord gegaan dat de
kosten doorberekend zouden
worden op de kern én de uitstralingsgebieden."

mijn eerste boeken, 'Snorrekat
en Morremuis', werd ik gemspireerd door een absurdistische jaren '20 strip uit Amerika," geeft hij als voorbeeld.
In 'Konijn in de mist' uit
'Haas en Konijn, een bos vol
vrienden', is dat tikje absurdistische duidelijk terug vinden,
zowel in het verhaal als het in
tekstgebruik zelf zoals:
'Maar', zei Haas, 'je moet toch
ergens wonen. Je moet toch
vrienden hebben. Je moet...'

'Ik weet met zoveel van moeten', zei het witte konijn.
'Maar altijd als het mist, vindt
iemand me.'
„Ik schrijf graag verhalen
over een droomwereld, waarin
ik zelf zou kunnen meespelen.
Vroeger op de lagere school
had ik een meester die fantastisch voorlas. Meester Jansen
heette hij. Daarbij rookte hij
een pijp en onder die heerlijke
naar karamel geurende rookwolken droomde ik weg naar
gelukkige oorden."
'Vriendschap' is een terugkerend thema in zijn boeken.
„Dat heeft niets te maken met
een jeugdtrauma of zo, maar
meer met een hang naar saamhorigheid, een gezellige lichte
atmosfeer te creëren, zonder
daarmee oubollig te worden."
Dat laatste is zeker gelukt:
Gerard Delft wordt goed gelezen onder de jeugd. De eerste
Haas-en-Konijn-verhalen beleven reeds een tweede druk. Na
alle verhalen is Van de Laar nu
bezig aan een jeugdroman die
zich gaat afspelen in de middeleeuwse sfeer. Het gaat over
een prins die door een land
reist en allerlei gevaren trotseert om de koning de bevrijden. „Het gaat over de strijd
tussen het goed en het kwaad.
Meer kan ik er nog niet over
zeggen."
„Van het meer exactere werk
van toneelstukken schrijven in
mijn beginperiode, ben ik nu
op een punt aangeland dat ik
mijn fantasie echt de vrije loop
kan laten gaan. Daarom zal het
verhaal ook niet historisch verantwoord worden, want dat
werkt beperkend. Ik heb er erg
veel zin in, maar of het lukt, dat
weet ik nog niet. Schrijven
blijft een avontuur."

\\

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
f 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
f 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ 2,10.

\ l I/ /

Bezorging: Vragen over bezorging donderd
ag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.

Hans van Pelt

ZANDVOORT - Thuiszorgmedewerkers moeten nauwkeurig vastleggen hoeveel tijd
zij spenderen aan elke clientenbezock. Dat vergt veel admmistratieve rompslomp. Om
de administratie te versrmpelen start de thuiszorg in Zandvoort maandag een proef mei,
een apparaatje ter grootte van
een luciferdoos] e. Met een
paar eenvoudige handelingen
registreert dit doosje met de
naam IO (spreek uit: aj-oo) de
tijd die de zorgverlener bij de
cliënt doorbrengt. Het nieuwe
apparaatje heeft geen consequenties voor de verrekening
van de uren aan de cliënt.
De IO is ontwikkeld door Ncdap Health Care en ZorgBalans Thuiszorg kijkt na de test
in Zandvoort of het apparaatje
aan alle zorgverleners verstrekt gaat worden.

Markering van
Zandvoortse schat

ZAMDVOORT - De laatste
handeling is het plaatsen van
een gedenksteen en dan ligt de
Zandvoortse schat kcung begraven op het Raadhuisplein
Zaterdag verricht burgemeester Rob van der Heijden de officiele handeling en folkloreverenigmg De Wuif en dorpsomroeper Klaas Koper zetten
deze gebeurtenis luister bij. De
festiviteiten beginnen om
twaalf uur en duren een uur.
De Zandvoorste schat bestaat uit brieven en andere berichten van de Zandvoortse
bevolking van nu aan die van
over honderd jaar. Op 2 januari
van dit jaar werd de schat begraven op het Raadhuisplem.
De burgemeester en zijn toekomstige opvolgers zijn de
sleutelbewaarders voor de
schat.

2 mille boete

ZANDVOORT - Bij een
grootschalige alcoholcontrole
op vier plekken in Kennemcrland-Zuid zijn zaterdagnacht
tussen tien en vier uur 280 bestuurders gecontroleerd. In
Zandvoort werd het verkeer op
de Dr. CA. Gerkestraat staande gehouden. Zeven bestuurders liepen tegen de lamp. Eén
van hen, een 38-jarige Brit,
blies 1,8 promille (terwijl 0,5
het toegestane maximum is).
Hij kreeg een boete van twee
millen en een rijverbod van negen uur. De controle maakte
deel uit van een actie over heel
Europa.

Mercedes weg

Pleidooi voor verschillende
sluitingstijden bij kroegen
ZANDVOORT - Ook Zandvoort ontkomt niet meer aan
uitgaansoverlast en -geweld.
Ook buiten de zomermaanden
komen er steeds meer mensen
stappen in Zandvoort. Om erger te voorkomen en afspraken
te maken, organiseerde de projectgroep Veilig Uitgaan gisterenavond in de raadzaal een
informatiebijeenkomst voor de
dorpsbewoners over het project Veilig Uitgaan.
De laatste jaren hebben bewoners gemerkt dat overlast
en geweld zijn toegenomen.
Niet veel maar wel voldoende
om werk te maken van de
vraag hoe overlast en geweld in
de kiem gesmoord kunnen
worden. De bewoners van het
Dorpsplein,
Gasthuisplein,
Haltestraat, Kerkplein, Kosterstraat, Stationsstraat en

alle tussenliggende straten
konden gisteren kennisnemen
van een aantal voorstellen van
de projectgroep Veilig Uitgaan.
De werkgroep Veilig Uitgaan, die opereert onder de
vlag van de Veiligheidsraad
Zandvoort, streeft ernaar om
met alle partijen die bij deze
problematiek zijn betrokken
een overeenkomst af te sluiten
waarin verschillende afspraken worden gemaakt om erger
te voorkomen.
Een van de punten is een
verregaande spreiding van de
sluitingsuren van horecagelegenheden. Barretjes, disco's
en cafés sluiten dan niet allemaal tegelijk, maar gefaseerd,
waardoor om drie uur 's nachts
niet iedereen tegelijk op straat
komt te staan.
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Brit mishandelt Hredestichter'

IS Ml

CHICKEN

ZANDVOORT - Een 21-jarige Brit is in de nacht van zaterdag
op zondag rond drie uur aangehouden in de Nieuwstraat op
verdenking van mishandeling van een 24-jarige Zandvoorter en
diens vriendin. De Zandvoorter, die een wond boven zijn oog
opliep, verklaarde later dat hij enkele mannen had zien bakkeleien en daarop enkele sussende woorden had geroepen. Op dat
moment richtte de agressie zich tegen hem en zijn 22-jange
vriendin, die overigens ook een schop kreeg.

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

Leefbaar Zandvoort
H

Thuiszorgers testen
'luciferdoosje'

ZANDVOORT - Een 25 jaar
oude grijze Mercedes is tussen
donderdagavond half twaalf en
Nelleke van Koningsveld vrijdagochtend acht uur gestolen vanaf de Frans Zwaanstraat. Het gaat om een Mercedes van het type 200, een automaat.

Gedoseerd aftaaien

| Advertentieverkoop: H. van Zanten
j (hoofd), M. Oosterveld. Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen. Tel. (023) 571.7166.
Fax: (023) 573.0497. E-mail: wmcomm®Perscom.nl
Advertentie-orderafdeling: Postbus 122,
1000 AC Amsterdam. Tel. (020) 562.6278.
p
ax: 562.6283.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
665.6321.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesl
°ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

werpen. De Jong: „We hebben
een bewonerscomité opgericht
zodat we meer op één lijn komen."
Een medewerker van Van
Broekhuizen en De Wit heeft
met de bewoners overlegd dat
er zeven werkgroepen opgericht worden waarin alle stappen worden belicht die de gemeente gaat ondernemen.
Oderkerk: „Het lijkt misschien overdreven zoveel
werkgroepen, maar we streven
naar openheid, anders krijgen
we weer wantrouwen."

Jaap van der Wurff vindt dat
het gemeentebestuur op een
aantal vlakken de mist iu
dreigt te gaan. Hij doet een oproep.

Wat hebben wij voor een gemeentebestuur en gemeenteraad?
Een nieuwe school bouwen?
Welk raadslid heeft er aan
kleuteropvang gedacht? Wie

heeft eraan gedacht dat er vier
keer per dag ruim honderd auto's af en aan rijden?
Duinwijk, een pp de toekomst gerichte wijk gebouwd
met visie en durf. Welk raadslid heeft gevraagd of dat niet te
benauwd was? Heeft niemand
van de raad gevraagd waar de
auto's geparkeerd moesten
worden, of is het met opzet zo
gedaan?
Een nieuwe Midden Boulevard. Kan de tekenkamer op
het raadhuis geen schets maken hoe het eruit moest gaan
zien. Of kunnen daar alleen
maar dakkapeEen en rioolbuizen getekend worden. Volgens
rruj zijn ze in de tekenkamer
wel in staat voor zo'n schets te
zorgen. De realiteit is toch anders.
Burgemeester en Wethouders hebben geen vertrouwen
in hun ambtenaren. Er moest
een krediet komen om een architect aan te stellen. Laten we
er maar wat gemeenschapsgeld tegenaan gooien. Wat is
nu eigenlijk drie ton?
Dat halen we makkelijk op

met parkeergeld en parkeervignetten. Welk raadslid zet
wethouder Hans Hogendoorn
weer met beiden benen op de
grond met zijn parkeerbeleid.
Hij dupeert de ondernemers
en berooft de inwoners van
Zandvoort, zonder dat het parkeerprobleem wordt opgelost.
Bovendien zijn de kosten hoger dan de baten.
Raad probeer er wat aan te
doen.
Om over de inrichting van de
Grote Krocht maar te zwijgen.
En wil de gemeente het openbaar vervoer ook nog kwijt?
Het is nog nooit zo slecht geweest. Twee keer per uur raast
een boemeltje naar Haarlem
en terug. De bus heeft steeds
meer prijsverhogingen, wat
een beleid.
Upgrading van Zandvoort
wordt dit genoemd. Nog even
en het wordt weer Zandvoort
alleen strand. Een partij Leefbaar Zandvoort, is dat niets?
Raad, mijn zegen heb je.
Jaap van de WuriT
/andvoort
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Winkelcentrum
Noord

CHATEAUBRIAND BEREIDT ZICH VOOR
OP DE KOMENDE DECEMBERMAAND
Bedrijfsleider Marcel Horncman
buigt zich achter de winkel aan
de Grote Kiocht over de rcclamclijst van de weck. Het worden sucadelapjes deze keer.
„Ons vlees? Dat is alleen maar
vers." Hij wijst op het
Hollandse geslachte kalfsvlees
en de Schotse lamsbout]cs.
Even vcrdciop ligt paté naast
verse salades en verschillende
soorten worstjcs. Erboven bungelt voor de liefhebbers pikante
salami aan een haak.

De uit jong en oud bestaande
klantenkring van Chateaubriand
is het goed gewend.
Horncman: „Wc passen ons
aanbod ook aan de seizoenen
aan. 's Zomers zijn we zeven
dagen open en verkopen dan
veel gebraad zoals Surinaamse
kippen, spare ribs en kanl-cnklare borrelsticks. Behalve de
toestroom van Zandvoorters en
Bentvelders hebben we dan ook
te maken met veel
Amsterdammers die hier op
vakantie zijn. Natuurlijk is dan
ook barbecuevlees erg in trek."
Veel wordt ook direct aan de
strandpaviljoens geleverd.

Elk jaar komen er wel een paar
nieuwe afnemers bij. Of de door
de gemeente opgezette proef om
strandpaviljoens het hele jaar
door open te houden bij zal dragen aan een grotere omzet weet
Horneman niet. Voorzichtig: „Je
kunt nooit precies beoordelen
hoeveel mensen er in de winter

Voordeelmarkt
Cclsiusstraat 192 Zandvoort

Van 12.00 tot 13.00

\Vmkckcntnim N Nuord Z.indvoort

Van 12.00 tot 14.00
Hel Sinterklaas Kindermcnu:

CHATEAUBRIAND CATERING voor
Particulieren en grotere Bedrijfs of Thema feesten
Wij verzorgen elk feest van stamppot tot culinair
6 gangen diner.

l
l
l
l

Is Sinterklaas bij ons.
Hij brengt zijn
muziekpieten mee.

pictcnpatutjc met fritcssaus,
kroketof frikamlcl,
kleine cola of sinas en
waterijsje van fl l,-

Voor fl 5,ook op het strand blijven eten."
De supermarkten geven de slager toch wel enige concurrentie.
„Maar als er thuis gasten komen
en er écht gegeten gaat worden,
komt men toch naar
Chateaubriand. We kunnen de
meest uiteenlopende soorten
vlees leveren plus het nodige
wild. En als iets toevallig niet
voorradig is wordt het op bestelling binnen één dag aangeleverd. Bovendien voorziet de slager-traiteur de klanten desgevraagd uitgebreid van advies
over de manier van klaarmaken
van de gerechten.

De naderende feestdagen beloven weer culinaire hoogstandjes. „Op Sinterklaas wordt er
vaak na het uitpakken van de
pakjes nog lekker gegeten. Wel
iets gemakkelijks, zoals gourmet of fondue. Hoogtijdagen

zoals Kerstmis vragen een
ruime keus in vlees, er wordt
nog heel veel zelf gekookt. We
hebben die dagen ook alles in
huis, van rollades tot bijzonder
vlees en gevogelte."

Sinterklaas vieren en smakelijk eten?
van 17.00 tot 20.00 uur;

Komen jullie ook?

4 patat
4 kwulitaria Krokcttcn

Voorfl12,50
Neem je wcdstrijdkaart mcc en maak kans
op één van de Intertoys-vvaardebonncn.

Veel panklare gerechten staan in
de vitrine. „Nederlanders eten
niet elke dag een gewoon stukje
vlees, eigenlijk al lang niet
meer. En hebben steeds minder
tijd om te koken. De kant-enklare bij ons gekochte gerechten'
slaan steeds meer aan." Soepen
en stamppotten zoals boerenkool met worst en speciale
schotels gaan dan ook rap de
toonbank over. Alles wordt door
hem zelf klaargemaakt. „Ja, ik
hou zelf ook van goed koken."

B A R-

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF

Homeopathie

Tabaksartikelen

Vitamines

Staatsloterij-Lotto

Parfumenen

Stomerij

± 40 Soorten drop

Fotowerk

ZATERDAG GESLOTEN

ROB TAN

STUNTVERKOOP

Herenkapsalon

16.00 UUR

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

Sen. idee voot Sint

De Specialist in Badkamers

B r 11 j a n t

Geneesmiddelen

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Geef een
koppersbon,

sanitair b v

Adres Burg Engelbertsstraat 30
2042 KN Zandvoort
Tel 023-5739278 / Fax 023-5739266
Mobiel 06-20417776

*
*
*
*

TOT

beveiligingsinstallaties
camerabewakingssystemen
brandmeldinstallaties
elektrotechnische werkzaamheden

60°/co
ECHTE
KORTINC

Paap

••^•M

O

O

5

Gevuld

DU

Speculaastaartje *7

3

95

Potgielerslraat 24

5736957

Raadhuisplein 2

5712865

Pasteurslraat 4

5731967

Göössè

nïpQft^r
MR. TROELSTRASTRAAT14 te ZANDVOORT

VRAAGPRIJS ƒ 895.000,- k.k.
In gewilde zuidbuurt, in de directe nabijheid van
strand en duinen gelegen goed onderhouden hoekwonmg met dubbele garage, riante zonnige tuin op
het westen en houten tuinhuis Deze woning is gelegen op een zeer royale kavel van 506 m~
Indeling
Parterre entres, hal, toilet met fontein verdiepte kelderkast, keuken met bovenkasten voorzien van diverse mbouwapparatuur, uitgebouwde woonkamer met
open haard (gas) (10 51 x 6 00/3 72)
1e etage overloop, badkamer met ligbad, 2e toilet en
vaste wastafel drie slaapkamers (ca 3 60 x 2 85 met
vaste kast en wastafel), (ca 4 55 x 3 74/3 09 met inbouwkasl en wastafel) en (ca 3 35 x 2 43), ruim terras op het westen (ca 6 50 x 3 30)
2e etage ruime zolderberging met opstelling cv ketel
(bereikbaar via vlizotrap)
J C V gas (bouwjaar ketel 1995)
J Gedeeltelijk voorzier van hardhouten kozijnen
J Elektra 5 groepenkatt
U Oplevering in overleg
J Verkoop via inschrijving, sluitingsdatum 28 november2000 om 17.00 uur
J Bezichtiging op zaterdag 25 november 2000 van
10.00 tot 14.00 uur.

ijfjj^Ü

Nïj^
Elke donderdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur

Haltestraat 24

Marjo Fijma
Pasteurstraat 12
Zandvoort
Tel. 023-57148óó

Zandvoort 023-573047 9
Bruna Balkenende

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ 28,25

Ook voor
Sinterklaas-inkopen
bent u bij ons
aan h et juiste adres.

Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak. Tel.: 5712305.

* Ruime parkeergelegenheid
* Gratis parkeren

GpOSSëns herenkapsalon
Ruime gratis parkeergelegenheid.

Grote Krocht 18 - Zandvoort

Het

leven

har

Omdat u niet zander kunt!

Zandvaorts
iIMieuwsblad
Ook verkrijgbaar bij:

\ALLROUND - VASTGOED • AD V/ES\

Aan- en verkoop
k^ huur-verhuur
yr taxaties
REGISTER-TAXATEUROZ
beleggingen
Geopend ma t/m vr 8 30-20 00 uur
zaterdag 10 00-17 00 uur
Prof Zeemanstraat 7 2041 CN
Zandvoort Tel 023-5732630
E-mail allround vastgoed©worldonlme nl
DG VBO is een bundeling van zelfstandige
vastgoedadviseurs die ?ich kenmerken door be
trounbaarheid en vakmanschap ~Dc onafhankelijke
VBO kent een eigen gedragscode en tuchtcollege, alsmede
gezamenlijke voomaarden en adviei tarieven

VASTGOED
ADVISEUR

Zaterdag 25 november 2000
van 11.00 uur tot 15.00 uur
komt Gciard v.cl. Laar (Gcrard Delft) signeren, o.a.
zijn nieuwste bock „Haas eu Konijn, een bos vol vrienden ".
Rika Paap komt laten zien hoc je kunt knutselen met 3 D ! !
(o.a. kerstmannen maken).

...zorg er goed voor: stoppen met roken
geeft meer lucht.
Meer tips vindt u in de brochure- 'Ops-teker voor rokers'.
Bel 0800 300 O 300
Nederlandsevi/Hartstichting

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO
Firma P Klem
BP Lehman bv
Firma T Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Zandvoorts
Nieuwsblad
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postzegelavond
ZANDVOORT - Wie in postzegels en alles eromheen geinLeresseerd is, kan vriadagavond terecht in het gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. Vanaf kwart over
zeven is er een veiling, een loterij, postzegels en gezelligheid,
zo belooft de organiserende
Zandvoortse Postzegelvereniging. De entree is gratis. Meer
informatie: mevrouw M. Rogf gekamp, tel. 571.3262, en de
» neer H. Bol, tel. 571 3241 (na 19
uur).

Koning TourmaUjn

ZANDVOORT - Voor de 48-e
keer houdt het Sint-Nicolaascomité donderdag en vrijdag
een toneelvoorstelling voor de
jeugd. Dit keer: 'Koning Tourmalijjn verliest zijn pijn'. De
voorstellingen zijn bestemd
voor de basisschool) eugd en
worden opgevoerd in De
Krocht. De ochtendvoorstelling is om kwart over negen en
's middags gaat het doek open
om kwart over één. De galavoorstelling voor genodigden
is vrijdagavond om acht uur.
De spelers zijn allen leerkrachten van de Zandvoortse basisscholen.
Het toneelstuk vertelt het
verhaal van een koning die last
heeft van zijn likdoorns. Niemand slaagt er m de koning te
genezen. De boeven Ramanas
en Robbeknol denken een
wondermiddel ontvreemd te
hebben en een beloning op te
kunnen strijken maar dat pakt
verkeerd uit. Uiteindelijk is er
een hoofdrol weggelegd voor
de knecht Jodocus.

Kerstmarkt

BENTVELD - Allerlei zelfgemaakt kerstdecoraties, kransen, kaarsjes, stukjes en dergelijke zullen op woensdag 29 novenïber te koop aangeboden
worden op de Kerstmarkt van
Huize Bodaan.
De verkoop begint om 14 uur
en er zullen naast de kerstartikelen ook boeken, glaswerk en
kleine snuisterijen te koop zijn.
Huize Bodaan bevindt zich
aan de Bramenlaan in Bentveld.

Reis naar Friesland

ZANDVOORT - De Anbo orgamseert een kerstreis naar
Friesland. Er zijn nog een paar
tweepersoonskamertjes beschikbaar op de tocht op 22
december naar het fraai Gaasterland in Rijs. De terugkeer is
voorzien op 27 december. Het
gezellige hotel ter plaatse
heeft voor iederen goed bereikbare kamers. Meer informatie
bij mevrouw T. Erich, tel.
571 2602.

'Samenwonen? Moeten we niet aan denken'

LS AN de theedoek uit
het raam hangt, weet
Janny dat de koffie
klaar staat want ze wonen in dezelfde straat Vier
ochtenden in de week staan ze
heel vroeg op om samen naar
de zwemclub te gaan. ledere
avond eten ze samen. Maar de
taken zijn eerlijk verdeeld; An
kookt en Janny wast iedere
avond af.
„Al voordat ze geboren was,
at ze mijn eten al op. Trouwens, zij is altijd haantje de
voorste gebleven," lacht Janny
Paap. „Ja, dat klopt," geeft An
toe. „Afgezien dat ik altijd de
bijdehandste ben gebleven,
was ik bij de geboorte een flinkerd en mijn zuster net een
schoongemaakt konijn. Maar
het is nog een wonder dat alles
goed is gegaan. Want ja hoe
ging dat in die tijd. Mijn moeder ging een keertje naar de
vroedvrouw en die riep: ik hoor
het wel over een maand of negen als je me nodig hebt."
Na de geboorte van An was
het dan ook een grote yerrassing dat er nóg een kindje achteraan kwam. „Krijg nou wat,
het zijn er twéé," reageerde vader Paap laconiek. Hij was toevallig thuis want als zeeman
zat lüj meestal op zee.
„Toen Janny en ik twee jaar
oud waren, gingen we naar de
poppenschool bij juf Van den
Ende en juf Dirkje Keur. Die
school was achter het huidige
politiebureau," vertelt An en
zij laat een oude foto zien.
„Kijk, dat kan niet missen: allebei dezelfde grote strik in het
haar. Later op de Wilhelminaschool werd de leraar wel eens
gek van ons. Hij vroeg of wij
niet een briefje op onze jurk
wilden prikken met de namen
erop."
„Ik haalde altijd kattenkwaad uit en moest dikwijls
nablijven. Nou, dan was mijn
zuster ook dikwijls de klos.
Dan vroeg ik: ach, Janny wil jij
niet mijn straf uitzitten, want
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Zachtjes, iets sluipend, benadert Uli haar balletje, een
grote sprong... en dan is het
net een echte panter. Uli's karakter is lekker: lekker aanhankelijk, lekker opgewekt en
lekker speels. Lekker naast
het baasje op de bank. De geborgenheid die ze thuis vindt,
wisselt ze graag af met het grote avontuur van de buitenwereld. Een tuin is dus gewenst.
Er is immers niets spannender
dan op blaadjes te jagen of
door het hoge gras te sluipen.
Uli is vrouwelijk en nu twee
jaar. Haar gedrag is perfect te
noemen. Ze kan bij kinderen,
andere katten en de verzorSers weten bijna zeker dat
honden ook geen probleem
zullen zijn. Kortom gewoon
een levenslustige poes.
Uli is te gast bij het Kenneöier Dierentehuis Zandvoort
en zoekt, net als alle andere
loges, een nieuw thuis. Inforniatie: het Kennemer Dierenlehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

de badplaats door
Kunst mag gokje wagen
Onontdekt kunstenaarstalent kri]gt de kans om bij Holland
Casino een gokje te wagen door zijn of haar werk te tonen
Mananne Rebel is dit overeengekomen met marketingmanager
Jos Engelen. Al veel langer leeft het idee bij Holland Casino
kunst aan de wanden te exposeren maar door een tekort aan
personeel liggen de prioriteiten elders. Rebel zit er middenin en
neemt deze coördinatie graag over. „Ik wil mensen de kans
geven hun werk te laten zien."
Rebel heeft kunstenaars nodig uit heel Nederland „Laat ze
een foto van hun werk sturen en een curriculum vitae, dan kijk ik
of het mag hangen." De kunstwerken van twee artiesten per
expositie zijn te aanschouwen over een periode van twee maanden In het totaal gaat het om twintig tot 25 schilderijen per
expo. De eerste exposities vinden plaats m januari. Mensen die
zich aangesproken voelen, kunnen zich aanmelden bij Rebel of
de Stijlkamer: 571 3546.

Eer voor Paola

Janny Paap over haar tweelingzus An: „Al voordat ze geboren was,
at ze mijn eten al op. Trouwens, zij is altijd haantje de voorste
gebleven"
FotoAndreLieberom
Foto rechts: Klaslokaal van de poppenschool: Op de eerste rij,
tweede bank rechts: Janny. De derde bank links: An

ik moet vanmiddag boodschappen doen voor de buurvrouw. We hadden dan wel de
grootste lol hoor, want de leraar wist toch niet wie wie
was."
Deze wisseltruc roept gelijk
een andere anekdote pp en
hun ogen beginnen te glinsteren. „Ik was een jaar of zestien
en ging uit met een leuke knul,
maar kwam zoals gewoonlijk
te laat thuis en kreeg huisarrest. De volgende dag liep Janny op straat en ze werd aangesproken door die jongeman.
Hij zei: ik dacht dat jij het huis
niet uit mocht. Janny speelde
gelijk het spelletje mee en zei
dat het huisarrest niet doorging en ging vrolijk met die jongen uit."
„Ze vertelde mij alles van die
avond en wij besloten dat spel
voort te zetten. Om en om gingen we met hem uit. Ik ben
heel druk en praterig, Janny is

Les diseurs de vérité
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Colleni voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en geen pauze
tussendoor, Volgende week woensdag: 'Les Diseurs de Vérité'.
Vanavond: Xiu Xiu'.
4 T es Diseurs de Vérité' is een Franstalige film over de AlgenjnLl se journalist Sahafi. Zijn levensvisie en en de satirische toon
van zijn columns zijn de aanleiding voor een aantal aanslagen op
zijn leven. Wanneer Sahafi naar Nederland komt voor een lezing,
bespreekt hij zijn levensbedreigende positie met zijn vriend
Madjid. Deze verzoekt hem om in Nederland te blijven om
politiek asiel aan te vragen. Hoewel hij Madjids voorstel in
overweging neemt, besluit Sahafi vooralsnog naar Algerije terug
te keren. Bij een nieuwe aanslag wordt hij vermoord.
In deze film wordt op het moment van de aanslag de tijd
stilgezet om een beeld te scheppen van de twee werelden waarin
Sahafi mogelijk geleefd zou hebben. Enerzijds het bedreigende
bestaan van de journalist in zijn vaderland, waar zijn vrijheid van
meningsuiting wordt beperkt door een totalitair regime. Anderzijds het wachten op de acceptatie van zijn aanvraag voor
politiek asiel door de bureaucratische overheid in Nederland.
Vanavond (woensdag) draait de film 'Xiu Xiu'. Aan het einde
van de culturele revolutie in China gaat Xiu Xiu, de dochter van
een kleermaker, naar het platteland om een beweging te dienen
die haar doel allang voorbij is geschoten. Ze leert daar de kunst
van het paardehoeden, om na terugkeer eervol haar eigen meisjescavalerie te mogen leiden.

(CPA).

Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Vanaf
20 uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe 22 en don 23 november geldt: avonddienst (18-20
uur) door de Zandvoortse
Apotheek, Raadhuisplein 10,
571.3185. Voor vrij 24 tot en
met don 30 november geldt:

Periode 11-17 november
Geboren: Hilary Algonda,
dochter van Egbertus Jozef
van Thienen en Julia Mary Arm
Smith; Tijn Jan, zoon van Frederik Wülem Lucas van Son en
Femke Sophie Verhelen; Max
Willem Hendrik, zoon van
Hendrikus Koelemeijer en Chika Dijkman; Sharon, dochter

oog
oor

A

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 574.5111.
Brandweer: 112, of kazerne
574.0260.
Ambulance: 112, of 531.9191

Met
en

Er bestaan heel wat
vooroordelen over
tweelingen. In een korte
serie kijkt bet
Zandvoorts Nieuwsblad
samen met eeneiige of
twee-eüge broers en
zussen of hun ouders
wat daar van waar is.
Aflevering 5 (slot): An en
Janny Paap (79).

Aardewandelingen

ZANDVOORT - In het kader
van de lustrunwiering in het
Nationaal Park Zuid Kennemerland staan zondag om half
elf en twee uur twee Aardewandeling op het programma.
Op de slotdag van de lustrumviering vertrekken deelnemers
bij duincentrum De Zandwaaier. De Aardewandelingen zijn
vooral gericht op de beleving
van de natuur en wel op een
intensieve manier. De organisatie raadt daarom aan om kleding te dragen die tegen een
stootje kan. Speciaal gezinnen
met kinderen tussen de vier en
twaalf jaar worden uitgenodigd deel te nemen. Deelname
aan de tocht is gratis, behoudens het entreebewijs voor het
park. Aanmelden is verplicht
en kan via het excursie-informatienummer 541.1119.

woensdag 22 november 2000

avonddienst (18-20 uur) en
weekenddienst (zat. 11-12.30
en 17-18, zon. 11.30-12.30 en 1718) Zeestraat Apotheek, (tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a, 571.3073. In
het weekend is de Centraal
Apotheek op de Gedempte
Oudegracht in Haarlem zaterdag en zondag de hele dag
open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 573.0500 of 112.
Dierenambulance: 524.6899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 571.3888.
Vermiste/gevonden
dieren:
538.3361 (Amivedi) en 534.3440
(Dierenbescherming).

van Oscar Visser en Diana Gizella Helena Ludding.
Overleden: Karel Garrelfs
(83); Elisataeth Schaaf-Dehssen (79); Bernardus Johannes
Maria Wiersma (59); Elisabeth
Catharina Wilhelmina KroonWesthoff (86); Theodoor Paul
van Hoorn (71); Willy Helena
Paap (73).

Hei-vormde Kerk: zondag 10 uur ds. mr. J.W. Verwijs. Gereformcerde Kerk: zondag 10 uur drs. B.H. Rpptmensen. Agatha
Kerk: zaterdag 19 uur meditatieve viering bij de Jezus-beelden
van Ren_é Smeets, zondag 10.30 uur dhr. P. van de Smaal. NPB
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag geen dienst.

heel rustig en bedeesd. Die
knul zei wel dikwijls: goh gisteren was je veel spraakzamer.
Een week later wandelen wij
samen in het dorp en we botsten zo tegen die jongen op.
Nou zijn ogen rolden uit zijn
kassen."
An trouwde en haar zoon
Jan werd geboren. Voelde Janny zich toen niet buiten gesloten? „Nee, hoor, ik heb natuurIjjk altjjd mijn werk gehad in de
ünnenkamer bij de Clarakliniek en nooit de behoefte gehad aan trouwen. Jan is ook
een beetje mijn zoon en Ans
kleinkind is ook van mij." Al
van kleins af aan noemt de
kleindochter hen in een adem:
Omajanny. Tekenend voor hun
'duo-oma-rol'.
„Nou zijn we toch bijna tachtigjaar en nog kunnen de mensen ons nog niet uit elkaar nouden," zeggen de gezusters verontwaardigd. „Dan word ik er

later pp aangesproken: wilde je
me niet zien. Of: wat gaf ju een
genadig knikje. Nou dan had je
mijn zuster voor je, zeg ik dan
maar, want ik weet dat Janny
niet zo spontaan is tegen mensen die ze niet goed kent."
Als de tweeling zeventig jaar
is, besluiten ze aan een afslankprogramma mee te doen.
„Ja, bij de Weight Watchers,"
lachen de zussen. „Ze vroegen
ons meteen voor een reclamefolder omdat ze het zo leuk
vonden een tweeling als klant
te hebben."
De zusjes Paap hebben altijd
een hechte band gehad, de
man van An, Cees Koper, heeft
dat nooit een probleem gevpnden. „Cees was eigenlijk niet
zo'n reiziger," vertelt An „Ik
houd wel van een beetje avontuur, als Cees geen zin had in
een reisje ging ik gewoon met
Janny. Maar wij hebben met
z'n drietjes ook menig reisje

Carla Abels
nieuwe eigenaar
Zeestraat apotheek
ZANDVOORT - 'Zeestraat
apotheek' staat er nog steeds
op de gevel geschreven maar
de apotheek is al geruime tijd
gevestigd aan de Burgemeester Engelbertstraat 90a. Sinds
l juni heeft apotheker Carla
Abels de zaak overgenomen
van Hans Neutel.
„Ik heb lang nagedacht over
de studierichting die ik zou
kiezen," vertelt de 34-jarige
Drentse. „Medicijnen, tandheelkunde of farmacie? Uiteindelijk was de keuze minder
moeilijk dan gedacht om het
simpele feit dat ik niet tegen
bloed kan. Nadat ik mijn studie farmacie had afgerond, ben
ik als tweede apotheker gaan
werken in Katwijk aan Zee.
Vervolgens was ik gedurende
vijfeneenhalf jaar beherend
apotheker in Rotterdam."
„Nou, dat was een hele aparte ervaring hoor," lacht zij.
„Die apotheek is gevestigd in
een achterstandswijk, met veel
drugsverslaafden. Mensen gaven valse namen op om aan
bepaalde medicamenten te
komen, ikzelf en mijn personeel werden bedreigd. Eerlijk
gezegd kan ik wel een boek
schrijven over die periode. Die
tijd heb ik toch als zeer waardevol ervaren. Want je leert jezelf goed kennen als je juist onder die omstandigheden goed
kunt functioneren."
Al twee jaar was Carla Abels
'hengeltjes aan het uitgooien'
om de apcchekerswereld te laten weten dat zij in de markt
was om een apotheek over te
nemen Apotheken wisselen in
de regel niet met grote regelmaat van eigenaar en aangezien er 'maar' 1600 apotheken
in Nederland zijn, is de spoeling dun. „Iedereen kent iedereen in onze wereld. Ik was altij d al gecharmeerd van deze
regio. Toen ik in mei de tip
kreeg dat Neutel ermee wilde

m.

Berichten
en tips voor
,.
deze rubnek met
JO. cH Cl <f3
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497
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stoppen, was ik dan ook meteen enthousiast. Per l juni ben
ik de nieuwe eigenaar, het is
dus allemaal razendsnel gegaan," lacht Carla.
Het contact met de diverse
huisartsen en de andere apotheek verloopt zeer goed. Carla Abels ontlast graag de druk
bezette huisartsen om voor
hun patiënten een betrouwbare informatiebron te zijn. Zij en
haar medewerkers nemen alle
tijd om hen te informeren over
de diverse medicamenten.
„Wat ook veel voorkomt, is
dat mensen na een ziekenhuis
opname thuis komen met veel
vragen over de medicatie. Zij
durven het eigenlijk niet aan
de specialist te vragen, dan
zijn wij er om die vragen te beantwoorden."
„Ik werk met een heel fijn
team. ledere maand hebben
wij een uitgebreide briefing
over alle nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied en zij
volgen i egelmatig bijscholingscursussen Binnen ons
team is nog ruimte voor twee
nieuwe
apothekersassistenten," vertelt zij „Maar helaas
kampt ook onze branche met
een groot tekort aan personeel."
Inmiddels heeft de nieuwe
apotheker al een groot deel
van de clientèle de revue zien
passeren. De communicatie
met hen verloopt uiterst prettig en Carla voelt zich in Zandvoort al helemaal thuis. „Als
het even kan, help ik zelf regel-

Een bronzen beeldje van de
Zandvoortse kunstenares Paoloa van der Drift, werd vrijdag
door het Openbaar Ministerie
in Den Haag uitgereikt aan de
beste en veelbelovende officier
van justitie van Nederland
Deze prestigieuze pnjs wordt
de Eisprijs genoemd en zal in
het vervolg jaarlijks terugkeren Hiermee heeft Paola een
belangrijke opdracht in de
wacht gesleept. Binnenkort
mag zij een nieuwe opdracht
gemaakt, hoor."
verwachten van het Openbaar
Na het overlijden van Cees, Ministerie.
zo'n vijfjaar geleden, werd de
band tussen de zusters nog inniger. Zij treinen samen heel
Nederland door en delen hun
grote liefde voor oud Zandvoort „Kijk, hier is het snoep- In de krant van vonge week in deze rubriek hebben we gemeld
winkeltje van Tuyltje," wijst dat het carillon van het raadhuis een geschenk is van de ZandAn aan op een oude foto m de voprtse bevolking. Dat is niet precies zo, meldt lezer N. Wertgang. Janny heeft thuis alle- heim ons. Oud-burgemeester A. Nawijn kreeg bij zijn afscheid
maal tegeltjes van oud Zand- destijds van de Zandvoortse bevolking een afscheidscadeau in
voort Ook van hun geboorte- de vorm van een behoorlijk geldbedrag. Dit bedrag heeft hij
huis m de Smedestraat.
beschikbaar gesteld voor de realisering van een carillon m het
„Veel mensen vragen waar- raadhuis. De gemeente heeft nog wel een aanvullend bedrag
om wij niet gaan samenwonen. beschikbaar gesteld om de aanschaf ervan mogelijk te maken.
Nou, ik moet er met aan denken. „Ik ben dol op mijn zuster
hoor, daar niet van, maar An is
zo vreselijk druk, altijd dat geklets. Trouwens zij denkt er
Ondanks het slechte weer zijn veertig enthousiaste leden en
net zo over," zegt Janny be- introducés zondag de drassige velden opgegaan om net als vorig
slist. „Ze vindt het ook fijn als jaar voor een goed doel te golfen Bij de mannen was Jan Verhoef
ik 's avonds weer naar mijn ei- eerste, Ad van Poppel tweede en Karel Lohman derde. Bij de
dames was eerste Fardous Lammers, tweede Gwenn Jefterson
gen huis ga."
en derde Bianca Kistemaker. Het batig saldo was buiten verMarleen Grotenhuis wachtmg hoog. Net als vorig jaar kan binnenkort een bedrag van
duizend gulden worden overhandigd aan het Kennemer Dierentehuis. Daarnaast wordt de actie Zandvoort voor Bilje nog extra
matig aan de balie. Juist om- verblijd met tweehonderd gulden. Dit sportieve evenement met
dat ik het belangrijk vind om aandacht voor anderen blijft een vast gegeven op de jaarlijkse
direct contact met mijn clien- wedstnj dagenda.
ten te hebben. Voordat een
medicijn op de balie staat is
het door dne verschillende
paar ogen bekeken. Dit sluitende controle systeem waarborgt de betrouwbaarheid en
veiligheid. Want bovenal wü ik
dat mijn apotheekservice,
kwaliteit en professionaliteit
levert."

Stilte in Zandvoort (2)

Golfen voor een goed doel

Regenboog

Een lot uit
de loterij

ZANDVOORT - Eind deze
maand en in december zijn er
genoeg redenen om de sinterklaas- en Kerstinkopen in
Zandvoort te doen. De Ondernemers Vereniging Zandvoort
(OVZ) houdt namelijk een decembermaandactie.
Maar
liefst dertig ondernemers doen
aan deze actie mee, te herkennen aan de gele poster op het
raam.
De kans op een prijs is met
deze actie groot. Het werkt als
volgt bij aankoop van een bepaald bedrag, afhankelijk van
de winkelier, krijgt de klant
een lot mee. De klant vermeldt
hierop naam en adres en deponeert het lot in de daarvoor
bestemde bus. Deze bussen
staan onder andere bij de
Trompwinkel,
Parfumerie
Moerenburg, Gaper Drugstore
en de Hema
Met de loten zijn veel kleine
prijzen te winnen, beschikbaar
gesteld door de ondernemers.
Maar hetzelfde lot doet ook
weer mee voor de hoofdprijs
De kans wordt nog eens extra
vergroot omdat men eindeloos
mee mag doen.
Trekking van de kleine pnjzen vindt plaats op 25 november, 2 en 16 december. De winnaars krijgen hierover bericht
van de OVZ. De hoofdprijs is
een scooter, de tweede prijs
een fiets en de derde pnjs een
reischeque. De winnaars van
deze prijzen worden op 23 december bekend gemaakt.

De nieuwe
apotheker
Carla Abels

Deze foto werd genomen op vrijdagochtend om negen uur voor
het raadhuis toen zich ineens een prachtige regenboog aan de
hemel ontsproot. Geheel toevallig liep onze correspondente
Marleen Grotenhuis met een camera m haar hand. Weinig mensen zal het zijn opgevallen Zo snel als hij kwam, was hij ook weer
verdwenen.
ADVERTENTIE

(A)ij hebben
de primeur!
Heerlijke wildspecialiteiten
*
Een smaakvolle Beaujolais Primeur

"PiroeFket najaar in
Golden Tulip Zandvowt
Kerstdiner dansant op 25 en 26 december
-f
Winterse Fakkeltocht op 24 en 30 december

'Bei voot meer informatie
O23 S7BO7BO
SEAYOUinGTZ!
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Buig \anAlphenstraat 63, 2041 KGZandvooit

ffl^MONIX
WÏNbSTOPPER
VAN:149,95

HELLY-HANSEN
JACK
VAN:329.95

NU:

169.95

HARTVERWARMEND AANBOD

,99.95

NU:

BADBOYS
FLEECE-VEST
VAN;129,95

NU:

BRUGSTRAAT 12 ZANDVOORT
Goed onderhoud en verzorgd halfvri|st won met
patio, dakterras en zomerh /achterh , centraal gelegen in het oude centrum van het dorp, nabij
strand, winkels en N S -station
Ind . Entree, woonkam ca 40 m' met geloogd antiek grenen vloer, ruime keuk met inbouwapp , bijkeuk m wasm aansl .toilet, trapkast en betonnen
kelder
1e et. Overloop, 4 slaapkam , 2e toilet, badkam
m ligbad (Ucosan), douchecabine en wastafel,
dakterras ca 12 m' Vlizotrap naar zolder net c v opstelling
Irid. zomerhuis/achterhuis.
Entree, woonkam m open keuk ca 25 m' voorzien van plavuizen vloer en open trap naar 1 e etage Overloop, 2 kleine slaapkamers
Alg Pand voorzien van c v -ketel Nefit HR 1991
Zomerh geheel won grotend dubb glas
Grotend voorzien van hardh kozijnen
Achterh geschikt v zomerverh /verh en
kan event m compl inboedel gelev worden
Aanvaarding in overleg
VRAAGPRIJS ƒ 539.000,- k.k.
in euro ca 244.588,- k k

89.95

GHAMPIQN
MICHAEL LIJ ES E N
SWEATER
KERKSTRAAT 16
VAN: 99.95

NIK

VINTERSPORTl

NU:

2042 JE ZANDVOORT
023-5718655

149,95

NU:

59,95
De specialist

Tafels op maat
voor u gemaakt.

TOLWEG 26 ZANDVOORT
Op goede lokalie, nabij duinen gelegen half vrrjst
woning met voor-, zij- en achtertuin op het zuidwesten Oprit voor meerdere auto's en een grote
garage
Ind. entree, hal met meterkast, gang met toilet,
ruime kelder met c v-opstelling en kruipluik, Lwoonkamer met open haard en toegang tot de
tuin aangeb eenvoudige keuken m geiser, bijkeuk m keukenblok
Ie el slaapkam m douche, slaapkam m wastafel en mbouwkast, slaapkam voorzijde, badkam
m ligbad/loilet dubb wastafel
2g et., vaste trap naar overloop, kam met dakkapel, bergkamer, berging
Alg

Oprit met ruime garage
Aanvaarding in overleg
Nabij waterleiding-duinen gelegen

VRAAGPRIJS ƒ 795.000,- k.k.
m euro ca 360 755,- k k

bloemwerken

Wij kopen ook uw antiek,
curiosa en inboedels in.
Tevens div. verlichting o.a. Tiffany, antieke
kasten, in mahonie, grenen of eiken, nachtkastfes, kapstokken, schilderijen en veel
klein antiek.

Gasthuisplein 6, Zandvoort
tel. 023-5731787
Open van l 2.30-1 7.30 uur
Ook zondag. Dinsdag gesloten.

r^

Oh, kom
er eens
kijken

Rozenobel
Antiek

SCHUITENGAT 7 ZANDVOORT
Op de eerste etage gelegen, ZO TE BETREKKEN, ruim twee/half kam app, m goed onderh
gebouw met lift, direct aan boulevard en nabij station en centrum

BLOEMSIERKUNST

Jölujjô

Ind Entree, hal, gang met meterkast, luxe mod
keuk met inbouwapp (1999), ruime slaapkam ,
separaat toilet m fonteintje, logeer/werkkam ,luxe
badkam met ligbad, wastafelmeubel en wasm aansl, ruime woonkam (ca 30 m') met toegang
tot ruim zonnig balkon op het zuiden

Haltestraat 65
Zandvoort,
tel. 5712060

Alg

ia BEL GRATIS

osoo-osgsaso

De Zandvoortse makelaar die staat als een
huis voor aankoop, verkoop, taxaties.

Passage 36-40, Postbus 413
2040 AK Zandvoort

*»»* te'NVM

02

3 5715531

fax 023 571 9127

Appartement verbouwd m 1999/2000
Goed onderhouden gebouw
Servicekosten ƒ 447,- per maand mcl o a
stookkosten/water
ZEKER EEN BEZICHTIGING WAARD'
Aanvaarding m overleg

KAREL DOORMANSTRAAT10/2
ZANDVOORT
Met uitzicht op zee en zonnig balkon ligt dit ruime
gestoft en gemeub appartement op loopafstand
van strand, winkels en openbaar vervoer
Eventueel met garage te koop
Indeling entree, ruime rom woonkam met open
haard en toegang tot balkon, hoofdslaapkam m
vaste kast en schuifpui naar balkon, mod badkam m douche/wastafel/toilet, ruime slaapkam ,
woonkeuk m toegang tot balkon, garderobe en
opbergruimte Separate berging in de onderbouw
Eventueel te koop m combinatie met garage
Uniek compleet aanbod, waar u op korte
termijn van kan genieten
VRAAGPRIJS ƒ 479.000,- k.k.
m euro ca. 217 360,- k.k
VRAAGPRIJS GARAGE ƒ 55.000,- k.k.
m euro ca. 24.957,- k.k

VRAAGPRIJS ƒ 439.000,- k.k.
m euro ca 199210,- k k

Kantoor/showroomruimte
120-250 m2
Bedrijf s/opslagruimte
160-400 m2
Vanaf ƒ 100- per rrf per jaar.

ONDERHOUD
REPARATIE
VERVANGING

^

RiubiN Makelaardij o.g.

TE HUUR

VERWARMING

nabij duinen

in al uw

In oud of nieuw grenen, kersen of
Spaans eiken.

UWENS

Voor méér
informatie zie
onze website
w w w. Hol land
Residence.nl

zomerhuis

l «B

De Oude Meer
Inlichtingen: 020-6570055

Restaurant "Queenie"
Kerkplein 8

STATIONSPLEIN 23 ZANDVOORT

Zeestraat 48
Tel. 5720072

Gedurende de herfst- en winterperiode
serveren wij u diverse wintergerechten
vanaf ƒ 19,50
alsmede wildgerechten - haas - fazant patrijs - hert

alsmede m het weekend het
wildmenu a ƒ 67,50 =
Voor reserveringen s vp.telefoon 5713599
en vraagt u naar Anwar of Brendalie

BURG. VAN ALPHENSTR. 59/3
ZANDVOORT

Veel materialen om
kerstkaarten te maken,
o a. 3 D, borduren,
pergamano,
sierpnkken,
LEWENSTEIN
servetten
fimo etc.
NAAIMACHINES

Ruim tweekamer hoekappartement met
balkon gelegen aan de boulevard, met afzonderlijke berging in de onderbouw en afgesloten parkeerterrein.
Ind ruime hal met kastenpartij, toilet met
fonteintje (modern), woonkamer, ruime
slaapkamer met kastenwand en kast met
wasmachine-aansluiting en boiler, badkamer met ligbad en wastafel (1999 gerenoveerd), keuken mcl inbouw apparatuur
1995 vernieuwd

OVERLOCKMACHINES

Alg • Parkeergelegenheid op eigen terrein
Vrij uitzicht Kleinschalig flatgebouw

si NIGER EN

Een wekelijks wisselend verrassingsmenu
van zeven gangen in een gezellige ambiance, een avondvullend programma
a ƒ 85,00 voor twee personen.
= CLASSIC DINER =

lul verhuur mogelijkheid

vrij uitzicht

Reparatie
alle merken
naaimachines
Kledingreparaties^

PUNINUWRUG
BUHETQPSTOAN
'SWIORGENS?

Alg

Veel originele details zoals glas in lood,
schuifdeuren en parketvloer
Tuin op het westen ca 10 meter diep
Aanvaarding m overleg

VRAAGPRIJS ƒ 640.000,- k.k.
in euro ca. 290.420,- k k

VRAAGPRIJS ƒ 299.000,- k.k.
in euro ca. 135 680,-k k

FOURNITUREN

Ruim woonhuis aan de rand van het centrum, nabij station en strand, door ligging en indeling zowel
geschikt voor zelfbewoning als deelverhuur
Ind Vestibule, gang, trapkast met c v -opst, toilet,
woon/eetkam m kastenpartij en mogelijkheid
voor open haard, open keuken
Ie et Badkam m ligbad/wastafel en wasm aansl, 2 slaapkam m mbouwkasten en balkon
voor en achter, kleine kam , 2e toilet
2e et Woonkam m keukenblok en dakkapel,
slaapkam m dakkapel, badkam m ligbad/3e totlet en wastafel
3e et Vlizotrap naar bergzolder

HANDWERKEN
HOBBY-ARTIKELEN

V.a WöensdQg 22 novem
met o.a. Jacks>sweaters,fleece,en nog veel meer!

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAI

van MEEUWEN

De Slaapvoortichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956

Geopend dinsdag t/m zaterdag.

1930

Donderdag koopavond.

62 jaar

2000

SIMMER
M A U I - H A W A I

Nog steeds geen
kadootje, S f NT?
Och wat geeft het,
want
LUKON heeft het!
KOCHSTRAAT 8 NIEUW-NOORD-ZANDVOORT-TEL. 023-5716505

RSPORT
MICHAEL LIJESEN
KERKSTR.16 2042 JE ZANDVOORT

7 dgn. Per week geopend N

woensdag 22 november 2000

Weekmedia 17

Uitgaan
Vrouwenkoor
"COLORIET"
geeft 26 nov. haar concert in
de Petruskerk te Sloterdijk
Aanvang 14.00 uur
Kaarten aan de zaal a ƒ15,vanaf1330uur

MICRO'S
GO E D

B EK EK E N

Kodak

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeesten,
verjaardagsfeestjes,
catenng
0235715619,06-54616812

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.

OUALITY CONTROl

Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties

KOERDISTAN
Ferdmand Bolstraat 23
tel 020-6761995
di t/m vr open 17.00-0000 u

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F 0.5V per millimeter Sluitingstijd dinsdag 1000 uur

Divan Turkse Specialiteiten
Grill Restaurant
Elandsgracht 14
Tel 020-6268239

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Cou
rant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Bui
tenveldertse Courant
F 4,29 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur

Nepalees en Tibetaans Rest
Sherpa, K Leidsedwarsstr 58
Amsterdam 020-6239495

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener
F 1,98 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 10 00 uur
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6 60 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur

Cafe-restaurant Paauwe
De mosselspeciahst voor res
Tel 020-6131376
Assynsch eetcafé Eufraat
Ass. Babelonisch eetcafé
Tel. 020-6720579

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidmgsgebied één bewijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht

MOUSAKA EXPRESS
Bezorging Catenng Service
020-6757000.

Alle prijzen excl 17,5 % BTW

WAARDEBON

WAARDEBON

DUBBELPRINT

GRATIS
VERGROTING

2EFOTO

BAMBOO BAR
Lange Leidsedwarsstr 64,
1017 NM A'dam 020-6243993

Ed. 1 t/m 17:

SfftVICC

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

Al 121/2jr dansen/ontmoeten
v. singles va. 30+ donderdags
De Ossestal, Osdorperban 88
Osdorp v a 20 u Vrij parkeren!

Micro advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet

Haltestraat 37a - Zandvoort
Tel.:023-5715810

20 x 30 in 1 uur

voor slechts 10 cent
in 1 uur

(Bij het ontwikkelen en afdrukken
van uw kleinbeeld kleurenfilm
in 1 uur)

(alléén van klei nbeeld kleurenfilm)

Grieks eetcafé l Krrti
zingen, dansen en borden.. i
Tel 020-6641445

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven

Tel: 020-5626271
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel 023-571 71 66)

Koh-l-Noor, Indian Restaurant
J v. Dam. cijfer 8 Va
Tel 020-6233133.

U kunt uw advertentietekst ook zenden aan
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)

LOCANTA GEREN
Turks+Koerdisch restaurant.
Tel. 020-6733524.

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week

Vakopledmg Nagelstylmg en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Mededelingen
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de opvang
en hulp welke ons tijdens en na de brand van 06 november j.l.
is geboden In het bijzonder de buren, Dixie en Fnts Keur,
Adne en Guido Maas
Ane en Teunis Bos

Lichaamsverzorging

• Fotowenskaarten 0,59
• Digitale wenskaarten
• Kalenders

10% korting op ons hele camera
assortiment.
Kodak, Canon/ Nikon, Pentax, Minolta en
Samsung (KB en APS)

Opleidingen en
cursussen

of afgeven bij
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12 Zandvoort

WAARDEBON

Een mooie herinnering het hele jaar door.

• PVC Kalender
formaat van de foto 20 x 30 cm

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE. KWALITEIT, SERVICE EN VAKMANSCHAP

Ontspanningsmassage voor
heren door masseur.
Amsterdam 06-14203571.

Oproepen

Sint en Piet

Sportmassage, ontsp massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

Gezocht
PASGEBOREN BABYS
voor onderzoek naar taalontwikkeling en dyslexie. NWO
dyslexie,
Universiteit
van
A'dam Inl. Theo van Leeuwen
020-5251273 / 020-5124834 /
06-22577343 en Anna Plakas
06-21843604.

Sint en Pieten verzorgen wij
sinds 1964. A'dam Smterklaascentrale 020-6168047

PERMANENTJE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar1
Vista Studio 020-6201914.

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 1500 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst

Beeld en geluid
Problemen met instellen van
TV, video, audio en PC?
Bel 06-23835116

Vraag en aanbod

Dieren en

Kunst en antiek

-benodigdheden
T.k a 2-zits leren bank,
160 terrastegels (22x22x5)
merk Leolux, leverkleur ƒ200,kleur steenrood ƒ55,Rottweiler reu, zoekt lieve
Tel 023-5715233
Tel 023-5713858
baas, V/2 jaar, zeer waaks,
luistert goed, i v m. tijdgebrek
Particulieren
Dringend gevraagd kleding
Tel 06-26932503
ontvangen
voor kinderen en volwassenen
50% korting'
voordiv tehuizen. 5717177.

Veilinggebouw
Amstelveen
heden INBRENG voor veiling
4 en 5 december Spinnerij
33, Amstelveen 020-6473004

Met getal 23 t/iu 34 <van
itsaaar xechts) een volle

NEDERIANDSE

LOTERIJ

.

Financieringen

Autoverzekering

Particulieren
ontvangen
50% korting'

V A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023-5714534

Verzamelingen
TREIN-/MODELAUTOBEURS, HUIZEN
Zondag 26 nov. 10-15 uur "De Meent", Graaf Wichman 177

Woninginrich tin g

Merida Fiets
Maico Scooter
Bart Smit kadobon

T k bankstel 2 H- 3 zits don- Bankstel br leer + kast tafel, 6
kergnjs leer, salontafel glas stoelen, dressoir, tv kast (Enmessing, vr. pr ƒ650,gels groen), nmtendo+spellen
Tel 023-5713854
prnot Tel. 5717030

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week la-

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam.

ter.

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
by u aan huis
Tel. 023-5712418

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel -023 -571 3780.

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblij- Particuliere Mcro-advertenties
vend
prijsopgave
Tel worden doorgeplaatst op ATS
Text
571 9800 na 19 00 uur

Woonruimte te huur gevraagd
Werkende vrouw zoekt zelfstandige woonruimte in A'dam
(binnen ring A10) Tel 0621227722/0313619360

Werkende vrouw (24 j'r) zoekt
met spoed zelfst woonr
in/nabij A'dam-Centrum, geen
Z O of N Tel 030-2382030

Bednjf zkt voor werknemer(s) Student muziekwetenschapwoning te (onder)huur, mm 6 pen zoekt z s m. woonr m
mnd 06-55900906
omg A'dam, tel 06-15478296

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag

16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Verhuizingen
X Y Z BV. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Voll verzekerd, 020-6424800

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f

6 06

t/m 4 regels

f

8 08

t/m 5 regels

f 1011

t/m 6 regels

1 1213

t/m 7 regels

1 1415

t/m 8 regels

( 1617

t/m 9 tegels

1 1819

t/m 10 regels

1 2021

| 3 loten

|

| 2 loten

j

| l lot

1500000

Bepaal uw eigen lotnummer:

~! l X
y i v ! y] Bij elk lot
J I I X J X I voegtde
Sponsor
XiXjX
Lot 2
Loterij de
drie laatste
Lot 3
x l x i x cijfers
toe.
Ik machtig de Sponsor Loterij hierbij tot wederopzegging om per lotnummer de
inleg van ƒ 10,- voor elke trekking (13 keer per jaar) van onderstaande rekening
af te schrijven
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement op aanvraag
verkrijgbaar, tel 0900-3001400 (35 cpm) olfop wwwsponsorlofrri] nl
De loten] is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie aider
nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997
Lot l

mevrouw

Fonds Kinderhulp, code 2850

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
2o

l

. »u

SG .pocket combi latex latex • lazy
45 • damast latex 16 cm 20 cm foam

180.- 295,; 339,- '415,- 559,- "m..,190,- 309,870.-.
359,- 435,- 589,200.- 319,- 379,- 445,- 599,960',215,- 319,- • 399,- • 465,- 619,- ' '970,225,- 399,- 539,- :545.> 725,- , 1270.280,- 429.-" 539,- 605,- 809,- 13.80,300,- 459,- 579,- 645,:- ; 849,- • 1495,315,-, 489,- 599.- 665,- 889,- 1495,679,-, 765,- 1020,- -1595,;
345,- '549,380,- 599.-. 749,-, 875,- ' 11.65,-.1695,-•
255.- 390.' :-425,--679.799.-' 985,- 1315,- '1.795,-

• 99,- 160,
105,- 165;:
•110,- 175,'
'115.- 185,'
155,- 225,'
165,-'245,'
180.-' 265.
190,- 270,
200,- 305.'
. 230,-' 350,

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD
POLYETHERMATRAS S635

Naam:
Adres:

Plaatsingsdatum/data:

FABRIEKSWINKELS

IS' Ta, j ik wil kans maken op alle prijzen m de maandelijkse
trekkingen van de Sponsor Loterij plus de tienduizenden
prijzen in de wekelijkse MiljoenenBingo Dus ik bestel

De enige echte Amsterdamse
matrassenfabriek

Prijzen zijn mol. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar. Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

Postcode/Plaats:

www.sponsorloterij.nl
Ledenservice:
0900-3001400 (35 cptn)

Ervaren klusjesman voor
schilder- en timmerwerk
020-6898850 / 06-55754352

90x200x16
Telefoon:

Plaats.
(Post)banknummer
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10000,tel
Geboortedatum (dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:

.

van.f 185,-voor f 98,Papaverweg17

Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959

.Postjesweg 87
Insuilndeweg 509 :
Van Woustraal 96

Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid

Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049

Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Van Woustraat donderdag koopavond
'
•'.. 'www.pmknl .•••-.
•
.

NEDERLANDSE

LOTERIJ
WWW.SPONSORLOTERIJ.NL
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875, 1100VG Amsterdam.
|
^£

l

'fi'ivmmm mat
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GSM TOPPERS
TEGEN DE
LAAGSTE
PRIJZEN VAN
NEDERLAND!!

HUISTELEFONIE

BREEDBEELD KTV'S

CAMCORDERS

ERICSSON DECT
INCLUSIEF DIGITAAL
ANTWOORDAPPARAAT
BS 140, n u m m e r w e e r g a v e ,
50 memo's.'599 -

SONY82CM100HZSUPERPLATTEBREEDBEELDMETDPL
KV 32FS60, FD Trinitron breedbeeldbuis, 100voorkeurzenders,3D
Sound Systeem2tunersteletekst'4999

SONY DIGITALE CAMCORDER MET KLEURENSCHERM
DCRPC; Super Sleady Shot, 10X
optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm.'4730.-

379:
SIEMENS GIGA SET
TOPKLASSE Dect telefoon '599-

279.-

ERICSSON R310S
"OUTDOOR" TWV 999.

ERICSSON TOP DECT
BS120 zeer compact, uniek design,
digitaal, met afluisterbaar.'499 -

279:
• Water, stof en schokbestendig
9 Voice dailling
9 Voice answering
• Trilsignaal
• Dualband
• Tot 120 uur standby
9 Incl. games
• Leverbaar in oranje, blauw,
groen en geel

PANASONIC DECT
GSM look dect telefoon, navigatie toets, uitbreidbaar tot 6 handsets '399 -

229?
PRIJSDOORBRAAK

3499.-

PHILIPS 100 HZ SUPER
PLATTE BREEDBEELD
RealFlatBlackLme-S beeldbuis,
3D Surround Sound, 100 voorkeurzenders, Dual Screen teletekst

f Vanaf
THOMSON 70CM 100 HZ
SUPERPLATTE DESIGN
BREEDBEELD
28WF64ES, 99 voorkeurzenders,
Virtual Dolby, 5 ingebouwde luidsprekers, teletekst."3499 •

2799;

SONY 70CM 100 HZ SUPERPLATTE BREEDBEELD
KV2B, FDTrinitron breedbeeldbuis,
100 voorkeurzenders, 3D Sound
Systeem, teletekst/3999.-

2499.-

3499:

JVC DIGITALE CAMCORDER METKLEURENSCHERM
GRDVX, 5cm kleurenscherm, 10Ox
digitale zoom, Stabilizer, alstandsbedienmg.'3499.-

BCC, al 30 JAAR de LAAGSTE PRIJS, de BESTE SERVICE,
een ENORM ASSORTIMENT. GEGARANDEERD!

KIJK EN VERGELIJK...

2679.-

SONY DIGITAL 8
CAMCORDERMETSUPER
STEADY SHOT
TR7000, Digitaal opnemen op Hi-8
tape, 80x digitale zoom, Super Nightshot, Stamma voor lang filmen met
dezelfde accu, afstandsbed '2420.-

1589:
PANASONIC DIGITALE
CAMCORDER
NVDS, 400x digitale zoom, Super
Image stabilizer, inclusief afstandsbed,
acculader en kabels.'2199 -

1499.-

JVC100HZSUPERPLATTE BREEDBEELD
A V 2 B W F , 71 cm beeldbuis,
100 voorkeurzenders, teletekst

LAAGSTE PRIJS
S3 Dagelijks checken wij voor
U de prijzen, waardoor u
bij BCC nooit teveel betaaltl
BCC is een onderdeel van
een wereldwijd concern.
Zij koopt de artikelen met
honderdduizenden tegelijk <
in, waardoor de prijzen
GEGARANDEERD laag blijven.

BESTE SERVICE

53 Een enorm assortiment
A-merken.

83 De grote artikelen GRATIS bij u
thuisbezorgd (ook op zaterdag).

ef.Keuze uil- vele duizenden

83 Deskundig advies door goed
geschoolde productspecialisten.

artikelen.

r

Alle types overzichtelijk
bij elkaar gepresenteerd.

H Eigen technische dienst
ÜQ Gespreid betalen mogelijk met
het BCC PrivéPlusPlan.

JVCBREEDBEELD100 HZ
AV28WH.71 cm, Stereo, teletekst, leverbaannzilverenzwartdesign '2639 -

BEKEND VAN TV!!

1869:

SIEMENS GIGA SET
Digitale huistelefoon voor
ongekend lage prijs

PANASONIC EBGD92
TWV 999.-

PHILIPS DECT
Xalio' superieure kwaliteit '399 -

229:
D E C T MET N U M M E R WEERGAVE
575+.Goedkoopste Dect telefoon
met nummerweergave, 10 memo's, tot 250 uur standby.'299.-

® 's werelds lichtste gsm.
78 gram
9 Tot 170 uur standby
© Internet e-mail ontvangen en
versturen
9 Opneembare beltonen
® Handsfree bellen dmv ingebouwde luidspreker
• Li-ion accu
® Dualband
© Trilsignaal

219:
DECT STUNT
8200 Digitaal, met
iet afluisterbaar.'349

179.-

PHILIPS DRAADLOOS
DLOOS
foon, met
TD53 Draadloze telefoon,
metLCDLCDscherm, zeer fraai design.'249.-

9 1-9 SMS
9 4 kleuren display

139:

'icm 2-jarig Ben Vaak abonnement

DRAADTELEFOON
DON
SYDNËY- Nu met f 60,- gratis
bellen '49 95

24.95
ERICSSON T28S,
GSM TOESTEL VAN HET
JAAR, TWV 1499.-

•
•
•
•
•

Slechts 83 gram
Spraakherkenning
Trilsignaal
Dualband
Ultra dunne polymeer
accu
Incl. games
Componeer je eigen
beltonen

PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ
TXW28D; 70 cm breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, stereo, teletekst,
Dome sound Systeem inclusief afstandsbediening.
*2199.-

1579

rj/j/j.?

779:
JVCSUPERVHSHI-RSTEREO
VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC
HRS66; 6 koppen, eenvoudige
bediening, inclusief afstandsbedienmg.'899.-

1269:

NOKIA 3310
TWV 899.-

CANON STEREO Hl 8
CAMCORDER
UCX65; 440x digitale zoom,
12 digitale effecten, ingebouwde
videolamp'1539-

1099:

9
9
9
9
9
9

Tot 260 uur standby
133 gram
Trilsignaal
Incl. 4 games
Mobiel chattenü
Meerdere SMS berichten
gelijktijdig versturen!!
9 Dualband

469.-

SAMSUNG HI-FI STEREO
VIDEORECORDER
SV63X, 4 koppen, eenvoudige
bediening, On Screen Display,
2 scartaansluitingen, afstandsbediening '769 -

*icm 2-jarig Ben Regelmatig a bon n
ment

389.-

PHILIPSVIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC
VR1652kcppen,ind afstandsbed V45-

SIEMENS M35I
"OUTDOOR" TWV 899.-

339.-

PANASONIC VIDEORECORDERMETSHOWVIEWENPDC
NVSD240,2 koppen, eenvoudige
bediening, 2 scartaansluitingen,
inclusief afstandsbediening '599.-

329:

• Water, schok en stofbestendig
• W@p (mobiel internetten)
9 Dualband
9 Tot T 80 uur standby
9 125 gram
• DJ sounds!!
• Trilsignaal
• Leverbaar in grijs en geel
"km 2-jarig Ben Regelmatig abonnement

PROLINE HI-FI STEREO
V I D E O R E C O R D E R MET
SHOWVIEW EN PDC
GVN9500,4 koppen, eenvoudige
bediening, scartaansluitmg, mcl
afstandsbediening '479 -

349.-

SAMSUNGVIDEORECORDER
3RECORDER
SV223lnclusiefafstandsbed
andsbed '369'369 -

239:
STUNT! VHS-HQ
HQ VIDEO
Mst afstandbediening
nng

PANASONIC
DIGITALE
CAMCORDER

PrlvéPlus
Plan

NVDS; 400x digitale
zoom, Super Image
Stabilizer, digitale
opname en weergave effecten, lader
voor 2 accu's en
afstandsbediening.'2199.-

879:
DVD SPELERS
SONY DVD SPELER MET
DOLBY AC3 DECODER
DVPS525, Geschikt voor DVD,
audio- en video CD, mcl. afstandsbedienmg '1399.-

979:
JVC DVD SPELER MET
DOLBY AC3 DECODER
XVD701; Digital Cinema Sound,
perfect stilstaand beeld, mcl. afstandsbedienmg '1660.-

koop nu, betaal over eenjaar

gratis thuisbezorgd
PHILIPS 70 CM BREEDBEELD STEREO KLEURENTELEVISIE
28PW63; Ultra Flat BlackLine-S beeldbuis, 100 voorkeurzenders, On Screen
Display, 2 scartaansluitingen, teletekst en afstandsbediening.*l599.-

KLEUREN TV'S
PHILIPS 100 HZ STEREO KTV
PT820,63cm, Blacküne-S, stereo,
TXT'2795-

1489.-

SONY63CM STEREO KTV
KV25,63cm SuperTnnitron beeldbuis, teletekst."! 399-

989:

SONY DVD SPEUR
DVPS325;Gescfciktvoor
DVD, audlo- en video CD,
superieure beeldkwaliteit,
standaard- en breedbeeldweergave mogelijk, incl.
afstandsbediening."! 770.PHILIPS DVD SPELER
DVD710;Studiokwahteit '1499.-

589:

JVC MICRO
COMPONENT
SYSTEEM
UXT; Compact audiosysteem
met Cd-speler, digitale tuner
metvoorkeuzestations, fraaie
vormgeving, compacte luidsprekers en afstandsbediening.*499.-

enorme keuze
SONY TOPMODEL CD-COMBO MET
AFSTANDSBEDIENING
CFD-S47; Digitale tuner, 30 voorkeuzezenders, Front
Loading CD-tray, Megabass, verlicht LCD display
cassettedeck met CD synchro, hoog vermogen.'410.-

PIONEER DVD SPELER
DV515; Geschikt voor DVD, audioen video CD, superieure beeldkwaliteit, mcl. afstandsbed. '1770.-

NVHD640; 4 koppen, eenvoudige bediening, inclusief
afstandsbediening. *749.SONY HI-FI STEREO
VIDEORECORDER
SLVSE60, 4 koppen, eenvoudig
te programmeren, On Screen
Display, scartaansluitmg en
afstandsbediening '769 -

BCC

SONY 8 MM TRAVELLER
TR4; '1330.-

1069;

1029:

a

Heeft u een vraag of een
probleem: bel ons Call Center!

PHILIPS BREEDBEELD
REEDBEELD
24PW,61cm Ultra
ra Flat Blacküne
beeldbuis, stereo,
),teletekst.'1695.teletekst.'1695.-

*icm 2-jarig Ben Vaak abonnement

PANASONIC HI-FI STEREO
VIDEORECORDER MET
PDC EN SHOWVIEW

CCDTRV6; 6,5 cm kleurenscherm, 80x digitale zoom,
Nightshot, Steady Shot,
afstandsbediening. *2200.x_
j

15/9?

SONY 72CM STEREO KTV
KV29X;SuperTnmtron beeldbuis,
100 voorkeurzenders, afstandsbediemng,TXT.'1S99-

O

Extra garantie voor 3 of 5 jaar
met het BCC PrivéGarantiePlan

•

JVC BREEDBEELD
28WT2;71 cm Blacküne Super Flat
beeldbuis, stereo, teletekst '1699.-

VIDEORECORDERS
PHILIPSSUPER VHS HI-FI
STEREO
VR1000,4 koppen, Showview en PDC,
mol. afstandsbediening.'1099 -

D
SONY Hl 8 CAMCORDER
MET LCD KLEURENSCHERM

PHILIPSBREEDBEELD100HZ
PW8504,Grootbeeld, HiFi-stereo,
teletekst '2245.-

SONY SUPERPLATTE
BREEDBEELD
KV2BFX2.71 cm FD Trinitron beeldbuis, 60 watt totaal vermogen, teleleksl en afstandsbediening '2799 -

3 Altijd bij u een BCC winkel
in de buurt!

"*w.

2389.-

'icm 2-jarig Ben Vaak abonnement

ENORM ASSORTIMENT

INDESIT
KOELVRIESCOMBINATIE

DV&SOfTWMÏ

314 liter inhoud 98 liter vries.
Koeler met verstelbare draagroosters. Automatische ontdooiing
en vriezer met 3 laden.'999.-

D
PHILIPS 70CM STEREO
KLEURENTELEVISIE
28PT4;Blackline-D Flatsquare beeldbuis, 80 voorkeurzenders, teletekst en
afstandsbediening."1545.PANASONIC63CMSTEREOKTV
TX25,Quintnxbeeldbuis,100voorkeur2efTders.leleteksl.ind afstandsbed '1199.-

PHILIPS STEREO GROOTBEELD 51 CM KTV/VIDEO
25PV720,63cm beeldbuis, 2 tuners,
Showview, PDC, teletekst.'1999.-

789:
SAMSUNG 55CM STEREO
KTV TELETEKST
CX53, Black Standaard beeldbuis,
100 voorkeurzenders * 829.-

ARISTONA51CMKTVMET
70 voorkeuzezenders, Off. Ned
Philips garantie. '745 -

SAMSUNG51CMKTV
CB20S.100 voorkeuzezenders.'659.-

Ifrifrr

3o9?

SHARP PORTABLE KTV
37GQ,37cm, mcl. afstandsbed '399.-

ri/:wy

Zo9r

PORTBALE KTV
37cm, incl. afstandsbediening.

PTijfc
IJ:lfef

ARISTONA 51 CM KTV/
VIDEO MET 2 TUNERS
51TR427;Showview, PDC,
teletekst 2 tuners.*1295.-

SIEMENS CONDENSDROGER
Grote vulopening, RVS trommel, kreukbeveiliging
en toets voor tere weefsels .*l 498.-

SAMSUNG 51 CM KTV/VIDEO
TVP5050;2 tuners, 2 koppen.'989 •

ARISTONA 37CM KTV/VIDEO
TR127,Showview, Olf. Ned. Philips garantie.'945.-

ÓCQ
£Q97

239:

MOULINEX
COMBI MAGNETRON

^BETAALGEMAK^
e koopl per maand

t betaalt per minuut

&M
vrij
(ïw^fl

Ben
som

ttKf
tiitlmast

fo,-

30 mm.

75 mm.

vont f 20,

voor | 30

ITANOMKO

f 0,67

0,40

10,75

Ben
vaak

SM'
ettn

150 mm. 300 mm.
voor 1 45 mot 1 75,

r o,3D

(0,25

Ben

zakelijk

BIJ BCC

360 mm
mor 1 76 60
(eicl BTW)

900 w a t t magnetron
vermogen, 27 liter inhoud,
grill en heteluchtoven.
Alles apart maar ook
gecombineerd te gebruiken.'859.-

SONY HIFI STEREO
VIDEORECORDER

t 0.21
(«ttl tTW)

Piek tdatUT»r

f 0,95 en f 0.35
' PieMIjden njn van mianfay. t/m vrijdag van 8 tot 19 uur
Piek- en dattarieven (tlrJen v i htt moment dat )e conüct hebt
Beltegoedbonoen verkrijgbaar voort 25.-, 1 40 en f 80.-

Voor aanvraag vereist: geldig legitimatiebewi|s en
bankafschnft zonder bedragen (niet ouder dan l maand]

(M wtoattt
CMtH MOtKlB»».

•UinnM*

*«•oomtti

De Best Cuslomer Card Een kaart
waarmee u, conform uw persoonli|ke wensen, uw nieuwste aankoop
kunt betalen Zo kunt u, naast uiteraard de contante betaling, kiezen
uit maar liefst
4 vormen van betaalgemak
1 op rekening Kopen
2 uitgesteld betalen
3 doorlopend krediet
4 het BCC PrivePlusPlan
Een uitgebreide brochure ligt voor
V
u klaar in de winkel'
J

SLVSE6; 4 kappen, Super
Trilogie, scartaansluiting,
inclusief afstandsbediening.*769.-

449.-

PHILIPS 1200 WATT STOFZUIGER
Mechanisch regelbare zuigkracht, metalen zuigbuizen,
5 voudig filter systeem en automatisch oprolsnoer.' 199.-

LAAGSTE

UNIEKE PRIJSGARANTIE;
: BCCbltdtuzwartoQWItdt
laagslt priJsgtrantiT Vraag
mar dt yoorw»rden bij uw

.GRATIS THUISBEZORGEN;'
D* mitste grote artikelen
• wordin vin dinsdag t/m •
zaterdag gratis en sntl bij u .
thuisbezorgd, In bedrijf
gesteld en/of Ingesteld.

CALL CENTER:
DE Helpdesk voor al
yen, tips en het melden van
storingen aan uw apparatuur
, 020-6556400.

' ' ' MILIEU:
PRIVÉGARANTIEPLAN
BCC neem t; uw oude appaEt n full serviceplan
rait met en zorgt ervoor dat
waarmw allt dtfocttn, al»
dll mllieuvricndtli}k wordt •
ovvolg van
nrwtrkt Ook BCC houdt van , fabricage- «n/of materiaal: e«n schoon
~ fouten, voor 3 of 5 jaar zijn
tn Itefbaar Ntdertand.
ifgtdtkt.

BREED

l f (GEN TD

HuSSwiH

i

pUSOCTMNTJ

|

BREED ASSORTIMENT:
BCC bltdt u etn ongtktnd
bretd «n diep issortimtnl
aan vaa de grot*
topmerkin.' , '

EIGEN TECHNISCHE DIENST:
Ons tlgcn personttl «chrijft • hit btgrip servlct nog met
' .
een grote S! .
: •
.
• •
• •

BCC KIANTENKAART:
* •. Vraag dé gratis
Best Customer Card
en profiteer mee van
grandioos voordeel.

DESKUNDIG PERSONEEL:
j

•o

••-- ' - - -

. iedere.dag deskundig
te woord te kunnen staan.'

. GROUP:
Dal betekent voor u: nog
. meer zekerheid én nog me
-voordeel! BCC Is hierdoor in .
. stast om: een nog betere service te leveren! een'nog lagere phja te ble
• gericht

,**!

AFBEELDINGEN iomj itti AFWIJKEND / prijswijzigingen en zettouKn voorbehouden.
'All* prl)z«n «xclusltl wtttclijk» verwljdtrlngs bljdragt. Voor mnr inlormstl» vraag uw verkoper.

PACKARD BELL MULTIMEDIA COMPUTER
• Intel pentium III733 Mhz
•64 MB intern geheugen
• IS GB harddisk
•DVD-speler
•Interne cd-rewriter (8x4x32)
•56k modem
• l 7 inch monitor
•Windows 98 + veel software
'3999.-

SOLARIUM

Opvouwbare ;
Sunmobll
:
metHPA*
CLEO lampen.
*1799,- '

a

AEG 1700 WATT

D'
WHIRLPOOL COMBI
900 Watt, digitale bedlenlng, Quartzgrlll, hete
lucht en met JETDEFROST
ontdooit u tot 85% sneller
*799.-

MIELE T 300 TOEREN
Topklasse, zeer
gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing.

•2799.BOSCH 1400TOEREN

SHARP COMBI
900 Watt, 26 liter, digitale bediening,
grill en hetelucht '699.-

Regelbare centrifuge, elektronische
programma besturing en Energieklasse A.'2099.-

469:
SAMSUNG COMBI
MBI
Perfect scheerresultaat.eenvoudig en hygiënisch onder
^de kraan te reinigen/279.-^,

BRAUN SCHEERAPPARAAT
InterFace met tondeuse.*169.-

900 Watt, SOIiter, digitale bedienmg met grill en hete
lucht/699,!telucht.'699,-

429:

BOOWatt, digitale bediening,
Jienmg, QuarteQuartzgrill, 20 liter. '369.-

Superdun scheerblad en afneembaar scheerhoofd."69.-

47.50

269.-

Vrije temperatuurkeuze, spoelstop en snel programma.
EnergieklasseA. *1599.-

#

189.-

999:

ZANUSSI1400 TOEREN
Regelfaare centrifuge, snel programma, halve lading toets.
Energieklasse A/1399.-

#

WHIRLPOOL BOOWATT
JOWATT

Digitale bediening,
ig, 16 liter,
ontdooi automaat. '519.•519.-

1249;

989;

AEG 1000TOEREN

RVS trommel en kuip, spoelstop
en kort programma."1449.-

GOLDSTAR 700JWATT
WATT

899;

draaiplaleau.
17 liter, 5 standen, draaiplateau.
'229.-

önmöi"
<-;
Stop'nQo'
,|!

149.-

tjrner,2$)>el»' '|
heden,
!
Nu met extra
l
body. "199.f

733 MHZ
DVD-SPELER

1479:
SONY DESIGN MINI
HI-FI SYSTEEM

CD-REWRITER

399.ATT
259./ATT

STRDB725, Dolby Pro-logic
Receiver, 5 x 70 Watt. '1110-

699:

PHILIPS 1400 WATT

ire zuigkracht,
Elektronisch regelbare
metalen zuigbuizeni en
enrolsnoer.
rolsnoer.

189-

ENKELE MEEGELEVERDE
SOFTWARETITELS:

PACKARD BELL NOTEBOOK
•
•
•
«
•
•
•

SIEMENS 1300 WATT

Metalen buizen, elektronisch
jktromsch regelbare zuigkracht.'298
•298--

169;

PHILIPS 1200 WATT
/ATT

Metalen zuigbuizeni 55 voudig
voudig filfilter systeem en oprolsnoer.*199
>lsnoer.'199 -

Amd K 450 Mhz processor
32 MB intern geheugen
12.1 HPA scherm
6 GB harddisk
24x interne td-rom speler
intern 56k modem
Windows 98
*3495.-

WORD 2000
WORKS 2000
AND ROUTE
MICROSOFT MONEY 2000
DE GROTE ENCYCLOPEDIE l W
NORTON ANTIVIRUS 2000
GRATIS INTERNETSOFTWARE

139.-

D

Wassen en drogen m 1 machine,
1000toeren."1549.-

869;

INBOUW VAATWASSER

PHILIPS
STOOMSTRIJKIJZER

Volledig mtergreerbaar, 4 programma's en aquastop.'1299.-

Geschikt voor gewoon
leidingwater, sproeier en
beveiligd tegen
oververhitting. *69.-

MOULINEX STRIJKIJZER
Regelbare thermostaat en
sproeier.*65.-

849;

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie lampjes
*899.-

499;
INBOUW GASKOOKPLAAT

669;

BOSCH BOVENLADER

1000 toeren, spoelstop kort programmazeereenvoudige bediening '1749.-

999;

WHIRLPOOL BOVENLADER
Regelbare centrifuge van O tot 1200
toeren, 1/2 lading en eco toets.
Energie klasse A."1599.-

#

929;

Metvonkontsteking. "499.-

AVP4.DPL receivermcl centeren surroundluidspreker ' 799 •

FWR; Neem je eigen Cd's
op!, 2 x 100 Watt vermogen, 3CD wisselaar, 3-weg
speaker *1220.-

529:

IMP5;TOPKLASSEi Losse componenten, 40 Watt, Cd-speler,
3-weg boxen '1299 -

999;
SONY PRO-LOGIC MINISET
RXD1 0, 200 Watt, digitale tuner,
CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
afstandbediening '1440 -

779:
JVC PRO-LOGIC MINISET
MXJ75, RDS-tuner, CD-wisselaar,
5 luidsprekers, afstandbed '1099-

749:
SONY MINISET
MHCBX2, 2x50 Watt, 3 CD-wisselaar, 2-weg tjoxen "660 -

TECHNICS DTS 5.1
RECEIVER
SA-DX9. 5x100 watt, Dolby
Digital en Digital Theatre
Sound, Subwoofer out.
*1099.-

SONY PRO-LOGIC KIT
CR235; DPL-receiver mcl cenler- en surroundluidsprekers '720 -

499:

489:
JVC MINI SYSTEEM
ZEER VEEL SOFTWARE!

FUJITSU-SIEMENS
NOTEBOOK

" , •'

Vrije temperatuur keuze en halve
lading toets. Energieklasse A.'979.-

WAS/DROOG COMBINATIE

PHILIPS MINISYSTEEM
METCD-RECORDER

PIONEER PRO-LOGIC KIT

TECHNICS MINISET

BOSCH 1200 WATT
ATT

INDESIT 1200 TOEREN

3 programma's, tiptoets
bediening en aquastop.
*1599.-

999;

SONY QS TOPKLASSE
RECEIVER

Regelbare centrifuge, snel
programma en halve was
toets. Energieklasse A.
*1379.-

#

SCS1 35, Actieve Subwoofer 200
Watt, 4 Satellietspeakers en Center'1360.-

789;

Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-lilter."429.19.-

129-

BOSCH INBOUW
VAATWASSER

1779r
JBL HOME CINEMA
SOUND SYSTEM

MIELE 1400 WATT

WH1RLPOOL1200 TOEREN

HUISHOUDELIJK

DavSSOO, DVD, Dolby Digital en
DTS 5 1 , subwoofer met 5 satellieten, luner met 30 presels '2200 -

VSXB, Dolby Digitaal en DTS 5
1 Receiver, 5 x 60 Watt '1070 -

a
D-

45;

MHCNX3AV. Dolby Pro Logic , 5CD
wisselaar, mcl 5 speakers '1760.-

SONY DVD CINEMA
SYSTEM

PIONEER DTS 5.1
RECEIVER

KOEL/VRIESCOMBI

PHILIPS-JORDAN

IMPACT7; losse componenten,
AC3 voorbereid, 5CD wisselaar. •1699-

Metalen zuigbuizen, div. hulpstukken en oprolsnoer '549.-

INBOUW APPARATUUR

Oplaadbare elektrische tandenbprstel met Active Tip."79.-

TECHNICSHOME
THEATRE PRO-LOGIC

1289?

lichtgewicht buizen
in en oproloprolsnoer.'249.-

D

HOME THEATER

PENTIUM III

NILFISK 1400 WATT

BAUKNECHT 1200 TOEREN

SAMSUNG GRILLCOMBI
ILLCOMBI

89;

PHILIPS LADYSHAVE

#

1700 Watt, telescopische
zuigbuizen en electronische zuigkracht regeling.
Air-Clean-filter. *429.-

AUDIOSYSTEMEN

nc. '
"HJaOxa®

AEG KOEL/VRIES
244 liter inhoud, 3 ruime
vriesladen en 3 legplateaus
van onbreekbaarglas.
*1199.-

MIELE KOEL/VRIES

230 liter inhoud, 2 vriesladen,
Sdraagplateaus van glas.' 1599.-

lifrM

{*\

97 9?

WORD 2000
WORKS 2000
PICTURE IT 2000
| EHCARTA GROTE WERELDATIAS 2000
AUTOROUTE EXPRESS EUROPA 2000
AGE OF EMPIRESI1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• interne cd-rewriter
• 4x4*3!*
uidelijke software

BOSCH KOEL/VRIES

tm

389:
JVC DPL RECEIVER
4x50 Walt RDS-tuner '749

*1099.-

PHILIPS CD-REWRITER

231 liter inhoud, 2 vriesladen,
Energieklasse A.*1248.-

#799-

•m-

• ^j ^^ •

399:
De 'finishing touch' voor elke
Surround sef'440.-

UXV9, receiver, CD met
verticaal laadsysteem, MD
recorder, 2-weg luidsprekers, afstandsbediening.

o99?

FR735,Pro-Logic receiver, afstandsbedienmg '595 -

SONY SUBWOOFER

JVC DESIGN MICRO
SYSTEEM

295 liter inhoud, 3 vriesladen,
Energieklasse A.*1749.-

p*\i££y

449:

AMD 500 Mhz processor
64 MB intern geheugen
l 2.1 TFT scherm
5 GB harddisk
interne 24x speed cd-rom speler
56lc intern modem
ingebouwde stereospeakers
Windows 98
inclusief internel- en anlivirus
software
•3999.-

WHIRLPOOL KOEL/VRIES

ijwi^

MXJ10, 2x60 Watt, 3 CD-wisselaar, boxen, afstandbed '599 -

PHILIPS DOLBY
SURROUND

SONY 10 CD
AUTORADIOCOMBI

RDS radiocassette + 10CD-wisselaar.'7BO -

549:

SONY AUTO-RADIO

JVCMICROSETTOP

UXT55, Ultra Compact Design '494 -

CDX4260, digitale tuner, CDspeler, afn front "640 -

345:

359:
SONYMICROSET
PMC, compleet, mcl afstandbedienmg.'440 -

ZANUSSI KOEL/VRIES
230 liter inhoud, waarvan 60 liter
vries.*849 -

289:
HI-FI COMPONENTEN
BOSE ACOUSTIMASS 3

PHILIPS KOFFIEZETTER

Zeer kleine speakers met module voor de laagweergave, stereo
m de gehele woonruimte
798ï

Met unieke onbreekbare
RVS thermoskan
3-15 kopjes. *199.-

SIEMENS10 KOPS
KOFFIEZETTER
Zwenkfilleren druppelstop.*68.-

Ijffiül

39-95

ETNA RVS SCHOUW
WASEMKAP
Hoog vermogen en
uitwasbaar-filter

*495.-

Grote vulopening, RVS
trommel en toets voor tere
weefsels *1449.-

MIELEWASDROGER

1249.-

AEG CONDENSDROGER
1

Geen afvoer nodig 8 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voertere weefsel.*999.-

TEFAL SNOERLOZE
WATERKOKER

1099;

Veiligheidsdeksel en
.automatische afslag. *79.-^

ZANUSSI
CONDENSDROGER

SNOERLOZE WATERKOKER

ATAG FORNUIS
Met elektrische oven, grill
en vonkontsteking.
*1450.-

749;
CONDENSDROGER

MOULINEX FRITEUSE

NOVA FRITEUSE
Inhoud2,5 liter, aluminium binnenpan,
ki|kglas,limer,fillerdeksel.'149.95

Fraai RVS Gas-elektro fornuis
met grill, glazen sierdeksel en
gratis vonkontsteker."799.-

Gaspven met dubbele glasdeuren
gratis vonkontsteker."547.-

185 liter inhoud waarvan
54 liter vries. •
Energieklasse A.*899.-

ELEKTRISCHE KOOKPLAAT

VAATWASSERS

329.-

ELEKTRISCHE DEKEN
2 warmtestanden en
KEMA-keur.*69.95

TURBO CONVECTORKACHEL

l DEURS KOELKASTEN
LEXMARK Z51 PRINTER
• 1200x1200 dpi fotoprinter
• Print tot 10 ppm in kleur en 5 ppm in zwart
• Accufeed systeem voor probleemloos papier
invoeren
• USB- en parallelle aansluiting
• l jaar on-site garantie
'395.-

Veiligheidsthermostaat, 2 standen,
2000Watt."149.-

89;

l

ETNA WASEMKAP

3-standen en vetfilter.'295.295.-

89;

130 liter Inhoud waarvan
13 liter vries, verstelbare
glazen plateaus
Energieklasse A. *899.-

SONY QS MINI DISC
JB920,TOPKLASS£i Digitaal opnemen en afspeleni'1110 -

EX120, RDS tuner, 120 Watt, afslandsbedienmg '549 -

CANON BJC 2100 • CANON BJC3000
PRINTER
•
PRINTER

379:
New Class A versterker '429 -

329:
SONYDUBBELDECK

289:
PHILIPS CD-SPELER
CD7, Shuffle play '300 -

MIELE VAATWASSER

• Tol S ppm
l Image optimiser techniek
• USB- en parallelle aansluiting. *249.-

569.BCC CALL CENTER

§\ Consumenten Helpdesk voor informatie en advies,:
^/Tevens melden van storingen lan kleurentelevisie en
* ft*>A L-K O H H A A
groot huishoudelijke apparatuur
;, .

UzO-65ö4400 WAANDAGl/M VRJJDA6 08.00 TOT 16.00 UUR

SONYCD-COMPO
CFDV21; Radiocassette +CDspeler, compact model '300 -

179:
PHILIPS CD-COMPO
AZ100, Stereo, Dynamic Bass
Boost '230 -

169:
PROLINE CD-COMPO + AB
CD620S, stereo, afstandsbedienmg "199 -

119:
PHILIPS PORT. CASSETTE

Stereo radio-cassettespeler, FM
en M W, Dynamic Bass Boost '55 -

• 1440 dpi fotoprinter
• 9 ppm / gescheiden inktcortridges • USB en parallelle aansluiting. *349.-

loloprinter 9 1200 dpi
• max 8 ppm
• USB en parallelle
aansluiting *399.-

• Fotoprinter
• 1440 dpi
• USB en parallelle aansluiting '499.-

• All-in-one apparaat
• Scannen/ kopieren en
printen! '749.-

17.50

FEESTKNALLER!
Het meest compacte
luidsprekersysteem dat
zo goed als onzichtbaar te
plaatsen is. Verkrijgbaar in
witte of zwarte uitvoering.
Kom langs en overtuig uzelf!

FRIGIDAIRE,VRIESKIST

159 liter inhoud, EnergieklasseA

469:

INDESIT VRIESKAST

399;

Stereo In-ear Phone '45 -

BOSE ACOUSTIMASS 3
LUIDSPREKERSYSTEEM

4 ruime vriesladen,
12 kg invriescapaciteit.
•829.-

Svoorvnesvakkenen 1 uitneembare
lade 10kg mvnescapaciteif699,-

35:
SENNHEISER
HOOFDTELEFOON

219:

MICROSOFT
FORCEFEEDBACK
RACESTUUR

ZANUSSI VRIESKAST

749.- m

4 programma's, 2 temperaturen.
temperaturen
•899.-

MZE; draagbare
Mini-Disc speler,
oplaadbaar. *500.-

W305. dubbel casseltedeck "330 -

6 Programma's, 3 temperaturen
en unieke bestekschuiflade."2099.-

ZANUSSI VAATWASSER
[WASSER

SONYMD-SPELER

TECHNICS 2X40 WATT

laagste prijsgarantie

2 programma's en 4 sproemiveaus.*1149.-

n
D

699:

399:

BOSCH VAATWASSER

#) Na aftrek energiepremiel

v

r-frHj.-w»

TECHNICS RECEIVER

4 programma's, 3 temperaturen, aquastop en timer.
Energieklasse A.*1649.-

BOSCH VAATWASSER

#769.-

PHILIPSCD-RECORDER

Je eigen Cd's maken wordt nu wel
heel erg makkelijk en goedkoopi-995.-

STRDE1, 2x60 Watt, afstandsbedienmg '500.-

*269.

a
Q

1249;

Vrije temperatuur
keuze, regelbare centrifuge,
korlprogramma
enspoelstop.*1399.-

TLX; 3-weg bassreflex
systeem, belastbaar tot
150 Watt. *449.-

SONY RECEIVER RDS

BAUKNECHT VAATWASSER

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

JBL ZUIL LUIDSPREKER

CDPXB, TOPKLASSE' Cd-spelermetafstandsbedienmq "690 -

BAUKNECHT KOELKAST

122 liter inhoud Energieklasse A*499.-

4 programma's, 2 temperaturen en
Thermodry droogsysteem EnergieklasseA"1699.-

129:

r.T«mj;W*
599:
SONY QS CD-SPELER

EXQUISIT KOELKAST

299

179;

deskundig advies

439;

BOSCH KOELKAST

INDESIT KOOKPLAAT

4 pits met 2 delige branders en
gratis vonkontsteker.

Shuffle play en repeat '200.-

per sluk

3 sterren vriesvak, automatische
ontdoonng. EnergieklasseA. "999.-

ETNA RVS KOOKPLAAT

D

PHILIPS DISCMAN

187 liter inhoud waarvan 42 liter
vries. Energie klasse A."849.
#

2-delige pannendragers en glazensierdeksel en vonkontsteking "499.-

4x35 Watt, autoreverse cassettedeck, afn frontpaneel '336.-

179:

749;

INDESIT WASDROGER

2normaleen2snel kookplaten "490.-

189:
JVC AUTORADIO

SONY ESP2 DISCMAN

#'

549;
379;

RC; autoradio-cassette, "290 -

DE, Elektromc Shock Protection,
inclusief hoofdtelefoon, 22 nrs
programmeerbaar "300 -

140 minuten timer en toets voor
tere weefsels.*949.-

379:

PHILIPS AUTORADIO

PERSONAL AUDIO

270 liter inhoud waarvan 54 liter
vries Energieklasse A'1249.-

599;

120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur *599.-

KDS653R;4x3SWatt,
dig. tuner, RDS,
afn. front.
*499.-

199:

MIELE KOELKAST

BAUKNECHT DROGER

649;

IGNIS FORNUIS

BOSCH KOELKAST

150 minuten timer en toets voor
tere weefsels "899.-

ETNA RVS FORNUIS

399:

• Mobiele orgonizer
• Eenvoudig bijhouden van adressen
en contacten
• Touch screen
• 8 MB geheugen
• Infrarood functie
*Eenvoudige synchronisatie met pc

WHIRLPOOL KOELKAST

Ruime vulopening, RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
tere weefsels. *1299.-

Watermveau-mdicatoren droogkookbeveiligmg."49.-

Met filterdeksel, lift en uitneembare binnenpan, dus
makkelijk schoon te te
maken. *239.-

SW1 90, Passieve Subwoofer met
2 Satellietspeakers, 220 Watt "699 -

PSION REVO (UK)
11 elektronisch gestuurde programma'szeergebruikersvnendelijke
Novotronic besturing. "1799.-

29.95

JAMO SUBWOOFER +
SATELLIETSPEAKERS

BOSCH CONDEHSDR06ER

JVC AUTORADIO CD

I 600 dpi/36 bits kleuren
• USB aansluiting
•249.- v

laagste prijsgarantie
• Rocestuur met 8 programeerbare knoppen. *399.-

• Bestuur je games door
middle van de bewegingen
van je hoofd! • Werkt tevens via stembesturing.
•299.-

AMSTELVEEN
Bankrashof 2 - 4
Winkelcentrum "Bankras"

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerplein 279
Wihkelcentrum "Boven 't IJ'

BADHOEVEDORP
Nieuwe Meerdijk 40 - 41
Superstore 2 verdiepingen

AMSTERDAM ZUID-OOST
Bijlmerplein 995
Winkelce

I 3-knops snoerloze muis
met scroll-functie.
•49.95

AMSTERDAM WEST
Osdorpplein 138
Winkelcentrum "Osdorp"
AMSTERDAM OOST
Linnaeusstraat 20

• Digitale PC-videocamera
met loom- en snapshotknop • USB aansluiting.
•129.-

V
.

798.-

23 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

ALKMAAR - AMERSFOORT - AMSTELVEEN
_ ., AMSTERDAM j. BADHOEVEDORP.,..BEV£RWJJK
DEN HAAG - DELFT • DEVENTER - HAARLEM
HILVERSUM • LBDSCHENDAM r MAARSSENBROEK
. UTRECHT.- VEENENDAAL - ZAANDAM - ZEIST

OPENINGSTIJD
maandagmiddag V . .
dinsdag t/m vrijdag.
.zaterdag. ... . . .t. ..... ,
KOOPAVONDEN
Badhotvedqrp vrijdag. . i
bvtrigj* filialen donderdag

. 13.00 tot 18.00 uur

. 09.30 tot 18.00'uur
; 09.30 :tot 1.7.00Juur
.19.00 tot 21.00 uur
.09.30. tot 21.00: uur

woensdag 22 november 2000
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Gasthuisplein 10 - Zandvoort -Tel. 023-571 46 38
De kleine kaart is verkrijgbaar van 12.00 tot 17.00 uur
Belegde broodjes:
Jonge kaas
Oude kaas
Ham
Gebakken ei
Ei/Tomaat
Kroket (Kwekkenboom)
Ossenworst
Bal (huisgemaakt)

4,00
4,75
4,75
3,25
4,25
5,25
5,25
6,50

Tosties:
Ham/Kaas
Kaas/Ossenworst
Kaas/Tomaat
Hawaii
Pizza

4,50
4,75
4,50
5,50
5,50

KAREL DOORMANSTRAAT10/1

DE RUYTERSTRAAT 102

BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/504 ZANDVOORT

STATIONSPLEIN15/9

Op de 1"" verdieping gelegen zeer modern 3-kamerappartement met uitzicht op zee.

Geheel gerenoveerd appartement (v.h. 4 kamers)
op vierde, tevens hoogste verdieping met
fantastisch uitzicht op strand en over zee.

Drie-kamerappartement op de 5de verdieping met
schitterend zeezicht!

Fraai drie-kamer-hoek-appartement vlakbij zee en
station gelegen in gebouw met lift.

INDELING:
Entee/hal met kastenwand, pantry, toilet, badkamer
met douche en wastafel, woonkamer met balkon,
ruime slaapkamer zeezijde met vaste kasten, ruime
slaapkamer landzijde met balkon

INDELING:
Entree/hal, toilet, ruime living (6.90 x 5.50) met
zonnebalkon (15 nf), open keuken met inbouwapparatuur, bijkeuken, 1 slaapkamer (3.0 x 4.30)
en 1 slaapkamer (4.30 x 2.40), badkamer met
douche, bad en dubbele wastafel.

• Gedeeltelijk voorzien van dubbel glas.
• Kwartaalbijdrage aan de WE ƒ 2.705,- inclusief
alle bijdragen (ook stookkosten en water).
Alleen elektra via eigen meters.
• Eventueel GARAGE te koop: ƒ 59.000,-

• Eigen c.v. installatie.
• Parkeerplaats in de parkeerkelder.
• Video-door-entry systeem.
• Servicekosten ƒ 302,- per maand incl. water.

INDELING:
Open hal/woonkamer, eetkamer, moderne keuken
2 ruime slaapkamers, 2 badkamers.
Berging op de begane grond.

Uitsmijter: Kaas/Ham of Spek
Ham en Kaas
Omelet: Kaas of Ham

INDELING:
Entree/hal met garderobe, royale L-vormige living
met open haard en ruim balkon op het zuidwesten,
open keuken met apparatuur, grote slaapkamer
(v.h. 2 kamers) met veel vaste kastruimte, luxe
badkamer met bad, toilet en wastafel (marmer)

Rondom kunststof kozijnen.
Zeer moderne flat.
C.V. combi HR ketel.
Vloerverwarming door de hele flat.
Eventueel GARAGE te koop: ƒ 50.000,-

Specialiteiten:
Waldcorn bol met brie, honing en walnoot (uit de oven)
Ciabatta met carpaccio, pesto, sla en pijnboompitten
Stokje gerookte kip, tomaat, en Guacamole
Wrap met kalkoenfilet, Guacamole, creme-fraiche en sla
Club-sandwich met kalkoenfilet, sla, tomaat, komkommer,
spek en mayonaise
Stokje kip diablo (hete kip)
Stokje toscane met kaas, salami, ui, tomaat (uit de oven)
Caesar salade
Tomatensoep
Kaassoep

9,50
11,00
8,50
9,25

• Hele appartement voorzien van marmeren vloeren
• Kunststof ramen en dubbele beglazing
• Servicekosten f 395,- per maand
Incl. voorschot stookkosten

10,25
8,50
9,50
15,00
7,50
9,50

Vraagprijs: ƒ 339.000-

8,50
9,50
DR. C.A. GERKESTRAAT 117

DR. C. A. GERKESTRAAT 45 RD

ZANDVOORT

ZANDVOORT

Halfvrijstaand woonhuis met voortuin en diepe
achtertuin

Verrassend royaal
bqvenhuis op goede locatie
(circa 125 m1). Dit object is in de afgelopen 2 jaar
vrijwel geheel gerenoveerd.

INDELING:
Beg.grond: entree/vestibule met garderobe, gang
met toilet, kelderkast, dqorzonkamer met schuifpui
naar achtertuin, ruime uitgebouwde keuken.
1 e verd.: overloop, nette badkamer met douche en
toilet, 3 slaapkamers, balkon.
2e verd.: zolderberging, 2 kamers, c.v. opstelling.

INDELING:
Entree, trap naar 1ste verdieping, gang, grote
woonkamer met open haard, royale luxe badkamer
met hoekwhirlpool, stoom/douchecabine, wastafelmeubel en toilet, nette keuken.
Trap naar de 2de verdieping: overloop,
2 slaapkamers, zeer ruime ouderslaapkamer.

• Royale oprit met garage
• Ruime schuur
• Gedeeltelijke kunststof kozijnen met dubbel glas.
• C.v. gas
• Grondopp.: 256 m2
• Transport notaris verkoper

Heb je op woensdagmiddag een
uurtje tijd?

Vraagprijs: ƒ 545.000,-

WORDT HET VOOR U OP
5 DECEMBER EEN CHOCOLADELETTER OF EEN EIGEN HUIS?

Pannenkoeken:
Naturel (suiker en stroop)
Kaas of spek

Vraagprijs f 459.000,-

Vraagpri s: ƒ 449.000,

ZANDVOORT

• Fraaie houten vloerdelen
• Rookkanaal geschikt voor open haard
• C.V. combi ketel uit 1996
Vraagprijs ƒ 459.000,-

Vraagprijs f 598.000,-

wil je kranten bezorgen?
wil je 8,00 verdienen?

KOOP

Wil je tijdens je vakantie wat

GARAGE i.r. 36

EXTRA GELD?
OOSTERPARKSTRAAT 59

geef je dan op als
BEZORGER/STER.

ZANDVOORT

Oh, kom er eens kijken wat Cense & van tingen
allemaal voor u in petto heeft...

Halfvrijstaand woonhuis (hoek van 3 onder 1 kap)
met voor- en achtertuin en stenen schuur. Vlakbij
het centrum en strand gelegen.
„ - L.9*. **^*^N. *

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!

INDELING:
Beg.grond: entree, hal, toilet, L-vormige woonkamer
met erker voorzijde, schuifpui naar zonnige achtertuin op het zuidoosten, open keuken.
1 e verd.: badkamer met ligbad, toilet en aparte
doucheruimte, royale voorslaapkamer met dakkapel
en vaste kast, achterslaapkamer met vaste kast en
balkon op het zuidoosten.
2e verd.: grote zolderkamer met dakkapel en uitzicht
op de duinen en watertoren.
Vliering
• Rondom dubbel glas
•Grondopp.: 142 m'

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

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.

Personenauto's
te koop aangeboden
SMB-OCCASIONS
SAAB 93 - 95 - 900 - 9000
Onderhoud /reparatie / APK
SAABservice Molenaar BV
Tel. 023-5614097

Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Ik zoek een grote man zonder
bril, baard, snor. Ik woon in de
regio van UTRECHT en ben
een vrouw van 38 met eigen
auto, huis en kinderen.
Boxnummer 362021.

Ik ben Petra, een goed uitziende jonge vrouw van 36,
1.63, heb blauwe ogen en
lang blond haar. Ik heb een
dochtertje van 5. Ik hou van
uitgaan maar vind het ook
gezellig om thuis te zijn. Ben jij
Man, 35, van buitenlandse die leuke man die ik zoek?
afkomst wil een leuke vrouw Boxnummer 270470.
leren kennen. Liefst van Orthodoxe of katholieke afkomst.
Boxnummer 723836.
Ik ben Eric, een spontane
jongen uit het Zuid-Westen. Ik
Regio Amsterdam: ik ben met ben slank, 1.85, met een
1.90 best groot en zie er vol- sportief lichaam. Na een
gens anderen best goed uit. Ik slechte start wil ik deze eeuw
zoek een leuke date zonder weer vechten voor een gelukdirecte vaste verplichtingen. Ik kig leven met een lieve,
ben zeer sportief en kan je spontane vrouw tussen 20 en
veel gezelligheid bieden.
32. Ben je slank, spontaan en
Boxnummer 701037.
tof? Boxnummer 821466.

ELLY, vrouw van 40 uit het
westen, zoekt een leuke
vriendschap of relatie. Ik ben
een rustig type, hou van muziek, markten, dieren, natuur,
astrologie. Zie jij raakvlakken?
Boxnummer 253975.

Nadine, 25, regio Utrecht,
hoopt dat er veel mannen op
deze lijn zitten die leuk zijn en
rond de 25 jaar zijn. Ben jij
dat? Reageer dan nu op mijn
advertentie.
Boxnummer
314237.

Ik, vrouw van 52, jeugdig en
romantisch en met brede belangstelling. Ik wandel en fiets
graag en zoek dito man die
lief en betrouwbaar is.
Boxnummer 202997.

Leuke, jeugdige,
kritische
vrouw van 36 zoekt spannende, eerlijke en zelfbewuste
man tot 45. Trefwoorden:
alleen en samenzijn, respect
en duurzaamheid. Boxnummer 379399.

Patrick, 24, doet via deze weg
een beroep op alle meiden
rond dezelfde leeftijd voor een
fijne afspraak. Ik geef je als je
wilt direct mijn telefoonnummer. Boxnummer 862045.

Personeel gevraagd
Algemeen
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Richtprijs
f 59.000,Inschreven tot
24-11-2000 (12.00)

CENSE &

Vraagprijs f 589.000,-

Fenemaplein

Bij Cense & van I ingen
Makelaars

023 - 5 715 715

MINUUT STILTE
IS NIET GENOEG...

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ245,- p./dag!
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)
of pb. 4016, 3006 AA R'dam

Leuke BIJVERDIENSTEN, tot
ƒ315 p/dag! De Bijbanenlijn
0900-520.5201 (1,5 gpm) of
postb. 4016, 3006 AA R'dam

Hoi allemaal! Ik ben een slanke, donkerblonde vrouw van
26 en zoek lieve vrienden om
mijn vriendenkring uit te breiden. Ben jij intelligent, houd jij
Ik ben een lieve, spontane van een goed gesprek en een
Gevraagd FLINKE HULP,
meid van 26 en zoek een glas rode wijn? BEL!!
1 ochtend per 14 dagen.
leuke jongen voor een gezellig Boxnümmer 270069.
Gevraagd: ervaren hulp in de
Tel. 5712665.
contact. Ik hoop snel iets van
huishouding voor 5 uur per
je te horen. Boxnummer Ik ben een jonge vrouw van week in Zandvoort.
Gevr.
Huishoudelijke
hulp
260897.
32 met hbo-niveau. Ik zoek Tel.: 06 - 25 09 89 44.
voor 1 ochtend in de week.
iemand voor leuke gesprekTel. 023-5715398.
Wil jij weer intens genieten in ken binnen een fijne relatie.
een fijne relatie? Ik ben een Door dik en dun gaan met ons
wilt u reageren op een advertentie onaer nummer,
vrouw, in voor vaste relatie in 2 en leuke dingen ondernezend uw brief dan aan:
regio Utrecht. Meer info via de men staan voor mij bovenaan.
Micro's Weekmedia
box. Boxnummer 220479.
Postbus 156
Meer
info:
boxnummer
1000 AD Amsterdam
270087.
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing.
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.
Slechts 60 cpm! Thuiscontact: Geen 0906 op je rekening! Bel
vrouwen (35+) willen thuis
nu gratis de datinglijn 0800afspreken! 0906-0.111
4901 (b.g.g. 010-2946123)
AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
POSTCODE DATING!
Direct lekkere livesex! 99cpm
bel voor info: 0297-522044.
Vrouwen zoeken snel contact.
0906-0611
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Oudere vrouwen. Direct Apart
met een oudere vrouw.
Secretphone! Live afluisteren
Engelssprekende man zoekt
0906-97.57 (65 cpm)
van hete seksgesprekken.
schoonm.werk. 06-10537002.
pm 99c
0906.3203244
DAMES THUIS: Kijk op
SBS 6 txt pag. 745
Ppstcode daling: vrouwen
en bel 0906-1588 (99 cpm)
Micro-advertentie versturen per post? Ons adres is:
uit jouw postcooegebied!
Micro's Weekmedia
0906-17.17 (60cpm)
Postbus 156
Bel 020-5626271 voor het Lesbitieners (18 jr) Janneke
1000 AD Amsterdam
snel opgeven van uw Micro- en Petra hebben 'n speeltje! Jij
mag gluren! 0906.320.328.8
advertentie.

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

0906-lijnen

Oppas en au-pair

SEKS ALARMNUMMER

Personeel aangeboden

STEUN ONZE ACTIE
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Vorm terug by
bridgetweetal
BaUet-Heldoorn
ZANDVOORT - De heren
Baljet en Heidoorn waren in
de A-lijn bij de Zandvoortse
Bridgeclub, na een paar minder goede wedstrijden, weer
in vorm. Voor de tegenstanders waren zij duidelijk te
sterk.
De vierde wedstrijd werd
met zestig procent gewonnen
door de heren Bajjet en Heidoorn. De tweede en derde
plaats werden met twee procent minder gedeeld door mevrouw Molenaar en de heer
Brandse en mevrouw Rovers
en de heer Overbeek. Mevrouw
Molenaar en de heer Brandse
rukten op naar de eerste plek
in de totaalrangschikking,
waarmee zij de heren Koning
en Van der Meulen, die met 42
procent een rampzalige avond
hadden, naar de tweede plaats
verwezen.
De heren Polak en Vergeest
lieten in de B-groep 63 procent
aantekenen, hetgeen ruim voldoende was voor de hoogste
plaats. Met 59 procent pakten
de dames Mens en de Muinck
de tweede stek. De heren Bakker en Brandse blijven aan de
leiding, gevolgd door de heren
Polak en Vergeest.
De C-lijn gaf met 63 procent
een overwinning te zien voor
de dames De Fost en Eijkelboom. Als tweede eindigden
de dames Lanting en Veldhuizen op een procent achterstand. De leiding is hier in handen van de dames Eikelboom
en De Fost met op de tweede
plaats de dames Koning en
Rudolphus.
In de competitie op donderdagmiddag vraagt men zich af
of de dames Boon en Van der
Meulen nog wel van de eerste
plaats verdreven kunnen worden. In de vierde wedstrijd in
de A-Ujn scoorden zy 62 procent waar de andere paren niet
aan konden tippen. Mevrouw
Dillen en de heer Overzier
kwamen met 55 procent nog
het dichtste bij. In de totaalstand neemt het echtpaar Peeman de tweede plaats in.
Het echtpaar Noijen is de
laatste tijd prima op dreef in
de B-groep. Deze keer legden
zij 66 procent op tafel. De dames Bruijn en Fluitsma eindigden met zestig procent als
tweede. Deze twee paren bezetten na vier wedstrijden de
eerste en tweede plaats.
In de C-Ujn triomfeerden de
dames Lanting en Nijsen met
een score van 72 procent. De
heren Spils en de Waard bleven steken op zestig procent,
wat hun de tweede plek opleverden en tevens de hoogste
positie op de ranglijst. Zij zorgden er voor dat mevrouw Hilverdink en de heer De Poel
naar de tweede plaats zakten.

Tweede helft
wordt team van
Lions fataal

ZANDVOORT - Door een
matige tweede helft verloren
de basketbalsters van The
Lions met 57-46 van Alkmaar
Guardians. Bij de rust leidde
de ploeg van coach Peter Bos
nog met 26-16.
In de eerste helft zag het er
zeer goed uit voor The Lions.
Defensief had de ploeg de zaken op een rijtje en aanvallend
werd er dusdanig goed gespeeld waardoor een mooie
voorsprong werd opgebouwd.
De sterke eerste helft leverde
Lions een 26-16 voorsprong op.
Niets leek een Zandvoortse
overwinning in de weg te
staan. Na vijf minuten in de
tweede helft had Lions de
strijd nog steeds onder controle, 32-22. Vanaf dat moment
ging het geheel mis en werd zes
minuten lang niet gescoord.
Door het fysieke spel van Alkmaar Guardians raakte Lions
van slag, de gasten kwam naderbü en gingen er overheen.
In de twaalfde minuut keek
The Lions tegen een nipte 3536 achterstand aan.
Aanvallend lukte er niets
meer bij Lions en verdedigend
werden de Zandvoortsen afgetroefd, vooral onder het bord.
Toen Sabine Dijkstra met vijf
Persoonlijke fouten naar de
kant moest, was de strijd gestreden en kon Lions in het geheel geen vuist meer maken.
Coach Peter Bos ging nog
over naar het zone systeem,
Klaar dat mocht ook niet baten. Daarbij kwam nog eens
dat Lions van de 27 toegewezen vrije worpen er slechts negen raak wist te schieten. Alkmaar Guardians had Lions in
een stevige greep en liet de
Prooi niet meer los. De Zandvoortse basketbalsters verloren de wedstrijd uiteindelijk
met 57-46.
„Hoe dit mogelijk was, is
v
oor mij nog onverklaarbaar,"
vond coach Bos. „ Deze nederlaag was echt niet nodig geWeest,
maar in de tweede helft
w
aren we niet opgewassen teSen
het fysieke en pittige spel
y
an de tegenstander. Aanvaltend kwamen we niet meer vrij
en verdedigend zag het er ook
Met goed uit. Maar goed in
Principe
is er nog niet veel aan
a
e hand en blijven we goed
{meedraaien."
Topscorers
*Jons: Sabine Dijkstra 16, Jos0
Koper 11, Hilde Bos 7.
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Herenteam ZVM-Rabo kandidaat voor titel
ZANDVOORT - Door het
reserveteam van RKDES
met 35-12 te kloppen hebben
de handballers van ZVM-Rabobank zich nadrukkelijk
kandidaat gesteld voor de titel. Dat kan niet gezegd worden van de handbalsters,
want die verloren met 8-13
van CTO en wachten nog
steeds op de eerste overwinning.
Coach Ed Spruit hoefde weinig te doen in de strijd tegen
RKDES. Zijn team draaide
ook in deze wedstrijd op volle
toeren en had geen kind aan de
tegenstander. Na vijf minuten
hadden de Zandvoorters al
toegeslagen door een 6-0 voorsprong te nemen. RKDES
bood best wel goed verweer,
doch de doelman was van een
te mager peil om de Zandvoortse schutters in toom te
houden. Vrijwel elk schot trof
doel.
Na een ruststand van 17-3
werd de tweede helft een formaliteit. Het geroutineerde
Zandvoortse team ging zelfs
over tot gallery play. Sommige
bijzonder fraaie aanvallen werden even fraai afgerond, maar
defensief moest doelman Johan Molenaar aan paar keer
handelend optreden. De Zandvoortse doelman was goed op
dreef en stopte vier strafballen.
Het publiek kwam geheel
aan haar trekken, niet alleen
door het leuke handbal maar
mede door de vele mooie doelpunten. De Zandvoorters onderschepten menigmaal de bal
en met snelle break outs werd
de score verder opgevoerd. Na
het 35e doelpunt geloofde het
team van coach Ed Spruit het
wel en werd de eindstand be-

De Zandvoortse routiniers hadden weinig problemen met RKDES

paald op 35-12.
„Het was prijsschieten,"
vond doelman Johan Molenaar. „RKDES speelde niet
slecht, maar was geen partij
omdat de keeper heel slecht
was. Maar bovendien speelden
wij een goede partij handbal.

In deze wedstrijd konden we
lekker oefenen. In deze klasse
draaien we goed mee en ik vind
dat we best een klasse hoger
kunnen spelen. We willen winnen en kampioen worden maar
niet ten koste van alles. De gezelligheid en sfeer staat bij ons

Foto: Chris Schotanus

voorop. We hebben een heel
leuk team met gezellige gasten."
Doelpunten: Menno Trouw
8, Kees Schaap 6, Mark Molanus 6, Jaap Koper 5, Ernesto
Vonsee 4, Arjen Molenaar 3, RichardVos2, Joost Berkhout 1.

De Zandvoortse handbalsters hebben meer moeite om
enig succes te behalen. Het
jonge team heeft tot nu toe
geen wedstrijd weten te winnen en zal alle zeilen bij moeten zetten om degradatie te
ontlopen. In de wedstrijd te-

gen CTO ging het in de eerste
helft best aardig. Beide teams
waren aan elkaar gewaagd en
van klasse verschil was geen
sprake. Vooral defensief stond
ZVM-Rabobank goed opgesteld en gaf weinig kansen weg.
Vlak voor de rust leidde CTO
met 4-5 en ZVM-Rabobank
had de gelijkmaker voor het ingooien. De doel rijpe kans werd
echter naast geschoten.
In de tweede helft was het
team van coach Geert Dijkstra
al snel de draad kwijt. CTO
ging er steviger tegenaan en
daartegen was ZVM-Rabobank niet opgewassen. Bij een
6-9 achterstand liepen de irritaties hoog op. Dermate hoog
waardoor een Zandvoortse
speelster met een rode kaart
richting kleedkamer mocht
vertrekken. Met een speelster
minder viel er toen helemaal
weinig eer meer te behalen
voor ZVM-Rabo. CTO kreeg
veel vrijheid en profiteerde van
de numerieke meerderheid
door verder uit te lopen. Eindstand 8-13.
„De eerste helft was goed
maar de tweede helft heel
slecht," stelde Geert Dijkstra.
„In de rust spreek je nog af
rustig te blijven en niet ge*rriteerd te raken. En dan blijkt
dat we weinig ervaring hebben
tegen zp'n forse tegenstander.
Verdedigend zat het behoorlijk
in elkaar maar aanvallend komen we schotkracht te kort.
De slotfase was overigens minder plezierig. Hard spel waartegen we niet waren opgewassen. Dan moet je juist je verstand gebruiken. Had iedereen
het koppie erbij gehouden dan
had er meer ingezeten."
Doelpunten: Charissa Koning 3, Romena Daniels 2, Irina
Nijenhuis l, Luciene Paap l,
Laila Teunissen 1.

Zandvoort draait mee in top
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van SV Zandvoort draait buitengewoon
goed mee in de hoofdklasse.
Door de uitwedstrijd tegen Vedette met 8-4 te winnen hebben de Zandvoorters nu een
tweede plaats op de ranglijst
ingenomen. Vrijdagavond om
tien over half negen komt koploper Dug Out in de Korverhal
op bezoek.
Het begin van de competitie
was voor SV Zandvoort even
wennen. Na de promotie vanuit de eerste klasse naar de
hoofdklasse kampten de Zandvoorters met aanpassingsproblemen. Na wat punten verloren te hebben draait de ploeg
van coach Toon van den Hoogen nu uitstekend. Ook in de
uitwedstrijd tegen Vedette lieten de Zandvoorters aangenaam zaalvoetbal zien. Robin
Castien liet zich gelden in deze
wedstrijd en scoorde viermaal.
Het technische voetbal in de
hoofdklasse is op het lijf geschreven van de balvaardige
Zandvoorters. Het zeker niet

zwakke Vedette werd al snel
door twee doeltreffende acties
van Robin Castien op een 0-2
achterstand gezet. De thuisclub zette toen aan en Zandvoort slaagde er niet in onder
de druk vandaan te komen.
Tweemaal werd doelman Ferry Nanai verrast en er stond
een 2-2 stand op het scorebord.
Ongebruikelijk is dat een
doelman een doelpunt scoort
in het zaalvoetbalspel maar
Ferry Nanai knalde de bal van
veraf uit een vrije trap keihard
en schitterend in het doel
waardoor de Zandvoorters
weer aan de goede kant van de
score kwamen, 2-3. In de aantrekkelijke tweede helft kwam
Vedette nog eenmaal langszij
maar daarna overheersten de
Zandvoorters. Met snel en
technisch begaafd voetbal
werd Vedette teruggewezen
Jordy Heidebrink zette
Zandvoort op voorsprong en
die werd door Remco Ronday
en Robin Castien vergroot
naar 3-6. Zandvoort nam even

gas terug waardoor Vedette de
vierde treffer liet aantekenen
maar de slotfase was weer voor
SV Zandvoort. De doeltreffende Robin Castien scoorde zijn
vierde en Zandvoorts zevende
doelpunt, waarna Raymond
H>lzken de eindstand bepaalde
op 4-8. Het was voor de Zandvoorters, na twee verloren
wedstrijden en een gelijkspel
de vijfde overwinning.
Coach Toon van den Hoogen
was dan ook bijzonder te spreken over de resultaten en over
het vertoonde spel. „Het gaat
buiten verwachting heel erg
goed. In deze klasse wordt
technisch zaalvoetbal gespeeld, er wordt duidelijk minder gepraat en daar kunnen we
mee uit de weg. Hier wordt gevoetbald. In deze klasse treffen
we tegenstanders met gerenommeerde spelers, maar we
doen niet onder en proberen
door te drukken. Landelijk
voetballen zou heel leuk zijn.
Ja, ik ben tevreden. Dejongens
hebben een goede inzet en de
sfeer is erg goed."

Cliteur opnieuw sterkste
in snelschaaktoernooi
ZANDVOORT - Het tweede snelschaaktoernooi, georganiseerd door 't Wapen van
Zandvoort/Chess
Society,
werd gewonnen door Olaf
Cliteur. Kees Koper greep op
overtuigende wijze de tweede plaats.
Dat schaken niet alleen onder zeer rustige en serieuze
omstandigheden gespeeld kan
worden, bewijst horeca-ondernemer Mike Aardewerk. In samenwerking met schaakvereniging Chess Society organiseert hij de komende maanden
een zevental snelschaaktoernooien in zijn etablissement.
Maandagavond stond de
tweede in de reeks van zeven
op het programma en de gezellige uitspanning van Aardewerk was rond de klok van
acht gevuld met schakers, die
met slechts vijf minuten bedenktijd per persoon per party

elkaar te Ujf gingen. Zandvoorts sterkste schaker Olaf
Cliteur liet er vanaf de start
geen gras over groeien wat zijn
bedoelingen waren. Kees Koper, een van zijn grootste concurrenten voor de eindzege
kwam daar direct hardhandig
achter.
Na zes partijen stond de
voorzitter het punt nog steeds
op Koper voor en daar weer
een halfje achter stond Leo
Keesman op een keurige derde
stek. De spanning keerde terug toen in de eerste ronde van
de returns Kees Koper zich revancheerde op de lijstaanvoerder.
Ook Leo Keesman meldde
zich nog dichter aan het front
middels een zege op Willem
van de Ban. Een punt daarachter stond Hans Drost, die zich
in opwaartse richting verplaatste ten koste van Jaap Bouma.
Jeroen Loos maakte de top vijf
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compleet maar had reeds een
dusdanige achterstand opgelopen dat hij nauwelijks nog
mocht hopen op een beter resultaat.
Het leek een gedeelde zege
te gaan worden voor Koper en
Cliteur toen eerstgenoemde
zich verslikte in Hans Drost.
Cliteur omzeilde deze immer
lastige klip wel en streek aldus
de eindzege op. Voor Kees Koper restte een fraaie tweede
stek, terwijl het brons gedeeld
werd door Leo Keesman en
Hans Drost. Over anderhalve
maand, op dinsdag 9 januari
2001 staat het derde schaaktoernooi bij 't Wapen op de
agenda.
In de interne competitie van
Chess Society bleef Jaap Bouma zonder spelen aan kop. De
Ujstaanvoerder ontving het bonuspunt dat iedereen eenmalig ontvangt bij een oneven
aantal deelnemers aan een
ronde. De achtervolgers maakten echter geen fouten. Nummer twee van de ranglijst Jeroen Loos was te sterk voor
Daan Noordewier en runnerup Hans Drost wist na vijf remises met een winstpartij tegen Ton Marquenie de derde
plaats te bemachtigen. Die
deelt hrj echter met Leo Keesman die tegen Willem van de
Ban niet verder kwam dan een
puntendeling.
Tweevoudig kampioen in
deze discipline Boudewijn
' Eijsvogel rukte op naar de v^jfde plaats door een zege op Caroline Stam de Jonge. Eijsyogel dankt zijn lagere klassering
aan het feit dat hij slechts driemaal in actie kwam. Daar hij
uit die drie partyen 2,5 punt
scoorde mag hij ook dit seizoen zeker weer tot de kanshebbers worden gerekend.
Komende
vrijdagavond
speelt het achttal van Chess
Society in IJmuiden het belangrijke duel tegen schaakclub Kijk Uit. Het is zaak dat
het team van teamleider Hans
Drost tot scoren komt anders
lijkt het behoud van het tweede klasserschap een problematische zaak te worden.
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Huldiging van
kampioenen
ZANDVOORT - De Sportraad Zandvoort is volop in
voorbereiding met de organisatie van huldiging van de
sportkampioenen van het seizoen 1999-2000. Het grote huldigingsfeest staat gepland
voor zondag 18 februari 2001.
Het is een goed gebruik van
de Spprtraad elk jaar de jeugdkampioenen van Zandvoort, in
de leeftijd van zes tot en met
veertien jaar, in het zonnetje
zet. De laatste jaren vond die
huldiging plaats in de Korver
Sporthal en ook deze keer is
dit de plaats van handelingen.
Het wordt overigens niet
slechts het uitreiken van de
alom bekende oorkondes maar
de zeskamp zal ook deze keer
niet ontbreken.
„Een zeskamp in de porthal
slaat altijd aan," zegt woordvoerder en bestuurslid van de
Sportraad, Rinus Kok. „We
hebben alle Zandvoortse verenigingen inmiddels aangeschreven en hopen dat er
wordt gereageerd. Zij moeten
de kampioenen bij ons meiden."
Meldingen zullen er ook dit
jaar wel weer komen en enige
tientallen zullen elkaar bestrijden in de Sporthal tijdens de
zeskamp. De Sportraad roept
niet alleen de Zandvoortse
clubs op kampioenen op te geven, maar ook sporters, die
niet bij een Zandvoortse vereniging zijn aangesloten, maar
wel in Zandvoort woonachtig
zijn en kampioen in een sport
zijn geworden, worden aangespoord zich te melden.
Opgave van kampioenen kan
geschieden bij
mevrouw
E.H.M, de Roode, Dr. J.P.
Thijsseweg 23, 2041 DL Zandvoort. De aanmeldingen moeten binnen zijn voor 15 januari
2001. „Het is goed voor de
sport om de jeugdige sporters
te huldigen. We moeten de
sport blijven promoten en willen naast de huldigingen meer
activiteiten te weeg brengen in
de sport."
Volgens Kok wordt er ook
hard gewerkt om de verkiezing
van sportvrouw, sportman en
sportploeg van het jaar, van de
grond te krijgen. De organisatie hiervan bevindt zich in het
beginstadium en hoe dat verder verloopt is nu nog niet bekend geworden.

TZB zoekt nieuwe
bestuursleden

Het programma ging er uit maar op de goed bespeelbare velden van SV Zandvoort kon wel gevoetbald
worden
Foto: Chris Schotanus

Zandvoortse velden bespeelbaar
ZANDVOORT - Voor de
actieve sportbeoefenaren op
de velden is het behoorlijk afzien. Door de enorme regenbuien valt er niet te hockeyen
en de V9etbalbond besloot
het district West 2, waartoe
de Zandvoortse voetbalverenigingen behoren, er uit te
gooien.
Op het onder gelopen kunstgrasveld van ZHC kon inderdaad niet gehockeyd worden,
maar de voetbalvelden van SV
Zandvoort bleken goed bespeelbaar te zijn. Het zaterdagteam nam de gelegenheid
te baat om een oefenwedstrijd
te spelen tegen de sterke tweede klasser Swift uit Amsterdam.
Dat werd best een aardige
wedstrijd waarbij het klasseverschil wel naar voren kwam.
De formatie van trainer Andre
Eggerding kon in deze wedstrijd wat experimenten uitvoeren. Enige A-junioren
maakten hun opwachting en
die deden dat niet onverdienstehjk. Vooral doelman Dave
Vlug verrichtte leuke reddin-

gen en blijkt uit het goede hout
gesneden te zijn.
In de eerste helft nam Swift
een 0-1 voorsprong, doch voor
het overige had de Zandvoortse achterhoede goed zicht op
de aanvallen van de tegenstander. In de tweede helft stond
Zandvoort constant onder
druk. De Amsterdammers legden vlot lopende aanvallen op
de goed bespeelbare grasmat
neer en kregen mogelijkheden
op doelpunten. Mede door
goed keeperswerk van Dave
Vlug onderging de score tot
een kwartier voor het einde
geen verandering.
Aanvallend kwam Zandvoort niet aan de bak. Telkens
greep Swift goed in en bouwde
verder aan het offensief. In het
laatste kwartier stapelden de
foutjes zich op in de Zandvportse defensie en Swift liep
uit naar een 0-4 overwinning.
Voor de SV Zandvoort was het
echter een zeer nuttige oefenwedstrijd.
In de nacht van zaterdag op
zondag vielen er opnieuw een
paar buien en de wedstrijden
van Zandvoort en TZB werden

afgelast. TZB trok naar Heemstede om daar uit te komen
tegen de reserves van HBC.
Volgens begeleider Wim Koning werd het een lekkere oefenpot, die uiteindelijk door
TZB met 2-0 werd verloren. In
de eerste helft was HBC de betere maar het tweede gedeelte
van de wedstrijd was voor
TZB.
„We zijn lekker bezig geweest en waren zeker niet minder dan HBC. Er kon hier in
Heemstede overigens goed gevoetbald worden, maar ik denk
dat in de regio de meeste velden niet goed genoeg waren en
dan gooit de bond het gehele
programma er uit. Wij hebben
echter toch lekker kunnen oefenen."
Oefenen, was ook datgene
wat trainer Gerard Nijkamp
voor ogen had voor zijn elftal.
De velden waren bespeelbaar,
vooral de velden van voormalige Zandvoort'75, maar om onduidelijke redenen werd er niet
gespeeld. Uit nood heeft de
Zandvoortse trainer toen maar
een training ingelast voor zijn
selectie.
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ZANDVOORT - De maand
november staat te boek als de
maand van de algemene ledenvergaderingen. Zo ook bij de
voetbalvereniging TZB, waar
vorige week de voetbalzaken
werden besproken.
Op de agenda nam een voorname plaats in het aftreden
van enige bestuursleden. Zij.
vonden het tijd om plaats te
maken voor anderen. Voorzitter van het Algemeen bestuur,
Peter Theunissen, moest wegens tijdgebrek de hamer overdragen. Helaas blijkt dat bestuursleden niet voor het oprapen liggen.
„Ik geef even mijn studie
voorrang," aldus Peter Theunissen. „We zijn naarstig op
zoek gegaan naar vervangers
voor zowel mijn plaats als die
van Maarten van Wamelen.
Helaas is het niet gelukt iemand te vinden en we zullen in
het voorjaar kijken hoe we dit
gaan oplossen."
Ook bij de softbalafdeling
besloten enige bestuursleden
het voor gezien te houden. Ook
hier hetzelfde probleem niemand staat te dringen. „Het
valt echt niet mee om bestuursleden te vinden," gaat
Theunissen verder, die na dertien jaar bestuurslid te zijn geweest verrast werd met het
erelidmaatschap. Voorlopig is
er voor de softballers een ad
interim bestuur gevormd
waarbij Jan Piet Paap als
nieuw bestuurslid aantrad.
Voor het overige verliep de vergadering in een gemoedelijke
sfeer en werden alle jaaryerslagen en financi*le overzichten
aangenomen.

Zandvoort houdt
ledenvergadering
ZANDVOORT - Volgende
week woensdagavond houdt
de voetbalvereniging SV Zandvoort haai' Algemene Ledenvergadering. Ook bij deze club
komen jaarverslag, financieel
verslag, begrotingsbehandeling en de verkiezing van nieuwe bestuursleden aan de orde.
Bovendien vinden bij de fusieclub de huldigingen plaats
van leden die aaneengesloten
25-, 40- en 50-jaar lid zijn. Aangezien secretaris Jan Bloem en
penningmeester Ronald van
de Poel hun bestuurslidmaatschap tussentijds neerlegden
moeten deze functies worden
opgevuld. Bovendien heeft de
periodiek aftredende Maarten
Weber, na jaren lange trouwe
dienst, de club te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar
te stellen.
Voor de opengevallen functies is SV Zandvoort op zoek
gegaan naar geschikte kandidaten. De voetbalvereniging is
er ingeslaagd nieuwe kandidaten te strikken. Jan-Maarten
Paap en Herman van der Ham
zijn bereid gevonden plaats te
nemen in het bestuur. De vergadering begint om kwart over
acht en wordt gehouden in het
clubhuis van SV Zandvoort.
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teerder wil komen
rijgt hier alle

De adviesgroep projectcommunicatie van Witteveen+Bos
adviseert opdrachtgevers bij het vormgeven van hun communicatiebeleid. Door een toename van de werkzaamheden zoeken
wij ondersteuning in de vorm van een

Enthousiaste projectsecretaresse (fulltime)
Wil jij oudere mensen helpen zo veel mogelijk zelf te
doen? En ze verzorgen als ze dat nodig hebben?
En samen met je collega's zorgen voor een prettig woonen leefklimaat op de afdeling? Op onze verzorgingshuisen verpleeghuisafdelingen in het Leo Polakhuis hebben
ze jouw vakkennis en aandacht hard nodig.

U bent geïnteresseerd in grote, infrastructurele projecten, zoals'
de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Als projectsecretaresse verricht *
u alle secretariële werkzaamheden, zoals het beantwoorden van'de telefoon, notuleren, verslagen maken, agendabeheer en'
'3
archivering. Uw standplaats Is Amsterdam-Centraal. . \ , ! -

Ziekenverzorgende (m/v)

Antaris heeft ca. 1500 cliënten
.onder z'n hoede. Oe helft van
hen woont zelfstandig, de
overigen in een verzorgings- of

Uw profiel
"'
•
. ' " - ' " ';5
• minimaal HAVO
„ > , - . >';• •>\ ' " ' - '
• representatief "
' . ' , - , ^":,' *
• goede beheersing van de Nederlandse taal „ j • ,•?<'ƒ ,' •,-\ ,f
• zowel zelfstandig als in teamverband,kunnen werken. , •'~, ''\
'
' - • >;
- '~ ",/'"'.'';"-;'
Heeft u belangstelling? Stuur dan uw sollicitatie, vporzien van*/Y
curriculum v'rtae en vacaturenummer 20-82, naar Wittevèen^BpsV
t.a.v. de afdeling.Personeel en organisatie, postbus 233, ' • , " ƒ s - .
7400 AE Deventer. Voor nadere inlichtingen kunt u belten rnet *_>
Lydia.de Jong, hoofd adviesgroep ---'--1-----------i^- .'*-.^t-'-<

verpleeghuis. Wij denken dat
onze cliënten zelf het beste
*weten wat ze nodig hebben.

Ben je gediplomeerd ziekenverzorgende, verzorgend IG, of heb je het
diploma MDGO-VP?

Bejaardenverzorgende (m/v)
Heb je het diploma bejaardenverzorgende of MDGO-VZ of het diploma
verzorgende algemeen?

-Onze zorg- en dienstverlening
richt zich dus op hun behoeften,
in aanvulling op zerfredzaamheid en eventuele mantelzorg.
Bij Antaris werken ruim 800
mensen op drie locaties in
Amsterdam West: het Leo
Polakhuis, De Drie Hoven en
Dienstencentrum Joannes de

(020)4704070.

Deo.

Teamgeest, een goede

Witteveën

Bos

Het Stafbureau Planning en beheer van de directie
Zorg (ca 150 medewerkers) ondersteunt de bedrijfsvoering van de directie in al zijn facetten. Informatievoorziening, managementondersteuning, planning &
control en secretariële ondersteuning zijn kernfuncties
van het stafbureau. De afdeling is op zoek naar een:

Secretaresse/
managementassistent m/v

Heb je het diploma bejaardenhelpende of een vergelijkbaar certificaat en
wil je afdelingsassistent worden?
Voor het Leo Polakhuis zoeken wij mensen met pit: zelfstandig, verantwoordelijk. Van die collega's waar je op kunt bouwen. Wij bieden je een dienstverband voor onbepaalde tijd. Je kunt kiezen of je fulltime of parttime bij
ons wilt komen werken. Je krijgt de kans verder te leren en door te stromen
naar andere functies.
Het Leo Polakhuis ligt in Amsterdam Nieuw-West en is goed bereikbaar met
openbaar vervoer, maar er is ook voldoende parkeergelegenheid. We hebben
een aantrekkelijke reiskostenvergoeding. Verder gelden de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen.

Iets voor jou?

<•

Wil je meer weten, bel dan met Dia Bijleveld, Corrie Blom of Carla Kristel,
afdelingsmanagers Zorg, telefoonnummer: (020) 66 77 555.
Wil je solliciteren, doe dat dan binnen tien dagen na het verschijnen van dit
blad. Schrijf een briefje aan: Antaris, afdeling PO&O mevrouw M.H. van
Vliet, personeelsadviseur, Postbus 9225, 1006 AE Amsterdam. Vermeld in je

Witteveen+Bos 'heeft ruim-650 medewerkers ervbehport tot de .top:
tien van de Nederlandse ingenieursbureaus; .. .. . ; , . . . . .."' /.'•' •.
Informatie over Witteveen+Bos en -overige actuele vacatures kun je.
vinden op-onzë internetpagiria; www.witteveeFibos.nl;. •. . '

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) kent
twee bestuursorganen. Het bestuur van het CVZ en
de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie (CTU).
Het bestuur van het College coördineert en financiert
de uitvoering van de belangrijkste verzekeringswetten
op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland:
de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Het College beheert de overheidsgelden voor deze wetten en wijst die gelden we aan
zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het CTU ziet erop
toe dat de gelden goed besteed worden.

fulltime

Afdelingsassïstent (m/v)

^ werksfeer en scholingsmogelijkheden staan hoog in ons vaandel.

College voor zorgverzekeringen

brief het vacaturenummer: 4e-59-00 (zieken- of bejaardenverzorgde) of
4e-60-00 (afdelingsassistent).

In t ar is

In deze functie verricht je een keur aan secretariële
en managementondersteunende werkzaamheden voor
het managementteam (MT) en de totale directie Zorg,
onder andere
• verzorg je correspondentie voor het MT en de
directie;
• vervang je in voorkomende gevallen de
managementassistent van de directeur Zorg;
• verzorg je in voorkomende gevallen verslaglegging.

Ue collega die wij zoeken
• heeft een opleiding op MBO/HBO niveau;
• heeft brede ervaring met secretariële werkzaamheden
en managementondersteuning;
• kan goed omgaan met geautomatiseerde voortgangsbewakingssystemen Word, Excel en Access;
• kan goed zelfstandig en in teamverband functioneren;
• werkt accuraat en is in staat prioriteiten te stellen;
• is stressbestendig, flexibel en breed inzetbaar.
Het CVZ biedt een salaris afhankelijk van ervaring en
kwaliteiten van de kandidaat. Bij een fulltime dienstverband is dat maximaal ca. f 5.000,- bruto per maand
(schaal 7). Het college kent een 36-urige werkweek
(vertaald naar 26 ADV-dagen per jaar) en biedt
23 vakantiedagen per jaar, een dertiende maand, een
ABP-pensioenvoorziening en aantrekkelijke secundaire
arbeidsvoorwaarden.

ZORG VOOR ELKAAR
Acquisitie n.a.v, deze sdvwtent/e worrft n/e< opprifïi

Werken binnen'n
unieke winkelformule

Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

Acquisitie op deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Santana is Europa's grootste specialist in parket-, laminaat- en kurkvloeren mét unieke winkels ' :
waar permanent zo'n 500 verschillende vloeren te bewonderen zijn van alle toonaangevende , ,
fabrikanten. Santana biedt hiermee de grootste keus en combineert deze met vakkundig
advies, uitstekende service en zeer gewaardeerde prijzen. Geen wonder dat Santana zeer
.
succesvol is en in snel tempo uitbreidt. Voor onze nieuw te openen vestiging in Amsterdam,
aan de Villa Arena willen wij graag met u praten over één van de volgende functies:

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.
Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.

v oor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen met Carel Mastenbroek, MT Zorg/Planning •
en beheer 020 - 347 54 70 of met Marjan Soudant,
personeelsfunctionaris 020 - 347 55 07. Je kunt je
schriftelijke sollicitatie binnen een week na verschijning
van deze advertentie sturen aan het CVZ, Postbus 396,
1180 BD Amstelveen onder vermelding van vacaturenummer 32.

Filiaalmanager

,

;

WERKEN MET PLEZIER
IS WERKEN IN PLEZIER

In deze functie bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, de personeelsbezetting en de
commerciële gang van zaken in uw vestiging. Voor uw mensen bent u coach en' inspiratiebron. *
Voor de salesmanager bent u de kenner van de lokale markt. Samen met hem of haar bepaalt •
u het beleid met betrekking tot assortiment, voorraad, administratie en verkoopdoelstelling.' ' ',
Vanuit het hoofdkantoor krijgt u efficiënte ondersteuning bij promoties, inkoop en automatise- '
ring. Deze functie vereist minimaal enkele jaren ervaring in de detailhandel, djfennatig inzicht,
<
een planmatige instelling en de capaciteiten om binnen een filiaalorganisatie te functioneren. ,
,
Uw opleiding is minimaal op MBO-niveau en bij voorkeur MDS.
' * '•
,
Ik werk als thuishulp bij ZorgBalans Thuiszorg. Ik vind het leuk
om voor oudere mensen te werken en verhalen over vroeger te
horen. Samen met mijn collega's zorg ik ervoor dat mensen
zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te
garanderen? ZorgBalans Thuiszorg zoekt enthousiaste
medewerkers, zowel mannen als vrouwen, die willen werken als
medewerker huishoudelijke zorg voor minimaal 12 en maximaal
30 uur per week.
ZorgBalans Thuiszorg biedt u een goed betaalde functie
(maximaal ƒ 2.744,30 per maand bij een 30-urige werkweek)
met veel variatie en mogelijkheden om uzelf te ontplooien.
Verder een opleiding op onze kosten en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals, vergoeding voor kinderopvang, een
aantrekkelijk fietsenplan en werktijden op maat. Doorgroei naar
een verzorgende functie behoort tot de mogelijkheden.
Wij vragen ervaring in huishoudelijk werk en een dienstverlenende en collegiale instelling.
Bent u gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan bel dan
snel naar onze afdeling personeelszaken 023 - 521 34 21
(of e-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl)
Ook herintreders zijn van harte welkom!

ZorgBalans

\lr~

Thuiszorg

Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl
ZorgBalans Thuiszorg heeft het Keurmerk Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Advertereri? Bel met Rl

Fun and entertainmentcenter
CIRCUS ZANDVOORT
in het centrum van Amsterdam Beach
zoekt

Assistent filiaalmanager

MONTEURS SPEELAUTOMATEN

In deze functie assisteert u de filiaalmanager bij al zijn of haar leidinggevende, .commerciële en
administratieve taken. En u vervangt de filiaalmanager volledig bij diens afwezigheid. Hiernaast
zoekt u graag het contact met de klant. U richt zich op diens bedoeling en helpt met vakkundig
advies en ideeën. Maar u laat een beslissing altijd aan de klant over. Assistent filiaalmanager is
een goede doorgroeifunctie voor een ondernemer in de dop. U krijgt een gedegen interne ''
opleiding in productkennis en winkelautomatisering. Met een opleiding op HAVO-niveau kunt ..
u van start. Ervaring in de detailhandel geeft u hierbij een voorsprong. '
'
'

Wij leiden je op om de nieuwste speelautomaten te repareren.
Afwisselend werk met afwisselende tijden.
,

Parttime en fulltime verkoper
U hebt kijk op mensen en voelt aan waar ze naar op zoek zijn. U houdt van persoonlijk en
vakkundig adviseren. U brengt mensen graag op ideeën maar respecteert altijd hun keus. De
specialistische producten van Santana geven diepte en afwisseling aan uw verkóopwerk. U heeft
al aardig wat verkoopervaring in de detailhandel en minimaal een opleiding op'MAVO-niveau.
De nodige kennis van de producten en winkelautomatisering krijgt u in onze' interne opleidingl

Free-lance plaatsers voor parket-, laminaat- en
kurkvloeren

Circus Zandvoort (mail@playin.nl)
Antwoordnummer 301 (postzegel niet nodig)
2040 VB Zandvoort
'
,

•

^

Als zelfstandig ondernemer met een ruime ervaring in het leggen van parket-, .laminaat- en ' , > ','
kurkvloeren biedt Santana uitstekende kansen om uw praktijk verder uit teM bouwen onder1
'
gunstige condities.
',»
^> v ,
(
Bent u geïnteresseerd om in een zeer aantrekkelijke en unieke winkelformule te werken bij de i
grootste kenners van parket, laminaat en kurk? Stuurt u dan uw schriftelijke sollicitatie met
' '
CV binnen twee weken naar: Santana Nederland B.V., Postbus 9396, 3506 ,GJ Utrecht,
t.a.v. de heer N. Oosterlee.
!,,
• >
t<

De grootste kenners van parket, laminaat en kurk
Werken bij Santana betekent werken In een sfeer waar dynamiek,
scrvicegorkhtheid en klantvriendelijkheid huisregel zijn. Een grote inzet
vinden wij vanzelfsprekend evenals een goede honorering daarvoor.
Werken bij Santana betekent ook werken bij een solide internationale
onderneming. Santana maakt deel uit van Carpet-World, een detailhandelsorganisatie met vestigingen in 6 Europese landen, waarvan in
Nederland de nu 62 Carpetland vestigingen het bekendst zijn.

Wil jij een poging wagen dan ben je van harte welkom om telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat: 023 5719535 of stuur een korte sollicitatiebrief met CV naar

z

Teexaco - Zandvoort
zoekt
Full-Xparttime
medewerkster
voor onze shop.
Schriftelijke reakties:
Texaco
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort
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'Een trendy step voor
Sinterklaas is het helemaal'

Jc wordt er nu eigenlijk al
eon beetje gek van. Een
gewoon cadeautje kopen
kan bijna niet meer.
Steevast roept de verkoopster: „Is het voor 5 december?". Vandaar dat de
redactie ook maar gezwicht
is en wat tips brengt voor
de komende feestdagen.

Jeugdatlas

Afgelopen
weekend
arriveerde
Sinterklaas in
Nederland. De
komende weken
bereidt hij zich
voor om op 5
december
iedereen te
voorzien van
zijn felbegeerde
pakjes.
Gelukkig staat
de
goedheiligman
er niet helemaal
alleen voor. Wat
zijn de pakjesavond-trends
van het jaar
2000? Wij vroegen het een aantal van zijn
hofleveranciers.

De ANWB introduceert de
Jeugdatlas. Vol met klcurige tekeningen en veel
wetenwaardigheden over
verschillende landen, het
boek begint met algemene
aardrjkskundige informatie
over onze planeet. In het
gedeelte daarna worden de
verschillende werelddelen
behandeld met de bijbehorende landen. Niet alleen
de feiten staan vermeld:
ook leuke verhaaltjes over
de bewoners en hun gebruiken komen aan bod.
De ANWB Jeugdatlas is verkrijgbaar bij alle ANWB
verkooppunten, via internet
(www.anwb.nl/winkel), bij
boekhandels en warenhuizen voor 24,95 gulden.

Koken met een neutje
Vers van de pers is het
nieuwste kookboek van
Joop Braakhekke: Koken
met een neutje, gerechten
met een scheutje. De naam
zegt het al. In dit boek
recepten met als steeds
terugkerend ingrediënt een
of andere alcoholische
drank. Joop brengt gerechten uit de 'kitchens of the
world'. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel
en kost 23,95 gulden.

Ook de 'bowhngbag' blijkt
een populair cadeautje zijn

Cocktailprikkers

Of ze nu 6, 36 of 66 zijn, zo'n step willen ze allemaal'
Foto's slep: Luuk Gosewehr/Archief Weekmedia

Christian Lacroix staat
nou niet bekend om
zijn goedkope cadeauverzameling.
Origineel zijn de artikelen -of zoals ze het
zelf noemen kunstwerken voor de tafelwel. Zoals de in waardevol metaal geciseleerde cocktailprikkers die de
favoriete thema's van
Christian Lacroix uitbeelden: de anjer, het hart en
decoratieve versierselen. Zij
worden in een doos van vier
stuks aangeboden voor een
prijs van 147 gulden.

Kipling Seventies
Deze winter brengt Kipling
met de serie Dinky Fiori
een explosie aan kleuren.
De op de jaren '70 geïnspireerde tasjes krijgen met de
roodroze geborduurde bloemen en stippen een speelse
en gesofisticeerde uitstraling.

LS
POKÈMON en
zijn collegaatjes
erop staan afgebeeld dan
zijn de spullen niet aan te
slepen," zegt Hubert
Maasdijk van speelgoedwinkel Het Ganzenbord in
Amstelveen. „Maar er is
ook een 'revival' van de
dinosaurus." Hij lacht:
„Niet letterlijk, natuurlijk,
maar dino-artikelen zijn
er wel weer volop.
Waarschijnlijk komt dat
doordat Disney een nieuwe film heeft uitgebracht
waarin dinosaurussen een
hoofdrol spelen."
Ook weet Maasdijk zeker dat
het trendy aluminiumstepje
na 5 december nog vaker in
het straatbeeld opduikt dan
het nu al doet. „Of ze nu 6, 36
of 66 zijn, zo'n step willen ze
allemaal," vertelt Maasdijk
„Het is natuurlijk ook een
praktisch apparaat, vooral
wanneer je je snel wilt verplaatsen in een drukke stad."
Dat materialen als aluminium
en chroom sowieso 'hot' zijn,
blijkt wel uit de schappen van
de verschillende woonwarenhuizen die Amsterdam rijk is.
Van broodplank tot opbergbox: alles lijkt tegenwoordig
gemaakt van glanzend roestvrij staal. En omdat een stijlvol interieur nu eenmaal de
hype van de laatste jaren is,
doet Sinterklaas er goed aan
om voor een origineel cadeau
zijn schimmel de sporen te
geven in de richting van een
woonwinkel.

Kleuren voor de Sint
I Sinterklaas is ook bij de redactie langsgeweest en heeft
l gevraagd of wij deze kleurplaat voor jullie willen plaatsen.
Voor de mooiste inzendingen zijn er leuke prijsjes te winnen.
l De kleurplaten kunnen tot uiterlijk donderdag 30 november
l gorden opgestuurd naar Weekmedia, Postbus 2201, 1000 EK
Amsterdam, t.a.v. Trudy Steenkamp.

NAAM:
LEEFTIJD:
ADRES:
POSTCODE/WOONPLAATS:

De Sint moet ieder jaar trouwens dieper in de buidel tastcn. Maar hij doet dat blijkbaar zonder al te veel morren.
Anno 2000 zijn traditionele
presentjes als geuren en kledingstukken weer veelvuldig
in de zak van Sinterklaas te
vinden zijn.
Opvallende nieuwkomers in
de geschenken top-10 zijn
mode-items als de damestas.
Want wil je als modebewuste

vrouw
nog meetellen, dan mag de
'bowling-bag' niet aan je collectie ontbreken. Dit glimmende en superstrak gestileerde
exemplaar, dat zijn debuut
beleefde tijdens de haute couture show van het modemerk
Prada, dreigt volgens de verkoopster van de Amsterdamse
Bijenkorf een ware rage te
worden. En dat betekent dat
hij op het verlanglijstje van
veel dames te vinden is.
Mocht de Sint op zoek zijn
naar een wat traditioneler
cadeau, dan kan hij altijd nog
een goed boek aanschaften.
Bij boekhandel Venstra in
Amstelveen vliegt niet alleen
J.K. Rowlings tovenaarssprookje Harry Potter over de
toonbank, ook de speciale
cadeauboekjes gooien hoge
ogen. „De nieuwe van Youp
van 't Hek is een echte
Sinterklaash.it," vertelt medewerkster Claudia van der Werf
enthousiast, „Maar ook de
educatieve cd-roms voor kinderen zijn erg in trek." Van
der Werf denkt dat ouders
steeds zorgvuldiger omgaan
met wat zij hun kinderen
voorschotelen aan computerspelletjes en leesvoer. „En
natuurlijk houdt de Sint daar
rekening mee."
!
Omdat de goedheiligman het
nogal moeilijk vindt leuke
presentjes voor mannen te
verzinnen, heeft Van der Werf
nog een tip voor hem.
„Iedereen wil tegenwoordig
kunnen koken als een chef de
cuisine. Kookboeken zijn echt
een trend. Vooral de recepten
van televisiekoks als Jamie
Oliver zijn enorm populair."
En als de Sint er echt niet
meer uitkomt? Dan biedt de
aloude agenda altijd nog uitkomst.
Saai hoeft zo'n cadeau trouwens ook niet meer te zijn.
Want zelfs de zakelijke organizer is er nu in ... roestvrij
staal.
Juditji Wilmink

Het frisse accent wordt
geleverd door de mix vam
materialen:micro fiber
katoen met bordeauxrode
bies en schouderriemen in
glanzend uitziend leer. De
felroze voering aan de binnenkant van de riemen
geeft de tas een aparte look.
De bekende Kipling
Monkey is zelf terug te vinden tussen de borduursels
en op de clip.

WEFK'
In de Meervaart is op vrijdag 1 en zaterdag 2 december om 20.15 uur de try out
te zien van de spectaculaire musical

Boyband
De musical gaat over het fenomeen van populaire jongensgroepen als BackStreetBoys,
Boyzone en Take That. In deze
musical wordt liet verhaal verteld van de jongensgroep
'Boyband'. Wat gebeurt er als je
vijf onbekende jongens veranclert in mediahelden? Hoe ver
gaan ze om hun dromen waarheid te laten worden en welke
prijs willen ze daarvoor betalen?
De musical speelde afgelopen
seizoen met veel succes op het
Londense West End. Spelers:
John Kraaijkamp jr., Tanja Jess,
Paul Groot, Axel de Graaf, Charly
Luske, Richard Rodermond,
Duncan Anepool, Ivo Chundro en
anderen. Choreografie: Stanley
Burleson. Regie: Peter Rowe. De muziek is van Steve Levine, Nicky Graham,
Aron Friedman en Nick Hopkins.

Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van deze bon 10 gulden korting
(op de normale toegangsprijs van 40 gulden) en betalen 30 gulden. De aanbieding is niet ie gebruiken in combinatie met andere kortingsregelingen.

NAAM

WOONPLAATS
AANTAL

(mox. 4 kaarten)

Reserveren (o.v.v. actie Weekmedia):
020-410.7777, ma. t/m vrij. van 10 tot 16
uur, za. van 11 tot 16 uur. De Meervaart
is te vinden aan Meer en Vaart 300 in
Amsterdam. Tram 1 en 17 stoppen voor
de deur. Ring Amsterdam afslag S106
richting Osdorp; ruim voldoende parkeergelegenheid.
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Power Points' vertegenwoordigt het spaarprogramma van TOTAL én FINA

Technological leadership
at y our doorstep

en is met haar cadeauhuis gevestigd op het Industrieterrein Hempoint aan
de Nieuwe Remweg 4/H te Amsterdam.

Power Points vraagt kandidaten voor de functie van:

r

fïnancieel-administratief
medewerker m/v
(fulltime)

t
Het cadeauhuis heeft een kleinschalige doch

transmission & distribution
systems
automation
air handling

complexe administratie. De financieel-administratief
medewerker draagt zorg voor de volledige financiële
administratie en de periodieke rapportage aan de
directie.

:

low voltage
service

Power Points vraagt zelfstandige en representatieve
kandidaten met een MEAO/HEAO-opleiding
(of vergelijkbaar) met kennis van Exact, Word en Excel.

Power Points biedt een baan in een prettige

Onder het motto 'Technological leadership at your
doorstep' werkt ABB Benelux aan het succes van haar
klanten. Hiertoe biedt het concern een technologisch
vooruitstrevende en wereldwijde organisatie .die lokaal
wordt vertegenwoordigd door ABB-medewerkers; professionals die de lokale markt kennen en die de wensen
en behoeften van klanten vertalen naar passende oplossingen. Innovatief, ondernemend en klantgericht,
dat zijn de eigenschappen die u van ABB Benelux mag
verwachten.
Voor onze vestigingen in Amstelveen en Amersfoort zijn
wij op zoek naar
.

Servicemonteurs m/v
Technisch beheerders m/v

werkomgeving, een goed salaris (incl.13e maand), een
pensioenvoorziening en diverse secundaire arbeidsvoorwaarden.

De werkzaamheden omvatten het brede terrein van service
en onderhoud aan gebouwgebonden installaties. U heeft een
MTS-opleiding (E of WTB) en bij voorkeur een STEK-diploma
en WA 1. Daarnaast heeft u ervaring in technisch onderhoudswerk, gevoel voor dienstverlening en kunt u zelfstandig
werken. Tevens heeft u rijbewijs B.

Geïnteresseerden verzoeken wij binnen 10 dagen een brief
met c.v. te sturen aan:
Power Points LSN B.V. (t.a.v.;de directie),
Postbus 58046, 1040 HA Amsterdam.

Fax: 020 - 582 20 21
E-mail: westgeest@powerpoints.nl
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Jos Westgeest (directeur): 06 - 21 558 439.
Power Points is een 100% dochteronderneming van TotalFinaElf Nederland N.V.
Bezoekadres: Nieuwe Hemweg 4/H,
7073 BG Amsterdam. Telefoon 020-582 20 22.

School voor filosofie
Openbare avond
Lezing en workshop

XÈL»

Wie verder wil komen
krijgt
hier alle -kansen!
*W
' xVWï:
Voor de afdeling Personeels- en
Salarisadministratie zoeken wij een

Medewerker
Salarisadministratie

Kunst en
bewustzijn
Is er verband?
Door Jos v.d.Weijden
Donderdag 30 november
om 20.00 uur
Toegang vrij
Van Eeghenlaan 21
Amsterdam

De divisie Building Systems
biedt totaaloplossingen op het
gebied van gebouwgebonden
technische installaties (verwarming, sanitair, elektriciteit, ventilatie en airconditioning) voor
toepassing in kantoorgebouwen, industriële gebouwen,
logistieke centra, maar ook in
theaters, winkelcentra, ziekenhuizen, etcetera. De divisie
verzorgt zowel de installatie als
het onderhoud van dergelijke
installaties en sluit ook zogenaamde Technical Facilities
Management contracten, waarbij ABB de totale zorg over alle
facilitaire diensten overneemt.

Wij bieden goede ontplooiingsmogelijkheden binnen een
groeiende, succesvolle internationale onderneming.
Daarbij mag u rekenen op ruime mogelijkheden voor
verdere opleiding, professionele ondersteuning en
uiteraard goede arbeidsvoorwaarden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
W.P. Wilmink, vestigingsmanager Amersfoort, telefoon
(033)4544222, of de heer A. Veldman, vestigingsmanager
Amstelveen, telefoon (020) 647 00 81. Uw sollicitatiebrief met
c.v. kunt u sturen naar ABB Building Systems, ter attentie
van de heer R.Th: Martijn, manager P&O, Postbus 192, 3800
AD Amersfoort. Reacties via e-mail: niud.martijn@nl.abb.com
(brief met c.v. aanhechten d.m.v. een MS Word-attachment).
Voor meer informatie over ABB
kunt onze internetsite bezoeken:
www.ahb.com/benelux

die de capaciteiten en de ambitie heeft om door te groeien tot

Eerste Medewerker Salarisadministratie
(MA/100%)
Het zorgcentrum Leo Polakhuis, het centrum voor
senioren De Drie Hoven en
het Dienstencentrum Joarines
de Deo vormen samen de
Stichting Antaris. Antaris
heeft ruim 800 verzorgingsen verpleeghuis plaatsen.
Er werken ruim 700 medewerkers bij Antaris. Binnen
Antaris is de dienst A&l
verantwoordelijk voor de
afhandeling van administratieve zaken, waaronder de
salarisadministratie.

Hoe ziet de functie eruit?
Als Medewerker Salarisadministratie verricht u uitvoerende werkzaamheden
ten behoeve van de salarisverwerking. Het gaat hierbij om het registreren,
controleren en beheren van persoonsgegevens en het berekenen en doen
betalen van salaris- en aanverwante betalingen. Tevens verricht u de aan- en
afmeldingen bij instanties en biedt u administratieve ondersteuning ten
behoeve van de verantwoording van de salariskosten en uitvoering van
belasting- en sociale wetgeving. Ook het controleren van betalingen en
tussenrekeningen, ziekengelden en WAO behoren tot het pakket.
Wat vragen wij?
Voor deze functie zoeken wij iemand die enige ervaring heeft met
geautomatiseerde salarisverwerking en -administratie, met een relevante
beroepsopleiding op bij voorkeur MEAO-niveau. De kandidaat is in het bezit
van PDL of heeft de bereidheid om dit diploma te halen. Hij/zij is nauwkeurig
en kan zelfstandig in teamverband werken.
Wat bieden wij?
|
Wij bieden u een dienstverband voor onbepaalde tijd met een 36-urige werkweek. De vacature kan eventueel ingevuld worden als duobaan. De functie van
Medewerker Salarisadministratie is ingeschaald in FWG 35, minimaal ƒ 2.901,en maximaal ƒ 4.209,- bruto per maand, bij een volledig dienstverband.
De functie biedt een doorgroei mogelijkheid tot Eerste Medewerker i
Salarisadministratie; ingeschaald in FWG 40 met maximaal ƒ 4.528,- bruto per
maand, bij een volledig dienstverband. De opleiding hiertoe wordt vergoed
door Antaris. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleeg- en
Verzorgingshuizen.
Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Scheerman,
manager A&l of de heer M.G. Damoiseaux, afdelingshoofd personeels- en
salarisadministratie, tel. 020-6177405.
De schriftelijke sollicitaties kunt u voor 2 december a.s. richten aan PO&O,
t.a.v. J.M. Meijaard, personeelsadviseur, Postbus 9225, 1006 AE Amsterdam
onder vermelding van vacaturenummer 4e-64-00.

Antaris
ZORG VOOR ELKAAR
Acquisitie n a v. dein advertentie wordt niet op prIJs'geMd, \

MEDIA CENTRUM AUTOSPORT

ZOEKT
FULLTIME
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER
(LEEFTIJD 18 T/M 25)
SCHRIFTELIJK MET CV & PASFOTO
FLEMINGSTRAAT 100
2041 VL ZANDVOORT
INFO: 023-5720212

GA KRANTEN EN
FOLDERS BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor folders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er
ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg
zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor

'-SoVi Voor enkele multinationals in de regio Amsterdam
''*-?,' •' z'Jn WÜ °P zoek naar:

P&Erigineer / Suppörtmedewerker /Telecom Éngihëeï
Ds ITé Groep maakt deel uit van KSI international en is met ruim, '
300 medewerken de *

De geschikte kandidaat voldoet aan:
• interesse en/of ervaring in automatiserings- en/of
telecombranche
• algemene kennis van PC hardware en/of telecom
• goede communicatieve eigenschappen en beheersing
van de Nederlandse taal
• een servicegerichte instelling
n voor PC Engineer en Supportmedeweker: kennis van
Windows 95/98/NT en MS Office
» voor Telecom en PC Engineer: in bezit van rijbewijs B
r voor Telecom Engineer: minimaal LTS-E of MTS-E diploma

leverancier van tijdelijk' „•'
automatiseringspersoneel op ;
MBO en MBO+ niveau. Tot onze ',
klanten behoort de top 3bo u(t,t
. het Nederlands bedrijfsleven. ' ~'•
fré heeft vestigingen in {
Utrecht, Eindhoven, Zwolle, *
Den Haag, Rotterdam,
Amsterdam, Amersfoort, ,
Arnhem, Breda, Maastricht,
Wij bieden de geschikte kandidaat:
Den Bosch; Maarssen en
• een tijdelijk contract met optie op vast dienstverband
t
Groningen.
i een goed salaris
• de mogelijkheid van een auto van de zaak
diverse studiemogelijkheden
| ITé Groep B.V.
ta.v. Marcel Christoffel
Werken bij de winnaars? Pak deze kans en zend uw CV naar
Coengebouw, 5e etage
onze vestiging ia Amsterdam of bel voor nadere informatie.
|, Kabelweg'37,Naast bovengenoemde functies hebben wij meer
1014 BA Amsterdam,
tel. '(020) '586 44 33, interessante vacatures in de IT. Kijk op
fax {020} 586 43 33, onze home-page http://www.ite.nl of
e-mail: amsterdam@rte.nl J neem vrijblijvend contact met ons op.

jou al snel beginnen...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!

LntsrLanden sprEigroep

Sluit geen origineele getuigschriften bij uw sollicitatie. Soms
komen ze niet terug.En dat terwijl heel veel boekhandels voor een
paar dubbeltjes uw getuigschrift kopieeren.
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Heerlijk gekruid lamsgehakt met lente-ui in
een crepinetje
Per stuk

9.95

Boeren Achterham

Vers afgesneden

4.29

Spinnewiel

Malse biefstukrollade
met parmaham, kaas, spinazie
en lente-ui.
500 gram.

«

Kalkoen-Tournedos

Lamsbroodjes

200 gram

~^,l"

14.98

Gemarineerd met een
heerlijke Mosterdmarinade.
Nu 4 stuks

•b;e.ltégöed (.w.v. de
LIBERTEL
aanschaf prijs
iZi TOTAAL +
NOKIA 331O

10.00

•
•
•
•

Filet Americain of
Hackepeper

SMS-actie Libertel iZi:
• SMS Happy Hours: 2 SMS berichten voor
de prijs van 1, iedere woensdagavond
t/m 27/12/2000 van 18.00-24.00 uur

3.98

Nu 200 gram

Nieuwste model!
Voicedial en trilfunctie
Bellen zonder abonnement
Standaard 45,- beltegoed

*Informeer naar de voorwaarden in de winkel

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-WIMKELS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAt:

Tandoori
Kippenbouten

• Haarlem Gedempte Oude Gracht 5-9 •

Heerlijk gemarineerd

Nu 5 stuks

10.00

Wereldballen
Ouderwets lekkere gebraden
gehaktballen

10.00

Deze week 5 stuks

Wie maakt de mooiste kleurplaat voor de Sint

Let op de december actie

Bij besteding van 10,= een
gratis lot
voor fantastische prijzen.
Grote Krocht 7
Telef. 023 - 571 90 67

OVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort

TREKKINGEN kleine prijzen: 25 nov. 2 en 16 december a.s.
Trekking 3 hoofdprijzen: 23 december a.s.
Sluitingsdatum 22 december.
Door notaris F. G. M. v.d. Valk

Hoofdprijzen:
Beschikbaar gesteld door:

le prijs: Scooter
O.V.2./Lukon

2e prijs: Fiets
H€MR Zandvoort

3 e prijs: Aeischeque tuw ƒ 250,00
Rcisburo K.V.S.R.

Doe je best en maak er iets leuks van,
want er zijn prachtige prijzen te winnen:
Leeftijd 1 -3 jaar:

Opblaasbaar poppenhuis, beschikbaar
gesteld door HEMA Zandvoort

Leeftijd 4-7 jaar:

De nieuwste videofilm 'Kruimeltje',
beschikbaar gesteld door The Music
Store, Kerkstraat te Zandvoort

Leeftijd 8-12 jaar:

Educatieve CD ROM van de Serie
Redcat,
mega pack 4 in 1, beschikbaar gesteld
door Intertoys, Winkelcentrum Jupiter.

Inlichtingen: bij de deelnemende winkeliers herkenbaar
aan het raambiljet of bij het secretariaat 023 5713738

en nog vele letters en snoep

Loten in te leveren bij: HEMA, Parf. Moerenburg, DeTrompwinkel, ABN-AMRO,
De Gaper Drugstore, Bloemenhuis Bluijs, Haltestraat

Kleur deze tekening en breng of stuur hem voor 1 december
naar het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.

Vul hieronder netjes en duidelijk dé b&n in
Naam:
Adres:
Leeftijd:
Telefoonnummer:

weeKmeaia l /
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IZEN?
Uw Euromobilpartner:

Ms^iiËjijêi' ö';'ivi^T;AA:;^'fel-;'--^-:;ï-:;>-;:''

Auto Strijder
Burg. v. Alphenstraat 102
Zandvoort
_ „ __ _.

iZeifitfe^
pyol^wag£nii3e^
|f;W^^|e;;ü^iVnjb^
®|i/i3#r1iï^^

tel. 023-5714565

EURO
MOBIL
XENT

A

fAf

We laten voor u
alles uit onze handen vallen.

Z o A L S
meer

E L K E

twee airbags

C H R Y S L E R
elektrisch

SE luxe z i j n ook a i r c o

heeft d e Voyager een rijk uitrustingsniveau

bcdienbare

bui t c n s p i e g e l s en stuurbekrachtiging

V a n a f de

speed c o n t r o l en e l e k t r i s c h e bedienbarc ramen s t a n d a a r d

Daarnaast

biedt elke V o y a g e r veel f l e x i b e l in te delen ruimte
verplaatsen

met onder

te verschuiven en

te v e r w i j d e r e n

Stoelen en banken zijn eenvoudig te

Ga v o o r de

mogelijkheden en een proefrit naar onderstaande Chrysler dealer

CHRYSLER
V O Y A G E R

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruqmusweg 29, Heemstede Telefoon 023 - 529 60 29 Openingstijden, maandag t/m vrijdag
8.30 -17 30 uur Zaterdag 10 00 -17 00 uur
• Een kapot achterlicht komt altijd ongelegen, maar niet voor ons Voor kleine reparaties

Chrysler Voya(,cr 2 4i SE vannf f 55 995 (Affcibccld Chrysler Voyagcr 3 3i V6 LE vanaf f 96 180 ) Prijzen incl BTW af imporccur
e\cl kosten njUanr maken en verwijderingsbijdrage Leaseprijzen op aanvraag bij DaimltrChrysIcr ! inancc 030 - 605 98 71
Bel \oor meer informatie DaimlcrChryslcr Nederland B V 0347 - 36 34 00 Wijzigingen voorbehouden Internet www chrysler nl

hebben we namelijk de Express Service Dat betekent dat u ook zonder afspraak snel terechtkunt Of t nu om een achterlicht, lekke band, piepende V-snaar of het vervangen van een
ruitenwisser gaat. Uiteraard vertellen we u vooraf wat de kosten zijn, zodat u achteraf nooit
voor verrassingen komt te staan De Express Service levert u dus alleen maar gemak op
En een kopje koffie tijdens het wachten. Bijvoorbeeld een espresso.

De Volkswagen-garage. Wie anders?

SENSATIONELE ACTIE BIJ AUTO VEENEMAN & VRQEGOP

NU 1 JAAR OF 20.000 KM GARANTIE
+ 1 JAAR GRATIS WEGENBELASTING
+ 1 JAAR GRATIS ONDERHOUD*

Auto Strijder B.V.
Burg van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023-5714565

BIJ AANKOOP VAN EEN QUALITV-LIIJE ÖCCASION!

Meer weten overVolksxvagen 7 kijk op www \olkswagen nl

:

ACCESSOIRES

*(1'jaar gratisonderhoud'volgens'önderhoudssctiéma)
*l*"'»

NISSAN J

auho i/eeneman
AMSTERDAM ZUID OOST:
Schepenbergweg 43
telefoon 020 - 691 02 01

VROEGOP

l Bovenkerkerweg 5-9
telefoon 020 - 641 0818
l
l
l
I
l
l
I
I
l
l
l
l
I
l
l
I
AMSTELVEEN:

Micra 1.0 GL Sdrs, D Groen, 01 '99,
Micra 1.3 GX Sdrs, Groen, 04 96
74 016 km
,_
f16250,Stuurbekr, 45.000 km etc.
f 17995,Mlcra 1.3 SE aut 3drs, Zilver, 09-'98,
|
Micra
1.0
Inv,
3
drs,
Groen,
02-'97,
Airco etc. 34 000 km
._ f 24 995,- |
l 30 730 km
f 16995,Micra 1.0 Sdrs. L, D Groen, 96,
91 000 km. Stuurbekr etc.
f 13 995,- , Micra IJ SE Sdrs, Do Rood 09 98
Almera 1.6 SLX 4drs, D rood, 04-'98, ~ | 19 847 km
f25,500,34000 km Stuurbekr etc.__ f 26995,- |
I
Almera
2
OD
GX
4drs,
Oo
Rood
06 98, l
Almera 2.0 4drs, InvrtaUon Diesel
120 320 km
f23995,D blauw 11 '99,44 000 km Stuurbekr
l m velgen
f 3 / 995,-1 Almera 1 6 GX 4drs, Blauw, 03 99,
Almera 1.4 Sdrs Pulsar, Zilver 10 '97,
24 934 km
f 29 995,40 000 km Stuurbekr etc. _ f 24 995,- \
Almera 1 B Sport Plus Sdrs, Blauw
Almera 1.4 Sport Sdrs, Dnkr blauw,
04 00,5 600 km
f37495,09-'99,12 200 km velg Sprtuiti «irf 29 995,Almera 1.5 Sdrs, Sport + audio, Zwart, l
Almera 2 2 Dl Luxury Sdrs, Silver,
bjr 2000,7000 km Stuurbekr, Airco ABS, l 04- 00 5126 km
f 44 995,LM velgen, achterspoiler, etc. f 36 995,- ,
Primera 2.0 Invrtation Sdrs, B rood,
Almera ixl LX Sdrs, Rood 06 '98
33 786 km
f 22 995,09 96, 80 000 km Stuurbekr,
I m -velgen, etc
,
f 20 995,- '
Almera 1.4 GX. 4drr., Groen, 09 97
Primera 2.0 Sdrs SE aut, D rood,
| 32 288 km
f20,995,1997,85 000 km Stuurbekr, l m -velgen,
airco etc
f 28 995,- \ I Pnmera 1,6 GX, Sdrs, Co Rood, 05- 98
' 57591 km
f 26,995,Pnmera 1.6 SI Sdrs, Bronze, 01-'98,
58000 km Zoerct>mpl«olhml>pp<rtf 29995,- l

Alleen bij Autobedrijf Veeneman en Vroegop ontvangt u t/m 30 november a s. (registreren in 2000;
bij aanschaf van een Nissan Micra* (v.a. F 21 495,-) een Nissan Almera* (v.a. F 31 990,-) of een
Nissan Primera* {v.a. F 40.425,-) voor respectievelijk F. 1.000,- / F. 1.500,- of F. 2.000,- aan
accessoires cadeau.

NISSAN. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE.
•MITS UIMCORimD LEVrRElUR CONSUMrN!CN\DVIESI RIJS INCl BTtt FN BPM TXCL VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTTE RIJKLAAR MAKEN

Auto Veeneman

auto

A U T O M O B I E L B E D R I JF

Schepenbergweg 43

Hogeweyselaan 207

Amsterdam Zuidoost
Tel 020 691 02 01

Weesp
Tel 0294 48 00 41

Polderweg 104
Amsterdam Oost

Tel 020 665 05 51

Bovenkerkerweg 5-9
Amstelveen
Tel 020641 08 18

v

Primera 2.0 Sport M6 Sdrs, M red,
01-00, 6500 km Voor de liefhebber f 49995,- I
Maxima 3.0 V6 SE Autom., Zilver m, '
05-'98,55 000 km leer Atom etc. f 54 995,-1
Maxima 2.0 SE 4drs, D blauw, 01-96,
69 000 km, zeer compleet
f 34 995,-1
Sunny 1.4 XL Sdrs , Zilver, 1993,
79000 km, Stuurbekr etc
f T2995,- |
Sunny 1.6 LX Wagon, Donkergrijs
I1 -'97, Stuurbekr etc.
f 22 995,- \
Almera 1.6 SLX Sdrs, Metallic, 12-96,
39 000 km zeer compleet
f J7995,-|
Informeer ook naar onze andere
occasions, keuze uit ± 60 stuks!!

auto i/eensman auho i/QGneman
WEESP:
Hogeweyselaan 207
telefoon 0294-480041

AMSTERDAM OOST:
Polderweg 104
telefoon 020 - 665 05 51

l Nissan 10O NX 1.6 16V, B Rood,
dec 1992,105 000 km
f 13995,Nissan Micra 1.3 GX Automaat,
Blauw Met, 1998,15 000 km f 21995,
' Nissan Micra 1.0 Automaat 3drs,
l Zwart, 32000 km, Stuurbekr,1997,
f 18995,| Nissan Micra 1.3 3 drs GL, D groen
metal, 40 000 km, Stuurb,_ f 18 995,[ Fiat Punto 55 SX Fortuna, Blauw,
1998,49000 km
f 16995,
l Nissan Sunny Sdrs 1.4 Clair, Zilver
. met Stuurbekr zonnedak, 1995,
77000 km
f 14995,Nissan Sunny 1.6 16V 4drs LX,
1
D grijs, 1994,84 000 km Stuurbekr,
f 14 995,Nissan Primera 1.61 BV Station
BI /Gr, 1995,80 000 km ,
f 20 995,Nissan Almera 1.6 16V Sdrs, B Rood,
1997,58 000 km, trekhaak, airco, etc.
f 25995,I Nissan Primera 2.0 SRI 4drs,
Purp Blauw, 1994,28 000 km,
I Pnmera 2.0 Irend, Sdrs, Groen 11-98,
l l m -velgen, airco, etc
f 22 995,| 11 246 km
f 32 995,| Nissan Primera 1.6 GX 5dri, Zilver
Met, '97, 60 000 km, Airco, trekh,
' Primera 2 O Sport M6, Sdrs, Silver
04 00,10 268 km
f 52995,- l spoiler,
f 26 995,\ Nissan 100 NX 1.6 16V, SporU,
Pnmera 2.0 SLX,4drs, Groen, 06 98,
Purp Blauw, 1994,92000 km,
14 396 km
f 34 995,l m -velgen, Targa dak, etc -f 19 995,I Mazda 323 F 1.6 GLX, Rood 06 '95,
| Ford Mondeo 1.6 16V Sdrs CLX,
| 76 045 km
f 14 995,Rood, 1996,105 000 km, Airco, etc.
f 13 995,' Maxima QX 2 O SE autom. Sdrs,
Nissan Almera 1.4 16V GX 4drs,
Brown, 03 99,16 400 km
f 57500,Rood, 1996, 62 000 km, Airco, StuurFord Escort 1.6 CTX Autom., Zwart,
bekr, etc.
f 20 995,01 - 97 85 568 km
f 19 500,-

Almera 1.4 Sdrs, Pulsar, Blauw,
05-'97, 53 000 km
f 25 995,Almera 1.6 4drs, GX+, Blauw,
01-98,25 000 km
f25995,Almera 1.6 4drs GX, Groen, 04-'98,
21 000 km
f 25 995,Almera 22D Sdrs, Luxury, Zilver,
04-'00,13000 km
f 47995,Nieuwste model 2000"""
Almera 2.0D Sdrs GX, Groen, 11-'98,
24 000 km
f 29 995,200SX 13 3drs Turbo, Rood, 07-'94,
102 500 km
f 19 995,Sunny 2.0D Wagon LX, Groen,
12-'97,102 000 km
f 21 995,Sunny 1.4 Sdrs, XI, Zilver, 11-'93,
80 000 km
f 14 995,Micra 1.0 Sdrs, LX, Silver, 09-'94
88 000 km
f 13 995,Mlcra 1.O Sdrs, S, Blauw, 03-'95,
50 000 km
f 15 995,Micra 1.O Sdrs, Clair, Groen, 04-'97,
19 000 km
f 17995,Micra 1.3 Sdrs, GX, Rood, 04-'98
50 000 km
f 78 995,Mlcra 1.0 Sdrs, LX, Zilver, 09 '94,
88 000 km _______
f 13 995,Maxima 2.0V6 4drs, SE, Groen,
09-'98, 38 000 km
f47995,Primera 1.6 4drs, LX, Rood, 11-'94,
125000 km
f 16995,Pnmera 2.0 4drs, SE Aut, Blauw,
04-'96, 51.000 km
f 24 995,Primera 2.0 Sdrs, InvHation, Groen,
05 '96, 60 000 km
f 21 995,Prlmera 2.0 Sdrs, GX, Grijs, 10-'96,
42 000 km
f 24 995,Primera 2.0 Sdrs, GX, Groen, 03-'97,
55 000 km
f 25 995,Primera 1.6 4drs, GX, Rood 01-'98
19 000 km
f29995,Primera 2.0 Sdrs, Sport CVT M6,
Groen, 04-'00,12 500 km _ f 51 995,-

Met 1 jaar of 20.000 km offïcial dealer garantie!
• Alle Q-Line Occasions zijn
op 88 punten gecontroleerd
• APK-Gekeurd

l

Ouiality-Line Occasions
B
Met 1 jaar of 20.000 Kilometer B
Official Dealer-Garantie!

l

• 24-Uurs Nissan Alarm Service
• Gratis Vervangend
Vervoer bij Schadeherstel!
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens
Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de
Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

oed voor het ego
e Mitsubishi Pajero 3-deurs straalt onverzettelijkheid uit.
J Medeweggebruikers deinzen terug wanneer ze deze stoere, gedrongen 4x4 zien aankomen. Tegenliggers gaan aan
de kant, voorliggers stuiven op de snelweg naar de rechterbaan.
Een weekje dieselen met de Pajero streelt het ego van de
chauffeur.
We hebben eerder dit jaar met de
lange Pajero vijfdeurs gereden Met
een 3 5 V6 GDI benzinemotor, een
automatische transmissie, cremekleurig leer en houten panelen op
het dashboard baadden we m comfort en luxe Met die terremlimousine durfden we nauwelijks het terrem m, zo exclusief was-ie De
Pajero met de bijzonder sterke diesel onder de kap is andere koek De

driedeurs carrosserie toont wat
robuuster HIJ is gedrongen en lijkt
bijna net zo lang als dat hij breed is
Maar ook de Pajero 3-deurs 3 2 DlD GLS is met karig uitgerust
Airconditioning, elektrische ramen,
een CD-speler, het zit er allemaal
m Al dat moois valt m het niet bij
de machtige turbodiesel krachtcentrale die schuilgaat onder de brede

neus BIJ het starten maakt de
motor al met een luid gegrom duidelijk dat hij sterk is De zelfontbrander levert 163 pk en een koppel van 373 Nm BIJ 2 000 toeren
voel je een geweldige trekkracht
loskomen Na vijftien kilometer
gereden te hebben de Pajero was
net op bedrijfstemperatuur, gingen
we m een bocht vol op het gas
staan In de tweede versnelling
brak de achterkant fors uit Alsof je
m een sportauto rijdt Als de SS4-II
vierwielaandrijvmg uitgeschakeld
is, drijft de motor de achterwielen
aan Op een nat wegdek staat dat
garant voor een hoop lol Maar
beter is het om onder zulke

Door
Stéphan
Vermeulen

Suzuki Alto
meest voordelig

Het dashboard heeft
grove lijnen en past perfect
bij de Pajero De 3.2 DI-D
krachtbron blinkt uit
door trekkracht.
omstandigheden de keuzehendel
voor de 4x4 m de stand 4H te zetten waarbij de trekkracht naar alle
vier de wielen gaat
Je staat versteld wat zo'n Pajero
allemaal kan We konden het niet
laten om even een zwaar terrein in
te duiken In de stand 4LLc van de
vierwielaandrijvmg is de trekkracht
enorm De Pajero klautert tegen
steile hellingen op We zien alleen
nog de gigantische neuspartij verder kijken we in het blauwe weg
De Pajero geeft geen krimp Ook
niet bij afdalingen waarbij een gordel om echt noodzakelijk is om te
verhinderen dat de inzitten voorover vallen Zo'n terrembeul geeft je
echt een onoverwinnelijk gevoel
Maar een auto die dermate goede
terreincapaciteiten heeft moet ook
op de openbare weg tot zijn recht
komen En het overgrote deel van
de kopers gebruikt de auto louter
voor asfaltwegen Bijvoorbeeld
voor het trekken van zware aanhangers De Pajero is op de snelweg menige middenklasser de
baas De trekkracht m drie, vier en
vijf is fors Mensen verkijken zich
daarop De Pajero heeft een zelfdragende carrosserie Het koetswerk en het chassis bestaat uit een
geheel Dat is vrij uniek voor een
terremauto Dat deze constructie

BIJ een recent onderzoek van de
Consumentenbond naar de
gemiddelde kosten per model
komt de Suzuki Alto 1 O GA als
beste uit de bus m zijn klasse
De bond heeft m het onderzoek
brandstofkosten afschrijvingen
verzekeringskosten motorrijtu1
genbelastmg rente en onder
houds- en reparatiekosten mee
genomen Er werd uitgegaan
van 16 000 gereden kilometers
per jaar Zowel m de categorieën
'Autokosten over 5 jaar als
Autokosten over 2 5 jaar' em
digde de Alto op de eerste
plaats de Swift staat bij de kos
ten over 5 jaar op nummer een
m de compacte klasse en finisht
bij 2,5 jaar op de tweede plaats
zijn vruchten afwerpt komt naar
voren m bochten HIJ helt voor een
4x4 met al te veel over In de Pajero
3 2 DI-D is het lang uit te houden
Ook voor achterpassagiers Door
zijn breedte biedt de achterbank
met gemak plaats aan drie volwassenen En dan nog is er aan weerszijden van de bank een armleuning
met bekerhouders Maar dit imphceert wel dat de bagageruimte
beperkt is
De Mitsubishi Pajero heeft een vrij
lange versnellingspook Daarnaast
zit het kleine pookje waarmee je de
aandrijving regelt Tussen twee- en
vierwielaandrijvmg kan met dit systeem al rijdend overgeschakeld
worden, zonder de koppeling m te
trappen
De Pajero met 3,2-hter dieselmotor

is een geweldenaar Met deze auto
kan je bijna elk terrein m en vele
aanhangers krijg je van zijn plaats
Het aanhangwagengewicht dat de

Pajero mag trekken bedraagt maar
liefst 2 800 kg En nu de auto op
grijs kenteken leverbaar is kan hi]
eveneens veel lading vervoeren

Oprichter Audi
geëerd

SPECIFICATIES:

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING.
Motortype

viercilinder
turbodiesel
met zestien
kleppen
Cilinderinhoud 3 200 cm3
Vermogen
165pkbij
3 800 t p m
Max koppel
373 Nm bij
2 000 t p m
Acceleratie
11,5 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
170 km/uur
Gem verbruik 95ltr/100km
Prijs
ƒ 96 495-

ABS
Airbags
Airconditioning
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtigmg
Stuur m hoogte/lengte verstelbaar

August Horch oprichter van
onder meer Audi, is opgenomen
m de 'Automotive Hall of Fame
m Dearborn m de Amerikaanse
staat Michigan Dit is een van
de meest belangrijke onderscheidmgen die in de automdustrie wordt toegekend
Aangezien Horch al een halve
eeuw niet meer m leven is, nam
de voorzitter van de raad van
bestuur van Audi AG FranzJosef Paefgen de award m ontvangst

s
Fiat introduceer de nieuwe
Doblo als een veelzijdige
. e nieuwe Fiat Doblo is een eigenzinnige auto. Zijn opval| lende neus en rechte neus geven de auto een stoer karakter. Van de Doblo die in februari op de Nederlandse markt
komt, wordt zowel een bestel- als personenversie leverbaar.
De Doblo Cargo (bestelauto) is duidelijk ontworpen om als pakezel te
kunnen fungeren De handige
schuifdeuren en grote achterdeuren maken het beladen heel
gemakkelijk De laadruimte kan
maar liefst twee europallets herbergen Grote portieren vergemakkelijken de instap Ideaal voor mensen die vanwege hun werk, als
koerier bijvoorbeeld, vaak m en uit
de auto moeten
Naast de besteluitvoenng is er een
personenauto uitvoering van de
Doblo Deze biedt plaats aan vijf
volwassenen en nog eens 750 liter
aan laadruimte De beenruimte
achterin is zeer groot Een ideale
auto dus voor gezinnen met grote
pubers
De grote verrassing van de Doblo is
zijn rijgedrag De auto doet vermoeden dat er geen gang m zit
Maar de 63 pk sterke dieselmotor
weet aardig te presteren Bochten
en oneffenheden in de weg worden keurig gladgestreken De
Doblo laat zich eigenlijk best sportief rijden Het goede stuurgedrag
en heerlijke zitpositie verrassen de
bestuurder keer op keer Naast de
1,9-hter dieselmotor kan de Doblo
ook geleverd worden met een 65
pk sterke 1,2-liter benzinemotor
Later volgen nog een 100 pk sterke
1,9-hter JTD-dieselmotor en een
103 pk sterke 1,6-hter zestienklepper benzmekrachtbron
Het dashboard van de Doblo is
minder eigenzinnig dan dat van de
Multipla Wat wel is gebleven is de

versnellingspook m het dashboard
Makkelijk onder handbereik en
soepel
te
bedienen.
Bedieningsknoppen zitten allemaal
duidelijk m het zicht Handig zijn de
diverse opbergmogelijkheden m
het dak Op deze manier wordt de
ruimte boven het hoofd toch nog
effectief benut
De lijn van de Doblo toont overeenkomsten met die van de Fiat
Panda van het eerste uur De dikke
bumpers, blokvormige lijn en speelse details geven de Doblo een
speelse uitstraling Een degelijke
afwerking en stevig aanvoelende
materialen maken de Doblo
geschikt voor intensief gebruik De
bekleding is van 'een stof die zich
makkelijk laat reinigen

Vanaf begin volgend jaar wordt de
Doblo leverbaar met het Connectsysteem Een compleet commumcatiecentrum m het dashboard van
de auto Radio met cd, gsm
handsfree telefoon, satellietnavigatie en zelfs een SOS systeem behoren tot de mogelijkheden Via een
knop kan dan m geval van nood
contact opgenomen met een
Nederlandse helpdesk Iets wat op
meer auto's leverbaar zou moeten
zijn
Zoals al eerder gezegd, zal de
Doblo m februari bij de Fiat-dealer
staan De Nederlandse importeur
verwacht dat de personenversie
vanaf 27 500 gulden zal gaan kosten De Doblo Cargo zal vanaf
16650 gulden m de prijslijsten
staan Maar de importeur verwacht
dat de prijzen misschien nog scherper zullen zijn In ieder geval is de
Doblo een auto om naar uit te kijken

auto. Kopers kunnen kiezen
uit een bestel- of personenwagenversie. In beide heeft de
bestuurder een heerlijke rijdersauto in handen. BIJ de
besteluitvoring is de laadruimte met 3,2 kubieke meter riant
te noemen. Maar ook de
personenautouitvoering heeft
naast zitruimte voor vijf
volwassenen een enorme
laadruimte van maar liefst 750
liter. Het goede weggedrag en
de uitstekende prestaties
zorgen ervoor dat de Doblo
ook nog een feest is om in te
rijden.

L

exus maakt het zichzelf niet makkelijk. De nieuwe LS430
moet niet alleen zijn voorganger overtreffen, de uiterst verfijnde LS400, het merk wil ook de toekomstige modellen van
de concurrentie voor zijn. De ingenieurs hebben zich proberen m
te leven m de denkwijze van bijvoorbeeld van hun vakbroeders
bij DaimlerChrysler en BMW en op deze hersenspinsels mgespeeld.
Lexus hoort er helemaal bij m het
topsegment Het succes van de
luxe paradepaarden van het
Toyota-concern wordt voor steeds
meer Nederlanders z'chtbaar Eind
november viert het merk de openmg van de eerste van een aantal
exclusieve Lexus-dealers langs de
A2 bij Breukelen Lexus stelt zich
daarmee nog meer m de picture

De nieuwe Fiat Doblo heeft m de
verte wel wat weg van de Panda
van het eerste uur.

portïef pak voor S
ij Volvo waait deze herfst een sportieve wind. Na de presentatie van de dynamische S60 verschijnt nu de Sports
' Edition van de S en V40. Volvo heeft het populaire model
voorzien van een aantal extra's.

Vorstelijke verwennin

De Volvo's S40 en V40 Sports
Edition onderscheiden zich op veel
punten van de andere versies Door
een vergrote voorspoiler met gem-

tegreerde verbreding en de achterspoiler krijgt het populaire model
een dynamischer uitstraling Deze
onderdelen zijn Piano Black
gekleurd Ook m het interieur is de
betreffend kleur doorgevoerd De
speciale Black Dual koplampen
maken de auto vooral van voren
wat imposanter De lichtmetalen 16
inch wielen onderstrepen het
exclusieve van de Sports Edition
Hetzelfde doet de speciale kleur
Titanium Grey die alleen voorbehouden is aan deze uitvoering
Volvo heeft voor het interieur speciale textiel- en ledercombinaties
ontwikkeld Tegen meerprijs kan
gekozen worden voor een volledig
lederen interieur De dealer vraagt
3 965 gulden extra voor het Sports
Edition-pakket op de S40 en V40
Business De eigenlijke waarde var
het pakket bedraagt 9 760 gulden
De S40 Business is vanaf 48 283
gulden leverbaar
De Sports Edition is een bijzonder
fraaie uitvoering van de S40

De LS430 is vijf meter lang en 1 83
meter breed De voorkant toont
met de rechtop geplaatste koplampen bijzonder imposant Toch zie je
nog verwantschap met zijn voor
ganger
Rijden m de LS430 lijkt op dromen
De buitenwereld trekt aan je voorbij maar door het ontbreken van
gelulden van buitenaf is het net
alsof je er niet echt deel van uit
maakt Het getoeter en het geronk
van de vele auto s en scooters op
de wegen aan de Cote d Azur
dringt nauwelijks m het interieur
door Lexus heeft de limousine zo
geweldig goed geïsoleerd Na het
instappen grepen we naar de contactsleutel het bleek met nodig de
motor liep al Zelfs bij volop accelereren hoor je de imponerende V8
krachtbron amper
Intelligent
De verfijning van de LS430 is zo
hoog Zo beschikt de auto over
luchtvermg De vijftraps intelligente

De Lexus LS430 is van absolute
wereldklasse

zijn hier ten lande m totaal 550
Lexussen verkocht Voor 2001
automaat met vijf versnellingen denkt de optimistische importeur
voel je niet schakelen Ook wan
dat het er 900 zijn Algemeen
neer de bestuurder vol op het gas Directeur Frank de Munck geeft
gaat staan En dan de souplesse aan wat we de komende vijf jaar
van de motor De achtcilinder van Lexus kunnen verwachten
levert een koppel van 417 Nm bij
We gaan het modellengamma
3 500 toeren BIJ steile helling voel verder uitbreiden met de RX300 en
je de motor extra gasgeven zonder de V8 Coupe (SC430) momenteel
dat je het pedaal verder intrapt
werken we aan een IS200 voorzien
Dat doet de elektronica die de gas- van compressor Onze Red Carpet
klep automatisch verder open zet
Service tillen we naar een nog
De snelheid waarmee de LS430 hoger niveau en we ontwikkelen
zich door het soms nogal chaoti- een aantal exclusieve dealerbedrij
sche Zuidfranse verkeer laat loods
ven We zullen de excellente per
en ligt geweldig hoog Een enkele soonlijke aandacht voor de klant
maal zelfs te hoog Maar dankzij de verder onderstrepen
fantastische elektronische hulpmiddelen blijft de Lexus op de weg
Lexus zit dus barstensvol ambitie
Leve de stabihteitsregeling (VSC) Het merk hoeft zich met de nieuwe
en de anti-doorslipregelmg
LS430 absoluut geen zorgen te
maken over de concurrentie De
Ontspanning
LS430 is van absolute wereldklasse
Niet alleen achter het stuur wordt De limousine biedt zonder meer de
duidelijk dat dit de beste auto ter meest complete uitrusting voor een
wereld is Achterin zit je vorstelijk
prijs van 205 900 gulden Het
De stoelen laten zich elektrisch m President Package kost 11 900 gulalle standen verstellen In de versie den extra De meest verwende
met het President Package hebben automobilist zal ook nog het supe
de lederen zetels zelfs een massa- rieure Mark Levinson audiosysteem
gefunctie Wat kan je als President erbij nemen Maar een ding levert
Directeur van een toponderneming Lexus (nog) niet een dieselversie
nog meer wensen na een dag hard De Mercedes S klasse de BMW 7
werken Terwijl de chauffeur naar serie en de Audi A8 kunnen wel
huis rijdt kom je op de achterbank met zelfontbrander besteld wor
geheel tot ontspanning
den
Yasushi Tanaka
Chief
Engmeer LS430 reageert daarop
Importeur Louwman & Parqui ver
typisch
Japans
Vooralsnog
wacht volgend jaar 90 exemplaren komen we niet met een diesel Ik
van de LS430 te verkopen In 2000 kijk er echter wel naar uit'

DaimlerChrysler
steeds
milieuvriendelijker
De
investeringen
van
DaimlerChrysler in milieube
scherming zijn vorig jaar
opnieuw toegenomen In 1998
investeerde het concern 2 72
miljard gulden m milieubeschermende maatregelen m 1999
steeg dit bedrag tot 3 32 miljard
gulden Meer dan de helft van
het geïnvesteerde bedrag is
gebruikt voor onderzoek naar en
de ontwikkeling van miheuvrien
delijke producten zoals bijvoorbeeld de brandstofcel en schone
zuinige verbrandingsmotoren
De resultaten van deze inspannmgen zijn inmiddels zichtbaar
m 1999 verminderde de uitstoot
van koolmonoxide door bednjfs
auto s van DaimlerChrysler met
65%

Smartware-collectie
uitgebreid
Smart heeft in samenwerking
met
het
kledmgmerk
Windsurfing Chiemsee de derde
Smartware-collectie ontwikkeld
Nieuw in deze lijn zijn jacks
shirts en pull-overs m de kleuren
beige, donkergroen donkerrood
en bruin Daarnaast zijn ook portemonnees, een schoudertas en
een modelauto van de Smart
edition silverstyle (1 87) verkrijgbaar bij de Smart Centers

KADOTIPS
Chopard badparels
39,95 nu 19,95
Nina Ricci zeep
28.OO nu 19,95

^C-^-^

Gucci Accenti spray 1OO ml
139,00 nu 49,OO
Lederlook Organizer
49,95 nu 24,95

-2ur

!

"

Gerruti 1881 kadoset
Surpriseprijs nu 67.OO
Vivian Westwood "Boudoir"
Luxe kadoset 199.OO nu 139.OO
D&G Feminine kadoset
Surpriseprijs 69,95

Cacharel "Eden"
3O ml edt.spray
van ƒ 49.OO nu ƒ 43.OO

Thais kadoset 24,95
Lagerfeld femme edt.spray
Van 99.0O voor 69.OO
Lagerfeld Homme edt.spray
Van 119.OO voor 69.OO

Cacharel "L'eau d'Eden"
3O ml edt.spray
van ƒ 49.OO nu ƒ 43.OO

Salvador Dali Lè Roy Soleil
Edt.spray met gratis horloge
Van 139,95 voor 59,95

Cacharel "Anais Anais"
3O ml edt.spray
van ƒ 43.OO nu ƒ 34.95

* aanbiedingen zolang de voorraad strekt
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Haltestraat 1
2041 LJ Zandvoort

Tempore-Laura Biagiotti
Mascullne-Dolce & GabbanalgmglllSïHI^HÖlSfe' A'Men-Thierry Mugier

Opium-Yves Saint Laurent j
Lanvin L'homme-Lanvin

Déclaration-Cartier

Pi-Givenchy

Contradiction-Calvin Klein

Dune-Christian Dior

Sander for men-Jill Sander

De Miljoenenjacht van de Postcode Loterij is in volle gang!

Win de Kanjer
van 37,2 miljoen!
De Miljoenenjacht van
de Postcode Loterij is in
volle gang. Over enkele
weken gaat de
Postcode-Kanjer van
37,2 miljoen vallen.
Hoe meer loten u
neemt, hoe hoger het
aantal Kanjerpunten dat
u kunt sparen. Hoe meer
Kanjerpunten u heeft,
hoe hoger het bedrag
dat u wint!

Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen!
Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 (99 cpm)
Belprijzen van deze week
• Oad Maleisië reis
• Grundig TV
• Freeplay radio
Jil Sander parfum set
• Princess
keukenapparatuur

5296 KL

Het bed van de Matrassen hal
geheel compleet voor een

Sinterklaasprijsje

in Esch
5 winnende loten

f 25.000,-

Vele miljonairs gingen
u voor: ook simpelweg
door de bon in te sturen
en lid te worden. Pak
uw kans op deze
vette prijs, vul de bon
in en wordt rijk! Doe
het vandaag nog. Wie
weet bent u de volgende Postcode Miljonair!

voor elk lot

en voor
5296 KL O18
extra: een BMW!

www.postcodeloterij.nl
NOS Teletekst 550/551
RTLText882

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Uitslagenlijn:
0909-0088 (95 cpm)

Henny Huisman: 'Pak uw kans op de PostcodeKanjer van 37,2 miljoen gulden!'

Zetfouten voorbehouden

JA, l K WO R D POSTC O D E-M l L JON Al R!
IK Ja, ik wil kans maken op alle prijzen van de Nationale Postcode •
Loterij, inclusief de Postcode-Kanjer van minstens 37,2 miljoen, de
Jackpot tot 21 miljoen, de Straatprijzen en de Lingoprijzen. Hiermee
steun ik 28 goede doelen.

D 3 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
D 2 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
D 1 lot
a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar

D de heer

G mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in bloktetters. Deelname houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Ledenservice, tel.
0900 - 300 1500 {35 cpm).
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand
de inleg voorde maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
de Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven.

AANBIEDING ALS BOVEN MET POCKETVERINGMATRAS, 2O CM. DIK MET

Plaats:

AFRITSBARE HOES." • . • ' • • , " • • • • . . ' : • • (Post)bank
nummer:

7O X 2OO
80X200
9OX2OO

Bel mij bij een prijs
boven/ 10.000,-

D NATIONALE

Datum:
Handtekening:

150.00.11

® L O T E R IJ
WWW.POSTCODELOTERIJ.NL
«
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van'Justitie
ondar nummor L.0.890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

> .
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
•
'
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

759,779,799,-

..-.-.,

.
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De Natrassenhal
Openingstijden: maandag 12.00-1730 uur
dinsdag l/m vrijdag van 1 0.00 tot 1 7 30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Keulsche Vaar« 3 A

Br cukclen
Vett. O 34G-2O4O l O

GRATIS BEZORGEN
op

v oo r r n a d
c h c r m nc

Gcm. Zandvoorl
Swalucslraat2
2042 KBZandvoort
TEKST: Afcl. Archief
bc/., wijk 2042/7

Sint Avondverkoop
Drogisterij de Gaper
Kerkstraat 31
vrijdag 1 dec. tot 20.00 uur
maandag 4 dec. tot 20.00 uur

Woensdag 29 november 2000
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Documentaire over
granatenstrand
ZANDVOORT - Een zware explosie in de Kennemerduinen. Vorige week woensdag werd de meest recente granatenvondst tot ontploffen gebracht. Onder het wakend oog van
de camera's van het tv-programma 'Van gewest tot gewest'.
Het had iets weg van een 'feestelijke' afsluiting van de eerste
tweehonderd meter schoongemaakt strand.

Meer subsidie
voor culturele
projecten
ZANDVOORT - Met ingang
van het volgend jaar stellen de
provincie Noord-Holland en de
gemeente Haarlem subsidiegelden beschikbaar voor incidentele culturele projecten in
de regio Zuid-Kennemerland.
Culturele instelling kunnen
V9or speciale projecten subsidie aanvragen. De projecten
moeten zijn gericht op de inwoners van minimaal één van
de
gemeenten:
Haarlem,
Heemstede,
Bloemendaal,
Zandvoort, Bennebroek, Velsen en HaarlemmerliedeSpaarnwoude.
Een uitzondering wordt gemaakt op beeldende kunst en
amateurkunst. Daarvoor komen alleen projecten die gericht zijn op de inwoners van
Haarlem in aanmerking.
De subsidieverzoeken kunnen tweemaal per jaar worden
ingediend. Voor 22 december
dit jaar en voor l april volgend
jaar. De projecten zijn overigens een uitbreiding van het
ingestelde gemeentelijke Initiatieffonds. Dat werd begin dit
jaar al ingesteld.

Maaltydenbus voor
woon-zorgcentnun
ZANDVOORT - Het woonen zorgcentrum A.G. Bodaan
heeft een maaltijdenbus (Fiat
Scudo) aangeboden gekregen.
De leverancier heeft de sleutels van de bus overhandigd
aan Fred Born, hoofd technische dienst van A.G. Bodaan.
Vrijwel alle bedrijven die een
'advertentie' op de bus gekocht hebben, waren hierbij
aanwezig.
Tijdens de gezellige bij eenkomst sprak Born een dankwoord namens de cliënten. De
door de vele advertenties zeer
opvallende en kleurige auto is
dagelijks op de weg in de regio
te zien. De bus is belast met
het vervoer van maaltijden in
de regio en naar de aangelegen
woon-zorgcentra Zonneduin
te Bloemendaal en De Enshoek te Velserbroek.
Door de sponsoring hebben
de woon- en zorgcentra de
maaltij denbus voor een periode van vijf jaar gratis ter beschikking gekregen.

V

olgens mij heeft mijn zusje
nooit 'twee emmertjes van
blik en een houten juk' van
sinterklaas gehad. Deze cadeautjes kregen de kinderen
wel in het oude sinterklaasliedje. Meestal bestonden mijn
sinterklaaspresentjes uit spullen die ik heel toevallig nodig
had: dikke wanten, wollen
sokken en geruite pantoffels.
Eén keer heeft de oude baas
zich echt vergist. In plaats van
een kledingstuk kreeg ik zomaar een mooi fel, blauw dagbpek. Dat was een luxe in die
tijd. Twee jaar lang deed ik eroyer om alle blaadjes met mijn
diepste hartsgeheimen vol te
schrijven. Dat boek heb ik nog
steeds.
Op de eerste bladzijde van
het dagboek lees ik dat nujn
allerliefste wens weer eens
niet vervuld werd. Ieder jaar
stonden gekleurde nylonkousen boven aan mijn verlangüjstje. Maar volgens de goedheiligman was ik nog te jong
voor dat moderne gedoe en de
kousen waren veel te duur.
Punt uit. Sinterklaas begreep
niet dat ik het enige meisje uit
de klas was die geen nylons
droeg. Vele sinterklaasfeesten
staan in mijn dagboek geschreven maar het beloofde
cadeau heb ik nooit gehad.
En nu? Zou sinterklaas de
kousen toch nog in m'n
schoen gooien? Nou, lieve sint,
ik hoef ze niet meer want na al
die jaren heb ik een bloedhekel aan nylons gekregen en
loop ik liever barrevoets.
Daarom wil ik dit jaar weer
eens een nuttig cadeau. Nanielijk, pantoffels. Geen gewone maar hotsloffen die je snel
m de magnetron verwarmt.
Nooit meer koude voeten en
goed voor m'n spieren. Want
& word, net zoals sinterklaas,
°ok een dagje ouder.

De programmamakers van
'Van gewest tot gewest' is toegestaan om de voorbije weken
van dichtbij opnames te maken van de explosievenruiming
op het Zandvoortse strand. Op
donderdag 7 december wordt
op Nederland 3 om 19 uur een
documentaire uitgezonden.
De cameraploeg heeft eerst
vastgelegd hoe het bedrijf Leemans bijna gereed is met de
eerste tweehonderd vierkante
meter van het totaal achthonderd vierkante meter te ruimen stuk strand. Daarna legt
Jos Walraven van het ruimbedrijf stap voor stap de procedure uit: het zeven van het
zand, het vinden en veüigstellen van de munitie in de zware
container en het rapporteren
aan de Explosieven Oprui- Militairen van de Explosieven Opruimings Dienst brachten vorige week woensdag weer explosieven
Foto Chns Schotanus
mings Dienst (EOD) welke tot ontploffing in de Kennemerduinen
munitie er gevonden is.
Er zijn opnames gemaakt
van de zeefmachine en de container waarin de explosieven
tijdelijk worden opgeslagen,
alvorens te worden vervoerd
naar het Kattendel in de Kennemerduinen. Daar hebben de
militairen van de EOD inmiddels drie keer het nodige oorlogstuig tot ontploffing gebracht. Eén ontploffing is ook
door de filmploeg vastgelegd.
In de film krijgt ook de burgemeester de kans nog eens
uit de doeken te doen waarom
de schoonmaakactie nodig is.
De programmamaker laat tevens een jongen aan het woord
die vertelt wat luj en leeftijdgenoten allemaal uithaalden met
de gevonden munitie.
Inmiddels zijn tientallen brisantgranaten, honderden ontstekers, geschutsmunitie en
een zware anti-tankmijn tot
ontploffing gebracht in de duinen.
De anti-tankmijn bevatte
liefst negen kilo zware springstof. Volgens Leemans merken
de ruimers aan de vondsten op
het strand dat ze steeds dichter bij de springputten komen.
Hij sluit niet uit dat ze de komende weken op nog meer
zwaar geschut stuiten.

Geen lift in 'Man bjjt hond'
ZANDVOORT - De 81-jarige Zandvoortse mevrouw
Van Nieuwenburg is vanavond in het programma
'Man bijt hond' te zien op de
tv. Om 19 uur vertelt de krasse oude dame welke problemen mensen met een elektrokar ondervinden als zij
met de trein vanuit Zandvoort willen reizen. Want er is
nog steeds geen lift.

maakt over het feit dat er nog
steeds geen lift is op het station Zandvoort. Ze hebben ook
bij het station gefilmd. Mevrouw Nieuwenburg begint zo
langzamerhand de moed te
verliezen. „Er is totaal geen
medewerking van de overheid," vindt ze.

De gemeente Zandvoort
heeft een paar weken geleden
het ministerie laten weten teleurgesteld te zijn over de gang
„Vrijdag heeft de televisie- van zaken. Zowel bij wethquploeg hier een reportage ge- der Hoogendoorn als bij zijn

Caissière blijkt dief van negen mille
ZANDVOORT - Een 23-jarige caissière van een supermarkt
aan de Grote Krocht wordt verdacht van verduistering. De
vrouw is zaterdag omstreeks 18 uur aangehouden. Zij werd
betrapt toen zij in de loop van de dag 775 gulden uit haar kassa
had weggenomen. De vrouw werd voor verhoor overgebracht
naar het politiebureau. Uit een door het bedrijf ingesteld onderzoek is gebleken dat de vrouw al sinds augustus geregeld geld
verduisterd. Dat was opgelopen tot ruim negenduizend gulden.

collega Oderkerk was de indruk ontstaan dat de gemeente Zandvoort de aanleg van de
lift zou voorfinancieren en het
ministerie dat bedrag later zou
terug betalen. De brief van het
ministerie van 25 september
zette hen op het verkeerde
been.
Volgens woordvoerder SasMa Kranendonk is er een lijst
opgesteld met aanvragen vanuit heel Nederland. „Dat uitvoeringsprogramma loopt tot
2010. Het is inderdaad zo dat
de gemeenten kunnen voorfinancieren. Maar de uitvoering
is ook afhankelijk van het uitvoeringsbedrijf. En wanneer
die tijd heeft, is niet bekend. U
begrijpt dat niet aan alle aanvragen in één keer kan worden
voldaan."
Het ministerie is van mening
dat mensen die slecht ter been
zijn een beroep moeten doen
op de daarvoor bestemde
dienst van Connexxion.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 57171 66

Los nummer 2,10 gulden

Circuit wil
permanente
helihaven
Het dagelijks bestuur van de
provincie wil de helikoptervluchten van en naar Zandvoort eigenlijk beperken voor
de spoedeisende hulpverlening. Dat blijkt uit zijn beantwoording van vragen die
GroenLinks naar aanleiding
van de overlast tijdens de
Marlboro Masters stelde. In
dat weekeinde van 5 en 6 augustus zijn er in totaal veertig
vluchten uitgevoerd. Met
name bewoners van Heemstede ergerden zich aan de laagovervliegende helikopters die
VIP's vervoerden van en naar
Schiphol.
Volgens GroenLinks is Zandvoort prima bereikbaar met
het openbaar vervoer. De aanwezigheid van files vindt de
partij geen reden om helikopters in te zetten. De provinciale fractie legde de vragen voor
in het kader van de milieuwetgeving. Zij wil weten welke
maatregelen er zijn genomen
om de inzet van helikopters
naar en van het circuit te beperken.
Volgens Gedeputeerde Staten zijn de vluchten uitgevoerd
met toestemming van het ministerie en het Zandvoortse
college. 'Het is inderdaad waar
dat ze op een hoogte van 170
meter hebben gevlogen. Dat
gebeurde trouwens op aanwijzing van de Luchtverkeersleiding Nederland en had als doel
on? 'a° v!uc 'ten gescheiden te
nouden van de normale bur-

Brandweer
zoekt stoere
leden m/v
Pagina 3

Zaalvoetbal
Zandvoort
koppositie

gerluchtvaart.' Volgens de gedeputeerden werd voldaan
aan de minimumhoogte van
150 meter die in Nederland
geldt. 'In het verleden hebben
bij vergelijkbare evenementen
evenveel helikopters gevlogen.
Vanwege de drukte in het
luchtruim is het deze maal niet
gelukt om de helikopters hoger en om de woongebieden
heen te laten vliegen.'
Het argument van GroenLinks om de bobo's maar per
trein te laten rijden, vindt de
provincie niet relevant. 'Het
beleid van het Rijk en de provincie is er niet op gericht om
deze manier van vervoer door
de lucht te beperken. Er is namelijk geen explosieve groei is
te verwachten, daarvoor zijn
de kosten te hoog.'
De provincie wil wel kijken of
aan deze vorm van incidentele
geluidhinder een milieuvergunning kan worden verbonden. De afdeling Milieubeheer
neemt daarvoor contact op
met de exploitant van het circuit. Deze zal een aanvraag
moeten indienen waarin wordt
verzocht om uitbreiding van
de Wet Milieubeheer-vergunning met starts en landingen
van helikopters. Op basis
daarvan kan dan beoordeeld
worden of een milieuvergunning kan worden verleend. Volgens de gedeputeerden kunnen geen vluchten meer worden uitgevoerd voordat over
de aanvraag is beslist.
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Feyenoord-hater
mishandelt man
uit Maassluis

Kunst voor Park Duijnwijk
ZANDVOORT - Bewoners
van Park Duijnwijk en de omgeving van het station mogen
zich uitspreken over de kunstwerken die in de wijk en op het
stationsplein zijn gepland.
Vrijdag 8 december worden de
ontwerpen in de openbare bibliotheek getoond.
Het Bouwfonds Nederland,
de gemeente, bewoners, EMM,
de spoorwegen, een Zandvoortse kunstenaar en een
landschapsarchitect werken
samen om twee kunstwerken
mogelijk te maken. De KunstADVERTENTIE

Sanders

commissie presenteert tien
voorlopige ontwerpen. Vanaf
vrijdag 8 december worden
deze tentoongesteld in de
openbare bibliotheek van
Zandvoort. De tentoonstelling
wordt om 17 uur feestelijk geopend waarna de kunstwerken
nog een maand lang zijn te bezichtigen.
De bewoners kunnen zelf de
kunstvoorwerpen keuren en
waarderen. Ze krijgen een enquêteformulier waarmee ze
kunnen aangeven wat ze ervan
vinden. Wethouder Marijke
Herben is voorzitter van de
kunstcommissie. „De voorlopige ontwerpen zijn divers: van
mooi, leuk, spannend tot soms
een tikkeltje gewaagd."
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WINKELEN

.OVERTOOM 557 AMSTERDAM:
TEL. 020-6184733
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ZANDVOORT - De eigenaar van het circuit in Zandvoort
overlegt met de Rijksluchtvaartdienst over de aanleg yan
een permanente helikopterhaven op het circuitterrein. Hiervoor moet de minister van Verkeer en Waterstaat een vergunning afgeven. GS staan niet onwelwillend tegenover dit
plan maar vinden wel dat de minister de aan- en uitvliegroutes buiten de woongebieden moet plannen.
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ZONDAG OPEN

Vergeeld briefje,
vergeelde foto en
vergeelde
herinneringen in de
Brugstraat

van l 0.00 - 1 9 . 0 0 uur
www.magnaplaza.nl

g
t/1
** M
&
UI

5
>
>

Datum
30 nov
01 dec
02 dec
03 dec
04 dec
05 dec
06 dec
07 dec

HW

06.06
06.41
07.15
08.35
09.45
11.06
12.16

ZANDVOORT - Een 20-jarige man uit Maassluis is zaterdag omstreeks 0.45 uur in de
Haltestraat mishandeld. De
man was met enkele vrienden
aan het stappen en vroeg aan
een voorbijganger of hij een
leuke bar in de buurt wist. Zij
raakten daarop in gesprek.
Toen het slachtoffer te kennen
gaf dat hij uit Rotterdam
kwam, begon zijn gesprekspartner te schelden over Feyenoord.
De dader liep een café in en
kwam er korte tijd later uit
met enkele andere mannen.
Daarop vluchtte het slachtoffer maar hij werd ingehaald
door de agressieveling. Het
slachtoffer kreeg daarop een
klap en trap in het gezicht. Hij
gaf zijn aanvaller uit lijfsbehoud een klap terug in het gezicht en vluchtte opnieuw.
Het signalement van de verdachte luidt: een man in de
leeftijd van ongeveer 25 jaar,
1,80 meter lang, stekelig haar,
een ongeschoren uiterlijk, de
man droeg een zwarte jas en
een blauwe spijkerbroek.
Een vriend yan het slachtoffer, een 22-jarige eveneens uit
Maassluis afkomstige man
werd door een andere man
mishandeld. Deze verdachte
was ook ongeveer 1,80 meter,
had kort haar en droeg een witte wollen kabeltrui met een
zwarte horizontale streep.

01.56
02.15
02.56
03.25
04.26
05.15
06.14
07.56

18.15
18.45
19.30
20.15
21.36
22.35
23.45
--.--

13.55
14.25
15.16
15.56
16.34
17.45
18.45
20.06

LW
HW
LW
Maanstand: EK ma 04 dec 04.55 uur.
HW: do 30 nov 18.15 uur, +113 cm NAP.
LW: do 30 nov 13.55 uur, -75 cm NAP.

'Als ze me gaan betalen, hou ik op, dan is de lol eraf
A

B BOS UIT de Kostverlorenstraat wordt vandaag 81 jaar. Deze kleurrijke Zandvoorter spreekt nog
tot ieders verbeelding en in
zijn gezellige kamer vertelt hij
over de watersnoodramp in
Zeeland, over zijn belevingen
als Ehbp'er op het circuit en
zijn reisjes als verpleger op de
Henri Dunant. Allemaal liefdewerk, hij heeft er nooit een
rode cent aan over gehouden.
„Ik heb altyd gezegd: als ze
gaan betalen, dan houd ik ermee op," zegt Bos. „Dan is de
lol eraf."
De oude Bos is het prototype van de vrijwilliger. Naast
zijn werk en gezin was hij ook
altijd in de weer voor anderen.
„Dat begon eigenlijk al vroeg.
Toen ik zestien was, meldde ik
me al aan bij de reddingsbrigade. Tot op gegeven moment
Piet de Meij, die in het bestuur
zat van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, nüj vroeg of ik niet stuurman van de motor-strandreddingsboot wilde worden. Die
boot, de C.A.A. Dudok de Wit,
was genoemd naar de man die
hem had betaald. Het was de
eerste reddingsboot met motor."
34 jaar bediende Bos de redNel Kerkman dingsboot als er weer eens een

schip in nood was. „De meeste
Zandvoorters weten niet dat
de reddingsbrigade zwemmers redt en de Knrm bedoeld
is om de bemanning van schepen te redden. Met diezelfde
boot zijn we in 1953 naar Zeeland gevaren. De stormramp
van l februari had het hele gebied totaal blank gezet. De
slachtoffers van de ramp
moesten van de daken in het
rampgebied gehaald worden.
En daarvoor waren boten nodig."
Bos kan zich nog herinneren
hoe het Zandvoortse strand
eruit zag na die storm. „Het
strand liep loodrecht naar beneden door het beuken van de
golven. We konden de boot
daar niet te water laten. Via
Heemstede zijn we de vaart afgezakt naar Rotterdam. Daar
kregen we in de duikbotenhaven brandstof en eten. 'Ga
maar kijken waar je helpen
kunt,' werd toen gezegd. Zo
zijn we het gebied in gevaren."
Nu, na bijna vijftig jaar, kan
de vrijwilliger het lugubere
beeld van honderden drijvende koeien nog voor de geest
halen. En ook van twee paarden die ingeklemd in hun stal
niet voor of achteruit konden.
„We hebben toen alle koeien
by elkaar geschoven en daar

planken overheen gelegd. Zo
konden we uiteindelijk de
paarden op de dijk krijgen."
Ab Bos, die in het dagelijks
leven als technische man bü
de PWM werkte, liet het niet
bü een vrijwilligersbaan. „Ik
ben ook dertig jaar via het
Rode Kruis Ehbo'er geweest
op het circuit van Zandvoort.
Als Rode Kruis-medewerker
heb ik meegevaren op de Henri Dunant. Ik heb toen wel een
opleiding als verpleger gevolgd. Dat werk deed ik overigens samen met mijn vrouw.
Die vaartochten waren trouwens reuze gezellig. De mensen waren allemaal in een
goed humeur. We hebben heel
wat gezongen en afgelachen."
Aan de muur van de Zandvoorter hangen verschillende
onderscheidingen voor zijn jarenlange trouwe dienst. Er is
een gedenksteen van Lavertu
en een lintje in de Orde van
Oranje Nassau. Voor Bos zelf
was het de gewoonste zaak
van de wereld om klaar te
staan voor anderen. „Je rolde
er in feite vanzelf in omdat iedereen elkaar kende. De vrijwilligers hadden een soort
band met elkaar. Bü collega's
zie je vaak onderlinge rivaliteit
ontstaan. Ik zou het zo weer
overdoen."

die

krant moet .k hebben.
Natu 11 T\ \ ik
J
9 Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ 37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.

Ab Bos wordt vandaag 81 jaar en is nog steeds een kleurrijke
persoonlijkheid
Foto Karm Schut

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA «
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

woensdag 29 november 2000
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FAMILIEBERICHTEN

dienst x Amsterdam Beheer
Rust nu maar int,

je liebtjc strijd gestreden
Je hebt liet met veel moed gedaan
Wie kan begrijpen, wat je hebt
geleden
En wie kan voelen, wat je hebt
doorstaan
Na een moedic;, geduldig gedingen lijden is van
ons heengegaan mijn /otgAime xoon, mijn broer

en oom

Inspraak ontwerp Entreegebied
Amsterdamse Bos
Voor de herinrichting van hel enlreegebied is een Voorlopig
Ontwerp opgesteld U kunt uw mening geven over het
ontwerp tijdens een inspraakavond Er aan voorafgaand
bent u ook van harte welkom op de informatie-mloopdag
Informalie-lnloopdag
Maandag 11 december 2000 van 16.00 - 20 00 uur
m de Kastanjezaal van Restaurant/café 'De Veranda",
Amstelveenseweg 764 te Amsterdam

Menno Klaas de Goede
m de leeftijd van fal jaar
G I clc Goede-Kams.il a
F T de Goede

Roy
23 november 2000
Hcimanssüaal.2
2041BNZandvooil
De cremalicplcchligheid heeft, overeenkomstig
de wens van de overledene, in btilte plaalsgevon-

den

Insprsakavond
Dinsdag 19 december 2000 van 20.00-22.30 uur
in de grote zaal van Cultuurcentrum VU "De Griffioen",
Uilenstede 106 Ie Amstelveen
Het voorlopig ontwerp ligt vanaf 4 december ter inzage op
hel kantoor Amsterdamse Bos, Nieuwe Kalfjeslaan 4
Amstelveen; het Bosmuseum. Koenenkade 56. en het
sladsdeelkantoorZuideramstel, Pres Kennedyplantsoen 3
en Zwaansvliet 5, alle te Amsterdam
i
,_
Bel Voor informatie het projectsecretariaat (020) 5435353

ADVERTENTIES

LAV ERTU steenhouwers
ZANDVOORT
Haarlemmerstraat 76

200 jaar traditie
en vakmanschap

ƒ1.150.000,-

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uwgrafwerknaar
ons of uw eigen ontwerp, bijschnjvmg
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt
Telefonisch óageliiks tussen l O 00 en U 00
tel en tax 023-5714168
Kostverlorenstraat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vancrf aug /sept 1999
Kamerlmgh Onnesstraat 5 - 204 J BC Zandvoort

Tijdens kantooruren Steenhouwers Lavertu,

tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermolenweg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

Let op!!!
Sfeervol kerstfestijn
10 december 2000 in Sportcomplex
Tetterode te Bloemendaal/Overveen.
Om uw artikelen op deze schitterende
kerst-markt braderie/
vlooienmarkt te koop aan te bieden.

Kraam voor de
vlooienmarkt ƒ 55,Inlichtingen/boekingen
tel. 06-50420966

TWEEWEKELIJKS
SPREEKUUR COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders houdt elke twee weken spreekuur op
donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan
men zich minimaal een week van tevoren
aanmelden bij het bestuurssecretanaat
Terwille van een goede voorbereiding is
het tevens van belang dat men het onderwerp jsn gesprek aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via het centrale telefoonnummer(023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstellmg van de Centrale Balie Men
kan zich dus gewoon via de ingang Swaluestraat1 bij de receptie melden
Let wel Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken
AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid maken Het secretariaat is bereikbaar
via het centrale telefoonnummer (023)
574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat
men -liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat het onderwerp van gesprek is
Op deze wijze kan een gesprek zinvol
worden voorbereid

Zandvoort

Amsterdam

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

Zeer royaal en representatief vrijstaand herenhuis nabij duinen
en op loopafstand van centrum van Zandvoort Het pand leent
zich naast bewoning voor vele andere doeleinden, zoals kantoor
aan huis en verhuur Totale woonoppervlakte 270 nf
Inhoud 850 m3 Bouwjaar ca 1920
Indeling:
Begane grond Entree, ruime hal, gang, trapkast, doucheruimte,
toilet, voorkamer (8,4 x 4 5 m) met serre, achterkamer 5,6x4,5
m) met openslaande deuren naar de tuin, ruime keuken (3 2 x
4,7 m), c v-ruimte, studio met apart toilet, douche en opgang,
voor- en achtertuin
Eerste verdieping Overloop, voorkamer (5,7 x 4,5 m) met balkon, voorkamer (2,4 x 4,7 m) met douche, achterkamer (5,7 x 4,5
m) met balkon, achterkamer (3,0 x 5,5 m), toilet met fontein, kast
met wasmachine-aansluiting, badkamer met wastafel en zitbad
Tweede verdieping Overloop, twee-kamerappartement (ca 37
m2) met douche en wastafel, zijkamer (4,5 x 3,1 m), achterkamer
met aparte douche en keuken (ca 38,5 m2)
Algemeen:
•Totaal 10 kamers thans ingericht als 9 afzonderlijke woonruimten
• Achtertuin te bereiken via achterom
• Aanvaarding kan spoedig

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort/ Holland
Telefoon 023 5712944*/Fax 023 5717596

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen bestuurlijke zaken, openbare
orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu
- de heer C Oderkerk maatschappelijk
welzijn & onderwijs
- de heer A van Marie financiën
- de heer H Hogendoorn organisatie,
toerisme & verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale
Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben op dinsdag 21 november
vergaderd De besluitenlijst van deze
vergadering en van de verdere in week 47
door B&W genomen besluiten zijn op
dinsdag 28 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden
m te zien bij de Centrale Balie
MEDEDELINGEN
Aanwijzingsbesluit Parkeerverordening
Gelet op de Parkeerverordenmg Zandvoort, die op 4 juli 2000 door de gemeenteraad is vastgesteld, publiceert het college van Burgemeester en Wethouders van
Zandvooit hieronder het Aanwyzmgsbesluit
In dit besluit worden de straten of straatdelen aangewezen waar slechts parkeren
met een parkeervergunning voor belanghebbenden is toegestaan Het college
publiceert dit besluit ondanks het feit dat
zij reeds op 25 augustus 2000 m een
besluit gebaseerd op artikel 2 lid 1 van de

Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
voor een éénmalige af koopsom

Parkeerverordenmg Zandvoort, onder
andere bedoelde belanghebbende vergunnmghoudergebieden heeft aangewezen Dit besluit is gepubliceerd op 30
augustus 2000
Desondanks zijn er bij het college signalen
binnengekomen uit de Zandvoortse
gemeenschap dat er behoefte is aan een
nadere specificatie en publicatie van deze
gebieden alsmede de daarbij behorende
borden Uit zorgvuldigheidsoverwegingen
heeft het college van Burgemeester en
Wethouders besloten daarom over te
gaan tot het publiceren van hierna volgende
Gelet op artikel 2 lid 1 van de parkeerverordening Zandvoort maken B&W het
navolgende bekend

Bes/u/ten

Aan te wijzen straten of straatdelen waar
slechts parkeren met een parkeervergunning voor belanghebbenden is toegestaan
en zonaal wordt aangeduid door middel
van plaatsing van een bord E9, voorzien
van het opschrift zone, genoemd m bnlage 1 van het RVV 1990, zoals vermeld m
artikel 1 lid e onder 2 van de parkeerverordenmg Zandvoort
7 In de wijk 'Parkbuurt" de volgende
straten
Oosterparkstraat, Westerparkstraat, De
Wittstraat, Nassauplem, Marnix van St
Aldegondestraat en Torenstraat
2 In de wijk "Noordbuurt" de volgende
straten en straatdelen
Swaluestraat (gelegen tussen de Achterweg en de Pnnsenhofstraat), Jan Snijerplein, Pakveldstraat (gelegen tussen de
Swaluestraat en de Noorderstraat), Prinsenhofstraat, Noorderstraat, Wagenmakerspad, Sandrmastraat, Agnetastraat,
Kruisstraat, Gasthuisstraat, Gasthuisplem,
Achterom, Achterweg, Spoorbuurtstraat,
Rozenobeistraat (gelegen tussen de Noorderstraat en de Swaluestraat), Smedestraat
3 In de wijk "Admiralenbuurt" de volgende straten
Secr Bosmanstraat, J Evertsenstraat, Tjerk
Hiddesstraat, Van Kinsbergenstraat, Ontvanger Schoutenstraat, Dr Smitstraat
4 In de wijk 'Zuidbuurt" de volgende
straten
Bakkerstraat, Buureweg, Duinstraat, Duinweg, Kerkdwarspad, Kerkpad, Poststraat,
Schelpenplein, Westerstraat en Zuidbuurt
en de parkeerplaatsen aan de oostelijke
zijde van de Thorbeckestraat, gelegen tussen de aansluiting met de Mansstraat en
de aansluiting met de Hogeweg
Dit besluit treedt in werking op 25 november 2000
Kunst voor Park Duijnwijk
De kunstcommissie Park Duijnwijk presenteert 10 voorlopige ontwerpen van vijf
kunstenaars voor de twee locaties Park
Duijnwijk en het (nog niet helemaal zekere) Stationsplein De voorlopige ontwerpen worden een maand lang, gerekend
vanaf vrijdag 8 december, tentoongesteld
m de openbare bibliotheek van Zandvoort
De tentoonstelling van de 10 voorlopige
ontwerpen wordt 8 december feestelijk
geopend om 1700 uur Alle (toekomstige) Parkduijnwijkers en omwonenden
kunnen zich in de bibliotheek op de hoogte stellen De voorlopige ontwerpen keuren en waarderen Zij krijgen een enquêteformulier waarmee zij kunnen aangeven
welk ontwerp ze het leukst of mooist vinden en welke plek ze het toebedelen
Over het voorlopige ontwerp, dat de basis
is voor het kunstwerk op het Stationsplein, mogen niet alleen de (toekomstige)
bewoners van Park Duijnwijk zich uitspreken Uitdrukkelijk nodigt de kunstcommissie iedere bewoner van Zandvoort uit om
zijn mening te geven over het kunstwerk
op deze locatie
Raadhuis Zandvoort in steigers
Op maandag 4 december start de firma
Profi-Clean met een ingrijpende gevelrenovatie van het raadhuis Zandvoort,
gericht op het vernieuwen van de gevelvoegen Het Raadhuis gaat er voor in de
steigers De gevelvoegen worden uitgehakt, schoongemaakt en daarna opnieuw
gevoegd met een knipvoeg De werkzaamheden duren tot maart 2001 U
wordt vriendelijk verzocht rekening te
houden met deze werkzaamheden

GEMEENTE

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen
- Fazantenstraat - 2 gemeentebomen
(aantasting bij de stamvoet)
De aanvraag ligt gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie
van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun
reacties indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van
de aanvraag worden betrokken
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben een kapvergunning verleend voor
- Prof Zeemanstraat 7 - 1 boom
- A G Bodaan-Bramenlaan 2 - 1 boom
(populier)
De bij de verlening behorende stukken liggen ter inzage bij de Centrale Balie
Belanghebbenden kunnen tegen dit
besluit tot 6 weken na publicatie van
bericht een schriftelijk bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derde
belanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen Het bezwaarschrift dient te zijn
ondertekend en moet ten minste bevatten naam, adres, dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar Indien men zich laat
vertegenwoordigen door een derde dient
ook de naam het volledige adres en het
telefoonnummer van deze persoon te
worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de
president van de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het
bezwaarschrift Voor het indienen van een
verzoek om voorlopige voorziening wordt
g'nffierecht geheven
VRIJSTELLINGEN
Artikel 19 WRO
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om met toepassing
van artikel 19, lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor
- het perceel Fahrenheitstraat 54 te Zandvoort in verband met het plaatsen van
een tuinhuis (bouwaanvraagnummer
2000-085B)
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
15 november 2000 gedurende vier weken
ter inzage bij de Centrale Balie van het
Gemeentehuis Gedurende de termijn van
de tervisieleggmg kan een ieder schriftelijk
bedenkingen naar voren brengen bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BESTEMMINGSPLANNEN
Bestemmingsplan
"Aanvullende
gebruiksvoorschriften m.b.t. seksinrichtingen (art. 23 WRO)
Overeenkomstig het bepaalde m artikel 23
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(WRO) ligt, met ingang van 1 december
2000 gedurende 4 weken, voor een ieder
ter inzage het bestemmingsplan "Aanvullende gebruiksvoorschriften m b t seksinnchtmgen"
De aanleiding voor het opstellen van deze
voorschriften is gelegen m het feit, dat
van overheidswege is besloten om het
bordeelverbod, opgenomen in artikel 250
bis van het Wetboek van Strafrecht op te
heffen
Voor gemeenten die thans nog niet met
prostitutie van doen hebben, is het raadzaam te anticiperen op de mogelijkheid
dat ook binnen de eigen gemeentegrenzen bedrijfsmatige exploitatie van prostitutie kan voorkomen
Met betrekking tot bestaande bestemmmgsplannen voor de gemeente Zandvoort valt op te merken dat hierin geen
sprake is van de positieve bestemming
"prostitutie"
Mogelijk
bieden de
bestaande plannen wel ruimte voor de
vestiging van bordelen
De opgestelde aanvullende voorschriften
hebben dan ook tot doel de vestiging van
seksmnchtingen te beperken dan ,wel te
reguleren Hoewel in beginsel op het hele

grondgebied seksmnchtingen kunnen
worden gevestigd, wordt een restrictief
beleid gevoerd Dit komt bijvoorbeeld tot
uitdrukking door het hanteren van
afstandsmaten, parkeernormen en eisen
aan reclame-uitingen
Concentratie en grootschaligheid van
seksmnchtingen dienen' te worden voorkomen Bovendien dient ontsiering van
het straatbeeld en van het woon- en leefmilieu voorkomen te worden
Daarnaast kan worden vermeld, dat op de
bestemming "woondoelemden
zich
geen seksmnchtingen kunnen vestigen
Het plan, bestaande uit toelichting en
voorschriften, ligt ter inzage bij de Centrale Balie en eveneens bij de openbare bibliotheek, Prmsesseweg 34 te Zandvoort
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bii de gemeenteraad van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning en splitsingsvergunningen
zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend. De datum
tussen haakjes geplaatst achter het
nummer, is de datum van aanvraag.
2000-272B (20-11-2000) Parnassialaan
23 te Bentveld het veranderen/vergroten
van de woning
2000-273B (20-11-2000) Haltestraat
(winkelcentrum Jupiter") te Zandvoort
het aanbrengen van twee naar buiten
draaiende deuren
2000-274B (23-11-2000) Zandvoortselaan 210 te Bentveld het gedeelteyk vernieuwen/veranderen van de woning
De genoemde aanvragen liggen ter mzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van
twee weken na publicatie schriftelijk hun
z'enswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ontvangen
zienswijze wordt bij de beoordeling van
de aanvraag betrokken Wy wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening
van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst
achter het nummer, is de datum van
verzending.
2000-211B (17-11-2000) Haarlemmerstraat 12 te Zandvoort het veranderen van
de woning op de begane grond en het
vergroten van de kelder
2000-240S (17-11-2000) Dumtjesveld te
Zandvoort het slopen van twee paardenstallen
2000-248B (17-11-2000) Stationsplein
13-16 te Zandvoort het vergroten van het
woonhuis
2000-249B (17-11-2000) Lijsterstraat 1-3
te Zandvoort het vergroten van een school
2000-259B (17-11-2000) Hogeweg 23 te
Zandvoort het vernieuwen van een voorgevel/serre
2000-109B (23-11-2000) Zandvoortselaan 113 te Zandvoort het vernieuwen van
een schuur
2000-237B (23-11-2000) Hogeweg 36 te
Zandvoort het vernieuwen en veranderen
van een vluchttrap
99-220B (23-11-2000) Burg v Alphenstraat 63 te Zandvoort het oprichten van
een fietsenstalling en een schutting
U kunt deze vergunningen inzien bij de
Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden Belanghebbend_en
kunnen, gedurende een termijn van zes
weken na de aangegeven datum van verzendmg/uitreikmg van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift hiertegen indienen bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het mdienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
president van de rechtbank Haarlem sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift
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'Voor die ƒ'3.855,- wilje toch niet
van je kinderen afhankelijk zijn.
Een natura-uitvaartverzekering
moetje hebben. Een vergelijkbare
uitvaart kost tegenwoordig al
minstens f 6.000,-."

Hegeman Bang & Olufsen
Byzantium Stadhouderskade 24a, Amsterdam Telefoon 020 616 55 96

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

Geef Sint

F O R M A T I Ë B O N

^knuffel

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

naam:

Sint N/colaas rijdt a.s. zondag 3 december met de trom.
door Amsterdam. Breng hem je knuffels, spelletjes of '•. .
ander speelgoed waar je zelf niet meer mee speelt, maar.
dat niet kapot is. Dan kan Sinter een ander kind gelukkig
mee maken, inpakken mag, maar hoeft niét.
Veel dank in groeten van Sint Nicolaas.

man
vrouw

straat:
postcode/plaats
telefoon:

leeftijd(en):

Help mee! Kom zondag naar de tram!

Bon m envelop zonder postzegel zenden aan:

111.30-ij 15 uur
Cmtraal Station, PJantxom voor
Victoria HoUl
113*30-14.00 uur
De Dam, ter hoogte van Nlcuwendljk

Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318

2000 WC Haarlem

A l t i j d d i r e c t e hulp bij een s t e r f g e v a l

T

Tariefswijziging

. _

14.30 -15.15 uur
RcmbraniftpMn, bij ThorbeckepMn

Correspondentie
Postbus 80900
1005 DA Amsterdam
Servicenummer
020 77 00 700
Storingen
020 77 00 700
www.upc.nl

In verband met de stijging van algemene en externe kosten,
zoals de verhoging van het BTW-tarief en aanpassing van de
auteursrechten, gelden - voor individuele aansluitingen op het
kabelnetwerk - met ingang van 1 januari 2001 de volgende
maandelijkse abonnementstarieven:
Amsterdam
Abcoude
Weesp

ƒ 22,23
ƒ 22,23
ƒ 22,23

Landsmeer
ƒ19,86
OuderAmstel ƒ21,47

De genoemde bedragen zijn inclusief BTW en gaan m per
1 januari 2001

15.30-16.15 uur
Plantage Paricfaan, efndhaJtc tram S/3O l
16.30-17.00 uur
VWttrfngdrcult

Ge»rjanlieerd <Uor IC A, i.*!m het l e je r des Hells / Witte Red je
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Voor zogenaamde collectieve aansluitingen geldt dezelfde
procentuele prijsverhoging.
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Documentaire
Oud Zandvoort

Omwonenden gevraagd om Zandvoorste schat te

ZANDVOORT - Ter gelegenheid van de opening van
tiet Zandvoorts Museum heeft
een aantal Zandvoortse bewoners een geschenk aangebo;den. Het gaat om een compila'tie van oude foto's, ansichtKaarten en filmpjes. Dit alles
vormt samen een boeiende
avondvullende documentaire
van oud Zandvoort.
Technicus Peter Paap en
verteller Marcel Meijer komen
op maandag 11 december in
het
Aktiviteitencentrum
Zandvoort. De avond begint
om 20 uur en duurt ongeveer
tot 2230 uur. De toegang is
gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden brj Marcel
Meijer, tel. 571.463.

ZANDVOORT - De schat
zelf ligt er al vanaf 2 januari.
Sinds burgemeester Rob van
der Heijden zaterdag de officiele gedenksteen heeft onthuld, weten passanten ook
precies waar die ligt op het
plein voor het gemeentehuis.
Voor het opschrift van de
steen te lezen was, moest de
burgemeester de handen uit
de mouwen steken. Met een
paar flinke zwaaien veegde
hij de berg schelpen die de
steen afdekten, weg en kwamen de letters tevoorschijn.

Met sint op de foto

ZANDVOORT - Sinterklaas
brengt op zondag 3 december
een bezoek aan het winkelcentrum Jupiter. De sint arriveert
daar rond 14 uur. Eén uur lang
verwelkomen de goedheiligman en zijn pieten de kinderen. Alle kinderen kunnen met
de sint op de foto. De foto's zijn
maandag 4 december gratis af
te halen in het winkelcentrum.

Dronken man
valt mensen aan

ZANDVOORT - Een dertigjarige Leidenaar is donderdag
aangehouden door de politie
vanwege mishandeling en het
lastig vallen van mensen. De
man bleek een 53-jarige Zandvoorter in zijn gezicht te hebben geslagen. Deze man deed
aangifte. De politie kreeg verschillende meldingen binnen
dat de Leidenaar buspassa;iers en mensen in een winkel
iad lastig gevallen. De verdachte werd overgebracht
naar het politiebureau.
Hij was dermate onder invloed van alcohol dat hy niet
kon worden verhoord. Hij werd
er ontnuchtering ingesloten.
De volgende ochtend verklaarde hij dat hij zich weinig kon
herinneren van de vorige dag.

Hongerige hond

ZANDVOORT - Een 80-jarige Zandvoortse automobiliste
s vrijdag op de Grote Krocht
egen een geparkeerde auto
aangereden. Op de passagiersstoel had zij een zakje met
vleeswaren liggen. Toen haar
hond vanaf de achterbank dit
zakje probeerde te pakken,
werd de vrouw afgeleid en veroor de controle over haar auto
waarna zij tegen de geparkeerde auto reed.

Struinen door Herenduin

De vierkante gedenktegel is
m opdracht van de gemeente
Zandvoort ontworpen door de
Zandvoortse steenhouwer Lavertu. De steen zal komende 99
jaar de plaats markeren waar
de schat begraven ligt. Notaneel is eind vorig jaar vastgelegd dat de schat pas in het
jaar 2100 wordt opgegraven.
Van der Heijden is nu de schatkistbewaarder omdat hij de
sleutel van de kist in beheer
heeft. De komende jaren zullen

de opeenvolgende burgemees- en casettebandjes. Er zit ook
ters deze sleutel aan elkaar iets van waarde in zoals peroverdragen.
soonlijke sieraden en een collectie bijzondere munten van
De schat moet een bood- de Rabobank."
schap zijn van de huidige
Zandvoorters aan de Zand- Weusten merkt op dat de
voorters die over honderd j aar kist, gemaakt door de Zandin de badplaats leven. Volgens voortse kunstenaar Victor Bol,
bedenker Eugène Weusten goed verankerd en meters diep
werd in veel plaatsen iets geor- in de grond ligt. Voor het geval
gamseerd vanwege het millen- de zeespiegel m komende
mum. „Dit stond echter los eeuw werkelijk een meter stijgt
van de activiteiten die waren en natuurlijk ook voor het
gepland. Er werd mrj toen ge- grondwater, is de tast in plasvraag om nog iets te bedenken. tic verpakt en daarna in beton
Zo is het plan om een schat te gegoten
begraven geboren."
„Er zullen misschien mensen
zijn die bij wijze van grap, de
Volgens Weusten liepen kist willen opgraven. Daarom
Zandvoortse organisaties zo- ben ik persoonlijk bij een aanals het Circuit Zandvoort, tal omwonenden langsgegaan
Gran Dorado, de politie en met de vraag of ze in geval van
brandweer meteen warm voor onraad contact willen opnehet idee om een bijdrage te men."
kunnen leveren. Ook particuDe officiële plechtigheid verlieren deden rnee. Want het
zou een bijdrage worden van liep zaterdag overigens rustig
de gehele Zandvoortse beyol- Een aantal Zandvoorters was
kmg. „Er zyn veel persoonlijke naar het Raadhuisplem getoberichten in de schatkist ge- gen waar Klaas Koper ook met
stopt. Evenals cd's, dagboeken ontbrak.

ZANDVOORT - Naai' aanleidmc; van verschillende meldingon van overlast van katten is
dondoidaR oeri onderzoek mgestpld In oen woning aan de
BiPdciodestiaat houdt een
vi ouw 24 katten Dooi poütieagent en is m bij/i]n van een contioleur van de landelijke mspectiedienst en oen dierenaits de wonmg van de vrouw
betreden Dit gebeulde tegen
de wil van de bowoonstei in,
maai met toestemming van de
oüicici van justitie
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De gezondheid van de katten bleek goed Zijwaiengoed
gevoed en ei bleek geen reden
om de dieien in beslag te nemen
Wel hing ei een overweldigende geur van ammoniak De
bewoonster is dungend geadviseeid haar katten te laten
steriliseren dan wel castreren

H

ET WERK van de vrrjwillige
brandweer
moet je niet onderschatten, vindt de
commandant. „Het is gevaarlijk werk. Je staat altijd vooraan bij brand of ramp. Je moet
niet alleen een brand blussen,
maar ook mensen uit het water
en een lift redden of uit auto's
zagen. Wat dat betreft moet je
wel tegen een stootje kunnen."
De eisen die tegenwoordig aan
een brandweerman worden gesteld, liegen er niet om. „Omdat tegenwoordig met kunststoffen wordt gewerkt, moet
de brandweerman op de hoogte zrjn van de chemische reacties die bij brand vrijkomen.
Dat vereist training en per jaar
staan daar honderd uur voor.
De meeste vrijwilligers komen
net aan 75 uur."
Volgens Schroder is de
maatschappij met zijn 24-uurs
economie, daar mede schuldig
aan. „In het verleden zaten er
veel middenstanders bij het
vrijwilligerskorps. Moesten de
mannen uitrukken voor een
brand, dan namen de vrouwen
tijdelijk de taak m de winkel

OVERVEEN - Struinen en
zwerven door Midden Herenduin. Dat mag, zaterdag 2 december, maar wel onder het
oeziend oogvaneenboswachter van Natuurmonumenten.
Voor deze excursie is aanmeldmg verplicht bij het excursiemfonummer van het nationaal
park (541.1119). Voor leden
van Natuurmonumenten is
deelname gratis. Niet-leden
metalen vijf gulden. Kinderen
ZANDVOORT - De organikosten één gulden.
satie Kennemer Thuiszorg,
waar ook Zandvoort onder
valt, is van plan om drastisch
Porselein beschilderen
te saneren. Als alle partijen
HAARLEM - Wim Borst is instemmen met het plan dan
keramist. Vrijdag 15 december worden noinimaal vijftien
geeft hij op de Volksumversi- kantoormedewerkers ontslateit Haarlem een workshop gen. Ook het rnanagementvoor wie met speciale porselei- team overleeft dit saneringsmnkt wit serviesgoed wil voor- plan niet. Het plan zal overizien van kerstmotieven Zelf gens geen invloed hebben op
voorbeelden en ontwerpen de zorg aan huis.
neenemen.
Inlichtingen
Volksuniversiteit
Haarlem,
532 9453.
Volgens de directie zijn de
financiële problemen veroorzaakt door de zeer hoge overheadkosten en een te optimisZandvoorts
tische inschatting van de mMieuwsblad
komsten. De overheadkosten
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, liggen zelfs boven die van an3entveld en Aerdenhout Verschijnt op dere
thuiszorgorganisaties.
'oensdag Uitgave Weekmedia BV
Het grootste deel van die kostoofdredacteur Dick Piet
ten bestaat uit loonkosten van
3 recteur/Uitgever Rob Steenbergen
het kantoorpersoneel. Volgens
de directie zyn de problemen
ledactie Robbert Wortel (chef), Frank zelfs zo ernstig dat aan de moPijpers (plv-chef), Tessa van Egmond, gelijkheid van een zelfstandig
loyce Schreuder
voortbestaan van deze thui'ormgeving/Systeemredactie
Willem sorganisatie, wordt getwijfeld.
ïeesing, Hero Blok, Paul Busse, Fred Fre- Die zekerheid is er wel als alle
ejean, Pieter Hendal, Theo van der Linden, betrokken partijen in decem<vonne Mulder, Andre Stuyfersant
ber het saneringsplan goedSecretariaat en redactiepromotie Trudy
teenkamp, Henny Lanser
iasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26,
?040 AA Zandvoort Tel (023) 571 8648
:
ax (023) 573 0497
iantoor geopend maandag van 13 tot 16
w dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
'ai 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur donder'ag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16

over Maar mensen werken nu
op andere tijden en niet altijd
meer in het eigen dorp. Daarnaast is er een arbeidstijdenbesluit dat bepaalt datje maar
zoveel uur achter elkaar mag
werken. Een ander probleem is
dat Zandvoort veel instellingen kent waar vrijwilligers
dienst doen. Dat maakt de
spoeling dunner."
Bovendien is het zo dat de
negatieve effecten van branden of rampen de vrijwilligers
kopshuw maken. Velen maken
zich daar zorgen over. „Je ziet
het aan de Herculesramp en in
Enschede. Bij het minste geringste word je met een advocaat geconfronteerd die een
eis tot letselschade indient.
Onze samenleving begint
Amerikaanse trekjes te vertonen. Je wordt met meer gezien
als een hulpverlener maar als
een kip waarvan te plukken
valt."
De harde realiteit van het
vak schrikt velen af. „Als je als
brandweerman begint, dan
ben je al twee avonden in de
week kwijt. De ene avond moet
je oefenen en de ander een cur-

Sanering
op kantoor
van thuiszorg
keuren
Het saneringsplan voorziet
m halvering van deze kosten
door functies op te heffen, door
zaken uit te besteden en door
samenwerking met verzorgings- en verpleeghuizen.
Voorlopig wordt gedacht aan
het gedwongen ontslag van
vijftien mensen. Dit aantal kan
zelfs oplopen omdat het onderzoek naar bepaalde organisatieonderdelen pas volgend
jaar worden afgerond.
Directeur C. van Leeuwen
wil de organisatie een stuk
kleiner en slagvaardiger maken Er komt een betere en volledige registratie van het aantal verleende zorguren waardoor alle zorguren bij de clienten in rekening wordt gebracht Er wordt ook gekeken
of Thuiszorg duurdere vormen
van hulpverlening kan aanbieden Dat zou extra geld in het

Gl.pl*'

Brandvveerlieden staan altijd op de gevaarlijkste plekken. Op de
foto uit 1993 bestrijdt het korps een brand in een disco aan de
Stationsstraat
Foto Archief Weekmedia

sus volgen. Daarnaast hebben
we ook een systeem waardoor
je eens in de dne weken een
volle week standby moet blijven. Dat geldt inmiddels alleen
voor de avonden Dan mag je
het dorp niet uit omdat je elk
laatje brengen.
„Wij gaan ons meer toeleggen op het verplegen en verzorgen. De huishoudelijke
hulp, waar we overigens met
mee stoppen, heeft niet meer
de prioriteit. Voor Zandvoort
zal ons nieuwe beleid helemaal
geen consequenties hebben,
omdat wij daar alleen verpleegzorg leveren Dat blijft zo
De andere vormen van zorg
vallen daar onder de orgamsatie Zorgbalans."
De veranderingen in het zorgaanbod hebben volgens Van
Leeuwen ook te maken met
het nieuwe belastingstelsel
Alfahulpen hebben doorgaans
kleine contracten omdat ze
niet boven een bepaald bedrag
willen komen. In de nieuwe
wetgeving wordt dat ingewikkelder.
Met een verhoging van de
productie wil de Thuiszorg
zich weer uit het financiële
slop trekken Omdat verlies
wordt geleden op de post
kraamzorg, wordt deze overgedragen aan Thuiszorg De Amstelring De vestigingsplaats
voor de kraamzorg blijft overigens m Haarlem

De Zandvoortse schat...

dvertentieverkoop. H van Zanten
'oofd), M Oosterveld Regiokantoor Ge)ouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
•^esters 421 B, Amstelveen Postbus 51,
'80 AB Amstelveen Tel (023)5717166
'a* (023) 573 0497 E-mail wmcomm®'erscom nl
Wvertentie-orderafdelmg Postbus 122,
! 000 AC Amsterdam Tel (020)5626278
fax 5626283
ro advertenties (020) 562 6271 Fax
65 6321
'bonnementen (opgave, verhuizing, etc)
'20) 5626211
unnementsprijzen ƒ 20,bU per kwartaal,
37
00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar
19 60 per kwartaal, voor postabonnees
e
'den andere tarieven
os
se nummers ƒ 2,10

Snelheidscontrole

BENTVELD - Tijdens een
snelheidscontrole afgelopen
woensdag op de Zandvooistelaan zijn van de 1209 gecontroleerdc passanten, 32 gefotografeeid vooi het overschnjden van de maximumsnelheid
De hoogste snelheid was 65 kilometer terwi]! vijftig maximaal is toegestaan De controraad „Ik heb wel degelijk oog le werd gehouden tussen 16 30
voor de verkeeisveiligheid en 17 50 uur
Maar of je dan nog aan de gevraagde aannjtijd kunt, voldoen, is de vraag De hele gemeente is namelijk in vlekken Aütogordeïcontrole
weergegeven Een winkelpand
ZANDVOORT - Tijdens een
waarvan de woning met goed is autogoi delcontrole op de
afgescheiden, daar moet bm- Thorbeckelaan zijn woensdag
nen vijf minuten een bluswa- tien mensen bekeurd De pokgen voor de deur staan Dat is tie controleerde van 10 tot 11
een rode vlek Bij een groene uur 25 mensen op het dragen
vlek magje er mets langer over van de autogordels
doen, bijvoorbeeld acht mmuten "
Schroder meent dat het
korps m Zandvoort over dit ge- Lastiggevallen
meentetaestuur met te klagen
heeft „Het materiaal dat we door onbekende
hebben, voldoet aan de eisen
BENTVELD - Een zestienjaSponsoring'' Dat verbiedt de ng meisje uit Bentveld is vonwetgever Brandbestrijding ge week maandagavond omblijft een gemeentelijke taak treeks 19 15 uur lastig gevallen
Je ziet wel dat gemeenten die door een onbekende man Het
m elkaar overlopen gaan sa- meisje fietste op het eind van
menwerken Nou is Zandvoort de Duinrooslaan over een smal
een afgesloten gemeente Wat pad richting manege de Naalwe wel doen om
het korps op denhof Opeens hoorde zij dat
peil te houden9 Gewoon regel- iemand haar van achteren namatig werven. Toevallig zijn er derde en werd haar bagagedne man uit zichzelf naar ons drager vastgepakt Zij stapte
toe gekomen, dan hoefje met van haar fiets en begon direct
te werven "
hard te gillen De onbekende
liet haar fiets los Het meisje
Ondanks het personeelste- zag de kans om via de bosjes
kort, met name overdag, blijft weg te vluchten
er altijd een kern bestaan die
dit vrijwilligerswerk met liefde
Het signalement van de man
doet Inwoners van Zandvoort luidt ongeveer 1,95 meter
die zich op de hoogte willen lang, hij droeg een lange donstellen van het gespecialiseer- kere, waarschijnlijk leren jas
de werk en er over denken zich
als vrijwilliger aan te melden,
ADVERTENTIES
kunnen dat doen via telefoonnummer 574 0260 De eisen'
„Je dient over een goede gezondheid te beschikken en een
beetje technisch inzicht hebben," aldus de commandant

Burgemeester en schalbewaardcr Rob van der Heijden veegt de schelpen weg om de steen te
onthullen
K 1o K mn Si hut

Gevraagd: zeveneneenhalve
„We hebben nu een gemiddelde bezetting van
achteneenhalve man. Willen we met twee
wagens uitrukken, dan nebben we zestien
mensen nodig." Brandweercommandant Rob
Scbroder reageert op de landelijke commotie
over het functioneren van de vjnjwiJlige
brandweerkorpsen, „Niet over hun functioneren
als vrijwilliger, daar is niets mis mee. Het wordt
echter moeilijker om vrijwilligers te vinden en
te houden. De eisen worden zwaarder."

Onderzoek naar
overlast katten

moment kan worden opgepiept"
Deze eisen gelden natuurlijk
ook voor de vrouwelijke korpsleden Het Zandvoortse korps
telt er vier op de veertig brandweerlieden Dat is 10 procent

„In dat opzicht scoren we
goed," vindt Schroder. „Er zi]n
nog steeds korpsen die daar
met aan willen Daar heerst
nog een typische mannencultuur. De vrouwen functioneren
echter net zo goed Ze moeten
ook in staat zijn om hun collega naar buiten te slepen Bij de
trainingen wordt voor hen
geen uitzondering gemaakt "
Volgens de commandant
kan het vrijwilligerskorps
nieuw leven in worden geblazen indien de vrijwilliger één
dag per week als parttimer m
het korps kan werken „Die
dag kun je gebruiken voor oefening en scholing De kazernes zou je m het weekeinde en
in de avonden kunnen bezetten met vrijwilligers Dan hoeven ze met meer thuis te zitten."
Nu het aantal vrijwilligers afneemt, heeft het Zandvoortse
korps afspraken gemaakt met
de buurgemeenten Bloemendaal en Aerdenhout „Gemiddeld hebben we achteneenhalve man Willen we met twee
wagens kunnen uitrukken dan
heb je zestien man nodig Als
het nodig mocht zijn, komt
Bloemendaal met een tweede
wagen Naast het personele tekort heb je ook nog eens te
maken met het drukke verkeer Ook de dertig-küometerzones leveren meer problemen
op. Stel dat er in de Oranjestraat een drempel wordt aangelegd Hier njd je de straat uit
met vijftig kilometer, daar kom
je dan stil te staan Met een
wagen die 13 ton weegt, kun je
met zomaar een drempel
over."
Het is de reden waarom
Schroder een bnef heeft geschreven aan de gemeente-

Joyce Schreuder

Geur van toen in Krochtgebouw
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Het sfeertje en de spanning brengt bij oudleerlingen herinneringen boven die teruggaan naar
hun eigen schooltijd. Vooral voor kinderen die
opgroeien in het computer- en televisietijdperk is
het een belevenis om in een donkere zaal naar een
toneelstuk te kijken. Nog spannender wordt het als
de spelers de eigen leerkrachten zijn. Het
sinterklaastoneel, dat nu al voor het 48-e jaar op
de planken werd gebracht, blijft jong en oud
boeien.
„Vlak na de oorlog is het begonnen," \ertelt
directeur
Ton Bavinck
van
de
Oranje
Nass.uischool. „Het toneelstuk werd toen
uitgevoerd om de arme kindertjes toch een leuk
sinterklaasfeest te bezorgen. Traditiegetrouw
wordt hel eind november uitgevoerd door
leerkrachten van de Zandvoortse scholen. Helaas
kon dit jaar de Hannie Schaftschool met
meedoen."

Het toneelstuk «ordt •uif maal uitgeven! Op
donderdagmorgen krijgen de kleintjes van groep 3
een sprookjesachtige kostuumshow
voorgeschoteld. „Die hebben nog een beetje een
poppenkastidee en leien heel erg mee.
Vrijdagmiddag zijn de oudere kinderen van groep
8 aan de beurt. Daar gaat hel al meer om de inhoud
\.m het stuk. Om de tekst "
Vrijdaga\ond wordt het stuk \oor de laatsle maal
uitgevoerd. De zaal 7it dan \ol met leden \an de
onder- en medezeggcnschapraden Ook
bestuursleden en een aantal oud-leerlingen laten
de kans niet voorbijgaan om de geur \ an \\ elccr op
te snuiven. De regie was ook dit jaar \\eei m
handen van Rob Toornburg. HU nam \ ong jaar al
de leiding op zich toen Ed Fransen om
gezondhcidsreden moest sloppen

Boa!, orshuduw*.
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GARAGES EN PARKEERPLAATSEN IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:
garage Keesomstraat 23A, huur ƒ 105,00 per maand,
garage Keesomstraat

57A, huur ƒ 105,00 per maand,

garage Keesomstraat 107A, huur ƒ 105,00 per maand,
parkeerplaatsen Lijsterstraat E en K, huur respectievelijk ƒ 13,25 per
maand en Mr.Troelstrastraat parkeerplaats H, huur ƒ 26,50 per maand.
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 23A hebben huurders van de
woningen Keesomstraat 25 t/m 147 de voorkeur.
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 57A hebben huurders van de
woningen Keesomstraat 149 t/m 271 de voorkeur.
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 107A hebben huurders van de
woningen Keesomstraat 397 t/m 519 de voorkeur.
Bij de toewijzing van de parkeerplaats Lijsterstraat E en K hebben huurders
van de woningen aan de Lijsterstraat met de huisnummers 2-1 t/m 2-38, 4-1
t/m 4-26 en de huurders van de woningen aan de Brederodestraat met de
huisnummers 1-1 t/m 1-16 de voorkeur.
Bij de toewijzing van de parkeerplaats Troelstrastraat H hebben de huurders
van de woningen aan de Mr. Troelstrastraat de voorkeur.
De toewijzing van de garages en parkeerplaatsen vindt plaats aan leden. De
huurder binnen het aangegeven voorkeursgebied met de langste woonduur is
de eerste kandidaat.
U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan E M M, Postbus 505,
2041 EA Zandvoort.
De inschrijftermijn sluit op woensdag 6 december 2000.
woningbouwvereniging

E M M

DECEMBERMfifiNDfïKTIE
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

PRIJSWINNAARS DECEMBERMAANDAKTIE 1e trekking
Prijs beschikbaar gesteld door:
Albert Heijn
Bloemenhuis Bluijs
Bruna Balkenende
C'est Bon
Café Koper
Chateaubriand
Combi Menno Gorter
Daniel Groente en Fruit
De Broissois
De Kaashoek
De Zandyoortse Apotheek
Dobey dierspeciaalzaak
Drugstore de Gaper
Gall & Gall
HEMA Zandvoort
Ijzerhandel Zantvoort
Blokker
De Trompwinkel
Head Signs
Parf. Moerenburg
Radio Stiphout
Rosarito
Sigarenm. Veldwijk
Sigarenm. Lissenberg
Singer Naaimachines
Slagerij Vreeburg
The Music Store
Bakkerij Paap
Modemagasin van Dam
Versteege rijwielshop
Intertoys
Souvenirshop Jaqueline

Naam winnaar/winnares

Ria van Schaagen, Marisstraat 25
P. Vermaat, Spoorbuurtstraat 10
Fam. v.d. Oever, M. Nijhoffstr. 49
H. Drayer, Koningstraat 47
Amber Caspers, Leidsestraat 109,
Haarlem
A. M. Oster, Westerstraat 1
J. Blom, v. Kinsbergenstr. 10
H. Lommers, Haarlemmerstr. 5a
Bas Pellerin, Helmersstraat 26
A. Koek, Julianaweg 14
A. D. Koper, Zandvoortseln. 133a
Mevr. v.d. Roode,
Zr. Dina Brondusstr. 11
Mazereeuw, Schagerbrug
J. H. Menger, Brederostr. 6d
Mevr. Y. Slinger, Lorentzstr. 21
Boers, Jan Steenstraat 5
M. Keur. Burg. C. v. Alphenstr. 57-9
Fam. G. J. Bluijs, Haarlemmerstr. 20
V. van Vliet, Julianaweg
Schnegg, Flemingstr. 118
E. de Graaf, H. Heijermansweg 2
A. D. Kopler, Zandvoprtselaan 133a
P. Peters, Burg. Nawijnlaan
Alberts, H. Heijermansweg 85
Fam. G. J. Bluijs, Haarlemmerstr. 20
Dabroek, Lorentzstraat 4
R. Kelly, Kanaalweg 15
M. v.d. Meer, Vinkenstraat 40
H. Kraaij, Harderwijk
Van Brouwer, Hogeweg 68-12
l. Swanmi-Fersand, Brederostr. 43
M. Griffioen, Baarn

A.S. ZONDAG, 3 DECEMBER OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR!
Gratis parkeren in onze parkeergarage, Overtoom 557, 1054 LK Amsterdam, Tel. 020 - 618 47 33
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Stierenvechten is een ernstige vorm van dierenmishandeling. De stier wordt twintig minuten lang
gemarteld en sterft een gruwelijke dood. Het Comité
Anti Stierenvechten probeert met voorlichting en
actie een eind te maken aan dit barbaarse ritueel.
Mede op verzoek van dierenbescher-i
Giro
mers uit Spanje en andere landen.
Help ons hier alstublieft bij.

6 13 12 11

E E N D E R
J-

Qj JA, ik help met EEN GIFT en ontvang gratis informatie.
U mag éénmalig het ingevulde bedrag van mijn rekening afschrijven.
Q JA, ik WORD DONATEUR (min. f 25,-) en ontvang gratis informatie.
U mag éénmalig het ingevulde bedrag van mijn rekening afschrijven.
Comité Anti
Stierenvechten

**>

Q JA, stuur mij gratis informatie.

pv^^^Y^ OO r~Y^~v~•^r^^^or^|
|_A_VW^AJ9ld UO" L^_A_A^V^^_^^_xJ
bcdrntj

WAT KUNT U DOEN?
• Ga nooit naar een stierengevecht, ook niet voor één keer.
• Koop geen stierenvechtsouvenirs.
• Ga niet naar gelegenheden die Stierenvechten promoten.
• Vraag een gratis informatiepakket aan.
• Steun de stieren met een gift of word donateur.

www.comite-anti-stierenvechten.nl

~ "\

1 JA, IK STEUN UW ACTIES TEGEN HET STIERENVECHTEN! l

postbus 1312,
3500 BH Utrecht.
Giro 6 13 12 11

(jiro/biiiikrckL'nirKj

Q ÜHH Q MW:
SI HAAT:
POSTCODE:

PLAA1S:

OAIIJM:

HANDTEKENING:

Q

Ik betaal liever per acceptqiro. Stuurt u henrmij maar toe.

Stuur deze éénmalige machtiging in een envelop naar: Comité Anti Stierenvechten,
Antwoordnummer 51014, 3501 VB Utrecht. Een postzegel hoeft niet, mag wel. Graag zelfs.
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De Brugstraat loopt vanaf de
Prinsenhofstraat schuin omhoog
tot aan de Zeestraat. Eenmaal op
het hoogste punt aan het einde
van de straat aangekomen, kan
men genieten van een pittoresk
uitzicht op het dorp. Van de rode
panuendahjes en de kerktoren,
die met dit winterse weer wel uit
een Sint-Nicolaasboek lijkt te zijn
weggelopen.
>

D

E STRAAT lijkt uitgeWie vervoer naar de bieb wil,
storven op deze zaterof thuis vervanging om de bijdagochtend, maar na
eenkomst te bezoeken, kan
vijf minuten blijkt dat
bellen met het Welzijnscen- het ene deurtje na het andere
trum Zandvoort, tel. 571.7373. openzwiept en er heel wat bedrijvigheid aan de gang is. Gewapend met Maxi Cosi en babytas met luiers, spenen en
Kunst in de spiegel
flessen zijn Ab en Irma Kramer
ZANDVOORT - Sandra de met hun twee zoontjes op weg
Weijze geeft zaterdag 16 de- naar Haarlem.
cember een workshop 'Teke„Vergeet oma niet, want die
nen & schilderen' die geheel in woont er ook nog," meldt Ab.
het teken staat van Mare Cha- „We hebben haar erbij gegall. De workshop is bedoeld kocht," grapt hij. Het gezin
voor de enigszins ervaren woont op de bovenverdieping
schilderamateur. Wie aan die en slaapt in het gemetselde zokwalificatie voldoet, is van har- merhuis in de tuin. „Ik vind het
te welkom tussen 10 en 16.30 hier ideaal. Ik heb altijd in het
uur op de Volksuniversiteit centrum gewoond. Ik ga hier
Haarlem. In de ochtend komen nooit meer weg," zegt Ab stelleven en werk van Chagall aan
de orde, vervolgens wordt één
Voor Irma ligt dat anders. Zij
schilderij onder de loep geno- komt oorspronkelijk uit Urmen. Tot de luchpauze maakt sem, van een grote boerderij
iedereeen een kopie van het met beesten. „Ik moest er aan
schilderij, daarna worden de wennen om elke dag boodonderlingen verschillen be- schappen te doen. Dat deed ik
sproken.
vroeger gewoon één keer per
week," vertelt ze. „Daar moet
Na de lunch vormt een twee- je twintig minuten fietsen voor
de schilderij het persoonlijke je een winkel tegenkomt," grieantwoord van de deelnemers zelt Ab. „Dit is juist leuk, gezelop het werk van die ochtend. lig een beetje winkelen," vindt
Deelnemers brengen hun ei- hij.
gen schildermaterialen en
Na tien jaar is Irma behoorlunchpakket mee. Papier is ter lijk gewend in het Zandvoortplaatse te koop. Aanmelden bij se. „Ik vond het hier in het bede
Volksuniversiteit, tel. gin zo druk; ik miste de ruimte
532.9453.
om me heen. Maar Ab krijg ik
hier nooit weg, dus ik heb ge-

de badplaats door
De krekel en de krijger

woonweg geen andere keus,"
lacht ze naar haar man.
Ze is niet de enige die haar
geliefde naar Zandvoort is gevolgd. Dat geldt ook voor Karina Veeren uit Heerlen. Zjj leerde haar vriend, Emiel Waaning, op een vakantie in ZuidFrankrijk kennen. Ze wonen
inmiddels samen op een bovenwoning in de Van Speijkstraat, maar zijn op zoek naar
een groter huis in de Brugstraat. Er staan er twee te
koop en in een daarvan heeft
Emiel als kind gewoond.
„Ik ben hier echt opgegroeid," vertelt hij aan zijn
schoonouders, die voor de gelegenheid uit het zuiden zijn
afgereisd. „Je kon hier mooi

Genieten van Elswout

pVERVEEN - Mieke Wilmink, landgoed-kenner bij uitstek geeft zondag 3 december
een ander half durende rondleiding op Elswout. Dat wordt
genieten van geschiedenis, cultuur en natuur van het fraaie
landgoed aan de Elswoutlaan
12a in Overveen. Het verzamelpunt is de witte bank achter
het poortgebouw, ingang
Staatsbosbeheer. Aanmelding
vooraf voor deze excursie is
verplicht (541.1119). De rondleiding begint om 14 uur. Volwassenen betalen vijf gulden,
kinderen de helft.
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naar beneden met de skelter,"
zegt hij doelend op de stevig
hellende weg.
Hij heeft een emotionele
band met de buurt, maar vind
wel dat iedereen meer op zichzelf leeft dan vroeger. Kopjes

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-Ieden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en geen pauze
tussendoor. Volgende week woensdag: 'Topsy-Turvy'.
et verhaal van 'Topsy-Turvy' gaat over de operetteschrijvers
H
Gilbert & SuUivan waar het eigenlijk niet zo goed mee gaat.
Maar een komische opera, met een Japans onderwerp, brengt

weer leven in de brouwerij. De regie is in handen van Mike Leigh.
Met in de hoofdrollen Jim Broadbent, Allen Corduner, Timothy
Spall en Ron Cook.
Vandaag (woensdag) draait 'Les Diseurs de Vérité'. Dat is een
Franstalige film over de Algerijnse journalist Sahafi. Zijn leyensvisie en en de satirische toon van zijn columns zijn de aanleiding
voor een aantal aanslagen op zijn leven. Wanneer Sahafi naar
Nederland komt voor een lezing, bespreekt hij zijn levensbedreigende positie met zijn vriend Madjid. Deze verzoekt hem om in
Nederland te blijven om politiek asiel aan te vragen. Hoewel hij
Madjids voorstel in overweging neemt, besluit Sahafi vooralsnog
naar Algerije terug te keren. Bij een nieuwe aanslag wordt lüj
vermoord.
In deze film wordt op het moment van de aanslag de tijd
stilgezet om een beeld te scheppen van de twee werelden waarin
Sahafi mogelijk geleefd zou hebben.
Enerzijds het bedreigende bestaan van de journalist in zijn
vaderland, waar zijn vrijheid van meningsuiting wordt beperkt
door een totalitair regime. Anderzijds het wachten op de acceptatie van z^jn aanvraag voor politiek asiel door de bureaucratische overheid in Nederland.

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 574.5111.
Brandweer: 112, of kazerne

11.30-12.30 en 17-18) Zeestraat
Apotheek, (tijdelijk gehuisvest
op) Engelbertsstraat 90a,
571.3073. In het weekend is de
574.0260.
Centraal Apotheek op de GeAmbulance: 112, of 531.9191 dempte Oudegracht in Haar(CPA).
lem zaterdag en zondag de
hele dag open.
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Vanaf Huisartsen: In het weekend en
20 uur heeft de Centraal Apo- 's avonds 573.0500 of 112.
theek op Gedempte Oude- Dierenambulance: 524.6899.
gracht 103 in Haarlem dienst. Kennemer Dierentehuis: KeeVoor vrij 24 tot en met don 30 somstraat 5, 571.3888.
dieren:
november geldt: avonddienst Vermiste/gevonden
(18-20 uur) en weekenddienst 538.3361 (Amivedi) en 534.3440
(zat. 11-12.30 en 17-18, zon. (Dierenbescherming).

Geboren: Kyra, dochter van
Ronald Steffen Vlaanderen Oldenzeel en Désiree Klokgieter;
Leila, dochter van Erik Schilpsand en Latifa Yousif; Gabriël
Nathan, zoon van Dirk Molenaar en Karin Wit.

suiker lenen bij de buren en
iedereen kennen, dat is er volgens het jonge stel niet meer
bij in deze tijd. „Ik denk dat je
dat wel weer meer terugvindt
in een nieuwbouwwijk," zegt
Karina.
De geliefden hebben niet
hun oog laten vallen op Emiels
ouderlijk huis, maar op een
pand een paar deuren verder,
van de familie Ygosse. De
vrouw des huizes, Birgit, vindt
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Topsy-Turvy

Periode 18-24 november

De Brugstraat

.1

PoesPoes

Onderzoekend en nieuwsgierig stapt PoesPoes door de
afdeling. Even snuffelen, even
uitrekken. Oeh, ze hebben een
buitenren! Ze neemt een spurt
van plezier, zo de stromende
regen in. Zodra ze de druppels
voelt, staat ze verschrikt stil.
Denkt even na en sprint weer
naar binnen. Lichtelijk ontclaan begint ze zich te wassen.
Hoe durven ze het te laten regenen?
Gewoon een lekkere katsc
kat met poezelige poezentrekjes. Een tuin is wenselijk, honflen of andere katten zouden
geen probleem moeten zijn.
Wie heeft er genoeg liefde voor
deze 'grootoog'? PoesPoes
heeft genoeg om terug te geven.
Meer informatie over PoesPpes of één van de vele andere
dieren die een leuk nieuw
thuis zoeken, is te krijgen bij
het Kennemer Dierentehuis
Zandvoort, Keesomstraat 5,
tel. 571.3888.

De opening van het Duincentrum was feestelijk. Het begon
met liet optreden van hoofdopzichter Vlaming uit 1924. De man
was gekleed in een zwart pak met bolhoed. Hij was het die de
werklieden vroeger moest aansturen bij de aanleg van waterinstallaties in de duinen. Bij de opening van de Duinkijker werd hij
geholpen door de krijger uit de openingsact van 'De krekel en de
krijger'. Het was een krekel op hoge poten die langzaam ontwaakte uit haar winterslaap.
Zo ongeveer moet het ook gegaan zijn met de realisatie van de
nieuwe Duinkijker. De schuur is heel sober verbouwd tot leslokaal en vergaderruimte. Het is de bedoeling dat organisaties die
op een of andere manier een band hebben met de natuur, hier
hun activiteiten houden.

" __ _ " [ _ ' •

Ronald Cordier

ZANDVOORT - Ronald Cordier, de bekende Amsterdamse barkeeper en zanger van
café Peter Beense, treedt zondagavond 3 december op in
Café Shooters aan de Haltestraat. Cordier is een typische
vertolker van de meezinger en
als hij eenmaal op dreef is dan
zingt hij de sterren van de hemel. Hij heeft al eens gezorgd
voor een leuk spektakel in het
dorp aan de zee. Met zijn oergezellige uitstraling zorgt Cordier voor een ouderwets gezellige avond.

Met

oog

ZANDVOORT - Alzheirner
Zuid-Kennemerland
houdt
donderdag 1 december van
13.30 tot 15.30 uur de maandelijkse contactkring in Zandvoort. Verzorgers van dementerenden vinden er een luisterend oor, wisselen ervaringen
uit, bieden elkaar ondersteuning en geven elkaar praktische tips. Op de bij eenkomst
van 7 december ligt het accent
op het uitwisselen van ervaringen over het omgaan met dementerenden.
Belangstellenden
hoeven
geen lid te zijn van Alzheirner
Zuid-Kennemerland. Iedereen
in Zandvoort die betrokken is
bij de zorg van iemand die
geestehjk achteruit gaan, is
welkom. De bijeenkomst is in
de openbare bibliotheek aan
de Prinsesseweg 34. Meer info
vooraf: tel. 528.9221.

woensdag 29 november 2000

Panyella Fernandez en Inge
Truus van den Doel.
Getrouwd: Mahomed Zaheer
Khalid Sacranie en Nathalie
Laura Visser.

Overleden: Trijntje Ida Stiekel-Teenstra (74); Herman Anthonie Bakker (70); Neeltje
Ondertrouwd: Juan Teofilo Wijnja-Schrieken (92).

Hervormde Kerk: zondag 10 uur ds. mr. J.W. Verwijs. Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur drs. L. Herlaar, Heemstede Agatha
Kerk: zondag 10.30 uur, pastor Duijves en kinderkoor. NPB
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 10.30 uur, ds. H.S.J.
Heijn, Heemstede. Nieuw Unicum: zaterdag om 10.45 uur in
Stiltecentrum, pastor Th.W. Duijves.
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het maar zozo dat ze uit haar
huisje gaat vertrekken. „We
wülen boven ons restaurant in
de verlengde Haltestraat gaan
wonen, want het wordt hier
steeds drukker," zegt ze een
beetje gelaten. Intussen showt

de makelaar de kamers in haar
woning aan Emiel, Karina en
haar ouders. „Mijn zoon heeft
er veel zin in, voor hem is het
een echte uitdaging," montert
Birgit zichzelf op.
Schuin tegenover haar klinken er woeste discoklanken
achter de deur van een sportschool. De buitenkant doet
denken aan een gesloten dancing, spannend en ook een
beetje sinister. Op de deur
hangt een vaag vergeeld briefje
met de lestijden van tot de verbeelding sprekende sporten
.zoals 'bowflex', 'kadercursus'
en 'kickboxen'. Tegenstrijdig
is het gebrul van een baby door
de muziek heen.
Even daarnaast, net zo geheimzinnig, maar dan van een
heel andere orde, de vrijzinnige geloofsgemeenschap De
Brug. De deur is potdicht en
geeft het gevoel ook nooit
meer open te gaan. Hier vergeelde foto's op de deur met
afbeeldingen van een interieur
van een kerkje, dat daar achter
die deur zou moeten zijn, maar
je met de beste wil ter wereld

Visrestaurant
Schut sluit na
55 jaar deuren
ZANDVOORT - Op een zaterdag in 1966 kreeg Lodewijk
Balledux van schoonvader
Henk Schut het klantenboek
en een stapeltje uitstaande rekeningen in zijn handen gedrukt. „Betaal me maar zoveel
in de maand jongen, je gaat je
gang maar," waren zijn woorden. „Maar pa moeten we niet
iets op papier zetten," vroeg
Lodewijk verbaasd. ,,Ek teken
niks," was zijn resolute antwoord. De overname van visspecialiteiten zaak Schut was
een feit.
Nu staat familie Balledux
aan de vooravond van een
emotioneel moment: per l december sluit de zaak, in de
Kerkstraat 21, definitief haar
deuren.
Henk Schut was een bijzondere man met een uitzonderlijk verstand van alles wat met
vis te maken had. „Als knulletje van vijftien jaar werkte ik al
in de zaak," vertelt Lodewijk
Balledux (71). „Ik had al jong
kennis aan Lenie Schut, ook zij
staat al vanaf kindsbeen in de
viszaak van haar ouders. Pa
Schut leerde mij de fijne
kneepjes van het vak. Menig
uurtje heb ik op de visafslag in
IJmuiden doorgebracht om
het beste van het beste uit te
zoeken. Het was geen uitzondering dat wij voor de ogen van
de klanten een heilbot van vijftig kilo aan het fileren waren."
„De zaak heeft altijd een
hoofdrol gespeeld in mijn leven," vertelt Lenie Balledux
(68). „Ik herinner me nog goed
dat ik een nieuwe fiets kreeg:
zo, nou kan jij mooi de rekeningen rondbrengen, zei rrüjn vader gelijk. Want wij hadden
niet alleen de viszaak, maar leverden ook verse vis aan alle
grote hotels en restaurants in
Zandvoort."
Toen pa Schut op die bewuste zaterdag in 1966 de zaak
overdeed aan zijn schoonzoon,
werd er een nieuw tijdperk ingeluid. „Ik bestelde gelijk mo-

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

derne koelinstallaties en ging
fors uitbreiden," vertelt de ondememende Balledux. „Wat
mijn schoonvader nooit wilde,
zette ik gelijk neer: tafeltjes
waar de klanten hun broodje
vis konden eten. Ik ging zelf vis
bakken, vooral met Kerst was
het druk. Dan stond ik voor
restaurant Zomerlust met gemak honderd scholletjes te
bakken."
Zijn vrouw Lenie, dochters
Marjolein en Louise en later
schoonzoon Marcel Sam Sin
hielpen actief mee in het restaurant. Balledux bleef fulltime actiefin de zaak en was een
culinair autodidact. Hij kon
zich, alhoewel hij er zelf heel
bescheiden over is, rustig
scharen in de rij topkoks die
Nederland rijk is. Zelfs de fijnproevers van de Michelin-gids
was zijn kookkunst opgevallen
en die werd beloond met een
eervolle vermelding in de gids.
De geschiedenis herhaalde
zich want in 1992 deed het
echtpaar Balledux de zaak
over aan hun schoonzoon. Sarn
Sin wist de culinaire kwaliteit
te handhaven en zo mogeüjk
nog te verbeteren. „Marcel
kreeg dit jaar het unieke aanbod om het clubhuis van een
golfclub te pachten," vertelt
Louise Sam Sin. „Hij wilde
deze kans niet laten schieten.
Hij heeft het best moeilijk gehad om die keus te maken. Wetende dat er dan een eind komt
aan de historie van yisrestaurant Schut. Maar mijn ouders
hebben er alle begrip voor en
gunnen hem deze nieuwe toekomst."
„Ik heb straks eindelijk eens

niet voor kan stellen.
Over het sportcentrum zegt
Jessica Wijnands resoluut:
„Daar kom ik niet, want ik ben
absoluut niet sportief." Sinds
een jaar woont ze met haar
partner en hond Mausi in 'Villa
Muis', zoals ze haar stulpje
noemt. „Het huis lijkt aan de
buitenkant heel klein, maar
loopt heel ver door naar achter
en is dus veel groter dan je
denkt," verklaart ze de naam
van haar huis.
De meeste gevels verraden
niet hoe groot of klein de huizen erachter zijn. Ook de nummers geven geen goed beeld
wie waar woont. Sommige huizen lopen over elkaar heen, bij
anderen zijn er stukken aan
gebouwd. Wel kan je zien dat
iedereen zijn best doet om van
hun woonplek een eigen specifiek paleisje te maken. Zoals
een zonnig geel optrekje met
groene rolgordijnen en veel riet
op het balkon. Gekleurde dekens hangen te luchten: een
klein stukje Mexico in de Brugstraat.
Nelleke van Koningsveld
tijd om een partytje te golfen,"
zegt Lodewijk en Lenie vult
aan „en lekker van onze kleinkinderen genieten daar verheug ik me nu al op".
Voor vrienden, kennissen en
collega's is er zaterdag 2 december van 17 tot 19 uur een
afscheidsreceptie.

Petite Mésange
dompelt ijssalon
in warme kerstsfeer
ZANDVOORT - Het pand
van IJssalon Giraudi aan de
Kerkstraat 7 heeft een ware
metamorfose ondergaan. Waar
normaal de ijsbolletjes in de
oublies worden gedrukt, staan
nu kerstengeltjes, bloemstukjes en andere sfeervolle 'homedecorations' uitgestald. De
Zandvoortse Astrid Beijnes
huurt nu al voor het vierde jaar
van oktober tot de kerst de ijssalon.
Wie over de drempel stapt
waant zich gelijk in de warme
Kerstsfeer van Petite Mésange
(het meesje). „Sinds eenjaar
of zeven ben ik professioneel
bezig met deze kunstnijverheid," vertelt de creatieve
Astrid. „Ik werk normaal gesproken thuis in mijn atelier.
Ik maak onder andere zijdeboeketten voor bedrijven. Zij
kunnen bij mij een leasecontract afsluiten, dan zorg ik dat
er elke maand een nieuw
bloemstuk in hun zaak staat.
Daarnaast maak ik ook stukjes
op bestelling,, doe workshops
en kinderpartijtjes.
Voorheen hield ik zo rond de
Kerst altijd een 'open huis'. De
animo was zó groot dat het
heeft geresulteerd in dit tijdelijke 'winterwinkeltje'. Men
koopt hier altijd iets aparts:
want 99 procent van de spulletjes zijn door mij met de hand
gemaakt."
Op afspraak kan de klant zelf
ook aan de slag, achter in de
zaak is een klein atelier ingericht. Met wat goede tips en
aanwijzingen van Astrid gaat
iedere klant met iets moois
naar huis.
Marleen Grotenhuis

Collectoren kijken op dak

In het Huis in de Duinen wordt sinds 14 november energiezuinig gedoucht. Want de geplaatste zonnecollectoren zorgen met
hun oppervlak van 130 vierkante meter dagelijks voor 2500 liter
warm water. De energiezuinige aanpak is een voortvloeisel van
de samenwerking tussen eigenaar Woonzorg Nederland, het
zorgcentrum zelf en het energiebedrijf Eco-Energy. Woonzorg
wil als grootste landelijke corporatie voor seniorenhuisvesting,
de duurzame energie op brede schaal toepassen. Vandaar dat
alle vertegenwoordigers van haar verzorgingshuizen een kijkje
kwamen nemen op het dak van Huis in de Duinen. Het Zandvoortse verzorgingshuis is overigens één van de eerste zorgcentra die door Woonzorg Nederland zijn gebouwd. Het huis had
220 verzorgingsplaatsen. In 1984 werd het gebouw gerenoveerd
en kwamen er nog eens 125 plaatsen bij. Het heeft ook tweehonderd aanleunwoningen, verdeeld over twee locaties in Zandvoort.

Pepper en Chico winnaar

De Zandvoorters Rob Delies en Dirk van Aacken zijn beretrots
op hun Bionic Chico en Bionic Pepper. De twee puppies van het
ras Cane Corso, dat zijn oude Romeinse oorlogshonden, zijn
'jeugdwinnaar' geworden pp de belangrijkste Nederlandse tentoonstelling die dit weekeinde in Amsterdam is gehouden. Pepper kreeg daarnaast ook nog de titel 'Beste teef van het ras'. Ze
mag zich nu ook meten met de wat oudere honden. Volgens
Delies zijn de honden geen echte vechthonden. „In Italië worden
ze gebnukt als bewaker van erven maar voor ons is Pepper, zij
het wat waakser dan de gemiddelde hond, een gewone huishond. Een hond die overigens agressief gedrag vertoont, wordt
meteen gediskwalificeerd. Ze moeten zich natuurlijk wel door de
keuringmeester laten betasten en in de bek laten kijken."

Trouwe huurders van EMM

Acht huurders van de woningbouwvereniging EMM wonen al
vijftig jaar in dezelfde woning. Ze trokken als jonge gezinnen in
de herfst van 1950 in de woningen aan de A.J. van der Moolenstraat. Het waren toen nieuwbouwwoningen en ze staan er nog
steeds. Voor EMM was het reden om hun trouwe huurders even
in het zonnetje te zetten. Dat gebeurde vorige week woensdag
met een mooie bos bloemen en natuurlijk een toespraak. Ze
kregen ook waardebonnen ter waarde van 250 gulden aangeboden. Volgens EMM-medewerker is het uniek dat een vijftigjarig
woonjubileum met acht huurders tegelijk wordt gevierd. Het
feestje werd dan ook gevierd met een glaasje advocaat voor de
dames en een borrel voor de heren.

Een hoop overgewicht

De kledingactie van Mensen ui Nood heeft ondanks het slechte weer een hoop opgeleverd. Veel Zandvoorters bleken toch
bereid om hun oude maar goede spullen weg te brengen naar de
verzamelpunten. De vrijwilligers haalden een gewicht aan kleding op van 4.850 kilo. Waarvoor hun dank.

Kerstliedjes
zingen
Op Tweede Kerstdag om halfarie 's middags worden er veel

Lodewijk
Balledux
(links) leerde
de fijne
kneepjes van

kinderen verwacht in de Nederlands Hervormde Kerk aan het
Kerkplein. Kinderen voeren daar namelijk het kerstspel 'Joas en
de Boer' op. Ook wordt er een kerstverhaal verteld en kerstliederen gezongen. Iedereen die mee wil doen mag komen.

het visvak

Grondwater leeft

van schoonvader Henk
Schilt

De bijeenkomst van de lokale partij Heemsteeds Burger Belang trok vorige week veel belangstelling. Zo'n vierhonderd mensen uit de regio, onder wie ook Zandvoorters, hebben zich
voorgenomen om het grondwater in hun kelders, (volks)tuinen
of straat te bestrijden. De bijeenkomst in het gemeetehuis werd
geleid door de Heemsteder ingenieur H. Kruijer. Hij is inmiddels
een oorlog begonnen tegen de overheden die blijven volhouden
dat het de laatste tijd meer regent en overlast veroorzaakt.
Volgens Krijer is dat rijkelijk overdreven. „Als je de statistieken
van de Knmi doorleest dan zie je dat de natste maand in 1932 is
gemeten. En weetje waai'? Juist, in Zandvoort. Je wordt gewoon
belazerd."
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Willeke Alberti overhandigt de cheque van 27.500 gulden aan Ron Korevaar, directeur Emma TV. In het
midden Rob Steenbergen, directeur Het Parool/Weekmedia.

De SKODA FELICIA is gewonnen door:

De winnaars krijgen
schriftelijk bericht over
hun gewonnen prijs.
Over de uitslag-van deze
prijsvraag kan niet
gecorrespondeerd worden.

Mevr. J.E. Kortbeek - Hallie, lotnummer 26.10.37-027
Singel 320
1016 AE Amsterdam
Tel. 020-6238125

De diamanten hanger is gewonnen door:
Mevr. J. van Leeuwen-Eikel
i Mevr. M. Reemer van Haarlem

Emma TV is al sinds 1981 het televisiestation van het Emma
Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam. Emma TV verzorgt wekelijks
voor, door en samen met de kinderen live televisie-uitzendingen vanuit
een kleine studio in het AMC. Alleen dankzij giften kan Emma TV
bestaan en kan apparatuur vervangen worden om de programma's vóór
en dóór de kinderen te blijven maken.

lotnummer 12.09.69-035
lotnummer 09.08.29-036

De prachtige ring is gewonnen door:
.

' Mevr.B. Kruizinga
Mevr. Stempels
Mevr. L.M. Weppner

-

lotnummer 19.19.19-001
lotnummer 82.27.31-001
lotnummer 55.74.80-001

!

Van elk lot van 10 gulden dat tijdens de prijsvraag is binnengekomen
gaat maandelijks 5 gulden naar Emma TV.| Sponsor mee voor alle goede
doelen van de Nederlandse Sponsor Loterij: kijk elders in deze krant voor
de aanmeldingsbon. Vul hem in, stuur hem op en pak meteen uw kans
op elke week l miljoen gulden in MiljoenenBingo. -

De ketting met naam is gewonnen door:
lotnummer 18.07.53-054
lotnummer 11.09.37-033
lotnummer 30.09.54-043
lotnummer 40.37.68-001
lotnummer 10.09.13-018

Dhr. RM. Schiphorst--.;;
> Mevr. M. Reemer van Haarlem
!
Fashion Bouman VOF
;' Mevr. E.M. van Strien-Huijbregsen
Mevr. H.E.M. Kerling
<•--!
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De Matrassenhal uit Breukelen speelt

EMMA TV BEDANKT U!

Pak uw kans op de Kanjer van de Postcode loterij

Win 37,2 miljoen!

k
I
au
9
tot 5 december

Kijk 19.00 uur TROS TV2l
elke werkdag uw )
kans op 6 miljoen!
Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 (99 cpm)
Belprijzen van deze week
1
Grundig Videorecorder
• Bosch Accu
schroevendraaier
• Landal Greenparks
bungalow arrangement
• Psion zakcomputer
• Grundig TV

voor
Het bed van de Matrassenhal
geheel compleet voor een

Sinterklaasprijsje

Postcode
3155 WE
in Maasland
1O winnende loten

BD \7£MU

ƒ 25.OOO,voor elk lot

Henny Huisman: 'Pak uw kans op de Postcode-Kanjer van 37,2 miljoen gulden!'
Vorig jaar maakte de Kanjer
van 30,8 miljoen 8 gezinnen
in één klap miljonair. Op
1 januari 2001 valt er weer
30,8 miljoen op één postcode.
Maar dit jaar is de Kanjer
voor een hele wijk of een
zelfs een heel dorp!
Hierdoor kunnen dit jaar
meer deelnemers dan ooit in
de Kanjer delen. Want de ver-

hoging van de Kanjer - maar
liefst 6.4 miljoen gulden
méér dan vorig jaar - is
bestemd voor de wijk rondom de winnende postcode.
Dus iedereen die een lot heeft
met dezelfde cijfers als de
winnende Kanjer-postcode
kan delen in de miljoenen.
Dit is de kans om uw dromen
waar te maken! Hoe meer

loten u heeft, hoe meer
Kanjerpunten er op uw
naam staan, dus hoe
groter uw deel in de prijs!
Vul snel de bon in en stuur
hem op. Doe het nu dan is uw
kans gegarandeerd.
Bea Post
;
Nationale Postcode Loterij i

en voor
3155WEO12
extra: een BMW!

www.postcodeloterij.nl
NOS Teletekst 550/551
RTL Text 882
Uitslagenlijn:
0909-0088 (95 cpm)
Zetfouten voorbehouden

JA, IK WORD POSTCODE-MILJONAIR!
l IBMa,ik wil kans maken op alle prijzen van de Nationale

Postcode Loterij, inclusief de Postcode-Kanjer van minstens 37,2 •
miljoen, de Jackpot tot 21 miljoen, de Straatprijzen en de
Ungoprijzen. Hiermee steun ik 28 goede doelen.
,; '

D 3 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
D 2 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
D 1 lot a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
AANBIEDING ALS BOVEN MET POCKETVERINGMATRAS, 2O CM. DIK MET
AFRITSBARE HOES.
;'•" ; • ' ; • . • : . •:. ^ v - • : > : , ' • • • : . . . • . ' - >•;.... : . - ' . - . V : ' : - V'
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759,-

8O X 2OO
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77?j799,-
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Keulsche Vaart 3 A
BrcuKelcn
Tel. O 3 46- X G4O • O
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da n

a t r a s s e n

Adres:.
Postcode:

A.U.Ö. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.' Deelname houdt
In aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Ledenservice,
N
tel. 0900-300 1500 (35cpm). ; ,
>
'_
" _:

Plaats:.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand
de inleg voor de maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
de Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven.

(Post)bank

NATIONALE

Datum:
Handtekening:

tv-

GRATIS PARKEREN «GRATIS BEZORGEN
M et
me e r
'••'••\ n g - . |

Naam:.

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-

De Matrassenhal
Openingslijden: maandag I2.00-I7.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 lot 16.00 uur

J

D de heer . „D mevrou'

op
r rr» a t r a s s e n

150.00.11

LOTERIJ
WWW.POSTCODEL.pTERIJ.NL
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie
onder nummer LO. 890/0098/831.5 d.d; 19/12/1997.

Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen naar;
|
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam. .
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D E S I G N

Wij kun nen adviseurschap en leiderschap
goed gebruiken
Voor elke van onze gloednieuwe vestigingen van de interieurformules
Fauteuilerie, Montèl en Sanders Meubelstad op de Arena Boulevard
Amsterdam zoeken wij op korte termijn ervaren bedrijfsleiders, enthousiaste verkopers en oproepkrachten. Elke formule heeft zijn eigen specialisme en meerdere vestigingen in Nederland.
Bent u de professional die één van onze teams komt versterken?

£>;•. in Nieuwegein is de

E'-••'• ' ' • ''•• ' •:'-"'
if' holding waaronder

Profiel Bedrijfsleiders
Als fulltime bedrijfsleider speelt u een uitermate belangrijke rol in het
succes van één van onze formules! U heeft een grote mate van verantwoordelijkheid binnen een team van enthousiaste medewerkers. U
inspireert, coacht, motiveert en delegeert! Tevens bent u gewend te
werken met commerciële doelstellingen. Kortom, u heeft ervaring als
succesvol 'leider' in de retailbranche.

diverse succesvolle
interieurformules
•?; zijn ondergebracht
zoals Fauteuilerie,
Montèl, Riant en

Profiel Verkopers
U heeft een enthousiaste uitstralingen kunt op een overtuigende manier
mensen van dienst zijn. Als verkoper van onze exclusieve collectie beschikt
u over uitstekende commerciële en communicatieve vaardigheden en bent
u prima in staat zelfstandig te functioneren. Alle benodigde kennis van
ons product doet u op tijdens de interne opleiding.

r; .Sanders Meubelstad.
f Succesformules met
landelijke bekendheid,

Zandvoorts Nieuwsblad

HAS B.V. heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd
in de reparatie van huishoudelijke apparatuur door
heel Nederland. Wij werken hoofdzakelijk in opdracht,
van diverse importeurs.

WAAR ZIT JE BETER

Onze nieuwe vestigingen van Fauteuilerie, Montèl en Sanders
Meubelstad in Amsterdam hebben professionals nodig:

Nijman International B.V.

de Ronde Vener

BY

IMONTEL
Comfortabel zitten begint hij jezelf.

Uithoornse Courant

BENT U GEWAPEND
MET EEN
VRIENDELIJK KARAKTER

In deze regio zijn wij op zoek naar kandidaten met een
electrotechnische opleiding, in het bezit van een geldig
rijbewijs, die graag werkzaam willen zijn als

Whirlpool

SERVICETECHNICUS
BUITENDIENST

Play-ln Zandvoort / Casino Royaal
Is op zoek naar gezellige, (klant)vriendelijke

Wij bieden na een interne opleidingsperiode
van circa 2 maanden een zelfstandige en afwisselende
baan aan in de buitendienst.

PHILIPS

MEDEWERKERS
AMUSEMENTSCENTRUM V/M

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
HAS B.V., Stedenbaan 8, 5121 DP Rijen,
Telefoon: 0161-220000.
Contactpersoon is de heer P. Belt.

IGRIS

Voor gemiddeld 38 uur per week. Ook in te vullen als duobaan.
Werkzaamheden:
Gastvrouw/heer
Kassawerkzaamheden
Leeftijd vanaf 25 jaar tot ...
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt u contact opnemen met de personeelsadministratie van Play-ln op telefoonnummer
023-5719535.
Of u schrijft een korte sollicitatiebrief met C.V. naar:
Play-ln Zandvoort (mail@playin.nl)
t.a.v. secretariaat
Antwoordnummer 301 (postzegel niet nodig)
2040 VB ZANDVOORT

kwaliteitsmeubels en

CIRCUS ZANDVOORT
INTERIEURVERZORGER m/v

Klein dynamisch handelskantoor zoekt voor
circa 12/15 uur per week

'ouderwetse'service.

Profiel Oproepkracht
U bent degene die er is als we u nodig hebben. Waar het kan weet u een
handje te helpen. U wordt gevraagd te ondersteunen bij verkoop op
drukke dagen.

De eerste die 's morgens begint met werken is de
kachel, daarna bent u aan de beurt.

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER

Elke dag opnieuw komen onze bezoekers in een
schoon amusementscentrum.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn er heel wat mensen in de weer.
Op dit moment is er plaats voor nieuwe collega's.
Het salaris bedraagt bij aanvang gem. ƒ 20,00 per uur.

bij voorkeur MBO-opleiding.
Leeftijd vanaf circa 30 jaar.

Heeft u interesse? Graag ontvangen wij van u een korte heldere brief
waarin u duidelijk aangeeft bij welke formule u wilt werken en naar
welke functie uw interesse uitgaat.

V• k ' - Nijman
'INTERNATIONAL•

Bel: 023-5247484.

Het rooster ziet er als volgt uit:

Nijman International B.V.
t.a.v. de Directie
Postbus 1373
3430 BJ Nieuwegein

Week

hes

AMSTERDAM
HOGESCHOOL VOOR
ECONOMISCHE STUDIES

ALPHA Flight Services B.V., onderdeel van de
Engelse ALPHA Airports Group, is een energieke,
internationaal georiënteerde onderneming met
ca. 350 personeelsleden. ALPHA Flight Services
verzorgt de catering voor passagiers van 20 luchtvaartmaatschappijcn, die vanaf Schiphol naar
alle delen van wereld vliegen. Deze hectische

omgeving vereist een grote mate van flexibiliteit.
24 uur per dag, 7 dagen in de week streeft
ALPHA Flight Services naar een perfecte kwaliteit
en service. Continue ontivikkeling van haar
medewerkers en effectieve inzet van competenties
m de organisatie vormen daarbij een belangrijke
randvoorwaarde voor succes.

Voor de afdeling Finance zijn ivij op zoek naar een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
m/v (fulltime)

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
m/v (parttime)

Functie-inhoud
U zorgt er voor dat de delivery notes gecontroleerd
worden, de gegevens verwerkt worden in een
geautomatiseerd systeem en dat de facturen worden
gemaakt en tijdig worden verstuurd.
Daarnaast verleent u ook ondersteuning bij andere
administratieve werkzaamheden.
Functie-eisen
U heeft een opleiding op MAVO/MEAO-niveau en
bij voorkeur enige ervaring in soortgelijke functie.
U heeft ervaring met computers.
Daarnaast bent u accuraat en heeft u een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.

De Hogeschool voor Economische Studies (HES) Amsterdam verzorgt als specialist
in Hoger Economisch Onderwijs HEAO-opleidingen in voltijd, deeltijd en duale vorm.
Bij de HES staan momenteel ca. 5800 studenten ingeschreven en er zijn 410
medewerkers. Het afdelingsbureau op onze vestiging aaa het Weesperplein bestaat
momenteel uit vier medewerkers op de resultatenadminïslratie, één medewerker
internationale betrekkingen en één medewerker stages en afstudeeropdrachten. Het
afdelingsbureau ondersteunt de ^afcklingsdirecteur en de opleidingsmanagers bij
administratief-organisatorische aangelegenheden. Daarnaast verstrekt het afdelingsbureau informatie aan docenten en studenten over administratief-organisatorische
werkzaamheden.

Dinsdag

Woensdag

8.30 uur l/m

8.30 t/m

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Totaal

7.00 uur t/m

7.00 uur t/m

aantal uren

11. 00 uur

11. 00 uur

11. 30 uur

11.30 uur

11.30 uur

1.

3 uur

3 uur

3 uur

Vrij

Vrij

4 uur

2.

3 uur

3 uur

3 uur

Vrij

Vrij

Vrij

3.

•

4 uur

17

Vrij
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Zie week 1 . enzovoort

U gaat gemiddeld 13 uur per week werken.
Wij bieden u prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt u telefonisch
contact opnemen met de personeelsadministratie van Circus Zandvoort
op telefoonnummer 023-5719535

of
u schrijft een korte sollicitatiebrief met C.V. naar
Circus Zandvoort (mail@playin.nl)
t.a.v. secretariaat
Antwoordnummer 301 (postzegel is niet nodig)
2040 VB ZANDVOORT

Wegens het vertrek van de coördinator administratie zyn wij op Icorte termijn op zoek
naar een:

COÖRDINATOR ADMINISTRATIE (M/V)

en een

Voor beide functies geldt:

HEAO OPLEIDINGEN
VOLTIJD, DEELTIJD EN DUAAL
POST-HBO CURSUSSEN
MASTER'S PROGRAMMA'S
& CONSULTANCY

Maandag

8.30 uur t/m

Voor de parttime functie geldt:
Het betreft een functie voor 50% van de fulltime
werktijd, waarin de werktijden in overleg zijn vast
te stellen. Deze functie is ons inziens zeer geschikt
voor kandidaten die opnieuw in het arbeidsproces
willen instromen.
Inlichtingen
Informatie over bovengenoemde functies kunt u
inwinnen bij Olaf Bal, Financial Controller,
telefoonnummer 023-5557512.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen na
liet verschijnen van deze advertentie richten aan ALPHA
Flight Services B.V. ter attentie van afdeling Human
Resources, Scbipholweg 875, 2143 CC te Boesingheliede,
onder vermelding van fulltime of parttime functie of via
E-mail escbipperst&alphaspl. nl.

Wij bieden een leuke werkkring in een dynamische
omgeving. Het arbeidscontract is in eerste instantie
voor bepaalde tijd met goede primaire arbeidsvoorwaarden volgens onze CAO.
Daarnaast hebben wij een 36-urige werkweek.

ALPHA

36 UUR PER WEEK

Heb je op woensdagmiddag een

De coördinator administratie
•• coördineert de verwerking van de studieresultaten;
•• is administratief verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken vaade studieresultaten;
>• adviseert de afdelingsdirecteur en de opleidingsmanagers ter zake van de administratieve organisatie van het afdelingsbureau;
•• verricht administratief-organisatorische werkzaamheden ten behoeve vmj het
afdelingsbureau;
> verstrekt managementinformatie aan de afdelingsdirecteur en de opleidingsmanagers;
>• bewaakt de processen en jaarplanning van het afdelingsbureau.
De coördinator administratie
•• heeft actieve kennis van geautomatiseerde systemen en "Word/Excel /Outlook;
>• beschikt over een flexibele, praktische en dienstverlenende werkhouding;
•• denkt analytisch;
>• kan onder druk presteren en heeft organisatorisch inzicht;
>• is communicatief vaardig;
>• beheerst de Engelse taal in woord en geschrift;
•• kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
•• bezit in voldoende mate overredingskracht;
•• heeft inzicht in de administratieve organisatie van het onderwijs;
>• bezit leidinggevende kwaliteiten.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal ƒ4811(schaal 7 cao-hbo) bruto per maand bij een volledige aanstelling. In eerste instantie
betreft het een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Tevens is deelname aan de spaarloonregeling en premiespaarregeling
mogelijk. De HES kent een kinderopvangregeling.

uurtje tijd?
Wil je kranten bezorgen?
wil je 8,00 verdienen?
Wil je tijdens je vakantie wat
EXTRA GELD?
geef je dan op als
BEZORGER/STER.
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!

FLIGHTSERVICES
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw sollicitatie binnen IQ dagen stitren naar: HES Amsterdam, Postbus 295, 1000 AG te Amsterdam, t.a.v. de heer J. ma
Donkelaar (hoofd Personeelszaken) ofpersoneelszaken@hesasd.nl.

A d v e r t e r e n ? Bel met R i na Ver kaai k 020-562 2804 of Ene N ijssen

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.

Brand maar
met Packard
,,Xo: l-iA^U.;/

Met behulp van het standaard meegeleverde pakket Easy
CD Creator (ais beste getest Computer Idee September 2000)
kopieert u snel een complete CD of maakt u eenvoudig
een backup van al uw belangrijke gegevens. Het branden
van MP3-files en het ontwerpen en
printen van CD-inlays doet u al
door middel van 1 klik op de muis!

PACKARD BELL
iCONNECT 17OOc RW

MEERPRIJS 19" MONITOR 4OO,'

De meest complete thuiscomputer voor
een aantrekkelijke prijs. Uiterst gebruiks
vriendelijk met een opvallend design.
Voorzien van een zeer uitgebreide
software-bundel en de laatste
technologische snufjes zoals:
• Intel® Celeron™ processor 700 mHz
_
• 8x 4x 32x CD-brandef
fs
• 64 MB werkgeheugen
II
•56kV.90 modem
• 20 G B Ultra-D M A vaste schijf
•o n
2 n>
•4x USB aansluiting
• USB Active toetsenbord
• 17" monitor+ Diamon'd
11
3D-Sound Speakers
• GEGARANDEERD DE LAAGSTE PRIJS!

MET GROOT PAKKET
GRATIS SOFTWARE
• Microsoft Windows.
Millennium Edition (NL)
• Microsoft Word 2000 (NL)
• Microsoft Works 2000 (NL)
• Microsoft Money 2000
• Easy CD Creator 4.02 (NL)
• Norton Antivirus 2000
• Freddi Fish 3 (NL)
• RaymanZ
• De grote Encyclopedie 2000 (NL)
• Vele andere titels
• Levenslang
onbeperkt ~
Internet
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ER ZIJN RUIM ZOO EXPERT-WINKELS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT IS DAT:
• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 <>• Gedempte Oude Gracht 5-9

Van Schaik makelaaro.g., sedert ruim 12,5 jaar gevestigd als makelaarskantoor in Zandvoort, zoekt
ter completering van het team een

mens heeft recht
op een zinvol bestm

medewerker
makelaarskantoor
m/v

De cliënten van de dagvoorzieningen komen vanuit de
wijk overdag naar onze afdelingen. Wil jij ervoor zorgen,
samen met het multidisciplinair team, dat onze cliënten
de dag zinvol doorbrengen en de geïndiceerde therapie
ontvangen? Voor de afdelingen somatische Dagbehandeling/Dagverzorging en de Psycho-geriatrische
Dagverzorging, locatie De Drie Hoven, zijn we op zoek
naar een

voor 3 dagen per week,
bij voorkeur met ervaring in de makelaardij
Wij bieden een afwisselende functie, collegiale
werksfeer en een goed salaris met bijbehorende
secundaire voorzieningen.
U kunt uw sollicitatie schriftelijk,richten aan:
Gezocht: jongens voor op zondag werk

THUISBEZORGING

Teamleider (32-36 uur m/v)

VAN

met een bromfietscertificaat in
Zandvoort wonend.
Leeftijd: 16 jaar tot 19 jaar.
Werktijden vanaf 17.00-21.00 uur
Telefoon 5732566/5732563

MAKELAAR O.G.
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

*SC KRANTEN EN
FOLDERS BEZORGEN

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

intertanden sprElgroep

Antaris heeft ca. 1500 cliënten
onder z'n hoede. De helft van
hen woont zelfstandig, de
overigen in een verzorging;- of
verpleeghuis. Wij denken dat
onze cliënten zelf het beste
weten wat ze nodig hebben.
Onze zorg- en dienstverlening
richt zich dus op hun behoeften,
in aanvulling op "zelfredzaamheid en eventuele mantelzorg.
Bij Antaris werken ruim 800
mensen op drie locaties in
Amsterdam West: het Leo
Polakhuis, De Drie Hoven en
Dienstencentrum Joannes de
Deo. Teamgeest, een goede
werksfeer en scholingsmogelijkheden staan hoog in ons vaandel.

waarvan 0,7 FTE voor de dagbehandeling en 0,3 FTE voor de dagverzorging
De werkzaamheden:
Als teamleider geef je operationele en functionele leiding aan de medewerkers
van de somatische Dagbehandeling/Dagverzorging en de psycho-geriatrische
Dagverzorging. Je bent verantwoordelijk voor een prettig en veilig verblijfsklimaat op de afdeling, voor de realisatie van de multidisciplinaire zorg en je
regelt de personele bezetting. Je rapporteert aan de afdelingsmanager over
de uitvoering van de zorg.
Opleiding en profiel:
Je bent in het bezit van het diploma Ziekenverzorgende/MDGO-VP of van
de GV-opleiding (of bereid tot het volgen hiervan), of van de kaderopleiding (of bereid tot het volgen hiervan), of de opleiding Verpleegkundige/HBO-V. Verder heb je een goed ontwikkeld empatisch vermogen,
kun je secuur werken en heb je een daadkrachtige houding. Als je ook de
helikopterview als eigenschap hebt ontwikkeld en een positieve sfeerbeïnvloeder bent, ben jij de persoon die wij zoeken.
Dienstverband:
Onbepaalde tijd, 32 - 36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO-V&V. De functie is ingeschaald in FWG 45. Het salaris bedraagt min.
ƒ 3060, - en max. ƒ 4974, - bruto per maand, bij een volledig dienstverband.

Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voorfolders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er
ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg
' zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor
jou al snel beginnen ...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

.' ^ ONS .\iSais

" »"

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand dat de personeels- en
opleidingsadvertentics goed gelezen worden.

Informatie en sollicitatie:
Indien je meer informatie over de functie wenst, dan kun je contact
opnemen met Pam Hobbelman, afdelingsmanager Dagvoorzieningen.
Telefoon: 6177405, toestel 5118.
Je sollicitatiebrief met C.V. kun je vóór 10 december 2000 sturen naar
Antaris, t.a.v. mevrouw N. Tanoesetiko, personeelsadviseur, postbus 9225,
1006 AE Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer 4e-66-00.

•'S'.

Bel voor meer informatie over
succcsvollé*per«oneelswerving met
'
Rina Verkaaik 020 - 562 28Ö~4 ofc-ErkNijssen020 - 562 3465

ZORG VOOR ELKAAR
Acquisitie nav deze advertentie

'A

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Spanning stijgt
by bridgeclub
ZANDVOORT - In de
tweede competitie van de
Zandvoortse Bridge Club
wordt de spanning qpgevoerd. Vele paren strijden
voor behoud of proberen een
hogere klasse af te dwingen.
In de hoogste A-lijn gaat het
om de titel en daar deden de
heren Van der Meulen en Koning goede zaken. De vijfde
wedstrijd in deze tweede cyclus gaf de heren de kans om
zich te revancheren van de
slechte prestaties in de vorige
wedstrijd. Zij grepen de kans
met beide handen aan en
triomfeerden met 62 procent.
De dames Groenewoud en
Smit deden het ook goed en
eindigden met 58 procent op
de tweede plek. In de totaalstand leiden de heren Koning
en Van der Meulen met tien
procent voorsprong op nummer twee, mevrouw Molenaar
en de heer Brandse jr.
De B-lijn gaf met 64 procent
een overwinning te zien voor
de heren Noijen en Sweijen. De
tweede plaats was met 59 procent voor de heren Holtrop en
Van der Pas. De heren Bakker
en Brandse sr. Behouden hier
de leiding voor mevrouw Van
Leeuwen en de heer Overzier.
Zoals gebruikelijk werd de
hoogste score van de avond
behaald in de C-lijn. Hiervoor
tekende het echtpaar Groenendaal met 68 procent. De
dames Koning en Rudolphus
bleven daar zeven procent bij
achter en werden tweede. Dit
paar deelt met de dames Eijkelboom en De Fost de eerste
en tweede plaats na het spelen
van vijf wedstrijden.
Niet verrassend was de overwinning in de competitie op
donderdagmiddag van de dames Van der Meulen en Boon.
In de A-lijn bleef de teller deze
keer steken op zeventig procent. De heren Hogendoorn en
Van der Moolen scoorden 61
procent, goed voor de tweede
plaats. In deze volgorde prijken deze paren eveneens op de
eerste en tweede plaats in de
totaalstand.
De dames Bnujn en Fluitsma waren in de B-lijn te sterk
voor de rest van het veld. Met
een score van 64 procent bleven zij nummer twee, het echtpaar Engelkes tien procent
voor. De lijst wordt aangevoerd door het echtpaar Noijen voor de dames Briüjn en
Fluitsma.
De C-lijn gaf een afgetekende overwinning te zien voor de
dames Beijer en Rauwerda. Zij
werden eerste met 67 procent.
De heren Dick en De Poel volgden op de tweede plek met een
achterstand van maar liefst
dertien procent.

woensdag 29 november 2000

Zaalvoetbalteam Zandvoort pakt koppositie
ZANDVOORT - Door een
fraaie 6-3 overwinning heeft
het zaalvoetbalteam van SV
Zandvoort de koppositie in
de hoofdklasse overgenomen
van tegenstander Dug Out.
De formatie van coach Toon
van den Hoogen speelde een
hele goede wedstrijd en aan
de overwinning viel niets af
te dingen.
De strijd tussen twee hooggeplaatsten op de ranglijst was
vanaf de openingsfase een
boeiende aangelegenheid. Die
openingsfase was zeer spectaculair. Binnen drie minuten
was er drie keer gescoord.
Zandvoort nam door Tim van
den Hoogen een 1-0 voorsprong doch de volgende aanval was ook raak. Doelman
Ferry Nanai werd het zicht
ontnomen en door een woud
van benen plofte de bal in zijn
doel, 1-1. De volgende aanval
van Zandvoort leverde de derde treffer van de wedstrijd op.
Remco Ronday stelde, na een
fraaie aanval, Robin Castien in
staat de Zandvoorters naar
een 2-1 voorsprong te schieten.
Na deze sprankelende opening maakten beide teams pas
op de plaats. Dug Out probeerde de het initiatief te nemen,
doch de Zandvoorters verdedigden goed en kwamen er
soms gevaarlijk uit. Nadat
Gerben Kraaijenoord, na een
kwartier spelen, het veld in
kwam, was het meteen raak.
Het eerste balcontact van
Kraaijenoord betekende een
onhoudbaar schot, 3-1.
Toen de Zandvoorters, door
twee strafminuten, met een
man minder in het veld stonden, zette Dug Out aan. De
gasten profiteerden handig
door 3-2 te scoren. Ferry Nanai
moest daarna alle zeilen bijzetten om de gelijkmaker te voprkomen. Met enige katachtige
reacties hield hij zijn ploeg op
de been. Een weer volledig
Zandvoort pakte de draad
weer op en combineerde er lustig op los. Een paar minuten
voor het rustsignaal leverde
het goede spel de Zandvoorters het vierde doelpunt op.
Michel van Marm passte de bal
op de vrijstaande Remco Ronday, die niet weifelde en scoorde. Zandvoort dacht met deze
veilige voorsprong te gaan rusten en door onoplettendheid
slaagde Dug Out er toch nog in
de 4-3 op het scorebord te zetten.
Toon van den Hoogen sprak
zijn manschappen in de korte
rust bemoedigende woorden
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De trefzekere Robin Castien Iaat een vlammend schot los

toe en ondanks dat Dug Out in
de tweede helft meer in balbezit was kwam Zandvoort niet
meer in de problemen. De
sterk spelende Raymond Holzken gaf de aanvallers van Dug
Out geen centimeter ruimte en
grote kansen ontstonden er
niet. De Zandvoorters waren
met de snelle en zuivere tegenstoten veel gevaarlijker.
De spelers van Zandvoort
stoorden goed en brachten
Dug Out dermate in verlegenheid dat balverlies werd geleden. Remco Ronday legde de
bal meteen op de schoen van
Tim van den Hoogen, die wel
raad wist met de kans, 5-3. Het
Zandvoortse zaalvoetbalteam
had vervolgens deze, overigens
zeer sportieve wedstrijd, geheel onder controle. Dug Out

probeerde het wel maar bezat
te weinig klasse om het de
Zandvoorters moeilijk te maken.
Met uitgekiend zaalvoetbal
speelde de Zandvoorters de
wedstrijd uit. Nadat de badgasten tweepaal het houtwerk
raakten zorgde Robin Castien
vijf minuten voor het einde
voor een fraai slotaccoord.
Vanaf eigen speelhelft zette
Castien aan voor een solo, die
hij besloot met een schitterende stiftbal over de duikende
doelman van Dug Out, 6-3. De
laatste minuten waren een formaliteit. De dik verdiende
overwinning bezorgde SV
Zandvoort voorlopig de eerste
plaats op de ranglijst.
Coach Toon van den Hoogen, die vooraf al had aange-

Ferry Boom maakte zijn rentree en scoorde meteen het enige doelpunt voor Zandvoort

kondigd dat zijn team heel
technisch en goed zaalvoetbal
speelt, was uiteraard een tevreden man. „Niet alleen het
resultaat was mooi, maar ook
de manier waarop wij voetballen was erg goed. Ik ben zeer
content, alhoewel ik soms wel
vond dat we te veel stonden na
te genieten van mooie acties.
Dat moeten we niet te veel
doen. Natuurlijk ben ik hartstikke tevreden. We staan nu
boven aan , maar we zullen
heus nog weieens een steekje
laten vallen. We hebben laten
zien dat we in de hoofdklasse
met de bovenste kunnen meedraaien en proberen zo hoog
mogelijk te eindigen. Ja, ik
vond dit onze beste wedstrijd
van het seizoen."
Vrijdagavond speelt SV

Foto: Chris Schotanus

SV Zandvoort-teams goed bezig
ZANDVOORT - Ondanks
de slechte velden betraden
de teams van SV Zandvoort
de groene velden. Het zaterdagteam boekte een 4-3 zege
in een bekerwedstrijd tegen
De Dijk en het zondagelftal
speelde een nuttige oefenwedstrijd tegen Purmersteijn, alhoewel die met 1-3
verloren ging. Het veld van
TZB, aan de Kennemerweg,
bleek niet bespeelbaar te
zijn.
De velden van SV Zandvoort
blijken zich goed te houden ondanks de vele centimeters regen. Om het hoofdveld toch
enigszins te sparen werd er een
oefenwedstrijd gespeeld op
veld zes, het voormalige hoofdveld van SV Zandvoort. Dit
veld dat, weinig wordt gebruikt, bleek in prima conditie
te zijn en Zandvoort en Purmersteijn maakten er een goede oefenpot van. Tegen de
twee klasse hoger voetballende Purmerenders maakte
Zandvoort een sterke indruk.
n de eerste helft was Purmer-

stey'n doeltreffender bezig dan
Zandvoort. De gasten scoorden tweemaal, terwijl Zandyoort een paar aardige kansen
liet liggen. In de tweede helft
gaf Zandvoort nog beter party.
Met goed voetbal werd Purmersteijn bestreden. Ferry
Boom maakte zyn rentree in
het Zandvoortse team en luisterde dat op met een mooi
doelpunt, 1-2. Purmersteijn
liet het niet verder komen alhoewel een schot van John
Keur bijna doel trof. In blessure tijd bepaalde Purmersteijn
de eindstand op 1-3.
„Het lykt of er weer swing in
komt," aldus een goed te spreken trainer Gerard Nijkamp.
„Deze week waren er zestien
man op de training en voor het
eerste zat ik voor zowel het
tweede als het eerste ruim in
de spelers. De laatste weken
zijn de jongens goed en positief
bezig. Volgens mij hebben ze
het opgepakt en is er weer
sfeer, enthousiasme en na afloop van een wedstrijd is er gezelligheid. Ik hoop dat dit in
iets uitmond. Houden we het
zo dan gaan we voor een periode. Als ik het zo om my heen

hoor, dan heb ik er weer hoop
in. Deze oefenwedstrijd kwam
ons goed uit. Op dit veld kan je
best spelen en we hebben ons
goed verweerd."
Het zaterdagelftal van SV
Zandvoort trad aan voor de
bekerwedstrijd tegen de Dijk
in Schellingwoude. In de eerste helft viel er niet veel te genieten van het vertoonde spel,
Na een flitsende Zandvoortse
opening, dat resulteerde in een
treffer van Ruud van Laere (01), was het voorlopig gedaan.
Het spel was slecht en het enige wat tot de verbeelding
sprak van de weinige toeschouwers was een actie van
Robin Castien. De Zandvoortse spits knalde de bal van verre
schitterend in de bovenhoek,
0-2.
Zandvoort geloofde het wel
en het veel te slappe spel
bracht De Dijk weer in de wedstrijd. Nog voor de rust was het
alweer gelijk toen de Zandvoortse defensie niet alert genoeg was, 2-2. In de tweede
helft werd er door beide teams
beter gevoetbald. Zandvoort
toonde een betere inzet en de
ballen werden zuiverder naar

4

Foto: Chris Scholanus

Dames Sporting
beheersen strijd
ZANDVOORT - Het vlaggeschip van volleybalvereniging
Sporting OSS versloeg het op
bezoek zijnde tweede team
van WO met 3-1. De Zandvoortse vrouwen heersten
vooral en de laatste twee sets.
In de eerste set gaven beide
teams elkaar geen duimbreed
toe. De Zandvoortse volleybalsters wonnen na veel spanning
met 27-25.In deze wedstrijd
speelde invalster Joyce Seerden een goede partij. In de
tweede set lukte het niet bij
Sporting OSS. Het team klapte in elkaar en verloor met 8-25.
Dat leek weinig goeds te brengen voor de rest van deze wedstrijd. De Zandvoortsen herstelden zich echter voortreffelijk en gaven WO geen kans
meer. De derde set werd met
25-18 gewonnen en de vierde
set leverde een 25-23 overwinning op.
Het tweede team van Sporting OSS verloor nipt met 2-3
van het negende team van Die
Raeckse. De Zandvoortse
speelsters begonnen heel sterk
aan deze wedstrijd en wonnen
de eerste twee sets met 25-16
en 26-24. Het jeugdige talentvolle team moest het conditioneel afleggen tegen het wat geroutineerdere Die Raeckse en
zag de volgende sets verloren
gaan, 21-25, 18-25 en 10-15.
Door een gebrek een spelers
werd het tweede mannenteam
van Sporting OSS aangevuld
met drie volleybalsters. In de
eerste set deed Sporting OSS
het voortreffelijk tegen de reserves van VH. Die set ging
met 25-13 naar Sporting OSS.
In een redelijk gespeelde wedstrijd ging Sporting vervolgens
onderuit met 13-25, 13-25 en
22-25. De B-jeugd gaf Christofoor goed partij maar verloor
jammergenoeg met 1-2. De
eerste set was ongelooflijk
spannend en ging met 23-25
naar Christofoor. Sporting
kwam sterk terug en trok de
tweede set met 25-10 naar zich
toe. In de derde set üet Sporting het liggen en ging onderuit met 12-25.
Met de jeugdsportpas is yolleybalvereniging
Sporting
OSS zeer actief bezig de koöiende weken. Om kennis te
laten
maken met vele takken
v
an sport heeft Sportservice
Noord-Holland deze actie opgezet. Sporting OSS heeft een
avond achter de rug en die is
succesvol verlopen. Op de
donderdagavonden 30 novemper, 7 en 14 december kunnen
Jeugdige sporters met hun ouöers of verzorgers terecht in de
Rorver Sporthal. Daar kan van
zeven tot acht uur het volleybalspel beoefend worden.
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elkaar toegespeeld. Door de
betere passing kreeg Zandvoort een veldoyerwicht. Na
een vlotte combinatie tussen
Dennis Keuning en Robin Castien was het Ruud van Laere
die de bal het laatste zetje gaf,
2-3.
De Dijk ging daarna op zoek
naar de gelijkmaker en ondanks goed keeperswerk van
doelman Dave Vlug werd het
toch 3-3. In de hectische slotfase, waarin beide teams probeerden de winnende treffer te
forceren, trok Zandvoort toch
aan het langste eind. Eerst
werd een doelpunt afgekeurd
maar in blessuretijd besliste
Gerben Kraaijenoord de wedstryd. De bal werd voorgezet
en door Kraaijenoord in enen
op de wreef genomen. Vervolgens verdween de bal schitterend in de bovenhoek, 3-4.
„Dit zijn wedstrijden waarin
ook andere spelers geprobeerd
kunnen worden," stelde begeleider Joop Paap. „De eerste
helft was heel slecht maar in de
tweede helft werd er aardig gespeeld. Het was spannend en
er vielen een daar prachtige
doelpunten."

Zandvoort opnieuw een thuis- op bezoek. De aanvang is
wedstrijd. In de Korver Sport- kwart voor tien en de toegang
hal komt om Van Buuren Boys is gratis.

Belangrijke winst
voor Chess Society
ZANDVOORT - Het Wa- zijn opponent Visser en bracht
pen van Zandvoort / Chess geconcentreerd de partijen anSociety Zandvoort boekte in dermaal op gelijke hoogte.
De borden twee, drie en vier
IJmuiden een zeer belangrijke zege op de reserves van waar Leo Keesman, Olaf Clischaakclub Kijk Uit. In dit teur en Chris van Bockel voor
duel werd op het scherpst Chess streden, moesten de bevan de snede gestreden met slissing brengen in dit duel
als eindresultaat een 3,5-4,5 waar toch duidelijk de degraoverwinning voor de Zand- datiespoken over de schouders van de spelers meekeken.
voorters.
Leo Keesman speelde een zeer
goede partij tegen Van WesterDat het beide teams duide- op, de op een na sterkste IJlijk was dat dit duel wel eens muidenaar. Keesman won een
heel belangrijk kon gaan wor- kwaliteit maar moest deze
den in de strijd om degradatie, weer teruggeven toen zijn opbleek uit het feit dat er onder ponent gevaarlijk doorkwam
de rook van de Hoogovens met een pion. Door een grove
slechts een remise viel te be- fout in de notatie van zijn zetspeuren. Van de zeven winst- ten overschreed Van Westerop
partijen kwamen er vier in de bedenktijd, waardoor KeesZandvoortse handen terecht, man het punt terecht incashetgeen genoeg was voor de seerde en net als Loos een fantastisch resultaat neerzette.
volle buit.
Na twee nederlagen wisten Chess stond voor het eerste op
de Zandvoortse schakers dat voorsprong en had uit de laateen nieuwe verliespartij een ste twee partijen genoeg aan
vrijwel uitzichtloze positie zou een punt om de eerste oyerbetekenen op de ranglijst van winning van het seizoen bij te
de tweede klasse C. Helaas kunnen schrijven.
Dit genoegen was weggelegd
voor Chess kon Mare Kok niet
op het app01 verschijnen maar voor de voorzitter van de club,
dit weerhield de Zandvoorters Olaf Cliteur, die'reeds vanuit
er niet van met open vizier te de opening zijn tegenstander
strijden. Jeroen Loos tekende met de rug tegen de muur
voor het eerste succes van de drukte. Cliteur compliceerde
avond door een zeer fraaie re- de stelling dusdanig dat de
mise tegen de sterke Rus in stukken van zijn opponent
Umuidense dienst Nicolai overbelast raakten. Met een
uiterst grappige zet besliste de
Drel.
De Zandvoorters kwamen Zandvoorter de strijd in zijn
kort daarna op achterstand voordeel. De nederlaag van
doordat Hans Drost in een ge- Chris van Bockel die een eindcompliceerde stelling twee spel met een pion minder niet
zetten verwisselde en pardoes kon houden, deed aan de
de dame inleverde, hetgeen Zandvoortse ovenvinning geen
hem direct tot opgave dwong. afbreuk meer daar de cijfers
Ton yan Kempen bracht beide 3,5 - 4,5 goed waren voor twee
partijen weer op gelijke hoogte belangrijke matchpunten.
Teamleider Hans Drost was
doordat hij in een loper eindspel zijn tegenstander tot wan- na afloop zichtbaar opgelucht.
hoop bracht met een ver opge- „Dit hadden we nodig," waren
zijn eerste woorden nadat Clirukte vrijpion.
Voor het Wapen van Zand- teur zijn ploeg in veilige haven
voort / Chess Society kwam loodste. „We kunnen eindelijk
meteen daarna een nieuwe te- weer winnen want dat was
leurstelling. Kees Koper zag waar het ons de eerste twee
voor de derde achtereenvol- duels aan ontbrak. Met name
gende keer een goede stelling de prestaties van Jeroen Loos
in duigen vallen en daar waar en Leo Keesman zijn er twee
hij de twee eerdere partijen waar we trots op zijn." Onnog een puntendeling af- danks deze nuttige overwindwong, waren de druiven extra ning staat Chess nog altijd aan
zuur voor de geboren en geto- de verkeerde kant van de degen Zandvoorter. Hij bleef dit- gradatiestreep. De verschillen
maal met lege handen staan. zijn minimaal. VHS staat
Een vervelende 1,5-2,5 achter- muurvast onderaan, maar de
stand was voor Chess het ge- een na onderste plek betekent
volg. Gelukkig speelde Boude- ook degradatie. Chess speelt
wün Eijsvogel een goede partij. op 12 december de uitwedHij veroverde een vol stuk op strijd tegen Santpoort.

TOpSCOrCr j Mark van den Berg

Robin Castien
Sven van Nes
Riek de Haan
Avi Ovadia

(SV Zandvoort-zat.)
(SV Zandvoort-jun.)
(TZBs)
(SV Zandvoort-jun.)

(TZB) 12X

11X

10X
10X
7X

De topsscorerslijst ondergaat de laatste weken nauwelijks wijziging. De regen heeft het voetballen vaak onmogelijk gemaakt
op de slechte velden. De Zandvoortse teams bleven in beweging
door oefenwedstrijden en ook zondag liep het competitie prograinma schade op. Slechts de A-junioren van SV Zandvoort
kwamen in actie voor de competitie_. Dat leverde het team van
John van der Zeijs een 5-0 overwinning op. Syen van Nes scoorde eenmaal en dingt mee om de koppositie, die echter nog: we l in
handen blijft van TZB-er Mark van den Berg.

ZVM opnieuw te
goed voor RKDES
ZANDVOORT - Ook in het
tweede duel hebben de
handballers van ZVM-Rabobank korte metten gemaakt
met de reserves van RKDES.
Nu werd het een 13-16 overwinning voor de Zandvoorters.
Kreeg ZVM-Rabo vorige
week in het thuisduel tegen
RKDES nauwelijks verweer,
nu was het, vooral in de eerste
helft, een stuk heviger.
RKDES had nu een andere
doelman en de defensie deed
het beter. Toch leek het voor
de Zandvoorters geen probleem te worden want tien minuten voor het rustsignaal
stonden de mannen van coach
Ed Spruit met 2-7 voor.
Die voorsprong had ruimer
moeten zijn maar kansen werden niet benut. Paal en lat
stonden een grotere voorsprong in de weg. De Zandvoorters geloofden het toen
wel, lieten het tempo zakken
en
daarvan
profiteerde
RKDES door terug te komen
tot 6-7. „In de rust heb ik gezegd, dat we dit niet konden
maken," aldus Ed Spruit. Zijn
worden leken niet veel uit te
richten. De tweede helft was
amper begonnen of de gelijkmaker lag achter doelman Johan Molenaar, 7-7.
Die treffer inspireerde de
Zandvoortse handballers kennelijk wel. De balsnelheid werd
opgevoerd, er kwam meer beweging in het team en RKDES
werd weer op achterstand gespeeld. Met speels gemak werden de voorwaartsen vrijgespeeld aan de cirkel en vielen
er vele doelpunten. De overwinning van vorige week met
zeer ruime cijfers werd niet gehaald, maar de 13-16 eindstand onderstreepte het klasse
verschil.
„Na de gelijkmaker deden
we er een schepje bovenop en
was het gebeurd," vervolgde
Spruit zijn verhaal. „Het gaat
hartstikke goed. We kunnen
hoger op spelen maar voor ons
moet het wel leuk blijven." En
om hoger op te kunnen spelen
moet zondag gewonnen worden van concurrent VOS. Deze
wedstrijd wordt gespeeld in de
Korver Sporthal en begint om
tien voor een.
Doelpunten: Mark Molanus
7, Kees Schaap 5, Menno
Trouw 2, Richard Vos l, Jan
Draijer 1.

Zeskamp besluit
sportploegstrijd
ZANDVOORT - Het gevecht op de titel 'Sportploeg
van het jaar 2000' wordt zaterdagavond 9 december afgesloten. In de Korver Sporthal wordt met een zeskamp
en de prijsuitreiking dit initiatief van Kenamju afgerond.
Het gehele jaar heeft een
aantal ploegen gestreden om
de punten. Op het gebied van
onder andere zaalvoetbal,
badminton en handbal bezorgden de sporters elkaar leuke en
gezellige avonden. Met de zeskamp valt er voor de teams
nog vele punten in de wacht te
slepen en in de strijd om de
ovenvinning hebben nog vele
teams kans op de zege.
De slotavond wordt georganiseerd door zaalvoetbalvereniging Zandvoort Noord. In samen werking met Oscar Vos
wordt een zeskamp strijd op
poten gezet waar de stukken
van afvliegen. Voorzitter van
Zandvoort
Noord,
Ton
Schreurs, verwacht een heel
gezellige avond met een sportief gevecht om de eindzege.
Na afloop van de zeskamp
reikt de wethouder van sportzaken de prijzen eind. De
avond is van zeven tot tien uur
en de toegang is gratis voor
toeschouwers.

Zandvoort schort
vergadering op
ZANDVOORT - De algemene ledenvergadering van de SV
Zandvoort, die voor vanavond
gepland stond is verschoven
naar maandagavond 11 december 2000.
In het clubblad van SV
Zandvoort deelt voorzitter
Kees van Dijk mede dat de
jaarstukken nog niet gereed
zijn. Er wordt achter de schermen keihard gewerkt om deze
stukken in orde te krijgen hetgeen een secuur werkje is. Op
korte termijn bleek dat niet
mogelijk te zijn de jaarstukken
volledig te hebben zodat de
vergadering twee weken wordt
opgeschort.

ZHC kansloos
tegen Hoorn
ZANDVOORT - Tot nu toe
is het een dramatisch seizoen
voor de hockeysters van ZHC.
Ook in het uitduel tegen Hoorn
kwam ZHC niet aan de bak en
verloor met 10-0. In de eerste
helft ging het nog wel en wist
ZHC de schade te beperken
tot 3-0. De Zandvoortsen zagen het echter niet meer zitten
en werden in het tweede gedeelte geheel weggespeeld, 100. Het betekende de zoveelste
afgetekende nederlaag. Op het
kunstgras van het Duintj esveld in Zandvoort kon ook
deze week niet gehockeyd worden. Het veld lag geheel blank.
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Weekmedia 17
Leuke BIJVERDIENSTEN, tot
ƒ315 p/dag! De Bijbanenlijn
0900-520.5201 (1,5 gpm) of
postb. 4016, 3006 AA R'dam

Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ245,- p./dag!
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)
of pb. 4016, 3006 AA R'dam

Winkelpersoneel

MICRO'S
GOED

BEKEKEN

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Bui*
tenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd; maandag 15,00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 -f Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
• Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekenmg gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidmgsgebied een bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 m rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.
U kunt de ad verten t ie tekst telefonisch of per fax opgeven:

Tel: 020-562 62 71
Fax: 020-665 63 21
(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092

in onze tabaksVsouvenirzaak zijn wij op zoek naar
scholieren en studenten die 's avonds, in het weekend
en de vakanties ons team komen versterken.
üjkt het je wat, bel dan voor het maken van een afspraak
020 - 6233842 en vraag naar Mare of Francis.
FRANS VERSLUIS, Damrak 55, Amsterdam.

PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Huishoudelijk;
schoonmaakpersoneel

Ontspanningsmassage voor
heren door masseur.
Amsterdam 06-14203571.

Wilt u reageren op een advertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
Uitgaan
1000 AD Amsterdam.
De inzendtermijn bedraagt
Toneelver. Wim Hildering
Café-restaurant Paauwe
speelt 'alles voor de tuin', De mosselspecialist voor res. maximaal 8 weken na plaatsing. Uw reactie dient verblijspel door Edward Albee.
Tel. 020-6131376.
stuurd te worden in een enUitvoering vrij. 15 dec. en zat.
MOUSAKA EXPRESS
velop met in de linkerboven16 dec. a.s. Ver.gebouw
De Krocht, aanvang 20.15 Bezorging Catering Service hoek vermelding van het
020-6757000.
briefnummer.
uur. Kaartverk. vanaf dond. 7
dec. bij drog. De Gaper in de
Assyrisch eetcafé Eufraat
Kerkstraat 31, Zandvoort.
Financieringen
Ass. Babylonisch eetcafé
Tel.
020
6720579
Sportcafé Zandvoort voor
Autoverzekering
bruiloften, recepties, persoInd. Eethuisje Waroepg
neelsfeesten,
verjaardags- Semarang, Gr. Geusplein 15,
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
feestjes,
catering.
023blijft toch goedkoper!
tel. 020-6134911
5715619;06-54616812.
Bel nu: 023-5714534.

Evenementen

Divan Turkse Specialiteiten
Grill Restaurant
Elandsgracht 14
Tel. 020 - 6268239
Al 12'/2Jr dansen/ontmoeten
v. singles va. 30+ donderdags
De Ossestal, Osdorperban 88
Osdorp v.a.20 u. Vrij parkeren!
KOERDISTAN
Ferdinand Bolstraat 23
tel. 020-6761995
di. t/m vr. open 17.00-00.00 u.
Kroatisch restaurant Split
In weekend levende muziek
Tel. 020 - 6624643

Grieks eetcafé l Kriti
zingen, dansen en borden
Tel. 020-66414 45

AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
bel voor info: 0297-522044.

Opleidingen en
cursussen
Vakopleding Nagelstyling en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

!

Nepalees en Tibetaans Rest.
Micro-advertenties opgegeven Sherpa, K. Leidsedwarsstr. 58
Amsterdam 020-6239495.
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
BAMBOO BAR
woensdag geplaatst.
Lange Leidsedwarsstr. 64,
1017 NM A'dam 020-6243993

PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste halfjaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Dieren en
-benodigdheden

Algemeen

Geniet van Kantonees eten bij
TAI WAN, Maasstraat 102,
Amsterdam, tel. 020-6719221.

Wist u dat een hond met lang
haar, eerder kou vat? De
vacht blijft n.l. te lang nat.
Volgens afspraak.
Ellen Cats, Hondenkapsalon
023-5730068

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?

LOCANTA GEREN
Turks+Koerdisch restaurant..
Tel. 020-6733524.

Vraag en aanbod

Little Thai Prince
Authentiek Thais eten
Tel. 020-4279645

T.k. roeiapparaat t.e.a.b.;
2x 2-pers. dekbed (nieuw).
Tel. 5719138.

Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

ir bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE'S
Haarmode

Ook gespecialiseerd in
herenfmqatjwerken
Dinsdogs yiU-ri x^Js.

Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:

Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.

Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week la-

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

ter.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag

16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 1 2, Zandvoort.

Kunst en antiek
'VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN
DECEMBER-VEILING
o.a. 18de eeuws Hollands wortelnoten kabinet, staand horloge
(Amsterdam), eiken beeldenkast. Antieke Friese stoelklok,
staartklok, schippertje. Louis Seize Chiffonière, vitrinekast,
<lapbuffet, secrétaire. Willem III Bonheur, vitrinekasten, naaitafels, bank. Beelden, klokken, tapijten, schilderijen, veel kleingoed enz. enz. Op maandag 4 en dinsdag 5 december aanvang 19.30 u. KIJKDAGEN vrijdag 1 december 14-21 uur zaterdag 2 en zondag 3 december 10-16 uur.
Spinnerij 33, Bedr.terr. Legmeer, Amstelveen, 020-6473004.

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave.
Tel.
5719800 na 19.00 uur.

f

6,06

t/m 4 regels

l

8,08

t/m 5 regels

1 10,11

t/m 6 regels

t 12,13

t/m 7 regels

f 14,15

t/m 8 tegels

f 16,17

t/m 9 regels

1 18,19

t/m 10 regels

1 20,21

Prijzen zijn incl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Plaatsingsdatum/data:

Telefoon:

kan je daar alles over vertellen, via www.papierinfo.nl of telefoon 020 - 654 30 43.

Ons leven lang plezier van papier.

GEWELD.

FYSIEK

GEWELD.

VERBAAL. GEWELD. PSYCHISCH

GEWELD.

ZINLOOS

GEWELD.

ACTIES VANUIT HET HART VAN
DE SAMENLEVING HEBBEN DE
GROOTSTE

IMPACT.

RESPEC-

TEER EEN ANDER, RESPECTEER
JEZELF. LAAT JE HART SPRE-

KEN. ZEG NEE TEGEN ZINLOOS
GEWELD!

EEN MINUUT STILTE
STEUN ONZE ACTIE

WwW.ZINL.OOSGEWEl_D.NI_

GIRO 11O7

T. 071 36 47 OO7

Oproepen

Woonruimte te huur gevraagd
Fysiotherapeute en afstude- Gevr. woning/kamer in A'dam/
rend academicus zoeken Schiphol e.o. z.s.m. huur
woonruimte in Zandvoort en /500//2000. tel. 0612078630
omg. Tel.: 06-28929992.

Bedrijfshuisvesting
te huur aangeboden
Te huur Zandvoort:
bedrijfsruimte, ± 100 m2.
Tel. 06-29310709.

Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text.

Bedrijfshuisvesting
te koop gevraagd

Mijn naam is Laura en kom uit
UTRECHT. Mijn leeftijd is 20
en wil graag telefonisch contact om mee te beginnen.
Later evt. meer... Boxnummer
312895.

gn

Particulieren
ontvangen
50% korting!

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie •
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

*LOTERIJ

Ik ben een jonge vrouw van
29 en hou enorm van dansen
en ben creatief. Ik zoek dito
man. Boxnummer 270086.
Vrouw 47 met zoontje van 8
zoekt via dit nummer een
serieuze man tot 50 voor
vriendschap. Reacties via mijn
box: boxnummer 361897.

143108101124133119

Particuliere Micro-advertenties
worden doorgeplaatst op ATS
Text.

34 EEN MILJOEN GULDEN

Man 45, valt op oud en dik,
zoekt daarom kennismakinc
met dikke, oudere man van 7C
jaar en ouder, als vriend voor
leuk contact.
Br.o.nr. 21067290 bur. v.d. bl.

Fuji fototoestel
Bart Smit kadobon

Personenauto's
te koop
aangeboden
www.sponsoxlotenj.nl
Ledenservice:

SAAB-OCCASIONS
SAAB 93 - 95 - 900 - 9000
Onderhoud /reparatie / APK
SAABservice Molenaar BV
Tel. 023-5614097

0900-3001400 (35 cpm)

Vakantie
Toerisme
algemeen

ffl' Ja.| ik wil kans maken op alle prijzen in de maandelijkse
trekkingen van de Sponsor Loterij plus de tienduizenden

Caravans

prijzen in de wekelijkse MiljoenenBingo. Dus ik bestel:

Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

3 loten

2 loten

Hot

150.00.00

Bepaal uw eigen lotnummer:
[XiXJXl

Lot l
Lot 2

xix

Lot 3

Bij elk lot
voegt de
Sponsor
Loterij de
drie laatste
cijfers toe.

De machtig de Sponsor Loterij hierbij tot wederopzegging om per lotnummer de
inleg van ƒ10,- voor elke trekking (13 keer per jaar) van onderstaande rekening
af te schrijven.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 0900-3001400 (3S cpm) ollop www.sponsorloterij.nl.
De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder
nummer L.0.730/0002/829 d.d. 19/12/1997.

0906-lijnen
POSTCODE DATING!
Vrouwen zoeken snel contact.
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745

D de heer

Postcode dating: vrouwen
uit jouw postcodegebied!
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
0906-17.17 (60cpm)
met 0906-50.50.232.
Oudere
vrouwen. Direct Apart
Voorbeeld: Ben jij ook net als Welke leuk uitziende, slanke
met een oudere vrouw.
ik op zoek om een nieuwe en ongebonden man met veel
0906-14.44 (60 cpm)
start te maken? Ik ben een 47- vrije tijd en hbo-niveau wil
jarige slanke gesch. vrouw uit vaste vriendschap met leuk
het Westen van het land en echtpaar. Wij zijn een net stel Mannen gevraagd! Vrouwen
z.k.m. man op HBO niveau. van 59 jr. Info via: boxnummer wachten op jouw telefoontje!
Boxnummer 270253.
229529.
Bel 0906-20.20.123 (SOcpm)
Mijn
naam
is
Suzanne,
ik
ben
Trefwoorden: gezellig, spontaan, leeftijd tot 40 en een gewoon op zoek naar een Geen 0906 op je rekening! Bel
strak kontje en spannend! Ik jongeman voor een leuk con- nu gratis de datinglijn 0800ben een lekkere meid en mijn tact. Ik ben 26 lentes jong en 4910 (b.g.g. 010-2946166)
naam is Moniek... Boxnum- wil je graag leren kennen.
Boxnummer 260897.
mer 379344.
Lesbitieners (18 jr) Janneke
en Petra hebben 'n speeltje! Jij
Regio provincie UTRECHT: Ik ben een mooie, vrouwelijke mag gluren! 0906.320.328.8
Vrouw 40 jr, aantrekkelijk, vrouw en heb je veel te biez.k.m. jongere, spannende den. Ik heb een lief karakter,
vriend om regelmatig mee af hou van lachen, ben 37 en DAMES THUIS: Kijk op
SBS6txtpag.745
te spreken. Meer info hoor je echt de moeite waard!
Boxnummer 312752.
en bel 0906-1588 (99 cpm)
op: Boxnummer 200539.
Ik zoek via dit nummer een
heel fijn en goed gesprek
gecombineerd met spanning.
Ik ben een goed uitziende
jonge vrouw en kan veel bieden. Boxnummer 238839.

NEDERLANDSE

Sponsors

Gezocht winkel met woning of Bel 020-5626271 voor het T.k. z.g.a.n., compl. inger. luxe
snel opgeven van uw Microander beleggingspand.
MULLER stacaravan 10x3,5m
advertentie.
Tel. 020-6794726
op jaarplaats Ermelo. 1 sl.k.,
badk., berging, schuur. Vr.pr.
ƒ28.000. Tel. 020-4230986.
Verhuizingen

Kennismaking

t/m 3 regels

om nieuw papier en karton van te maken. Het Informatiecentrum Papier en Karton

IS NIET GENOEG...
Bel 020 - 562 62 71
voor het snel opgeven
van uw Micro-advertentie.

Gezocht:
Gevraagd privéleraar Engels
PASGEBOREN BABY'S
voor buitenlandse student.
voor onderzoek naar taalont- Tel. 06-53868351.
wikkeling en dyslexie. NWO
dyslexie,
Universiteit
van
Particulieren
A'dam. Inl. Theo van Leeuwen
ontvangen
020-5251273 / 020-5124834 /
50% korting!
06-22577343 en Anna Plakas
06-21843604.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Voll. verzekerd, 020-6424800

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

papier. Want 75% van het papier dat we in Nederland gebruiken, gebruiken wc weer

Verzamelingen

Woonruimte te huur aangeboden

Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).

over nadenkt hebben we ons leven lang plezier van karton en papier. Zelfs van oud

Tel. 0204157107

Te huur: Zandvoort, gestoffeerde kamer met kitchenette,
ca. 11 m2, op 2e étage van woonhuis. Gez. gebruik douche en
toilet, ƒ423 p.mnd, incl. voorschotbijdrage g/w/e; waarborg
ƒ850; contractkosten ƒ425.
Cense & van Lingen Makelaars o.g., tel. 023 - 5 732 880.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.

Of je nou net getrouwd bent of de kinderen al de deur uit hebr, als je er even

HMRWEfiKERS^SKB

Toneelver. Wim Hildering
Sint en Piet
speelt 'alles voor de tuin',
blijspel door Edward Albee.
Uitvoering vrij. 15 dec. en zat. Sint en Pieten verzorgen wij
16 dec. a.s. Ver.gebouw sinds 1964. A'dam SinterDe Krocht, aanvang 20.15 klaascentrale. 020-6168047.
uur. Kaartverk. vanaf dond. 7
Particulieren
dec. bij drog. De Gaper in de
ontvangen
Kerkstraat 31, Zandvoort.
50% korting!

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.

Papier, je staat ermee op en gaat ermee naar bed.

Heemsledeitraof28 \
>
b.h. Hoolddorpplein
\s
Amsterdam.

Mededelingen

Voor de particulier

oster

i
D
kamer:

VLOOIENMARKT 2000 m2, 3
dec. Aalsmeer Racket Sport
TREIN-/MODELAUTOBEURS, ALMERE-STAD WEST
van 09.00 t/m 16.00 u. Toe- Zon. 3 december 10-15 u., Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1
gang ƒ2,50. Inl. 0320-216351

Muziek en
-instrumenten

GAZIANTEP
Ceintuurbaan 206
Tel. 020-7719094

Een pruik als het
nodig is!

Particulieren
ontvangen
50% korting!

Welke zelfst. vrouw wil mij 1x
p.w. helpen met licht huish.
werk, 3 uur ƒ50,-. 5712184.

Koh-l-Noor, Indian Restaurant
J. v. Dam: cijfer 81/2
Tel. 020-62 33 133.

Oppas en au-pair

Lichaamsverzorging

Werken in Amsterdam? Dat kan!

Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 o( 2 kolommon breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
büdrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

GEZOCHT: emaillen reclame- Dringend gevraagd kleding
borden met afbeeld. Ik betaal voor kinderen en volwassenen
±/500 of mee r. 0499-574191. voor div. tehuizen. 5717177.

] mevrouw

Fonds Kinderhulp, code 2850

Naam:
Adres:

Postcode:
Plaats:
(Post)banknummer:
Bel mij bij een prijs
boven/10.000,tel:
Geboortedatum: (dag-maand-jaar)
Datum:
Handtekening:
NEDER1ANDSE

LOTERIJ
Micro-advertenties opgegeven
voor maandag 15.00 uur,
worden al in dezelfde week op
woensdag geplaatst.

WWW.SPONSORLOTERIJ.NL
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 825,1100VG Amsterdam.

l

>£

l

woensdag 29 november 2000

g.11-13-14-15-17

9-17

itale intocht van Sinter
D !^fi3öiEMiEfi31ö^
£-jck

r.>f-,-;i)d

Reload

Home

Start Page powered byExcite H
Search

Netsoape

Print

Security

; Hetsite: .;§. \ www.sint.nl
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Wat heb je nodig:
Papier, stiften of kleurpotloden
Schaar, Lijm

w£ Liedjes

Eerst moet
je de twee
plaatjes van
Sint en Piet
hieronder
printen.
Daarna mooi
inkleiren en

'"?:!)

dan netjes uitknippen.
Draai dan de rand om je
vinger en plak de uiteinden aan elkaar.
Hierna kun
je de poppetjes op je
vinger zetten er er
mee gaan
spelen

http:www.5 december.nl/rijmen_body_lees_gedichten.html
http:www.5 december.nl/boek__body.html
•#** &&K

^fM^^vf^S^^jTf^kt^iXiiSv-^

'Kte.urvtat.en

http://home.hetnet.nl/~kidszone/pieten/page2.html
N wit alleen mof een oven worhenl
AH ijd -to«stemmwvj vragen «n Iwvsr nog:
Samen mei een voluiosssrw bgfclun
Dat te op de «ercta plaats vest gezelliger en natuurlijk wel zo v

250 grom zelf rijzend baknwel
100 grom brume bosterdsuiker

75 grom lachte boter
2 eet lepels speculooskruiden
1/2 th«el«pel zout
4e«t tepels me Ik
1 1/2 «et lepe l stroop

5top alte ingredfenter, in een kom bij elkaar en kneed e
n soepel» deegbal van
Leg d« deegbal een half uurtje n de koelkast .
Draai er mooie 'Vnikkertjes'van en tegze ineen rijtje op een met boter ingevette bosplaat
Druk ze een beetje plat.
Bak de pepernoten m 15 a 20 minuten gaar m een voorveriMïrtnde oven op 175".

http://www.5 december.nl/Sint-Nav.html

www.5december.nl/kleurplaatjDody.html

**'. *'.,

Sint-Nicolaas, geboren in 280 in de kleine
Turkse havenstad Patara, zal nooit hebben
kunnen bevroeden dat hij in het jaar 2000
door duizenden mensen, groot en klein,
digitaal zou worden ingehaald. Inderdaad,
geboren in TAirkije, de ruïnes van Patara
zijn nog altijd te vinden temidden van de
duinenrijen aan de zuid-westkust.
De beste man werd later bisschop van
Myra en door zijn eigen dorpsgenoten
geëerd als.... de kerstman. Verwarrend? Het
wordt nog ingewikkelder. Op 6 december
342 overlijdt de bisschop van Myra op 62jarige leeftijd. Zijn stoffelijke resten werden honderden jaren later geroofd door
Italiaanse zeelieden en tentoongesteld in
de, destijds tot het Spaanse rijk behorende,
stad Bari. Om die reden is de Sint wellicht
in onze ogen altijd een Spanjaard gebleven.
Er zullen maar weinig kinderen zijn die de
exacte geschiedenis van Sint-Nicolaas kennen. Dat hij inmiddels al lang dood is, doet
al helemaal niet ter zake. Hij komt gewoon
ieder jaar ruim twee weken voor de bekende 'pakjesavond' naar ons land en deelt
kwistig uit. Nieuwe rages worden voor zijn
komst snel gemaakt en de aluminium stepjes, Nederlands sprekende Furby's en
robothonden zijn niet aan te slepen.
Geen gesleep meer naar de winkels om
stiekem cadeautjes in te laten pakken. De
grote speelgoedketen Bart Smit bezorgt
alles thuis (www.bartsmit.com) en heeft het
speelgoed keurig in leeftijdscategoriën verdeeld. Bij besteding van vijftig gulden
wordt er zelfs gratis een juten zak bijgeleverd. Ook bij www.intertoys.nl springen de
acties en speelgoed je tegemoet.

V

OOR SPEELGOED hoefje niet meer naar de winkels.
Gedichten worden je aangereikt, recepten voor pepernpten
en taaitaai print je en Sinterklaasliedjes zijn te horen via
de geluidsboxen van de computer. De woorden Sint,
Sinterklaas, goedheiligman en speelgoed kijgen in deze tijd de
meeste links op het internet. De aloude Sint-Nicolaas op zijn
witte schimmel is een hot item geworden op de digitale snelweg.

Voor het moderne kind dus geen verlangüjstjes meer in de schoenen voor de open
haard, maar gewoon het grote boek van
Sinterklaas invullen per e-mail. Zingen
doen ze ook niet meer zelf. De schoen
wordt voor de moderne computer gezet,
teksten verschijnen op het scherm, boxen
aan en de liedjes worden een voor een ten gehore gebracht.
Voor degene die dit allemaal net iets te ver gaat, kunnen de
liedjes printen en gezellig met kroost rond de open haard gaan
zingen.
Sinterklaasliedjes zijn onder andere te vinden op www.sint.nl.
Deze site, gemaakt door de Stichting Nationaal Sint Nicolaas
Comité helpt onder meer ouders met de antwoorden voor de
meest gestelde vragen over Sint-Nicolaas zoals: 'Waarom zetten

kinderen met Sinterklaas hun schoen?' Antwoord: 'Al eeuwen
wordt een schoen gebruikt om bijzonderheden in te ontvangen
en omdat ieder kind zijn of haar eigen schoen heeft, kan Piet
zich nooit vergissen met het uitdelen van de cadeaus.' Niet
altijd echt bevredigend, maar voor een kind waarschijnlijk
afdoende.
Voor kleurplaten hoeven we ook niet meer te wachten tot dat
een plaatselijke winkeliersvereniging een Sinterklaasactie
onderneemt. Ze zijn in overvloed op 'het net' te vinden. Kijk
alleen maar eens bij www.kleurplaten.nl. Een site die ook voor
na 5 december leuke kleursuggesties heeft.
Lootjes trekken doen we natuurlijk online. Via sinterklaas.hetnet.nl kun je naar Sinfipotjes. Je vult een formulier in met alle
deelnemers en hun cspauwensen en de site stuurt vervolgens
volstrekt willekeurig M>tjes per e-mail of zelfs per SMS (bericht
via de mobiele telefoon) naar alle ingevoerde deelnemers. Zo
trek je nooit jezelf en je (ook erg handig) je onthoudt wie je
hebt.
Stress bij het maken van de surprises kan nog niet via de computer opgelost worden. We zijn nog niet zo ver dat we de kunstwerken kant en klaar uit de machine kunnen halen. Ideeën zijn
er natuurlijk genoeg te vinden, variërend van een Sint en Pietvingerpopje tot een heuse stoomboot (www. knutselidee.nl).
Is de surprise klaar dan begint voor velen het 'echte werk'. Het
jaarlijks terugkerende vaak venijnige gedicht. Geen nood. Ook
hier weet de computer middels internet een antwoord op. Ga
naar www.dotsphinx.com, geef het rijmwoord op en druk dan op
rijm. De zogenaamde rijmwoorden generator gaat op zoek naar
woorden die rijmen op het ingetikte woord.
Of je er echt veel verder meekomt is zeer de vraag. Zo geeft de
generator bij het woord step onder andere woorden als veiligheidsklep en schep aan en brj het woord tas moet je het onder
meer doen met zeegras en wagenas (wat door de spellingschecker niet eens als Nederlands woord wordt gezien, maai' dat mag
bij sinterklaasgedichten de pret niet drukken).
En dan is het 'heerlijke avondje' gekomen. De bakpieten geven
ons via internet de heerlijkste recepten (home.hetnet.nl/kidszone) zoals pepernoten, taaitaai en speculaas. Als alles klaar staat
is het wachten op de Sint en zijn zwarte Pieten. Nu maar hopen
dat hij 'ons huisje niet voorbijgaat'. Wie op safe wil spelen kan
natuurlijk altijd even linken naar de rubriek Sint bij u thuis via
Sinterklaas.pagina.nl. Er kan zelfs gezorgd worden voor een
echte Pepernotenband.
Een suggestie voor volgend jaar of misschien een origineel
cadeau: een cursus Sint en Piet Weekend 'ze niet'? Gedurende
een heel weekend zijn de deelnemers, verstopt in een prachtig
landhuis in de Nederlandse bossen, bezig om iets meer van de
goedheiligman te weten te komen en kan men na het behalen
van het examen, in het bezit komen van een certificaat.
(www.sngnederland.org/cursus.htm). En tja, als je dat dan eenmaal hebt
Trudy Steenkamp

Zondagochtend 10 december om half elf draait de vierde film in de serie
'Nostalgie in Tuschinski'. Helaas voorlopig niet in Tuschinski vanwege ingrijpende renovatie maar in Pathé City, Kleine Gartmanplantsoen 15-17 (Leidseplein).

City U g hts
uit 1931 is een
film die helemaal
in handen is van
Charly Chaplin.
Niet alleen speelt
hij de hoofdrol,
hij heeft de film
ookgeproduceerd, geregisseerd en gecomponeerd.
H et kostte
Chaplin bijna drie
jaar om deze film
te maken, maar
Foto Filmmuseum
de beloning was
er wel naar. Al in de eerste week maakte de film een winst van vijf miljoen
dollars en de critici waren laaiend enthousiast.
Het verhaal, van de kleine zwerver (Charly Chaplin) die probeert een blinde
bloemenverkoopster (Virginia Cherrill) te helpen met het geld van een miljonair (Harry Myers), is dan ook een van de mooiste films van Charly Chaplin.

Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van Pathé City theater,
betalen lezers van deze krant tien gulden in plaats van 12,50 gulden.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL

Nostalgie in Tuschinski is een
samenwerkingsverband tussen
Pathé Tuschinski, het Filmmuseum
en Weekmedia.

2,50

Advl«pctji ilKhti ralirariUt loil» ung*g*vf n door officie!» ImporUur of fibrik«nt

PREPAIDUITSMIJTERS
BIJ BCC. DE GROOTSTE
KEUS, DE LAAGSTE PRIJS.
GEGARANDEERD!!

HUISTELEFONIE

BREEDBEELD KTV'S

CAMCORDER*

ERICSSON DECT
INCLUSIEF DIGITAAL
ANTWOORDAPPARAAT

SONY 82CM 100 HZ SUPERPUTTEBREEDBEELDMETDPL

SONY DIGITALE CAMCORDER METKLEURENSCHERM

<V 32FS60, FD Tnmlron breed:eeldbuis, 1OOvoorkeurzenders, 3D
Sound Systeem^ tuneisteletel<st.'4999 -

DCRPC, Super Steady Shot, 10X
optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm.'4730 -

BS 140; n u m m e r w e e r g a v e ,
50 memo's '599 -

379:

SIEMENS GIGA SET

TOPKLASSEDecttelefoon '599 -

ERICSSON A1018S

• Inclusief 65.- beltegoed
Max. l per klant
Legitimatie verplicht
VAN 149.-

279:
ERICSSON TOP DECT
BS 120,zeer compact, uniek design,
digitaal, met afluisterbaar '499

279.PANASONIC DECT
GSM look dect telefoon, navigatie toets, uitbreidbaar tot 6 handsets "399 •

229:

3499r

PHILIPS 100 HZ SUPERPLATTE BREEDBEELD
RealFlatBlackLme-S beeldbuis,
3D Surround Sound, 100 voorkeurzenders, Dual Screen teletekst

THOMSON 70CM 100 HZ
SUPERPLATTE DESIGN
BREEDBEELD
28WF64ES, 99 voorkeurzenders,
Virtual Dolby, 5 ingebouwde luidsprekers, teletekst '3499 -

2799:

SONY 70CM 100 HZ SUPERPLATTEBREEDBEELD

KV28, FD Trinitron breedbeeldbuis,
100 voorkeurzendsrs, 3u Sound
Systeem, teletekst '3999

*DECTSTUNT!

2499:

MOTOROLAT180

O Inclusief 50.- beltegoed
O Inclusief Douglas cadeaubon twv 40.VAN 199.-

SPEELT WEER EENS VOOR SINTERKLAAS
Sinterklaas is met zijn Pieten druk bezig inkopen te doen bij BCC: er moeten immers
duizenden schoenen gevuld worden! In onze feestelijk versierde winkels staat de
vriendelijke verkoopstaf zowel U als Sinterklaas graag terzijde bij het maken van uw
KEUZE uit het overweldigende aanbod. Om u nog beter van dienst te zijn is BCC op vrijdag
en maandag langer geopend om ook in ons 30 jarig jubileum te profiteren van:
de GROOTSTE KEUS, de BESTE SERVICE en de ALLERLAAGSTE PRIJS.
GEGARANDEERD!

3499;

JVC DIGITALE CAMCORDER MET KLEURENSCHERM

GRDVX, 5cm kleurenscherm, 100x
digitale zoom, Stabilizer, afstandsbediening.'3499.-

2679.-

SONY DIGITAL 8
CAMCORDER METSUPER
STEADY SHOT

TR7000, Digitaal opnemen op Hl-B
tape, 80x digitale zoom, Super Nightshot, Stamina voor lang filmen met
dezelfde accu, afstandsbed '2420-

SONY 82 CM 100 HZ VOLLEDIG VLAKKE BREEDBEELD KTV MET
DOLBY SURROUND PROLOGK
KV32FS60; FDTrinitron breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, Hifi stereo geluidssysteem
met 90 watt totaal vermogen, teletekst en afstandsbediening.'4999.-

1589:

PANASONIC DIGITALE
CAMCORDER
NVDS, 400x digitale zoom, Super
Image stabilizer.mclusiefafstandsbed,
acculader en kabels "2199.-

JVC100HZSUPERPLATTE BREEDBEELD

JVC SUPER VHS HIFI STEREO VIDEORECORDER
HRSóó; 6 videokoppen, eenvoudige programmering en
bediening, stiowview en pdc, 2 scartaansluitingen,
inclusief afstandsbediening.'899.-

1499:

A V 2 8 W F , 71 cm beeldbuis,
100 voorkeurzenders, teletekst

2389:

JVC BREEDBEELD 100 HZ
AV28WH, 71 cm, Stereo, teletekst, leverbaannzilverenzwartdesign "2639 -

SIEMENS GIGA SET
ERSICSSON T10S
• Inclusief 50.- beltegoed
9 Legitimatie verplicht
VAN 199.-

Xalio superieure kwaliteit'399 •

229:

575+ Goedkoopste Dect telefoon
met nummerweergave, 10 memo's, tot 250 uur standby '299 •

DECT STUNT

219:

8200 Digitaal, niet
et afluisterbaar'349

179.PHILIPS DRAADLOOS
DLOOS

• Inclusief 75.- beltegoed
• W@p (mobiel internet)
9 Incl. ingebouwde fmradio VAN 299.-

foor, met LCDTD53' Draadloze telefoon,
scherm, zeer fraai design '249 -

139.RAADTELEFOON
DON
'DNEY- Nu met f 60,- gratis
bellen "49 95

24.95

PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ
TXW28D; 70 cm breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, stereo, teletekst,
Dome sound Systeem inclusief afstandsbediening.
*2199.-

• Inclusief max. 130.bel/sms tegoed
Ook bellen in buitenland!!
VAN 299.-

PHILIPSSUPERVHSHI-FI
STEREO

1579:

549:
PHILIPS SAWY
VOQUE

1579

O
D

1269

20 GB HARDDISK

1069:

CD-REWRITER

KLEUREN TY'S
PT820,63cm, Blacküne-S, stereo,
TXT "2795-

1489:

SONY72CMSTEREOKTV
KV29X,SuperTnmtron beeldbuis,
100 voorkeurzenders, afstandsbediening, TXT "1599 -

SAMSUNG HI-FI STEREO
VIDEORECORDER
SV63X, 4 koppen, eenvoudige
bediening, On Screen Display,
2 scartaansluitingen, afstandsbedienmg "769 -

389:

PHILIPSVIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC
VR165,2koppen,ind afstandsbed V45

339:

TRIUM MARS

PANASONIC VIDEORECORDERMETSHOWVIEWENPDC

• Inclusief max. 130.bel/sms tegoed
• Inclusief accessoirepakket twv 99.95
• W@p {mobiel internet)
VAN 399.-

NVSD240,2 koppen, eenvoudige
bediening, 2 scartaansluitingen,
inclusief afstandsbediening '599 -

329:

PROLINE HI-FI STEREO
VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC
GVN9500,4 koppen, eenvoudige
bediening, scartaansluitmg, mcl
afstandsbediening '479 -

NOKIA 33010

TFT-SCHERM
BCC
PrivéPlus
Plan

f^l

V3s

989:

DV515, Geschikt voor DVD, audioen video CD, superieure beeldkwaliteit, incl afstandsbed "1770-

585:

koop uit betol over een jaar

•^EI&EPR1^

gratis thuisbezorgd

'v
ALLE TOP TITELS
. Nu bij BCC verkrijgbaar

,24.95

D

PHILIPS 70CM STEREO
KLEURENTELEVISIE
28PT4;Blaokline-D Flatsquare beeldbuis, 80 voorkeurzenders, teletekst en
afstandsbediening.'1545.-

PANASONIC63CMSTEREOKTV
TX25,Qumtnx beeldbuis, 10Ovoorkeurzendeis teletekst, ind afstandsbed "1199-

:Z3
5>-

BCC
,
PrivéPlus
Plan

(TV/VIDEO COMBI'S
BCC

25PV720,63cm beeldbuis, 2 luners,
Showview, PDC, teletekst."1999 -

.X\

GRW^>;

l per maand
BCC

1479:

PrivéPlus
Plan

SAMSUNG55CMSTEREO
KTVTELETEKST

S V
per maand

CX53,Black Standaard beeldbuis,
100 voorkeurzenders ' 829 -

enorme keuze

579:

C~Z2

1 CM KTV MET
70 voorkeuzezenders, Off Ned.
Philips garantie "745 -

SAMSUNG 51 CM KTV
CB20S 100 voorkeuzezenders "659 -

'-V

ARISÏONA51CMKTV/
VIDEOMET2TUNERS
51TR427;Showview, PDC,
teletekst 2 tuners.*1295.-

SAMSUNG 51 CM KTV/VIDEO
SHARP PORTABLE KTV

OQQ

&.O37

PORTBALE KTV
mcl

TVP5050.2 tuners, 2 koppen '989 -

699:

afstandsbediening

ARISTONA37CM KTV/VIDEO

TR127,Showview, Olf Ned Philips garantie "945 -

MIELE CONDENSDROGER

AEG WASMACHINE 1400 TOEREN
Regelbare centrifuge, spoelstop, vrije temperatuur
keuze, volledig elektronisch, digitale weergave resttijd, apart handwasprogramma en mogelijkheid
tot update.'l 699.-

altijd een PCC winkel in de buurt

Grote vulopening, volledig elektronisch, kreukbeveiliging, woiprogramma, RVS trommel en
mogelijkheid tot update.*2299.-

WHIRLPOOL AFWASAUTOMAAT
ADP2966; 1001 programma's, instelbare
temperaturen 40-70°C, snel programma,
toets voor halve belading, uitgestelde start,
aqua-stop en LED indicatie voor zout en
glansmiddel.*1599.-

579:

STUNT! VHS-HQ VIDEO

239?

SiNTPRIJSiï

'BETAALGEMAKS
BIJ BCC

PANASONIC VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC
MIELE1500WATT
STOFZUIGER
NVSDZ40; Z koppen,
eenvoudige bediening,
On Screen Display.scartaansluiting, inclusief
afstandsbediening.*489.-

PRlJS

PI OUTU I I I

n nci tf KII
3t||ii«tl(l[U[lDlrtlJJI»fUl l

— >!-=rjiuiiii n 11:1 *

329.-

UNIEKE PRUSGARANTIE:
BCC biedt u rwart op wit dt
: lugslt prijsgarantit. Vraag
' naar dt voorwawdtn bij uw.

'

Mechanisch regelbare zuigkracht,
2-delige metalen zuigbuis, parkeerstand, luxe zuigmond, super
aircleanfilter en automatisch
oprolsnoer.'469.-

SAAASUNG MAGNETRON GRILL-COMBI
850 watt magnetronvermogen, 20 liter inhoud,
grillvermogen 1100 watt, digitale timer, diverse
automatische programma's.*369.-

B.REED.

LAAGSTE

Een uitgebreide brochure ligt voor ,
\^
u klaar in de winkel'
J

VISA

vfVOW^

per maand j

PrivéPlus
Plan

PHILIPSSTEREOGROOTBEELD51CM KTV/VIDEO

789:

De Best Cuslomer Card Een kaart
waarmee u, conform uw persoon
li|ke wensen, uw nieuwste aankoop
kunt betalen Zo kunt u, naast uiler
aard de contante betaling, kiezen
uit maar liefst
4 vormen van betaalgemak
1 op rekening kopen
2 uitgesteld betalen
3 doorlopend krediet
4 het BCC PnvePlusPlan

IVERWIJDERINGSBIJDRAGE!

AMD 500 Mhz processor
l 2.1 TFT scherm
64 MB intern geheugen
5ók intern modem
24x interne cd-rom speler
Windows 98 + veel
software. '3999.-

deskundig advies

SAMSUNG SGH2400

• Inclusief max. 130.bel/sms tegoed
• Inclusief headset fwv
99.95
• Ook bellen in buitenland
VAN 599.-

•
•
•
•
•
•

K,J

.<r\

589:

PIONEER DVD SPELER

FUJITSU-SIEMENS
NOTEBOOK

'A

^ê>

DVD710,Studiokwahteit "1499 -

Met afstandbediening

naar ds voonwoarden m
de winkel

altijd ee*i PCC winkel iii de buurt

l per maand

PHILIPS DVD SPELER

KV25,63cm SuperTnnitron beeldbuis, teletekst "1399.'

37cm

CSEr

/fv

o

Intel celeron 700 Mhz
64 MB intern geheugen
20 GB harddisk
8x4x32 cd-rewriter
17 inch monitor
Windows millennium. *3495.-

SONY DVD SPEUR

37GQ,37cm,mcl afslandsbed "399-

0 Incl. 449.- beltegoed*
VAN 549.-

t
t
t
t
t
t

• .:*•'•;(<•<,

DVPS325;Gesehikt voor
DVD, audio- en video CD,
superieure beeldkwaliteit,
standaard- en breedbeeldweergave mogelijk, incl.
afstandsbediening/1770.-

SONY63CMSTEREOKTV

SAMSUNGVIDEORECORDER
SV223 Inclusief afstandsbed "369 -

PACKARD BELL
MULTIMEDIA COMPUTER

E3

PHILIPS 100 HZ STEREO KTV

SLVSE60, 4 koppen, eenvoudig
te programmeren, On Screen
Display, s c a r t a a n s l u i t i n g en
afstandsbediening "769

469:

700MHZ

XVD701, Digital Cinema Sound,
perfect stilstaand beeld, mcl afstandsbediening."1660.-

24PW,61cm Ultra Flat BlackLme
beeldbuis, stereo, teletekst."! 695 -

SONY HI-FI STEREO
VIDEORECORDER

NOKIA 3310

DHC-MD373; 2 x 30 watt, Digitale tuner met rds en
30 voorkeurzenders, cd speler met cd-text, Mini-Disc
recorder met edit functies, 2-weg speakers.'l 210.-

JVC DVD SPELER MET
DOLBY AC3 DECODER

NVHD640; 4 koppen, eenvoudige bediening, inclusief
afstandsbediening. *749.-

• Inclusief 50.- beltegoed
Legitimatie verplicht
VAN 399.-

SONY DESIGN MICROSYSTEEM MET MINI-DISC

PHILIPS BREEDBEELD

PANASONIC Hi-Fi STEREO
VIDEORECORDER MET
PDC EN SHOWVIEW
'vraag naar <fe voorwoorden in
de winkel

laagste prijsgarantie

979:

28WT2.71 cm Blacküne Super Flat
beeldbuis, stereo, teletekst "1699.-

U

!-<2 >

DVPS525, Geschikt voor DVD,
audio- en video CD, mcl. afstandsbedienmg."1399 -

DAVS300; Haal de bioscoop in huis mei dit digitale audiosysfeem met
ingebouwde dvd-speler. De inge
bouwde Dolby Digital en DTSdecoders samen met de bi jgelever
de speakers en subwoofer zorgen
voor een echte "home cinema"
beleving.*2200.-

itwiW i

-fcf r

KV28FX2,71cmFDTnnitronbeeldbuis, 60 watt totaal vermogen, tslelekst en afstandsbediening "2799 -

JVC BREEDBEELD

tt

DVD SPELERS
SONY DVD SPELER MET
DOLBY AC3 DECODER

1029:

• Inclusief 249.- beltegoed*
VAN 299.-

JÜ W'",

879:

SONY SUPERPLATTE
BREEDBEELD

779:

HRS66, 6 koppen, eenvoudige
bediening, inclusief afstandsbedienmg "899 -

SONY DIGITAL HOME THEATRE MET DVD-SPELER

1099:
TRAVELLER

TR4; '1330-

PW8504,Grootbeeld, HiFi-stereo,
teletekst "2245 -

VR1000,4 koppen, Snowviewen PDC,
mcl afstandsbediening "1099

JVCSUPERVHSHI-FISTEREO
VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC

UCX65, 440x digitale zoom,
12 digitale effecten, ingebouwde
videolamp "1539 -

SONY 8 Ml

DVD710; geschikt voor DVD,
audio- en video CD, superieure
studio beeldkwaliteit, perfect
stilstaand beeld, inclusief
afstandsbediening.' 1095.-

POMABUNlp-SmER
ifc VOOR?fe;,„,

CANONSTEREOHI8
CAMCORDER

PHILIPSBREEDBEELD100HZ

VIDEORECORDERS

SWING 200

PHILIPS DVD SPELER

CCDTRV6; 6,5 cm kleurenscherm, 80x digitale zoom,
Nightshot, Steady Shot,
afstandsbediening. *2200.-

PHILIPS DECT

DECT MET NUMMERWEERGAVE

MOTOROLA V2288

SONY Hl 8 CAMCORDER
MET LCD KLEURENSCHERM

Digitale huistelefoon voor
ongekend lage prijs

| BfZORGP
GRATIS THUISBEZORGEN:
Dtf mwitt grott irtlkiltn
worden van dinsdag t/m
• zattrdag gratis en sntl bij u
thuisbtzorgd, in fotdrijf
i«ttld tn/of Ingtattld,'

«ING^SHEB
CALL CENTER:
DE Htlpdtsk voor il u w vn*.
fltn,, tips tn hit
hat mildtn van
. gtn,
storingth
ipparatuün
itoringth aan uw apparatuur:

MILIEU:
.
PRIVÉÖAPANTIEPLAN
Etn futl *orvlctplan
- BCC neemt uw oudt app
,
raat met tn zorgt trvoor dat
waarmt* allt dtfocttn. als
dit mllituvriandtlijk wordt
•
gtvolfl van
..
vtrwerkt. Ook BCC houdt vin fibricagt- tn/of mattriaalctnichoon
. fouttn, voor 3 of 5 jaar zijn
•n tttfbaar Nederland. ;
«rg*d«kt

BREED ASSORTIMENT: , EIGEN TECHNISCH! DIENST:
BCC bladt u etn ongtKtnd . Ons tlgin ptrsonéël schrijftbned tn dltp assortlmint
. het btgrip Mrvlct/nog mtt .
van dt
, aan
aanvan
dt grott
etn grott SI
•
• (opmerken. ''" ' ' '
'
' •
' ' ' • ' '

BCC KlANTENKAARTi
• Vraag dt gratis ,
,' Btst Customtr Card
tn profitttr mtt van •
- grandioos voordeel;

DESKUNDIG PERSONEEL;
Onzt verkopers worden
regelmatig gtschoold om u <
, • ledere dag deskundig
. te woord tt kunntn staan.

GROUP:.
Dat btttkent voor u: nog
metr zekerheid en nog mttr
voordeell BCC Is hierdoor In
stut om: ten nog botert tervlct tt Itvtrtn! ttn nog lage-;
re prijs tt bledenl nog klant-.
gerichter te rijn!

PERSONAl CARE

WAS AUTOMATEN

MAGNETRONS

STOFZUIGEN

SINTERKLAAS UITSMIJTERS!

FHillPS
SOLARIUM
Opvouwbare
Simmobil
met HPA»
CLEO lampen.
*1799.-

a
D
WHIRLPOOL COMBI

O

'O

MIELE1300 TOEREN

900 Watt, digitale bediening, Quartzgrill, hete
lucht en met JETDEFROST
ontdooit u tot 85% sneller

PHIUSHAVE " - '
ÜUADRA

•x^

..

*799.. . __.

^s

SHARP COMBI
900 Watt, 26 liter, digitale bediening,
grill en hetelucht '699.-

ACTIOK

469;

Perfect scheerresultaat.eenvoudig en hygiënisch onder
^de kraan te reinigen/279.-^
BRAUN SCHEERAPPARAAT
Interface met tondeuse'169 -

SAMSUNG COMBI
900 Watt, SOIiter, digitale bedienmg met grill en hete lucht'699,-

429 r
SAMSUNG GRILLCOMBI
SOOWatt, digitale bediening, Quartzgnll, 20 hier. *369 -

89r

PHILIPS LADYSHAVE
IAVE
Superdun scheerblad
ad en afneembaar scheerhoofd.'69
iofd.'69 -

47.50
T:

\(miïm''^^'

'^

Stop 'n Qo
timer, 2 Snel*
heden,
Nu met extra
body. *199.-

Topklasse, zeer
gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing.
*2799.-

269?

WHIRLPOOL 800WATT
Digitale bediening, 18 liter,
ontdooi automaat. '519.-

189

BOSCH 1400 TOEREN
Regelbare centrifuge, elektronische
programma besturing en Energieklasse A.'2099 -

#

1249.-

399.-

CANON BJC 2100 PRINTER
• Tot 5 ppm
• Image oplimizer techniek
• USB en parallelle aansluiting
•249-

M IELE 1400 WATT
ATT
sprolsnoer en
Metalen buizen, oprolsnoer
Air-Clean-filter'429.!9.-

PHILIPS CD-REWRITER
8x4x32 interne cd-rewnler
• inclusief duidelijke software
'549-

ZANUSS11400 TOEREN
Regelbare centrifuge, snel programma, halve lading toets
EnergieklasseA.'1399.-

989,
AEG 1000 TOEREN
RVS trommel en kuip, spoelstop
en kort programma '1449 -

GOLDSTAR 700 WATT
17 liter, 5 standen, draaiplateau.
'229.-

189:
SIEMENS 1300 WATT
Metalen buizen, elektronisch
sktromsch regelbare zuigkracht.'298.'298.-

169:
PHILIPS 1200 WATT
VATT
Metalen zuigbuizeni 55 voudig
voudig filfilter systeem en oprolsnoer.'199.)lsnoer.'199.-

139:

LEXMARKZ51 PRINTER
• 1200 x 1200 dpi fotoprmler
• Print tot 10 ppm in kleur en 5
ppm in zwart
• Accufeed systeem voor probleemloos papier invoeren
• USB- en parallelle aansluiting
• l jaar on-site garantie
'375-

MICROSOFT FORCE FEEDBACK
RACESTUUR
• Racestuur met 8 programmeerbare knoppen
• Force Feedback technologie
voor nog realistischer racen
• IndusieFgame Monster Truck
Madness 2
'399-

KOEL/VRJESCOMB!

PHILIPS-JORDAN
Oplaadbare elektrische tandenborstel met Active Tip '79 •

Regelbare centrifuge, snel
programma en halve was
toets. Energieklasse A.
*1379.-

45;
HUISHOUDELIJK

INDESIT 1200 TOEREN
Vrije temperatuur keuze en halve
lading toets EnergieklasseA'979.-

BOSCH INBOUW
VAATWASSER
3 programma's, tiptoets
bediening en aquastop.
*1599.Q

INBOUW VAATWASSER
Volledig mtergreerbaar, 4 programma's en aquastop'1299.-

PHILIPS
5TOOMSTRIJKIJZER
Geschikt voor gewoon
leidingwater, sproeier en
beveiligd tegen
oververhitting. *69.-

849;

MOULINEX STRIJKIJZER
Regelbare thermostaat en
sproeier."65 -

35;

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie lampjes
'899-

499

'669:
WAS/DROOG COMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machine,
1000 toeren.'1549-

869;
BOSCH BOVENLADER
1000 toeren, spoelstop kort programmazeereenvoudigebedienmg "1749.-

999;
WHIRLPOOL BOVENLADER
Regelbare centrifuge van O tot 1200
toeren, 1/2 lading en eco toets.
Energie klasse A "1599 -

'929:

INBOUW GASKOOKPLAAT
Met vonkontstekmg. '499 -

AEG KOEL/VRIES
244 liter Inhoud, 3 ruime
vriesladen en 3 legplateaus
van onbreekbaarglas.
*1199.-

Ei

#

979-

ijfiB?

o99r

569:
l DEURS KOELKASTEN
PHILIPS KOFFIEZETTER
Met unieke onbreekbare
RVS thermoskan
3-15 kopjes. *199.SIEMENS10KOPS
KOFFIEZETTER
Zwenkfillerendruppelslop '68 -

39.95

ETNA RVS SCHOUW
WASEMKAP
Hoog vermogen en
uitwasbaar-filter

*495.-

1249.-

AEG CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig' B elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor tere weefsel.'999.-

1099;

Veiligheidsdeksel en
^utomatische afslag. '79.-^

ZANUSSI
CONDENSDROGER
Ruime vulopenmg, RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
tere weefsels.'1299 -

SNOERLOZE WATERKOKER
Waterniveau-mdicatorendroogkookbeveiliging.'49.-

29.95

MOULINEX FRITEUSE
Met füterdeksel, lift en uitneembare binnenpan, dus
makkelijk schoon te te
.
maken. *239.NOVA FRITEUSE
Inhoud 2,5 liter, aluminium binnenpan,
kijkglas, timer, filterdeksel '149 95

749:

ATAG FORNUIS
Met elektrische oven, grill
en vonkontsteking.
'1450.-

CONDENSDROGER
)GER
150 minuten timer en toets voor
tere weefsels'899l -

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-elektro fornuis
met grill, glazen sierdeksel en
gratis vonkontsteker '799 -

BAUKNECHT DROGER
3ROGER
140 minuten timer en toets voor
tere weefsels '949!--

649.-

549:

IGNIS FORNUIS
Gasovenmetdubbeleglasdeuren
gratis vonkontsteker '547 -

INDESITWASDROGER
)ROGER
120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuurr '"599
599-

379.-

379:
;VAATWASSERS

329.-

TURBO CONVECTORKACHEL
Veiligheidsthermostaat,2standen,
2000Watt.'149.-

ETNA WASEMKAP
3-standen en vetfilter "295 -

89:

89:

SiNXOPEN!
EXTRA Sintkoopavonden
1 en 4 december

020-6584400

SONY DRAADLOZE HOOFDTELEFOON
Infrarood hoofdtelefoon, werkt
l00 uur op 1 alkaline batterij
•100.-

'439.l DEURS KOELKASTEN

BAUKNECHT KOELKAST
130 liter inhoud waarvan
13 liter vries, verstelbare
glazen plateaus
^ Energieklasse A. '699.- ^

269.
VRIEZERS

HP DIGITALE CAMERA C215
• 1.3 min pixels
• 2x digitale zoom
O LCD kleuren display '999 -

699:
PHILIPS MINISYSTEEM
METCD-RECORDER

JVC DIGITALE CAMERA GCX1E
• 3 3 min pixels
• Zoomfunclie
• Automahsche flitser '2495 -

PIONEER PRO-LOGIC KIT
AVP4.DPL receiver mcl centeren surroundlmdspreker ' 7 9 9 -

529:

IMP5, TOPKLASSE' Losse componenlen, 40 Watt, Cd-speler,
3-weg boxen '1299 -

999:
SONY PRO-LOGIC MINISET
RXD10, 200 Watt, digitale tuner,
CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
afstandbediening '1440 •

779:
JVC PRO-LOGIC MINISET
MXJ75, RDS-tuner, CD-wisselaar,
5 luidsprekers, afstandbed '1099-

TECHNICS DTS 5.1
RECEIVER
SA-DX9. 5x100 watt, Dolby
Digital en Digital Theatre
Sound, Subwoofer out.
•1099.SONY PRO-LOGIC KIT
CR235, DPL-receiver mcl center-ensurroundluidsprekers '720 -

499:

489:
JVC MINI SYSTEEM
MXJ10, 2x60 Watt, 3 CD-wisselaar, boxen, afstandbed '599 -

449:

PHILIPS DOLBY
SURROUND
FR735,Pro-Logic receiver, afstandsbedienmg '595 -

399:
SONY SUBWOOFER
De 'finishing touch' voor elke
Surround sef'440 -

389:
BRAUN MULTIMIX TRIO
M830, Krachtige 350 walt handmixer met garden, deeghaken en
staafmixernulpsluk ' 1 1 9 -

JVC DPL RECEIVER
4x50 Watt, RDS-tuner '749 PORSCHE-DESIGN KOFFIEZETTER
Koffiezetter met thermoskan, aromakeuze en aulo-off Design by
FA Porsche'398-

379:
CAR AUDIO
JVC DESIGN MICRO
SYSTEEM
UXV9, receiver, CD met
verticaal laadsysteem, MD
recorder, 2-weg luidsprekers, afstandsbediening.
•1099.JVCMICROSETTOP
UXT55, Ultra Compact Design '494 -

PH1LIPS SANDWICHMAKER
HD2400, Cool-touch handgreep,
antiaanbaklaag, thermostaat
Voor 4 tosti's '79.-

SONY 10 CD
AUTORADIOCOMBI
RDS radiocassette + 1 0CD-wisselaar "780 -

549r
SONY AUTO-RADIO
CDX4260, digitale tuner, CDspeler, afn front '640 -

345;

SONYMICROSET
PMC, compleet, mcl afstandbedienmg '440 -

HI-FI COMPONENTEN

PHILIPS GEZICHTSBRUINER
Met 4 UVA TL-lampen, automahsche afslag en timer " 1 3 9 SIEMENS KRUIMELDIEF
Handige oplaadbare ministofzuiger. '89.95

PHILIPS
SOLARIUM
4 HPA-lampen, extra groot bruiningsveld, automatische afslag
Bruin filterglas voor prettig licht.
'2399-

TEFAL 6-PERSOONS
GOURMET5ET
Gezellig gourmetten, racletten of
grillen Inclusief ó pannel|es
M2250

BOSE ACOUSTIMASS 3
Zeer kleine speakers met module voor de laagweergave, stereo
m de gehele woonruimte

f-T«HJ.W»
798:
JAMOSUBWOOFER+
SATELLIETSPEAKERS
SW190, Passieve Subwoofermet
2satellietspeakers,220 Watt '699 -

399:

DELONGHI ESPRESSOAPPARAAT
BAR14; Zelfontluchtmg, 15 Bar
pompdruk, variabele stoomregeImg Met "Cappuccino systeem".
•239.-

'90-

JVC AUTORADIO MET CASSETTESPELER
KSF1, 4 x 35 watt vermogen,
afneembaar fronl, ISO conrector
*299-

PHILIPS AUTORADIO
RC, autoradio-cassette, '290 -

189;
JVC AUTORADIO
4x35 Watt, autoreverse cassettedeck, afn frontpaneel '336 -

179r
PHILIPS DISCMAN
Shuffle play en repeat '200 -

129:

per stuk

JBL ZUIL LUIDSPREKER
BRAUN WATERKOKER
Snoerloze l 6 liter waterkoker
met anli-kalkfilter en automatische
ofslai

TLX; 3-weg bassreflex
systeem, belastbaar tot
150 Watt. *449.NOVAFRITEUSE
Aluminium binnenpan, filterdeksel, ki|kglas, timer'14995

PHILIPSCD-RECORDER
Je eigen Cd s maken wordt nu wel
heel erg makkelijk en goedkoopi'995-

699:

PHILIPS WATERKOKER
Snoerloze waterkoker Uitneembal kalkfilter en droogkookbeveiliging '69-

PHILIPS COOLSKIN
SCHEERAPPARAAT
Het comfort van droogscheren gecombmeerd met het frisse gevoel
van natscheren '339 SONY SOUNDMAN MET
CD-SPELER EN CASSETTE
CD-speler met toplader, toonregeling, Megobass '220 -

*499.-

SONY ESP2 DISCMAN
DE, Elektronic Shock Protection,
inclusief hoofdtelefoon, 22 nrs
programmeerbaar '300 -

TEFAL SUPER FONDUE
Geschikt voor alle soorten fondue
Regelbare thermostaat en antiaanbaklaag '135 -

BRAUN ONTHARINGSSET
Epileerapparaat en ladyshaver m
één In luxe beautycase '189OPLAADBARE
3-KOPS
PHILISHAVE
Philishave
Rota Action
Snoerloos,
dus overal te
gebruiken '169 -

KDS653R;4x3S Watt,
dig. tuner, RDS,
afn. front.

PERSONAL AUDIO

a
DE ENIGE ECHTE SONY
WALKMAN
Megabass, fontopia oordopjes

JVC AUTORADIO CD

199;

SONY QS MINI DISC
JB920.TOPKL.ASSEI Digitaal opnemen en alspeleni'1110 •
>.'M4J;1K*
599:
SONY QS CD-SPELER
CDPXB, TOPKLASSE' Cd-spelermetafstandsbedienmci "690 MOULINEX FRITEUSE
Inhoud 4 liter, afwasbaar filterdeksel en uilneembare binnenpan,
dus makkeli|k schoon te maken
•229-

SONY RECEIVER RDS
STRDE1, 2x60 Watt, afstandsbediening '500 •

I.-W^J;»^
399:
TECHNICS RECEIVER
EX1 20, RDS tuner, 120 Walt, afstandsbediening '549 -

379:
TECHNICS 2X40 WATT
New Class A versterker '429 -

SIEMENS KOFFIEZETTER
Capaciteit 10 kopies, uitneembrrafzwenkfilter, walarniveau-in-

329:

SONYDUBBELDECK

W305, dubbel cassettedeck '330 -

289:
PHILIPS CD-SPELER
CD7, shulfleplay '300 -

SONY MD-SPELER
MZE; draagbare
Mini-Disc speler,
oplaadbaar. *500.SONYCD-COMPO
CFDV21, Radiocassette +CDspeler compact model '300 -

179:
PHILIPS CD-COMPO
AZ100, Stereo, Dynamic Bass
Boost '230 -

169:
PROLINE CD-COMPO f AB
CD620S, stereo, afstandsbedienmg '199 -

119:
PHILIPS PORT. CASSETTE
Stereo radio-cassettespeler, FM
enMW Dynamic Bass Boost '55 -

nr^:«ij.-»^-»

BAUKNECHT VAATWASSER
4 programma's, 2 temperaturen en
Thermodry droogsysteem Energieklasse A '1699.-

ZANUSSI VRIESKAST

17.50

749: EW

469 r

569:

399:

MAANDAG T/M VRIJDAG 08.00 TOT 16.00 UUR

PROLINE DISCMAN
van: 219<-

FRIGIDAIRE VRIESKIST
159 liter inhoud, EnergieklasseA

INDESIT VRIESKAST
2voorvnesvakkenen1 uitneembare
lade 10kg mvnescapacileit'699,-

BCC CAlt <ENTER

SINTPRIJS!

4 ruime vriesladen,
12 kg invriescapaciteit.
'829.-

ZANUSSI VAATWASSER
[WASSER
4 programma's, 2 temperaturen.
'899.-

l Consumtnt«n Helpdesk voor irjforrtutit en advies.
'Tevens mtldtn van storingen aan kleurentelivisie en
groot huishoudelijke apparatuur
.

PHILIPS IN-EAR HOOFDTELEFOON
SBCHE020, "In-ear" hoofdlelefoon, geschikt voor walk- en discman.'23.95

BRAUN SYNCRO
SCHEERAPPARAAT
Opladen en schoonmaken g
Iegelijk en automatisch dank
het uniek Clean & Charg
systeem. '499 -

35:

SENNHEISER
HOOFDTELEFOON
Stereo In-ear Phone '45 -

219:
MIELE VAATWASSER
6 Programma's, 3 temperaturen
en unieke bestekschuiflade '2099 -

1249.-

789:

SONYQSTOPKLASSE
RECEIVER
STRDB725, Dolby Pro-logic
Receiver, 5 x 70 Walt '1110-

FWR; Neem je eigen Cd's
op!, 2 x 100 Watt vermogen, 3CO wisselaar, 3-weg
speaker'1220.-

PRINCESSROYALTWIN
Koffiezetter en snoerloze waterkoker in één compact apparaat
•10995

749.-

WHIRLPOOL KOELKAST
187 liter inhoud waarvan 42 liter
vries Energie klasse A '849.

BOSCH VAATWASSER

BOSCH VAATWASSER
2 programma's en 4 sproemiveaus.'1149.-

~

#

999:
PIONEER DTS 5.1
RECEIVER
VSX8, Dolby Digitaal en DTS 5
1 Receiver. 5 x 60 Watt '1070 -

4 programma's. 3 temperaturen, aquastop en timer.
Energieklasse A.'1649.-

tot 21. 00 uur!

BCC Osdorp Sinterklaas
koopzondag 3 december
van 12.00 tot 17.00 uur.

BRAUN KOORTSTHERMOMETER
Oorthermometer
met geheugenfunctie en geluidsignaal Snel,
nauwkeurig en
veilig '119-

MIELE KOELKAST
270 liter inhoud waarvan 54 liter
vries Energieklasse A'1249

n
a

INDESIT KOOKPLAAT
4 pits met 2 delige branders en
gratis vonkontsteker.

179:

185 liter inhoud waarvan
54 liter vries.
Energieklasse A.*899.-

EXQUISIT KOELKAST
122lilermhoüd EnergieklasseA'499.-

299:

PHILIPS
JORDAN
SENSIFLEX
Oplaadbare
elektrische
tandenborstel met
Active tip Met gratis
trendy
badkamerklok
•129-

1779:
JBL HOME CINEMA
SOUND SYSTEM
SCS1 35, Actieve Subwoofer 200
Watt, 4 Satellietspeakersen Cenler'1360.-

289:
PROLINE
PORTABLE
RADIOCASSETTERECORDER
MET CD
CD620; radiocassetterecorder met
cd, inclusief afstandsbediening/159.-

BOSCH KOELKAST
3 sterren vriesvak, automatische
ontdooiing EnergieklasseA '999.-

ETNA RVS KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en glazensierdeksel en vonkontsteking "499 -

2 warmtestanden en
KEMA-keur.*69.95

BOSCH KOELKAST

1289r

SONY MINISET
MHCBX2, 2x50 Watt, 3 CD-wisselaar, 2-weg boxen '660 -

PHILIPS IJSMACHIHE
l 2 liter inhoud, ook geschikt voor
softijs, mei receptenboek '259 -

599:

ELEKTRISCHE KOOKPLAAT
2 normale en 2snel kookplaten '490.-

ELEKTRISCHE DEKEN

AIWA DRAAGBARE CD-SPELER
Inclusief AC adapter, oplaadbare
accu, 12 uur Longplay ' 189 -

BOSCH CONDENSDROGER
Grote vulapening, RVS
trommel en toets voor tere
weefsels *1449.MIELEWASDROGER
11 elektronisch gestuurde programma'szeer gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing '1799.-

TEFAL SNOERLOZE
WATERKOKER

TRUST DRAADLOZE MUIS
• 3-knops snoerloze muis met
scroll-functie. '4995

'799:
ZANUSSI KOEL/VRIES
L/VRIES
230 liter inhoud, waarvan
aarvan 60 liter
vries '849 -

SONY DESIGN MINI
HI-FI SYSTEEM
MHCNX3AV Dolby Pro Logic, 5CD
wisselaar, mcl 5 speakers '1760 -

TECHNICSMINISET

BRAUN FÖHN
1200 watt haardroger met twee
standen en blaasmond "49 -

BOSCH KOEL/VRIES
231 liter inhoud, 2 vriesladen,
Energieklasse A '1248.-

WASDROGERS

189;

PHILIPS
KLOKRADIO
wekken met radio of zoemer, herhaalfunctie, batterij back-up "45.-

MIELE KOEL/VRIES
230 liter inhoud, 2 vriesladen,
3draagplateausvanglas.*1599.Litii£i7
^v • %f m
WHIRLPOOL KOEL/VRIES
295 liter inhoud, 3 vriesladen,
Energieklasse A."1749 -

SONY DVD CINEMA
SYSTEM
DavSSOO, DVD, Dolby Digital en
DTS 5.1 , subwoofer met 5 satelIieten,tunermet30presets '2200 •

749:
MY FIRST SONY WALKMAN
Grote knoppen voor eenvoudige
bediening, inclusief stevige hoofdtelefoon '80.-

WHIRLPOOL 1200 TOEREN

TRUST SPACECAM
• Digitale PC-videocamera met
zoom- en snapshotknop
O USB aansluihng

PHILIPS BLENDER
3 snelheden en
momenlschakelaar,
easy-clean button.
Met uniek sapfilter.
•121 -

129:

INBOUW APPARATUUR

TECHNICSHOME
THEATRE PRO-LOGIC
IMPACT7, losse componenten,
AC3 voorbereid, 5CD wisselaar '1699-

F .-DM J; W»

HP SCANNER SCANJET 3300
» 600 dpi / 36 bits kleuren
• USB aansluiling '299-

BOSCH 1200 WATT
ATT
lichtgewicht buizen
;n en oprolsnoer'249.- -

149;

UNION GEAR REALITY PC-HELM
• Bestuur je games door middel
van de bewegingen van |e hoofdl
• Werkt tevens via stembeslurmg
'299-

259:

BAUKNECHT 1200 TOEREN
Vrije temperatuurkeuze, spoelstop en snel programma
PHILIPS 1400 WATT
VATT
EnergieklasseA '1599.ire zuigkracht,
Elektronisch regelbare
metalen zuigbuizeni en
enrolsnoer
rolsnoer

'999:

HOME THEATER

1479:

AEG 1700 WATT
1700 Watt, telescopische
zulgbulzen en electronische zuigkracht regeling.
Air-Clean-filter. *429.NILFISK 1400 WATT
Metalen zuigbuizen, div hulpstukken en oprolsnoer '549.

1UDIOSYSTEMEN

DM11HO; inclusief
20 seconden anti-shock
geheugen en hooldteleloon.
VOOR:

;>~ "•
PROLINE DISCMAN MET ANTISHOCKGEHEUGEN
DM1120; 20 seconden anli-shock
geheugen, inclusief hoofdlelefoon.'17995

PRINCESS
VOETENBAD
Luxe voetenbod met 4 standen
Kan met en zonder water gebruikt
worden '99 95

AMSTELVEEN
Bankrashof 2 - 4
. >
Winkelcentrum "Bankras"

AMSTERDAM NOORD':": -;
Buikslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"

BADHOEVEDORP

AMSTERDAM ZUID-OOST

Superstore 2 verdieoinaen

' AMSTERDAM WEST.': v r,ô
Osdorpplein 138 ';. ]-•. -':.••'-':•\
Winkelcentrum "Osdorp"
AMSTERDAM OOST
:;
Linnaeusstraat 20 . . •' •:

23 ELEKTRO-SUPERSy
::

;

: IN DE RANDSTAD ;';:;,
ALKMAAR- AMERSFOORT- AMSTELVEEN

. DEN HAAG - DELFT • DEVENTER - HAARLEM
HILVERSUM • LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK :
,•';. UTRECHT -VEENENDAAL -ZAANDAM -ZEIST .....

;.PPENINGSTIJDEN , v y :
maandagmiddag V . : . .•.
dinsdag t/m yrijdad. . . . .
:z«l«rd«i). .. '.••.... . V . . . . ,
KOOIPAVONDEN ;:;: ;
Badhoavadorp vrijdag..
overig» filialen dondirdar

.13.00 tot'18.00 uur
. 08.30 tot 18.00 uur
.09.30 tot 17.00 uur
.19.00 tot 21.00 uur
. 09.30 tot 21.00 uur
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TJERK HIDDESTRAAT 71
te ZANDVOORT

VRAAGPRIJS ƒ 279.000,- k.k.
in flat Duinwijck op de 4e etage gelegen goed onderhouden ruim 2-kamer hoekappartement met balkon
op het zuidoosten (ca. 3.60 x 1.80) en uitzicht op de
duinen.
Ligging aan de noord-boulevard nabij het strand en
openbaar vervoer.
Het appartement beschikt over een aparte berging in
deondeibouw.
INDELING: entree, hal, woonkamer (ca 6.17 x 3.88)
mei moderne open keuken (incl. inbouwapparatuur),
moderne lichte badkamer met douche, toilet, vaste
wastafel met meubel en aansluiting wasmachine,
slaapkamer (ca 4.32 x 3.89).
U Servicekosten ƒ 312,- per maand incl. o.a. voorschot verwarming en water, opstalverzekering,
reservering groot onderhoud.
U Elektra: 4 groepenkast.
Q Woonkamer voorzien van laminaatvloer.
ü Lichte kleurstellingen gebruikt.
'J Een appartement om zo te betrekken.
U Oplevering: in overleg.
U Transport via notaris verkoper.

Adres: Burg. Engelbertsstraat 30
2042 KN Zandvoort
Tel.: 023-5739278 / Fax: 023-5739266
Mobiel: 06-20417776

* beveiligingsmstallaties
camerabewakingssystemen
* brandmeldinstallaties
* elektrotechnische werkzaamheden

DAMES- OF
HERENSLIPS
Geldig voor alle modellen en kleuren
von l l/m 31 december 2000
of zolang de voorraad strekt

Kroon
Mode
REGISTER-TAXATEUR OZ

Haltestraat 55
Zandvoort

Aan- en verkoop
huur - verhuur
taxaties
beleggingen

Geopend ma. t/m vr. 8.30-20.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
Prof. Zeemanstraat 7, 2041 CN
Zandvoort. Tel. 023-5732630.
E-mail: allround.vaslgoed@worldonline.nl
De VBO is een bundeling van zelfstandige
vsstgoedsdviseurs die zich kenmerken door betrountiaarheid -en vakmanschap, fle onafhankelijke
VBO kent een eigen gedragscode'on tuchtcollege, alsmede
gezamenlijke voonvaarden en advies-tarieven.

Omdat u niet zander kunt!

Za n d voorts
^Nieuwsblad

Ook verkrijgbaar bij:
Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerling
AKO

Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

Tijdelijk bij elke Jeep Cherokee:
Timberland® Adventure Jack.

Personeelsadvertenties worden gelezen in de
Nieuwsbladen van Weekmedia.

Jeep Cherokee en Timberland: twee Amerikaanse
topmerken, één gedachte, één spectaculaire actie!
Dit jack is tijdelijk gratis voor iedereen die een Jeep
Cherokee aanschaft. Overigens bestaat ook de
mogelijkheid om andere Timberland artikelen uit
te kiezen voor een tegenwaarde van f2.000,-.
Deze speciale actie loopt tot en met 28 februari 2001.
Dus 'hit the road' en ga naar onderstaande Chrysler
Jeep dealer voor een proefrit!

Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en een
gemiddelde leesduur van zo'n 21 minuten ligt het voor de
hand dat de personeels- en opleidingsadvertenties goed
gelezen worden.
Bel voor meer informatie overs
uccesvolle personeelswerving met
Rina Verkaaik 020 - 562 2804 of
Eric Nijssen 020 - 562 3465

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

ormccr bij uw Chrysler Jeep dénier naar het speciale Jeep Cherokee model (vanaf f 83.785,-). Prijs incl. IÏTW, af importeur, excl. kosten rijklaar
maken en verwijderingsbijdrage, liel voor meer informatie DaimlerChrysler Nederland B.V.: 0347 - 36 34 00. DaimlcrChrysler Nederland li.V.
behoudt zich het recht voor deze actie voortijdig te veranderen en/of te beëindigen. Internet: www.chrysler.nl

Vechten om de krant komt in de
beste families voor.
Er zijn nogal wat families waar regelmatig een gevecht wordt geleverd om wie
als eerste mag genieten van hec laatste nieuws. Zo belangrijk zijn een paar velletjes
papier in ons leven.
Dat geldt niet alleen voor de krant, maar ook voor tijdschriften, informatiebrochures, sinterklaasfolders, vakantiekaarten, bankafschriften, kortom, vrijwel alles
wat we dagelijks aan papier in de brievenbus vinden. Papier en karton zijn zo belangrijk
in ons leven dat we het zelfs goed bewaren. Moeders knippen de lekkerste recepten
uit, pubers behangen kamers met favoriete strips, popsterren of droomauto's, oma's
hebben vaak dozen vol met ansichtkaarten, kindertekeningen, chique doosjes en
keurig opgevouwen velletjes cadeaupapier. Want weggooien zou toch jammer zijn.
Als je er even over nadenkt, hebben we eigenlijk ons leven lang plezier van
karton en papier. Zelfs van oud papier. Want 75% van het papier dat we in
Nederland gebruiken, gebruiken we weer om nieuw papier van te maken. Van A4'tje
tot toiletpapier. Van verpakkingen tot kartonnen verhuisdozen.
Oud papier is daarmee in ons land de belangrijkste grondstof voor de fabricage
van karton en papier. Als we hout als grondstof nodig hebben, dan gebruiken we
daarvoor met name bomen afkomstig uit Europese bossen die op een verantwoorde
wijze worden beheerd.
Voor iedere gekapte boom wordt minimaal één boom teruggeplant. De totale
bosoppervlakte in Europa is de afgelopen jaren dan ook niet af-, maar zelfs toegenomen.
Wil je meer informatie over leven met karton en papier, neem dan contact
op met het .Informatiecentrum Papier en Karton via www.papierinfo.nl of via
telefoonnummer 020 - 654 30 43.

Ons leven lang plezier van papier.

PARTICIPANTEN IN HET INFORMATIECENTRUM PAPIER EN KARTON ZIJN: KONINKLIJK VERBOND VAN GRAFISCHE ONDERNEMINGEN, NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND, VERENIGING GOLFKARTON EN VERENIGING VAN NEDERLANDSE PAPIER- EN KARTONFABRIEKEN.
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3-serie compleet

est: VOLVO S60 2.4T 170 PK AUTOMAAT

De BMW 3-serie is compleet
met de introductie van de compact. De andere vier varianten
van deze BMW-lijn zijn de
sedan, de coupé, de touring en
de cabrio. Deze compact heeft
een dynamische en sportieve
uitstraling. De introductie van
de pittige 316.ti en de 325ti
vindt volgend jaar zomer plaats.
Het brandstofverbruik van beide
motoren is zeer zuinig: respectievelijk 6,9 liter en 8,9 liter per
100 kilometer.

Tekst: ChrisJan

Lammerts
Foto's:
Maarten van
Leeuwen

et de S60 vult Volvo het gat tussen de 540 en S80. De
behoorlijk sportief gelijnde sedan volgt de behoudende
S70 op. Onder de motorkap treffen we alleen vijfcilinermotoren aan. Met de komst van de S60 wil Volvo ook de meer
portieve zakelijk rijder aanspreken.

Het lijnenspel van de auto is opvallend. Volvo spreekt zelfs van een
sedan met coupe-allures en heeft
inspiratie opgedaan door te kijken
naar de C70 Coupé. Bij de eerste

oogopslag lijkt de S60 op zijn grotere broers, de V70 en de S80. Hij
staat overigens op dezelfde
bodemplaat. De carrosserie van de
nieuweling heeft echter een veel
kortere overhang. Daardoor is de
S60 duidelijk het meest sportieve
familielid.
De vijfpitters in de S60 zijn bekend.
De bijzonder fraai klinkende
krachtbronnen zijn zeker op hun
taak berekend. De motorenlijn
begint bij de 140 pk 2,4-liter. Deze
levert zijn topvermogen bij een laag
toerental van 4.500. Dezelfde
krachtbron is ook met 170 pk leverbaar, de uitvoering die wij hier testen. Een volgende stap is de 2,4liter met lagedruk turbo die 200 pk
produceert. De top S60 met 2,3liter hogedruk turbomotor schopt
het zelfs tot 250 pk. Dieselrijders
worden bediend met de 2,4-liter
diesel, die goed is voor 163 pk.
Met de 170 pk sterke krachtbron is
het geenszins behelpen. De soepele vijfcilinder laat zich zowel sportief als economisch rijden. Onze
S60 was gekoppeld aan een automatische transmissie. Zonder enig
schokken deed deze versnellingsbak zijn werk. Het brandstofverbruik bleef, ondanks een sportief

Rijden op water

rijgedrag, aangenaam.
In het interieur komen we duidelijke Volvo-elementen tegen. De
heerlijke stoelen met ideale verstelmogelijkheden en vaste hoofdsteunen blijven uniek in hun klasse. Ze
zitten niet te stevig, maar zeker niet
te zacht. Ook de bedieningspanelen voor ventilatie, boordcomputer
en het gebruikte materiaal kennen
we uit de V70 en 580. Door de
montage van een kleiner driespaaks stuurwiel onderscheidt deze
Volvo zich van zijn broer en zus.
Ondanks zijn compactere afmetingen biedt de S60 veel ruimte aan
de achterpassagiers. De kofferruimte van de S60 is even groot als die
van de S80.
Volvo heeft een naam hoog te houden op het gebied van veiligheid.

Daarom is er veel
aandacht
besteed aan de stijfheid van de carrosserie en de stabiliteit van het
onderstel. Zo is de S60 uitgerust
met een anti-liftsysteem. Een voluit
accelererende Volvo zal dan ook
niet zijn neus in de wind gooien. De
SPECIFICATIES:

Volvo S60 2.4t
170 pk Automaat

vijfcilinder in lijn
Motortype:
Cilinderinhoud: 2.435 cm3
170 pk bij
Vermogen:
5.900 tp.m.
Max. koppel: 230 bij
4.500 t.p.m.
Acceleratie:
9,6 sec. van
0-100 km/uur.
210 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruijo 9,4 ltr/100 km.
Prijs: ,

sportiviteit van de S60 wordt verder duidelijk door de ruime keuze
aan accessoires. Naast 18 inch velgen zijn er ook diverse pakketten
leverbaar om de al niet kinderachtige standaarduitrusting nog completer te maken.
BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:
ABS
Vier airbags
Inflatable Curtains, hoofdairbags
Centrale
vergrendeling
met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte/lengte verstelbaar

ƒ 82.408,-

Hyundai Santa Fe rijdt op water.
Het Koreaanse merk heeft in
Amerika een brandstofcel ontwikkeld die loopt op waterstof.
Deze cel is gemaakt in samenwerking met het Amerikaanse
bedrijf International Fuel Cells.
De motor levert 75 kW/102 pk
en de topsnelheid van de waterstofauto is meer dan 120 kilometer per uur. Om de milieuvriendelijke Santé Fe te testen
maakt Hyundai de komende
drie jaar dagelijks testritten van
zo'n 140 kilometer per dag.

Smart op stem
Sinds kort rijden er 37 stemgestuurde smarts in Europa.
Elektronicafabrikant
Pioneer
heeft het stemgestuurde navigatie-apparatuur PALS 2000+
ingebouwd in deze compacte
auto's. Klanten kunnen het systeem testen tijdens een proefrit.
De auto's zijn opvallend bestickerd met 'Pioneer navigation
demo car'.

trak gelijnde A4
e nieuwe A4 ziet er strak uit. Vloeiende scherpe lijnen en
standaard lichtmetalen wielen geven de zakensedan een
sportieve uitstraling. Op technisch vlak boekt de A4 een
terke vooruitgang ten opzichte van het vorige model. Nieuwe
motoren en een zeer complete uitrusting moeten het vuur aan de
schenen leggen bij Duitse klassegenoten. Audi gaat duidelijk een
trede omhoog op de autoladder.
Het uiterlijk van de A4 toont sterke
overeenkomsten met die van de
A6. Als zodanig is de auto dan ook
direct als Audi herkenbaar. De lijnen zullen vooral de zakelijke rijder
aanspreken. In de A4 biedt Audi
naast de 150 pk sterke 1,8 turbo,
twee nieuw ontworpen benzinemotoren met vijfkleppen per cilinder. Dat zijn een 2,O-liter viercilinder (130 pk) en een 3,0-liter V6
motor (220 pk). Tijdens een eerste
kennismaking in het Franse landschap valt op dat de viercilinder al
ruim voldoende is. Een complete
verrassing is de 3,0-liter V6. Deze
levert 220 pk en daarmee komt de
A4 bijzonder sportief voor de dag.

handmatig geschakeld kan worden.
Tijdens het bochtige parcours
komen de goede kanten van de A4
naar voren. Dat zijn een geweldige
soepel veercomfort en een zeer
nauwkeurige besturing. Deze
eigenschappen dragen bij aan de
prima handelbaarheid.
In het interieur treffen we vooral
hoogwaardige materialen aan. De
afwerking is uitstekend en verge-

lijkbaar met die van andere Duitse
topmerken. Het dashboard is duidelijk afleesbaar en alles zit binnen
handbereik. Bij het ontwerpen van
de Audi A4 is duidelijk gekeken
naar de achterpassagiers. Ten
opzichte van het oude model
groeide de been en hoofdruimte,
maar nam ook de breedte op
schouderniveau toe.
De veiligheid van de A4 staat op
hoog niveau. ESP is standaard,
evenals een elektronische remassistent. Deze assisteert de bestuurder
bij een noodstop door werkelijk de
maximale remkracht te benutten,
ook als de bestuurder onverhoeds
net niet krachtig genoeg met de
voet op het pedaal drukt.
Standaard heeft elke A4 hoofdairbags.

Dieselaars kunnen in de A4 kiezen
uit twee motoren: een 130 pk sterke 1,9-liter viercilinder met pompverstuivertechniek of een 2,5-liter
V6 TDI met 180 pk. Deze laatste
blinkt uit door zijn geweldige koppel, maar ook de 1,9-litermotor
levert genoeg kracht en souplesse
voor heerlijk toeren. Nadrukkelijk
dieselgeluid blijft achterwege. De
motoren brengen hun vermogen
via voorwielaandrijving of vierwielaandrijving (quattro) op de weg.
Afhankelijk van de uitvoering is een
5- of 6-versnellingsbak standaard.
Deze laat zich zeer soepel bedienen. Daarnaast is een multitronic
automaat leverbaar, waarbij ook

Met de nieuwe A4 kan Audi zich
prima meten met de concurrentie.
Afwerking en kwaliteit zijn sterk
verbeterd. De levering van de A4
start op 19 januari 2001. Vanaf die
datum is hij bij de dealer te bewonderen. De prijzen beginnen bij
69.200 gulden voor de 2,0-liter en
eindigen bij 96.000 gulden voor de
2,5-liter TDI Quattro. Later dat jaar
volgen nog eeri 1,6-liter benzineen een 100 pk sterke 1,9-1 iter TDI
dieselmotor. Medio september volgend jaar verschijnt de Avant.
Tijdens de persconferentie gaven
hoge mensen van Audi bovendien
te kennen dat er naast de sedan en
avant nog eens twee modellen op
basis van de A4 zullen komen. Naar
alle waarschijnlijkheid gaat het hier
om een cabriolet en een coupé.

De Alto Twist is de meest luxe
uitvoering van deze kleine
Suzuki.

S

uzuki rust de Alto uit met
een nieuwe zestienklepper benzinemotor met
multi-point
injectie.
Tegelijkertijd krijgt de auto
een nieuwe grille en andere
binnenbekleding. Daarnaast
komt er ook een Luxe uitvoering van de Alto, de Twist.
Deze heeft onder meer centrale deurvergrendeling en elektrische ramen.
De compacte Alto staat bekend als
een uiterst betrouwbare auto, die
ook nog eens tot de zuinigste
auto's in zijn klasse behoort. Met
de nieuwe 1,O-liter viercilindermotor moeten deze belofte ook in de
toekomst weer waar gemaakt kunnen worden. De zestienklepper
verbruikt gemiddeld 5,4 liter per
100 kilometer. De prestaties zijn
ten opzichte van de oude krachtbron verbeterd. Het vermogen is
nu 58 pk en het koppel bedraagt
78 Nm bij 4.500 toeren per minuut.
De restyling van de Alto betreft een
nieuwe, strak doorlopende grille,
die zorgt voor een modern voorkomen. In het interieur zijn er meer

Uiterlijk heeft
de A4
stylingkenmerken van zijn
grotere broer,
deA6

wijzigingen. De binnenkleding is
vernieuwd en op het dashboard
prijkt een blauw gekleurde toerenteller. Aan het bestaande kleurengamma voegt Suzuki nu ook de

kleuren Fantasy Black (zwart) en
Moon Bean Silver Metallic (grijs)

is er keuze tussen een handgeschakelde of automatische versnellingsbak. De Alto staat bij de dealer
toe.
De Suzuki Alto is verkrijgbaar als voor prijzen vanaf 14.995 gulden.
drie- en vijfdeursmodel. Daarnaast De Alto Twist kost 16.795 sulden.

Mitsubishi vernieuwt
uitrusting L200
De Mitsubishi L200 is al jaren
marktleider in Nederland.

'|P oyota introduceert deze maand de Yaris Verso Van. Deze
l
nieuwe besteller is rechtstreeks afgeleid van de personen& auto-versie van de Yaris Verso met gelijke uitvoeringsspecifïcaties. Daarnaast is het vooral een praktische bestelauto met
een laadvolume van 2.160 liter en een laadvermogen van 500
kilogram.
De Yaris verso Van is leverbaar met
een 86 pk sterke 1,3 of 106 pk 1,5liter VVT-i-benzinemotor. Er si keus
uit drie uitrustingsniveaus. ABS,
twee airbags, Stuurbekrachtiging,
een radio/cassettespeler en een
'ifo-display met boordcomputer
2
ijn standaard op alle versies.

vakken. De laadruimte wordt
gescheiden met een volledige tus-

senwand van kunststof. De achterste zijruiten zijn geblindeerd. Tegen
meerprijs kunnen deze zijpanelen
ook in de kleur van de carrosserie
worden geleverd.
Een bestelauto met de capaciteiten
van een personenauto. Zo wil
Toyota de nieuwe Verso Van graag

zien. De compacte buitenafmetingen en aantrekkelijke laadcapaciteiten maken de auto geschikt voor
zelfstandige ondernemers die op
zoek zijn naar een kleine bestelwagen met een hoog comfort. De
Yaris Verso Van is leverbaar voor
prijzen vanaf 25.355 gulden, exclusief btw.

°e laadruimte heeft een praktische
v
orm. De tildrempel is laag en
°nder de compleet vlakke laadvloer
bevinden zich nog extra opberg-

M

itsubishi heeft de uitrusting van de L200 pick-up naar
een hoger niveau gebracht. Daarmee denkt het Japanse
merk zijn leidende positie in de markt te behouden en
zelfs te vergroten.

De Nieuwe Yaris Verso Van
is ideaal voor mensen
die naast
laadruimte ook
behoefte aan comfort
hebben.

De L200 Club Cab en Doublé Cab
hebben voortaan in hoogte verstelbare veiligheidsgordels. Alle 4WDmodellen krijgen een derde remlicht. De uitrusting van de GLS is

verrijkt met centrale portiervergrendeling met afstandsbediening,
nieuwe 16 inch lichtmetalen wielen
en een met leder bekleed stuur en
dito
versnellingspookknop.

Ondanks de verbeterde standaarduitrusting zijn de prijzen van nagenoeg alle modellen gelijk gebleven.
Alleen voor de L200 Doublé Cab
GLS heeft Mitsubishi de prijs met ƒ
630,- (excl. btw) moeten verhogen.
De bedrijfswagensector vraagt om
steeds completere, luxe uitgeruste
auto's. Met de CL- en GLS-uitvoe-

ring van de L200 speelt Mitsubishi
daar op in. Standaard beschikt
iedere L200 pick-up over handige
voorzieningen als stuurbekrachtiging en een in hoogte verstelbaar
stuur. De GLS voegt daar zaken als
centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare ramen, twee airbags en het Easy Select 4WD-systeem (alle L200's met4WD hebben
deze praktische voorziening) aan
toe. Hiermee kan de bestuurder tot
een snelheid van 100 km/u overschakelen tussen twee- en vierwielaandrijving. Een L200 Single Cab
2WD staat voor 28.495 gulden
(excl. btw) in de prijslijsten. De luxe
L200 Club Cab 4WD GLS kost
47.995 gulden (excl. btw).
In Europa levert Mitsubishi dit jaar
naar verwachting meer dan 40.000
L200's pick-up af. Met dit aantal is
het een van de succesvolste
Mitsubishi-modellen. Het veelzijdige werkpaard is marktleider in
Nederland. Tot en met september
2000 heeft 51% van alle pickupkopers voor de Mitsubishi L200
gekozen.
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BOSCH A-KLASSE DESIGIU
AFWASAUTOMAAT

r

NIEUW! Superzuinig! Energie-en afwasklasse A.
Bedieningspaneel aan de bovenkant van de deur.
Starttijdkeuze tot 24 uur.
Beveiligd met aquastop.
U betaalt 1499,Na aftrek energiepremie

UI T ONZE ••',-./, *-*•i
TV-RECLAME l

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

DUTCHTOIUE
ALLIIU PREPAY+
MOTOROLA T18O
GSM

^pe^pyerhejd'keert ejen Prefnje tot 350,- uit
ÏJ^iiJ^n^^iezu|nig|fr (A^klasisë) apparaten
.aanicnaft^Bij^aankpppyah 2'of méér
ÏÏ
">k-Iciassié;apparateri krijgt u 50,-:extra
^prerniie.^/raag naar de;vobryu'aardeh!:.

IVU MET GRATIS
AFWASMIDDEL EN GLASSET

VITONZE
TV-RECLAME

KM,

Bellen zonder abonnement.
Standbytijd 135 uur,
spreektijd 210 minuten.
DUAL BAND.
BELTEGOED 5O,-

MET GRATIS
DOUGLAS
CADEAUBON
t.w.v. 4O,- j

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

Dat scheelt
Sint heel wat
Pietermannen
JVC DIGITALE VIDEOCAMERA
Superklem model met LCD-scherm.
100x Zoom. Ook voor digitale foto's.
Met alle mogelijkheden
voor montage via de PC.
Incl videolamp

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

OPLAADBARE
PHILISHAVE
'COOL SKIN'
Het frisse gevoel van nat
scheren en het comfort van
droog scheren. Cool Skin
koppen voor een zeer glad
resultaat. LED-weergave voor
opladen en batterij-indicatie
Incl. 1 set Nivea for Men
navulpatronen en luxe etui
ADV. y^T,- VAN 2S9T-

BEL O2O - 35 55 355 VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE RUIM ZOO EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.

• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 <>• Gedempte Oude Gracht 5-9 O+ •
i

O = OOK VERKOOP PC <> = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC + = ALLEEN TV. VIDEO, HIFI, ETC •= GEEN MOBIELE TELEFONIE

l

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Woensdag 6 december 2000

De brommer loopt niet op
water en het beltegoed

Los nummer 2,10 gulden

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplem 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.

voor het mobielt|e vult

Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 49, oplage 5.425 Editie 17

Zwaar weer bedreigt
ebouwen aan kust

levard" De aanleg van parkeergarages langs de kuststrook is een gevoelig onderwerp, weet Steijn. „Half december wordt de derde Kustnota in de ministerraad gebracht. Daarin staat dat het
Het huidige beleid voor de niet mag."
erosiebestrijding biedt in grote
lijnen wel bescherming tegen
De morfoloog vindt het te
bodemdaling en zeespiegelstij- gemakkelijk om te zeggen: je
ging op lange termijn. Wel zal mag niet meer bouwen langs
in de toekomst meer zandsup- de kust. „Er spelen ook andere
pletie dan nu nodig zijn. Voor belangen mee. Stel dat je als
bepaalde kustgebieden zijn investeerder toch een parkeeringrijpendere maatregelen no- garage wilt bouwen. Dat zou
dig. Verstedelijkte gebieden wellicht kunnen als de muur
zoals Scheveningen, Kijkdum, aan de zeekant een keermuur
Zandvoort, Egmond- en Ber- wordt. Daar zit weer een pittig
gen aan Zee zullen ook meer prijskaartje aan vast."
maatregelen moeten treffen.
Een belangrijk punt dat m de
Wat betreft de kustveilig- discussie gaat meespelen, is de
denkt
heid is Zandvoort geen zwakke verzekeringspremie,
plek, zegt kustmorfbloog Rob Steijn. „Als een investeerder
Steijn van bureau Alkyon „Er het risico wil nemen om te bouis wel een toenemend nsico wen waar het eigenlijk wordt
voor de voorste bebouwing. afgeraden, dan zal hij een flinMet name de bebouwing langs ke premie moeten betalen.
de waterlijn krijgt te maken Misschien kan hij dat opvanmet instortingsgevaar als de gen door de huur van de hotelstormen m de komende eeuw kamers een stuk hoger te maheviger worden. Het is de com- ken"
binatie van stijgend zeewater
Voor het onderzoeksbureau
ligt het antwoord niet in het
en orkaanachtige stormen."
Voor de uitbreidingsplannen domweg verbieden. „Er zijn
van de gemeente Zandvoort natuurhjk altijd oplossingen
hebben de onderzoeken een voor de toekomst te bedenken.
beperkende invloed Steijn: Misschien moet Zandvoort
„Er is al een hele discussie aan zandbanken voor de kust aande gang of investeerders er wel leggen waardoor bij storm de
goed aan doen om geld te stop- kracht van het water afneemt
pen in gebouwen langs de bou- voordat het de kust bereikt."

zich niet vanzelf aan een
serie over bi|baant|es

Tuinmannen \inden oud fundament kerk
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Toornburg
heeft regie
in handen

ZANDVOORT - Er zullen maatregelen genomen moeten
worden voor de voorste bebouwing aan de Zandvoortse
kustlijn. De combinatie van orkaanachtige stormen en de
stijgende zeespiegel in de komende eeuw kan instortingsge-aar opleveren voor gebouwen dicht aan de waterlinie.
Het onderzoeksbureau Alkybn brengt in opdracht van de
provincies Noord- en ZuidHolland samen met Arcadis en
Nieuwe Gracht de zwakke
lekken van de Nederlandse
bist in kaart en kijkt naar mo;elijke oplossingen. Tijdens
en gezamenlijke werkconfe•entie hebben de beide provm;es en vertegenwoordigers
an kustplaatsen, waterschapjen en het bedrijfsleven gejproken over noodzakelijke
naatregelen voor een veilige
rust in de komende eeuw.

Taxichauffeur
ihandeld
ZANDVOORT - Een 21-jarige en een 31-jarige Brit hebben
onge week woensdagavond
en dertigjarige Amsterdamse
axichauffeur mishandeld. Na
en melding trof de politie de
axichauffeur met een bebloed
hoofd aan in de Haltestraat.

De chauffeur had twee
mammen en twee vrouwen
vanuit Amsterdam naar Zandvoort gereden. Het viertal
tapte na aankomst uit zonder
e betalen. De chauffeur was
achter hen aan gelopen. Terwijl de oudere passagier de
hauffeur vasthield, sloeg de
ander hem in het gezicht. De
oudste verdachte is aangehouden toen hij een bar in de Halestraat verliet. De identiteit
van de jongere verdachte is inmiddels ook bekend, maar hij
ZANDVOORT - De werk- met de plaatsing van een heg.
s nog niet gearresteerd.
zaamheden aan de Algemene „We zijn nu al drie jaar bezig,"
Begraafplaats aan de Tollens- vertelt Janssen. „Door die heg
straat vorderen gestaag. Drie komt de kelkvorm weer naar
Bebloed hoofd
jaar geleden werd er een on- voren." De medewerkers zijn
OVERVEEN - De politie derhoudsplan gelanceerd met overigens voorzichtig om niet
heeft woensdagnacht proces- als doel om de oorspronkelijke teveel over het onderhoud
verbaal opgemaakt tegen een structuur van de begraaf- naar buiten te brengen. Niet
veertigjarige Zandvoorter die plaats, een kelkvorm, weer tot omdat het geheim zou zijn.
Maar omdat het gevoelig ligt.
olgens verschillende meldm- zijn recht te laten komen.
Volgens beheerder Janssen De meeste mensen hebben zogen van passanten met een be>loed hoofd op de Zeeweg is voor dit plan vijf tot tien jaar iets van: het is een mooi bos,
uitgetrokken, afhankelijk van daar moet je niet teveel aan
tond.
budget en beschikbare man- veranderen. Feit blijft dat
De agenten troffen hem aan, kracht. „We weten natuurlijk dode bomen aan vervanging
naast zijn auto, die op zijn kop niet wat we tegenkomen. Mis- toe zijn.
op het fietspad lag. Hij werd schien dat er bomen bij zijn die
voor behandeling naar het zie- vervangen moeten worden.
Volgens de beheerder is er
cenhuis gebracht. Met zijn toe- Daar moeten we natuurlijk wel voldoende belangstelling voor
de nieuwe urnenmuurtjes „Je
stemming is hem daar een geld voor hebben."
De groenmedewerkers zijn hebt voldaan aan de wensen
iloedproef afgenomen. Hij becende te hebben gedronken en dit jaar overigens begonnen die er leven Dat loopt aardig."
e hard gereden, waardoor hij
de macht over het stuur was
ADVERTENTIES
rwijtgeraakt.

Kelkvorm via heg
weer naar voren

Rectificatie

W l ka Autoglas
Euro-kentekenplaten
30,- per set. <exci. BTW>
olgens mij wordt de helft
van m'n tijd met 'wachten'
jevuld Vooral als je haast
lebt, is het lastig. Ik sta dan
net in de verkeerde rij bij de
kassa of beland opeens in een
gigantische file. Te vaak hoor
ik: 'Er zijn nog tien wachtenden voor u', Tk kom zo brj u'
en 'Heeft u een ogenblikje?'
Hoe rekbaar tijd kan zijn,
ondervind ik niet alleen maar
>ok een bewoner van Nieuw
Unicum. Hij zit op een rolstoel'usje te wachten. De teefomste van het vervoerssys;eem Mobimax heeft net
dantvriendelijk verteld dat
iet busje over vijf minuten arnveert. De meneer wacht geduldig af want het is niet de
eerste keer dat het busje te
aat is. Ik schenk nog maar een
makkie troost voor hem in. Na
'erschillende telefoongesprekJen komt het busje er 'zo' aan.
Wanneer ik om vijf uur naar
luis ga, rijdt de rolstoelbus
iet terrein op. De beloofde vijf
nunuten zijn inmiddels veranderd in een wachttijd van drie
uur
Wie nog meer geduld heeft,
's mevrouw Nieuwenburg. Zij
slecht ter been en wacht
=een drie uur maar al driejaar
°P een nieuwe stationslift. Het
trieste van de hele soapserie is
dat de NS (zonder overleg) de
bestaande lift heeft verwijderd. Hoe vervelend het is om
afhankelijk te zijn ondervindt
gemeente Zandvoort nu
2
elf Zij is door de overheid in
de •wachtkamer gezet.
De oplossing van het liftproleem is volgens het ministette heel simpel: ouderen en iniva'iden moeten maar gebruik
i^aken
met het daarvoor beV«
istemde vervoer. De cirkel is
j^eer rond. Want er zit nog
Seen beweging in de lift en het
busje komt er 'zo' aan.
Nel Kerkman

Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.
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Op zoek naar nog meer sporen uit het verleden

ZANDVOORT - „Wij hebben de grote ontdekking gedaan hoor," weet tuinman
Jaap Kerkman opgetogen te
vertellen. De tuinmannen
van de Nederlands Hervormde Kerk zijn door louter toeval op de eeuwenoude fundamenten gestuit van de vorige
kerk. De provincie, gemeente, genootschap Oud Zandvoort en de Monumenten
Commissie kunnen hun hart
ophalen na deze vondst. De
ene ontdekking na de andere
wordt gedaan.
Een te vochtige kerk bracht
de tuinmannen ertoe om rond
de kerk af te graven zodat een
grindbed aangelegd kon worden. Al snel merkten ze tijdens
het graven dat ze eenbijzondere vondst hadden gedaan. De
oude fundamenten van de kerk
die dateert uit de vijftiende
eeuw worden ook wel de

'steunberen' van de kerk genoemd.
„Door deze steunberen kunnen we exact de grootte van de
oude kerk berekenen," vertelt
Ger Cense, voorzitter van Genootschap Oud Zandvoort.
„Zo weten we nu dat de huidige kerk kleiner is dan de kerk
hiervoor want de kerk is in
1848 op de oude fundamenten
gebouwd. Dankzij deze vondst
kunnen we de oude kerk exact
uitzetten op een tekening "
Met het blootleggen van de
fundamenten werd ook het
oude dramagesysteem van de
voormalige Hervormde Kerk
zichtbaar. J Polman, voorzitter van de stichting Advies
Cultureel Erfgoed (ACE), weet
te vertellen dat dit een zeldzaam drainagesysteem is „Dit
type is nauwelijks bekend bij
oude kerken. Meestal geschiede het beheersen van wateroverlast met behulp van bij-

voorbeeld zandpalen. In feite
wil men nu hetzelfde systeem
aanleggen: onder het gnndbed
de drainage waarna het water
wordt afgevoerd naar het nool"
Twee archeologen van de
provincie Noord-Holland kwamen maandag even kijken
naar de oude fundamenten.
Tevens gingen ze naarstig op
zoek naar andere sporen uit
het verleden. Er werden mensenbotten gevonden van de armenbegraafplaats die daar
heeft gelegen maar ook witte
rookpijpjes en stenen van de
oude kerk. Een ander pnmeurtje werd behaald door de
vondst van een stenen Montand.
Chns Wagenaar, adviseur
van het kerkbestuur en ouddocent geschiedenis van de
bouwkunde, was in zijn nopjes
met weer een unieke vondst.
„Een Montand is een stijl van

Burgemeester voorzitter Maror-stichting
met uit het circuit komt.
„Waarschijnlijk hebben ze lemand van buitenaf genomen
om belangenverstrengeling te
voorkomen."
Voor de Zandvoortse burgemeester, die na de installatie
meteen met vakantie is gegaan, breken drukke tijden
aan. Er wordt een grootscheepse campagne gehouden
in Nederlandse, Amerikaanse
en Israëlische kranten. Daarin
wordt gemeld dat joodse
slachtoffers die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd
en die tenminste één joodse
Volgens een ingewijde is Van ouder hebben, of hun nabeder Heijden tot voorzitter ge- staanden, een aanvraag kunkozen omdat hij joods is en nen indienen voor een belas-

ZANDVOORT - Burgemeester Rob van der Heijden
is niet betrokken geweest bij
het inzamelen van gelden
voor joodse oorlogsslachtoffers. Toch heeft minister
Gerrit Zalm van Financien
hem maandagmiddag tot
voorzitter benoemd van de
Stichting
Maror-Gelden.
Deze stichting moet ruim
zeshonderd miljoen gulden
verdelen onder de joodse
slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog of hun nabestaanden.

tingvnje uitkering van 14 duizend gulden Om een versnippenng van de uitkering te
voorkomen, krijgen nabestaanden van joodse ouders
slechts één uitkering.
Naar schatting zijn er zo'n 40
duizend belanghebbenden. Bij
de betalingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de
slachtoffers van concentratiekampen of de onderduikers die
aan deportatie ontkomen zijn.
Het geld dat door de overheid, beurzen en banken ter
beschikking is gesteld, bedraagt in totaal 764 miljoen
gulden. Een deel hiervan
wordt gereserveerd 639 müjoen gulden wordt verdeeld.

'Ik geef als afscheidscadeau iedere collega een voorleesboek
IJN EERSTE stageplek in 1958 was aan
de Wühelminaschool
in Zandvoort. De kinderen
schreven toen nog met
kroontjespennen. Behalve de
pen verdween ook menige
vlecht in de inktpot," lacht juf
Joacim.
Ellen Joacim, de juf van de
mooie bordtekeningen, de juf
die de kinderen eindeloos wist
te boeien met haar verhalen
over vroeger, kortom de juf uit
duizenden, stopt ermee. Ruim
veertig jaar heeft zij voor de
klas gestaan, waarvan de laatste achttien jaar op de Oranje
Nassauschool. Nu gaat ze met
pensioen.
„Wat Ellen Joacim zo bijzonder maakt, is dat ze nou
net dat heeft wat je niet op
een kweekschool kunt leren.
En wat dat nou precies is, kan
ik niet omschrijven Maar een
ding is zeker zij heeft het,"
zegt directeur Ton Bavinck.
Ellen Joacim-Ort is 61 jaar
geleden geboren in Den Heider, zij is dus een 'Jutter'. Dit
thema leende zich uitstekend
om het feestgedruis rond haar
afscheid aan op te hangen.
Alle klassen zijn naar het Jutters MuZEEum geweest en er
was een expositie van flessenpost in de school. En als klap
op de vuurpijl het slotfeest
donderdag met zang en dans;
kortom de leraren en leerlingen hebben alles uit de kast
gehaald om van het afscheid
iets bijzonders te maken.
„Dat ik in het onderwijs wilde, stond al vroeg vast," vertelt juf Joacim terwyl zij voor

een gotisch glas-in-lood venster " Hij licht dit als volgt toe.
„Dit is een soort houder om
het venster op te delen, hierdoor wordt het oppervlak van
het glas verkleind en kan de
wind niet al teveel kracht kan
uitoefenen. Wij doen dat tegenwoordig gewoon met
hout"
De Hervormde Kerk op het
Kerkplein is een njksmonument, waar een onderhoudsplan voor is opgesteld Dit onderhoudsplan is een tienjarenplan waar 380 duizend gulden
voor is uitgetrokken Per jaar
kost dit 38 duizend gulden
waar de gemeente 50 procent
subsidie yoor ontvangt Twee
keer per jaar komt de Monumentenwacht een kijkje nemen om te kijken wat er nog
moet gebeuren De kerktoren,
die eigendom is van het Rijk,
wordt m 2001 onder handen
genomen.

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

tel. 5717166
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Datum
07 dec
08 dec
09 dec
10 dec
11 dec
12 dec
13 dec
14 dec

MEDEDELING

De laatste krant van dit
jaar verschijnt op woensdag 20 december. Dat
wordt een 'dubbeldik'
nummer, want tussen
Kerst en Oud en Nieuw komen we niet uit. Met de
aanlevering van uw redactiekopU en advertenties
verzoeken wij u hiermee
rekening te houden.
De eerste krant van het
nieuwe jaar verschijnt op
ivoensdag 3 januari 2001.
Wij verzoeken u uw advertenties voor deze krant uiterlrjk op vrijdag 29 decemfoer om 12 uur bij ons
in te leveren. Redactiekopjj moet uiterlijk dinsdag
2 januari om 12 uur bij ons
binnen zijn.
Redactie en commercie
Weekmedia

Zonder licht
ZANDVOORT - Een 56-jange automobilist is woensdagnacht aangehouden omdat hij
zonder verlichting over de Burgemeester
Engelbertstraat
reed
Zowel op straat als op het
politiebureau weigerde de
Zandvoorter een blaastest af
te leggen De politie nam zijn
rijbewijs m en maakte een proces-verbaal tegen hem op

HW

LW

HW

12.16
00.46
01.35
02.19
03.06
03.47
04.32
05.17

07.56
09.06
10.06
10.50
11.35
12.05
00.17
01.00

13.10
13.58
14.39
1520
16.05
16.46
17.32

LW

20.06
21.06
21.54
22.54
23.50
12.45
13.20

Maanstand: VM ma 11 dec 10.03 uur.
HW: wo 13 dec 16.46 uur,+ 135 cm NAP.
LW: vr 08 dec 21.06 uur, -71 cm NAP.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben
Omdat ik graag wil weten wat /ich m
mijn omgeving afbpeelL Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Juf Ellen Joachim gaat met pensioen. „Zet de televisie eens uit, neem je kind op schoot en lees een mooi
verhaal voor"
Foto Andrc Licboi om

de laatste keer het schoolbord
geroutineerd schqonveegt. „Ik
had echter nog één grote passie: de Nederlandse atletiekploeg." Met Fanny BlankersKoen als haar ploegleidster
reisde Ellen heel Europa af en
behaalde menige medaille. Zij
combineerde jarenlang het
lesgeven met de topsport.
„Mijn ouders waren heel gelovig en vooral mijn moeder
had er moeite mee dat ik wedstrrjden moest lopen op zondag. Totdat de dominee zei:
'Kind, ju bent zo'n groot ta'ent. Ga jij maar hardlopen op
zondag. Onze lieve Heer bhjft

toch wel van je houden'."
„Als topsporter verdiende je
geen droog brood," lacht Ellen „Ik koos uiteindelijk voor
een loopbaan m het onderwys.
Eerlijk gezegd vind ik dat het
kind van nu met veel anders is
dan het kind van toen. Het is
de wereld er omheen die harder en grimmiger geworden is.
De kinderen hebben zoveel
opvoeders: de oppas, de crècheleidster, de naschoolse opvang. Vroeger hadden ze hun
moeder en de juf, dat betekende rust en duidelijkheid in hun
leventje."
„Of ik nog een goed advies

heb voor de ouders, na al die
jaren onderwijs ervaring?
Neem de trjd voor je kind,
geeft ze aandacht. Zet de televisie eens uit, neem je kind op
schoot en lees een mooi verhaal voor. Samen even die rust
opzoeken, dat is belangrijk.
Daar kan geen stuk speelgoed
tegenop. Ik geef als afscheidscadeau aan iedere collega een
prachtig voorleesboek cadeau," verklapt Ellen. „De verwondering en ontdekkingstocht die het kind op school
beleeft, heeft mij de dnve gegeven om veertig jaar met plezier voor de klas te staan."

Naam- (m/v) l l l
Adresl l l l l l
Postcode/Plaats
| |
Telefoon
l l l

l l
l l l
| |
l l

l M
l l l l l l l
l l l l l l l l l
| l l l l l l
[ l l l l KW1899 V

Giro/Banknr.:
l l l l l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 20,50 D halljaar ƒ 37,00 D jaar ƒ (>1,00
* Voor posUbonneeb gelden andere Uneven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven. 020-562 62 11
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000 PA a
Amsterdam U hoeft geen post/egel te plakken. ö
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OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

FAMILIEBERICHTEN

NU 3 MAANDEN GRATIS

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

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden
bij het bestuurssecretanaat Terwille van een
goede voorbereiding is het tevens van belang
dat men het onderwerp van gesprek aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel i Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

Herinner mij
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze moeder, schoonmoeder, opoe en
tante

The Prfnce Of Egypt

Anna Geertruida
Kerkman-Wéber

Thorbeckestraat 15
ZANDVOORT

weduwe van Krijn Kerkman
* 22 februari 1915
f 2 december 2000
Altijd was zij er voor ons,
we missen haar nu al.
Tineke Kerkman
Peter H. Cruiming
Patrick L. Cruiming en Karen
Paul A. Cruiming en Marjorie
Krijn en Wilma Kerkman
Kevin
Maarten en Cornelia Weber
Correspondentieadres:
Mevrouw T. Kerkman
van Lennepweg 113
2041 LM Zandvoort
Mam is overgebracht naar het uitvaartcentrum in
de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar gelegenheid
is tot afscheid nemen op woensdag 6 december
van 19.00 uur tot 20.00 uur.
'De' begrafeiüsplechtigheid zal plaatsvinden op
donderdag 7 december om 11.00 uur op de Algemene begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
aula van de begraafplaats.

ï Verlies was er al voor het einde
de rouw, voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam.
Wij voelden mee jouw stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.
rôa een leven van zorg en aandacht voor allen die
hem dierbaar waren, is van ons heengegaan mijn
man, onze vader, schoonvader en opa

Jaap Boers
in de leeftijd van 76 jaar.
K. Boers-Koper
Laurens en Suzan
Maroushka, Roxanne
l december 2000
Correspondentieadres:
Lorentzstraat 517
2041 RS Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft in familiekring
plaatsgevonden.

Message In A Boft/e

Neem nu een abonnement bff:

Radio Stiphout

CANAL+
wvnv.canalplus.nl

Footcare

fcf
van Csunpeo
Voor al Uw
Schoenreparaties
specialist in
Van Bommel, Van Lier,
Avang en van Greve.
Aangesloten bij het SKNS.

Op de agenda staat o a
- voorstel tot uitvoering bovenwettelijke WWregelgevmg uitbesteden aan het USZO
- voorstel tot het instellen van een werkgroep
inzake onderzoek plaatsing gedenksteen c q
plaquette in Park Duijnwijk
- voorstel om diverse belastingverordeningen
vast te stellen
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten. Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie
en zijn conform de Legesverordening tegen
betaling algemeen verkrijgbaar De raadsvergadenng wordt vanaf 20 00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 105, ether
FM 1069)
MEDEDELINGEN
Verlenging noodverordening explosieven
In verband met de explosieven heeft de burgemeester de noodverordening voor het gehele
afgezette gebied verlengd tot 15 december
2000, 1200 uur De noodverordening hangt
op het publicatiebord bij het raadhuis en >s in
te zien bij de centrale balie van het raadhuis

KAPVERGUNNINGEN

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 57401 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid

Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Emmaweg 25 - 1 v m de bouw van een nieuwe
woning - 1 0 bomen
- Saxenrodeweg 108-15 bomen (dunning van
populierenbestand)
- Saxenrodeweg-gemeentestrook - 2 bomen,
populieren, wegens aantasting m de stam

De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu,
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs,
- de heer A van Marie financiën,
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme
& verkeer

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openmgstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvragen worden betrokken

Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 28 november vergaderd

Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- A G Bodaan, Bramenlaan 2 - 1 boom
- Emmaweg 13-15-5 bomen
- gefaseerde vervanging 58 bomen in de Treub, Boerlage-, Reinwart-, Van Leeuwenhoek- en
Pasteurstraat
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebben

GEMEENTE

IngridJRa^aort is mijn naam* "
Uitvaartleidster, eert mooi beroep,
waarje altijd direct ie maken hebt met
mensen. Mensen, die je moet bijstaan
in de moeilijkste momenten van hun
leven. Uitvaartcentrum Haarlem
beschikt over een team van
professionele medewerkers, dat er
alles aan doet om u tot steun te zijn.
U kunt ons dag en nacht bereiken bij
een sterfgeval Wij nemen dan
alle zorg van u over om de begrafenis
of crematie vlekkeloos te laten
verlopen. Dat doet Uitvaartcentrum
Haarlem nu al zo'n 100 jaar.

023 - 532 87 50
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
:
ofcrematie.
Directe hulp bij een sterfgeval.

Voorvoetpijn
Gelengpijn

Aan deze klachten kunnen
we wat doen.
Wilt u een afspraak
bel dan
023-5715449.
Tevens een grote collectie
inlegzolen, ook voor
kinderen.

BOUWVERGUNNING EN
De volgende aanvragen bouwvergunningen,
bouwvoornemen,
sloopverunning en splitsingsvergunningen zijn
ij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend. De datum tussen
haakjes geplaatst achter het nummer, is
de datum van aanvraag.
2000-275B (23-11-2000) Schoolstraat 3 te
Zandvoort
het
vergroten
van
een
winkel/woonhuis
2000-276B (27-11-2000) P Leffertsstraat 28 te
Zandvoort het plaatsen van dakkapellen
2000-277B (27-11-2000) Oosterparkstraat 57
te Zandvoort het vergroten van een woning
2000-278M (27-11-2000) Emmaweg 7 te
Zandvoort het vergroten van de woon-eetkamer
2000-279B (29-11-2000) J Snijerplem 6 te
Zandvoort het vergroten van een woning

g

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De
ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending.
2000-135B (27-11-2000) Haarlemmerstraat 7a
te Zandvoort het maken van een aanbouw
aan de achtergevel
2000-165B (27-11-2000) De Sav Lohmanstraat 16 te Zandvoort het vergroten van de
keuken
2000-032B (10-11-2000) Kostverlorenstraat 12
te Zandvoort het veranderen en vergroten van

een serre

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

DAMES- OF
HERENSLIPS

Last van eelt of likdoorns
en bent u op zoek naar
een PEDICURE met
aantekening van de
diabetische voet.

Ook bij ons.

Bel voor een afspraak!!

Geldig voor olie modellen en kleuren
van 1 t/m 31 december 2000
of zolang de voorraad strekt

vraag de sticker aan
020 6262 620

U kunt ons vinden in
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort.

www.milteudefensie nl

ZANDVOORT
Prettig voor u,
beter voor het milieu!

gevestigd

Max Planckstraat 3;

kantoorpand (ca. 375 m2, 8 kantoren) op de 1 e etage
met opslagruimte op de b.g. (ca. 375 m2).
Gebruik als garagebedrijf behoort tot de mogelijkheden.
Cense & van Lingen Makelaars o.g., tel. 023-5 732 880

En
NVM

MAKELAAR.

Praktijk voor Counseling en Healing

Kroon
Mode

CENSE&
KLINGEN

Haltestraat 55
Zandvoort

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

Dr. C. A. Gerkestraat 23 rood

Gesprekstherapie
Dehypnotherapie
REIKI-training, initiatie en behandeling

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

drs Gito B.H. Petersen
De Ruyterstraat 6-4, 2041 H K Zandvoort
tel. (023) 573 65 90
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In Memoriam

Bram Stijnen
10-12-2000

den kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschnft indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort Wij wijzen erop d?t ook een derde
belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten naam,
adres, dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar Indien
men zich laat vertegenwoordigen door een
derde dient ook de naam, het volledige adres
en het telefoonnummer van deze persoon te
worden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president van de
Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

Enkelpijn

Van Stolbergweg 1 .Zandvoort, Tel. 023 5717093

Kerststukken
Kerstkransen

Insteekgroen
voor het maken van Kerststukjes

s4ttee*t WMVI c&t&tietyW pent. *De$e

Zondag 10 december

In Memoriam
Wim Schoo
6-12-'89
„Mijn vader, mijn maatje, mijn alles."

De gemeenteraad vergadert dinsdag 12
december m het openbaar De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal van het Raadhuis vanaf 20 00 uur

Heeft u KLACHTEN?

Johan Leo Gijs Niessen

10-12--96
Je team mist je nog elke dag.

OPENBARE
RAADSVERGADERING

AFSPRAAK MET COLLEGELID

0900-835O

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 86-jarige
leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve, trouwe
en zorgzame man, zwager en oom
Wij zijn bijzonder dankbaar voor de liefdevolle
verzorging in 'Huize A. G. Bodaan'.
Bentveld:
S. A. Niessen-Veldhoff
Santpoort-Noord:
A. S. Simmer-Veldhoff
Neven en nichten
Bentveld, 2 december 2000
Huize A. G. Bodaan
Bramenlaan 2 / kamer 18
2116 TR Bentveld
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen op
woensdag 6 december van 19.00 tot 19.30 uur in
het mortuarium van huize A. G. Bodaan.
JJe cremauepJachtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 48 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 5 december vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

zijn wij van 10.00 -17.00 uur geopend!
6-12-2000
1
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Zeer royale en uitstekend onderhouden DUBBELE
BOVENWONING. De woning is eventueel te koop
met een garage gelegen aan de overzijde van de
straat.
Indeling:
1e etage: trapportaal; L-yormige living (ca. 35 m2)
met verbreed balkon; ruime open keuken met inbouwapparatuur; badkamer met douche, ligbad, toilet en dubbele wastafel;
2e etage: overloop; 3 slaapkamers met dakkapel;
rumte met c.v.; wastafel en toilet. Vliering.
VRAAGPRIJS ƒ 398.000,- K.K.
GARAGE ƒ 435.000,-K.K.

VAN

•

SCHAIK
Haltestraat 34 te Zandvoort
tel. 023-571 2800
fax: 023 - 573 05 53

• MAKELAAR O.G. •
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort / Holland
Telefoon 023 5712944*/Fax 023 5717596
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ytagische
addesloelen
ZANDVOORT - Paddestoeen hebben iets magisch. Nog
ot 21 januari van het volgend
aar is bezoekerscentrum De
Dranjekom 'vergeven' van de
Vliegenzwammen, elfenbankes en molenaars. De vliegen'rwam vormt, als meest aan* sprekende paddestoel de rode
jraad van de tentoonstelling
De magie van de paddestoel'.
e expositie geeft antwoord
3p veel al dan niet brandende
nragen: hoe zijn paddestoelen
aan hun naam gekomen, welke
betekenis hebben ze in sprook|es en vertellingen?
De expositie is van dinsdag
,ot en met donderdag van 9.30
jtot 16 uur en op zaterdag en
bondag van 9 tot 17 uur te bebichtigen. Maandag is het cen[ïrum dicht. De Oranjekom is
[bereikbaar met lijn 90 van Conexxion, halte Waterleidin/Oase.

Fauna in beeld
OVERVEEN - Duincentrum
De Zandwaaier in Overveen
|stelt tot en met 7 januari volgend jaar foto's ten toon van
Hans Schouten. Hij is boswachter bij het Waterleidingbedrijf en werkt al dertig jaar
in
de
Kennemerduinen.
Schouten houdt zich in zijn
vrije tijd bezig met natuurfotografie. Zijn voorkeur gaat uit
naar fauna, die hu niet alleen in
Nederland vastlegt op de gevoelige plaat, maar ook in
Amerika en Canada. Op de expositie zijn tien foto's te bewonderen. Onderwerpen zijn
(roof)vogels, duinlandschappen, reeën, paddestoelen en
duinstruiken.
De Zandwaaier ligt aan de
Zeeweg in Overveen, is geopend van dinsdag tot en met
zondag van 10 tot 17 uur. Op
maandag is het centrum dicht.
Meer info bij de balie: 541.1123.

woensdag 6 december 2000

'Ik ben niets anders dan 'n sprekende spiegel
„Ik ben helemaal gesloopt na zo'n repetitie. Ik ben
verbaasd over mezelf dat ik zo'n hoge concentratie kan
opbrengen en dat ik precies weet wat er moet gaan
gebeuren. In het dagelijks leven gebruik ik dat niet of
nauwelijks en vallen de interacties tussen mensen mij niet
in het bijzonder op," vertelt regisseur Rob van Toornburg.
Van 'Toermelijn verliest zijn pijn', het sinterklaasstuk door
onderwijzers van de Zandvoortse basisscholen, had hij de
regie in handen.

D

E LERARENOPVOERING was wederom
geslaagd. „Dat komt
vooral door de kwaliteiten van de spelers," zegt de
gediplomeerde regisseur bescheiden. „Ze zijn gewend
door hun werk vóór de klas iets
over te brengen aan het publiek en ze leren heel snel de
teksten. Ik ben niets anders
dan hun sprekende spiegel,
want een acteur kan zichzelf
nou eenmaal niet zien spelen."
„Ik begin meteen op de vloer
en vanuit de tekst ontstaat beweging en emotie. Een personage is uit emoties opgebouwd. Ik wil ook dat de spelers met hun eigen stem beginnen en zich aan de tekst nouden. Zo werken we naar een
karakter toe en niet naar een
typering. Op die manier wordt
een rol geloofwaardig. Daarnaast zoek ik naar iets dat de
spelers houvast kan geven. In
dit geval was dat macht. Die
macht wisselde constant van
personage in het verhaal."
„Het moeilijke van toneelspelen is namelijk dat je andersom werkt. Ik ga iets zeggen maar ik weet nog niet precies wat, maar het is een logisch gevolg van wat er op dat
moment aan de hand is. Bij
een toneelstuk zijn de zinnen
er al en moet je op zoek naar
wat er aan vooraf gegaan is, er
achter zien te komen hoe zo'n
zin ontstaan is. Alles ligt al

klaar in een toneelstuk, maar
je moet net doen of je dat nog
niet weet."
„Ieder heeft zijn eigen stem
en zijn eigen lichaam om te
spelen. Na een goede repetitie
is iedereen open, zijn alle harnasjes afgevallen."
Van Toornburg wist in korte
tijd een goed doortimmerd toneelstuk te bewerkstelligen.
Waarschijnlijk hielpen zijn
vakmanschap en zijn perfectionisme om de door de wol
geverfde sinterklaas-acteurs
wederom tot grote hoogten te
brengen in de 42-e jaargang
van dit evenement.
Het gezelschap had namelijk
slechts zes repetities van twee
uur tot de beschikking. „We
hebben het stuk dan ook nooit
in zijn geheel kunnen oefenen."
Van Toornburg kwam in
1950 in aanraking met het toneel. Hij sloot zich aan bij de
jongerenafdeling van Phoenix,
die een aantal stukken van
'Sissi van Marxveld' opvoerde.
Toen de vereniging stopte had
de jonge Rob de smaak te pakken en kwam bij de KKK, de
Kennemer Kunst Kring, terecht in Haarlem. Met dat gezelschap stond hu ooit nog in
de Haarlemse schouwburg,
omdat hun spel werd bekroond door een vakjury en zy
als beloning een zogenaamd
'Landjuweel' mochten spelen.
Om het amateurtoneel op een
hoger plan te krijgen, werden

Ploertendoder
BENTVELD - De politie
heeft woensdagnacht tegen
een 37-jarige Zandvoorter proces-verbaal opgemaakt. Bij de
politie was een tip binnengekomen dat de man een vuurwapen zou hebben. Dat had hij
niet, maar wel een ploertendoder. De man, werkzaam als
portier, verklaarde dit wapen
jaren geleden van een bezoeker te hebben afgepakt. De
man mocht na verhoor terug
naar huis.

Vrouw gewond
BENTVELD - Een 47-jarige
Haarlemse is vorige week
woensdag gewond geraakt in
een manege aan de Duindoornlaan. Een paard liep tegen haar aan toen het schrok
van een passerende vrachtauto. De vrouw viel en kwam op
haar heup terecht. Zij is voor
onderzoek naar het ziekenhuis
gebracht.

Inbraakpoging
ZANDVOORT - In het postkantoor aan de Louis Davidsstraat is woensdagnacht een
poging tot inbraak gedaan.
Het vergrijp werd ontdekt om
half zeven in de ochtend. Met
een koevoet was geprobeerd
een stalen deur te forceren.
Dat gebeurde blijkbaar met
grof geweld: de deur en het
eveneens stalen kozijn werden
behoorlijk beschadigd.
Rob van Toornburg regisseerde het sinlerklaastoncel van de basisschoolonderwijzers. „Na een goede repetitie is iedereen open, zijn alle
harnasjes afgevallen"
roto Kaï m Schut

er in elke provincie regisseurs
opgeleid door professionele
theatermensen.
„Ik kreeg de kans om daar
aan mee te doen en ik heb direct 'ja' gezegd. Ik kreeg les
van onder andere Arend en
Teunke Hauer (de ouders van
Rutger), Johan Greter (bekende regisseur en decorpntwerper), Ton Lutz en Elize Ho-

mans," vertelt Van Toornburg, en ben ik op een leeftijd gekodie de driejarige opleiding in men dat ik stukje bij beetje het
Almaar succesvol afrondde.
werken aan het afbouwen
ben."
Hij werd geen beroepsregis„Als ik gevraagd zou worden
seur, maar volgde zijn vader op om een gezelschap te regissein de toeleveringsgroothandel ren, dan doe ik het als het bij
voor bloemenkwekerijen. „Ik me past. Het moet ook in de
kon daar wel mijn ei kwijt in tijd uitkomen. Ik moet na een
het organiseren. Uiteindelijk stuk altijd even 'uithijgen'. Ik
run ik nu de zaak in mijn eentje zou niet als een beroeps met

het ene toneelstuk eindigen en
dan direct aan een andere kunnen beginnen."
„Ik vind het trouwens het
mooist dat ik steeds met lieve
en enthousiaste mensen heb
mogen werken. Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan
het vak zelf."

Ouders bekeurd

ZANDVOORT - Op de Prinsesseweg zijn vorige week acht
ouders bekeurd. De politie
hield een autogordelcontrole,
gericht op ouders die hun kinderen naar school brachten.
De agenten constateerden tevens dat in totaal tien km.deren niet in de riemen zaten. De
ouders van die kinderen kwaNelleke van Koningsveld men er met een waarschuwing
vanaf.
Diezelfde middag kregen op
de Dr. Jac. P. Thijsselaan nog
drie bestuurders die vergeten
waren hun autogordels om te
doen een bon.
de 'Carmina Burana'. Volgens klassieke muziek is het stuk
Overduin werd de 'Messiah' in een van de populairste mu22 dagen geschreven. Handel ziekstukken aller tijden geworzag het gedeeltelijk als een cp- den. Tijdens het concert heeft
meback na de daling van zijn het Toonkunstkoor de mogepopulariteit. Na een zogeheten lijkheid om de veelzijdige mutry-out in Ierland werd het zikaliteit te laten horen.
stuk voor het eerst in het bij- „Sinds ik in Zandvoort woon,
OVERVEEN - Leerlinzijn van de koning gepresen- heb ik een band met het koor
gen van het Kennemer Lyteerd in Londen. Het is inmid- opgebouwd. Het doet mij een
ceum zullen ter gelegendels een traditie geworden dat groot plezier om weer met hen
heid van het tachtigjarig
het publiek gaat staan tijdens op te treden," aldus de tenor.
bestaan van de school de
de 'Hallelujah Chorus'. Dat
musical 'Euroliefde' uitkwam omdat de koning ging
Het concert begint overigens
voeren. Deze musical is gestaan uit respect van de com- om 20 uur. Kaarten zijn bij de
schreven door Jan Terponist. Voor de liefhebbers van ingang te verkrijgen.
louw en vertelt het verhaal
van liefde en corruptie, die
elkaar nauwelijks ontlopen. De grens tussen goed
en fout is flinterdun. Een
misstap is zo gemaakt en
voor men het weet houdt
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
men zich alleen nog vast
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt
aan vooroordelen.
zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven
De wereldpremière van
die langer zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort.
'Euroliefde' zal op wonsAnonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het
dagavond plaats vinden in
Zandvoorts Nieuwsblad, postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
de Stadsschouwburg in
lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Haarlem. Aanwezig zijn
Zandvoort.
Jan Terlouw, de burgemeester van Bloemendaal
en directeuren, ouders en
alleen pmdat het casino wil
leerlingen van omliggende
meebeslissen over de bestemscholen. De voorstelling
De gemeente doet te weinig ming ervan, heeft er zeker niet
begint om kwart over acht,
om het casino hherte houden, toe bijgedragen om de casinode entree bedraagt aan de
betoogt de Zandvoorter Tates. directie op andere gedachten
zaal 12,50 gulden.
En daarmee wordt het econo- te brengen.
misch belang onderschat.
Het economisch belang voor
Zandvoort wordt zwaar onderADVERTENTIE
Eén van de vier economische schat. Het vele personeel en de
pijlers van Zandvoort, het casi- grote aantallen bezoekers zorno, het circuit, het strand en gen het hele jaar voor een grote
Gran Dorado, zal op korte ter- omzet in diverse sectoren van
mijn verdwijnen. Het casino het Zandvoortse bedrijfsleven.
heeft besloten zich in de toeIk ben van mening dat het
komst in Haarlem te vestigen. gemeentebestur het zoveelIn Zandvoort zal nog slechts ste brevet van onvermogen
een opleidingscentrum en een heeft afgegeven en dat er polispeelautomatenhal resteren.
tieke gevolgen aan verbonden
Hoewel deze geruchten al dienen te worden. Het politielangere tijd circuleren heeft ke leven van de wethouder van
07 dec. t/m 13 dec
naar mijn mening het gemeen- Economische Zaken moet met
tebestuur onvoldoende moeite het verdwijnen van het casino
gedaan om het casino in volle als beëindigd worden beomvang in Zandyoort te be- schouwd. Aangezien de gehouden. De laconieke reacties meenteraad de controlerende
van raadsleden en wethou- taak nog nauwelijks serieus
ders, dat het zo'n vaart niet neemt, gelet op de onlangs gezou lopen, dat er Duitse casi- houden begrotingsbehandeno-organisaties staan te drin- ling, zal ook dit grootschalige
gen om zich in Zandvoort te falen wel weer zonder politieke
vestigen en zelfs dreigen met gevolgen blijven.
deurwaarders om de vrijwillige
financiële bijdrage van het caW. Tates
Zandvoort
sino af te dwingen, louter en

Toonkunstkoor brengt Messiah
ZANDVOORT - Het Zandvo9rts Toonkunstkoor geeft
vrijdagavond in de Hervormde Kerk een uitvoering van
Handels 'Messiah'. Onder
leiding van dirigent Piet
Overduin treedt naast het
koor een aantal solisten pp
zoals Lara Diamand, Meindert Zwart, Wim Hein Voorsluis en de bekende Zandvoorter Simon Roberts.
Roberts maakte zijn solodebuut met de 'Messiah' in Londen. In 1987 volgde het publiek
in de The Royal Albert Hall de
verrichtingen van de Zandvoorter waarvan de toenmalige dirigent Sir David Willcocks
zei dat zijn vertolking ideaal
was. Daarna is Roberts te zien
geweest in tientallen bewerkingen van Handels meesterwerk. Pim Overduin en Roberts werkten al samen tijdens

Stoomtrailer Rechter stelt gemeente in gelyk over parkeerbord

Sinterklaas heeft dit jaar de verschillende basisscholen per boot
bezocht. Voor de kinderen was
het een verrassing omdat hij
doorgaans met de auto voorrijdt
of te paard. Ze wilden wel eens
iets anders en dat kregen ze ook
in de vorm van een reddingboot
achter op een trailer, voor de sint
waren het drukke dagen want de
bezoekjes aan de onderbouw namen heel wat tijd in beslag. Nu
, de kerstman zijn sociale taken
weer heeft overgenomen, kan de
goedheiligman weer een vol jaar
van zijn pensioen genieten
,
Foto Karin Schut
:-.
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ZANDVOORT - De gemeente heeft geen 'verkeersbesluit' hoeven nemen om
het bord 'P Vergunninghouders' te plaatsen. De bestuursrechter van Haarlem
gaf maandag haar vergissing
toe tijdens de verdaagde
hoorzitting over de zaak van
actiecomité Aanpassing Parkeerbeleid Zandvoort (APZ).
Nu kijkt zij nog of de gemeente de voorbereiding juridisch
correct heeft uitgevoerd.
De hoorzitting over het parkeerbeleid werd in oktober ten
onrechte een maand verdaagd
omdat bij de rechter yerwarring was ontstaan. Zij dacht
dat de borden alleen geplaatst
hadden mogen worden op basis van een verkeersbesluit en
niet alleen op basis van een
verordening. Nu blijkt dat de
geplaatste borden correct zijn
geplaatst, kon de rechter verder op de zaak ingaan.
Ad Rampen en zijn actiecomité APZ, inmiddels bestaande uit duizend belanghebben-

den, beschuldigt de gemeente
van een slechte voorbereiding
van het parkeerplan waarin
belanghebbenden onvoldoende zijn gehoord. Ook de inspraak noemt hij een farce en
er is geen publicatie geweest
van de genomen besluiten,
waardoor geen bezwaar kon
worden gemaakt. Hij wil dat de
rechter het parkeerbeleid van
de gemeente per direct van de
baan veegt.
De gemeente maakt zich
niet al teveel zorgen over de
uitspraak van de rechter op 15
december en heeft een duidelijk weerwoord op alle aantijgingen. Zij is ervan overtuigd
dat de procedurele maatregelen correct zijn uitgevoerd.
Daarnaast heeft de gemeente een aanvullend aanwijzingsbesluit genomen. Wethouder
Hans Hogendoorn, verantwoordeüjk voor het invoeren
van het parkeerregime: „Het
college publiceert dit besluit
ondanks het feit dat zij reeds
in een besluit, dat in augustus
is genomen, de vergunningshoudersgebieden al heeft aan-

gewezen. We doen het ten
overvloede. Niet omdat we in
gebreke zijn gebleven, maar
omdat we signalen hebben gekregen dat er behoefte is aan
een nadere specificatie en publicatie van deze gebieden, alsmede de daarbij behorende
borden."

APZ toont
rechtbank
eigen plan
Tijdens de zitting werd door
APZ ook nog inhoudelijk op
het parkeerplan ingegaan. Het
probleem van APZ is dat er
alleen naar de bewoners is geluisterd en niet naar andere
belanghebbenden zoals de
tweede-huizenbezitters,
de
ondernemers en de pensionhouders. Daarom presenteerde de heer Rampen de rechter
een geheel eigen ontworpen alternatief pp het parkeerplan
waarin wél naar alle belang-

Opknapbeurt

hebbenden wordt geluisterd.
„De gemeente heeft haar
parkeerplan afgestemd op de
langparkeerder maar dit is een
verkeerd uitgangspunt. Het
parkeerprobleem in Zandvoort ligt met name in het
hoogseizoen bij de kortparkeerders. Hierop heb ik het alternatief plan op afgestemd,
ook is rekening gehouden met
alle belanghebbenden."
Gemeenteambtenaar Peter
Muller haakte hier stevig op in:
„Het was niet nodig geweest
een nieuw parkeerplan te maken als j e het in ieders voordeel
maakt. We moesten juist kiezen voor de bewoners." pok de
rechter was niet van dit plan
onder de indruk.
De bestuursrechter mevrouw Smit gaat nog nader onderzoeken of de gemeente de
voorbereidende werkzaamheden juridisch correct heeft uitgevoerd. Daarbij zal de rechter
ook kijken of de belangen goed
zijn afgewogen. Uitspraak over
het al dan niet schorsen van
het
parkeerregime
vindt
plaats op 15 december.

Premiere
Euroliefde

Casino behouden

Cinema

De Zandvoorter Danny van Dongen is dit

ALGEMENE
BEGRAAF
PLAATS

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 562.6211
' Abonnementsprijzen: ƒ 20,50 per kwartaal;
ƒ 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
i 19,60 per kwartaal; voor postabonnees
9elden andere tarieven
Losse nummers ƒ 2,10.
Bezorging: Vragen over bezorging donderd
ag tussen 9-12 uur (023) 571.7166.
s Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange°ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
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Hans van Pelt

THE

(jRINCH

weekeinde in Utrecht in de prijzen gevallen tijdens
de Citroen-Saxo Kampioenschappen. De jeugdige
courcur kreeg zijn prijs uit handen van voorzitter
Bouke Gccrsing van de Nederlandse Autorensport
Vereniging. Zaterdag dingt Danny mee naar de

prijs voor het Beste Jong Talent Nederland. Deze
prijs wordt-tijdens de Autosport Awards
uitgereikt.
Foto Chi is Schot.inus

Weekmedia 17

woensdag 6 december 2000

Passage 3 2 - 3 4
2042 KV Zandvoort
Tel nr 023 - 571 61 78

en

öofeaad

Wij zijn beide Kerstdagen geopend vanaf
13.00 uur voor een gezellig uitje.
Maar ook voor opgemaakte schalen
kunt u bij ons terecht.

Haltestraat 46
2042 LN -.
Zandvoort
tel: 023-5737046

Zoals Huzarensalade 4 tot 6 pers.
bijv.: Zalmsalade 4 tot 6 pers.
Hors d'oeuvres 4 tot 6 pers.
Warm Bittergarnituur 4 tot 6 pers.
Voor elke persoon extra berekenen wij

Beide kerstdagen geopend
met een speciaal
Kerstverrassingsmenu

62,50 per couvert

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

30,35,35,30,5,-

Deze schalen zijn af te halen of te bezorgen.
Voor bestellingen gaarne 4 dagen
van te voren bestellen.
Ook voor oudejaarsdag kunt u deze
schalen bestellen.

Ook is er de mogelijkheid om a la carte te eten.

Reserveer nu !!!

ij wensen u prettige, feestdagen toe.

PÖNDOK YANIE
authentiek Indonesisch restaurant

Zandvoortselaan 345, Zandvoort
tel. 023 - 5242464

Beide Kerstdagen geopend,
i reserveren a la carte.
Wij zijn op 31 december gesloten.
l januari 2001 zijn wij geopend.

tiroler stüberl

* KERSTMENU 2000 *

I.v.m. vakantie zijn wij gesloten vanaf
8 januari t/m 27 januari.
Weer geopend op zondag 28 januari.

•A- Warme Voorgerechten -A- Kreeftroomsoep met cognac of
- Ossenstaartsoep met rundvlees
ir -A- -A-

* Koude tussengerechten *
- Combinatie van gerookte zalm en palingsalade of
- gerookte kalkoensalade met mangodressing
* * -ff

•A- Hoofgerechten -A-

Csfi?

- Gevulde kalkoenfilet met groentesaus of
- Lamssteak met knoflook en eigen kruidenjus of
- In sesamzaad gebakken zalmfilet met komkommersaus
•A- * -A-

Kerst Grand dessert
-A- -A- -A-

Koffie met bonbons
Voor reservering
of informatie
tel -023-571 87.32

-A- -A" -Aƒ79,50

p.p.

-A- -A- A-

le en 2e Kerstdag geopend

Kerst voor de hele familie in De Zonnehoek !
Op beide Kerstdagen zijn wij
tussen 10.00 en 17.00 uur „gewoon" geopend.
Op Tweede Kerstdag kunt u
lekker ongedwongen brunchen vanat 12 00 uur.
Kerstbrunch-buffet met diverse koude visen vleesschotels, diverse warme gerechten en uiteraard
heerlijke desserts.
Prijs van de brunch bedraagt ƒ 52,50 p p.
(Kinderen tot 12 jaar halve prijs!)
Reserveringen:
Restaurant ,,de Zonnehoek"
Zeeweg 98, Bloemendaal aan Zee
Tel.: 023-573.21.58

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Opening Sculpture Art
ZANDVOORT - Paola van
der Drift opent op 10 december haar galerie/atelier Sculpture art. De galerie heeft een
permanente collectie bronzen
beelden van de eigenaresse.
Tevens streeft de galerie ernaar werk van andere in Zandvoort woonachtige professionele schilders en beeldhouwers te tonen. Vanaf 10 december hangen er een aantal schilderijen van de in Zandvoort
woonachtige jonge duitse kunstenaar Andreas Link.
De opening is om 14 uur in het
atelier aan de Swaluestraat 3,
naast het Zandvoorts museum. Zondagmiddag is er ook
de mogelijkheid om een opdracht te bespreken.
Kerstsamenzang
ZANDVOORT - In de hervormde kerk aan het Kerkplein is op zondagmiddag 17
december een kerstsamenzang. Medewerking wordt verleent door The New Choir Singers, onder leiding van Irene
van Leeuwen, het hervormd en
katholieke kerkkoor, onder leiding van Hedwig Jurrius en
Henk van Amerom achter het
orgel. Truus Stokman houdt
de declamatie.
De kerk is open om 14 uur, de
samenzang begint om 14.30
uur. Het programma, tevens
toegangsbewijs, is tien gulden.

Vrouwen van Nn

ZANDVOORT - De vereniging Vrouwen Van Nu heeft
weer een nieuw programma samengesteld voor december.
De activiteiten zijn uitsluitend
bestemd voor de leden van de
vereniging, eventueel met een
introducé.
Donderdag 7 december is er
de inschrijving voor de kerstmarkt, het sjoelen en de kerstviering. Daarna is de sinterklaasviering. Leden worden
gevraagd een cadeautje met
eventueel een gedicht mee te
nemen. De sjoelmiddag is op
donderdag 14 december m Triton. De kosten bedragen drie
gulden.

Bijverdienen voor modeltrein en biertje

Met

oog
en

oor

Vrijwel iedere scholier of
student heeft wel een
bijbaantje. Want de scooter
rijdt niet op water, het
mobieltje vreet beltegoed,
een avondje stappen kost
klauwen met geld en in de
zomer lonkt de busrcis naar
Salau. In de serie 'Bijbaan'
vertellen tien Zandvoortse
jongelui over hun
bijverdiensten. Deze week:
bordenwasser Johan Cohen
(15) en kelner Jaap Baan
(18).

I

N DE keuken van het Golden Tuhp Hotel hangt een
groot bord met daarop
het hele servies geplakt.
Onder ieder onderdeel van het
servies hangt een prijskaartje,
een bord kost twintig gulden
en een kop en schotel doet al
gauw een tientje. „Het is om
ons een beetje bewust te maken van wat het kost zodat we
niet te ruig met het mooie servies omspringen," lachen Johan Cohen en Jaap Baan. Alhoewel ze beiden in het weekend een bijbaantje hebben bij
dezelfde werkgever, zien zij elkaar nooit. Jaap, tweedejaars
student aan de middelbare hotelschool in Amsterdam, komt
als Johan, vierdeklasser op de
Hartelust Mavo in Bloemendaal, gaat.
„Ik ben altijd bekaf als ik 's
middags om een uur of vier
thuiskom," vertelt Johan. „ledere zaterdag en zondagochtend sta ik om zes uur op, want
ik moet om zeven uur omgekleed en wel in de spoelkeuken
staan. Ik begin dan eerst al het
vaatwerk op te ruimen wat er
van de avond tevoren nog
staat. De vuile vaat spoel ik af
en sorteer ik per soort in grote
kratten. Dan schuif ik ze in dit
bakbeest hier," lacht Johan en
hij wijst naar de enorme vaat-

Op donderdag 21 december is
er een kerstviering in Triton.
De middag zal gevuld zijn met
muziek, het kerstverhaal, een
hapje en een drankje. De kosten bedragen een gulden vijftig
per persoon, om iedereen een
plek te garanderen. Inschrijven kan tot uiterlijk 14 december.

de badplaats door
Vosje heel, auto kapot

wasser van zo'n meter of twee
lang. „Alles komt er aan de andere kant weer schoon en
droog uit. Ik zet alle schone
couverts weer netjes in de buffetkast en zo gaat het maar
door "
„Mijn dienst beslaat precies
het ontbijt en de lunch," legt
Johan uit. „Soms schuift het
bedienend personeel zo'n driehonderd couverts op een ochtend de spoelkeuken binnen.
Als je mazzel hebt, komen daar
nog eens twintig roomserviceplateaus bij. Nou, dan is het
spitsuur hoor en hard werken.
Het is hollen of stilstaan, de
gasten kunnen tot elf uur ontbijten maar ze komen natuurlijk allemaal tegelijk dat laatste uurtje de eetzaal binnenstormen."
Naast school het hele weekend werken. Is Johan zó gek op
geld? „Ja, nou ja, gek op geld,
dat is het niet. Het is meer de
onafhankelijkheid die je ermee
krijgt, ik hoef mijn ouders niet
om geld te vragen als ik iets wil
kopen." Johan heeft met het
bordenwassen al zo'n drie vterkante meter treintraject bij elkaar gespaard want hij is hélemaal maf van modeltreinen.
„Ja, dat is een dure hobby
maar ik heb nog een grote passie en dat is het beleggen in

'Rosie'

De bridgedames zitten verlegen om leden. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij
Bep Nieuwenburg: 571.2297

Jazzoptreden De Graaf

HAARLEM - De bekende
saxofonist Dick de Graaf
treedt zondag 10 december op
in 'Het Wapen van Kennemerland'. De docent aan het Conservatorium in Rotterdam
draait al jaren in het Nederlandse jazzcircuit, is initiatiefnemer van talloze jazzprojecten en bekend van radio en tv.
Hij wordt begeleid door het
Trio Johan Clement, bestaande uit Johan Clement-piano,
Eric Timmermans-contrabas
en Frits Landesbergen-drums.
De aanvang is om 18 uur, de
toegang is gratis. 'Het Wapen
van Kennemerland', Ramplaan 125.

woensdag 6 december 2000

Elke woensdag draait filmclub Simon van Collem voor leden en
niet-leden een bijzondere film in het Circus op het Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met een korte
inleiding. Er is geen reclame vooraf en geen pauze tussendoor.
Volgende week woensdag: '8,5 woman'.
e film 'Rosie' draait volgende week. Rosie is dertien lentes
D
oud en leeft in haar eigen wereld. Dat is een plaats waarin
tussen droom en daad geen praktische bezwaren staan. Met
Aranka Coppens, Joost Wijnant en Sara de Roo.
Vanavond draait de film 'Topsy Turvy'. Deze verhaalt over de
operetteschrijvers Gilbert en Sullivan. De twee zijn enige tijd de
weg kwijt. Maar als ze hun krachten bundelen voor het schrijven
van een komische opera naar Japans ontwerp, brengt het weer
leven in de brouwerij.

Alarmnummer: 112.

Politie: 112, of bureau Hogeweg 574.5111.
Brandweer: 112, of kazerne

574.0260.
Ambulance: 112, of 531.9191
(CPA).

dienst (18-20 uur) enweekenddienst (zat. 11-12.30 en 17-18,
zon. 11.30-12.30 en 17-18) Zeestraat Apotheek, (tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat
90a, 571.3073. In het weekend
is de Centraal Apotheek op de
Gedempte Oudegracht in
Haarlem zaterdag en zondag
de hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 573.0500 of 112.
Dierenambulance: 524.6899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 571.3888.
Vermiste/gevonden
dieren:
538.3361 (Amivedi) en 534.3440
(Dierenbescherming).

Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Vanaf
20 uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe en don geldt: avonddienst (18-20 uur) door de
Zndvoortse Apotheek, RaadGroot en zwart. Net een kleine huisplein 10,571.3185. Voor vrij
reus en door zijn vachtkleur tot en met don geldt: avondlijkt Bas nog groter. Zo groot
als hij is, zo lief is hij ook. Bas
is zwervend aangetroffen, hij
liep op zijn gemak lekker te
struinen. Bas is nu een kleine
acht maanden oud en al groter Periode 25-11 tot 1-12
Yaro, zoon Mare Cornelis Meijer en Annemiek Hoogveld.
dan menig andere hond. Met
kop en schouders steekt hij nu Geboren: Charissa, dochter Ondertrouwd: Patrick Berg en
al boven de rest uit. En hij zal van Johan Lagarde en Resi Ab- Marie Petronelle Jiüie Adolvoorlopig ook nog wel blijven benes; Gio, zoon van John Ra- phine Visser.
groeien, want de de voor- mon Hendrik Codrington en Overleden: Eleonora Petronelouders van Bas bestaan uit Sandra Dijkstra; Mam Lenna la van der Linden (72); Wilhelniastinp's en labradors. Ge- Johanna, dochter van Leonar- rnina Maria de Vrind-Wahlen
zien zijn leeftijd en karakter dus Heino en Lenna Jane; (91).
zal Bas een leuke gezinshond
kunnen zijn. Zijn gedrag naar
honden is goed. Katten zullen
geen problemen zijn en ook
met kinderen is hij leuk. Misschien wat lomp af en toe, Hervormde Kerk: zondag 10 uur ds. mr. J.W. Verwijs. Dienst
maar het valt ook niet mee om voorbereid met jongeren en met medewerking van The New
Choir Singers. Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur ds. G.J. van
zo'n groot lijf te hebben.
Bas is te gast bij het Kenne- Butselaar, Bennebroek. Agatha Kerk: zondag 10.30 uur, pastor
mer Dierentehuis Zandvoort C. van Polvliet, met gastvoorganger en koor. Antonius en Pauen zoekt, net als alle andere lus: zondag om 10.30 uur, pastor D. Duijves en kinderkoor. NPB
loges, een nieuw thuis. Infor- Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 10.30 uur, ds. R.M.M.
öiatie: het Keimemer Dieren- Hoogewoud-Verschoor, Haarlem. Nieuw Unicum: zaterdag 23
tehuis Zandvoort, Keesom- december om 19.00 uur. Kerstviering met ds. M.J. de Ridder in
Stiltecentrum.
straat 5, tel. 571.3888.

Sylvia Hagedporn uit Amsterdam reed zondagavond 26 november na familiebezoek in Zandvoort naar huis toen zij op de
Boulevard Barnaart vlak voor haar auto een vos de weg zag
oversteken. In haar reactie om de vos te sparen, stuurde ze
scherp naar rechts Door de vreemde manoeuvre raakte de
achterkant van de auto de vangrail, waarop ze een draai van 360
graden maakte. Met schade aan haar bumper, linker koplamp,
zijpaneel en een lekke band, stond ze in de berm. „De verzekering wü niet betalen en zegt dat iedereen wel met een smoes kan
aankomen. Toch zijn er mensen die dit ongeluk hebben gezien.
Een jong stel dat achter mijn vriend en mij reed, is gestopt. Zij
zeiden nog' het was een vos, we zagen hem wegrennen "
Sylvia is op zoek naar deze getuigen „Misschien willen ze
contact met me opnemen?" Het nummer van Sylvia is 06236.53528 of e-mail. Ics.digital prins^ wxs.nl

Net een lekker ijsje

Johan Cohen (links) is bordenwasser bij het Golden Tulip en Jaap Baan is daar kelner
Toto Andi e Licbcrom

aandelen. Ik hou er niet van
om mijn geld te verbrassen dus
heb ik het belegd. En het gaat
hartstikke goed. Ik ben met
een paar tientjes begonnen en
heb nu al 79 procent winst,"
lacht de beursbengel in de
dop.
„Voorlopig heb ik het hier
goed naar mijn zin. Laatst hadden wij een grote barbecue
met het hele personeel om te
vieren dat ons hotel zo goed
bezet was afgelopen zomer. En
wat ik het allermooiste vind,"
grinnikt Johan. „Ik krijg ook
korting op een hotelovernachting. Ben ik laatst een nachtje
gaan slapen in het Krasnapolsky, voor maar vijf tientjes. Nou
welke jongen kan dat na vertellen dat hij als vijftienjarig gozertje in zo'n chic hotel heeft
geslapen. En helemaal betaald
van mijn eigen verdiende centjes."
Jaap werkt iedere zaterdagavond in restaurant Tethys
van het Golden Tulip. „Ik
werkte hier al voordat ik naar

de Hotelschool ging," vertelt
Jaap. Hij stapt iedere zaterdagavond om vijf uur het hotel
binnen, kleedt zich om en eet
in de kantine. „Ik hoef pas om
zes uur te beginnen maar vind
het lekker om een aanloopje te
nemen," legt hij uit. „ We werken dan met een man of zeven.
De dienst begint altijd met een
presïuft-bneGng. De Food &
Beverage-manager vertelt ons
wat er op het menu staat, welke wijnen er geserveerd worden. Ieder van ons bedient ongeveer vijftien tafeltjes ongeacht welk rayon je bedient."
„Het leuke van dit hotel vind
ik de diversiteit van het publiek. Je hebt de gezellige hotelgasten die een arrangement
geboekt hebben en echt een
weekendje uit zijn. Maar je
hebt ook de zakenlui die hier
met relaties zijn. Dat vergt wel
een hoop aanpassingsvermogen," legt Jaap uit. „Op school
heb ik natuurlijk ook praktijklessen, dan moeten ik mensen

De Trompwinkel
is rijk
aan historie
ZANDVOORT - „Klanten
vragen wel eens: 'Wanneer
bent u open?' Dan zeg ik altijd:
'Zal ik zeggen wanneer ik dicht
ben, want dat is makkelijker',"
lacht kaasspecialist Peter
Tromp. „Dat zijn namelijk
maar twee dagen per jaar, Eerste Kerstdag en nieuwjaarsdag." De Trompwinkel aan de
Grote Krocht wordt deze week
met een royale kerstsaus overgoten; feestelijke verlichting
en een verrassend kaasassortiment zullen de sfeer compleet
maken.
Op initiatief van Tromp en
Moerenburg Parfumerie zal de
Grote Krocht en een gedeelte
van de Haltestraat worden versierd met prachtige nieuw aangeschafte
kerstornamenten.
De historie van De Trompwinkels, het zijn er inmiddels dertien, gaat lang terug. „Mijn ouders, rasechte kaasboeren, zijn
inmiddels in de tachtig," vertelt Peter. „Het is fijn dat zij
nog meemaken dat de zaken
zo goed lopen en dat de het zo
enorm is uitgebreid. Mijn opa
had in 1935 de eerste Trompwinkel m Haarlem. Mijn ouders hadden een melkenj, pa
stond op de markt en ventte
langs de deuren. Als twaalfjarig jongetje stond ik met een
potlood achter mijn oor op de
markt met samen met mijn vader," vertelt Peter Tromp. „Als
ik een foutje maakte met rekenen - want we deden alles uit
het hoofd - dan gaf hij mij een
schop tegen rrüjn schenen."
De opkomst van de grote supermarkten zorgde ervoor dat
steeds meer kleine buurtwmkels sneuvelden. Pa Tromp
had een vooruitziende blik. Hij
besloot in de zestiger jaren De
Trompwinkels te beginnen en
met succes. Slechts drie van de
acht kinderen Tromp zijn be-

m.

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
JLHzakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

e

trokken gebleven bij de zaak:
Roei, Peter en Wim. Toen pa
Tromp zich terugtrok uit het
bedrijf, verkochten Wim en Peter hun aandelen aan Roei Hij
is nu enig aandeelhouder en eigenaar. Het hoofdkantoor in
Hillegom, Tromp Culinair,
heeft 120 man personeel en
maakt met een brigade van
topkoks zelf een zestigtal kazen.
„Toen ik zelf nog aandeelhouder was, zette ik als Beidmanager zaken op; als ze goed
draaiden nam een chef het van
me over. En op naar het volgende filiaal. Ik vond dat op
den duur te hectisch en heb
definitief voor Zandvoort gekozen," legt Peter uit.
De komende feestdagen zijn
voor Tromp altijd hoogtijdagen. „De trend dit jaar is: heel
exclusief eten. Wij houden
deze maand ook diverse proeverijen om iedereen kennis te
laten maken met onze culinaire lekkernijen." Tromp laat de
mooie kerstpakketten zien„Ik ben al maanden bezig om
de samenstelling van zo'n
mand te bedenken. Ook al bestelt een bedrijf tachtig kerstpakketten, iedere mand wordt
met zorg gemaakt."
Behoedzaam haalt Tromp
een prachtige aderkaas van
achteneenhalve kilo uit de
koeling. „Dit is een Engelse
Stilton, ik heb daar gaten in
gemaakt, vul deze dagelijks
met Portwijn zodat na drie weken alle aders ermee gevuld

bedienen en word ik met allerlei situaties geconfronteerd.
De ene gast wil volgens de etiquette bediend worden, de ander juist niet; het is continu
switchen."
„Gelukkig heb ik nog nooit
een biefstuk met jachtsaus in
iemands kruis laten vallen,"
lacht Jaap. „Daar moet ik echt
met aan denken. Autocoureur
Rubens Barricello, soapster
Chris Zeegers, het nationale
voetbalteam van Roemenie,"
somt hij op. „Ja, dat maakt dit
baantje ook zo leuk, je maakt
leuke dingen mee. En ik krijg er
nog voor betaald ook. Ach, ik
ben niet zo'n bigspender hoor.
Mijn geld spendeer ik vooral
aan een biertje en een cd'tje."
„Of er ook nadelen zijn aan
dit bijbaantje? Jaap denkt
even na en zegt lachend: „Ja,
als ik nu zelf uit eten ga, let ik
meer op hoe de bediening het
doet dan op wat er op mijn
bord ligt."

Volgens oeroud-Hollands gebruik stond Mama Lenna de ramen te lappen van haar woning aan het Gasthuisplein. Mama
Lenna, getrouwd met Papa Leo (Heino), was hoogst zwanger en
de dames van het Zandvoorts Nieuwsblad aan de overkant
keken elkaar veelbetekend aan. Een aantal van hen herkende de
'nesteldrang'; die stond op springen Toen het geboortekaartje
binnenkwam, was dat geen verrassing. Ze lazen: 'Een melange
van twee culturen. Een compositie van Afrikaans temperament
met een vleugje Calvijn.' En: 'Ze is om op te vreten.' We geloven
dat graag en wensen de kleine Mam Lenna Johanna Heino, die
genoemd is naar haar Afrikaanse en Hollandse voorouders, alle
geluk toe.

Leukste etalage van Zandvoort

Marleen Grotenhuis
zijn. Het heet 'Red Christmas'
echt een bijzondere kerstkaas.
Iets nieuws is een Mont d'or
Vacherin, verpakt in sparrenschors, even m de oven of magnetron, stokbrood erbij en je
hebt een exclusieve kaasfondue met een overheerlijke
smaak."

Kerstfeest
op het
Gasthuisplein
ZANDVOORT
- „Deze
markt is een geste aan het winkelend publiek," legt Toos
Bergen uit „Het is belangrijk
voor de middenstand dat de
Zandvoorters in Zandvoort
hun kerstmkopen blijven doen.
De OVZ en de Stichting Zandvoort Promotie doet er alles
aan om de klanten te blijven
boeien." Toos beheert het secretariaat van de Ondernemers Vereniging Zandvoort en
Zandvoort Promotie. Zondag
10 december wordt voor de
zesde keer een kerstmarkt gehouden, van 12 tot 18 uur.
„Het Gasthuisplein zal een
zee van lichtjes en gezelligheid
zijn," vertelt Toos Bergen enthousiast „Wij hebben er dit
jaar extra op gelet dat er alleen
kerstartikelen worden verkocht. Bovendien zal er een
enorme variatie zijn in het aanbod. Natuurlijk zijn er ook een
aantal non-profit organisaties
vertegenwoordigd, zoals Umcef en Stichting de Zonnebloem, zij passen goed bij de
kerstgedachte."

In de Bilderdijkstraat staan dagelijks kleme kinderen voor het
huis van Hanneke van Dam. Ze kijken vol bewondering naar een
sinterklaas en zijn zwarte maatjes Hanneke kocht de pieten drie
jaar geleden op een rommelmarkt. Vorig jaar liep ze op dezelfde
markt tegen de grote sint aan. „Iedereen lachte me uit en had
zoiets van: wat moet je nou met zo'n grote pop. Ik wilde ze
eigenlijk als voorbeeld gebruiken op school Een tijd lang was ik
nogal actief in de oudercommissie, daar viel altijd wel wat te
knutselen." Het ludieke stel belandde dit jaar echter voor het
raam. „Het levert veel leuke reacties op," vertelt Hanneke lachend. „Een grootmoeder kwam een paar keer kijken met haar
kleinkind. Zelf vind ik het de leukste etalage van Zandvoort."

Origineelste
e-mail van Jubels
'De waarde van kunst ligt met in de perfectie van de uitvoe-

nng, maar in de emotie die het opwekt. De combinatie van
Bonfire en Ankie van Grunsven komt voor mij na aan de essentie
van kunst. Jammer dat aan al het mooie een eind komt. Maar
wel leuk dat ik getuige mocht zijn.' Met deze dijk van een tekst
won de jeugdige Zandvoorter Ramon Jubels de prijsvraag voor
de origineelste e-mail. De prijsvraag was onderdeel van de afscheidstournee van Ankie van Grunsven en haar paard Bonfire.
Jubels besloot het stukje te schrijven in het gastenboek pp de
website van Van Grunsven. Hij had niet verwacht daar ooit nog
iets van te horen, tot hij zondagavond in de RAI een gesigneerd
boek 'Een leven met Bonfire' van Ankie kreeg. Hij kwam als
origineelste uit de bus.

Pieten in Kerkstraat

Iedereen die alvast ui de
kerststemming wil komen,
wandelt zeker aanstaande
zondag even naar het pittoreske Gasthuisplein. Onder het
genot van een glas gluhwein
kan men ook nog luisteren
naar de kerstmuziek die de
Drumband Amarant ten gehore zal brengen.
Maandelijks stappen het promotieteam van de Ondernemers
Vereniging Zandvoort (OVZ) en het Zandvoorts Nieuwsblad de
Marleen Grotenhuis straat op om het winkelende publiek te verwennen Deze keer
was het team te gast bij Music Store in de Kerkstraat. De zwarte
pieten deelden prpernoten uit; voor de kinderen was het een
welkome verrassing. De prijzen die deze keer aan de promotieactie zijn verbonden, werden ter beschikking gesteld door
Hema, Intertoys en Music Store.

Avond Oud-Zandvoort loopt vol
Het loopt storm voor de avond over oud Zandvoort in het
Aktiviteitencentrum Er zijn nu zoveel aanmeldingen dat er
eigenlijk niemand meer bij kan. Om teleurstelling te voorkomen
kunnen belangstellenden het beste nog even bellen met Marcel
Meijer van het Waterloopleintje, telefoon 023-571.3463
ADVERTENTIE

CHINESE MEDICA.L CENTER BV

Chinese Medical Center is gespecialiseerd m CHINESE KRUIDENGENEESKUNDE
(dermatologische interne en gynaecologische klachten) acupunctuur en Tuinamassage Deze therapieën worden gegeven door artsen-acupunctunsten (leden van
NAAV en NVA) en uit China afkomstige professoren
Acupunctuurijehandelingen worden meestal deels vergoed door het ziekenfonds en
particuliere verzekeraars
Daarnaast zijn wij ook een groothandel in Chinese kruiden en acupunctuurbenodigdheden Prof J S Heng is ook werkzaam in ons centrum.
Voor verdere informatie kunt u ons bellen Amsterdam 020 6235060 Utrecht 0302518951 Email-adres www shenzhou cotn

Chinese Medical Center BV
Iedere klant wordt nog aangesproken met: „Kan ik u ergens mee van dienst zijn."

Geldersekade 67-73
1011 EK Amsterdam
mat/mzat 0930-1730

Ramstraat 27A
3581 HD Utrecht
ma dl dond 1000-1730
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Kerst bij La Bastille
Keuze uit div. VOOT* Hoofd- en
Nagerechten

brasserie • ujijn-amuserij • specialiteitenrestaurant

Voorgerechten:

KER S T MI S
in Restaurant

"LES

PYRAMIDES"

Op Eerste Kerstdag serveren wij ons vijf-gangen kerstmenu,
in een gezellige, warme kerstsfeer.
Lasasnc van gerookte en gemarineerde tonijn met gegrilde Roseval-aardappel en
fnsee-sla, omringd door een tapenade van olijven en zalmkaviaar
***

Parijsc Uicnsocp
gegradueerd met twee fijne kaassoortcn

ƒ

Carpaccio
dun gesneden rundvlees met Parmezaanse kaas

ƒ 17,50

Salade Santa Claus
rijkelijk gevulde salade met o.a. mossarclla en
gedroogde pomodori

ƒ 17,50

9,50

Hoofdgerechten:

Dubbel getrokken wildbouillon meteen gepocheerd kwarteleitjcs
*t f
Ravioli van kreeft m een saus van lichtgerookte Schotse zalm
Gebakken hertcnrugfilet op een puree van knolseldenj met een
bospaddcnstoclcn-wildsaus
***
Bombe van kaneelijs met gepocheerde peer en vamllesabayon

Konijnenbout St. Hubertus
met aardappelpurce en stoofpecrtjes

ƒ27,50

Zalmfilet "Dominiquc"
in de oven bereid met een krokant laagje
tapenade geserveerd op tagliatelli met bcurre blanc

ƒ27,50

Tourncdos mafacon
pepersaus biefstuk van de haas op de manier van de chef

,.
ƒ

Nagerecht:
Grand Dessert
van diverse lekkernijen

Aanvang diner vanaf 18.00 uur.
De prijs van dit pachtige vijf-gangen Kerstdiner
bedraagt ƒ 89,50 p p

ƒ 14,50

Reserveren gewenst. Tel. 023-5715111.
Iedere dinsdag stamppotdag

Op de Tweede Kerstdag serveren wij onze kerstbrunch
tussen 12.00 en 17.00 uur.
Onze brunch bestaat uit vijf-gangen
voor ƒ 69, 50 p.p.

Haltestraat 58, 2042 LP Zandvoort.

Reserveringen:
Restaurant "Les Pyramides"
Zeeweg 80, Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-5731700 of 5731707

Tel.:023-5715111

•

Fax 023-5731337

l

-ik

SS.

2/.
O

Gasthuisplein 10 - Zandvoort -Tel. 023-571 46 38

STRANDHOTEL ZANDVOORT
•GRAN DORADO GROUP \\

Wenst u prettige Kerstdagen en een goed en gezond nieuwjaar.
Wij zijn 2e Kerstdag geopend van 12.00 tot 03.00 uur en serveren a la carte.
r

g. _
J

Voorgerechten
9{oofc{rjcrecfite.n

L

. vangcgratinccrtfegtitcnfaas, stulgcs zvaCnoot en
mosterd dressing

ƒ 16,50

Carp MO van osscliaas, pcsto, pijnèoompttcn
cnvcrsc pannasan

f IS, 00

<Vi tciïo tonnato

f 17,50

Lasagna vangerooktc zafm, gemarineerde appcCcn s(a
f IS,00
poepen

Wij bieden u vele mogelijkheden:

Tetitfondue

f 27,50

Saté van de. haas

ƒ 22,50
f29,50

met franse kaassaus

ƒ 27,50

Spare nes met diverse sausjes

f 26,50

y^pfifet met oosterse saus

f 2S,50

'Lntrceôte met saus naar keu:e '

ƒ 27,50

'Xpge(6iefstuk,met saus naar k£u:e '

f 2S,50

SMtontj (3 stn^s)

f 26,50

'Tomatciisocp met room

f S ,00

In

franse uieiisocp

f 9,00

'Dagfmp van ma. tot en met vrij.

(jcmiUi champignonsoep

ƒ S, 50

Afonzcgcrcchtcn u'nnfcii ycrcscn'ccrrf met safatfc er:

•Pikante (yassocp

f 9,50

' 'J'cpcrsaus, cfinmingnotisaus, 'J^otfc

1'Varme.

fyioffoof^ijcÉakfynjamèa

frisfi
In de.

kiioffookjjeèa/ifyngamÉa's

f 19,-

1'ikfinte.gcviMe reuze champignons uit de oven

's /<S' stufe)
v.a.

f 36,00
f 17,50

ƒ 15,50

coffee

Jrencfi

f 10,75

Itahnn coffcc

ƒ 10,75

coffee

'Xissoffiref

Op tweede kerstdag wordt er 'm restaurant Gran
Buffet een kerstbuffet geserveerd.
In restaurant La Brasserie kunt u a la carte dineren.
Op oudejaarsavond zal er in restaurant Gran Buffet
een spetterend feest plaatsvinden met een
overheerlijk feestbuffet.
Op nieuwjaarsdag \z er een nieuwjaarsbrunch
in het Gran Buffet.

f 10,75

eoffee

Spanis/l

Op eerste kerstdag \e er m restaurant Gran Buffet
een kerstbrunch en een kerstbuffet. In restaurant La
Brasserie serveren wij een uniek kerstmenu.

Voor reserveringen en inlichtingen kunt u tijdens
kantoortijden contact opnemen met de
afdeling &anc\uet Sales,
telefoonnummer 023-5741121/023-5741111.

n'ijnsjaroltcjMt

SpeeiaCeoffee's

voorfjc.re.cfitc.n

Gezellig met uw familie/vrienden
uit eten met de feestdagen!

10,75

Reserveer tijdig!

f 10,75

Tot ziens bij Gran Dorado Zandvoort l
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MICRO'S
GOED BEKEKEN

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.
Micro advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel met
bedrijfslogo/vignet.
Plaatsing is mogeli|k in de volgende editiecombinaties-

vrije Universiteit

amsterdam

2 administratief
medewerksters v/m
voor 0,8 deel van de werktijd
Bij het Nederlands Tweelingen Register van de afdeling Biologische Psychologie van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek is plaats voor twee administratief medewerk(st)ers.
De Vrije Universiteit heeft een uitgebreid register waar ongeveer 25.000 tweelingparen aan deelnemen. Voor diverse onderzoeken wordt van dit register gebruik gemaakt. Het register
wordt beheerd door een datamanager.

Petite Mésange
Exclusief cadeautje nodig?
Kom dan een kijkje nemen op
Kerkstraat nr. 7

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad -t- Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd, dinsdag 10 00 uur.

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekenmg gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten
" Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidmgsgebied één bewijsnummer verstuurd Hiervoor wordt
f 6,50 m rekening gebracht

TAAK: het administratief ondersteunen van het onderzoek
waarbij het tweelingbestand wordt gebruikt. Concrete taken
bestaan onder andere uit het verzenden van vragenlijsten en
het registreren en verwerken van geretourneerde vragenlijsten,
onderhouden van adresgegevens en de telefonische controle
hiervan.

BIJZONDERHEDEN: de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Een aanstelling voor 1,0 of 0,6 deel van de werktijd is
bespreekbaar.

(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan

Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit.

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven:

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

Eén attentie per klant en alleen geldig op zondazg 10 dei ember

SALARIS: afhankelijk van de opleiding en ervaring maximaal
ƒ3.961,- bruto per maand (salarisschaal 4), bij volledige werktijd. Bij een volledig dienstverband beschikt u jaarlijks over
minimaal 43 verlofdagen.
INFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door
mevrouw drs. Th.M. Stroet, datamanager, tel. 020-444 8827.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer 2542.2000388 linksboven op brief en envelop,
binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te
richten aan de Vrije Universiteit, mevrouw drs. D. Schinkelshoek, directeur bedrijfsvoering Faculteit der Psychologie en
Pedagpgiek, Van der Bpechorststraat 1,1081 BT Amsterdam.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op
prijs gesteld.

Alle prijzen excl. 17,5 % BTW.

Op zondag 10 december bij iedere
besteding boven de f 25,00
een attentie cadeau.

FUNCTIE-EISEN: havo/mbo-niveau, administratieve ervaring,
kennis van Windows, zelfstandig en accuraat. Ervaring met
telefonische interviews strekt tot aanbeveling.

Omdat u niet zonder kunt!

Zandvoorts
ilMieuwsblad
Ook verkrijgbaar bij:

Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
{Ook voor reacties met bnefnummer)
of afgeven bij.
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing m dezelfde week

Vomar
Circus Zandvoort
Weekmedia
Bruna Balkenende
Sig. magazijn Lissenberg
Firma Veldwijk
Shellstation Geerhng
AKO
Firma P. Klein
BP Lehman bv
Firma T. Goossens
Restauratie 'Het Station'
Grand Dorado Supermarkt
Tabakkiosk De Vonk

Algemeen
Hotel in Zandvoort-Centrum zoekt
voor 2 ochtenden per week (min.)

een zelfstandige hulp
prettige werksfeer, goede beloning. Tel.: 023 - 5714 674.

Personeel gevraagd
Administratief/kantoorpersoneel

HET
MUZIEKTHEATER
Het Muziektheater met als bespelers De Nederlandse Opera,
Het Nationale Ballet en Gastprogrammering zoekt voor de
Centrale afdeling Financiën een

medewerker
salarisadministratie (m/v)
(30 uur per week)
De salarisadministratie van Het Muziektheater verzorgt de
salaris- en honorariumadministratie van De Nederlandse Opera, Het Nationale Ballet en Het Muziektheater.
De medewerker salarisadministratie is verantwoordelijk voor:
*Het controleren en in het personeelsinformatiesysteem
invoeren van door P&O aangeleverde mutaties voor vast en
los personeel.
* Het controleren en verwerken van overwerkbriefjes, séjoursopgaven e.d.
* Het controleren van de salarisoutput en het maken van betalingsvoorstellen.
* Het opstellen van de salarisjournaalposten.
* Het verzorgen van de aangiftes voor de belastingdienst, het
Gak en het pensioenfonds.
* Het opstellen van het standenregister en het maken
van aansluitingen tussen de salarisadministratie en de
boekhouding.
Wij verwachten van de kandidaat:
* Havchopleiding
* Praktijkdiploma boekhouden en Praktijkdiploma loonadministratie
* Kennis van Excel
* Enige relevante ervaring
Het salaris voor dit 80%- dienstverband bedraagt minimaal
ƒ2519,- en maximaal ƒ3884,- bruto per maand.
Schriftelijke sollicitaties kunt u vóór 15 december richten aan
de afdeling Personeel & Organisatie van Het Muziektheater,
Waterlooplein 22,1011 PG Amsterdam.
Verdere inlichtingen kunt u inwinnen bij de salarisadministrateur, de heer W. Groothuijzen (020 - 5518368).

Ons onderwijscentrum
op een breed
terrein ondersteunen.
Secretaresse Het opleidingscentrum VU medisch
centrum verzorgt onder meer de verpleegkundige vervolg
opleidingen. Voor deze sectie zoeken wij een enthousiaste

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel
Hotel in Zandvoort-Centrum zoekt
voor 2 ochtenden per week (min.)

een zelfstandige hulp
prettige werksfeer, goede beloning. Tel.: 023 - 5714 674.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naarde mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
OPROEP SERVICE- '
MEDEWERKER MA/
Ongeveer 4x 12 dagen per
jaar. Zelfstandig en praktisch
ingesteld. Verzorgen van folderrekken in Amsterdam.
Beperkte, gelijkvloerse ppslagruimte en auto vereist.
Voor informatie: Holland Merchandising Groep. Antwoordnummer 2312, 6800 VP
ARNHEM Tel.: 026-323 05 73
of fax: 026-327 13 01.
Snel een Micro-advertentie
opgeven? Bel 020-5626271
of fax uw tekst naar 0206656321.

Cosmeticabedr. zoekt voor
haar nieuwe vestiging in Ned.
cpnsulentes/schoonheidsspecialistes. Bel voor meer info:
020-6343490 / 06-24293660.
Leuke BIJVERDIENSTEN, tot
ƒ315 p/dag! De Bijbanenlijn
0900-520.5201 (.1,5gpm)of
postb. 4016, 3006 AA R'dam
Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ245,- p./dag!
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)
of pb. 4016, 3006 AA R'dam

Oppas en au-pair

Gezocht huish. hulp, bij
particulieren thuis, overal in 't
land. 1-4x 3 uur/week a /18/u. Gezocht: betrouwb. gastouders of kinderoppas. Voor
Bel 0900-7700077
overal in t land. Goede ver(byz. tarief) 24 u/d.
diensten per kind/uur. Bel de
OPPASCENTRALE (24u/d)
Personeel
0900-7700077 (byz. tarief).
AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
KINDEROPPAS / GASTOUbel voor info: 0297-522044.
DER NODIG? Betaalbaar en
betrouwbaar, bel de OPPASCENTRALE (24u/d)
Wilt u reageren op een ad0900-7701077 (byz. tarief).
vertentie onder nummer, zend
uw brief dan aan: Micro's
Weekmedia, Postbus 156,
HUISH. HULP NODIG?
1000 AD Amsterdam.
Overal in t land ƒ18,-/u
De inzendtermijn bedraagt
Bel de thuiszorglijn (24u/d)
maximaal 8 weken na plaat0900-7701077 (byz. tarief).
sing. Uw reactie dient verstuurd te worden m een envelop met in de linkerbovenhoek vermelding van het
briefnummer.

documenten, notuleren van vergaderingen en afwikkelen van
correspondentie. Daarnaast pas je onderwijsmateriaal aan,

diploma, bij voorkeur een secretaresse-opleiding en kennis
van WP en Word. Je beheerst het Nederlands perfect en bent
accuraat, flexibel, zelfstandig en collegiaal. Verder heb je affiniteit met onderwijs en werk je klantgericht. Het is in principe

FABRIEKSWINKELS

kunnen de auto hier gratis parkeren.
Voor meer informatie: mevrouw A. van Eil, hoofd sectie ver
pleegkundige opleidingen, tel. (020) 444 42 35 of mevrouw
H. Kersten, clustercoördinator, tel. (020) 444 42 39. Je schrille
lijke sollicitatie met c.v. stuur of mail je binnen twee weken naa
Carla Noom. Graag met vermelding
brief en envelop of als onderwerp
van je e-mail.

VU V? medisch centrum

VU medisch centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. E-mail
c.noom@azvu.nl Voor meer informatie: www.vumc.nl Het VU
medisch centrum is de nieuwe naam voor het VU ziekenhuis en de
faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit samen

VU medisch centrum. Kom verder

Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd. Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en
het initiatief van iedere
medewerker.

17" 19 15 30 26 40 ,

MTLJOENENBINGO
:; 30 NOVEMBER
J 1 6 b l : 0 3 38 13,23 06
'

'

•

*

f

-

"•

15 t/m 22
i " Als u met het 15e getal
• w» kaart volmaakt, wint u
' i _ ^< l MILJOEN!
i f43 EEN MILJOEN GULDEN ^
;TlO™™ YsQOiqqÓ,- •
IZS

ƒ 4ÓO.OÖO,-

> UÏ

ƒ 3OO.OOO,-

jlTz""
08

' ƒ 2qq.qóo,""""/"ïoo.pqo,- ,
fèo.ooo,- ,
*"*"ƒ 25^000,-

09 05 j 36*45/32 42

Kiezen of
Delen
Iftjk 14 december
RTL4,21.00uur en win

Prachtige
verrassingsprijzen
Meer informatie:
www.sponsorloterij.nl
Ledenservice:
0900-3001400 (35 cpm)

I
11
I

Ook herintreders zijn van harte welkom! Ons mwerkprogramma zorgt er voor dat u snel thuis raakt in uw functie.
Bent u gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan bel dan
snel naar onze afdeling personeelszaken 023 - 521 34 21
(of e-mail: mfo@zorgbalansthuiszorg.nl).

Q l lot

Bij elk lot
voegt de
Sponsor
| X X X Loterij
Lot 2
de
drie laatste
|
X
X
X
Lot 3
cijfers toe.
i Ik machtig de Sponsor Loterij hierbij tot wederopzegging om per lotnummer
J de inleg van ƒ l O - voor elke trekking (13 keer per laar) van onderstaande
• rekening af te schrijven
l Deelname houdt m aanvaarding van het reglement op aamraag
i verkrijgbaar, tel 0900-3001400 (35 cpm) o//op \\mvsponsorloteni nl
\ De loterij is goedgekeurd door de St-iatssecretai is van Justitie onder
l nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997
de heer

Medewerkers huishoudelijke
verzorging

Voor alle functies geldt dat de CAO Thuiszorg van toepassing
is. Daarnaast bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals vergoeding voor kinderopvang en een aantrekkelijk
fietsenplan.

Bepaal uw eigen lotnummer:
Lot l

Wij bieden een goed betaalde functie (ƒ 3.813,- per maand,
uitgroei tot ƒ 4.019,- per maand behoort tot de mogelijkheden)
met veel variatie, mogelijkheden om uzelf te ontplooien en werktijden op maat.
Wij zoeken collega's voor de ochtend-, avond- of weekenddienst.
Onze avonddiensten starten om 19.00 uur en kunnen daardoor
aantrekkelijk zijn voor verzorgenden met kinderen. Wij werken
met een rooster per vier weken; daarbij kunt u vast worden
ingeroosterd, dan wel op oproepbasis werken.
Wij vragen ervaring m een verzorgende functie en een opleiding
als bejaardenhelpende, verzorgende dan wel ziekenverzorgende.
Heeft u uw opleiding m de verzorging niet geheel afgerond, dan
bieden wi] u de mogelijkheid een passende opleiding of
bijscholing te volgen.

Persoonsalarmering is een hulpaanbod voor iedereen die zich
angstig, onzeker of onveilig voelt op grond van medische en/of
sociale omstandigheden.
Bij de alarmeringsdienst wordt gewerkt met een rooster (zeven
aaneengesloten dagen van 24 uur waarin één medewerker
oproepbaar is). De vergoeding bedraagt per dag 3 uur (21 uur
per week) voor het bereikbaar zijn en beschikbaar zijn ten
behoeve van de alarmering. BIJ feitelijke inzetbaarheid wordt de
gewerkte tijd uitbetaald, naast de garantie-uren. Tijdens de
dienst staat de medewerker een auto ter beschikking.
Wij vragen een relevante opleiding (bij voorkeur m het bezit zijn
van een EHBO-diploma) en aantoonbare ervaring m de
verzorging of verpleging; u moet zelfstandig beslissingen
kunnen nemen en stressbestendig zijn.

| [f J 3.9 ik wil kans maken op alle prijzen m de maandelijkse trekI kingen van de Sponsor Loterij plus tienduizenden prijzen in
: de wekelijkse MiljoenenBingo. Dus ik bestel:
Q 2 loten

Medewerkers verzorging

Medewerkers
alarmeringsdienst

i ~_

Q 3 loten

garanderen?
Als medewerker bij ZorgBalans Thuiszorg zorgt u ervoor dat
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Wij zoeken collega's voor verschillende functies voor onze
teams m Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.

Wij bieden een goed betaalde functie (maximaal ƒ 2.744,30 per
maand bij een 30-urige werkweek) met veel variatie en
mogelijkheden om uzelf te ontplooien. Verder een opleiding op
onze kosten en werktijden op maat. Doorgroei naar een verzorgende functie behoort tot de mogelijkheden.
Wij vragen ervaring m huishoudelijk werk en een dienstverlenende en collegiale instelling.

\;!£ WIL

m

[x x x

ZorgBalans Thuiszorg
heeft het Keurmerk
Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging
voor Thuiszorg.

ZorgBalans

Thuiszorg
Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet: www.zorgbalansthuiszorg.nl
E-mail: info@zorgbalansthuiszorg.nl

D mevrouw

Naam:.

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
pockel *combi latex
damast latex 16 cm
99,105,110,115,155,165,180,190,200,:
230;255,-

160,165,175,7
185,225,245,265,270,305,350,390,-

295,309,319,-

339,- 415,359,- 435,-:
379,- ;445,-:

319,- . 399,"'465,-

399,-

539,- 545,-

429,- 539,- 605,459,-, 579,- 645,489,- 599,- 665,-

549,-

679,- 765,-

599,-.
679,-

749,- 875,799,- 985,-

SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD
POLYETHERMATRASS635

van vacaturenummer 2000.274 op

Met getal 23 t/m 34 (van
links naar rechts) een volle
Bingokaart? U wint prijzen
van ƒ 10.000,-tot ƒ5,-

Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden. Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt. Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening.

Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor onze cliënten te

De enige echte Amsterdamse

een fulltime functie (36 uur per week). Het opleidingscentrum
is gevestigd aan de Laan van Kranenburg 7, autobezitters

LOTERIJ J

1

zaamheden zoals het verwerken van de post, archiveren van

plan je mede de opleidingen. We vragen een MAVO/HAVO-

NEDERIANDSE

aangeboden

secretaresse. Je verricht alle voorkomende secretariële werk-

verzorg je de aanmelding en inschrijving van cursisten en

Celsiusstraat 192
Gasthuisplein 5
Gasthuisplein 12
Grote Krocht 18
Haltestraat 9
Haltestraat 22
Hogeweg 2
Kerkplein 11
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 4
Pasteurstraat 2
Stationplsein 6
Vondellaan 60
Vondellaan 1A

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder m de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg- en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van
ZorgBalans Groep.

90X200X16

van f 185,-voor f98,Papaverweg 17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6324959
Postjesweg87
Amsterdam-West Tel. 020-6186088
lnsullndeweg'509
Amsterdam-Oost Tel. 020-6937355
Van Woustraat 96
Amsterdam-Zuid Tel. 020-4703049
Compressorstraat 23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
Van Woustraat donderdagj<oopa vond
ww/w.pmk.nl

DE CONTACTLIJN

Adres:. .
l
l Postcode:
l
Plaats:..
l
l (Post)banknummer
I
| Bel mij bij een prijs
• boven ƒ 10000.- tel

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een seneuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

Geboortedatum (dag-maand-jaar)
l
l
Datum:.
l
| Handtekening:
l
l

]
f

NEDERLANDSE

* LOTERIJ
WWW.SPONSORLOTERIJ.NL

' Bon opsturen (zander postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
l Antwoordnummer 875,1100VG Amsterdam.

Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken aulomatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputcr. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. fl.OOgpm)
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Willeke Alberti overhandigt de cheque van 27.500 gulden aan Ron Korevaar, directeur Emma TV. In het
midden Rob Steenbergen, directeur Het Parool/Weekmedia.
De SKODA FELICIA is gewonnen door:

De winnaars Krijgen
schriftelijk bericht over
hun gewonnen prijs.
Over de uitslag van deze
prijsvraag Ican niet
gecorrespondeerd worden.

Mevr. J.E. Kortbeek - Hallie, lotnummer 26.10.37-027
Singel 320
1016 AE Amsterdam
Tel. 020-6238125

De diamanten hanger is gewonnen door:
Mevr. J. van Leeuwen- Eikel
Mevr. M. Reemer van Haarlem

lotnummer 12.09.69-035
lotnummer 09.08.29-036

De prachtige ring is gewonnen door:
Mevr. B. Kruizinga
Mevr. Stempels
Mevr. LM. Weppner

lotnummer 19.19.19-001
lotnummer 82.27.31-001
lotnummer 55.74.80-001

De ketting met naam is gewonnen door:
Dhr. KM. Schiphorst
Mevr. M. Reemer van Haarlem
Fashion Bouman VOF
Mevr. E.M. van Strien-Huijbregsen
Mevr. H.E.M. Kerling

lotnummer 18.07.53-054
lotnummer 11.09.37-033
lotnummer 30.09.54-043
lotnummer 40.37.68-001
lotnummer 10.09.13-018

EMMA TV BEDANKT U!
Emma TV is al sinds 1981 het televisiestation van het Emma
Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam. Emma TV verzorgt wekelijks
voor, door en samen met de kinderen live televisie-uitzendingen vanuit
een kleine studio in het AMC. Alleen dankzij giften kan Emma TV
bestaan en kan apparatuur vervangen worden om de programma's vóór
en dóór de .kinderen te blijven maken.
Van elk lot van 10 gulden dat tijdens de prijsvraag is binnengekomen
gaat maandelijks 5 gulden naar Emma TV. Sponsor mee voor alle goede
doelen van de Nederlandse Sponsor Loterij: kijk elders in deze krant voor
de aanmeldingsbon. Vul hem in, stuur hem op en pak meteen uw kans
op elke week l miljoen gulden in MiljoenenBingo. ,
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Ondernemers Vereniging Zandvoort
Adres: Burg. Engelbertsstraat 30
2042 KN Zandvoort
Tel.: 023-5739278 / Fax: 023-5739266
Mobiel: 06-20417776

mfor

* beveiligingsinstallaties
* camerabewakingssystemen
* brandmeldinstallaties
* elektrotechnische werkzaamheden

u Nieuwsblad
Let op onze gezellige

KERST
PUZZEL

DECEMBERMfiANDAKTIE

OVZ

inde krant vanisdecember

Ondernemers Vereniging Zandvoort
PRIJSWINNAARS DECEMBERMAANDAKTIE 2e trekking
d.d. 2 december 2000

De Carpentier collectie Badkamers en Keukens baseert
zich pptopmerken. Dat betekent aansprekend desïgn,,
moderne technieken en hoogwaardige kwaliteit.
Er is zoveel keuze in modellen en uitvoeringen-dat .
iedere individuele smaak aan bod komt. Bovendien , •
geeft het enorme aanbod aan wand- en vloertegels
een extra persoonlijk accent aan uw nieuwe keuken of
badkamer. Tegelvloeren in woon- en living'vertrekken ,
vragen om eeri specifiek assortiment. waarbij
Carpentier zonder overdrijven een schitterende assortiment heeft die alleen al de moeite waard is om naar
onze showroom te komen.
Voeg daarbij de bekende Carpentier service en garantie en u begrijpt: Het 'complete wonen' begint bij

Carpentier
I A A L S M E E R
KEUKENS-BADKAMERS-TEGELS
Oosteinderweg 91, 1432 AC Aalsmeer
telefoon (0297) 32 20 00, fax (0297) 38 32 82

'Carpentïer!

Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.30 uur

'

Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
• Zondag's gesloten

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

Prijs beschikbaar gesteld door
Naam winnaar/winnares
Fam. Kras, Kromboomsveld 48
Albert Heijn
Th. v.d. Heiligenberg, Haarlemmerstr. 16
Bloemenhuis Bluijs
Bruna Balkanende
J. v.d. Lee, Brugstraat 9
!
R. Charadi, Lorentzstraat 479
C'est Bon
Café Koper
A. v. Cuylenborg, Haltestraat 71
J. v.d. Lee, Brugstraat 9
Chateaubriand
Combi Menno Gorter
P. A. Ducker, Diaconiehuisstraat 10
Daniel Groente en Fruit
A. J. v.d. Moolen, P. de Blockstraat 36
De Broissois
Fam. Botman, Witte Veld 31
De Kaashoek
Fam. Botman, Witte Veld 31
De Zandyoortse Apotheek
Bas Kaligis, Beinsdorp
Dobey dierspeciaalzaak
P. Veldman, Zandvoortselaan 165
M. A. Vosee, van Lennepweg 85-z
Drugstore de Gaper
Gall & Gall
C. de Rooy, Zeestraat 22-09
HEMA Zandvoort
G. Mogelin, W. Draijerstraat 6
Ijzerhandel Zantvoort
J. T. 0. Johansson, B.v. Alphenstr. 61-11
Blokker
P. Sandbergen, Haarlemmerstraat 18
Fam. De Rooy, Zeestraat 22-09
De Trompwinkel
L Porton, Boul. P. Loot 29
Head Signs
J. D. Visser, Haarlemmerstraat 13 c
Parf. Moerenburg
Radio Stiphout
C. M. Bajart, De Favaugeplein 37 hs
Rosarito
E. l. v.d. Stam, Wilhelminaweg 15
A. Kamperman, Lijsterstraat 2/38
Sigarenm. Veldwijk
Sigarenm. Lissenberg
E. Harisma, Tj. Hiddestraat 21
J. Koper, Dr. Mezgerstraat 96
Singer Naaimachines
Slagerij Vreeburg
T. Nieland, van Lennepweg 2/02
F. v.d. Ploeg, Boerlagestraat 20
The Music Store
Bakkerij Paap
L. Hellingman, Sophiaweg 57
Modemagasin van Dam
S. v.d. Bos, TreubstraatlO
A. J. Kras, Stationsplein 15/14
Versteege rijwielshop
Intertoys
Fam. Walthe, Aerdenhout
Souvenirshop Jaqueline
M. Schraal, Diaconiehuisstraat 16
Volgende trekking 16 december a.s.
tijdens de ZFM radio uitzending
"Goedemorgen Zandvoort"

7ste prijs
EEN DINERBON VOOR 2 PERSONEN T.W.V. ƒ 100,beschikbaar gesteld door:
Mollie & Co, Haltestraat 75
Zandvoort

Troostprijzen
5 ZAKKEN MET 11 HEERLIJKE OLIEBOLLEN wordt u

aangeboden door Gebakskraam van Harrie Faase
op het Raadhuisplein
OVZ biedt u op zaterdag 23 december een
KERSTPRESENTJE aan, dit mede gesponsord door

Drukkerij v. Petegem

OVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort
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Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit geen origineele getuigschriften bij uw sollicitatie. Soms
komen ze niet terug,En dat terwijl heel veel boekhandels voor een
paar dubbeltjes uw getuigschrift kopieeren.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Moeizame zege
zaalvoetballers
ZANDVOORT - Na de
schitterende
overwinning
van vorige week, behaalde
het zaalvoetbalteam van SV
Zandvoort nu een moeizame
7-6 overwinning op Van
Buuren Boys. Dit team staat
in de onderste regionen maar
was technisch beter en verdiende meer.

Handbalteams van ZVM laten het afweten

ZANDVOORT - Voor de
ZVM-Rabobank
handbalteams was zondag de tegenstand te groot om tot positieve uitslagen te komen. De
vrouwen verloren kansloos
met 6-21 van Monnickendam
en de mannen vochten een
spannend duel uit met VOS,
doch gingen met 19-20 ten
Vorige week liet SV Zand- onder.
voort zien waartoe het in staat
is toen koploper Dug Out werd
afgetroefd. Tegen het op paTegen het eveneens nog
pier veel zwakkere Van Buuren puntloze Monnickendam hebBoys zou het een makkie wor- ben de Zandvoortse handbalden. De toeschouwers en het sters er weinig van gebrouwen.
ZandBoortse team kwamen Het team van coach Geert
bedrogen uit en pas in de laat- Dijkstra speelde beneden niste minuut werd de beslissing veau en was vanaf het begin
geforceerd.
kansloos. Bij balbezit was er
Voor het zover was had geen beweging by ZVM-Rabo.
coach Toon van den Hoogen „Aanvallend waren we te stade nodige peentjes gezweten. tisch," vond een berustende
Zijn manschappen namen het coach Geert Dijkstra. „De pasveel te gemakkelijk op tegen ses waren slecht en we zijn niet
Van Buuren Boys. De bezoe- in de wedstrijd geweest."
kers bleken meer in hun mars
Bij het rustsignaal was de
te hebben dan dat de plek op wedstrijd al beslist. Monnicde ranglijst deed vermoeden. kendam scoorde geregeld en
Met technisch goed verzorgd bouwde een 3-10 voorsprong
zaalvoetbal werd SV Zand- op. Zandvoorts balverlies was
voort in toom gehouden. Een de oorzaak van snelle break
verrassende nederlaag leek outs van Monnickendam en de
niet onmogelijk.
score vloog omhoog. Ook in de
Bij de doelwisseling keek tweede helft was het krachtsZandvoort tegen een 2-4 ach- verschil te groot om van een
terstand aan. In die tweede wedstrijd te spreken. In deze
helft ondergjLng het spelbeeld sportieve wedstrijd kon ZVM
geen wijziging. Van Buuren aanvallend geen vuist maken.
Boys bleef de beter voetballen- Ook defensief was het niet
de ploeg en Zandvoort vocht best. Er vielen gaten in de vertegen zichzelf. Omdat het niet dediging en Monnickendam
lukte vielen er wat irritaties te scoorde er lustig op los, 6-21.
bespeuren in het Zandvoortse De zes Zandvoortse doelpunteam. Met nog een paar minu- ten kwamen op naam van Luten op de klok keek Zandvoort cienne Paap die tweemaal
tegen een 5-6 achterstand aan. scoorde en Charissa Koning,
Met de moed der wanhoop Cora Lemstra, Daphina van
trokken de badgasten ten aan- Rhee en Wendy Vastenhouw,
val. Het geluk lachte hen toe die eenmaal een doelpunt liewant eerst werd de gelijkma- ten aantekenen.
ker geforceerd en tenslotte
„Slechte passing is funest,"
was het Robin Castien die uit ging Dykstra verder. „Het is
een vrije trap alsnog de niet een jong team en constant
verdiende winnende treffer moet je zeggen wat er moet
scoorde. Remco Romday werd gebeuren. Je bent constant
in deze partij met drie dqel- met coaching bezig en toch
punt topscorer. Robin Castien lukt het niet. ledere week krijg
en Jordy Heidebrink zorgden je op je donder en dat is niet
voor twee treffers.
leuk. Belangrijk is het wel dat
„We verdiende de overwin- het gezellig blijft, geen gezeur
ning niet, omdat de tegenpar- en geen fysiek tegenspel. Het
tij voetbaltechnisch beter moet leuk blijven. We probewas," stelde coach Toon van ren dit jaar een basis neer te
den Hoogen. „Er was te veel zetten en hopen dat het daarsprake van onderschatting en
daarom werd het, van onze
kant, een slechte wedstrijd. In
de slotfase werd er wel voor
geknokt, maar best was het
niet. De drie punten zijn binnen, maar deze wedstrijd moeten we maar snel vergeten. Ik
ben echter voor het overige
niet ontevreden. We staan er
prachtig voor en dat had ik
voor het begin van de competitie nooit gedacht."

Niet de traditionele Paasraces vormen de opening van het
autosportseizoen, maar een
nieuw evenement, de 'Nieuwjaarsrace' op zondag 7 januari
2001. De 'Nieuwjaarsrace' is
een geheel nieuwe 4-uursrace
voor toerwagens en is een gezamenlijk initiatief van de
Stichting Dutch National Racing Team en het Circuit Park
Zandvoort.
Inschrijving staat open voor
alle bekende toerwagens uit
huidige en voormalige merkencups, BMW Compacts en Seat
Tdi's uit de zomeravond competitie en alle overige toerwagens, mits zij voldoen aan de
maximaal toegestane geluidsproductie van 88 dB (A). De
klasse indeling luidt: -1600cc, 2000 cc, +2000cc, Diesel en
Donkervoort.

De Zandvoortse handbalsters waren kansloos tegen Monnickendam

na gaat lukken."
De Zandvoortse mannen leden de eerste nederlaag van
dit seizoen. Tegen het ook nog
ongeslagen VOS werd het uiteindelijk een fanatieke en stevig pot handbal. In de begirifase ging het er echter rustig aan
toe tussen deze twee zeer geroutineerde teams. VOS nam
constant een voorsprong,
maar ZVM-Rabobank sloeg
echter telkens terug. In de eer-

ste helft bleven de Zandvoorters op gelijke hoogte door
slimme doelpunten van Menno
Trouw en doelpunten van
doorzetter Kees Schaap.
Met nog drie minuten op de
klok leek ZVM-Rabo de rust in
te gaan met een duidelijk 7-10
achterstand. De Zandvoprters
persten er een slotoffensief uit
en door mooie doelpunten yan
Trouw, Schaap en Jan Draijer
ging de rust in met een 10-10

Foto: Chris Schotanus

stand. In die slotminuten raakten de gemoederen wat verhit
en moest coach Ed Spruit alle
zeilen bijzetten om de rust in
zijn team terug te krijgen.
Dat leek te gaan lukken want
de tweede helft was amper begonnen of ZVM stond op een
11-10 voorsprong. Nu was het
Erwin Spruit die enige aardige
trucjes liet zien en scoorde.
Tot aan 14-15 wist ZVM-Rabo
stand te houden. De conditie

ging een woordje meespreken
en VOS sloeg toe door uit te
lopen naar 17-20. In de keiharde slotfase, waarin de scheidsrechter het niet meer kon bybenen, brachten Mark Mqlanus en Jan Draijer de spanning
nog wel terug doch de tijd was
te kort om in de 19-20 stand
verandering te brengen.
De Zandvoortse scores waren van: Kees Schaap 6, Menno Trouw 4, Jan Draijer 3,

ZANDVOORT - Door een
stevige 71-50 overwinning op
HOC hebben de basketbalIers van The Lions zich een
vaste plek in de middenmoot
verworven. De basketbalsters hebben het moeilijk en
bogen het hoofd voor het reserveteam van Hoofddorp,
38-46.

Eindelijk boekte SV Zandvoort weer eens een overwinning

score het dubbele kunnen en
moeten zijn. Maar dat het vertoonde spel veel beter was dan
de laatste weken stemde de
begeleiding en spelers tot tevredenheid. „Hoofddorp was
niet slecht, maar wij speelden
een hele sterke partij," aldus
Joop Paap.
Zandvoort begon sterk aan
deze wedstrijd op het goed bespeelbare veld aan de Duintjesveldweg. Na ruim tien minuten was het al raak. Met een
strakke schuiver opende de
zeer actieve Dimitri Bliüjs de
score, 1-0. De gastheren probeerden meteen door te drukken en Berry Buitcnhek had de
tweede treffer op zijn schoen.
Echter de bal ging rakelings
langs de doelpaal.
Het zat Buitenhek niet mee
want even later stifte hij de bal
over de doelman heen maar
ook over het doel. Een inzet
van Edwin Ariesen leverde ook
al niets op. Toch bleef Zandvoort de strijd beheersen. De
defensie gaf de aanvallers van

Hoofddorp weinig of geen
ruimte en op het middenveld
werden de aanvallen opgezet.
De Zandvoorters toonden een
goede werklust en door veel
beweging in het team werd de
defensie van Hoofddorp voor
grote problemen gesteld. Bij
afwezigheid van schutter Rpbin Castien vervulde nu Edwin
Ariesen een doelgerichte taak.
Ariesen knalde vlak voor de
rust de bal uit een toegekende
vrije trap in de benedenhoek,
2-0. De tweede helft was koud
begonnen of de stand werd opgevoerd naar 3-0. Opnieuw bewees Ariesen zijn waarde voor
het Zandvoortse team. Uit een
vrijwel onmogeüjke positie, op
de achterUjn, krulde de Zandvoorter de bal prachtig in het
doel.
De strijd was gestreden en
Zandvoort freewheelde naar
het einde. Het tempo zakte
wel, doch Hoofddorp kon geen
vuist maken tegen de hechte
defensie. Nadat Zandvoort
meerdere kansen had laten lig-

strijd aangaat en het is de bedoeling dat we in de top eindigen. Dat kan best."
De Zandvoortse basketbalsters zitten duidelijk in een
moeilijke fase van de competitie. Na een vlotte start van dit
seizoen kampen de Zandvoortse speelsters met vormverlies
en ook tegen Hoofddorp 2 zat
het er niet in. In het begin van
de wedstrijd zag het er zeker
niet verkeerd uit. Met aardig
basketbal werden de punten
gescoord en na tien minuten
leidde Lions zelfs met 15-7.
De ploeg van coach Peter
Bos probeerde het goede spel
vast te houden maar een fel
spelend Hoofddorp kwam terug. Door slechte passes leed
Lions heel veel balverlies en
Hoofddorp profiteerde daar
vakkundig van door menig
punt te scoren. Lions scoorde
te weinig en bij de rust had
Hoofddorp de achterstand
omgezet in een 22-24 voorsprong.
In de tweede helft kwam
Lions kracht te kort onder het
bord en ook werden opnieuw
een aantal strafballen gemist.
Na een kwartier spelen was er
nog van alles mogelijk bij een
34-38 achterstand. De Zandvoortse vrouwen slaagden er
echter niet in het spel te dikteren en Hoofddorp bouwde de
voorsprong verder uit. Ondanks time-outs en aanwijzingen van coach Bos lukte het
niet meer en moest Lions genoegen nemen met een 38-46
nederlaag.
„Het is hartstikke jammer
dat we deze wedstrijd verloren, want dat was niet nodig,"
stelde Peter Bos. „We zitten in
een neerwaartse spiraal en die
moeten we stoppen om niet
verder weg te zakken. Zijn we
niet compleet, zoals in deze
wedstrijd, dan wordt het moeilijk. Gelukkig zijn we zaterdag
weer compleet. Het gaat op
het ogenblik een beetje minder
maar ik hoop dat we de volgende wedstrijden weer gaan winnen."

In de eerste helft had Lions
de nodige moeite met HOC.
Dat kwam niet door het sterke
spel van HOC, maar door de
Zandvoortse missers. Veel layups werden gemist en pok het
schot was lang niet zuiver genoeg om de tegenstander meteen uit te schakelen. Daardoor
bleef HOC langer in de wedstrijd dan eigenlijk noodzakelijk was. Het was louter te danken aan de driepunters van
Robert Draijer en aan de power en het doorzettingsvermogen van Ron van der Mije, dat
Lions met een lichte voorsprong ging rusten, 37-35.
In de tweede helft raakte
Lions op toeren en was het
snel gedaan met de tegenstand van HOC. De betere
techniek van de Zandvoorters
kwam nu tot uitdrukking en
door veel snelheid te maken
was de wedstrijd in korte tijd
beslist. Lions speelde doelgerichter en scoorde er lustig op
los. Defensief zat het stevig in
elkaar, de rebounds werden
meestal een prooi voor Lions
en HOC was een geslagen
ploeg. In de slotfase temporiseerde Lions het spel waardoor HOC de schade beperkt
wist te houden tot 71-50.
„In de eerste helft ging er
veel mis," vond begeleider
Foto: Chris Schotanus Fred Visser. „We misten veel,'
maar gelukkig werd het recht
getrokken in de tweede helft.
Toen gingen we echt ballen en
kenden we geen problemen
meer met de tegenpartij. Het
werd een mooie overwinning
gen zorgde Dennis Keuning waardoor we lekker meedraaimet een afstandsschot voor 4- en in deze klasse. Het is een
0. Zandvoort vond het wel ge- leuk team dat elke week de
noeg waardoor Hoofddorp tot
een paar aanvallen kon komen.
Uit een daarvan scoorde de
gastheren verrassend tegen, 41.
Mark van den Berg (TZB) 12X
In de slotfase hield Zandvoort de bal goed in de ploeg
en kwam niet meer in de problemen. Met een paar snelle
counters creëerde Zandvoort
kansen op een vijfde treffer.
(SV Zandvoort-zat.)
11X
Door te gehaast om te sprin- Robin Castien
(SV Zandvoort-jun.)
11X
gen met de kansen werd een Sven van Nes
grotere zege misgelopen. De
(TZB)
10X
Riek
de
Haan
stand onderging derhalve geen
(SV Zandvoort-jun.)
Avi Ovadia
7X
wijziging meer.
„Het was een fris partijtje
voetbal," meende begeleider
Joop Paap. „We misten wel Een geweldige regenbui in de nacht van zaterdag op zondag zorgde
kansen maar het was positief er voor dat TZB en het zondagtcam van Zandvoort wederom niet in
dat we veel kansen gecre*erd actie kwamen. Het zatcrdagvoetbal ging wel door en zowel Zandhebben. Het werd overigens voort als de jeugd van deze club scoorden viermaal. Sven van Nes
wel weer eens tijd dat er leuk voegde een doelpunt aan zijn totaal toe en deelt nu de tweede plaats
voetbal te zien was. Ik hoop met Robin Castien op slechts een doelpunt achterstand op Mark van
dat we zaterdag in Hillegom den Berg. Edwin Ariesen maakte twee fraaie doelpunten voor S V
tegen SIZO deze lijn kunnen Zandvoort maar met een totaal van vier treffers staat hij nog op
grote achterstand.
door trekken."

Dik verdiende winst Zandvoort
Ondanks de vele afkeuringen bleef het Zandvoortse
team de laatste weken toch in
actie. Enige nuttige oefenwedstrijden werden gespeeld en er
stond een wedstrijd om de HDcup tegen Stormvogels op het
programma. Die wedstrijden
gingen allen verloren maar het
was toch goed dat Zandvoort
bezig was, hetgeen zich uitbetaalde in een prima partij tegen Hoofddorp.
Het spel van Zandvoort was
de moeite waard bekeken te
worden. Door de snelle en goede combinaties kreeg Zandvoort vele kansen en had de

Mark Molanus 3, Erwin Spruit
3. „Het was een stevig pot,"
stelde coach Ed Spruit na afloop „Je moet de beslissingen
van de scheidsrechter accepteren, maar bij zulke wedstrijden moet je twee scheidsrechters hebben. Dit z\j fysiek sterke ploegen, die op het randje
spelen. Jammer dat we het net
niet gered hebben, maar we
hebben er keihard voor geknokt."

The Lions trakteert
HOC op nederlaag

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub speelden de zesde en
voorlaatste wedstrijd in de
tweede competitie van dit
seizoen. Met nog een wedstrijd te gaan hebben vele
paren uitzicht op de eindzege.

ZANDVOORT - Met een
fraaie 4-1 overwinning heeft
het zaterdagelftal van SV
Zandvoort zich enigszins
hersteld van een paar eerder
geleden nederlagen. Bovendien werd er door de Zandvoorters een goede partij
voetbal gespeeld waardoor
de overwinning dik verdiend
was.

In januari
al auto's op
Circuit Park
ZANDVOORT - De autosport op het Zandvoortse circuit kent een vroege seizoenstart in 2001 met een nieuwe
lange afstandsrace. Vroeger
dan gebruikelijk gaat in 2001
het raceseizoen op Circuit
Park Zandvoort van start.

Minimaal verschil
in bridgestrijd

In de A-lijn hadden mevrouw
Rovers en de heer Overbeek
een goede avond. Zij pakten de
eerste plaats met 63 procent..
Ook Mevrouw Molenaar en de
heer Brandse jr. waren goed op
dreef, gezien hun score van 62
procent. Met nog een wedstrijd voor de boeg is het aan
de top van de ranglijst ongemeen spannend geworden. De
heren Koning en Van der Meulen leiden nog wel, maar hun
voorsprong op nummer twee,
mevrouw Molenaar en de heer
Brandse jr., is geslonken tot 0,8
procent. Volgende week valt
de beslissing in deze tweede
cyclus.
In de B-groep deden de heren Polak en Vergeest goede
zaken door een overwinning te
behalen met 64 procent. De
dames Meijer en Mom behaalden 59 procent, hetgeen de
tweede plek betekende. Promotie naar de A-lyn is waarschijnlijk weggelegd voor de
twee degradanten uit de eerste
competitie, namelijk de heren
Polak en Vergeest en de heren
Bakker en Brandse sr., die de
eerste twee plaatsen bezetten.
De overwinning in de C-lijn
was met 65 procent voor de
dames Baard en Van uien.
Dit was zes procent meer dan
het resultaat van de dames
Lanting en Veldhuizen. De leiding is in deze klasse in handen
van de dames Eijkelboom en
De Post, gevolgd door de dames Koning en Rudolphus.
De voorlaatste wedstrijd, in
de competitie op donderdagmiddag, gaf in de A-lijn een afgetekende overwinning te zien
voor de heren Hogendoom en
Weijers. Met 63 procent bleven
zij de nummers twee en drie,
het echtpaar Peeman en de dames Kinkhouwers en De
Leeuw negen procent voor. De
dames Boon en Van der Meu'en zijn niet meer in te halen
met een voorsprong van 21
Procent op de heren Hogendoorn en Weijers.
De dames Pellerin en Rooijmans overtroffen zichzelf in de
B-lijn. Zij ontworstelden zich
met 66 procent aan de dreigende degradatie. Tweede met 65
Procent werden de dames Eijselboom en De Fost, waardoor
2lj nu de leiding in handen heboen voor de dames Bruijn en
p
luitsma.
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Topscorer

De trainingen op 7 januari
zijn tussen negen en tien uur in
de ochtend, waarna om half
twaalf de 4-uurs wedstrijd van
start gaat. De toegang tot paddoek en duinterrein is gratis.
Parkeren is mogelijk op het
terrein Restaurant Tribune
voor tien gulden per
voertuig.
Het winter Endurance Kampioenschap in 2001-2002 is en
evenement dat een vervolg is
op de succesvolle endurance
race 'Zandvoort 500', de traditionele afsluiter van het autosportseizoen op Zandvoort. Bij
voldoende animo zullen voor
het eerst in de winter van 20012002, de 'Zandvoort 500' en de
'Nieuwjaarsrace' verder worden uitgebreid met nog twee
endurance races, waarmee dan
een echt Winter Endurance
Kampioenschap ontstaat. In
landen als Engeland en Duitsland genieten dergelijke kampioenschappen grote belangstelling bij deelnemers en raceteams.
De organisatie en promotie
van de 'Nieuwjaarsrace' en het
voorgenomen Winter Endurance Kampioenschap is in
handen van de Stichting
DNRT en Circuit Park Zandvoort.

Opnieuw dikke
nederlaag voor
damesteam ZHC
ZANDVOORT - De ZHC hockeysters kwamen er ook
tegen Haarlem niet aan te
pas. Na een aardige eerste
helft werden de Zandvoortsen naar een 6-0 nederlaag
gespeeld.
In de eerste helft bood ZHC
nog wel aardig tegenspel en
bleef het bij een 1-0 achterstand. Haarlem was veel te
sterk maar miste de juiste richting. In de tweede helft was het
verweer van ZHC snel gebroken en vielen er vijf doelpunten. Haarlem vond dat nog niet
genoeg en was niet tevreden
bij deze stand. ZHC vond het
allemaal best maar de ge*rriteerde tegenstander kwam
toch niet verder dan een 6-0
overwinning.
„Ondanks de ruime voorsprong deed de tegenstander
heel vervelend en waren geenszins tevreden," aldus Danielle
van Hemert. „Wij speelden
niet best maar missen elke
week vier langdurig geblesseerde speelsters. Daarom willen we het plezier er in houden
en hebben we veel lol. Voor ons
is het geen probleem om te degraderen. Het belangrijkste
voor ons is, dat we dit seizoen
leuk afmaken en een opstap
maken naar volgend seizoen."
Stand derde klasse B: VW
11-30, Heerhugowaard 10-25,
Abcoude 9-20, Haarlem 11-20,
Alphen 10-16, Catwijck 10-16,
Hoorn 11-16, Weesp 11-10, Castricum 10-9, Noordwijk 11-1,
Zandvoort 10-0.

Standen van de
voetbalploegen
district West 2
Derde klasse KNVB zaterdag,
district West 2

DCG 10-24, DWA 10-19, SMS
10-18, Aalsmeer 9-16, Zandvoort 10-16, TurMyemspor 915, SCW 10-15, NAS 9-11,
Hoofddorp 9-9, RCH 10-7,
RKAVIC 10-6, SIZO 10,6.

Vijfde klasse KNVB zondag,
district West 2
AGB 9-23, EHS 8-17, RKAVIC
8-16, ZRC/Herenmarkt 8-14,
Nieuw-Vennep 9-13, Waterloo
8-12, Terrasvogels 8-10, Zandvoort 9-10, Sport Maroc 9-10,
Halfweg 8-5, Swift 9-5, Spaarnestad 9-3.
Zesde klasse KNVB zondag,
district West 2
TZB 7-19, Vogelenzang 9-16,
Overamstel 6-12, Sporting
Amsterdam 8-12, De Germaan
8-9, Heemstede 7-8, Toudgha
7-6, HYS 6-1.
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Banen- en opleidingenkrant van Weekmedia

Slotervaart
Slotervaart is een dynamisch verpleeghuis, volop in beweging en ontwikkeling.
Wij bieden een grote diversiteit aan zorg, zowel op somatisch als psychogeriatrisch
gebied. Te veel om op te noemen. Eigenlijk laten wij het u liever zien!!

CWS Nederland B.V. is een succesvolle dynamische onderneming, die al ca. 30 jaar gespecialiseerd is in de verhuur van sanitaire producten aan duizenden bedrijven en instellingen.
Het productenpakket bestaat o.a. uit handdoekautomaten, zeep- en toiletpapierautomaten,
dameshygiëneboxen, luchtverfrissers en schoonloopmatten. Bij de verhuur van deze producten, leggen wij sterk de nadruk op de kwaliteit van serviceverlening aan onze klanten. Voor
onze servicedepots in Nieuw Vennep en Alkmaar zijn wij op zoek naar:

Verpleeghuis Slotervaart werkt met verschillende verzorgingshuizen in AmsterdamWest intensief samen en is een van de instellingen van de Verenigde Amstelhuizen.
Heeft u talent of denkt u talent te hebben voor het verzorgende vak of voor het
'inzoomen' op de individuele wens van onze cliënt en bewoner? Dan hebben wij het
talent u een boeiende baan te bieden!!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste

assisterende»,

S e r v i c e m e d e w e r k e r s (M/V)

helpenden, verzorgenden en
verpleegkundigen m/v

Functie

Arbeidsvoorwaarden

Bent u nog niet gediplomeerd?
Dan bieden wij u de mogelijkheid een opleiding te volgen.

Het is een baan met veel afwisseling! Of je nu op
de weg zit of service verleent aan onze klanten,
niet één dag is hetzelfde! Je geniet veel vrijheid
en zelfstandigheid bij de uitvoering van je werkzaamheden die bestaan uit het ophalen en afleveren
van handdoekrollen, dameshygiëneboxen, toiletpapier en zeep. Tevens verricht je onderhoud aan
de apparatuur en voer je diverse reparaties uit.
Omdat je regelmatig terugkomt bij dezelfde
klanten, bouw je met hen een goede relatie op.

Wij bieden diverse aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals o.a. een bruto jaarsalaris van
f43.500,- (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering), een aantrekkelijke provisieregeling bovenop dit salaris, een extra onkostenvergoeding van
f 200,- netto per maand en diverse bonussen en
pensioen- en spaarregelingen. Tevens zorgen wij
er voor dat je wordt opgeleid voor het groot
rijbewijs. Deze kosten zijn voor onze rekening.
Solliciteren is héél eenvoudig!
Met slechts één telefoontje naar de afdeling
Personeelszaken word je opgenomen in de sollicitatieprocedure. Uiteraard kun je ook bellen
voor meer informatie of een brief sturen aan
onderstaand adres.

CWS Nederland B.V.
T.a.v. de heer G. Voet, Manager P & O
De Beverspijken l 6
5221 ED 's-Hertogenbosch

V/er dagen per week werken is bespreekbaar.
Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

Belangstelling?
Bel voor een afspraak (020) 346 21 n en vraag naar de heer C. Dekker of mevrouw
M. Terpstra. Voor de opleidingen kunt u vragen naar de heer F. Pieterson.
Bezoekadres: Verpleeghuis Slotervaart, Louwesweg 10,1066 EC Amsterdam.
Uw toekomstige collega's geven u graag uitgebreide informatie!
U bent van harte welkom om bij ons uw licht op te steken!
Solliciteren?
Uw schriftelijke sollicitatie, binnen tien dagen na verschijnen van deze advertentie,
sturen naar het Mobiliteitsbureau van de Verenigde Amstelhuizen, Postbus 67004,
1060 JA Amsterdam. Bij het Mobiliteitsbureau kunt u ook een sollicitatieformulier
opvragen, telefoon (020) 411 06 15, b.g.g. (020) 611 39 08.

Rina Verkaaik
020 - 562 2804
of Eric Nijssen
020 - 562 3465

Uithoornse Courant

Nieuwsblad Gaasperdam

de Ronde Vener

Buitenveldertse Courant

Zandvoorts Nieuwsblad
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POST-HBO CURSUSSEN

H o c; li s c H 0 o i. v o o R MASTER'S PROGRAMMA'S
E C O N O M I S C H E S T U D I E S & CONSULTANCY
De Hogeschool voor Economische Studies (HliS) Amsterdam verzorgt als specialist
in Hoger Economisch Onderwijs HEAO-opleidingcn in voltijd, deeltijd en duale vorm.
Bij de HES staan momenteel ca. 5800 studenten ingeschreven en er zijn 410
medewerkers.
Wij zijn niet spoed op zoek naar:

HOGESCHOOLDOCENTEN (M/V)
BEDRIJFSECONOMIE + BEDRIJFSADMINISTRATIE ± 10 ksscn met als
specialisatie financieel management
BEDRIJFSORGANISATIE ± 20 lessen
BEDRIJFSSOCIOLOGIE EN PSYCHOLOGIE ± 10 lessen
INFORMATICA± 12 lessen
WISKUNDE/STATISTIEK ± 18 lessen

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal ƒ9010,(schaal 12 cao-hbo) brulo per maand bij een volledige aanstelling. In eerste inslanüe
zijn hctvervangingsfunclies in verband melziekle.
Indien u geïnteresseerd bent in één van deze functies kunt n uw sollicitatie binnen 10 dagen
sturen naar: HES Amsterdam, Postbus 295, 1000 AG te Amsterdam, t.a.v. de neer
J. van Donkelaar (hoofd Personeelzaken) of personcelszakcn@hesasd.nl Voor inlichtingen
kunt u contact opnemen met de heer drs D. van der Veen (opleidingsmanager)ot> telefoonnummer 020 5236446. Voor deze en andere vacatures kunt u ook kijken op
ivwiv. hesasd. nl/werkenbijdehes

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Het onderzoek op deze terreinen vindt plaats in negen

(FMG)

facultaire en interfacultaire onderzoekinstituten. De FMG

verzorgt voor ruim 7.000 studenten onderwijs in de

opleidingen Politicologie, Sociologie, Culturele antropologie,

is gehuisvest in een aantal panden in het centrum van

Communicatiewetenschap,

Amsterdam, op het Roeterseiland en aan de Wibautstraat;

informatica,

Pedagogiek,

Onderwijskunde

Sociale
en

Sociaal-weten-

geografie,

Planologie,

Wetenschapsdynamica.

Het onderzoekinstituut SCO-Kohnstamm zoekt een

er werken circa 1.200 mensen. Bij de FMG zijn de volgende
vacatures.

• coördineren van de postregistratie • archiveren • verder ontwikkelen van
het gebruik van Decos (waaronder het stimuleren van nieuwe gebruikers)
• verrichten van algemene secretariële werkzaamheden.

wil je kranten bezorgen?
wil je 8,00 verdienen?

EXTRA GELD?

Psychologie,

schappelijke

Heb je op woensdagmiddag een
uurtje tijd?

Wil je tijdens je vakantie wat

Bel voor meer
informatie
over
succesvolle
personeelswerving met

de Nieuwe Bijimer

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN
ZORG VOOR ZUIVERHEID

Met een bereik
van ruim een
half miljoen
lezers en een
gemiddelde
leesduur van
zo'n 21 minuten ligt het
voor de hand
dat de
personeels- en
opleidingsadvertenties
goed gelezen
worden.

Aalsmeerder Courant

Functic-eiscn
•• een academische of gelijkwaardige opleiding;
>• ervaring in het (economisch)onderwijs en in het bedrijfsleven is een pré;
» ook English nativc speakers worden uitdrukkelijk verzocht te reageren.

Ook voor flexibele werktijden kunt u bij ons terecht!

E-mail: personeelszaken@nl.cws.com

Personeelsadvertenties
worden
gelezen in de
Nieuwsbladen
van
Weekmedia.

Diemer Courant

Functie-inhoud
»verzorgen van onderwijs in de verschillende onderdelen van het vakgebied;
- ontwikkelen van leerslof in samenwerking met collega's;
>• begeleiden van stages en scripties.

Wij bieden u onder andere:
• verzorgenden een salaris in FWG 40;
• spaarloonregeling;
• fietsenplan;
• goede reiskostenregeling;
• kinderopvang (vanaf 2001).

Telefoon: 073-6338338
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Amsterdam heeft het.
Maar Verpleeghuis Slotervaart helemaal!

B l i n d e l i n g s v e r t r o u w e n i n h y g i ë n e door p r o f e s s i o n e l e s e r v i c e

Amsterdams Stadsblad

RECEPTIONIST/SECRETARIAATSMEDEWERKER V/M

E I S E N : • mbo-niveau bij voorkeur aangevuld met secretariële opleiding

voor 38 uur per week 21094/WM

zaamhedcn • goede kennis van de organisatie en bestuurlijke processen

• affiniteit en ervaring met het uitvoeren en ontwikkelen van archicfwerk• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden • zelfstandig-

K E R N T A K E N : • receptiewerkzaamheden(waarondertelefoonbehan-

hcid en accuratesse.

deling) • baliewerkzaamheden • secretariaatswerkzaamheden (waaronder

I N L I C H T I N G E N : mevrouw A. Grefhorst, telefoon 020-5254S66,

postbehandeling en agendabeheer).

of drs. P. de Mas, telefoon 020-5254867.

E I S E N : • mbo-niveau bij voorkeur aangevuld met secretariële opleiding

Het salaris bedraagt minimaal ƒ 3.123,- en maximaal ƒ 4.364,- bruto per

• kennis van en ervaring met Word • goede mondelinge en schriftelijke

maand (schaal 6) op basis van volledige werktijd.

uitdrukkingsvaardigheden • zelfstandigheid en accuratesse.

geef je dan op als

I N L I C H T I N G E N : mevrouw S. Klooster, telefoon 020-5251302.

De ICT-groep zoekt een

Het salaris bedraagt minimaal ƒ 2.913,- en maximaal ƒ 4.165,- bruto per

BEZORGER/STER.

maand (schaal 5) bij volledige werktijd.

MANAGEMENTASSISITENT V/M
voor 20 tot maximaal 30 uur per weck 21097/WM

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.

r-^qfc KRAlifEN EN
FOLDERS BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voorfolders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er
ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg
zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor
jou al snel beginnen ...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
•\-[

LnterLanden sprElgroEp
Adverteren*'

Het onderzoekinstituut Communicatiewetenschap ASCoR zoekt een
K E R N T A K E N : • secretariële werkzaamheden (waaronder agenda-

SECRETARIAATSMEDËWERKER V/M

beheer en voorbereiden en notuleren van vergaderingen) • financiële taken

voor 3S uur per week 21095/WM
- 30 uur is bespreekbaar -

ten • werkzaamheden op het gebied van personeelsbeheer (waaronder bcwa-

(waaronder bewaken van begrotingen, controleren van overzichten/budgctken van procedures, zoals functionerings- en bcoordelingsgespreksroncles).
E I S E N : • mboVmcao-niveau • kennis van en ervaring met Word en

K E R N T A K E N : • verrichten van algemene secretariële en organisatori-

Excel • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden • orga-

schc werkzaamheden • reserveren en boeken van zalen en reizen • invoeren

msatietalent en stressbestendigheid.

van financiële gegevens.

I N L I C H T I N G E N : mevrouw T. Zetel, telefoon 06-55121000.

E I S E N : • mbo-niveau bij voorkeur aangevuld met secretariële opleiding

Het salaris bedraagt minimaal / 3.550,- en maximaal ƒ 4.813,- bruto per

• kennis van en ervaring met Word en Excel • goede mondelinge en schrif-

maand (schaal 7) op basis van volledige werktijd.

tclijkc uitdrukkingsvaardigheid, ook in het Engels • zelfstandigheid en
accuratesse.

VOOR A L L E FUNCTIES GELDT:

I N L I C H T I N G E N : mevrouw M. Smit, telefoon 020-52536SO.
Het salaris bedraagt minimaal ƒ 3.123,- en maximaal ƒ 4.364,- bruto per
maand (schaal 6) op basis van volledige werktijd.

Aanstelling in tijdelijke dienst geschiedt voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt aanstelling in vaste dienst. Binnen de faculteit bestaan interessante
scholingstrajecten en doorgroeimogelijkheden.

Het Kabinet van de decaan zoekt een

Voor meer informatie over de UvA: www.uva.nl
S O L L I C I T A T I E : voor 13 december 2000, vergezeld van een cur-

l

SECRETARIAATSMEDEWERKER V/M
voor 32 uur per week 21096/WM

riculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer en 'strikt
vertrouwelijk' (linkerbovenhoek envelop) aan de UvA/FMG, Capaciteitsgrocp O B P, ter attentie van mevrouw M. Tieman, Roctersstraat 15,
1018 WB Amsterdam, of reageer per e-mail: m.tieman@fing.uva.nl

K E R N T A K E N : • invoeren, registreren en verwerken van ingekomen

Ook een uitgebreide functieomschrijving kan worden opgevraagd bij boven-

post, met behulp van het elektronisch postverwerkingssystccm Decos

genoemd adres.

UVA Hl DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.

woensdag 6 december 2000
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Kleuren
voor Sint
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EN GROTE negentiende
eeuwse kerststal met halve
meter hoge beelden, uit de
collectie van Clemens
Merkelbach uit Enkhuizen,
vormt het pronkstuk van de in
museum Amstelkring 'Ons'
Lieve Heer op Solder' vanaf
zaterdag (9 december) te
bewonderen expositie. Overal
in het museum worden kerstvoorstellingen uit verschillende tijden en culturen getoond.
Daarnaast is (tot 7 januari) nog
een tiental kleinere kerststallen in diverse ruimten geëxposeerd.
Het monumentale pand aan
de Oudezijds Voorburgwal telt
oorspronkelijk drie ingangen.
Het zeventiende eeuwse
grachtenhuis van de rijke
koopman Jan Hartman omvat
behalve het koopmanshuis
nog twee achterhuizen, die
verbonden door allerlei gangen en trappen een waar labyrint vormen, waar kinderen
zich eindeloos kunnen vermaken. Als de bezoeker de geur
volgt van rode kerstappeltjes
en dennengroen belandt men
uiteindelijk in het schuilkerkje.
Hartman liet in de tijd dat de
katholieken werden vervolgd,
het schuilkerkje in zijn pand
bouwen, dat bekend werd
onder de naam 'Ons' Lieve
Heer op Solder'. Traditioneel
komen hier in de kerstnacht
nog steeds mensen bijeen om
de warmte en de gezelligheid
van dit kerkje tijdens de
nachtmis mee te maken.

Herinneringen aan de vele
kerstfeesten, die zich hier in
het verleden hebben afgespeeld, dringen zich op aan de
bezoeker die via de vele gangen en trappetjes de Sael
bezoekt. Dat is een sjieke
woonkamer uit 1661, waarin
het lijkt alsof de rijke koop-'
man Jan Hartman elk

Ze blonken, glommen en
schitterende ons allemaal
tegemoet. Meer dan tweehonderdvijftig kleurplaten
kwamen bij de redactie binnen. Via een zorgvuldige
selectie heeft de redactie
besloten om de volgende
kinderen een prijs te geven:
Iris Renner, Amsterdam;
Lisa Dijk, Amsterdam;
Maarten Visser, Amsterdam;
Delano Rothuizen, Amsterdam; Jimmy Egberts, Amsterdam; Roy Valk, Uithoorn; Ricardo Keur, Zandvoort; Tessa mauw, Duivendrecht; Jeroen van Schaick,
Baambrugge; Esther Alderden, Aalsmeer; Alex de
Groot, Vinkeveen; Ralph
Bosman, Diemen; Yvette
Bulger, Mijdrecht; Soraya
En-Nasery, Amstelveen;
Wesley Jongerius, Amstelveen. Troostprijzen zijn er
voor: Marcella Brouwer,
Amstelveen; Kelly van Os,
Amsterdam; Jean-Max
Krabbendam, Amsterdam;
Sander van der Meij, Beverwijk; Floris van der Staay,
Zandvoort; Pim Buskermolen, Uithorn; Annemijn
van Andel, Aalsmeer; Kai
Tas, Kudelstaart; Kelly Berkelaar, Vinkeveen.
De prijzen zijn inmiddels
opgestuurd.

groendecoraties van bloemiste
Mariejan Hamersma, die telkenjare weer voor een unieke
sfeer zorgdraagt. De kerstsfeer
proeft men ook in het prentenkabinet en het museumsouterrain waar een speciale
tentoonstelling van tekeningen, prenten en andere kerstvoorstellingen is te bewonderen.
De traditionele kerstnachtmissen vinden plaats op 24
december om 20 en 22 uur.
Reserveren is verplicht en kan
telefonisch op nummer (020)
624 66 04 of fax (020) 638 18 22.
Toegangsprijs is ƒ30,- voor
Vrienden van het Museum
Amstelkring, houders CJP en
Stadspas ƒ25,- (inclusief koffie
met kerstbrood na afloop van
beide diensten).
Henk Fokkink
Voor groepen van minimaal Hen personen is het mogelijk om van 11 tot 30
december een speciale kerstrondleiding aan te vragen (niet op zon- en
feestdagen). Reserveren kan lelefonisch bij de receptie van hel museum.
Een rondleiding kost f50,- op zalerdag en zondag f60,-.

De zeventiende eeuwse Sael
foto Museum Amstelkring:

moment kan aanschuiven aan
de stijlvol gedekte tafel voor
het kertsdiner. Die kamer is
evenals de zeventiende eeuwse keuken versierd met guirlandes en kerstkransen.
Het hele grachtenpand is uitbundig versierd met originele

In de

Museum Amstelkring, 'Ons' Lieve
Heer op Solder', is gevestigd op de
Oudezijds Voorburgwal 40,
Amsterdam en is geopend van
maandag tot en met zaterdag van
10 lot 17 uur; op zon- en feestdagen
(en beide kerstdagen) van 13 tot 17
uur. De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt ƒ10,-, voor kinderen
(4-18 jaar) en 65 + ƒ6,-; M.IK gratis.

Meisjesparfum

Schuilkerk in kerstsfeer

Er waren eens drie kleine,
ondeugende meisjes: Anna,
Teresa en Helena. Ze zijn
onafscheidelijk en krijgen
daarom al snel de naam
'The Triplets' (de drieling).
Hun leven zit vol spannende avonturen en inmiddels
worden in 130 landen de
avonturen van de drieling
uitgezonden. In Nederland
is het nog niet zo ver maar
Koninklijke Sanders introduceert alvast een vrolijke
geurlijn, speciaal voor meisjes tussen de vier en twaalf
jaar. Er is al een lichte eau
de toilette (50 ml.) voor
12,95 gulden en een bubbelbadfles (250 ml.) voor 6,95
gulden.

foto Museum Amstelkring

wordt

Haarmode

Haaraccessoires zijn populairder dan ooit. Ze veranderen elk seizoen met de
mode mee. De belangrijkste
modetrends op het gebied
van de accessoires zijn
geïnspireerd op twee thema's. Folkloristisch: zuidelijke invloeden zijn duidelijk zichtbaar in het mode-

beeld. In de haarmode komt
dit vooral tot uitdrukking in
het gebruik van luxueuze
veren. Bohémien: geborduurde en gedessineerde
stoffen, glanzende materialen, pailletten en kralen zijn
het vervolg op de hippielook van afgelopen zomer.
Zwart is de belangrijkste
kleur en paars neemt een
prominente tweede plaats
in. Goud komt volgend jaar
weer helemaal terug.

\

V

EEL ORTHODOXE
Russische families hebben
een speciale hoek in het
huis, de 'krasnij' geheten, waar
de familie-ikonen in regelmatige
rijen staan opgesteld. Ikonen van
onder andere Cristus, de Moeder
Gods en Nikolaas, maar ook van
naamheiligen hebben een vaste
plaats.
Veel voorbeelden hiervan zijn te
zien in een ingerichte 'krasnij' pp
de tentoonstelling 'Het goddelijke
nabij', die volgende week vrijdag
(15 december) in het Bijbels
Museum wordt geopend. De
Russische en ook Griekse ikonen
zijn afkomstig uit Nederlands particulier bezit en stammen uit de vijftiende tot de negentiende eeuw.
Samen met een aantal oude voorbeeldtekeningen geeft het totaal
een goed overzicht van de geschiedenis van de ikonenkunst vanaf de
late Middeleeuwen.,
Er zijn zowel monumentale kerkikonen als kleine reis- en huisikonen
te zien. Een topstuk is een grote
zestiende eeuws ikopn van de
Triniteit (Heilige Drieëenheid)
afkomstig uit Pskov, een oude
Hanzestad in het noordwesten van
Rusland. Ikonen uit die stad staan
bekend om hun geheel eigen karakter en mystieke uitstraling.
Daarnaast is een groot aantal huisikonen tentoongesteld, die werden
en nog steeds worden gebruikt voor
privé-devotie.
Het vereren van de ikoon is geen
afgoderij. Het is de vaste overtuiging dat de afgebeelde heilige in de
ikoon aanwezig is en de heilige zelf
en niet de afbeelding ervan wordt
vereerd. In de ikoon komt zo het
goddelijke nabij.
Tijdens de tentoonstelling is een
open atelier ingericht, waar een ikonenschilder een aantal middagen
per week aan het werk is. Daardoor
wordt aandacht besteed aan de achtergrond en de techniek van het
schilderen van ikonen. Het publiek
kan op deze manier volgen hoe en
met welke materialen ikonen worden vervaardigd.
Dat verschillende particuliere verzamelaars bereid zijn gevonden hun
geliefde topstukken in het Bijbels
Museum te exposeren, is mede te
danken aan de samenwerking met
de Amsterdamse kunsthandel
Morsink, die gespecialiseerd is in
.

Anastasis ( Nederdaling ter Helle) uit
Rusland, 16e eeuws
Foto Bijbels Museum

den. Kleitabletten, stukjes papyrus
en archeologische voorwerpen vertellen de fascinerende ontstaansgeschiedenis van de Bijbel.
Om het Kerstverhaal wat meer
nadruk te geven, heeft het Bijbels
Museum op Tweede Kerstdag een
doorlopend kerstprogramma voor
jong en oud samengesteld. Tussen
13.30 en 17 uur kan geluisterd en
gekeken worden naar een twintig
minuten durende toverlantaarnvoorstelling met het verhaal 'Geen
Stille Nacht' (elk uur vanaf half
twee). Drie keer (vanaf 13.30 uur)
kan geluisterd worden naar
Kerstverhalen uit de wereldkoffer,
verhalen uit alle •werelddelen die
aan de hand van bijzondere attributen worden verteld. Om twee, drie
en vier uur kan een voorstelling van
het traditionele kerstverhaal door
het sfeervolle tafeltheater worden
bekeken. Voor de kinderen is er een
knutselactiviteit waar ze doorlopend
hun eigen theater kunnen maken
en zelf het kerstverhaal kunnen
naspelen.
H. F.

De ikonenschilder is aanwezig op
woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en
zondagmiddag en tijdens de kerstvakantie elke dag tussen 13 en 17

In Het Concertgebouw in Amsterdam is op donderdag 28 december om 20.15
uur de voorstelling 'The Soul of Russia' te zien van het

Don KosakenChor Russland
en het Moskou
Festival Ensemble
onder leiding van
Marcel 'Nicolajevich'
Verhoeff.
Een concert van het
Don KosakenChor
Russland is een
afwisselende muziekavond in nostalgische
Russische sfeer. Op
het repetoire staan
liturgische werken uit
de Russische
Orthodoxie, genre- en
militaire liederen van
Foto Joris van Bennekom
de Kozakken,
Russische volksliederen, vrolijke feestmuziek en melancholieke liederen.
Na de oprichting in 1992 werd het koor een groot Europees succes. Onder leiding van de Nederlander Verhoeff is het koor uitgegroeid tot een grote attractie. Overal is men enthousiast over de warme, Slavische stemmen van de zestien zangers, die de oude zangcultuur en de tradities van de kozakken laten
herleven.
Tegen inlevering van de bon bij de kassa van Het Concertgebouw, betalen
lezers van deze krant 40 gulden (normale prijs 47,50) Telefonisch reserveren:
020-671.8345

NAAM
WOONPLAATS
ikonen. De meeste stukken zijn nog
niet eerder aan het grote publiek
vertoond. Daardoor kon de eerste
grote expositie op dit gebied in
Amsterdam tot stand komen en het
sluit aan op de sterk groeiende
belangstelling voor ikonen. In het
Bijbels Museum, dat voorheen
gehuisvest was aan de Hemonylaan,

maar sinds 1975 is ondergebracht in
twee monumentale panden aan de
Herengracht (waar voorheen het
Bijbels Genootschap was gevestigd)
zijn voorts nog veel religieuze voorwerpen uit de joodse en christelijke
traditie te bezichtigen. Ook archeologische vondsten en voorwerpen
uit het oude Egypte, eeuwenoude

modellen van de tempel van
Salomo en Hcrodes en zelfs geuren
laten de bezoeker kennismaken met
verhalen uit de Bijbel.
Beroemd is het negentiende eeuwse tabernakelmodel, een prachtige
reconstructie van het draagbare
heligdpm dat de Israëlieten in de
woestijn onder Mozes' leiding bouw-

AANTAL

Cmax. 4 kaarten)

De korting is niet geldig in combinatie
met andere kortingen (bv. CJP/Uitpas).
Aan de bon kunnen geen rechten worden ontleend op=op. Aanbieding geldt
niet voor reeds gekochte kaarten.
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KPN-TELECOM &
SAMSUNG: DAAR
ZIT MUZIEK IN!!
Of u nu wilt bellen, muziek wilt

HUISTELEFONIE

BREEOBEELD KTV'S

CAMCORDERS

ERICSSON DECT
NCLUSIEF DIGITAAL
ANTWOORDAPPARAAT

SONY82CM100HZSUPERPLATTEBREEDBEELDMETDPL

SONY DIGITALE CAMCORDER MET KLEURENSCHERM

3S 140; nummerweergave,
10 memo's "599.-

379.-

beluisteren of wilt internetten via
w@p? Met één van de
onderstaande GSM-toestellen icm
een KPN-telecom abonnement
bent u verzekerd van de
allerbeste kwaliteit.
GEGARANDEERD!!

SIEMENS GIGA SET

'OPKLASSEDect telefoon '599.-

279.-

ERICSSON TOP DECT

!S120,zeercompact, uniek design,
digitaal, niet alluisterbaar.'499 -

279:
PANASONIC DECT

SAMSUNG SGH-M100 TWV 1999.-

^

GSM look dect telefoon, navigaie toets, uitbreidbaar tot 6 handsets.'399 -

229 r

(V 32FS60, FD Trinitron breedeeldbuis, 100 voorkeurzenders, 3D
Sound Systeem2tunersteleteksl'4999.-

3499.-

HILIPS 100 HZ SUPER
PLATTE BREEDBEELD

RealFlatBlackLme-S beeldbuis,
1D Surround Sound, 100 voor:eurzenders, Dual Screen teletekst

MÉT Vanaf 3199 7
THOMSON 70CM100 HZ
SUPERPLATTE DESIGN
JREEDBEELD

DECT STUNT!

3499-

2499:

0+4^ pv%i^^^^^nf* w* *

GRDVX; 5cm kleurenscherm, 10Ox
digitale zoom, Stabilizer, afstandsbedienmg.'3499 -

2679.-

SONY DIGITAL 8
CAMCORDER METSUPER
STEADY SHOT

2799.-

<V28, FD Trinitron breedbeeldbuis,
00 voorkeurzenders, 3D Sound
Systeem, teletekst "3999 -

De Sint is inmiddels weer terug naar Spanje en de Kerstman heeft zijn intrede gedaan.
Ook in deze tijd van het jaar viert BCC haar 30-jarig jubileum met weer drie pagina's vol
feestaanbieaingen. Kijk en vergelijk, want OOK deze cadeaus zijn gegarandeerd de

JVC DIGITALE CAMCORDER MET KLEURENSCHERM

28WF64ES, 99 voorkeurzenders,
Virtual Dolby, 5 ingebouwde luid- TR7000, Digitaal opnemen op Hi-8
tape, BOx digitale zoom, SuperNightiprekers, teletekst '3499 shot, Stamina voor lang filmen met
dezelfde accu, afstandsbed '2420 -

ONY 70CM 100 HZ SUPERPLATTE BREEDBEELD

DUBBEL FEEST!

DCRPC; Super Steady Shol, 10X
optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm.'4730.-

Bk •

i

l

l • ••

l

•

•
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thuisbezorgd. Overtuig

feestelijke
voor onder de kerstboom thuis!

ARISTONA 71 CM 100 HZ BREEDBEELD STEREO KLEURENTELEVISIE
Ultra FlatBlackLine-S breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, Incredible Surround
Sound, Dual Screen teletekst, 1200 pagina's geheugen tekst, 2 scartaansluitingen, inclusief afstandsbediening.'2879.-

NVDS, 400x digitale zoom, Super
Image Stabilizer, inclusief afstandsbed,
acculader en kabels '2199.-

1499.-

2389.-

PHILIPS 70 CM STEREO KLEURENTELEVISIE

JVCBREEDBEELD100HZ

AV28WH,71cm,Stereo, teletekst, leverbaannzilverenzwartdesign '2639-

SONY Hl 8 CAMCORDER
MET LCD KLEURENSCHERM
CCDTHV6; 6,5 cm kleurenscherm, 80x digitale zoom,
Nightshot, Steady Shot,
afstandsbediening. "2200.-

PHILIPS DECT
Xalio superieure kwaliteit.'399.-

229.-

DECT MET NUMMERWEERGAVE
575+ Goedkoopste Dect telefoon
met nummerweergave, 10 memo's, tot 250 uur standby.'299.-

DECT STUNT

219.-

6200 Digitaal, niet afluisterbaar'349

179.-

PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ
TXW28D; 70 cm bréedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, stereo, teletekst,
Dome sound Systeem inclusief afstandsbediening.
•2199.-

PHILIPSBREEDBEELD100HZ

PW8504,Grootbeeld, HiFi-stereo,
teletekst '2245.-

1579;

PHILIPS DRAADLOOS

TD53 Draadloze telefoon, met LCDscherm, zeer fraai design.'249 -

SAMSUNG SGH-A110
TWV 1499.-

139?
DRAAD TELEFOON
SYDNEY: Nu met f 60,- gratis
bellen '49.95

24.95

S O N Y SUPERPLATTE
BREEDBEELD

KV28FX2;71 cm FD Trinitron beeld'
suis, 60 watt totaal vermogen, te
ieteksl en afstandsbediening "2799 -

1579.-

JVC BREEDBEELD

28WT2.71 cm Blacküne Super Flat
beeldbuis, stereo, teletekst M 699.-

VIDEORECORDERS
PHILIPS

PHILIPS SUPERVHSHI-FI
STEREO

• w@p (mobiel internet
via m-info)
• Dualband
• 87 gram
• Groot grafisch display
• Tot 70 uur standby
• Tot 3.5 uur beltijd
• Vibra signaal
• Li-ion accu
• Spraakherkenning
• Inclusief portable headset twv 99.95

VR1000,4 koppen, Showview en PDC,
mcl afstandsbediening.'1099 -

779;

1269.-

(jxriMJWl)

pefclilWt

perp&iuut

FlexiBel
Economy

FlexiBel
Premium

FlexiBel
Allround

19,95 0,85
29.95 0.65
39.95 0.35

0.25 0.65

HRS66, 6 koppen, eenvoudige
bediening, inclusief afstandsbedienmg."899.-

0.20 0.30 0.25 0.20

Alle prijzen zijn inclusief BTW

PT820,63cm, Blacküne-S, stereo,
TXT.'2795 -

1489.-

KV25,63cm SuperTrmitron beeldbuis, teletekst.'1399-

PANASONIC HI-FI STEREO
VIDEORECORDER MET
PDC EN SHOWVIEW

989:

879DVD SPELERS
SONY DVD SPELER MET
DOLBY AC3 DECODER
DVPS525; Geschikt voor DVD,
audio- en video CD, mcl. afstandsbedienmg.*! 399.-

SONY MICRO HIFI-SYSTEEM
Compact design muzieksysteem, RDS-tuner met 30 voorkeurzenders,
Cd-speler met diverse mogelijkheden, Dolby-B cassettedeck, CD-synchro recording, bass reflex design speakers. '659.-

979:
JVC DVD SPELER MET
DOLBY AC3 DECODER
XVD701, Digital Cinema Sound,
perfect stilstaand beeld, mcl afstandsbediening "1660.-

JVC DOLBY PRO-LOGIC HIFI SYSTEEM
Hoog vermogen, 3 cd-wisselaar, Powered Rolling Panel, Dolby
Pro-logic surround systeem inclusief 5 speakers, subwoofer uitgang, RDS tuner met 45 pre-sets, full logic auto-reverse cassettedeck, 4-weg basreflex speakersysteem. '989.-

469:

SAMSUNG HI-FI STEREO
VIDEORECORDER

SV63X, 4 koppen, eenvoudige
bediening, On Screen Display,
2 scartaansluitingen, afstandsbedienmg '769

VR165,2toppen,nd afstandsbed 745

339.-

PANASONIC VIDEORECORDER METSHOWVIEWEN PDC

NVSD240,2 koppen, eenvoudige
bediening, 2 scartaansluitingen,
inclusief afstandsbediening "599.-

329;

PROLINE HI-FI STEREO
VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC

GVN9500; 4 koppen, eenvoudige
bediening, scartaansluitmg, mcl
afstandsbediening '479

349.239:

DVD710;Studiokwaliteit "1499.-

589:

DELONGHI
ESPRESSOAPPARAAT

PIONEER DVD SPELER
DV515; Geschikt voor DVD, audiO'
en video CD, superieure beeldkwaliteit, mcl. afstandsbed. "1770.-

Gezellig gourmetten,
racletten of grillen. Inclusief 6 pannetjes.* 122.50

SONY AUTORADIO MET CD-SPELER EN RDS
4x40 watt high power, RDS/EON tuner met 40 pre-sets, Dynamic
Bass voor perfecte lage weergave, duidelijk multi color display, telefoon mute, afneembaar front. '549.-

BAR14; zelfontluchting, 15 Bar
pompdruk, variabele stoomregeling.Met"CappuccinoSysteem".*239.-

ALLE TOP TITELS
Nu bij BCC verkrijgbaar

D
PHILIPS 70CM STEREO
KLEURENTELEVISIE
26PT4;Blackline-D Flatsquare beeldbuis, 80 voorkeurzenders, teletekst en
afstandsbediening."! 545.-

24.95
TV/VIDEO COMBI'S
PHILIPS STEREO GROOTBEELD 51 CM KTV/VIDEO

PANASONIC63CMSTEREOKTV 25P V720,63cm beeldbuis, 2 tuners,
TX25,Qumtnxbeeldbuis,100voorkeur- Showview, PDC, teletekst."! 999 2endefs,teletekst, ind afstandsbed '1 1 99 -

"7QQ

ƒ öïJ r

1479.-

SAMSUNG 55CM STEREO
KTV TELETEKST
CX53, Black Standaard beeldbuis,
100 voorkeurzenders.' 829.-

ARISTONA 51 CM KTV MET

INDESIT CONDENSDROGER

70 voorkeuzezenders, Off Ned
Philips garantie '745.-

Grote vulopening, RVS trommel, anti kreukcyclus, toets voor tere weefsels en diverse
LED-indïcaties.*1099.-

SAMSUNG 51 CM KTV
CB2QS.100 voorkeuzezenders '659 -

SHARP PORTABLE KTV
37G0.37cm,mcl afstandsbed '399-

SAMSUNGVIDEORECORDER

SV223,lnc!usief afstandsbed.'369-

TEFAL 6-PERSOONS
GOURMETSET

PHILIPS DVD SPELER

ÖV&SÖÏTWA8Ï

SONY HI-FI STEREO
VIDEORECORDER
SLVSE60, 4 koppen, eenvoudig
te programmeren, On Screen
Display, scartaansluitmg en
afslandsbedienmg."769 -

SONY DVD SPEUR
DVPS325;Gesehikt,voor
DVD, audio- en video CD,
superieure beeldkwaliteit,
standaard- en breedbeeldweergave mogelijk, incl.
af standsbediening."1770.-

585.-

NVHD640; 4 koppen, eenvoudige bediening, inclusief
afstandsbediening. *749.-

ARISTONA 51 CM KW/
VIDEO MET 2 TUNERS

EXQUISIT VRIESKAST
Inhoud 85 liter, 4 laden en
softline design.*599.-

51TR427;Showview, PDC,
teletekst 2 tuners.*1295.-

SAMSUNG 51 CM KTV/VIDEO

MIELE WASMACHINE 1100 TOEREN

TVP5050.2 tuners, 2 koppen."989 -

Zeer eenvoudige bediening, elektronisch controle van wasbewegingen en toerentallen, extra toetsen voor voorwas, extra water, kort
inweekprogrammaengeheugenfunctie."2179.-

699.-

ARISTONA 37CM/l KTV/VIDEO

PORTBALE KTV

37cm, mcl afstandsbediening

OCQ

STUNT! VHS-HQ VIDEO

&.u«f m

Met alslandbediemng.
pTgii
Qf)Q

LTjfe?

TR4;"I330-

PHILIPS 100 HZ STEREO KTV

1029.-

389.-

® Dualband
• 90 gram
• Tot 76 uur standby
• Tot 3.5 uur beltijd
• Li-ion accu
& Vibra signaal
• Spraakherkenning
• Inclusief portable
headset twv 99.95

NVHD640; 4 koppen, eenvoudig te programmeren, On Screen
Display, 2 scartaansluitingen, inclusief afstandsbediening. "749.-

SONY 8 MM TRAVELLER
RAVELLER

1069.-

KV29X,SuperTrimtron beeldbuis,
100 voorkeurzenders, afstandsbedienmg, TXT.M599 -

PHILIPSVIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

SAMSUNG SGH2400
TWV 999.-

PANASONIC HIFI STEREOVIDEORECORDER

1099.-

BREEDBEELD

SONY 72CM STEREO KTV

0.25 0.40 0.30

UCX65; 440x digitale zoom,
12 digitale effecten, ingebouwde
videolamp.'1539.-

KLEUREN TV'S

JVCSUPERVHSHI-FISTEREO
VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC

D

automatisch btlvoort/icf
pet minuut
30 mm
na 60 min
iu 90rmn

CANON STEREO Hl 8
CAMCORDER

24PW,61cm Ultra Flat BlackLme
beeldbuis, stereo, teletekst "1695 -

SONY 63CM STEREO KTV

'icm 2-jarig flexibel allround abonnement

Black Line flatsquare beeldbuis, 80 voorkeurzenders, On Screen
display, teletekst en afstandsbediening. '1645.-

1869:

Digitale huistelefoon voor
ongekend lage prijs

• l e mobiele telefoon met ingebouwde
MP3-speler 0 32 MB intern geheugen
(tof 35 minuten opname] • inclusief
stereo headset met afstandsbediening
O Dualband • 97 gram • Tot 76 uur
standby • Tot 4 uur beltijd • Vibra signaal O Spraakherkenning • Li-ion accu
• Cd-rom met MP3-bestanden

_I

1589?

AV28WF; 71 cm beeldbuis,
00 voorkeurzenders, teletekst.

D

^^

PANASONIC DIGITALE
CAMCORDER

JVC100HZSUPERPLAT
TE BREEDBEELD

SIEMENS GIGA SET

V»^ï»% *i^* v

TR127,Showview, Off.
Off. Ned
Ned PhiPhilips garantie '945 -

579.-

£.0*3 ï

^BETAALGEMAK^
BIJ BCC

SONY DVD SPELER

NU OOK BELLEN IN HET BUITENLAND!!
BOSCH 1200 WAÜ
STOFZUIGER

De Best Customer Cord Een kaart

NU NIET MAX. 130.- BEL/SMS TEGOED
Voor aanvraag vereist geldig legitimatiebewijs en
banltafschrift zonder bedragen (niet ouder dan l maand)

waarmee u, conbrm uw persoonli|lce wensen, uw nieuwste aankoop
kunt betalen Zo kunt u, naast uileraard de contante betaling, kiezen

uit maar liefst
4 vormen van betaalgemak

kpnvtelecom

1

op rekening kopen

2
3
4

uitgesteld betalen
doorlopend krediet
het BCC PnvePlusPlan

DVPS3; Geschikt voor DVD,
audio-en video CD, superieure studio beeldkwaliteit,
meertalige spraakkeuze en perfect stilstaand beeld,
scsrtaansluiting, inclusief afstandsbediening.*1330.-

' SAMSUNG MAGNETRON

800 watt magnetronvermogen, 20 liter inhoud, auto- ^L/%
matisch opwarmmogelijkheid voor 3 recepten en "Triple * W'
DistributionSystem"voorgeliikmatigewarmteverdeling.*269.- „ * % ^

IAAGSTE

:, Mechanisch regelbare zuigkracht, lichtgewicht zuigbuizen
en automatisch oprolsnoer.*249.-

BREE

Een uitgebreide brochure ligt voor

V

IVERWUDERINGSBIJDRAGE

V/SA

u klaar m de winkel1

J

UNIEKE. PRIJSGARANTIE:
BCC bitdt u zwart op wit dl.
laagsti prijsgarantii. Vraag,.
naar de voorwaarden bij uw
verkopert
. ,
• -

CALL CENTER:
GRATIS THUISBEZORGEN:
Dt mttstt grote artikelen
DE Helpdesk voor al uw vr«worden van dinsdag t/m
gen, tips en het melden van
zaterdag gratis en *nel bl] u
storingen aan uw apparatuur.
, thuisbezorgd, In bedrijf .
020-8556400.
gesteld en/of ingesteld.
•'
.
- .

MILIEU:
BCC neemt uw oude apparaat met en zorgt ervoor dal
: dit milieuvriendelijk wordt
verwerkt Ook BCC houdt van
. een schoon ,
en leefbaar Nederland.

PRIVEGARANTIEPLAN
Een full servicoplan .
waarme* «tle defecten, als
•
gevola van
fabricage-tn/of materiaalfouten, voor 3 of 5 jaar zijn
afgedakt •

BREED ASSORTIMENT:
. BCC biedt u een ongekend
. breed en diep assortiment
aan van de grote
(opmerken.

EIGEN TECHNISCHE DIENST:
het begrip service nog ntet
• • een grote S! •

BCC KLANTENKAART:
Vraag de gratis
Best Customer Gard
en profiteer mee van •
grandioos voordeel.

DESKUNDIG PERSONEEL:
Onze verkopers worden
regelmatig geschoold om u
lidene dag deskundig ,
te woord te kunnen staan.

GROUP:
Dat betekent voor u: nog
meer zekerheid én nog meer
voordeel! BCC is hierdoor, m
staat om: een nog betere sér, vice te leveren! een nog lage*
. re prijs te bieden! nog klantgerichter te zijn!

fl^ira;«^
PERSONALCARE

WASAUTOMATEN

MAGNETRONS

PACKARD BELL MULTIMEDIA COMPUTER

STOFZUIGEN

V'r

• Intel Celeron 700 Mhz processor
• 64 MB intern geheugen
• 20 GB harddisk
• DVD-speler(12x)
• 17 Inch monitor
• Windows Millennium -f uitgebreide soflwarebundell
•2995.-

PHIUPS
SOLARIUM

Opvouwbare
sunmobil
metHPA»
C LEO lampen.
1799.»

a
a
WHIRLPOOL COMBI
900 Watt, digitale bedfening, Quartzgrill, hete
lucht en met JETDEFROST
ontdooit u tot 85% sneller
*799.-

pHiusHAvr ';
QUADRA
ACHON

SHARP COMBI
900 Watt, 26 liter, digitale bediening,
grill en hetelucht '699.-

469-

Perfect scheerresultaat.eenvoudig en hygiënisch onder
^de kraan te reinigen/279.-^
BRAUN SCHEERAPPARAAT
InterFace met tondeuse.*169.-

SAMSUNG COMBI
900 Watt, SOIiter, digitale bedienmg metgnllenhetelucht."699,-

429.SAMSUNG GRILLCOMBI
SOOWatt, digitale bediening, Quartzgnll, 20 liter. '369.-

89:
PHILIPS LADYSHAVE
IAVE
Superdun scheerblad
id en afneembaar scheerhoofd.*69.>ofd.'69.-

47.50
mam
< '-*
0*ft*KAK.

269:
WHIRLPOOL SOOWATT
Digitale bediening, 18 liter,
ontdooi automaat. '519.-

189:

AEG 1700 WATT
MIELE 1300 TOEREN
Topklasse, zeer
gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing.
'2799.BOSCH 1400 TOEREN
Regelbare centrifuge, elektronische
programma besturing en Energieklasse A.'2099.-

'1249:
#

A

Stop 'n Qo
heden,
Nu met extra
body. «199,-

1289:

169.-

AEG 1000 TOEREN
RVS trommel en kuip, spoelstop
en kort programma.'1449.-

PHILIPS 1200 WATT
Metalen zuigbuizen 5 voudig filter systeem en oprolsnoer."l 99.-

899:

139.-

PACKARD BELL
MULTIMEDIA COMPUTER
• AMD duron 700 Mhz
• 64 MB intern geheugen
O 20 GB harddisk
• DVD-speler
• 8x4x32 cd-rewritcr
• 17 ln(h monitor
• Windows millennium +
uitgebreide softwarebundel
•3999.-

CD-REWRITERi

BOSCH 1200 WATT
lichtgewicht buizen en oprolsnoer*249.-

a
PHILIPS
STOOMSTRIJKIJZER
Geschikt voor gewoon
leidingwater, sproeier en
beveiligd tegen
oververhitting. *69.MOULINEX STRIJKIJZER
R e g e l b a r e thermostaat en
sproeier.*65 •

35:

3 programma's, tiptoets
bediening en aquastop.
*1599.INBOUW VAATWASSER
Volledig intergreerbaar, 4 programma's en aquastop.'1299.-

849:
INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie lampies
'899.-

499:

WAS/DROOG COMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machine,
1000toeren.'1549.-

869:
BOSCH BOVENLADER
1000 toeren, spoelstop kort programmazeer eenvoudige bediening '1749.-

999.-

WHIRLPOOL BOVENLADER
Regelbare centrifuge van O tot 1200
toeren, 1/2 lading en eco toets.
Energie klasse A/1599 -

#

INBOUW GASKOOKPLAAT
Met vonkontstekmg. '499.-

929:

FUJITSU-SIEMENS
NOTEBOOK

ZEER VEEL SOFTWARE!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEG KOEL/VRIES
244 liter inhoud, 3 ruime
vriesladen en 3 legplateaus
van onbreekbaarglas.
*1199.-

WORD 2000
WORKS 2000
PICTURE IT 2000
ENCARTA GROTE WERELDATLAS 2000
AUTOROUTE EXPRESS EUROPA 2000
AGE OF EHPIRESÜ

MIELE KOEL/VRIES
230 liter inhoud, 2 vriesladen,
Sdraagplateaus van glas.'1599.-

i&Kf

9/9r

899?

PACKARD BELL NOTEBOOK
•
•
•
•
•
•
•

BOSCH KOEL/VRIES
231 liter inhoud, 2 vriesladen,
Energieklasse A.*1248.-

799?

2 DEURS KOELKASTEN

Intel Pentium III 600 Mhz
64 MB intern geheugen
l 2.1 TFT scherm
6 GB harddisk
Interne cd-rom speler (24x)
S6k intern modem
Windows Millennium
•4999.-

^t Packard Bell.

Met unieke onbreekbare
RVS thermoskan
3-15 kapjes. *199.-

ETNA RVS SCHOUW
WASEMKAP
Hoog vermogen en
uitwasbaar-filter
*495.-

39.95

BOSCH CONDENSDROGER
Grote vulopening, RVS
trommel en toets voor tere
^_ weefsels *1449.MIELEWASDROGER
11 elektronisch gestuurde programma'szeergebruikersvnendelijke
Novotronic besturing. '1799.-

1249:
AEG CONDENSDROGER
Geen afvoer nodig18 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor tere weefsel '999.-

TEFAL SNOERIOZE
WATERKOKER

1099:

Veiligheidsdeksel en
^automatische afslag. '79.-

ZANUSSI
CONDENSDROGER
Ruime vulopening, RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
tere weefsels. '1299.-

SNOERLOZE WATERKOKER
Watermveau-indicator en droogkpokbeveiliging."49.-

749:

ATAG FORNUIS
Met elektrische oven, grill
en vonkontsteking.
*1450.-

150 minuten timer en toets voor
tere weefsels '899.-

ETNA RVS FORNUIS
Fraai RVS Gas-elektro fornuis
met grill, glazen sierdeksel en
gratis vonkontsteker.'799.-

BAUKNECHTDROGER
140 minuten timer en toets voor
tere weefsels.*949.-

CONDENSDROGER

IGNIS FORNUIS
Gasovenmetdubbele glasdeuren
gratis vonkontsteker.*547.-

329:

INDESITWASDROGER
120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuur '599 -

379:
VAATWASSERS

^r^rr:

TURBO CONVECTORKACHEL
Veiligheidsthermostaat, 2 standen,
2000Watt.'H9.-

UXV9, receiver, CD met
verticaal laadsysteem, MD
recorder, 2-weg luidsprekers, afstandsbediening.
•1099.JVCMICROSETTOP
UXT55. Ultra Compact Design '494 -

179:
ETNA WASEMKAP
3-standen en vetfilter.'295.-

89:

#

n
a

SONYMICROSET
PMC, compleet, mcl afstandbedienmg '440.-

289:

BOSE ACOUSTIMASS 3
Zeer kleine speakers met module voor de laagweergave, stereo
in de gehele woonruimte

BOSCH 2-DEURS
KOELKAST
Netto inhoud 184 liter,
w.v. 54 liter 4-sterren vriesgedeelle
en automatsche ontdooiing.*899.-

IIWJ
OD9?
BOSCH VAATWASSER
2 programma's en 4 sproemiveaus.'1149.-

749:

ZANUSSI VAATWASSER

499:

4 programma's, 2 temperaturen.
'899.-

569:
BCCCALl CENTER

J Consumenten Helpdesk voor informatie en advies. "
S™£/Tevens melden van storingen *an kleurentelevisie en
AtA £.COA/lf\f\ ' • ' '•'9roo'.nulsnoudel.ilkeaPParttuur
'
U20-65o4400 MAANDAG T/M VRIJDAG 08.00 TOT 16.00 UUR

JVC AUTORADIO
4x35 Watt, autoreverse cassettedeck, aln frontpaneel '336 •

189:

per stuk

129:

JBL ZUIL LUIDSPREKER
LEXMARK Z51 PRINTER

TLX; 3-weg bassreflex
systeem, belastbaar tot
150 Watt. *449.PHILIPSCD-RECORDER
Je eigen Cd's maken wordt nu wel
heel erg makkeh|k en goedkoopi'995-

699:
SONY QS MINI DISC
JB920, TOPKLASSEi Digitaal opnemen en afspelennno SONY QS CD-SPELER
CDPXB, TOPKLASSEi Cd-speler met afstandsbediening '690.-

BAUKNECHT KOELKAST
130 liter inhoud waarvan
13 liter vries, verstelbare
glazen plateaus
^ Energieklasse A. '899.- ^

529:
SONY RECEIVER RDS
STRDE1, 2x60 Watt, afstandsbedienmg '500 -

399:
TECHNICS RECEIVER
EX120, RDS tuner, 120 Watt, afstandsbediemng '549 -

549r

379:
TECHNICS 2X40 WATT
New Class A versterker '429.-

#O£Q

329:

£.U«f •

SONYDUBBELDECK
W305, dubbel casseltedeck '330 -

VRIEZERS

289:
• Tot S ppm
• Image optimiser techniek
• USB- en parallelle aansluiting. *249.-

1249:
BAUKNECHT VAATWASSER
4 programma's, 2 temperaturen en
Tnermodry droogsysteem Energieklasse A'1699.-

399:

179:

4 programma's, 3 temperaturen, aquastop en timer.
Energieklasse A.M 649.-

^aumim''' -- ^''

PHILIPS AUTORADIO
RC, autoradio-cassette, '290 -

599:

MIELE VAATWASSER
6 Programma's, 3 temperaturen
en unieke bestek schuiflade.*2099-

KDS653R;4x35 Watt,
dig. tuner, RDS,
afn. front.
•499.-

PHILIPS DISCMAN
Shuffle plav en repeat '200 -

• 1200x1200 dpi fotoprinter
• Print tot 10 ppm in kleur en 5 ppm in zwort
• Accufeed systeem voor probleemloos popier
invoeren
• USB- en parallelle aansluiting
• l jaar on-site garantie
•395.-

BOSCH VAATWASSER

JVC AUTORADIO CD

JAMO SUBWOOFER +
SATELLIETSPEAKERS
SW1 90, Passieve Subwoofer met
2satellietspeakers,220 Watt '699 -

749:

l DEURS KOELKASTEN

lifa/j.?

345:

SONY ESP2 DISCMAN
DE, Elektronic Shock Protection,
inclusief hoofdtelefoon, 22 nrs
programmeerbaar '300 -

'439.-

R?^

549:
SONY AUTO-RADIO
CDX4260, digitale tuner, CDspeler, afn front '640 -

359:

WHIRLPOOL KOELKAST
187 liter inhoud waarvan 42 liter
vries. Energie klasse A '849.-

#

SONY 10 CD
AUTORADIOCOMBI
RDS radiocassette + 10CD-wisselaar '780 -

PERSONAL AUDIO

EXQUISIT KOELKAST
122lilerinhoud EnergieklasseA'499.-

INDESIT KOOKPLAAT
4 pits met 2 delige branders en
gratis vonkontsteker.

89:

.

a

MIELE KOELKAST
270 liter inhoud waarvan 54 liter
vries. Energieklasse A'1249.-

EU

299:

2 warmtestanden en
KEMA-keur.*69.95

379:
CAR AUDIO

199:

BOSCH KOELKAST
3 sterren vriesvak, automatische
ontdoonng. Energieklasse A. '999.-

%«

ETNA RVS KOOKPLAAT
2-delige pannendragers en glazensierdeksel en vonkontstekmg."499 -

ELEKTRISCHE DEKEN

185 liter inhoud waarvan
54 liter vries.
Energieklasse A.*899.-

399:

389:

• interne cd-rewriter
• 8x4x32x
• inclusief duidelijke software
•599.-

549:

379:
ELEKTRISCHE KOOKPLAAT
2 normale en 2 snel kookplaten '490 -

BOSCH KOELKAST

499:
PHILIPS DOLBY
SURROUND
FR735,Pro-Logic receiver, afstandsbediemng '595 -

JVC DPL RECEIVER
4x50 Wall, RDS-tuner '749.-

PHILIPS CD-REWRITER

599:

649:

SONY PRO-LOGIC KIT
CR235, DPL-receiver mcl center-ensurroundluidsprekers '720 -

SONY SUBWOOFER
De 'finishing touch' voor elke
Surround sef'440.-

798:

SIEMENS10KOPS
KOFFIEZETTER
Zwenklilteren druppelstop '68.-

SA-DX9. 5x100 watt, Dolby
Digital en Digital Theatre
Sound, Subwoofer out.
'1099.-

HI-FI COMPONENTEN

PHILIPS KOFFIEZETTER

NOVA FRITEUSE
Inhoud 2,5 liter.aluminium binnenpan,
ki|kglas, timer, filterdeksel '149.95

449:

JVC DESIGN MICRO
SYSTEEM

WHIRLPOOL KOEL/VRIES
295 liter inhoud, 3 vriesladen,
Energieklasse A '1749 -

lüiïjfc?

JVC MINI SYSTEEM
MXJ10, 2x60 Watt, 3 CD-wisselaar, boxen, afstandbed '599.-

AMD 500 Ml» processor
64 MB intern geheugen
12.1 TFT scherm
S GB Harddisk
Interne 24x speed cd-rom speler
56k intern modem
Ingebouwde itereospeokers
Windows 98
Inclusief internet- en antivirus
software
'3999.-

569:

Met filterdeksel, lift en uitneembare binnenpan, dus
makkelijk schoon te te
^
maken. *239.,

749r

TECHHICS DTS 5.1
RECEIVER

489:

ZANUSSI KOEL/VRIES
230 liter inhoud, waarvan 60 liter
vnes.*849 -

MOUÜNEX FRITEUSE

999;

SONY MINISET
MHCBX2, 2x50 Watt, 3 CD-wisselaar, 2-weg boxen '660 -

EÜEr

29.95

TECHNICS MINISET
IMP5, TOPKLASSE' Losse componenten, 40 Walt, Cd-speler,
3-weg boxen '1 299.-

>.-W«f;J;W>

INDESIT 1200 TOEREN
Vrije temperatuur keuze en halve
lading toets. Energieklasse A.'979.-

669:

529:

FWR; Neem je eigen Cd's
op!, 2 x 100 Watt vermogen, 3CD wisselaar, 3-weg
speaker *1220.-

JVC PRO-LOGIC MINISET
MXJ75, RDS-tuner, CD-wisselaar,
5 luidsprekers, afstandbed '1099.-

Regelbare centrifuge, snel
programma en halve was
toets. Energieklasse A.
*1379.-

#

PIONEER PRO-LOGIC KIT
AVP4.DPL receiver mcl centeren surroundluidspreker' 799.-

779r

WHIRLPOOL 1200 TOEREN

D

699:

PHILIPS MINISYSTEEM
METCD-RECORDER

SONY PRO-LOGIC MINISET
RXD1 0, 200 Watt, digitale tuner,
CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
afstandbediening '1440 -

129.-

BOSCH INBOUW
VAATWASSER

999:

789:

a
D

45;

SCS1 35, Actieve Subwoofer 200
Watt, 4 Satellielspeakersen Cenler'1360 -

SONY QS TOPKLASSE
RECEIVER
STRDB725; Dolby Pro-logic
Receiver, 5 x 70 Watt '1110-

KOEL/VRIESCOMBI

HUISHOUDELIJK

JBL HOME CINEMA
SOUND SYSTEM

PIONEER DTS 5.1
RECEIVER
VSX8; Dolby Digitaal en DTS 5
1 Receiver 5 x 60 Watt '1070 -

189.-

INBOUW APPARATUUR

PHILIPS-JORDAN
Oplaadbare elektrische tandenborstel met Active Tip.'79.-

SONY DESIGN MINI
HI-FI SYSTEEM
MHCNX3AV Dolby Pro Logic, 5CD
wisselaar, mcl Sspeakers '1760-

259:

989.-

1779:

1479r
17 INCH
MONITOR

399.-

SIEMENS 1300 WATT
Metalen buizen, elektronisch regelbare zuigkracht.'298

D

SONY DVD CINEMA
SYSTEM
DavSSOO, DVD, Dolby Digital en
DTS 5 1 , subwoofer met 5 salellielen, luner met 30 presels '2200 -

MIELE 1400 WATT
Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-lilter.É429 •

999.-

149-

TECHNICS HOME
THEATRE PRO-LOGIC
IMPACT7, losse componenten,
AC3 voorbereid, 5CD wisselaar •1699-

Metalen zuigbuizen, div. hulpstukken en oprolsnoer '549.-

ZANUSS11400 TOEREN
Regelbare centrifuge, snel programma, halve lading toets.
Energieklasse A.'1399.-

#

HOMETHEATER

NILFISK 1400 WATT

BAUKNECHT 1200 TOEREN
Vrije temperatuurkeuze, spoelstop en snel programma.
PHILIPS 1400 WATT
Energieklasse A '1599.Elektronisch regelbare zuigkracht,
metalen zuigbuizen en rolsnoer.

GOLDSTAR 700 WATT
17 liter, 5 standen, draaiplateau.
•229.-

COHT8ÖL

1700 Watt, telescopische
zuigbuizen en electronische zuigkracht regeling.
Air-Clean-filter. *429.-

DVD-SPELER

AUDIOSYSTEMEN

• tal 6 ppm
• USB en parallelle
aansluiting
•299.-

i fotoprinter «1200 dpi
• max 8 ppm
• USB en parallelle
aansluiting '399.-

• All-in-one apparaat
• Scannen, kopieren en
printen! '749.-

• Racesluur met 8 programmeerbare knoppen • Farce
Feedback technologie voor
nog realistischer racen
• Inclusief game Monster
Truck Madness 2. '399.-

PHILIPS CD-SPELER
CD7. shutfle play '300.-

219:

SONY MD-SPELER
MZE; draagbare
Mmi-Disc speler,
oplaadbaar. *500.SONYCD-COMPO
CFDV21, Radiocassette +CDspeler, compact model '300 -

179:
PHILIPS CD-COMPO

AZ100, Stereo, Dynamic Bass
Boost '230 -

169:
PROLINE CD-COMPO + AB
CD620S, stereo, afstandsbedienmg '199 -

119:
PHILIPS PORT. CASSETTE
Stereo radio-cassettespeler, FM
en MW, Dynamic Bass Boost '55 -

35:
SENNHEISER
HOOFDTELEFOON
Stereo In-ear Phone '45 -

17.50

FEESTKRAKER!
SONY AUTORADIO
MET MD SPELER

ZANUSSI VRIESKAST
4 ruime vriesladen,
12 kg invriescapaciteit.
'829.FRIGIDAIRE VRIESKIST
159 liter inhoud, Energieklasse A

\'ma

469?

INDESIT VRIESKAST
2voorvriesvakkenen1 uitneembare
lade 10kg mvriescapaciteit"699,-

399:

»600 dpi/ 36 bits kleuren
• USB aansluiting
•299.-

I 3-knops snoerloie muis
met scroll-functie.
•49.95

• Digitale PC-videocamera
met zoom- en snapshotknop • USB aansluiting.
•129.-

AMSTELVEEN
Bankrashof 2 - 4
Winkelcentrum "Bankras"

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerplein 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"

BADHOEVEDORP
Nieuwe Meerdijk 4 0 - 4 1
Superstore 2 verdiepingen

AMSTERDAM ZUID-OOST
Bijlmerplein 995
'.:.• Winkelcentri

• 3.3 min pixels
• Zoomfunctie
• Automatische flitser
•2499.-

AMSTERDAM WEST,
Osdorpplein 138
Winkelcentrum "Osdorp"
AMSTERDAM OOST
Linnaeusstraat 20

• Bestuur je games door
middel van de bewegingen
van je hoofd!
• Werkt tevens via
stembesturing. *299.-

v
X

20 voorkeuzestations,
RDS-EON, D-bass. *1030.-

23 ELEKTRO.SUPERS
IN DE RANDSTAD

.
ALKMAAR-AMERSFOORT-AMSTELVEEN
_..,AMSTERDAM.,.B«3HOEVEOORP^BEVERWIJK__
DEN HAAQ - DELFT • DEVENTER - HAARLEM
HILVERSUM - LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK
. UTRECHT-VEENENDAAL-ZAANDAM-ZEIST

OPENINGSTIJDEN ,
maindagrniddag V . ~ . . . " .
dinsdag t/m vrijdag. .. . .
-UtS£d«.9. ... ..!:....
KOOPAVONDEN
Badhotvedorp vrijdag .>..
overiaë filliltn dondtrdaa

i 13.00; tot 18.00 uur
.09.30 tot 18.00 uur
.09.30 tot 17.00 uur
.19.00 tot 21.00 uur
.09.30 tot 21.00 uur

woensdag 6 december 2000

Weekmedia 17

14

RENAULT

Veiligheid in z'n
mooiste vorm
Schoonheid en veiligheid smelten samen in de nieuwe Renault Mégane en
de Renault Scénic. Eigentijdse carrosseriekleuren en bekledingen gecombineerd met ongeëvenaarde rijprestaties. Ook qua veiligheid zit u goed.
Front- en zijairbags, gordelspanners en ABS, uitgebreid met het nieuwe
Brake Assistance System staan daar garant voor. Met zoveel verscheidertheid is er altijd een model dat bij u past.

• '

N

KOM

KIJKEN OF HET KLIKT

Ter introductie zijn er de klikdagen bij de Renault-dealer van 7 t/m 30
december. Kom langs en maak kans op een sportieve Mégane Coupé! ledere
bezoeker krijgt in ieder geval een mooie Renault-bodywarmer cadeau.*
,

'Zolang de voorraad strekt

NU OP DE AL ZEER COMPLEET UTOERUSTE MÉGANE EXPRESSION UITVOERINGEN HET
ACCESSOIREPAKKET PACK EtYSÉE: UCHT-METALEN VELGEN, RADIO-CD-SPELER EN
MISTLAMPEN. Nu VAN f 2.685,- VOOR MAAR f 995,-.

CHRYSLER PT CRUISER
Hoe komt het toch dat mensen niet uitgekeken raken op de
nieuwe Chrysler PT Cruiser? Is het de originele retro-stijl, zijn
het de 26 stoelinstellingen of is het de laadruimte van 2 m 3 *?
Tja, de Chrysler PT Cruiser ontmoet alleen j a l o e r s e blikken.
Ga voor een proefrit naar onderstaande dealer.

KOM NAAR DE KLIKDAGEN VAN 7 T/M 30 DECEMBER
EN MAAK KANS OP EEN SPORTIEVE RENAULT MÉGANE COUPÉ

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

a .< aan IIH mUiireaiKtümff

ra:i..t.m>.B.w»a.,TTOr.iM

EYSINKWEG 65 • 2014 SB HAARLEM
TEL. 023-5533333 • FAX 023-5533335

erkend Renault-dealer voor Ziiid-Kennemerland
"Wanneer de achterbank is verwijderd.

Deze actie loopt van 7 t/m 30 december 2000. Iedere deelnemer moet minimaal 16 jaar oud zijn en de volledig ingevulde declnamekaart meenemen naar de showroom. Kopieën van de declnamekanrt worden niet geaccepteerd. Medewerkersvan Renault Nederland N.V.. zijn dealcrorganisatie en zijn reclamebureaus zijn van deelname uitgesloten. Een onafhankelijke notaris heeft toegezien op de verspreiding van de winnende mailing. Deze notaris zal ook voor controle achteraf zorg dragen. Alleen na juridische controle van rjc deelnamekaart kan de prijs ook uitgereikt
worden. De wcdstrijdkaart is niet overdraagbaar, alleen de geadresseerde van de mailing maakt kans op de hoofdprijs. De prijswinnaar ontvangt uiterlijk 4 weken na afloop van deze actie schriftelijk bericht. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden De prijs wordt vervolgens binnen
8 weken uitgekeerd. De hoofdprijs is een Mégane Coupé. Op deze sweepstakc is de Nederlandse Reclame Code van toepassing waarin opgenomen de Code voor swecpstakes. Prijswinnaars hebben het recht hun medewerking aan publieiteit te weigeren. Voor alle genoemde prijzen
geldt het volgende: prijzen incl. BTW. excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Prijs- en specificaticwijzigingen voorbehouden, 12 jaar plaatwerkgarantie. HEï*ïïrJ^l]F3)j

Chrysler PT Cruiser vanaf f 46.990,-. (Afgebeeld: Chrysler PT Cruiser Limited f 59.990,-.! Prijzen incl. BTW, af importeur, excl. kosten
rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs vanaf f 1.123,- per maand (gebaseerd op maximale no-claim, 20.000 km per jaar en een
looptijd van 48 maanden. Excl. brandstof en BTW). Bel voor meer informatie DaimlerChrysler Nederland B.V.: 0347 - 36 34 00 of bel Chrysler
Finance: 030- 605 98 71. Wijzigingen voorbehouden. Internet: www.chrysler.nl

Pak uw kans op de Kanjer van de Postcode Loterij

n 37,2 miljoen!
POSTCODE
9 MILJOEN
Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw :
kans op 6 miljoen!
Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 (99 cpm)
Belprijzen van deze week

In de eerste aflevering van de Postcode Loterij Miljoenen/acht heeft
de winnaar maar liefst ƒ 100.000,- gewonnen!

Op 1 januari 2001 kunt u met
uw postcodelot één van de
gelukkige winnaars zijn van
de Postcode-Kanjer van
37,2 miljoen gulden. Dit keer
kunnen zelfs meer deelnemers
dan ooit in de Kanjer delen.
Want de verhoging van de
Kanjer - maar liefst 6,4 miljoen
gulden meer dan vorig jaar - is
bestemd voor de wijk rondom
de winnende postcode.
Dus iedereen die een lot heeft
met dezelfde cijfers als de winnende Kanjer-postcode kan
delen in alle miljoenen. Dit is
uw kans om uw dromen waar

te maken! Hoe meer loten u
heeft, hoe meer Kanjerpunten
er op uw naam staan, dus hoe
groter uw deel in de prijs!
Vul snel de bon in en stuur
hem op. Dan maakt u kans op
alle prijzen in de Postcode
Loterij, zoals alleTrekkingsprijzen en alle prijzen in
Miljoenenjacht. Doe het nu dan
is uw kans gegarandeerd.

Belprijzen deze week:
• Fuji Fotocamera
• Grundig DVD speler
• Freeplay schijnwerper
• Freeplay radio
• Rally rijvaardigheids cursus
• Grundig Videorecorder

2678 SR
in De Lier met
14 winnende loten

ƒ 25.000,voor elk lot

en voor
2678 SR 019
extra: een BMW!

www.postcodeloterij.nl

Notaris mr PJ.N. van Os inAmsterdam heeft de trekkin g van november 2000 verric it. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijft rs weggelaten, want iederedeelnemer in dezelfde
postcode wint -tot 1 .000 guIden- dezelfde prijs. Bij prijz en van tien en vijf gulden wi it zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij die prijzen ook de ie ters weggelaten. Prijzen bo yen 1.000 gulden
worden belast met 25% karisspelbelasting. Maximaal' 99 loten per postcode. Prijze n worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1017 PN
1055 RD
1058 KL
1058 SW
1072VK
1075 EK
1106 DK
1109
1111 NS
1161 VR
1221 CS
1261
1272 GS
1273 KE
1326 NE
1403 H W
1422 BD
1431 AG
1447 J L
1474
1525 PD
1541 PA
1616 TB
1621 KG
1628 ET
1686
1693 CG
1696 CR
1724 SB
1777
1817
1921 CV
1964
1976
2014 GB
2036 JJ
2040
2114DZ
2133
2202 NJ
2219
2282 NW
2312 GM
2316 GP
2332 KV
2361 LC
•?driR

2b'lb
2518
2525
OCOK
occ?
2553
2563
2584
2751

bW
EM
\/7
CJ
AM

277] KW
2807
2817
2900
2900
2905
2921
3037
3062

HK

RP
AG
AL
PC

3079 SM

sosi zw

RTLText882

3111
3114 BP
3122 TW

0909-0088 (95 cpm)
Zatfouten voorbehouden

1OO,50,25,25,50,5O,5O,70,5O,5O,25,7O,25,25,25,5O,25,7OO,25,1O,25,7OO,25,7OO,7OO,7O,7OO,25,50,70,70,25,7O,7O,25,25,70,25,70,5O,7O,25,50,25,25,70OO,m.

3227 AX
3237
3317 KV
3417 M H

3135
•31 m
^'°'
3222

PX
r A
~C?
Ot

bU,25,70
tnn
»/v
7O,25,70,25,Sa:
25,7O 7070,505o'500,5O,-

25,70,700,5O,-

BD
PL
SZ
CB

70O,25,5O,5O,-

4413CBOO4
in Krabbendijke

-

ƒ100.000,3446
3461
3553
3561
3581
3601
3621
3653
3701
3702
3703
3754
3762
3815
3816
3861
3870
3886
3950
3991
3995
4107
4231
4331
4382
4424
4434
4441
4471
4536

AB

50,70,25,25,70,70,25,70,25,50,25,7OO,25,5O,7O,25,7O,50,7O,70,70,7OOO,25,50,700,50,70,70,5O,7 O,-

BA
TB

KG
DE
TJ
EZ
NK
DM
LX
AN
MC

NA
CD
PW
TG
BG

CB

\

l "

-' " ' --' "

™

4811
4819
4826
4834
4835
4845
4861
5042
5051
5051
5085
5091
5102
5102
5144
5171
5242
5262
5272
5301
5320
5325
5343
5384
5397
5403
5422
5423
5424
5460
"

WN
LH
BE
CB
ET
TN

DH
CS
DN
VL
AN
EN
KS
NS
RL
CH

XP
KD
AL
TE
AG

7OO,70,25,5O,25,25,7O,25,7O,25,70,50O,25,5O,25,25,25,70O,50,500,70,70,70,25,70,25,500,70,25,25,-

—

5481 XP
5504 BN
5505 VB
5520
5556
5616 NJ
5622
5655
5658
5708 AD
5712 BW
5763
5801 SG
5802 EV
5923
5986
6041
6063 AP
6086 CA
6162 X W
6164 EB

5O,- 6444
25,- 6525 HG
50O,- 6531 J P
7O,- 6546 EP
7O,- 6581 BD
7OO,-6582AT
70,- 6602 BG
70,- 6706
7O,- 6706
5O,- 681 S A K
25,- 6823 CP
7O,- 6825
5OO,- 6833
25,- 6877
7O,- 6877
7O,- 6891 CT
7O,- 6911
25,- 6915
5O,- 6921 XW
70O,- 6932
7OOO,- 6987

ÏO,- 7214
5O,- 7221
25,- 7255
25,- 7300
25,- 7321
25,- 7331
25,- 7336
7O,- 7345
7O,- 7345
25,- 7414
5O,- 7442
7O,- 7462
7O,- 7475
7O,- 7481
7O,- 7522
25,- 7576
7O,- 7576
7O,- 7577
7OO,- 7601
7O,- 7681
7O,- 7701

EG

5OO,7O,25,7O,50,7O,70,7O,70,25,5OO,25,7O,5O,7O,50,7OO,7O,25,7O,25,-

BL

CJ

GG
HV
CB
TP
BS
CZ

XW
KD

7918
7O,7927
7O,7941 CH
25,7946
7O,8016
70,8084 XJ
7OO,
50,
8151 BM
50,
8181 DW
50,
8300 AC
8303
70,
50,
8413 RV
25,
8449 BD
70,
8539
70,
8731
8734 GC 1rooo,
70,
8745
70,
8771
8820
70,
7O,
8821
70,
9025
9057
70,
9084
70,
70,
9'i51
50,
9203 JD
7OO,
9245 HV
70,
9465
rooo,
9467 PJ
9521 HD . 5OO,
50,
9561 SW
70,
9585
25,
9618 PE
70,
9625
9626 CB
25,
9663 ST
7OO,
50,
9675 KL
25,
9731 HG
7OO,
9742 CG
70,
9893
500,
9902 KW
25,
9982 AR

Postcode-Jackpot november

8 miljoen
4537 DG 196 i n Ter neuzen
(dit is een niet-verkocht lotnummer)

Stand Postcode-Jackpot december

9 miljoen
6181
6216
6235
6287
6414

HN
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NX
"'

5O,7OO,70O,70,50,-.
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6991
7002
7003
7007
7061

AC
DX
KR
ZD
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7721 CP
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7795
7854 NB
7891 CW

-
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JA. IK WIL 37.2 MILJOEN WINNEN!

"r ,
Ivf J3» ik wil kans maken op alle prijzen van
Postcode Loterij, inclusief de Postcoöe-Kanje
37,2 miljoen, de Jackpot tot 21 miljoen, de Str aatprijzen en de
ruim 700.000 Lingoprijzen tot 6 miljoen. Hierr
28 goede doelen.
D 3 loten a ƒ 15,- inclusief Jackpo tVerdubbelaar
D 2 loten a ƒ 15,- inclusief Jackpo t erdU Jbe aar
X
!
!
D 1 lot
at
.
".'inclusief Jackpo
A.u.t>. uw teuze aankruisen en varder invullen in bit
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkri 'gbaar bij Ledenservice, tel,
OSOO- 300 1500 (35 cpm).
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om e enmaal per maand
de inleg voor devan
maandelijkse trekking en eeiirnaal per jaar voor
cle Extra Tre
kking
nevenstaande rekening af te schrijven.
.
•**

25,'-

B NATIONALE •

25,70,50,50,-

4695
4702
4703
4765

Miljoenenjacht

LJIMJI

NOS Teletekst 550/551
Uitslagenlijn:

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Uitslagen trekking november 2000
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(Post)bank
nummer
. Bel mij bij een prijs
boven ƒ 1 0.000,Datum:
Handtekening:
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150.00.12,

1 O "T C D 1 I ffl
L U i t K 1 J ra
WWW.POSTCODELOTERIJ.NL

25 u/i'
Da loterij Is gosdgekourd door da Staatssecretaris an
\ Justitie
yi'"
ondarnumtnerL.O.890/0098/B31.5d.d.19/12/199"'.
25,- t^

Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij. Antwoordnummer 19503, 1100 VM Amsterdam.

Vtfeekmedia 17

woensdag 6 december 2000
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Arnstelveens
Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de
Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Intelligente airco

Opel Corsa Sport 1.4 16V

Mitsubishi heeft een airconditioning ontwikkeld die via het
internet te bedienen is. Via een
gsm kan de gebruiker een email met een commando naar
een computer sturen. De computer vertaalt de opdracht naar
de airco en deze is zo op afstand
te bedienen. Een voordeel hiervan is bijvoorbeeld dat de verwarming geactiveerd kan worden voordat de gebruiker in zijn
auto stapt.

erkenbare vernieuwing
e nieuwe Opel Corsa trekt meer aandacht dan we verwacht
l hadden. Met name heel wat Opelrijders nemen de tijd om
de nieuweling te bestuderen. Nu heeft de gitzwarte Corsa
Sport ook wel een lekkere uitstraling, zeker in combinatie met de
mooie lichtmetalen velgen. Waarom zijn we toch nog verrast
door de aandacht? Omdat hij weliswaar geheel nieuw is, maar
tegelijkertijd heel sterk op zijn voorganger lijkt.
Het effect is grappig: je ziet menig

Corsa-rijder peinzend kijken naar

de nieuwe Opel. Het is alsof
iemand onaangekondigd een
andere bril draagt, maar familie en
collega's staren de persoon wat
vertwijfeld aan ('er is iets veranderd, maar wat eigenlijk..?'). De
nieuwe editie oogt afgetrainder
dan de wat bolronde voorganger.
De lijnen zijn scherper en tegelijker-

tijd ziet de Corsa er groter uit. Nog
steeds twijfel? Loop eens om de
Corsa heen: de achterkant heeft
hooggeplaatste, opvallend puntig
toelopende lichten. Al met al is het
wonderlijk hoe Opel een nieuwe
styling heeft ontwikkeld waarin
ook de vorige generatie Corsa herkenbaar is.
Vertrouwd
Het interieur biedt dezelfde mix
van nieuw (instrumentenpaneel,
middenconsole) en vertrouwd
(schakelaars, indeling en knoppen).
Onze testauto was uitgerust met
satellietnavigatie. Makkelijk te
bedienen, heldere routegeleiding,
maar... het elektronicapakketje kost
wel een dikke drieduizend gulden
(inclusief tuner met cd-speler).
Toch zonder meer het overwegen
waard.

Het interieur is licht en ruim. Het
navigatiesysteem zit onopvallend
op het middenconsole.
kelijk horen. Rijden kost nauwelijks
moeite. De Opel is typisch zo'n
auto waar je meteen in thuis bent:
ermee sturen gaat als vanzelf. De
willige motor en het mooie weggedrag zorgen er wel voor dat je
automatisch wat steviger doorrijdt.
De auto vraagt er zelf om en wie
zijn wij om hem die pret te ontnemen?
Diepzwart
De sportstoelen zitten lekker stevig.
Verder trakteert de Corsa Sport ons
ook op een lekker lederen stuur,
fraaie witte wijzerplaten en een
dashboard in aluminiumkleur. Waar
we als een blok voor wielen, waren
de lichtmetalen velgen die de wielkasten op stijlvolle wijze helemaal
vullen. Zeker in combinatie met de
diepzwarte lak staat het lekker
stoer. Andere zaken waarmee de
auto ons vertroetelt zijn centrale
portiervergrendeling, een infodisplay, een handige opberglade
onder de rechterstoel en elektrisch
bedienbare zijruiten.

Onze Sport heeft een 90 pk sterke
motor van 1,4 liter. Daarmee rijdt
hij lekker vlot, maar ook weer niet
dramatisch snel. Daar staat tegenover dat hij lekker stevig op de weg
ligt. Hij veert mooi stug en reageert
direct op het stuur. Bij hoge toerentallen hangt de Corsa lekker aan
het gas en voelt hij sportief aan.
Wel laat de motor zich dan nadruk- De Corsa Sport 1.4i 16V kost
30.950 gulden (tot 31 december
Helemaal nieuw en meteen
2000). Dezelfde auto met een 1.2
vertrouwd: het design van de
liter blok (75 pk) is 1.500 gulden
Opel Corsa is heel herkenbaar.
goedkoper.

Cabrio voor groot publiek
D
e Peugeot 206 CC (Coupé Cabriolet) is een aanwinst voor
het grote publiek. Door de elektrisch bediende hardtop
hoeft de zonaanbidder bij dicht rijden geen consessies te
doen en de auto heeft een aantrekkelijk prijskaartje (ƒ 39.900,voor de 1.6-16v en ƒ 45.000,- voor de 2.0-16v). Dat grote
publiek moet echter wel geduld hebben. Peugeot Nederland
heeft 1.800 206 CC's van Frankrijk gekregen. Volgens de importeur hebben 1.000 geïnteresseerden al blind getekend.
Zonaanbidders die deze zomer nog willen bijkleuren moeten
rekenen op een levertijd van drie tot vier maanden. Wil je zolang
niet wachten dan kan een speurtocht langs de Peugeot-dealers
nog uitkomst bieden.
De dakconstructie is het meest
opvallende aan de 206 CC. Het is
uniek dat een fabrikant in dit segment (lees: voor deze prijs) een
hardtop aanbiedt die met een druk
op de knop in de kofferbak verdwijnt (net zoals bij de veel duurdere Mercedes SLK). Je hoeft alleen
maar de twee hendels te ontgrendelen en twintig seconden geduld
te hebben. Als je bekijks wilt, kan je
het dak openen terwijl je over een
willekeurige boulevard flaneert. Je
moetje dan wel beperken tot loopsnelheid. Want de manoeuvre met
het dak doet de Peugeot tot een
maximale snelheid van 10 km/u.
Daarna zitten het dak en de achterruit stevig in de kofferbak. Eronder
is zelfs nog plaats voor twee kleine
reistassen.

knop, met leer bekleed stuur, ovale
verchroomde uitlaat en aluminium
pedalen) maken de 2.0-16v hélemaal af. De stangen en de ribbels
op het kofferdeksel wekken een
authentiek cabrio-gevoel op dat
normaal oer-roadsters als de MG-B

opwekken. Ook bij de 206 CC hebben de twee buitenste stangen
echter een functie. Er kan een heus
bagagerek op worden geplaatst
met een laadvermogen van 20 kilogram.

Regen
In de korte tijd dat we met de 206
CC konden rijden, hebben we de
twee meest voorkomende weertypen meegemaakt. De eerste dag
regende het constant. Daarbij viel
het comfort op dat de auto in
coupe-uitvoering biedt. Geen klapperend dak en geen beslagen achterruit, heerlijk. De volgende morgen was het beter. Met het dak in
de kofferbak en de zon aan de
hemel rijden we in alle vroegte van

Mitsubishi gaat cvt's (continu
variabele transmissie) leveren
aan Hyundai en Kia. De
Koreaanse
autofabrikanten
gaan de transmissies gebruiken
voor hun personenauto's. De
overeenkomst behelst de lévering van 30.000 cvt's per jaar.
Hyundai gebruikt de versnellingsbak voor zijn Sonata en Kia
voor zijn Optima.

www.zoekauto.nl
SPECIFICATIES: Opel Corsa
Sport 1.4M6V
viercilinder
ECOTEC:motor
mét 16 kleppen
Cilinderinhoud: 1.398cm3
66 kW/90 pk
Vermogen
bij 6.000 tp.m.
• Max. koppel: , 125 Nm bij
4.000 tp.m.,
Acceleratie: , 11,5 sec. van
0-100 km/uur.
180 km/uur.
Topsnelheid:
Motortypè:

Wie naar deze site surft, kan
vanuit zijn luie stoel een nieuwe
of gebruikte auto aanschaffen.
Daarnaast heeft de site onder
meer • verschillende diensten
online aan te bieden: het inruilen van de huidige auto, het
reserveren van een huurauto,
het bekijken van recent autonieuws en het kopen van accessoires/- Met dit uitgebreide aanbod is www.zoekauto.nl de eerste en meeste brede mobiliteitsaanbieder waar de consument
in de Nederlandse taal aangesproken wordt.

Gem. verbruik: 7,2 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ31.950,BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:
Airbags
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuurfaekrachtiging
Lichtmetalen velgen
Mistlichten voor
'
Infodisplay

Razende
M

het hotel nabij Saint Tropez naar
ercedes huistuner AAAG heeft nu ook de SLK onder hanhet vliegveld van Toulon. De
den genomen. De compacte roadster is daardoor veraninvloed die de wind heeft op de
derd in een bruut kanon dat bolides van het gerenominzittenden valt mee. De lange meerde Porsche en Ferrari het vuur aan de schenen kan leggen.
voorruit (onder een schuinere hoek
De SLK 32 AMG dendert in 5,2 seconden naar 100 km/u. De
geplaatst dan in de 'gewone' 206)
begrenzer grijpt bij 250 km/u in.
is hier debet aan.
De SLK met 3,2-liter V6 diende als de voorwielophanging zijn ook de
Op de kronkelige bergweggetjes
basis voor deze gespierde roadster. remmen aangepast. Bovendien
komt de sterke 2,O-liter motor
Door montage van een compressor
kreeg de krachtbron een enorme
goed van pas bij enkele inhaalmanoeuvres. Toch hebben we de
impuls en levert hij 354 pk. Dat is
dag ervoor het extra vermogen van
een stijging van maar liefst 136 pk.
de 2,O-liter (138 pk tegen 110 voor
Dezelfde geblazen motor zit ook in
de 1.6) niet gemist. Met die motor
de C 32 AMG. Minstens zo impois de bestuurder van de 206 CC al
nerend is het koppel van 450 Nm.
keurig bediend. Met de 206 CC
Een Porsche Boxster S komt tot 305
hebben we er een auto bij die de
Nm.
drempel van dat heerlijke open rijden volledig gladstrijkt.
Mercedes verpakt kracht doorgaans op een comfortabele wijze.
Ook de SLK 32 AMG beschikt over
een automatische transmissie met
vijf versnellingen. Het onderstel
moest echter wel wijzigingen
ondergaan om alle explosiviteit in
toom te houden. Naast een nieuwe
veer- en demperafstelling, een grotere spoorbreedte van de achteras
en een zwaardere stabilisator voor

zorgen elektronische hulpmiddelen
als ABS, BAS, ESP en ASR dat de
bestuurder zich niet vergaloppeert.
De potente SLK staat op 17 inch
lichtmetalen velgen met dubbele
spaken. Verder heeft de AMG versie een nieuw ontworpen voorspoiler, dorpelverbreders en een géintegreerde spoilerrand. Nieuwe sport-

stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en tweekleurig leer onderstrepen het speciale karakter van
de SLK 32 AMG. Per jaar worden er
2000 exemplaren geproduceerd
waarvan de helft naar de Verenigde
Staten gaat. Vanaf het voorjaar van
2001
komt de auto
naar
Nederland.

De Mercedes SLK AMG
legt de paradepaarden van
Porsche en Ferrari het vuur
aan de schenen.

Net zoals de gewone 206 ziet de
1.6-16v CC er lekker uit. Een aantal elementen die rechtstreeks van
de CTI komen (verbrede spatschermen voor, de sportbumper achter
en de aluminium tankvuldop - van
de GT) geven de auto een dikke
uitstraling. De andere GTI-kenmerken (16 inch lichtmetaal, sportbumper voor, aluminium pook-

Krachtsvertoon van
F

Met de 206 CC is open rijden een
stuk bereikbaarder geworden.

-serie compleet met compact
MW heeft de nieuwe compact gepresenteerd. Het Beierse
merk was met het huidige model in 1994 de twee grootste
concurrenten, Mercedes-Benz en Audi voor. Zij hadden
immers nog geen hatchback in het programma. Audi reageerde
twee jaar later met de A3. Mercedes toonde kort geleden de C
Sportcoupé. Dus het wordt tijd voor BMW om iets terug te doen.

Mitsubishi

Met de nieuwe compact is de 3serie, model E46, weer compleet.
De compact brengt het aantal versies van de modellenlijn nu op vijf,
de sedan, de coupé, de cabrio en
de touring zijn de afgelopen twee

jaar verschenen. De nieuweling lijkt
mede door de recht aflopende achterzijde nog enigszins op zijn voorganger. Van voren is nu echter
goed zichtbaar dat er een compact
aankomt. De ronde koplampen zijn
exclusief voor deze versie van de 3serie. De wielbasis is net zo lang als
die van de sedan maar meet qua
lengte 28 cm korter. De achterlichten met helder glas maken het
onderscheid met zijn broers nog
groter.
De compact gaat er ook qua kracht
op vooruit. Begin zomer 2001 biedt
BMW de auto aan als 316 ti met
een 115 pk leverende viercilinder.
Tegelijkertijd verschijnt de snelle
325ti met een 192 pk sterke zescilinder. Uiteraard zal het modellenaanbod later worden uitgebreid.
Begin volgend jaar maakt BMW de
prijzen bekend.

De 3-serie
compact komt in de
zomer van 2001.

ord doet weer volop van zich spreken op het sportieve vlak.
De langverwachte opvolger van de wilde Cosworth-versies
van de Escort en Sierra komt eraan. De Focus RS stamt rechtstreeks af van het WRC Rallykanon van Sainz en McRae.
Vierwielaandrijving en een 2,0-liter turbomotor maken van de
Focus een ultieme straatracer.

Na enige speculaties over het uiterlijk heeft Ford het definitieve voorkomen van de Focus RS vrijgegeven. Vanaf het voorjaar van 2001
wordt de Rally Sport uitvoering van
Fords bestseller ontketend. We
kunnen de komende jaren nog
meer van dergelijke potente auto's
met het blauwe ovaal verwachten.
Het merk wil zich dynamischer presenteren. Ford liefhebbers zullen
verrukt zijn dat de befaamde letters
RS weer op modellen verschijnen.
Namen als RS Turbo en RS
Cosworth zeggen de fans genoeg.
De voorbumper vertoont veel overeenkomsten met die van de Focus

WRC. De kuipstoelen en de start-'
knop op het dashboard van de RS
stammen eveneens uit die auto. De
coureurs McRae en Sainz zullen de
komende tijd het onderstel nog
wat fijner afstemmen. Kopers kunnen de auto bij rallyhoofdkwartier
in het Engelse Lake District afhalen.
Ze mogen bovendien deelnemen
aan exclusieve circuitevenementen.

De Focus RS
doet oude Ford
tradities herleven.
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woensdag 6 december 2000
Vrouw van buitenlandse afkomst zoekt via deze lijn
spannend contact met man
Mijn leeftijd is 35 en ik hoop je
heel snel te ontmoeten1
Boxnummer 238841

Binnen zonder afspraak
Snel klaar terwijl u wacht

Mijn naam is Laura en kom uit
UTRECHT Mijn leeftijd is 20
en wil graag telefonisch contact om mee te beginnen
Later evt meer Boxnummer
J12895

Uitgaan
Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
9-10dec Org v Aerle SBS text 650

BAMBOO BAR
Toneelver
Wim Hildenng
Lange Leidsedwarsstr 64,
speelt alles voor de tuin',
blijspel door Edward Albee 1017 NM A'dam 020-6243993 k ben LINDA en zoek via dit
lummer een spannende en
Uitvoering vn| 15 dec en zat
euke relatie Lijkt het je wat,
16 dec a s Ver gebouw
aat snel je reactie voor me
Little Thai Pnnce
De Krocht, aanvang 2015
achter, ik bel terug' BoxAuthentiek Thais eten
uur Kaartverk vanaf dond 7
nummer 233292
Tel 020-4279645
dec bij drog De Gaper in de
Kerkstraat 31, Zandvoort
k zoek via dit nummer een
heel fijn en goed gesprek
Ind Eethuisje Waroeng
gecombineerd met spanning
Sportcafe Zandvoort voor Semarang, Gr Geusplein 15, < ben een goed uitziende
tel
020-6134911
bruiloften, recepties, persconge vrouw en kan veel bieneelsfeesten,
verjaardagsden Boxnummer 238839
LOCANTA GEREN
feestjes,
catering 023- Turks+Koerdisch restaurant
k ben een jonge vrouw van
5715619,06-54616812
Tel 020-6733524
29 en hou enorm van dansen
Geniet van Kantonees eten bij en ben creatief Ik zoek dito
SARAY TURKS Restaurant
INFO
Boxnummer
TAI WAN, Maasstraat 102, man
Gerard Doustraat 33
Amsterdam, tel 020-6719221 270086
Tel 020-6719216
Koh-l-Noor, Indian Restaurant Vlan 63 jaar, nog werkend,
Op tijd 1700-2400U
zoekt leuke dame v a ± 40 jr
J v Dam cijfer 8 1/a
Divan Turkse Specialiteiten
~~ 020-6939203 (na 18 u)
Tel 020-6233133
Grill Restaurant
Cafe-restaurant Paauwe
Elandsgracht 14
De mosselspecialist voor res
Tel 020-6268239
Tel 020-6131376
Al 12'/2jr dansen/ontmoeten
v singles va 30+donderdags
MOUSAKA EXPRESS
Bezorging Catering Service
De Ossestal, Osdorperban 88
020-6757000
Osdorp v a 20 u Vrij parkeren'

Personenauto 's
te koop
aangeboden

Mmar-e-pakistan
Rijnstraat 55

Tel 020-6739259
Open 17 00-23 00 uur
KOERDISTAN
Ferdinand Holstraat 23
tel 020-6761995
di t/m vr open 17 00-00 00 u

Grieks eetcafe l Kriti
zingen, dansen en borden

Tel 020-6641445
Kroatisch restaurant Split
In weekend levende muziek

Tel 020 - 6624643

Evenementen

Nepalees en Tibetaans Rest Gezellige kerstmarkt m de
Sherpa, K Leidsedwarsstr 58 Hannie Schaftschool op donAmsterdam 020-6239495
derdag 14 dec van 16 tot 20
uur ledereen is van harte
welkom
Assynsch eetcafe Eufraat
Ass Babylonisch eetcafe
Tel 020-6720579

Opleidingen en
cursussen

GAZIANTEP
Ceintuurbaan 206
Tel 020-7719094

Vakopledmg Nagelstylmg en
Permanente Make-up
Vista Studio, 020-6201914

Lichaamsverzorging
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar'
Vista Studio 020-6201914

Sportmassage, ontsp massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank Tel 023-5714092

Vraag en aanbod
GEZOCHT emaillen reclame- Bel 020-5626271 voor het
borden met afbeeld Ik betaal snel opgeven van uw Micrc±/500 of meer 0499-574191 advertentie

Verzamelingen
TREIN-/MODELAUTOBEURS, HAARLEM,
zon 10 december 10-15 u , Spaarnehal,
Fie Carelsenplein 1 (Wmkelc Schalkwijk), 200 tafels'

Reparatie en onderhoud
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis
Tel 023-5712418
Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vnjblijvend
prijsopgave
Tel
5719800 na 19 00 uur

Ervaren klusjesman voor
schilder- en timmerwerk

020-6898850 / 06-55754352
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023-5713780

Financieringen
Autoverzekering
V A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023-5714534

Mededelingen
Monique, Erwin Toneelver
Wim Hildermg
Rosanne en w
speelt 'alles voor de tuin',
veel
geluk
in jullie nieuwe huis
blijspel door Edward Albee
Jan
- Jannie - Pnscilla
Uitvoering vnj 15 dec en zat
16 dec as Ver gebouw
De Krocht, aanvang 2015
uur Kaartverk vanaf dond 7
dec bij drog De Gaper m de Kerstsamenzang zondagmiddag 17 december, aanvang
Kerkstraat 31, Zandvoort
1430u Ned Hervormde Kerk

Samenkomsten

BMW 316i Compact, b j '95,
APK nov 2001, alaskablauw,
1pi, nieuwe banden achter,
rekhaak, cv, abs, mistlampen,
mee gespoten bumpers spoiers, BMW kuipstoelen Mooie
en goede auto, kijk op
www bmwverkoop com voor
meer info Pnjs ƒ16500,-.
Tel 06-24746154
SAAB-OCCASIONS
SAAB 93-95-900-9000
Onderhoud /reparatie / APK
SAABservice Molenaar BV
Tel. 023-5614097

Bedrijf zkt voor werknemer(s)
woning te (onder)huur, mm 6
mnd 06-55900906

PROFITEER NU

START:
EINDE:

WOENSDAG 6 DEC.
OM ACHT UUR'S OCHTENDS
ZATERDAG 16 DEC.
OM WI|F UUR 'S MIDDAGS

ievr loop-of sloopauto's Tel
023-5333742/06-53921214

Vakantie
Toerisme
algemeen

^^^^^^sannn^^--

Arrowspeed
B^BWH
145/80 R12 S
155/80 R13 S
175/70 R13 S
165/80 R13 S

OP EEN NIEUWE
ACHTERDEMPER

„s, 90r

l KORTING l
van
7ft<
p.st.^/-U.

135/80 R 13 T
165/70 R 13 T
185/65 R 14 T
195/65 R 15 H

voor
RR.
«f
«l

QJJ^ 55.
p*;l25^ 95.P^J45f 115.pA

SCHOKDEMPERS

Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

Opel Astraal, 1.61,1.81, 2.01

WEDESTEIN^D
van

145/70R13TT-trac

PsLj83ï

185/80 R14 Ss FR

p 145

Gabriel

69.'

115.-

Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

KORTING 3 JAAR GARANTIE
voor
van

165/70 R 13 T
P3000

P3000

Geen 0906 op je rekening! Be
nu gratis de datmglijn 08004910 (b g g 010-2946166)

van

145/70 R13 T m
185/70 R14 H XHI
185/65R15 H XHI
195/60 R15 H XHI

POSTCODE DATINQI
Vrouwen zoeken snel contact
Bel 0906-18 44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
Lesbitieners (18 jr) Janneke
en Petra hebben 'n speeltje! j|
mag gluren' 0906 320 328 8

P3000

pja.

(ex combi, GT) 10/'9(M/'93

van

voor

43 AH 115.- 89.50 AH 14C- 119r

119.-

195/60 R 14 H
P5000D

Peuseot 306 1.1XN, 1.4X1,
1JXL,XR,XT,1JXT3/'93-'97

Hissan Primetal.6

PA

175/65 R 14 T

KORTING
2 JAAR
GARANTIE

p-Sl

185/60 R 14 H
P5000D

PA

Citroen ZX 1.11, 1.41, 1.61, 1.81

Ford Monden 1.61, 1.81 16V
(ex. automaat) 3/'93-8/'96

4 WIELEN
BALANCEREN

n

van

voor

ACHTERDEMPER
van

335 269.- #fi?159r

345? 279.- #Q? 179.445 329.- £30? 169.j585? 515.- 256? 179.4tt?315.- 220-169.415:309.- 210 169.570? 429.- 370-259.-

OP AL UW VOLGENDE AANKOPEN

ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UfïïATEN.

«KORTING

INO. UITUINEN VOORWIEUN

Bl| KWIK-FIT

VAN.125> NU

MET DE VEELZIJDIGE KWIK-FIT GOLDCARD
Vraat nu
aan en
profiteer!

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.30 uur
Zaterdag 08.00-17.00 uur
Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig van woensdag
6 december tot en met zaterdag 16 december 2000
Pngen mcl montage, garantie en btw Bandenpnpen
excL balanceren, ventielen en verw bijdrage.
Korting op uitlaten is niet geldig op katalysatoren.
Niet geldig m combinatie met andere aanbiedingen.

ZIE VOOR UW DICHTSTBIJZIJNDE KWIK-FIT
DE GOUDEN GIDS m OF WWW.KWIK-FIT.NL
OF BEI 0900-8693

NIEUW
AMSTERDAM-WEST
W. Kraanstraat 6
020-6137666

3 maanden
gratis
uitgesteld
beulen
EXTRA KORTING op o.a. mobiele telefoons,
huurauto's, lasergame, Eurodisney, boedelbak, hotels, slipcursus en nog véél meer!!

Particulieren
ontvangen
50% korting'

l

T k hoekhuis Vinkeveen m
Westerheul eengez won
sip kmrs, leuke zonnige vooren achtertuin ƒ485 000,Tel 0297-262409

X Y Z BV verhuizingenen
kamerverhuizingen/transport
Voll verzekerd, 020-6424800

Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
mei 0906-50 50 232
Ik ben een gebonden vrouw
maar wil af en toe toch wat Ben jij ook net als ik op zoek
extra spanning Ik zoek niet om 9een nieuwe start te ma
direct een afspraak of date ken Ik ben een 47-jarige
maar wil wel spannend praten slanke, gesch vrouw uit hè
via de box Ik wacht met Westen van het land en z k m
spanning!
Boxnummer man op HBO niveau Box
nummer 270253
228469
Welke leuk uitziende, slanke
en ongebonden man met vee
vrije tijd en hbo-niveau w
vaste vriendschap met leuk
echtpaar Wij zijn een net stel
van 59 jr Info via
boxnum
mer 229529

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17

l

Verhuizingen

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER'
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week
Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 50 270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap m en vracht op een reactie

voor

ö? 99.355 269.- 220 169.505 389.- 260:-149.34K259.- 22fl?149.295? 219.- 208? 149.335^249.-

V i P u V»

Op overige accu's
10% Pnpenslas korting!

Prijzenslag korting!

COMPLEET
SYSTEEM
VJV. DE KAT

Staat uw uitlaat hier niet bij? Bel voor de
laagste prijs. Alle overige uitlaatdelen en
complete systemen
nu met 10% korting. PROFTIEER!

GEHBHCEBTODOORTWHBRWANT

0906-0611

Postcode daling vrouwen
uit jouw postcodegebied1
0906-1717 (60cpm)

, 125 109.P,200.-175r
P, 240 205.P, 245 215.-

Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

SEKS ALARMNUMMER
Direct lekkere livesex' 99cpm
Mannen gevraagd! Vrouwen
wachten op jouw telefoontje1
Bel 0906-20 20 123 (SOcpm)

voor

VW Golf III Ui, 1.6!
11/-91-

2/95-

175/70 R 13 T

0906-lijnen

ÏW Polo Ui, 1.3i, 1.41,1.61
(ex. classic, 16V) 8/'94-

Mitsubisüi Carisma 1.8i 16Ï

p^L

Kennismaking

Wij zoeken een spontane
moderne jongedame, evt iets
getint en zonder schroom voor
fijn contact Discretie verzekerd en voor ons een nieuw
experiment meer info
Boxnummer 296192

(ex. Combi, GT) 10/'91Renault Begane 1.4i,1.6i
(mcl Scemc) '96Ford Ka 1.31
9/96RenaultClio 1.2, 1.2,1.4, l.4i
5/'90Seallbiza1ZOO,1500+inj.
'87-6m

voor

145/80 R13 T SPRINT ?* ^0^ 65.155/80 R13 T SPRINT P^ 80.- 65.-

Vakantiewoning 4 a 6 pers
Zeeuws-Vlaanderen
Studio (2 pers) in Belgisch
kustplaatsje De Panne
Tel 020-4532252

DAMES THUIS
KijkopSBSetxtpag 745
:n bel 0906-1588
(99 cpm)

OP EEN COMPLEET
UITLAATSYSTEEM
AUTO'S MET KATALYSATOR

Woonruimte te koop aangeboden
Zandvoort Burg v Alphenstraat 59/3, ruim goed onderhouden 2-kamerhoekapp met
balkon en uitzicht over duinen
Woonkamer, ruime slaapk,
badk met hgbad, mod keuken mcl mbouwapp
Vr pr ƒ299 000,- k k
Van der Reijden Makelaardij
tel 023 - 571 55 31

l KORTING

_______-zrwTTTgEr/j/l

Op overige maten 10% Prijzenslag korting!

A uto-accessoires
en -onderdelen

Oudere vrouwen Direct Apart
met een oudere vrouw
0906-14 44 (60 cpm)
Te huur gevraagd voor per- Student (F), non-smokmg
1
Secretphone
Uve afluisteren
manent m centr ZVoort 1 a 2 seeks for a room/flat m A'dam/ van hete seksgesprekken
kam met douche +• toilet, of Diemen, no South-East unti!
pm 99c 0906 3203244
zomerhuis Tel 020-6623314 juli 2001 T 06-15513615

Woonruimte te huur gevraagd

^

k ben een mooie, vrouwelijke
rouw en heb je veel te bieden Ik heb een lief karakter,
lou van lachen, ben 37 en
echt de moeite waard1 Boxiummer312752

Voor de particulier
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Prijzen zijn mcl. 17,5 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra m rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (mcl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Naam:

Adres:

Postcode/Plaats:

Plaatsingsdatum/data:

Telefoon'

Gc

'». Zand voorj

526.104 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

.Woensdag 13 december 2000

LU,.

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2044 AA Zandvoort, telefoon 023 571.8648.
Bezorging: 571.7166. 60-e jaargang nummer 50, oplage 5.425 Editie 17
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Definitief 84
asielzoekers
in 'Friesland'

Van Leeuwen
verlaat raad;
zetel wellicht
naar GBZ

Van de Berg: „Toen ik dit
pand kocht, heb ik goed nagedacht wat ik ermee ging doen.
Een hotel leek mij niet haalbaar. Ten eerste omdat er niet
voldoende parkeergelegenheid
is in de straat. En ten tweede
omdat de eisen waar je als hotel aan moet voldoen heel hoog
zijn. Als alternatief zou het een
lowbudget-Taotel moeten worden en daar zit ook niemand
op te wachten."
„Wel ben ik nog serieus bezig
geweest om Engelse en Poolse
gastarbeiders in het pand onder te brengen. Maar ook dan
heb je een parkeerprobleem.
Bovendien staan de Engelsen
bekend om hun onhandelbare
gedrag als ze dronken zijn."
Veel omwonenden en ondernemers zien de komst van de
asielzoekers nog met argusogen aan. Buurman Maas Dqppenberg vormt hierop mmiddels een uitzondering: „Nu heb
ik er vrede mee. Ik ben al jaren
gastheer, het maakt mjj niet

zoveel uit waar de gasten vandaan komen."
Het is niet zo dat Doppenberg altyd zo positief was over
de komst van de asielzoekers:
„Ik heb een goed contact gekregen met Boudewijn en ik
heb het volste vertrouwen in
hem. Tot nu toe zijn we steeds
aan het speculeren hoe het kan
gaan, maar we moeten het gewoon afwachten."
Tijdens alle ophef is Van de
Berg gestaag doorgegaan met
het klaarstomen van zijn pand.
„Het zijn iets minder asielzoekers geworden dan oorspronkelijk gepland, omdat we een
computerruimte in het pand
hebben gemaakt. Er zijn twee
recreatieruimtes die we leuk
hebben ingericht en er wordt
centraal gekookt. In de recreatieruimte kunnen de mensen
dan gezellig met elkaar eten."
„Het
beheerdersechtpaar
dat 24 uur per dag aanwezig is,
heeft er ook veel zin in. Het
gaat allerlei thema's verzinnen
zodat we de bewoners met de
omwonenden kunnen integreren. We doen ons best om voor
deze mensen sociale mogelijkheden te creëren. Overdag tijdens kantooruren zijn de mensen van het COA aanwezig."
Tijdens de informatiebijeenkomst in september over de
opvang van asielzoekers in
voormalig Hotel Friesland
maakten veel bewoners zich
druk om rondslingerende fietsen van de bewoners.
Vervolg op pagina 3

Buil verraadt dronken bestuurder
ZANDVOORT - Een twintigjange Zandvoorter is zondagavond rond kwart over acht
aangehouden omdat hy met
teveel drank op achter het
stuur zat en daarbij een aannjding veroorzaakte.

Door een overstekend dier of
een voprbijwaaiend voorwerp
werd hij afgeleid waarop hij in
botsing kwam met een 27-jarige Amsterdamse automobilist
en vervolgens een geparkeerde
auto.

De verdachte scoorde bij een
De automobilist reed vanuit
de Zeestraat linksaf de Burge- ademtest ruim boven de maximeester Engelbertsstraat in. maal toegestane waarde. Hij
verklaarde echter niet achter
het stuur te hebben gezeten.
Een 25-jarige Zandvoortse zou
de chauffeuse zijn geweest; zij
bevestigde dat verhaal. Enkele
getuigen spraken deze versie
echter tegen. Ook constateerde de politie dat de twintigjarige een buil op zijn voorhoofd
\T olgens mij zijn er rond de had
en dat de voorruit van de
V feestdagen veel engeltjes
alleen aan de bestuurop aarde. Ik kwam er één te- auto
was beschadigd. Tegen bij de kapper. Via de spie- derszijde
gen de Zandvoorter is procesgel zag ik hoe een vader met verbaal
opgemaakt.
z'n kind kordaat de zaak binnen stapte. De peuter had lange, blonde krullen. Ik vond het
een beeldig kerstengeltje.

Band trekt
knuffelend
door dorp
Pagina 3

Derby TZB
door regen
gestaakt
Sport

Het huidige parkeerbeleid is
voor Han van Leeuwen directe
aanleiding uit de raad te stappen. „Ik kan niet meer de verantwoording dragen voor zaken waar ik het met mee eens
ben." Daarnaast wilde Van
Leeuwen als waarnemend directeur van activiteitencentrum Het Stekkie „de schijn
van belangenverstrengeling
venrujden".

De nieuwe kamers in voormalig Hotel Friesland zijn klaar voor gebruik

Over anderhalf jaar zijn de
volgende verkiezingen. De
vraag is nu of de zetel tot die
Foto Chi is Schotanus tijd leeg blijft. De Kieswet zegt
dat in dit soort gevallen de
tweede op de kandidatenlijst
in aanmerking komt. Derk Visser, tweede op die lijst, staat
met te springen: „Het komt
nogal plotseling op mijn dak.
De raad neemt een groot beoverheid komt echter met een slag op je vrije tijd, het is met
vergoeding van ongeveer ze- iedereen gegeven om dat te
ventigduizend gulden, dat is kunnen."
dus de helft."
Ook willen de huisartsen een
Daarnaast is Derk Visser lid
gepast inkomen aansluitend van de partij GBZ. In theorie
op de verantwoordelijkheden zou hu de vacante zetel ook als
en de toenemende zwaarte van GBZ'er kunnen gaan bezetten
het vak. „De LHV heeft ons Visser. „Daar wil ik nu niets
brutomkomen geraamd tus- over zeggen. Op 19 december
sen de 35 en 48 gulden per uur. gaan we met het regiobestuur
Dit vinden wij niet in overeen- van D66 en de vijf kandidaten
stemming met de zwaarte van in overleg of een van ons bereid
het vak."
is om de plek van Han in te
Tenslotte is de aanwas van nemen."
nieuwe huisartsen te laag. Hermans: „We waarschuwen al jaMaar van die vijf kandidaten
ren dat het niet goed gaat zo." op de kieslijst uit 1998 voelen
Daarom willen de huisartsen er al dne niets voor om raadsdat ook de opleidingscapaci- lid te worden. Eén kandidaat is
teit wordt uitgebreid.
ziek en de kandidaten Hans
De LHV heeft berekend dat van Brero en André van Huyseen investering van 1,3 miljard tee sluiten hun kandidaatstelgulden nodig is om de huisart- ling uit principe uit.
senzorg te verbeteren.
vervolg op pagina 3

Artsenpraktijken dicht uit protest
ZANDVOORT - „De werkdruk is veel te hoog, de aanwas van nieuwe huisartsen te
laag en ons inkomen moet
beter op de hoge druk wqrden afgestemd," aldus huisarts Mare Hermans. Alle
huisartsenpraktijken
in
Zandvoort zijn donderdag
gesloten en draaien een zogenaamde 'zondagsdienst'.
De Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV) organiseert deze dag in de RAI in
Amsterdam een landelijke
protestmanifestatie.
De huisartsenpraktijken zijn
morgen dicht, maar er is natuurlijk wel voldoende zorg
voor spoedgevallen. „Er zijn
donderdag twee waarnemend
artsen pp de huisartsenpost bü
het Huis in de Duinen," vertelt

Hermans. „De twee inloopspreekuren zijn om half twaalf
en om vijf uur. Voor de spoedgevallen op die dag kunnen de
mensen rechtstreeks bellen
met 573.0500."
Zandvoort kent zes huisartsenpraktijken en net als in de
rest van het land zijn de diensten te zwaar geworden in de
loop der jaren. Hermans:
„Naast onze normale praktijkuren, waarbij we zo'n zestig
tot zeventig uur in de week
draaien, werken we ook nog iedere week buiten kantooruren
eenzesde deel van onze vrije
tijd."
De huisartsen dragen zelf
een oplossing aan voor deze
hoge werkdruk. „wy willen in
een groter regionaal verband
diensten gaan draaien. Bijvoorbeeld met vyftien huisartsen. Dan moetje dus één op de

REIJDÉN Makelaardij o.g.
Zie onze advertentie elders in deze krant.
Sf??!
NVM

MAKELAAR

Rode kleur
geeft een
warm gevoel
Uit & Vrije Tijd

Deze week:
22 pagina's
MEDEDELING
De laatste krant van dit jaar
verschijnt op woensdag 20 december. Dat wordt een 'dubbeldik' nummer, want tussen
Kerst en Oud en Nieuw komen
we niet uit. Met de aanlevering
van uw redactiekopij en advertenties verzoeken wij u hiermee rekening te houden.
De eerste krant van het nieuwe
jaar verschijnt op woensdag 3
januari 2001. Wij verzoeken u
uw advertenties voor deze
krant uiterlijk op donderdag
28 december om 17 uur bij ons
in te leveren.
Redactiekopij moet uiterlijk
vrijdag 29 december om 12 uur
bij ons binnen zijn.
Redactie en commercie
Weekmedia
ADVERTENTIES

Verzet tegen test en aanhouding

ADVERTENTIE

Passage 36-40, Postbus 413
2040 AK Zandvoort

vijftien keer een extra dienst
draaien. De diensten worden
dan wel drukker maar doen
zich minder vaak voor. En dat
hebben wij liever."
Maar dit is niet het enige
punt waarop de huisartsen
protest gaan voeren. Zo pleiten de huisartsen ook voor
meer praktijkondersteuning.
„Door de jaren heen moeten
we steeds meer preventieve taken uitvoeren, zoals de uitstnjkjes brj vrouwen. Voorheen
werd bijvoorbeeld het administratieve deel door de gemeentelijke GG&GD gedaan, nu
doen wij dat."
De huisartsen zouden graag
een praktijkverpleegkundige
willen aantrekken. „De kosten
van één praktijkverpleegkundige voor drie huisartsen is
door de overheid geraamd op
140 duizend gulden. Diezelfde

tel. 023 571 5531
fax 023 571 9127

ZANDVqORT/BENTVELD
- Een 52-jarige Hülegommer
die zaterdagnacht rond kwart
over vier met teveel drank op
achter het stuur werd betrapt,
heeft zich verzet tegen zijn
aanhouding. Op de Dr C.A.
Gerkestraat negeerde de Hülegommer een inrijverbod, waarop de politie hem staande
hield.
De Hülegommer saboteerde
vervolgens de blaastest en
pleegde verzet. Agenten sloegen hem in de boeien. Op het

bureau bleek de man ruim over
de alcoholschreef te zijn gegaan.
Een halfuur eerder die nacht
werd op de Parnassialaan in
bentveld een 51-jarige Amsterdammer betrapt op het rijden
onder invloed.
Het rijbewijs van de verdachte was al eerder wegens een
alcoholovertreding
ingenomen. Daarop nam de politie de
auto van de Amsterdammer in
beslag.

G R O E N T E EN F R U I T

DE KERSTVERSIERING
HANGT.

Sanders

. ; ME U 6 E L S TA D /:;•

ZONDAG OPEN

Wij zijn
er klaar
voor!

117 DECEMBER VAN 12.00 TOT 17.00 UUR l

EIGEN PARKEERGARAGE '

GROTE KROCHT 25

OVERTOOM 557 AMSTERDAM
TEL. 020-6184733
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Als er woorden waren, ging Cees even een paar konijnen vangen

De vader vertelde dat hij het
spuugzat was om elke keer
weer uit te leggen dat hij geen
dochter maar een zoon had.
Daarom: weg met de krullen,
lekker kort. De vader zette het
K GA een paar konijnen
engeltje met een zwaai in de
kindvriendelijke kappersstoel.
vangen," was de oplossing van Cees Visser als
De engel veranderde in een
hij wel eens 'woorden' had met
krijsende bengel.
z;jn vrouw. In hun lange verDe kapster knipte onverbintenis is dat niet veel voorgekomen, want Janni Visser
stoord krul voor krul af. Het
kan niet goed tegen ruzie. 19
slachtoffertje liet het er niet
bij zitten en protesteerde luid- december viert het echtpaar
keels. Ondertussen wrong hij zijn vijftigjarig huwelijksfeeszich in allerlei bochten om uit tje met een brunch in de Zoete
de fraaie stoel te klauteren. Ik Inval in Halfweg.
kreeg het er Spaans benauwd
van. Met engelengeduld knipToentertijd trouwden ze in
een sprookjesachtige witte
te de kapster verder.
wereld. „Het was werkelijk een
Met een rood hoofd hield de prachtig gezicht. Alle dakpan:vader hield het koppie van z'n netjes en de takken van de bozoon stevig vast. Opeens zei
men lagen onder een laagje
i de man met een zucht: 'Stop sneeuw," weet Cees nog. „We
trouwden op het raadhuis hier
i Qiaar. Hij ziet er nu als een
! Jongen uit.' Het manneke liep in Zandvoort en daarna maakl hevig nasnikkend snel richting ten we met familie en kennis\ deur. In z'n hand een kleverige sen een bustocht langs het
j 'olly die al vol met blonde ha- kopje van Bloemendaal naar
ren zat. De vader rekende te- IJmuiden," vertelt Janni verder.
vreden af.
„Het was zó druk bij de
Toen ik thuis kwam, ging de trouwerij, dat de mensen tot
! telefoon. Mijn dochter vertel- op de trappen buiten ston" de me trots dat Steffie's haar den," vervolgt Cees weer het
eindelijk
lang genoeg was om verhaal. „Wethouder Van de
e
en haarspeldje erin te doen. Meije riep naaj1 buiten of er
Zo kon iedereen zien dat Stef- nog meer familie aan kwam,"
fie een meisje was in plaats
lacht hij.
Daarna werd het feest voortyan een lief jongetje. Tijdens
naaiverhaal moest ik glimla- gezet in Het Volks Koffiehuis,
c
hen en vertelde het drama bij waar nu café Yanks gevestigd
de kapper. Je moet er geen
is. „We hadden gerekend op
Probleem
van maken. Wat de zo'n zeventig mensen, maar er
e
en te veel heeft, heeft de an- kwamen er meer dan hontier te weinig', zei ik, 'trouwens derd," zegt Cees. De bruiloft
*at
maakt het uit. Volgens nüj ging dus flink in de papieren
2l
Jn engeltjes onzijdig'.
lopen.
Visser had al een tegenvalNel Kerkman lertje, omdat hij voor het diner
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ZANDVOORT - D66raadslid Han van Leeuwen
stapt in januari uit de gemeenteraad. Het lijkt de
doodsklap voor D66 in Zandvoort. De partij heeft sinds
vorig jaar geen bestuur, geen
afdeling en straks wellicht
geen raadslid meer. Op 19
december gaat het regiobestuur met de overige kandidaten op de lijst in conclaaf
wie tot de verkiezingen in
2002 de vacante zetel gaat
opvullen. Mogelijk gaat de
zetel zelfs naar GBZ.

ZANDVOORT - Er komen toch 84 asielzoekers in Hotel
Friesland. De gemeente heeft tevergeefs bij het Centraal
orgaan Opvang Asielzoekers (COA) gepleit voor een maximum van vijftig asielzoekers. Het COA is van mening dat
Hotel Friesland bij een aantal van negentig asielzoekers nog
steeds voldoet aan de eisen 'sober maar humaan.'
Alleen de brandtrap moet
nog geplaatst worden maar als
die eenmaal staat, dan is voormalig Hotel Friesland aan de
Hogeweg in januari klaar voor
de komst van 84 asielzoekers.
Ondanks alle felle protesten
van buitenaf laat eigenaar
Boudewijn van 'de Berg zich
met gek maken: „Mijn streven
is dat de mensen over een half
jaar zeggen: het asielcentrum
moet blijven."

De bewoners van de
Salomon Bartelsstraat
hebben veel moeite met
de parkeerplekschaarste
en de gletsjer
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ZANDVOORT

TEL.: 023-5714404

HW
05.17
06.08
06.55
08.01
09.06
10.06
11.05
12.16

Datum
14 dec
15 dec
16 dec
17 dec
18 dec
19 dec
20 dec
21 dec

HW
17.32
18.21
19.15
20.15
21.24
22.35
23.45

LW

01.00
01.34
02.25
03.25
04.26
05.57
06.54
08.16

LW

13.20
14.00
14.45
15.35
16.35
17.54
19.10
20.16

^^

Janni en Cees Visser zijn vijftig jaar getrouwd. Ze kunnen hun bruiloft een halve eeuw geleden nog
levendig herinneren
Foto Kaï in Schut

een paar lekkere konijntjes
had gepland. Naast zijn werk
in de bouw, ging hij namelijk
vaak op strooptocht in de duinen. Hij smokkelde de konijnen dan onder zijn trui, om
ztfn middel gebonden mee
naar huis. Hij was daar zó
goed in, dat hij later nog wel
eens op jacht is geweest met
prins Bernhard, maar dan om

het wild op te jagen.

mijn familie, die uit Amsterdam komt, zou blijven eten en
„Door de sneeuw kreeg ik
dat zyn zusters naar huis zoudie konijnen niet te pakken en den gaan," vertelt mevrouw
de poelier wilde er me niet
Visser. „Uiteindelijk bleven zij
twee lenen, dus moesten we
pok, want ze zeiden tegen me:
ander vlees laten bereiden,"
je denkt toch niet dat ik in
zegt de jubilaris, die zich niet mijn goeie jurk achter het formeer kan herinneren wat er
nuis ga staan," herinnert ze
toen die avond gegeten werd. zich lachend.
„Het was de bedoeling dat
Al met al werd er behoorlijk

uitgepakt door het aanstaande bruidspaar, want ook de
ondertrouw werd stevig gevierd. „In Amsterdam was het
de gewoonte dat je langs alle
familie ging, als je in ondertrouw was. Dus we kwamen na
elk uitstapje met bossen bloemen thuis en daarna hebben
we nog een feestje gevierd bij
mijn schoonzuster Annie,
want die had een groot huis
aan de Gerkestraat."
Cornelis en Adriana, zoals
Cees en Janni officieel heten,
leerden elkaar kennen in de
Schelp, waar Janni als kamermeisje werkte. Ze had haar
zieke moeder tot aan haar
dood verzorgd en was daarom
op 34-jarige leeftijd nog ongehuwd. Ze had heimwee naar
Amsterdam en schreef elke
avond brieven naar haar zussen. De vijf jaar jongere Cees
bood aan haar daarmee te helpen en samen de brief te posten. En van het een kwam het
ander „Na drie maanden besloten we al te trouwen, want
ik was niet op de leeftijd om
nog eens zes jaar verloofd te
zijn," vindt Janni.
Brieven posten doen ze niet
meer, maar elke middag spelen ze samen een potje yahtze
met een borreltje erbij. „Ik
ben nooit echt verliefd op hem
geweest, maar we hebben het
nog altijd goed met elkaar en
ik heb er tot op de dag van
vandaag geen spijt van gehad," zegt ze stellig. Voor Cees
was het liefde op het eerste
gezicht. „Anders was ik nooit
met haar getrouwd."

>
>

Maanstand: LK ma 18 dec 01.41 uur.
HW: vr 15 dec 18.21 uur, + 128 cm NAP.
LW: za 16 dec 14.45 uur, - 78 cm NAP.

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

13 weken voor maar ƒ 14,00
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Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal ƒ20,50 P halljaar ƒ37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voorpostabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-562 62 11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA ön
Amsterdam. U hoeftgeen postegel te plakken.

woensdag 13 december 2000
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FAMILIEBERICHTEN
19 dec. 1950

Voor een warm en
gezellig kerstfeest
ga dan naar

19 dec. 2000

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

Cornelis Visser

en
Adriana Visser de Groot
50 jaar getrouwd

BLOEMSIERKUNST
De specialist in
al uw bloemwerken

Gefeliciteerd met deze mijlpaal.
Wij wensen jullie een fijne dag

JölujjS

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Kinderen en kleinkinderen
12-12-1995

12-12-2000
In liefdevolle herinnering

HEMA

aan papa

Herman Strijder
Lieve papa, je bent alweer 5 jaar niet meer bij ons.
We missen je elke dag

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE

ZANDVOORT

Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur

Kusjes

Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden
bij het bestuurssecretanaat Terwille van een
goede voorbereiding is het tevens van belang
dat men het onderwerp van gesprek aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via net centrale telefoonnummer
(023)57401 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluëstraat bij de
receptie melden
Let wel' Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

Tineke, Anne-Marie
ADVERTENTIES

LAV ERTU steenhouwers

100 jaar traditie
en vakmanschap

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken

Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uw grafwerk naar
ons of uw eigen ontwerp, bijschnjvmg
van namen en teksten, vernieuwing en
alles wat ermee verband houdt.
Zandvoort
Telefonisch dagelijks tussen 10 00 en 21 00
tel en fax 023-5714168
Kostverlorenstiaat 87 - 2042 PC Zandvoort
Showroom vanaf aug /sept 1999
Kamerhngh Onnesstiaat 5 - 2041 BC Zandvoort

Het secretariaat is bereikbaar via het centrale
telefoonnummer (023) 574 01 00 Wel is het
nadrukkelijk
de bedoeling
dat
men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeling & milieu,
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs,
- de heer A van Marie financiën,
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme
& verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 5 december vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 49 door B&W genomen
besluiten zijn op dinsdag 12 december vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

VRIJSTELLING
Artikel 50, lid 4, van de woningwet
Het college van Burgemeester en Wethouders
is voornemens om met toepassing van artikel
50, lid 4, van de woningwet bouwvergunning
te verlenen voor
- het plaatsen van een nooduitgang op het
perceel Badhuisplem 7 te Zandvoort
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 13
december 2000 gedurende vier weken ter
inzage bij de Centrale Balie Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder
schriftelijk bedenkingen naar voren brengen
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

GEMEENTE

Bestel uw Kerstsalade

Amsterdam
Tijdens kantooruren Steenhouwers Lcrvertu,
tel 020-6103086 fax 020-6103356
Zuidermoten weg 28-1069 CG Amsterdam
bezoek onze ruime showroom

voor 16 december.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning en splitsingsvergunningen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend. De datum tussen haakjes
geplaatst achter het nummer, is de datum
van aanvraag.
- 2000-281B (01-12-2000) Mansstraat 32 te
Zandvoort het veranderen/vergroten van een
woning
- 2000-282B (04-12-2000) Burg van Alphenstraat 63 te Zandvoort het plaatsen van een
reclamebord
- 2000-283B (04-12-2000) Brugstraat 10 te
Zandvoort het veranderen van bedrijfsruimte
en bovenwonmg
- 2000-284B (06-12-2000) De Ruyterstraat 13
te Zandvoort het plaatsen van een dakopbouw/hemelkamer
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van net Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een termijn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter het
nummer, is de datum van verzending
- 1999-0016M (06-12-2000) Kostverlorenstraat 92F te Zandvoort het plaatsen van een
tuinhuis
- 2000-224S (04-12-2000) Bramenlaan 2 te
Bentveld het slopen van drie woontorens
- 2000-004M (06-12-2000) Kostverlorenstraat 92D te Zandvoort het plaatsen van een
schuurtje
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende de
openingstijden Belanghebbenden kunnen,
gedurende een termijn van zes weken na de
aangegeven datum van verzending/uitreiking
van de verleende vergunning, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen
DIJ het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het
indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van
de rechtbank Haarlem sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift

Heeft u de
passende
hypotheek
al gevonden?

Le Portique Vert

U bent op zoek naar een huis En

Serre-woon-tutn
decoratie

dus ook naar de meest geschikte

ZANDVOORT
VOOR

Heeft voor u voor de kerst o.a.:
• luxe visschotels
• kreeftensoep
• 20 soorten verse vis
• kreeft op schaal
• eigengemaakte sushi's

KERSTSTukkEN

W i j E E N rvioq
WoRkshops.
VOOR ii\fo s.v.p.
GEOpEINld:

VAN l 5 dec. TOT 24
VAN 15.00' 16.00 UUR

Geef tijdig uw bestelling door.
Bestellijsten in de winkel aanwezig.
Ie en 2e Kerstdag
geopend van 12.00 tot 16.00

Een compleet verzorgde
begrafenis of crematie
voor een éénmalige af koopsom

VAN SPEIJKSTRAAT 2 29

In nieuw Plan Dunnwijk op steenworp afstand van strand
gel zeer ruime MAISONETTE verdeeld over 2 woonlagen
Incl 2 dakterrassen loost Uvest Indbeggr entree leVerd
entree/gang toilet werkkast met c v opst en aansl wasm
woonk met lammaatvl ( 5 4 5 x 5 6 4 m ) via luxe semi-open
keuken m verbinding met eetk (265x330m) balkon 2eVerd
overl 2slaapk ( l hele grote 3 27\4m/3 39x2 30m + 2 Hx3m)
evt 3e mogeli|k luxe badk met toilet ligbad en wastafel
Bijzonderheden bw|r 2000 Woonopp ± 120 m2 Isolatie
dubbele beglazing Berging in de kelder Parkeerplaats in
parkeerkelder Geen bovenburen Vri| uitzicht over park
Dui|nwi|k en duinen1 Loopafstand station en centrum Zo te
betrekken'

OOSTERPARKSTRAAT 44
te ZANDVOORT
VRAAGPRIJS/ 775.000,- k.k.

hypotheek Daarvoor kunt u het best
terecht bij GeldXpert, een onafhan-

In Zandvoort zuid gelegen goed onderhouden hoekwoning met voor-, zij- en achtertuin en achtergelegen zomerhuis met berging Deze woning is op korte afstand van strand, duinen en dorpscentrum gesitueerd en heeft parkeergelegenheid voor meerdere
auto's op eigen grond

kelijke adviseur die u kosteloos,
in een persoonlijk hypotheekrapport,
laat zien hoe de ideale hypotheek
in uw financiële toekomst past En
die u daarnaast voordelen biedt

Indeling:
Parterre: entree, hal/gang, trapkast, toilet met fontem, moderne keuken (2000) voorzien van diverse
mbouwapparatuur (ca 3 65 x 1 90), royale woonkamer met serre en open haard (ca 11 87 x 4 00).

zoals de cursus 'Koop een Huis' Of
de 'GeldXpert Card waarmee u hon
derden guldens bespaart
binnen bij GeldXpert
harte welkom

Stap dus

U bent van

Ie etage: overloop, modern 2e toilet (vrijhangend),
badkamer met ligbad, aparte douche en vaste
wastafel, drie slaapkamers ca 4.68 x 4 02 met
wastafel), (ca 4 68 x 4 02 met wastafel en openslaande deuren naar balkon) en (ca 2 73 x 2 01 met
wastafel)

Of bel voor meer

informatie 0800 -1660

Vraagprijs ƒ 575.000,- k.k.
Vraagprijs €260.924,- k.k.
Infoi malie via uw eigen NVM Makelaar of ons kanlooi

uur

Kruisweg 35 (VLIEG vestiging) 2011 LA
Haarlem Telefoon 023 - 553 00 53

Kruisweg 35 2011 LA Haarlem

Haltestraat 16

Ü C V gas (Intergas, bouwjaar 1994)
Q Gedeeltelijk voorzien van kunststof kozijnen met
isolatieglas
Q Elektra: 2 groepenkast met aardlekschakelaar
Q Zomerhuis geschikt voor verhuur
Q Oplevering in overleg
Q Transport via notaris verkoper
Q Ouderdoms, asbest en milieuclausule van toepassing

HTPOTHiillADVIEiPATtllTeAATVANUWTOiKOMiT

VLIEG Haarlem (023) 553 00 55

Zandvoort tel: 57 162 04

Homepage: www.vlieg.ul
NVM-WONEN

;

van slechts ƒ 3^855,-

ALKMAAR (3) • ALMERE • AMSTELVEEN • BERGEN NH • HAARLEM
HEERHÜGOWAARD (2) • HOOFDDORP «HOORN 'SCHAGEN • ZAANDAM

• Glazenwassen]
REGISTER-TAXATEUR OZ

• Specialiteit schoonmaak van gebouwen

Geopend ma t/m vr 8 30-20 00 uur
zaterdag 10.00-17 00 uur
Prof Zeemanstraat 7, 2041 CN
Zandvoort. Tel 023-5732630
E-mail allround vastgoed ©worldonline nl

• Schoonmaak van
luxaflex

r

"Deze notura-uitvaartverzekering

De VBO is een bundeling van zelfstandige
vastgoedadviseurs die zich kenmerken door be
trouvibaarheid en vakmanschap -De onafhankelijke
VBO kent een eigen gedragscode en tuchtcollege, alsmede
gezamenlijke voorwaarden en advies tarieven

• Verhuur tapijtreinigers

kan ik u van harte aanbevelen.

EEN GOED FEESTMAAL
BEGINT BIJ DE TOPSLAGER

Een verzekering van f 3.855,is bepaald niet duur ah je bedenkt

FEESTELIJK VLEES

Tel. 57 14 764 of 06 203 616 76

dat een vergelijkbare uitvaart

Aan- en verkoop
huur-verhuur
taxaties
beleggingen

minstens f 6.000,- kost."

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36 • 2011 KW Haarlem
telefoon (023) 532 87 50

Vaar de decembermaand

I N F O R M AT IE B U N

Edward van de Pol
MorktsJagerif

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

100 gram Runderkerstgebraad

+
100 gram Boerenachterham
samen
»

vrouw

straat:
postcode/plaats:
telefoon:

Runder eontrafilet rollade
500 gram

leeftijd(en):

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnr. 318
2000 WC Haarlem

Tevens voor gourmet en
fondueschotel

De REKLAME voor de volgende week

man

naam:

kunnen wij al uw
wildpraducten verzorgen

l kilo Rundergehakt

98

4.

98

Bestel tijdig

12.

8.98

Vreeburg

cflb

A l t i j d d i r e c t e hulp bij «een s t e r f g e v a l

Er is een groot assortiment aan
Gourmet-, Fondue- en Steengrillvlees
aanwezig
aanbieding geldig voor 20 december 2000

TOPSLAGER
i i;, VAN di TopsUqcR dus qoecl'

Haltestraat 54
ZANDVOORT
tel. 5712451

Adres' Burg. EngelbertsstraatSO
2042 KN Zandvoort
Tel.' 023-5739278 / Fax: 023-5739266
Mobiel 06-20417776

<
*
*
*
*

beveiligingsinstallaties
camerabewakingssystemen
brandmeldinstallaties
elektrotechnische werkzaamheden

RUUD JONKER
Totaal Onderhoud
Hannie Schaftstraat 2
2033 PD Haarlem
Schilderwerken en
interieuradvies
in één hand.
Al meer dan 20 jaar een
begrip in Zandvoort.
Nu ook vestiging m
Zandvoort, Tolweg 19.
Fax:023-5720419.
Tel. 06-53211800.

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Asielzoekers
yoor ondernemer
ook interessant'
Vervolg van voorpagina
Daarbij haalden ze het andere
asielzoekerscentrum, voormahotel Fawlty Towers, aan
als voorbeeld. Van de Berg:
Hier hebben wij een oplossing
voor gevonden. Onder het
pand hebben we een grote keljer die ik ga gebruiken als opslagruimte voor de fietsen.
Voor de andere spullen heb ik
een opslagplek in Haarlem. Ik
moet dan wel heen en weer rijden maar deze investering doe
graag."
Daarnaast wil hij een iemand
uit het asielzoekerscentrum
aanstellen als fietsenmaker.
,Als er dan iets aan de fietsen
mankeert, kunnen de mensen
tiet laten maken. Zo werk je
diefstal niet in de hand."
Van de Berg ziet ook een
voordeel voor de Zandvoortse
ondernemers: „Voor hen is het
een interessante doelgroep. In
2001 wordt het voor asielzoejers makkelijker om legaal wat
jeld bij te verdienen. Met het
oog op het grote personeelsteIcort hebben ze aan deze mensen goedkope arbeidskrachten."

'D66 is een
partij zonder
achterban'
vervolg van voorpagina
Van Brero, in 1998 ook op de
D66-kieslijst: „Ik vind het beschamend wat er anderhalf
jaar geleden gebeurd is. Han
van Leeuwen diende zijn ontslagbrief in omdat Derk Visser
lem zou opvolgen en op het
.aatste moment trekt Visser
zich terug. Voor Han een zeer
genante vertoning; ik vind het
fcnap dat hij alsnog is teruggegaan."
„Daarna werd Visser voorzitter van het bestuur, wat hij ook
maar even volhield. Nu wachten we al eenjaar op een vergadering maar er is geen nieuw
bestuur sinds het oude is opgestapt. D66 is een partij zonder
achterban. Voor mij een reden
om het niet te doen."
Ook ziet Van Brero het niet
zitten om de fractie alleen te
runnen: „Wat kan je nog bereiten als lid zo vlak voor de verüezingen. Ik heb zeker een
jaar nodig om erin te groeien.
En hoe bepaal je je standpunten zonder achterban, afdeling
en bestuur?"
Van Huystee laat de beker
ook aan zich voorbij gaan: „Ik
ben schaduwraadslid geweest
voor Han en verder heb ik geen
plannen. Ik heb het druk genoeg met mijn eigen werk. Visser is gewoon tweede op de
kandidatenlijst. Hij moet beslissen of de zetel ja of nee bezet blijft."

Portemonnee gerold
ZANDVOORT - Een 38-jarige Zandvoortse is zaterdag de
dupe geworden van zakkenrol[erij. Bij de kassaln een winkel
aan het Raadhuisplein bleek
haar portemonnee gerold. Bij
nader inzien werd het slaehtoffer afgeleid door twee vrouwen. Een van de vrouwen heeft
ongemerkt haar portemonnee
met vijftig gulden en bankpasjesweg genomen.

Inbraak
ZANDVOORT - Uit een woning aan de Koningsstraat is
vorige week maandag een
computertoren gestolen. De
inbrekers verschaften zich toegang door een uitzetraam aan
de achterkant van het huis.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
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Het Toonkunstkoor
Zandvoort bracht vrijdag
een fraaie vertolking van het
populaire muziekstuk
'Messiah' van G.F. Handel.
Het barpkorkest
Florilegium Musicum, vier
solisten en dirigent Pim
Overduin stuwden de
zangers in de Hervormde
Kerk naar grote hoogte. Het
tekort aan tenoren en
bassen was door het
enthousiasme nauwelijks te
horen.

Z

OALS VOOR veel amateurkoren is het moeilijk
om aan genoeg mensen te
komen en bestaat er vaak een
chronisch gebrek aan tenoren
en bassen. Daardoor wordt het
moeilijk de juiste volle klank te
krijgen. De mensen die vrijdagavond bij de uitvoering van
'Messiah' aanwezig waren,
hebben hier ongetwijfeld weinig van gemerkt. Dirigent Pim
Overduin heeft in het resultaat

Bezoekster casino
wint MG Cabrio
ZANDVOORT - Een bezoekster van het Holland Casino in
Zandvoort heeft op afgelopen
maandag, gedurende de Lucky
X-mas-actie de Mystery Jackpot, een MG Cabrio ter waarde
van ruim zestigduizend gulden, gewonnen. Het is de tweede keer dat ze de jackpot wint.

een groot aandeel gehad. De
'Messiah' is een lastig stuk om
te zingen met veel moeilijke inzetten maar Overduin leidde
het geheel met vaste hand.
Een gedreven musicus, die zijn
opvattingen over de 'Messiah'
door orkest en koor tot uitvoering wist te brengen.
In Handels 'Messiah' is het
aandeel van solisten groot.
Hiervoor had het Toonkunstkoor Zandvoort een aantal
mensen uitgenodigd. Lara Diamand (sopraan), Meinderd
Zwart (counter-tenor), Simon
Roberts (tenor) en Wim-Hein
Voorsluis (bas). Allen zongen
met expressie, zuiverheid op
hoog niveau.
Opmerkelijk was dat het
slotkoor 'Amen' op aanwijzing
van Overduin in een ongebruikeüjk langzamer tempo werd
uitgevoerd waardoor het werk
een geladen spanning kreeg.
Toonkunstkoor Zandvoort
neemt nu in studie 'Petit Messe Solenelle' van G. Rossini op. Een volle kerk genoot vrijdag van de uitvoering 'Messiah' door het Toonkunstkoor

De Zandvoortse dame kon
haar geluk niet op toen ze de
Engelse sportwagen had gewonnen. Ze had de wagen wel
op de parkeerplaats zien
staan, maar nooit gedacht dat
ze hem zou winnen.
De Lucky X-mas actie loopt
nog tot 22 december. Gedurende deze periode is er bij
Holland Casino Zandvoort nog
een MG Cabrio te winnen.

Grote pryzen
in Circus

Toto Anclrc Licbci om

Bikepatrol en horecabeleid troeven politie
Sleutelwoorden in het
beleidsplan van de
Zandvoortse politie voor
2001 zijn: veiligheid en
preventie. Dat kan alleen
maar als de politie zo dicht
mogelijk bij de burger staat
(gebiedsgebonden agenten).
Belangrijke troeven zijn de
Bikepatrol en verschillen in
horeca-sluitingstijden.
PROCENT VAN de
Zandvoortse bevolking
voelt zich vaak onveilig.
Regionaal gezien is dit
een laag percentage. De Zandvoortse politie stelt zich daarom ten doel om het veiligheidsgevoel te stabiliseren.
„Veel van wat in het beleidsplan komt wordt van bovenaf
bepaald," vertelt teamchef Michel Rijnbeek. Hierbij is ook
gebruik gemaald; van de bron
Politiemonitor Bevolking 2000.
Tijdens dit onderzoek wordt
telefonisch bij de bevolking gepeild welke zaken meer politieaandacht verdienen.

4

Er zijn verschillende manieren om het gevoel van veiligheid te verhogen. Bijvoorbeeld
door ervoor te zorgen dat de
politie regelmatig haar gezicht
in de wijk laat zien. Dit jaar
werd hier al aan gewerkt door
de politie te voet, per fiets of
per scooter door de wijk en
winkelstraten te laten surveilleren.
In 2001 wordt dit uitgebreid

Preventie en
veiligheid zijn
sleutelwoorden
met de zogenaamde Bikepatrol. Dit is een nieuwe vorm
van fietssurveillance waarbij
de agent gehuld in sportieve
kledij rondtoert op een geavanceerde mountainbike. Om
adequaat en snel te kunnen reageren worden de agenten
speciaal getraind. „Dit is bijvoorbeeld in het hoogseizoen

heel handig bij de Gran Dorado-route," aldus Rijnbeek. „leder jaar is er veel overlast door
toeristen. In andere regio's is
de Bikepatrol al langere tijd
met succes ingevoerd."
Het stokpaardje van basisteam Zandvoort op dit moment is het gebiedsgebonden
werken zoals dat sinds kort in
Nieuw Noord is gestart. Voor
dit deel van het teamgebied is
een vaste medewerker volledig
beschikbaar gesteld. ,.Ik verwacht veel van dit project,"
vertelt Rijnbeek opgetogen.
„Voor 2001 willen we er ook
veel capaciteit voor gaan vrij
maken. Het betekent overigens niet dat de overige agenten geen aandacht meer
schenken aan het gebied, dat
blijft gewoon hetzelfde."
In het beleid voor 2001 wordt
ook aandacht geschonken aan
preventie bij geweld op straat.
„Opvallend hierbij is dat het
meestal rond de horecatijden,
van acht uur 's avonds tot vier
uur 's nachts, plaatsvindt.
Daarom vindt er op vaste tijd-

Wethouder wijst op
mazen in parkeernet
sclüjf weer drie uur vopruit te
draaien. Een situatie die nu al
door de gemeente oogluikend
wordt toegestaan. Dit hoeft
maar tot maximaal tien uur
's avonds, want dan kunnen
bezoekers overal waar parkeerautomaten staan gratis
parkeren tot de volgende ochtend.
Senioren met een bezoekerspas kunnen hun gasten altijd
direct in de buurt laten parkeZo is er veel onduidelijkheid ren. In het meest gunstige geover de bezoekerspas. Elke
Zandvoprter met zelfstandige
woonruimte kan voor zijn of
haar bezoek een bezoekerspas
aanvragen. Die bezoeker kan
op deze bezoekerspas in combinatie met een parkeerschijf
drie uur lang gratis parkeren,
op een plaats waarvoor anders
betaald moet worden.
val: drie uur op de bezoekerUiteraard tellen de meeste spas van zeven uur tot tien uur
verjaardagen wel iets meer dan 's avonds en dan weer tot de
één bezoeker. Geen nood want volgende ochtend op de plaatveel mensen 'collecteren' de sen met een parkeerautomaat.
bezoekerspassen bij hun bu- Senioren die voor zo'n bezoeren zodat er toch nog een echt kerspas in aanmerking komen,
feestje kan worden gebouwd. moeten hem wel aanvragen.
„Nog een zaak die onbekend
Er is nog een ander probleem. Sommige bezoekers, is: in de Grote Krocht en de
die bijvoorbeeld van ver ko- Haltestraat kan er in de ochmen, zijn vaak van plan langer tend een tijd gratis geparkeerd
dan drie uur te blijven. Dit kan worden," vertelt Hogendoorn.
eenvoudig ondervangen wor- „Dat hebben we speciaal geden door vlak voor het verstrij- daan voor de winkeliers en hun
ken van de drie uur de parkeer- bezoekers."

ZANDVOORT - „Natuurlijk zijn er veel knelpunten,
daar maak ik geen geheim
van," aldus wethouder Hans
Hogendoorn.
Inmiddels
heeft het nieuwe parkeerregime geleid tot een storm
van protesten. Naast de ontevredenheid zijn er ook nog
veel onduidelijkheden over
wat nu wel of niet mag tainnen het nieuwe regime.

'Natuurlijk
zijn er veel
knelpunten'

Bezorging: Vragen over bezorging donderag tussen 9-12 uur (023) 571 7166

d

Hans van Pelt

stippen tijdens uitgaansavonden horecatoezicht plaats. Zodoende hopen we preventief
bezig te zijn."
Vooruitzien op eventuele
problemen bij geweld op
straat kan de politie niet alleen. Het nieuwe project Veilig
Uitgaan, onlangs gepresenteerd aan de burgers, is met
het oog op samenwerking een
belangrijk onderdeel van het
beleidspunt veiligheid. Eén
van de belangrijkste punten
uit dat beleid: gedifferentieerde sluitingstijden zodat het
uitgaanspubliek niet in één
keer op straat komt.

jeugdcriminaliteit vooral bereikt kan worden door het persoonlijk contact met de jongeren te versterken. Hiervoor is
een aantal projecten opgestart
die in 2001 worden voortgezet.
„Voorbeeld hiervan is het project 'De veilige school' op het
Gertenbach College."

wen en zo geweld kan worden
voorkomen."
Alle plannen die staan geformuleerd in het beleidsplan,
worden getoetst aan de hand
van cijfers. „Het rendement
wordt natuurlijk pas over langere tijd zichtbaar. Daar houden we ook rekening mee."

Een belangrijk project, weet

Er zijn uiteraard nog veel
meer speerpunten in het beleidsplan. Zo richt het basisteam zich natuurlijk ook weer
op de
verkeersveiligheid,
wordt er veel aandacht besteed aan strandevenementen,
strandzorg, milieu en woninginbraak.

Politie
presenteert
jaarplan

„Het is een integraal project
waarin met het openbaar ministerie, de gemeente en horeca wordt samengewerkt. Ek
hoop dat we rond l april een
convenant met elkaar kunnen
tekenen waarin de onderlinge
afspraken worden vastgelegd," aldus Rijnbeek

Rijnbeek te vertellen, want „er
gebeurde veel op scholen terwijl de politie daar meestal
niets over hoorde. Scholen
hebben vaak de neiging problemen binnenshuis op te lossen aangezien ze geen negatief
imago willen krijgen. Wij willen
een vast gezicht worden op de
In het beleidsplan staat aan- school zodat we een band met
gegeven dat terugdringing van de leerlingen kunnen opbou-

„Al met al is het nieuwe beleidsplan gewoon een soort
spoorboekje," vertelt Rijnbeek. „We kijken hoe dit zich
ontwikkelt en waar we moeten
bijsturen. We willen met alleen
de kwantiteit maar ook de
kwaliteit van ons werkplan in
2001 verbeteren."
Tessa van Egmond

Knuffelende muzikanten

De jackpot wordt uitgekeerd
onafhankelijk van het eigen
spelverloop, winst of verlies, en
inworp. Meer dan de helft van
de kansspelen is aan het extra
jackpotsysteem geschakeld.
Binnenkort geldt dit voor alle
kansspelen. De verwachting is
dat de jackpot zo'n vijftig keer
per jaar gaat vallen.

Vernieuwd Huis
in de Duinen
ZANDVOORT - De afdeling
groepsverzprging heeft een andere invulling gegeven aan de
dagbesteding van de bewoners
van Huis in de Duinen. De bewoners kunnen voor het wassen en aankleden ontbijten
waardoor de medicatie op het
juiste tijdstip kan worden gegeven.
Vervolgens zal er elk dagdeel
in één van de huiskamers een
grote activiteit, zoals gymnastiek of bloemschikken, plaatsvinden. In de overige huiskamers is een gastvrouw aanwezig voor de bewoners die niet
meedoen aan de activiteit. Zij
verzorgt individueel gerichte
activiteiten en geeft hulp waar
nodig.

Ademtest

ZANDVpORT - Op de Marisstraat is vrijdag rond half
negen en 49-jarige Zandvoorter aangehouden. Bij een
ademtest blies hij bijna drie
keer de toegestane hoeveelheid alcohplwaarde. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.
ADVERTENTIE

Toch blijven er pijnpunten.
Hogendoorn: „Enkele bewoners van het De Favaugeplein
hebben al in vroeg stadium
contact gezocht met de Stuurgroep Parkeren en gezegd dat
ze nergens meer hun auto
kwijt kunnen. Ik wil met de
commissie Organisatie, Toerisme en Verkeer (OTV) naar
Stromende regen zondag, maar de Amarantband geweest om ze te reserveren rond kersttijd," aldus
een oplossing zoeken."
„In de Zeestraat klagen ondernemers dat niemand meer
zijn auto voor de deur kwijt
kan. Ook deze klachten zijn in
behandeling door de Stuurgroep Parkeren. Veel klachten
ook van mensen die in Zandvoort een tweede huis hebben.
Terecht, want de groep tweede-huizenbezitters is nu niet
meegenomen. Dat wil niet zeggen dat de Stuurgroep Parkeren niet over hun problematiek
nadenkt. Zij komen binnenkort aan bod."

ZANDVOORT - Bezoekers
van Circus Zandvoort van
achttien jaar en ouder hebben
vanaf nu ook kans op een Superjackpotprijs van maximaal
vijfduizend gulden. De Superjackpot valt als een toevalstreffer op een onvoorspelbaar
moment op één van de kansspelautomaten en wordt aan
de gelukkige bespeler van die
automaat als extra prijs uitgereikt.

Het team wil een duidelijk
verschil creëren tussen het
drukke leven door de weeks en
het rustige weekend waarbij
de bewoners zoveel mogelijk
individueel worden begeleid
tijdens de dagbesteding.

Verder mag er na zes uur
's avonds gratis geparkeerd
worden op het Favaugeplein
en de boulevards, tot de volgende ochtend. Aan de vele auto's te zien, zijn de meeste
mensen er wel van op de hoogte. De Prinsesseweg is gratis
beschikbaar voor hen die een
parkeerplaats nabij het centrum zoeken.

Vrije busbaan..?

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020) 562.6211
Abonnementsprijzen' ƒ 20,50 per kwartaal,
f 37,00 per half jaar, ƒ 64,00 per jaar
' 13,60 pet kwartaal, voor postaboni lees,
9elden andere tarieven
Losse nummers ƒ 2,10.

Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangeoten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
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'Messiah' leidt niet
onder tekort aan
bassen en tenoren &&

Advertentieverkoop: H van Zanten
(hoofd), M. Oosterveld Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B.Amstelveen Postbus 51,
1180 AB Amstelveen Tel (023)5717166
p
ax (023) 573 0497 E-mail wmcomm®Perscom nl
Advertentie-orderafdeling Postbus 122,
1000 AC Amsterdam Tel (020)562.6278
p
ax 5626283
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
6656321.
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marcheerde dapper door de straten van Zandvoort.
De verstandelijk gehandicapten verzorgden de
muziek tijdens de kerstmarkt. Menigeen kon
onderweg van hen een dikke knuffel verwachten.
De band kwam helemaal uit Tilburg waar ze grote
bekendheid geniet. „Drie jaar lang ben ik bezig

Wil Moerenburg, die de kerstmarkt organiseert.
Wat de Amarantband zo bijzonder maakt, is dat
ze, in tegenstelling tot de Jostiband, tijdens hun
muzikale optreden ook nog marcheren
Foto Andi e Liebci om

Bloemendaals 'nee' brengt
Barnaart-busbaan in gevaar
ZANDVOORT - „Een geweldig gemiste kans," is de
reactie van wethouder Hans
Hogendoorn. De busbaan
voor de Boulevard Barnaart
staat op de tocht, nu de gemeenteraad van Bloemendaal geen miljoen gulden
voor het traject op haar
grondgebied lijkt te willen
uittrekken. Als Bloemendaal
niet meewerkt, dan trekt de
provincie waarschijnlijk haar
subsidie van 28 miljoen terug.

'verblijfsplein' vlakbij het
strand. Ook loopt de busbaan
langs de Zeeweg tot aan de
campings in de Bloemendaalse duinen, ongeveer zeshonderd meter van het strand. Op
die manier hoeft de bus niet
over de, met name in het hoogseizoen, drukke Zeeweg te rijden.
Het CDA en de WD in de
Bloemendaalse gemeenteraad
hebben moeite met het voorgestelde bedrag van twee mil-

De provincie heeft besloten,
als onderdeel voor de herinrichting van de Boulevard Barnaart, langs de duinkant van
de Boulevard Barnaart vanaf
Zandvoort een vrije busbaan
aan te leggen. De huidige parkeerplaatsen schuiven dan op
richting het strand. Met als
voordeel dat door die ingreep
veel minder voetgangers de
drukke weg hoeven over te steken. De parkeervakken kunnen anders worden ingedeeld,
zodat het parkeren praktischer en sneller verloopt. Hierdoor ontstaan minder snel opstoppingen op de Zeeweg.
De Kop van de Zeeweg
wordt in de voorstellen ook
aangepakt. Daar komt een

Provincie
trekt wellicht
subsidie in
j oen gulden, ook een bedrag
van een miljoen gulden vinden
ze teveel. Zo willen het CDA,
WD en GroenLinks eerst weten wat het voordeel is voor
Bloemendaal, voordat ze erin
toestemmen het geld beschikbaar te stellen. Zandvoort
heeft er al in toegestemd het
bedrag van twee miljoen gulden te betalen.
De beslissing door gemeente
Bloemendaal moet snel genomen worden omdat de provin-

cie dit jaar nog de opdracht
moet geven de buslijn aan te
leggen, zo niet dan gaat de
subsidie van 28 miljoen gulden
voor de wegaanpassing beiden
partijen aan de neus voorbij.
Wethouder Hans Hogendporn: „Het is een geweldig gemiste kans als deze busbaan er
niet komt. Als we het nu met
doen komen we jaren achterop
te liggen wat betreft het openbaar vervoer. De toegang vanuit Bloemendaal moet natuurlijk vanuit de Kop van de Zeeweg gestroomlijnd worden, anders heeft die hele busbaan
geen zin Samenwerking is dus
noodzaak."
De Bloemendaalse wethouder Blesgraaf is het met Hogendoorn eens: „Als Bloemendaal niet meewerkt, dan
strandt de busbaan langs de
Zandvoortse kustlijn in de verkeersdrukte bij de Kop van de
Zeeweg. Dan is het de vraag of
ook het Zandvoortse deel van
de busbaan er ooit komt."
Blesgraaf doet nog zijn best
het collegevoorstel van zijn ondergang te behoeden door binnenkort een extra informatiebijeenkomst te organiseren,
waarbij de provincie nogmaals
uitlegt wat precies de bedoeling is van de busbaan.

Cinema Circms
14 dec. t/m 27 dec.
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Brugman keukens en badkamers Want de hele

en badkamers tot een uitgebreide selectie van apparatuur en

maand december haalt Brugman alles uil de kast

meubelen. Bij Brugman legt u zichzelf pas echt in de watten.
Wees er snel bij, want de actie loopt tot 6januari.

U kunt uw keuze
maken uit:

15 16
2829

37 38 39 40 41 42

U vindt het allemaal m onze showroom. Van complete keukens

Met de mooiste cadeaus en de voordeligste aanbiedingen.

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in de kerstboompjes en plaats de letter op de aangegeven
plaats. Breng of stuur uw oplossing naar Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort. Uw inzending dient vóór 23 december in ons bezit te zijn.

12345678

van waanzinnig voordeel bij

30 31 32 33
Zeer complete en functionele badkamer
m de kleur wit bestaande uit wastafel,
duobloc, douchecabine, compleet met
kranen en accessoires Meerprijs kleur
pergamon ƒ 250,-. Meerprijs wandcloset
i p v duobloc ƒ 200,-

43 44 45 46

Deze oplossing is ingezonden door:

Moderne keuken. Leverbaar in vier, onderling te
combineren kleuren Compleet met inbouwapparatuur Bijvoorbeeld (zoals afgebeeld),
afmeting 280 x 220 cm.

-f 7.995,-

U'

Naam:
Adres:

NU KOPEN
VOORHETOUDE
J1W-TAWEF

Postcode + Woonplaats:

'ttt

De prijzen worden onder de goede oplossingen verloot en bestaan uit:
1ste prijs
EEN DINERBON VOOR 2 PERSONEN T.W.V. ƒ 100,beschikbaar gesteld door:
Mollie & Co, Haltestraat 75
Zandvoort

| Schitterende landhuiskeuken. Leverbaar m de
kleuren vanilla en wit essen. Bijvoorbeeld
afmeting 265 x 317 cm Compleet met mbouwapparatuur

GRATISWHIMPOOI.

Luxe witte badkamer Bestaande uit
hoekbad, kwart-ronde douchecabme,
wandcloset en design badmeubel compleet
met kranen

19.950,-

r 9.995--

Tos

Troostprijzen
5 ZAKKEN MET 11 HEERLIJKE OLIEBOLLEN wordt u
aangeboden door Gebakskraam van Harrie Faase
op het Raadhuisplein
OVZ biedt u op zaterdag 23 december een
KERSTPRESENTJE aan, dit mede gesponsord door
Drukkerij v. Petegem

Multifunctionele douchecabine met zij- en
hoofddouche, nek-, schouder- en voetmassage,
Turks stoombad, kruidenstoombad, heteluchtfunctie, verlichting, radio- en computer
bedieningspaneel

PROFITEER NU!
m

Echte design keuken met berkenhout en met
aluminium accenten. Geheel naar eigen smaak
m te delen Compleet met inbouwapparatuur.
Zoals afgebeeld, ƒ 21.950,-. Er is al een Modula
vanaf 327,5 cm.

f "5-950,-

OVZ

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

iAUe filialen (behalve Almere.
j Den Bosch en Heerlen)
ZONDAG GEOPEND
t
van it oo • Yj oo uur
l Hulst van 12.00 -18.00 uur

Nieuwsblad

-f 11-950,-

KEUKENS & BADKAMERS
A L L E S KAN MET B R U G M A N .
l Inbouwapparatuur

BESTE ADVIES

BESTE DEAL

BESTE MATERIAAL 10Q % .BESTE GARANTIE

een i/zersterke combinatie

ü

*ERKEND

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl
Actie geldt van zondag 10 december 2000 t/m zaterdag 6 ]anuan zooi Vraag naar de actievoorwaarden m de showroom
*In samenwerking met Pnmelme, zonder kosten of rente BKR toetsing en registratie Druk- en zetfouten voorbehouden
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MARCEL SCHOORL'S
BLOEMENKIOSK

•\

Panklare keukenideëeh bij De KeukenExpress
4000M8 keukens. Apparatuur, rvs maatwerk en badmeubels
www.keukenexpress n!

Haltestraat 56
Zandvoort

Hogeweg 2 (naast Shell)
Zandvoort Tel. 023-5714320

Alle Feestdagen geopend!

Kerstbomen
Kerstgroen
Kerststukken
Boeketten

Zondag 24 december
Kerstavond met Mike Peterson live

'È

A
i!
!l

Maandag 25 december 1e Kerstdag
Kerstgala met live optredens van:
Quincy - Glennis Grace & Robert Leroy
entree ƒ 35,=

&
&

Onze openingstijden:

Dinsdag 26 december 2e Kerstdag
X-mas after Party

J

Zondag 31 december
Oud & Nieuw tussen 0.30-05.00
entree ƒ 15,= incl. gratis champagne

N|jverh«lcisweg18a,3S41RR Mijdrecht
Tel 0297-254440, Fax: 0297-273430

Opea Dlt/mdo1000-ie.OO
Vrlj1000-21'OOJaiaOO-17.00

Zondag 7 januari Nieuwjaarsreceptie
met DRIES ROELVINK
té
Jl ;«M/t •«/>!.'«*l,•

Ma. en di.
Wo. en do.
Vrij.
Zat.
Zon.

13.00-18.00
09.00-18.00
09.00-19.00
09.00-18.00
10.00-17.00

uur
uur
uur
uur
uur

té
Kom eens langs
té
Wij hebben prachtige boeketten,
planten en buitenplanten.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Kerstmarkt
ZANDVOORT - De Hannie
Schaftschool houdt op 14 decerflber een een kerstmarkt.
Tussen 16 en 20 uur verkopen
kinderen al dan niet zelfgemaakte spulletjes. De toegang
js gratis. De opbrengst gaat
deze keer naar de school zelf,
die dit jaar tachtig jaar bestaat.
Het geld wordt onder meer gebruikt voor nieuwe sportkleding, meubilair en een mooie
prijzenkast. De school is gevestigd aan de Cornelis Slegerstraat 11.

Kerstspel

ZANDVOORT - In de Hervormde Kerk aan het Kerkplein wordt Tweede Kerstdag
om 14.30 uur het kerstspel
joas & De Boer opgevoerd.
Kinderen uit Zandvoort vertolken de rollen.
Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Blijspel

ZANDVOORT - 'Alles voor
de tuin' is de titel van het
nieuwste blijspel van de Zandvoortse Toneelvereniging Wïm
Hildering. Vrijdag 15 en zaterdag 16 december zijn er uitvoenngen in De Krocht. Aanvang
20.15 uur. Het stuk is geschreven door Edward Albee en
wordt geregisseerd door Kick
Boomgaard.

Postzegels

ZANDVOORT - In het gemeenschapshuis van de Zandvoortse Postzegelvereniging is
op vrijdag 15 december de
maandelijkse postzegelavond.
Naast de gezelligheid is er ook
een veiling, een loterij en natuurlijk de mogelijkheid tot
het ruilen van postzegels. Bezoekers hoeven geen lid te zijn
van de vereniging. De entree is
gratis.
\
De postzegelavond begint om
19.15 uur in het gemeenschapshuis aan de Louis Davidstraat. Geïnteresseerden
kunnen voor meer informatie
terecht bij M. Roggekamp, tel.
571.3262.

Internationale Kerst

Parkeren en gletsjer doorn in het oog Met

H

ET EINDE van de Salomon Bartelsstraat
wordt
gemarkeerd
door een stijl oplopende trap, die uitkomt op de
Van Speijkstraat. Langs de
trap een npodleuning van
blank hout, die je ook wel ziet
in de bergen langs een stromend beekje. Naast de trap
liggen grote rotsblokken op
zand, daartussen opgewaaid
vuil. De helling doet nog het
meest denken aan een ontdooide gletsjer.
„Levensgevaarlijk," meent
bewoner Rob van Waard. Hij
tilt samen met zijn buurjongen
Roy de Garde een bankje in
een boedelbak. „Het is een
klauterplek voor kinderen geworden en als ze boven komen,
staan ze meteen op een drukke
weg, want daar rijden ze als
gekken. Nu willen ze daar ook
nog een glijbaan maken. Als
het regent, dan wordt de trap
glad en kinderen willen nu eenmaal allemaal als eerst boven
zijn, dus dat wordt geduw en
getrek," zegt Van Waard, die
zelf ook vader is van jonge kinderen, zorgelrjk.
Intussen fietsen de kleintjes,
nog onbewust van de gevaren
die boven hun hoofdjes hangen, vrolijk heen en weer. Een
klein ventje met een muts met
oortjes doet een wedstrijdje
met een meisje met een Pokemon-ijsmuts. Intussen schaart
zich een legertje buren om Rob
heen, want iedereen is wel blij
met zijn woning, maar voor de
rest regent het klachten. Voor-

al de troep en het gebrek aan
parkeerplaatsen wekken hun
ongenoegen op.
Adri en Wiebe Damhoff komen uit een eengezinshuis aan
de Fahrenheitstraat en hebben een seniorenwoning gekregen in de straat. „Nu zetten we
de auto nog hier neer, maar als
straks de straat af is, dan kan
dat niet meer," vertelt Adri.
„We kunnen niet met boodschappen de trap af, dus we
moeten wel met de auto. Omdat het eenrichtingsverkeer
wordt, zullen we over het spoor
helemaal om moeten rijden.
Dan moeten we in een andere
straat gaan parkeren en dat
moet ook nog eens betaald
gaan worden, wat de bewoners
daar ook niet leuk zullen vinden."
„We zrjn uit ons huis weggegaan vanwege de trappen en
nu willen ze ons 33 treden laten
klimmen," zegt ook meneer

Terol, die blrjkbaar de treden
geteld heeft. Zijn vrouw is invalide, maar een verzoek om een
parkeerplaats voor de deur is

Sweet and lowdown'

Meteorenorkest

Jonno

Vrij groot, krullen en de
vacht komt voor in drie kleurslagen. Gezelschapshond, veeclrijver, waakhond, verdedigingshond,
reddingshond,
speurhond en ooit zelfs politiehond. Veelzijdig hondje:
deze bouvier des Flandres.
Jonno is zwart, heeft krullen,
is een bouvier en niets van alles wat hierboven genoemd
werd, behalve een gezelligheidsdier. Deze inmiddels zes
jaar oude reu was te druk in
het eerste gezin en zoekt nu
een nieuw baasje. Een rustig
baasje of een druk gezin. Jonno voelt zich overal wel thuis.
Waar het nieuwe baasje van
Jonno wel rekening mee moet
houden, is dat Jonno best wel
Wat beweging nodig heeft.
Voordeel hiervan is dat hij
thuis wat rustiger zal worden.
Een ander puntje is dat Jonno
katten niet op prijs stelt. Sociaal met andere honden, kinderen zijn leuk en hij kan zelfs
«ven alleen zijn. Gewoon een
leuke hond.
Jonno is te gast bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoekt, net als alle andere loges een nieuw thuis. Informatie: het Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel[ 571.3888.

Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met
een korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en geen pauze
tussendoor. Volgende week woensdag: 'Sweet and lowdown'.
eze nieuwe komische biografie van meervoudig Oscarwinnaar Woody Allen is gebaseerd op het leven van de, m de
D
jaren dertig levende, jazz-gitarist Emmett Ray (Sean Penn). De

legendarische Ray was een onverantwoordelijke, met geld smijtende, arrogante, onuitstaanbare dronkenlap, maar ondanks
alles, de beste gitarist van de wereld.
In deze film wordt het bizarre leven gevolgd van Ray met zijn
dromen over eeuwige roem en bakken met geld.
Deze woensdag draait de film 'Rosie'. Rpsie is dertien lentes
jong en leeft in haar eigen wereld Dat is een plaats waarin
tussen droom en daad geen praktische bezwaren staan.

Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hogeweg 574.5111.
Brandweer: 112, of kazerne
574.0260.
Ambulance: 112, of 531.9191
(CPA).
Apotheek: Er is een nieuwe regeling sinds l mei 2000. Na 20
uur heeft de Centraal Apotheek op Gedempte Oudegracht 103 in Haarlem dienst.
Voor woe 13 en don 14 december geldt: avonddienst (18-20
uur) Zeestraat Apotheek, (tijdelijk gehuisvest op) Engelbertsstraat 90a, 571.3073. Voor
vrij 15 tot en met don 21 de-

Periode 4-9 december
Geboren: Phoenix, dochter
van Dave Stuart Douglas en
Callista Peggy Lrjesen; Dax,
zoon van Marco Antheunisse
en Patricia Lopez Y Ubiria; Rianne Arwen, dochter van Hans
Christiaan Weber en Anja van
der Voort; Morris Dejan, zoon
van Dejan Todorovic en Wendy Kirsten Lemmens.

cember geldt: avonddienst
(18-20 uur) en weekenddienst
(zat. 11-12.30 en 17-18, zon.
11.30-12.30 en 17-18) door de
Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, 571.3185. In het
weekend is de Centraal Apotheek pp de Gedempte Oudegracht in Haarlem zaterdag en
zondag de hele dag open.
Huisartsen: In het weekend en
's avonds 573.0500 of 112.
Dierenambulance: 524.6899.
Kennemer Dierentehuis: Keesomstraat 5, 571.3888.
Vermiste/gevonden
dieren:
538 3361 (Amivedi) en 534.3440
(Dierenbescherming).

rin Geertruda de Looze; Martinus Eduard van Hage en Anita
Elisabeth Diependaal; Ivar
Hanaseth en Liza Anita Dewi
AUing.

Overleden: Johan Leo Gys
Niessen (86); Geertruida Elisabeth Johanna Pijnenborg-Mijjer (86); Helene Wilhelmine
Kottman-Warnken (90); Dorotheus van Elk (85); Maria JaGetrouwd: Frans Keur en Ka- comina Bakker (86).

Hervormde Kerk: zondag 10 uur prof. dr. H.H. Miskotte. Gereformeerde Kerk: zondag 10 uur ds. J. Tiersma. Agatha Kerk:
zondag 10.30 uur pastor D. Dmjves en pastor C. van Polvliet.
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zondag 17 uur Agapè.
Nieuw Unicum: geen dienst.
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Midden in de wirwar van houten pallets,
stapels bakstenen, modder met kiezels en her
en der geparkeerde auto's duikt een klein
autovrij straatje op, dat er redelijk af uitziet
in vergelijking met de rest van de buurt in dit
gedeelte van Duinwijck. De buurhuizen zijn
opgetrokken uit gele steentjes. Ze staan
identiek aan elkaar opgesteld met de
voordeuren en de woonkamerramen
tegenover elkaar. Daartussen een brede
patioachtige grijs betegelde weg met lage
roestige vuurtorentjes, die lampjes blijken te
herbergen: de Salomon Bartelsstraat.

ZANDVOORT - In De
Krocht is op dinsdag 19 december het kerstconcert 'Music All In' te beluisteren. Onder
de muzikale leiding van Dico
van Putten en zijn trio worden
kerstliederen in verschillende
talen gezongen.
Het kerstconcert begint om
20.15 uur. De entree is 7,50 gulden.

ZANDVOORT - Muziekschool New Wave heeft pp
dinsdag 19 december een Wïnterconcert in de rooms-katholieke kerk St. Agatha. Het concert wordt verzorgd door het
Meteorenorkest,
leerlingen
van de muziekschool in de leeftijd van zes tot veertien jaar.
Matthijs Boers en Slagwerkgroep Muziekcentrum ZuidKennemerland onder leiding
van Miquel Lizandra begeleiden de leerlingen. Het concert
begint om 19.30 uur, de toegang is gratis.

woensdag 13 december 2000

en

oor
de badplaats door
Kerstcadeau?

De Salomon Bartelsstraat in Park Duinwijck is nog niet helemaal af. De bewoners signaleren vooral
een parkeerplekschaarste en een gevaarlijke trap
Foto Kaï in Schut

driemaal afgewezen.
Volgens de buren zouden er
plannen gemaakt worden voor
het parkeren, maar is dat plan
er nooit gekomen. Op vergaderingen wordt er geen antwoord
gegeven op de vraag waar men
met zijn vierwieler naar toe

moet. En over eventuele visite
wordt doodleuk gezegd dat ze
niet verder hoeven dan Overveen om daar een trein naar

Zandvoort te nemen.
„Het is een chaos," zegt ook
Sandra Kist. Haar driejarig
dochtertje Lisa rent met rode
blosjes op de wangen de fietsers achterna. Even later wil ze
absoluut een 'spintouw' net als
haar buurmeisje.
Sandra heeft als een van de
weinigen haar stoepje brj de
voordeur gezellig gemaakt met
plantjes en een bankje. „Je kan
wel blijven wachten tot alles af
is," zegt ze gelaten. Ze woont
er ruim een jaar, maar sinds
oktober is de straat pas betegeld.
„Als het regende, dan wist je
gewoon niet hoe je moest lopen om de straat uit te komen
Lisa stond dan meteen tot
haar enkels in de modder Dan
moest ik weer naar huis om
droge schoenen aan te trekken Ik voel me dan ook nog
niet helemaal thuis hier door al

Doel: netwerk van
mensen die goed
zijn voor omgeving
ZANDVOORT - „Oprah
Winfrey heeft in Amerika haar
Angel Network opgezet. Dat is
het beste te vergelijken met
riüjn ideaal," legt Robbert-Jan
Nuis uit. De dertigjarige Nuis
heeft sinds l september zijn eigen non-profit organisatie opgestart. Behalve via zijn website www.ubfree2000.com houdt
hij ook contact met geinteresseerden middels voorlichtingsavonden. Vanaf 20 december
op woensdagavond van acht
tot tien uur in Hotel Triton. In
januari start U~bfree2000 met
seminars waar al vele gastsprekers voor zrjn uitgenodigd.
Van zijn vüftiende tot zijn
twintigste levensjaar woonde
Robbert-Jan in Californie.
Daar volgde hij een technische
opleiding, die te vergelijken is
met de hts. „Eenmaal terug m
Nederland werd ik alsnog opgeroepen om mijn dienstplicht
te vervullen. In die periode,
1992, werd de eerste vredesmacht van Unprofor naar Joegoslavie gestuurd. Ik wilde
mijn tijd als dienstplichtige
militair liever nuttig besteden
en meldde mij vrijwillig aan om
daar de vrede te bewaren "
Hrj kwam gedesillusioneerd
terug. „Ik ging erheen met het
idee: ik ga wat voor anderen
betekenen, mezelf nuttig maken voor mijn medemens. Ik
had het volste vertrouwen dat
ik daar kon werken onder een
veilige paraplu; het bleek een
illusie. Ik heb daar vreselijke
dingen meegemaakt en gezien."
Zijn ervaringen tijdens deze
penode hebben van RobbertJan een ander mens gemaakt.
„Mijn kijk op het leven is daardpor veranderd, ik ben andere
dingen gaan waarderen. Ik wil
dat ook uitdragen. Een vriend
vergelijkt rmj met 'een Emiel
Ratelband' maar dan op het
spirituele vlak," lacht Robbert-Jan. „Alleen heb ik een
non-profit organisatie, dat is
wel een wezenlijk verschil."

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023 5718648,
of Faxen 023-5730497

die bende om me heen. Ik zat
's zomers met mijn dochtertje
in de tuin en toen vlogen er
ineens betonplaten over ons
heen van duizenden kilo's Waren ze vergeten ons te waarschuwen. Dan weet je ook met
hoe snel je binnen moet zijn "
Ondanks alle ellende rond
de bouw van hun paleisjes houden de bewoners er wel de
moed m en hebben ze al een
goede band met elkaar opgebouwd. Was er in de zomer al
een tuinfeest met barbecue georgamseerd, nu staat een openmgsfeestje op de agenda
„Het wordt een straatfeest
met spelletjes voor de kinderen," verklapt Ron, „met een
hele grote bierpomp." En vooral dat laatste wordt met veel
gejuich door de omstanders
ontvangen.
Nelleke van Koningsveld
siaste Hetty in haar atelier.
.„Mensen besteden steeds
meer aandacht aan hun huis;
ze komen met hun eigen kandelaar naar me toe en dan bedenken we samen een mooie
decoratie. Het kan zijn dat ik
een workshop organiseer met
acht dames en dat ze allemaal
wat anders aan het maken zijn.
Zo inspireren zij elkaar en blijft
het voor mij ook spannend."

'DeGerritweg'
De een denkt alleen aan emigreren naar een ver land en de

ander doet het gewoon. Zo'n laatste persoon is Zandvoorter
Gerrit van Marie Na de feestdagen gaat hij voor onbepaalde tijd
zyn geluk beproeven in het verre maar o zo mooie Kuala Lumpur, Maleisië. Daar gaat hij werk en avontuur met elkaar combineren want in het verre Oosten gaat hij zijn brood verdienen in
de ICT-sector.
Zo'n vijftig vrienden en familieleden hebben Gernt zaterdag
een onvergetelijk afscheidsfeest bezorgd. Zijn afscheid ving aan
op het voetbalveld waar hij speelt voor SV Zandvoort 7 en hem
enkele minuten voor tijd een publiekswissel ten deel viel Hierna
volgde een restaurantbezoek en een afscheidstourn.ee langs enkele kroegen waar hij al jaren een welkome gast is.
Naast de vele cadeaus werd Gernt aan het eind van de avond
persoonlijk toegezongen door 'Haarlemse Kareltje'. Ook werd
zijn naam m de vorm van een straatnaambordje, heel toepasselijk 'De Gerritweg', bij de eregalenj van De Lamstrael geplaatst
Zijn voetbalvnenden van SV Zandvoort 7 gaan hem zeker
missen „Wij feliciteren Kuala Lumpur Boys 7 met hun nieuwe
aanwinst," aldus aanvoerder Frank Paap. „Wij hopen ui ieder
geval in de nadagen van zijn carrière weer van zijn onverzettelijkheid op het veld kunnen profiteren."

De nieuwste trend straks
eind januari is volgens Hetty
het stileren van je tuin. Met
Met het starten van zijn eigen verrassende accessoires de
welzijnsorganisatie
hebben tuin bij de woonkamer betrekHierbij een schriftelijke reactie van een lezer op de tentoonzijn plannen nu eindelijk con- ken.
stelling van de kunstontwerpen voor Park Duijnwijk1 in de Zandcreet vorm gekregen.
voortse bibliotheek. 'Al deze friemsels en framsels Zonde van
ons gemeenschapsgeld. Van die drie ton kan de hele Zandvoort„Tijdens de lezingen doe ik Specialiste in
se jeugd geschoeid worden voor een wandeling naar het Frans
mijn tien-stappenplan uit de
Hals Museum. Niets, ik vind er mets aan. Liever een bronzen
doeken. De hoofdgedachte is: groendecoraties
ZANDVOORT - „Wat een fiets met een drol erop.' Was getekend: Gosi van Tutten, Bentals iedereen gelukkiger en vrolijker m het leven staat, stellen mooie kerstkrans, is die te veld.
wij onszelf ook sneller open koop? Zou ik zelf ook zoiets
voor anderen. Als eenieder dit moois kunnen maken m een
uitdraagt aan weer tien ande- workshop?" Veel vragen maar
ren, die dit op hun beurt ook vooral veel enthousiaste menweer doen, heeft ITbfree2000 sen waren er vrijdag bij het
Voor het blijspel 'Alles voor de tuin' dat op vrijdag en zaterdag
straks een netwerk van men- 'open kersthuis' dat Anja wordt uitgevoerd door de Zandvoortse Toneelvereniging Wim
sen die goed zijn voor hun om- Kerkman voor de eerste keer Hildering in verenigingsgebouw De Krocht, is nog een aantal
geving," vertelt de bevlogen organiseerde. Eén van haar kaarten beschikbaar. Zaterdag is uitverkocht, maar voor de
Nuis.
kennissen was zo aardig haar vrijdag zijn er nog wel genoeg plaatsen beschikbaar De kaarten
huis voor een dagje ter be- kosten tien gulden. Voor reserveringen: 571.2513
schikkmg te stellen aan Anja.
Haar kerstdecoraties kwamen
Le PortiqueVert
zo mooi tot hun recht en waren
decoreertvan
allemaal te koop. Anja werkt
In Aktiviteitencentrum Zandvoort is op dinsdag 19 december
voornamelijk in haar huis aan
tuin tot serre
de Koninginneweg 12, maar een kerstmaaltijd voor de ouderen De opening wordt verzorgd
ZANDVOORT - Wie zondag voor kinderpartijtjes of specia- door het Casca Seniorenorkest. Daarna wordt er gezellig wat
over de kerstmarkt op het le gelegenheden kan zij ook gedronken en kan men gemeten van de drie-gangenmaaltijd die
Gasthmsplein heeft gestruind, aan huis een workshop orgam- door de koks van Huis m de Duinen wordt bereid Ter afsluiting
heeft vast even stilgestaan bij seren.
wordt de film 'White Christmas' vertoond. Deze activiteit duurt
van half elf tot ongeveer half vier. Deelname kost 19,50 gulden
de bijzondere kraam van Hetty
Koster. In de Zeestraat 40 runt
„Ik werk alleen met natuur- Er is al veel belangstelling, maar aanmelden kan nog tot en met
zij haar bedrijfje Le Portique Irjke materialen," vertelt Anja. maandag bij het Aktiviteitencentrum, tel. 571 7113
Vert. Zij is gespecialiseerd in „Mijn inspiratie haal ik uit de
serre-, woon en tuindecoraties natuur. Ieder seizoen heeft zrjn
ADVERTENTIE
en het geven van workshops. bekoring en ik zoek ook steeds
Menig opdrachtgever heeft zij weer met zorg alle materialen
al versteld doen staan van haar uit. Mijn grote klantenkring
creatieve ideeën en oplossin- kijkt altijd gretig uit naar myn
gen voor tuin en serre: modern workshops. Zeker straks weer
of juist heel romantisch. Van met Valentijnsdag, Pasen en
tuinhekken tot exclusieve gor- de hanging baskets m het
dijnstoffen, Hetty Koster de- voorjaar. Ik hol niet met iedere
coreert in de ruimste zin van trend mee maar blijf mijn eigen
stijl trouw daar voel ik me het
het woord.
„De Kerst leent zich natuur- prettigst brj "
lijk bij uitstek voor sfeervolle
Marleen Grotenhuis
decoraties," vertelt de enthouHeerlijke \vildspecialiteiten

Een fiets met drol erop

Alles voor de tuin

Kerstmaaltijd in Zandvoort

j hebben
de primeur!

Russische kerkmuziek en
folklore in Agathakerk
ZANDVOORT - Russische
kerkmuziek en beroemde folklore liederen zyn woensdag 20
december te horen m de Agathakerk. Daar treedt vanaf 20
uur het Neba-Ensemble op.
Zes professionals (drie dames
en drie heren) uit Sint Petersburg zuigen de kerkmuziek,
die meer dan zeventig jaar m
eigen land verboden was. Het
volk is de muziek overigens altyd blijven zingen, zei het dat
het stiekem moest gebeuren.
Na 1990 brak een enorme opleving aan van godsdienstig leven, oude tradities werden in
ere hersteld. De leden van het
Neva-Ensemble zijn in het verborgene blijven zingen en treden nu met deze oude muziek
naar buiten. Dat doen ze met
een meesterUjke stembeheersmg en een overtuigende bevlogenheid, aldus D. Duijves

Zoals de grootkunstenaar Cnsto het inpakken van gebouwen
tot een kunst heeft verheven, zo heeft Golden Tulip Zandvoort
zich uit pure noodzaak in grote witte doeken gewikkeld. Het
heeft iets van een ingepakt cadeau, waardoor menigeen zou
kunnen denken dat het hier om een late sinterklaas- of een
vroege Kerststunt gaat. Dit is echter geenszins het geval. Het
luxe viersterren hotel is druk bezig om de accommodatie te
verzorgen zodat het in een goede staat blijft.
Natuurlijk biedt een locatie aan zee een hotel enorm veel
voordelen, echter, er zijn pok nadelen De zilte zeelucht en de
wisselende weersomstandigheden hebben tot gevolg dat de muren van het hotel op den duur aangetast raken. In verband
hiermee heeft het hotel een bedrijf de opdracht gegeven de
gevels van haar hotel grondig te reinigen en zonodig opnieuw te
voegen. Deze renovatie zal tot medio februari gaan duren, waarna het hotel vervolgens compleet hernieuwd weer 'uitgepakt'
kan worden.

van de Agathakerk
Voor de pauze put het ensemble uit het rijke repertoire
van reli-muziek van onder anderen Tsaikowsky, Rachmaninov, Bortniasnky, na de pauze
volgt een selectie uit beroemde volksliederen.
Irma Schascheva, eerste sopraan (1964), trad op als soliste m de opera en de Philharmonie van Sint Petersburg. Zij
zit sinds 1994 bij het ensemble.
Natalia Poustovoit (1970) is
tweede sopraan. Zij werkte
veel in het Runsky Korsakov
Theater voor opera en ballet.
Zij komt net Iqjken bij het
Neva.
De alt Svetlana Schilova
(1971) zingt als soliste in de
opera en de Philharmonie van
Sint Petersburg en maakt
sinds 1997 deel uit van het ensemble.

Wladimir Matiguline (1971)
is tenor. Hij deed ervaring op in
veel koren in binnen- en buitenland. Wladimir is sinds vorigjaar aan het ensemble verbonden.
Bariton
Andrey Yegorov
(1971)is in 1996 onderscheiden
met de eerste prijs tijdens het
Runsky Korsakov festival. Ook
hij is sinds vorig jaar bij de
zanggroep.
Andrei Owerschkin (1947) is
de nestor van het gezelschap.
De hoogleraar zangpedagogiek zingt ook m het academisch cappella-koor Ghmka
en fungeert sinds 1994 als motor van het Neva-Ensemble.
De Akmaarder Cees Heddes
is manager van het ensemble.
Het concert is gratis toegankeüjk, een vrijwillige bijdrage
na afloop wordt echter zeer op
pr;js gesteld.

Een smaakvolle Beaujolais Primeur

Proef het najaar in
Golden Tullp Zandvowt
Kerstdiner dansant op 25 en 26 december
:i-

Winterse Fakkeltocht op 24 en 30 december

B'ei voor meer informatie
O2357BO7BO
SEA YOU in GTZ!
WOB.LDVITDE HosptrAiiTY

G OLE) E N TULIP
ZANDVOORI

Buig van Alphensttaat 63.2041 KGZandvooit
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Kerst bij La Bastille
Keuze uit div. Voor^ Hoofd' en
Nagerechten

brasserie • uuijn-amuserij • specialiteitenrestaurant

Voorgerechten:

KERSTMIS

Parijse Uiensoep
gegratineerd met twee fijne kaassoorten

f

Carpaccio
dun gesneden rundvlees met Parmezaanse kaas

J *•' >-'*-'

9,50

in Restaurant

"LES

PYRAMIDES"

Op Eerste Kerstdag serveren wij ons vijf-gangen kerstmenu,
in een gezellige, warme kerstsfeer.

Salade Santa Claus
rijkelijk gevulde salade met o.a. mossarella en
gedroogde pomodori

Lasagne van gerookte en gemarineerde tonijn met gegrilde Roseval-aardappel en
frisec-sla. omringd door een tapenade van olijven en zalmkaviaar
* *#

ƒ 17,50

Hoofdgerechten:
Konijnenbout St. Hubertus
met aardappelpuree en stoofpeertjes

Dubbel getrokken wildbouillon met een gepocheerd kwarteleitjes
* #*

Zalmfilet "Dominique"
in de oven bereid met een krokant laagje
tapenade geserveerd op tagliatelli met beurre blanc

Ravioli van kreeft in een saus van lichtgerookte Schotse zalm
* **
Gebakken hertenrugfilct op een puree van knolselderij met een
bospaddenstoelen-wildsaus
***
Bombe van kaneelijs met gepocheerde peer en vanillesabayon
***

Tournedos mafacon
pepersaus biefstuk van de haas op de manier van de chef

ƒ 34,50

Nagerecht:

Aanvang diner vanaf 18.00 uur.
De prijs van dit pachtige vijf-gangen Kerstdiner
bedraagt ƒ 89,50 p.p.

Grand Dessert
van diverse lekkernijen

ƒ 14,50

Reserveren gewenst. Tel. 023'5715111.
ledere dinsdag s tamppotdag

Op de Tweede Kerstdag serveren wij onze kerstbrunch
tussen 12.00 en 17.00 uur.
Onze brunch bestaat uit vijf-gangen
voor ƒ 69,50 p.p.

Haltestraat 58, 2042 LP Zandvoort.

Reserveringen:
Restaurant "Les Pyramides"
Zeeweg 80, Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-5731700 of 5731707

Tel: 023-5715111 • Fax 023-5731337

t

O/Dop** van

Gasthuisplein 10 - Zandvoort -Tel. 023-571 46 38

STRANDHOTEL ZANDVOORT
AN DORADO GROUP \\

Wenst u prettige Kerstdagen en een goed en gezond nieuwjaar.
Wij zijn 2e Kerstdag geopend van 12.00 tot 03.00 uuren serveren a la carte.
"Voorge.recH.Un

Wij bieden u vele

Sotode. vangcgratineerd'egcitcnkaas, stufyes waCnoot en
mosterddressing

f 16,50

Carpacdo van osschaas, pesto, pijnèoompitten
en verse, parmasan

ƒ IS,00

l^lteKo tonnato

f17,50

Lasqgna van gerookte za[m, gemarineerde appefen sfa

ƒ 13,00

Soepen

-ET -~- - ^^-^-

tPetitfondue

ƒ 27,50

Saté van de Haas

f 22,50

Mixedgritt
'Varkenshaas met franse kaassaus

f29,50
f 27,50

Spare ribs met diverse sausjes

f 26,50

KipfiCtt met oosterse, saus

f 2S,50
f 27,50
f 2S,50

Sttètong (3 stuks.)

f 26,50

overheerlijk feestbuffet.
Op nieuwjaarsdag is er een nieuwjaarsbrunch
in het Gran Buffet.

ƒ 36,00

franse uicnsocp

f 9,00

'JTJqyfiap van ma. tot en met vrij.

f

CjtvuCde champignonsoep

ƒ S,50
f 9,50

Hl tmzcjjacchlcn mardengcracrvccrif met safaifc en

v.a.

17,50

aartfappcfyarnüuur

' Tcpcrsaus, cfiampignonsaus, 'Jtpifc n'ijn sjahttaaus of ktwfloo^aui

f

19,-

PikantetjevuCde reuze efiampignons uit de oven

f 15,50

Irisfi coffee

f 10,75

fmicfi

Itaüan coffte

f 10,75
ƒ 10,75

Spanisfi

f 10,75

coffee
coffte

9CissoffireflO,~5

Reserveer tijdig!

Op oudejaarsavond zal er in restaurant Gran Buffet

een spetterend feest plaatsvinden met een

Voor reserveringen en inlichtingen kunt u tijdens
kantoortijden contact opnemen met de
afdeling Banc\uet Sales,
telefoonnummer O23-5741121/023-5741111.

SpeciaC coffee's

'Warme voorgerechten
In de ktioflookjjeèaktsngamba's

Op tweede kerstdag wordt er' in restaurant Gran
Buffet een kerstbuffet geserveerd.
In restaurant La Brasserie kunt u sis carte dineren.

"Kggdèie.fstukjne.t saus naar ktiizc*
In knoffook^eBak^ngamoa 's (S stuks)

'Pikante kaassoep

Op eerste kerstdag \e er in restaurant Gran Buffet
een kerstbrunch en een kerstbuffet. In restaurant La
Brasserie serveren wij een uniek kerstmenu.

'Entrecôtc met saus naar keuze *

f S ,00

Tomatensoep met room

Gezellig met u w fa m il ie/vrienden
uit eten met de feestdagen !

Tot ziene bij Gran Dorado Zandvoort l

woensdag 13 december 2000
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Passage 32 - 34
2042 KV Zandvoort
Tel.nr. 023 - 571 61 78

Wij zijn beide Kerstdagen geopend vanaf
13.00 uur voor een gezellig uitje.
Maar ook voor opgemaakte schalen
kunt u bij ons terecht.

Haltestraat 46
2042 LN
Zandvoort
tel: 023-5737046

Zoals Huzarensalade 4 tot 6 pers.
bijv.: Zalmsalade 4 tot 6 pers.
Hors d'oeuvres 4 tot 6 pers.
Warm Bittergarnituur 4 tot 6 pers.
Voor elke persoon extra berekenen wij

Beide kerstdagen geopend
met een speciaal
Kerstverrassingsmenu

62,50 per couvert
Ook ie er de mogelijkheid om a la carte te eten.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

30,35,35,30,5,-

Deze schalen zijn af te halen of te bezorgen.
Voor bestellingen gaarne 4 dagen
van te voren bestellen.
Ook voor oudejaarsdag kunt u deze
schalen bestellen.

\

Reserveer nu !!!

T^ij we-nsen u-pT&ttige, fae.stdage.n toe-

Haltestraat 75 Zandvoort Tel. 023-5718949
Op beide Kerstdagen serveren wij
een 4-gangen Kerstmenu. Dit
menu sturen we op verzoek op, of kijk zelf
op http://home.planet.nl/~mollie.co
Er zijn nog een paar plaatsen vrij,
dus reserveren kan nog!
csfé Resaunnt

Mollie & Co. is dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur
Keuken open vanaf 18.00 uur
(woensdag gesloten)

Pa.ssa.pe, 28-30
tiroler stüberl

* KERSTMENU 2000 *

Tot ziens bij Mollie & Co.
Han, Harro, David & Lars

* Warme Voorgerechten *
- Kreeftroomsoep met cognac of
- Ossenstaartsoep met rundvlees
"5-C T-T T-C

•A- Koude tussengerechten *
- Combinatie van gerookte zalm en palingsalade of
- gerookte kalkoensalade met mangodressing

* Hoofdgerechten TV
- Gevulde kalkoenfilet met groentesaus of
- Lamssteak met knoflook en eigen kruidenjus of
- In sesamzaad gebakken zalmfilet met komkommersaus
T-C "7"T lAr

Kerst Grand dessert
jfVbpr reservering
lof informatie:
tel.: 023-571.87.32

Koffie met bonbons
ƒ 79,50

p.p.

Ie en 2e Kerstdag geopend

Kerst voor de hele familie in De Zonnehoek !
,eo?e

Op beide Kerstdagen zijn wij
tussen 10.00 en 17.00 uur „gewoon" geopend.
Op Tweede Kerstdag kunt u
lekker ongedwongen brunchen vanaf 12.00 uur.
Kerstbrunch-buffet met diverse koude visen vleesschotels, diverse warme gerechten en uiteraard
heerlijke desserts.
Prijs van de brunch bedraagt ƒ 52,50 p.p.
(Kinderen tot 12 jaar halve prijs!)
Reserveringen:
Restaurant „de Zonnehoek"
Zeeweg 98, Bloemendaal aan Zee
Tel.: 023-573.21.58

Hollandse

Grand Marnier

heieliter
vergelijkbare

0,7 liter

Josenh Guy
cognac***

Ballantïne's hele liter
scotcli whisky
Oude Plantersbosch Pinotage of Sauvignon Blanc
„g*
}•"\
laai
«mir

,

MBB^k
^^^TJh»
^ftn^I^^iSyuj
J«HHpB=Sl™"™'*
^^^w

Riesling VeUVe ROth Vin d'Alsace
«s)
«*•»»•*»«_
e
S

€ HA
3 W

ifi -~" iÉBuiiAiii
f^jaSSEB

«-..-.
elders
OJ liter J&9T

elders jLTïT

Jan van Riebeeck bracht de eerste
wijnstokken naar Zuid-Alrika. En daar
plukken we met de oude plantersbosch
nog steeds de vruchten van. Sauvignon
voor bij de vis ol als aperitief, Pinotage
voor bij rood vlees.

Delaforce Port

'

Ruby ol Tawny.
elders J&9T

"~| Bruin of Wit.
l vergelijkbare prijs 35^?

x—j J l w PW't* M/Wv

(jwmjenzw

Valdepenas Senorio de Los Llanos Reserva

elders$£5r

Pas na 3 jaar rijpen en liggen waarvan
minimaal 1 jaar op vat, verlaat een
i , UIL _^^^,j^^u^ Reserva de Bodega. Om door Hubrecht
ij sa I^^BHÖHHHB Duijker prompt tot zeer goed te worden
, ' yx'^M^ff
uilgeroepen in zijn Wijnalmanak 2001.

ISauf ernes Pawoïs ff Or

SunnyBayRum

L(QULUR

Niet voor niets bekroond met een
gouden medaille op het wijnlestiyal
in Colmar. Oe fruitige "Elzasser" is
op z'n best in combinatie met wit
«feesgerechten. Ook als aperitief
een echte lopper.

Osborne Sherry

"BAY

SCOTCH
fletse

Pale Dry of Medium Dry,
Manzanilla of Cream eldersA95"

Dalwhinnie7literMalt
Whisky °>
elders 69£5"

"^"^f^-^M

($i/f<tn*

i

'

SPRANKELENDE FEESTWIJNEN

Montaudon
Champagne

5PHGT

H 11.6

elders 14,93-

Bordeaux Rouge Chateau du Mont Carlau

Brut, Demi Sec of Rosé.

In Parijs onderscheiden met een
gouden medaille. En nu ook door ons.
Toegankelijk, paarsrode Bordeaux
voor bij varkenshaas,
lamsbout en gegrild vlees.

Grand Vin de Chablis Jean Bardier

elders

elders 44^95"

Cava Olivella

•B 3. -*-'fsa SïïJSL'

Zoals de kleur doet vermoeden
heeft deze topper goud gewonnen.
Kortom: een gouden tip bij
oesters, slakken en gegrild vlees.

«•(Nlft(ii|)>'

-=,0-1 ..v -,-_-J-,.-- il

elders J4^!T

Saint-Emilion Grand Cru Chateau Tourans

Gulpener Pilsener

Geboren in hetwijngebied Saint ErnilionJJ
vlak onder Bordeaux. Soepele wijn
me extra Ian e
tut - HMBM^MSSieSSÖüi
'
9 3'dronk voor
extra lang genieten bij roodvleesgerechten, gevogelte en kazen.

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune
Het helderrode bewijs van de eeuwenoude reputatie van Wijnhuis Noemie
Vernaux. Schitterende wijn met
harmonieuze smaak. Past perfect
bij wild en gevogelte

Krat 24 flessen
eldersJ2335"

9

Pfanner
literpak
jusd'orange gg
literpak
Pfanner
elders
appelsap

heeft alle dranken!

IK

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast D-reizen) ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21
(Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen tijdens kantooruren: 0172-447300
ALLE AANBIEDINGEN ZUN GELDIG T/M ZONDAG 31 DECEMBER ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. DRUK-EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN!

Tafels op maat
voor u gemaakt.
In oud of nieuw grenen, kersen of
Spaans eiken.

DAMES- OF
HERENSLIPS

Rozenobel
Antiek

Geldig voor alle modellen en kleuren
van l l/m 31 december 2000
of zolong de voorraad strekt

Wij kopen ook uw antiek,
curiosa en inboedels in.
Tevens div. verlichting o.a. Tiffany, antieke
kasten, in mahonie, grenen of eiken, nachtkastjes, kapstokken, schilderijen en veel
klein antiek.

Gasthuisplein 6, Zandvoort

tel. 023-5731787
Open van l 2.30-17.30 uur
Ook zondag. Dinsdag gesloten.

Kroon
Mode
Haltestraat 55
Zandvoort

BASIA

TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

ROB TAN
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

L_^__J

van der Kuijl
Dr. C. A. Gerkestraat 23 rood

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

LUXE BROOD-EN
BANKETBAKKERIJ

Lid O.N.T.

Herenkapsalon

Homeopathie

Tabaksartikelen

Vitamines
Parfumeriën

Staatsloterij-Lotto
Stomerij

± 40 Soorten drop

Fotowerk

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

gezellige feestdagen en
een Voorspoedig 2001!

Paap

Marjo Fijma
Pasteurstraat 12
Zandvoort
Tel. 023-5714866

een proefstolletje
Banketstaaf
VIS VAN FLOOR Tel. 023-5718663

Geneesmiddelen

Wij wensen iedereen

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72-Schalkwijk

drogisterij

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

Potgieterstraat 24

5736957

Raadhuisplein 2

5712865

Pasteurstraat 4

5731967

v o o r vis & s a l a d e s

Zeer royale en uitstekend onderhouden DUBBELE
BOVENWONING. De woning is eventueel te koop
met een garage gelegen aan de overzijde van de
straat.
Indeling:
1e etage: trapportaal; L-vormige living (ca. 35 m2)
met verbreed balkon; ruime open keuken met inbouwapparatuur; badkamer met douche, ligbad, toilet en dubbele wastafel;
2e etage: overloop; 3 slaapkamers met dakkapel;
rumte met c.v.; wastafel en toilet. Vliering.
VRAAGPRIJS ƒ 398.000,- K.K.
GARAGE ƒ 45.000,-K.K.

VAN

SCHAIK
i MAKELAAR O.G. i
Hogeweg 56a/2042 G J Zandvoort/ Holland
Telefoon 023 5712944-/Fax 023 5717596

SOORTEN SCHALEN
LUXE VIS/SALADESCHOTEL
voor 'I/G personen
Een uitgebreide scholel met verse,
eigengemaakle salades, gegarneerd met diverse soorlen koude
vis, crabflakes & garnalen.

ƒ65,-

LUXE VIS/SALADESCHOTEL
M
voor S/10 personen
Een uitgebreide schotel met verse,
eigengemaakle salades, gegarneerd met diverse soorten koude
vis, crabflakes & garnalen.
ƒ 100,-

LUXE VISSCHOTEL
Een uitgebreide schotel van 10
haringen compleet verzorgd mei
feestelijke garnituur
ƒ40,-

LUXE HARINGSCHOTEL
Een uitgebreide schotel met cliverse soorten koude vis waaronder
paling, crabflakes, zalm & garnalen.
ƒ75,-

Mocht u uit onze bovengenoemde schotels geen keuze kunnen maken
dan kunt u geheel naar eigen keuze een feestelijke scholel samen laten
stellen, ook is het mogelijk grotere schotels op te lalen maken. Prijzen
op aanvraag.
Schotels worden gratis bezorgd in Zandvoort.
Voor uw bestelling(en) kunt u terecht op tel.nr.
023-5718663, of natuurlijk bij onze verkoopwagen
op de boulevard Barnaard

herenkapsalon

Goossens
Wij wensen u prettige
kerstdagen
en een goed en gezond

2001

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf ƒ 28,25
Winkelcentrum-Noord Zandvoort
Alleen op afspraak.Tel.: 5712305.

Goossens herenkapsalon
Ruime gratis parkeergelegenheid.
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Het zal je maar gebeuren:
ƒ1.000,- korting krijgen op je net
gekochte vloer; ƒ 1.000,- die je
zomaar in je zak kunt houden.
'Dat kan nu bij Santana, want
onze winkel hangt helemaal vol
met KortingsKerstklokken.
Het bedrag daarop varieert van
ƒ50,- tot, zoals gezegd, maar liefst
ƒ1.000,- (zie de actievoorwaarden
in de winkel). Kom dus snel langs
voor een droomvloer met
zo'n schitterende kerstbonus.

BIJ SANTANA TOT EN MET 30 DECEMBER KANS OP MAAR LIEFST 1000.- EXTRA KASSAKORTING

ENORME i
KEUZE
Alle bekende
merken in
diverse decors
100% verhuisbaar

PROMOFLOOR
LAMINAAT
Laminaat
in diverse decors

BALIE
3-STROOKS
LAMELPARKET
Natuur geselecteerde;;
brede 3-strook.
|fe
Diverse
houtsoorten.

TARKETT
BERKEN PARKETj
Natuur geselecteerde
2-strook. Berken
Olie of lak
behandeld.

TARKETT
BEUKEN Ö
PADI^CT
«
PARKET
Natuur geselecteerde
3-strook. Tevens in eiken
Olie of lak behandeld

ï~\>*h
''•*••

[proteco]

Per m

2

Per m

Per m

Vanaf

Vanaf
MASSIF EIKEN
OFJATOBA
PLANKEN
Originele massieve
planken in eiken
of jatoba. Naar keuze
geborsteld, gelakt
of geolied.

Per m

2

2

^r&r«/«

NORMANDIË
EIKEN
PARKET
Rustiek geselecteerde
1-strook. Kant en
klaar olie behandeld.

j
i_Ü

X«J5-'

•^^^

Per m2

, ;^j [Zl
Lt/^

109r

vl^

WOODLOC "\
KERSEN
KLIKPARKET
Brede stroken
kersen fineerparket,
100% verhuisbaar.

VILLALOCK
KLIKLAMINAAT
100% verhuisbaar
Europees toplaminaat
in 10 nieuwe decors.

Valschermkade 4, Amsterdam, telefoon 020-669 58 23.
(tussen Carpetland en Praxis)
OPENINGSTIJDEN

2

Per m

2

Per m

Introductie-

Vanaf

maandag van. 11.00-18.00
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-18.00
donderdag van 9.00-21.00
zaterdag van 9.00-17.00

2

prijs

Pa/r uiv /cans op dé Kanjer van de Postcode Loterij

Kerststunt

Win 37,2 miljoen!

Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen!
Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 (99 cpm)

Alleen bij «Sc enige echte fffatrassenhal
van Nederland uit Breukelen

Belprijzen van deze week

• Carlton kofferset
• Golden Tulip
hotelarrangement
• Canon digitale camera
• Raymond Weil horloge
• Siemens keukenset

HET BED van de matrassenhal voor
een kerStpPBSje tot 30 december»!

Postcode
6701 DT
in Wageningen
6 winnende loten

28 LATS ELEKTRISCHE BODEM MET KNIEKNIK EN INSTELBARE MIDDENSEKTOR (2 MOTORIG, 3 J AAR GARANTIE) + MATRAS + BEUGEL + POTEN

ƒ 25.000,-

INWX1ÖÖSM

voor elk lot

en voor
6701 DT026
extra: een BMW!
Henny Huisman: 'Pak uw kans op de Postcode-Kanjer van 37,2 miljoen gulden!'

nim

Op l januari 2001 kunt u
met uw postcodelot één
van de winnaars zijn van de
Postcode-Kanjer van
37,2 miljoen gulden. Nu
kunnen meer deelnemers
dan ooit in de Kanjer delen.
Want de verhoging van de
Kanjer - maar liefst 6,2 miljoen gulden méér dan vorig
jaar- is bestemd voor alle

deelnemers in de wijk rondom de winnende postcode.
Dus iedereen die een lot
heeft met dezelfde cijfers als
de winnende Kanjer-postcode kan delen in alle miljoenen. Hoe meer loten u
heeft, hoe meer Kanjerpunten er op uw naam
staan, dus hoe groter uw
aandeel in deze miljoenen-

prijs! Dit is uw kans om uw
dromen waar te maken. Vul
snel de bon in en stuur hem
op. Want de miljoenenjacht
van de Postcode Loterij
nadert haar hoogtepunt!
Bea Post
Nationale Postcode Loterij

www.postcodeloterij.nl
NOS Teletekst 550/551
RTL Text 882
Uitslagenlijn:
0909-0088 (95 cpm)
Zetfoüten voorbehouden

JA, IK WORD POSTCODE-MILJONAIR!
ik wil kans maken op alle prijzen van de Nationale Postcode
Loterij, inclusief de Postcode-Kanjer van minstens 37,2 miljoen, de
Jackpot tot 21 miljoen, de Straatprijzen en de Lingoprijzen. Hiermee
steun ik 28 goede doelen.

D 3 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
•^ D 2 loten a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
; D 1 lot
a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar
AANBIEDING ALS BOVEN MET POCKETVERINGMATRAS, 2O CM. DIK MET
AFRITSBARE HOES.
• • ' . " . ' - . '.•. . : • . • ' . . - ' . ' . • ' ' • ' . : ' • ' ' • • -'...: • • : "":. • ' • '.V-,": ' ; . • : > ' . , , ' , : . . • • : '.-.: ':i.',;
70X200
7S»,8O X 2OO
779±9O X 2 0 0
799,*
^.^•'•\ .r.--'. :•
'
•••..-.•:• . • • •
•••.;•. ..:...,, . . . . . . . .

De Natrasscnliai

Openingstijden: maandag 12.00-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Keulsche Vaart 3 A
Breukelen
Tel. O346-164O1O

B i n n e, n v e r i n g - ,

^ 1%

l OOp
i
v e r i ri g -

A.u. b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname houcttin
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bi] Ledenservice, tel.
0900- 300 1500 (35 cpm}.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand
de inleg voor de maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
- de Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven.

D de heer

«
1

D mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:.
(Post)bank
nummer:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-

• NATIONALE

Datum:
Handtekening:

150.00.12

B L O T E RI J
GRATIS PARKEREN

a cr a s se n

GRATIS BEZORGEN
voo r r
er mat

WWW.POSTCODELOTERIJ.NL
De loterij Is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie
onder nummer L.0.890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

Bon uitknippen «n in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar.
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

1-10

GSM EINDE JAARS
SPEKTAKEL!!
Sluit nu een Debitel Dal-40 abonnement af op het Libertel netwerk.
Het best geteste netwerk van
Nederland. U ontvangt niet alleen
iedere maand 40 belminuten, levens
hoeft u de entreekosten twv
1O5.- niet te betalen. Om dit GSM
spektakel compleet te maken zijn de
abonnementskosten geen 29.95
moor slechts 19.95 per maand.
Kom snel langs, want op=opü

HUISTELEFONIE

BREEDBEELD KTV'S

CAMCORDERS

ERICSSON DECT
INCLUSIEF DIGITAAL
ANTWOORDAPPARAAT

SONY 82CM 100 HZ SUPERPLATTEBREEDBEELDMETDPL

SONY DIGITALE CAMCORDER MET KLEURENSCHERM

BS 140; n u m m e r w e e r g a v e ,
50 memo's '599 -

369:

SIEMENS GIGA SET

TOPKLASSE Dectteleloon. - 599 •

279:

KV 32FS60, FD Trinitron breedbeeldbuis, 100voorkeurzenders,3D
Sound Systeem,2tunersleletekst. '4999

3499:

PHILIPS 100 HZ SUPER
PLATTE BREEDBEELD
RealFlatBlackUme-S beeldbuis,
3D Surround Sound, 100 voorkeurzenders, Dual Screen teletekst

ERICSSON TOP DECT

BS120,zeercompact, uniekdesign,
digitaal, niet afluisterbaar '499 -

239:
PANASONIC DECT

GSM look deel telefoon, navigatie toets, uitbreidbaar tot 6 handsets '399 -

GOS?Vanaf 319 9 7
THOMSON 70CM 100 HZ
SUPERPLATTE DESIGN
BREEDBEELD
28WF64ES, 99 voorkeurzenders,
Virtual Dolby, 5 ingebouwde luidsprekers, teletekst "3499 -

2799.-

DCRPC, Super Steady Shot, 10X
optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm '4730.-

3499.-

JVC DIGITALE CAMCORDER MET KLEURENSCHERM
GRDVX, 5cm kleurenscherm, 10Ox
digitale zoom, Slabilizer, a f slandsbedienmg '3499 -

2679
SONY DIGITAL 8
CAMCORDER METSUPER
STEADYSHOT
TR7000, Digitaal opnemen op Hi-8
tape, 80x digitale zoom, Super Nightshot, Stamina voor lang filmen met
dezelfde accu, afslandsbed "2420.-

SONY 70CM 100 HZ SUPERPLATTEBREEDBEELD

PANASONIC EBGD50

TWV 899.-

KV28, FD Trinitron breedbeeldbuis,
100 voorkeurzenders, 3D Sound
Systeem, teletekst '3999 -

2499.-

NVDS, 400x digitale zoom, Super
Imagestabilizer, inclusief afslandsbed,
acculader en kabels '2199 •

1499.-

2389.1869:

SIEMENS GIGA SET

SONY Hl 8 CAMCORDER
MET LCD KLEURENSCHERM

Digitale huistelefoon voor
ongekend lage prijs

CCDTRV6; 6,5 cm kleurenscherm, 80x digitale zoom,
Nightshot, Steady Shot,
afstandsbediening. *2200.-

229:

DECT MET N U M M E R WEERGAVE
575+ Goedkoopste Decttelefoon
met nummerweergave, 10 memo's, tot 250 uur standby '299 -

DAG EN NACHT BELLEN VANAF 0.25 PER MINUUT
DECT STUNT

NOKIA 32 T O

219.-

8200 Digitaal, niet
iet afluisterbaar'349

179:

PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ
TXW28D; 70 cm breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, stereo, teletekst,
Dome sound Systeem inclusief afstandsbediening.
'2199.f
PW8504,Grootbeeld, HiFi-stereo,
teletekst '2245 -

1579

TD53 Draadloze telefoon,
foon, met LCDscherm, zeer fraai design "249
'249 -

SONY SUPERPLATTE
BREEDBEELD

139:

KV2BFX2.71 cm FDTnnitron beeldbuis, 60 watt totaal vermogen, teletekst en afstandsbediening "2799 -

DRAADTELEFOON
DON

SYDNEY Nu met f 60,- gratis
bellen '4995

Dualband
Tot 260 uur standby
Tot 4.5 uur spreektijd
Inclusief 3 games
T-9 SMS (snel en eenvoudig berichten sturen)
• Verwisselbare voor- en
achterkant

24.95

JVC BREEDBEELD
28WT2.71 cm BlackLine Super Flat
beeldbuis, stereo, teletekst ' 1 699 -

1269

VIDEORECORDERS

40 BELMINUTEN PER MAAND
PAG ÉN NACHT BELLEN VANAF 0.25 PER MINUUT

PHILIPSSUPER VHS HI-FI
STEREO

AANSLUITKOSTEN TWV 105.- GRATIS
40 BELMINUTEN PER IflAAND
DAG EN NACHT BELLEN VANAF 0.25 PER MINUUT
NOKIA 3310
TWV 999.-

JVCSUPERVHSHI-FISTEREO
VIDEORECORDER
MET SHOWVIEWEN PDC
HRS66, 6 koppen, eenvoudige
bediening, inclusief afstandsbedienmg '899 -

549:
n
a

SONY DVD SPELER MET
DOLBY AC3 DECODER
DVPS525, Geschikt voor DVD,
audio- en video CD. mcl afstandsbedienmg '1399 -

979:
DVD SPELER MET

AIWA BLUE PEARL MICRO HI-FI SYSTEEM
4-componenten, blauwe frontverlichting, Digitale RDS tuner, Virtueel
Surround geluid, 2x30 watt vermogen, Cd-speler geschikt voor
CDR/CDRW, 2-weg bass reflex speakers.'999.-

JVC
DOLBY AC3 DECODER

XVD701, Digital Cinema Sound,
perfect stilstaand beeld, mcl afstandsbediening "1660 -

JVC DIGITALE THUISBIOSCOOP
Receiver; 5 x l O O watt, Dolby Digital DTS 5.1 surround,
RDS tuner, subwoofer uitgang."879.DVD-speler, PAL/NTSC weergave, optische digitale uitgang, DTSout, bedieningsmenu's via de tv.*999.-

1069:

a

PHILIPS 100 HZ STEREO KTV
PT820,63cm, BlackLine-S, stereo,
TXT'2795 -

1489.-

SONY 72CM STEREO KTV

KV29X,SuperTrmitron beeldbuis,
100 voorkeurzenders, afstandsbedienmg, TXT'1599

1029:

SONY DVD SPELER
DVPS325;Geschikt voor
DVD, audlo- en video CD,
superieure beeldkwaliteit,
standaard- en breedbeeldweergave mogelijk, incl.
afstandsbediening. *1770.-

469:

SAMSUNG HI-FI STEREO
VIDEORECORDER
SV63X, 4 koppen, eenvoudige
bediening, On Screen Display,
2 scartaansluitingen, afstandsbediemng 769

389:

PHILIPSVIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

VR1652koppen,ind afstandsbed 745-

339:

PANASONIC VIDEORECORDERMETSHOWVIEWENPDC
NVSD240,2 koppen, eenvoudige
bediening, 2 scartaansluitingen,
mclusiel afstandsbediening '599 -

349:

239:

PORSCHE-DESIGN KOFFIEZETTER
Koffiezetter met thermoskan, aromakeuze en auto-off. D'esign by RA. Porsche.'399.-

ALLE TOP TITELS
Nu bij BCC verkrijgbaar

PHILIPS 70CM STEREO
KLEURENTELEVISIE
28PT4;Blackline-D Flatsquare beeldbuis, 80 voorkeurzenders, teletekst en
afstandsbediening."1545.-

PANASONIC63CMSTEREOKTV
TX25 QuintnxbeeldbuisJOOvoorkeurzendere tetetekst,ind afstandsbed '1199.

,24.95
TV/VIDEOCOMBI'S
PHILIPS STEREO GROOTBEELD 51 CM KTV/VIDEO
25PV720,63cm beeldbuis, 2 tuners,
Showview, PDC, teletekst "1999.-

1479.-

789:

SAMSUNGS5CMSTEREO
KTVTELETEKST

CX53,Black Standaard beeldbuis,
100 v o o r k e u r z e n d e r s ' 829 -

579:

ARISTQNA 51 CM KTV MET
70 voorkeuzezenders, Off Ned
Philips garantie 745 •A'*ff «i H

SAMSUNG 51CM KTV
CB20S 100 voorkeuzezenders "659 -

INDESIT KOEL/VRIES COMBINATIE

SHARP PORTABLE KTV

314 liter inhoud waarvan 98 liter vries Koeler met
in hoogte verstelbare draagroosters en automatische ontdooiing. Vriezer met 3 ruime
laden.'999.-

ARISTONA51CMKTV/
VIDEO MET 2 TUNERS
51TR427;Showview, PDC,
teletekst 2 tuners.M 295.-

SAMSUNG 51 CM KTV/VIDEO
TVP5050.2 tuners, 2 koppen "989 -

37GO.37cm.incl alstandsbed '399-

SAMSUNGVIDEORECORDER

SV223 Inclusief afstandsbed "369-

LUXE SONY SOUNDMAN MET CD
Luxe soundman met Cd-speler, hoog
vermogen voor mooi geluid, megabass, toonregeling, cassettedeck met opnamefunctie,
uitgevoerd in zilver design.'299.-

589.-

PIONEER DVD SPELER

585:

SLVSE60, 4 koppen, eenvoudig
te programmeren, On Screen
Display, s c a r t a a n s l u i t m g en
afstandsbediening "769 -

Gezellig gourmetten, racletten of
grillen. Inclusief ó pannetjes.' 119.-

DVD710,Studiokwaliteit '1499.-

SONY 63CM STEREO KTV
KV25,63cm SuperTrmitron beeldbuis, teletekst "1399-

TEFAL 6-PERSOONS
GOURMETSET

PHILIPS DVD SPELER

NVHD640; 4 koppen, eenvoudige bediening, inclusief
afstandsbediening. *749.-

GVN9500,4 koppen, eenvoudige
bediening, scartaansluitmg, mcl
afstandsbediening "479 -

•
•
•
•
•

879:
DVD SPELERS

DV515, Geschikt voor DVD, audioen video CD, superieure beeldkwaliteit, mcl afstandsbed "1770-

329:

•
•
•

TR4, '1330-

PANASONIC HI-FI STEREO
VIDEORECORDER MET
PDC EN SHOWVIEW

PROLINE HI-FI STEREO
V I D E O R E C O R D E R MET
SHOWVIEW EN PDC

Dualband
133 gram
Tot 260 uur standby
Tot 4,5 uur beltijd
Trilsignaal
Mobiel chatten
Multiple SMS
T-9 SMS
inl. 4 games
verwisselbare voor en
achterkant

1099:

SONY 8 MM TRAVELLER

KLEUREN TV'S

SONY HI-FI STEREO
VIDEORECORDER
Dualband
Spraakherkenning
83 gram
Tot 50 uur standby
Trilsignaal
Inclusief 2 games
Polymeer accu

HI-FI COMPACT SYSTEEM
VAN HET JAAR 2000

24PW,61cm Ultra Flat BlackLine
beeldbuis, stereo, teletekst '1695

VR1000,4 koppen, Showviewen PDC,
mcl afstandsbediening '1099 -

ERICSSON T28S
TWV 1499.-

•
•
•
•
•
•
•

UCX65, 440x digitale zoom,
12 digitale effecten, ingebouwde
videolamp '1539 •

SAMSUNG DVD SPELER
Geschiktvoor DVD, audio- en video CD, superieure studio beeldkwaliteit, perfect stilstaand beeld, Virtual 3D geluid, scartaansluiting, inclusief afstandsbediening.'799.-

PHILIPS BREEDBEELD

779:

AANSLUITKOSTEN TWV 105.- GRATIS

CANONSTEREOHI8
CAMCORDER

PHILIPSBREEDBEELD100HZ

PHILIPS DRAADLOOS
DLOOS

•
•
•
•
•

lóOx digitale zoom,
6.5 cm LCD scherm,
stabilizer, inclusief
afstandsbediening^,
acculader en
kabels '2299 -

AV28WH, 71 cm, Stereo, teletekst, Ieverbaarin zilveren zwartdesign '2639 -

Xalio superieure kwaliteit'399 -

TWV 899.-

JVC DIGITALE
CAMCORDER MET
LCD SCHERM

FD Trinitron breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, 3D Sound Systeem met 60 watt
stereo totaal vermogen, 2 scartaansluitingen, teletekst en afstandsbediening.'2399.-

JVCBREEDBEELD100HZ

PHILIPS DECT

40 BELMINUTEN PER MAAND

SONY SUPERPLATTE 71 CM BREEDBEELD STEREO KLEURENTELEVISIE

1589:

A V 2 8 W F , 71 cm beeldbuis,
100 voorkeurzenders, teletekst

;AANSLUiTK6STEN TWV 105> GRATIS

Gelukkig is BCC niet de enige die lage prijzen hanteert. Maar om een zaak te vinden die in
de kerstperiode zo'n ontzettend breed en diep assortiment (DE GROOTSTE KEUS!) verkoopt
tegen DE LAAGSTE PRIJZEN VAN NEDERLAND? Bovendien helpen onze vriendelijke en
vakkundige verkopers u met uw keuze en kunt u rekenen op een uitstekende nazorg
(DE BESTE SERVICE!). Terwijl de meeste grote artikelen nog altijd gratis worden
thuisbezorgd. Dus.... slimme Kerstmannen komen naar BCC!

P A N A S O N I C DIGITALE
CAMCORDER

JVC100HZSUPERPLATTE BREEDBEELD

Dualband
• Slechts 115 gram
• Li-ion accu
• Tot 3 uur spreektijd
• Tot 100 uur standby
• Vibra functie
Handsfree bellen door
ingebouwde speaker

OOK DE KERSTMAN KIEST
VOOR BCC!

699:

BAUKNECHTCONDENSDROGER
Grote vulopening, RVS trommel, 120 mmuten timer, toets voor tere weefsels.'l 299.-

WHIRLPOOL WASAUTOMAAT
Vrije temperatuurkeuze, toets voor halve
belading, supersnel 'RAPID' programma,
wolschommel en spoelstop.'l 249.-

ARISTONA37CM KTV/VIDEO

PORTBALE KTV
37crn

mcl afstandsbediening

TR127,Showview, Off Ned Philips garantie '945 •

579:

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Mst afstandbediening

KERSTKNALLER!
PHILIPS HIFI STEREO
VIDEORECORDER

Jlflfüwstw
;l s

' ^lll^

DAG EN NACHT BELLEN VANAF 0.25 PER MINUUT
*km 2-jarig Dal-40 abonnement
Voor aanvraag vereist geldig legitimatiebewijs en
bankafschrift zonder bedragen (met ouder dan l maand)

debitel'

LIBERTEL
VERWIJDERINGSBIJDRAGE

V/SA

"HMSMT 1HIUIÏ
I t « i 0 f l « f » t li|iuiC
t» III»

De Best Cuslomer Card Een kaart
waarmee u, conform uw persoonh|ke wensen, uw nieuwste aankoop
kunt betalen Zo kunf u naast uiter
aard de contante betaling, kiezen
uit maar liefit
4 vormen van betaalgemak
1 op rekening kopen
2 uitgesteld betalen
3 doorlopend krediet
4 het BCC PnvePlusPlan

499.-

4 videokoppen, eenvoudige
bediening en programmering,
OSD, automatisch overschakelen
naar Long Play, afstandsbediening.*599.-

MIELE CLEAN TEAM
1600 WATT STOFZUIGER

LG COMBIMAGNETRON

Elektronisch regelbare zuigkracht, actief Aircleanfilter,
metalen zuigbuizen en automatisch oprolsnoer.'599.-

30 iter inhoud, 850 watt magnetron vermogen, heteluchtoven, quartz grill. Alles apart maar ook gecombineerd te gebruiken.'799.-

REED

Een uitgebreide brochure ligt voor
\
u klaar in de winkel1

UNIEKE PRIJSGARANTIE:
BCC biedt u zwart op wit dt
laagste prijsearantie. Vraag
naar dt voorwaarden bij uw
•
- • 'verkoper!

GRATIS THUISBEZORGEN:
D* mttstt grole irtikelm
worden van dinsdag t/m
zaterdag gratis en snel bij u
thuisbezorgd, In bedrlfl
gesteld in/ol Ingnteld:

CALL CENTER;
i
MILIEU:'
, PRIVÉGARANTIEPUAN
. OE Htlpdtsk voor il uw vra•CC neemt uw oude appa- .
• ' Een full s«rvic*pl*n
gtn, tips en h<t mtlden van ' ' raat mee en zorgt ervoor dat
waanma* all* dtfoctvn, als
dit milicuvrltndalijk wordt
storing»" aan uw apparatuur
. •
gevolg van •
• 020-855*400. . '.
verwerkt Ook BCC houdt van fabricage- en/of materlaale«nschoon
fouten, voor 3 of 5 jaar zijn
en iHfbur Nederland.
afgedekt
.

' BREED ASSORTIMENT:
. BCC biedt u een ongtkend

bretd en diep assortiment •

EIGEN TECHNISCHE DIENST
Ons eigen personttt schrijn ,
htt begrip service nog met
. een grote St

BCC.KIANTENKAART:

Vraag de gratis
. Best Customtr Card
. en protilitr mee van
grandioos voordeel. .

DESKUNDIG PERSONEEL:
Onze verkopers worden
regelmatig geschoold om u
iedere dag deskundig
te woord te kunnen staan.

GROUP:
Dat betekent voor u: nog
meer zekerheid en nog men1
voordeel! BCC is hierdoor In
staat om: een nog betere tervice te leveren! een nog lage*,
re prijs te biedtnt nog klantgerichter te zijn!

AFBEELDINGEN «om» l.t» AFWIJKEND / prijtwijziglngin «n zitfoutin voortuhoudin.
All* prfjzin «ncluil»! wittilljk* v.rwljd.rlnga bljdragi. Voor mur Informatli vraag uw virkopir.

PERSONALCARE

MAGNETRONS

WASAUTOMATÉN

PACKARD BELL MULTIMEDIA COMPUTER

STOFZUIGEN

• Intel Celeron 700 Mhz
processor
• 64 MB intern geheugen
O 20 GB harddisk
DVD-speler(12x)
17 inch monitor
Windows Millennium +
uitgebreide softwarebundell
•2995.-

PHIUPS
SOLARIUM
Opvouwbare
Sunmobll
mstHPA- CLEO lampen.
1799,

a

AEG 1700 WATT

D
WHIRLPOOL COMBI

MIELE1300 TOEREN

900 Watt, digitale bedlenlng, Quartzgrlll, hete
lucht en met JETDEFROST
ontdooit u tot 85% sneller
•799.-

PHiliSHAVE
QUADRA
ACTJON

BOSCH 1400 TOEREN

SHARP COMBI

900 Watt, 26 liter, digitale bediening,
grill en hetelucht '699 -

469.SAMSUNG COMBI
Perfect scheerresultaat.eenvoudig en hygiënisch onder
^de kraan te reinigen.*279.->

BRAUN SCHEERAPPARAAT

InterFace met tondeuse.'169 -

900 Watt, aoiiter, digitale bedienmg met grill en hete lucht '699,-

429:

SAMSUNG GRILLCOMBI

BOOWatt, digitale bediening, Quartzgnll, 20 liter. '369 -

89;

PHILIPS LADYSHAVE

Superdun scheerblad en afneembaar scheerhoofd '69 •

47.50
BRAUM

Topklasse, zeer
gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing.
•2799.-

269.-

Regelbare centrifuge, elektronische
programma besturing en Energieklasse A '2099 -

#

Vrije temperatuurkeuze, spoelstop en snel programma
EnergieklasseA "1599-

#
BI
999:
ZANUSSI 1400 TOEREN"

Regelbare centrifuge, snel programma, halve lading toets
EnergieklasseA "1399 -

#

WHIRLPOOL 800WATT

Digitale bediening, 18 liter,
ontdooi automaat. '519 •

189:

1249:

BAUKNECHT 1200 TOEREN

989:

AEG 1000 TOEREN

RVS trommel en kuip, spoelstop
en kort programma.'1449.-

1700 Watt, telescopische
zuigbuizen en electronlsche zuigkracht regeling.
Air-Clean-filter. *429.-

Oftftl-BPtAK
COHTROL
Stop 'n Qo
timer, 2 snelheden.
Nu met extra
body. *199.-

IMPACT7, losse componenten,
AC3 voorbereid, 5CD wisselaar M 699 -

1479ï
SONY DESIGN MINI
HI-FI SYSTEEM

MHCNX3AV Dolby Pro Logic, 5CD
wisselaar, mcl 5 speakers'1760-

1289:

Metalen zuigbuizen, div hulpstukken en oprolsnoer '549 •

399.MIELE 1400 WATT

259.PHILIPS 1400 WATT

•
•
•
•
•
•

189.-

SIEMENS 1300 WATT

Metalen buizen, elektronisch regelbare zuigkracht.'298

169:

PHILIPS 1200 WATT

AMD Duron 700 Mhi processor
64 MB intern geheugen
20 GB horddisk
DVD-speler(12x)
Interne cd-rewriter (8x4x32)
32 MB nVidio TNT2 M64 DRAM
videokaart
S6k intern modem
Inclusief 60 watt speakers, toetsenbord en scroll muis
Windows Millennium en Workssuile 2000
Grolis Talklme internet. '3495.-

•
•

Metalen zuigbuizen 5 voudig filter systeem en oprolsnoer "199 •

•

139

•

lichtgewicht buizen en oprolsnoer'249 -

PHILIPS MINISYSTEEM
METCD-RECORDER

999:
SONY PRO-LOGIC MINISET

RXD1 0, 200 Watt, digitale tuner,
CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
afstandbediening '1440 •

"1599.D

WAS/DROOG COMBINATIE

Wassen en drogen m 1 machine,
1000 toeren "1549 -

869

INBOUW VAATWASSER

PHILIPS
STOOMSTRIJKUZER

Volledig intergreerbaar, 4 programma's en aquastop '1299 -

Geschikt voor gewoon
leidingwater, sproeier en
beveiligd tegen
oververhitting. *69.-

849:

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT

MOULINEX STRIJKIJZER

R e g e l b a r e t h e r m o s t a a t en
sproeier.'65 -

Met restwarmte indicatie lampjes
•899.-

499:

Du9r

BOSCH BOVENLADER

1000 toeren, spoelstop kort programmazeereenvoudigebediening '1749 -

999:

WHIRLPOOL BOVENLADER

Regelbare centrifuge van O tot 1200
toeren, 1/2 lading en eco toets
Energie klasse A '1599 •

929:

INBOUW GASKOOKPLAAT
Met vonkontstekmg '499 -

189:

TECHNICS DTS 5.1
RECEIVER
SA-DX9. 5x100 watt, Dolby
Digital en Digital Theatre
Sound, Subwoofer out.

•1099.-

749r
MHCBX2, 2x50 Watt, 3 CD-wisselaar, 2-weg boxen "660 -

SONY PRO-LOGIC KIT
CR235, DPL-receiver mcl center- en surroundluidsprekers '720 -

489;
FUJITSU-SIEMENS
NOTEBOOK

ZEER VEEL SOFTWARE!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

INDESIT 1200 TOEREN

jjffijy

529:

IMP5, TOPKLASSE' Losse componenten, 40 Watt, Cd-speler,
3-weg boxen '1299 -

MXJ75, RDS-tuner, CD-wisselaar,
5 luidsprekers, afslandbed '1099-

Vrije temperatuur keuze en halve
lading toets EnergieklasseA "979.-

3 programma's, tiptoets
bediening en aquastop.

AVP4.DPL receiver mcl centeren surrojndluidspreker ' 799 -

TECHNICSMINISET

JVC PRO-LOGIC MINISET

129:

PIONEER PRO-LOGIC KIT

FWR; Neem je eigen Cd's
op!, 2 x 100 Watt vermogen, 3CD wisselaar, 3-weg
speaker *1220.-

779r

Regelbare centrifuge, snel
programma en halve was
toets. Energieklasse A.
'1379.-

BOSCH INBOUW
VAATWASSER

999:

699:

FUJITSU-SIEMENS
MULTIMEDIA COMPUTER

Elektronisch regelbare zuigkracht,
metalen zuigbuizen en rolsnoer

WHIRLPOOL 1 200 TOEREN

HUISHOUDELIJK

SCS1 35, Actieve Subwoofer 200
Watt, 4 Satellietspeakers en GenIer '1360-

STRDB725, Dolby Pro-logic
Receiver, 5 x 70 Watt '1110 •

D

45:

1779:
JBL HOME CINEMA
SOUND SYSTEM

789:

SONY MINISET

PHILIPS-JORDAN

DavSSOO, DVD, Dolby Digital en
DTS 5.1 , subwooler met 5 salellieten, tuner met 30 presets '2200 •

SONYQSTOPKLASSE
RECEIVER

KOEL/VRIESCOMBI

Oplaadbare elektrische tandenborstel met Active Tip '79

SONY DVD CINEMA
SYSTEM

VSX8, Dolby Digitaal en DTS 5
1 Receiver, 5 x 60 Watt '1070 •

Metalen buizen, oprolsnoer en
Air-Clean-filter'429 •

INBOUW APPARATUUR

HOME THEATER

PIONEER DTS 5.1
RECEIVER

BOSCH 1200 WATT

149:

DVD-SPELER i

TECHNICSHOME
THEATRE PRO-LOGIC

NILFISK 1400 WATT

GOLDSTAR 700 WATT

17 liler, 5 standen, draaiplateau
'229.-

AUDIOSYSTEMEN

700 MHZ

AEG KOEL/VRIES
244 liter Inhoud, 3 ruime
vriesladen en 3 legplateaus
van onbreekbaarglas.
M199.-

s

WORD 2000
WORKS 2000
PICTURE IT 2000
ENCARTA GROTE WERELDATLAS 2000
AUTOROUTE EXPRESS EUROPA 2000
AGE OF EMPIRESI!

/

.

MIELE KOEL/VRIES

230 liter inhoud, 2 vriesladen,
3 draagplaleaus van glas '1599 -

\MM

9/9?

PACKARD BELL NOTEBOOK
•
9
•
•
•
•
•

#

EU
799?
ZANUSSI KOEL/VRIES

230 liter inhoud, waarvan 60 liter
vries "849 -

449:

Intel Pentium III 600 Mhz
64 MB intern geheugen
12.1 TFT scherm
6 GB harddisk
Interne cd-rom speler (24x)
56k intern modem
Windows Millennium
•4999.-

499:
PHILIPS DOLBY
SURROUND

FR735,Pro-Logic receiver, afstandsbedienmg '595 -

399:
SONY SUBWOOFER

De 'finishing touch' voor elke
Surround sef'440 •

i.-M«f;l.w»
389:
JVC DPL RECEIVER
4x50 Watt, RDS-tuner '749 -

379:

CAR AUDIO
JVC DESIGN MICRO
SYSTEEM

295 liter inhoud, 3 vriesladen,
EnergieklasseA "1749 -

231 liter inhoud, 2 vriesladen,
EnergieklasseA "1248 -

MXJ10, 2x60 Watt, 3 CD-wisselaar, boxen, afstandbed '599 -

AMD 500 Mhz processor
64 MB intern geheugen
12.1 TFT scherm
S GB Horddisk
Interne 24x speed cd-rom speler
S6k intern modem
Ingebouwde stereospeakers
Windows 98
Inclusief internet- en antivirus
software
'3999.-

WHIRLPOOL KOEL/VRIES

EU
"899?
BOSCH KOEL/VRIES

JVC MINI SYSTEEM

UXV9, receiver, CD met
verticaal laadsysteem, MD
recorder, 2-weg luidsprekers, afstandsbediening.
'1099.-

JVCMICROSETTOP

UXT55, Ultra Compact Design '494 -

SONY 10 CD
AUTORADIOCOMBI

RDS radiocassette + 10CD-wisselaar '780 •

543:
SONY AUTO-RADIO

CDX4260, digitale tuner, CDspeler, afn front '640 -

345:

359;
SONYMICROSET
PMC; compleet, mcl alstandbediening '440 -

289:
HI-FI COMPONENTEN

569:
2 DEURS KOELKASTEN

^t Packard Bell.

PHILIPS KOFFIEZETTER
Met unieke onbreekbare
RVS thermoskan
3-15 kopjes. *199.-

JVC AUTORADIO CD

BOSEACOUSTIMASS3

KDS653R;4x35 Watt,
dig. tuner, RDS,
afn. front.
•499.-

Zeer kleine speakers met module voor de laagweergave, stereo
m de gehele woonruimte

798:

SIEMENS10KOPS
KOFFIEZETTER

ETNA RVS SCHOUW
WASEMKAP

Zwenkfillerendruppelslop '68 •

Hoog vermogen en
uitwasbaar-filter
*495.-

39.95

Grote vulopening, RVS
trommel en toets voor tere
weefsels *1449.-

1249.-

AEG CONDENSDROGER

Geen afvoer nodig' 8 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor tere weefsel "999 -

1099:

Veiligheidsdeksel en
gutomatische afslag. *79.-^

ZANUSSI
CONDENSDROGER

SNOERLOZE WATERKOKER

29.95

749:

ATAG FORNUIS
Met elektrische oven, grill
en vonkontsteking.
*1450.-

)GER
CONDENSDROGER

MOULINEX FRITEUSE
Met filterdeksel, lift en uitneembare binnenpan, dus
makkelijk schoon te te
,
maken. *239.-

IGNIS FORNUIS

Gasoven met dubbele glasdeur en
gratis vonkontsteker '547.-

NOVA FRITEUSE

Inhoud2,5liter,aluminium binnenpan,
kijkglas, timer, filterdeksel' 149.95

379:

ETNA RVS KOOKPLAAT

ETNA WASEMKAP

3-standen en vetfilter '295 -

89:

89:

KERSTKNALLER!
ELEKTRONISCHE WASDROGER
7 elektronische gestuurde
programma's, afkoelstand,
apart programma voor
tere weefsels.*999.-

#

349.-

Shuffle play en repeat '200 -

#

a
a
BOSCH VAATWASSER

JBL ZUIL LUIDSPREKER

439:

TLX; 3-weg bassreflex
systeem, belastbaar tot
150 Watt. *449.-

T DEURS KOELKASTEN
HP DESKJET PRINTER 840 C

HP OFFICEJET PSC500

0 fotoprinter • 1200 dpi • max 8 ppm • USB en parallelle
aansluiting. '399.-

• All-in-ane apparaat • Scannen, kopieren en printenl. '799.-

PHILIPSCD-RECORDER

699:

SONY QS CD-SPELER

CDPXB, TOPKLASSE' Cd-speler met afstandsbediening '690 -

BAUKNECHT KOELKAST
130 liter inhoud waarvan
13 liter vries, verstelbare
glazen plateaus
Energieklasse A. '899.- ^

'

prg^
\im?

STRDE1, 2x60 Watt, afstandsbediening '500 -

HP SCANNER SCANJET 3300

PHILIPS CD-REWRITER

• 600 dpi / 36 bits kleuren • USB aansluiting. '229.-

• Interne cd-rewriter • 4x4x32x • Inclusief duidelijke software. '499.-

379:
TECHNICS 2X40 WATT

New Class A versterker '429 -

#OCQ
a£DSI>

329:
SONYDUBBELDECK

VRIEZERS

289:
PHILIPS CD-SPELER

CD7. shuffie play "300 • 3-knops snoerloie muis
met scroll-lunclie.
•49.95

• Digitole PC-videocamera
met toom-en snapshotknop O USB aansluiting.
M29.-

• Inclusief pedalen en 6
programmeerbare knoppen
'129.-

219:

• CD-labelkil met
100 cd-labels en
20 jewels case inserts
•59.95

PHILIPS WEBCAM • HP DIGITALE
EN SCANNER • CAMERA C315

•829.-

BCC CALL CENTER
\ Consumenten Helpdesk voor inlormitie en advies.
Tevens melden v»n storingen lan kleurentelevisie en
AÓA £.COMJI/\n
groot huishoudelijke apparatuur
:

020-65o4400 MAANDAG T/M VRIJDAG o«:oo TOTIOO UUR

399:

169:
PROLINE CD-COMPO + AB
CD620S, stereo, afstandsbedienmg '199 •

119:
PHIÜPS PORT. CASSETTE
Stereo radio-cassettespeler. FM
en MW, Dynamic Bass Boost "55 •

35:
SENNHEISER
HOOFDTELEFOON

Stereo In-ear Phone '45 -

17.50

EXTRA KERSTKOOPAVONDEN:

1 59 liter inhoud. EnergieklasseA

749:

569:

AZ100, Stereo, Dynamic Bass
Boost '230 -

KERSTOPENING!

FRIGIDAIRE VRIESKIST

2voorvnesvakkenen 1 uilneembare
lade 10kg invriescapaciteit'699,-

179:
PHILIPS CD-COMPO

KERST KOOPZONDAG
17 DECEMBER
GEOPEND VAN 12,00-17,00 UUR

ZANUSSI VRIESKAST

INDESITVRIESKAST

SONYCD-COMPO

CFDV21, Radiocassette +CDspeler, compact model '300 -

W305, dubbel cassettedeck '330 -

4 ruime vriesladen,
12 kg invriescapaciteit.

l# Naaftrek.hfl.350,- Ënerglepremk

399:
TECHNICS RECEIVER

EX120, RDS tuner, 120 Watt, afstandsoediening '549 -

1249:

4 programma's, 2 temperaturen
temperaturen
"899 -

529:

SONY RECEIVER RDS

BAUKNECHT VAATWASSER

ZANUSSI VAATWASSER
[WASSER

MZE; draagbare
Mmi-Disc speler,
oplaadbaar. '500.-

599:

6 Programma's, 3 temperaturen
en unieke bestek schuiflade."2099.-

BOSCH VAATWASSER

SONY MD-SPELER

JB920,TOPKLASSEiDigitaalopnemen en afspeleni'1110 -

MIELE VAATWASSER

2 programma's en 4 sproemiveaus '1149 -

Je eigen Cd's maken wordt nu wel
heel l-erg makkelijk en goedkoop 995 -

SONY QS MINI DISC

4 programma's, 3 temperaturen, aquastop en timer.
Energieklasse A.'1649.-

4 programma's, 2 temperaturen en
Tnermodry droogsysteem Energieklasse A "1599 -

129:

per stuk

122litennhoud EnergieklasseA'499 •

4 pits met 2 delige branders en
gratis vonkontsteker

Veiligheidsthermostaat, 2 standen,
2000 Watt '149 -

179:

EU
549r
EXQUISIT KOELKAST

299:

DE, Elektronic Shock Protection,
inclusief hoofdtelefoon, 22 nrs
programmeerbaar '300 -

PHILIPS DISCMAN

#

INDESIT KOOKPLAAT

4x35 Watt, autoreverse cassettedeck, afn frontpaneel '336 -

SONYESP2DISCMAN

187 liter inhoud waarvan 42 liter
vries Energie klasse A.'849.-

3 sterren vriesvak, automatische
ontdooiing EnergieklasseA "999-

2-delige pannendragers en glazensierdeksel en vonkontsteking'499 -

179:

• 1200 x 1200 dpi fotoprinter • Print tot l O ppm in kleur en S ppm in
zwart • Accufeed systeem voor probleemloos papier invoeren • USB- en
parallelle aansluiting • l jaar on-site garantie. '395.-

• Tot 5 ppm • Image optimiser techniek
• USB- en parallelle aansluiting. '249.-

749:

BOSCH KOELKAST

329:

TURBO CONVECTORKACHEL

270 liter inhoud waarvan 54 liter
vries Energieklasse A'1249 #

CANON BJC 2100 PRINTER

INDESITWASDROGER
JROGER

VAATWASSERS

189:
JVC AUTORADIO

PERSONALAUDIO

549:

120 minuten timer en toets voor
lagere temperatuurr'599
'599 -

RC, autoradio-cassette. '290 •

LEXMARK Z51
PRINTER

140 minuten timer en toets voor
tere weefsels.'949i -

2 normale en 2 snel kookplaten '490.-

2 warmtestanden en
KEMA-keur/69.95

MIELE KOELKAST

599:

379:
ELEKTRISCHE KOOKPLAAT

D
ELEKTRISCHE DEKEN

185 liter inhoud waarvan
54 liter vries.
Energieklasse A.*899.-

BAUKNECHT DROGER
JROGER

649:

PHILIPS AUTORADIO

199:
BOSCH KOELKAST

150 minuten timer en toets voor
tere weefsels '899i -

ETNA RVS FORNUIS

Fraai RVS Gas-elektro fornuis
met grill, glazen sierdeksel en
gratis vonkontsteker.*799 -

399:

WHIRLPOOL KOELKAST

Ruime vulopening, RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
tere weefsels "1299 -

Waterniveau-mdicatoren droogkookbeveiligmg '49 -

SW190, PassieveSubwoofermet
2 satellietspeakers, 220 Watt '699 -

MIELEWASDROGER

11 elektronisch gestuurde programma'szeergebruikersvnendelijke
Novotronic besturing. ' 1 7 9 9 -

TEFAL SNOERLOZE
WATERKOKER

JAMO SUBWOOFER +
SATELLIETSPEAKERS

BOSCH CONDENSDROGER

• Agenda, contattpersonen, memo's, e-mail eet..
• 8 MB intern geheugen
'899.-

• Mobiel organizer met
toetsenbord
• 8 MB intern geheugen
•999.-

• Ullrocompact, luxe mobiele orgonizer
• 8 MB intern geheugen

• Superieure beeldkwaliteil (640x480 pixels)
9 Inclusief ingebouwde microfoon en luxe statief.
"299.-

AMSTELVEEN .
Bankrashof 2 - 4
Winkelcentrum "Bankras"

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerplëin 279
Winkelcentrum "Boven 't IJ"

AMSTERDAM WEST
Osdorpplein 138
Winkelcentrum "Osdorp"

BADHOEVEDORP
Nieuwe Meerdijk 40 - 4 1
Suoerstore 2 verdieoinaen

AMSTERDAM ZUID-OOST
Bijlmerplejn 995
.

AMSTERDAM OOST
Llnnaeusstraat 20
-

WOENSDAG 20 DECEMBER
DONDERDAG 21 DECEMBER
VRIJDAG
22 DECEMBER

• 2.1 Min pixels
• LCD kleurendisplay
• Tot 2.5x digitale zaom
•1299.-

23 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

VAN 18.00 TOT 21.00 UUR

:

ALKMAAR - AMERSFOORT - AMSTELVEEN
-'. .AMSTEROAM^BADHOEVEDOREiBEVERWIOK ...
DEN HAAG - DELFT - DEVENTER - HAARLEM
HILVERSUM • LEIDSCHENDAM - MAARSSENBROEK
UTRECHT - VEENENDAAL - ZAANDAM - ZEIST .

OPENINGSTIJDEN

maandigmiddag \ . . . . ,
dinsdag t/m vrijdao.
.zaterdag. ... . . S . .......
KOOPAVONDEN
.
Badhotvtdorp vrijdag. . ,
overia» filialen donderdar

. 13.00 tot 18.00 uur
. 09.30 tot 18.00. uur
. 09.30 tot 17.00 uur
.19.00 tot 21.00 uur
. 09.30 tot 21.00 uur

woensdag 13 december 2000

Weekmedia 17

12

EXPERT, D A A R W O R D JE W I J Z E R VAN

BRAUN ORAL B
PLAK CONTROL

PANASONIC 100 HERTZ
DESIGN BREEDBEELD-TV
70 cm (eff. 66 cm) Quintrix beeldbuis.
100 Hertz Digital Scan voor trillingsvrij
beeld. PiP beeld-in-beeld. Digitale 8-bit
technologie. Ingebouwde subwoofer,
Teletekst, afstandsbediening. Uiterst
compact VAN .2499;-

Aanbevolen door de tandartsen.
Deze oplaadbare, elektrische
tandenborstel verwijdert plak en
aanslag snel en grondig.
Met oplader en 1 opzetborsteltje.
SLECHTS 89,95

UlTpNZE
TV'RECLAME

UIT ONZE
TV-RECLAME

NU MET
EXTRA BODY
EN KANS OP
TGB-SCOOTER
t.w.ir. 38OO,-

, ho, ho,ik zie
mooi cadeau.

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

SIEMENS 14OO TOEREN
A-KLASSE WASAUTOMAAT
PRIMEUR! Energie- en wasklasse A. Droogklasse B.
Elektronische besturing. Diverse wasprogramma's. Tot 24
uur voor te programmeren. LCD-display. 30% snellere
wastijden. Inhoud 6 kg. U betaalt 1999,-. Na aftrek
energiepremie: 1899,-*.

BRÜun

JVC AV 32 WL 1 BREEDBEELD-TV + MEUBEL
Design-TVmet82cm (eff. 76 cm) 100% vlakke breedbeeldbuis.
100 Hertz voor trihngsvrije weergave. Digitale techniek
voor de mooiste kleuren. Stereo. Supersnelle Teletekst. Incl.
bijpassend design meubel.

UIT ONZE
TV-RECLAME
UIT ONZE
TV-RECLAME
82 CM BREEDBEELD

'De overheid keert een premie tot 350,- uit als u
energiezuinige (A-klasse) apparaten aanschaft. Bij
aankoop van 2 of meer (A-klasse) apparaten krijgt u
50,-extra premie. Vraag naar de voorwaarden.

BEL 020 - 35 55 355 VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE RUIM 20

EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.

• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 <>• Gedempte Oude Gracht 5-9 O^ •
O = OOK VERKOOP PC <0 = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC + = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC •

=GEEN MOBIELE TELEFONIE
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VOOR DE KERST
- KooDzondaa 17 december \
van 11.30-17,00 uur.

,NDAG SERVEREI

- Koopavonden 20.21 en 22 december
ópen tot 21.00 uur.

Te huur: Zandvoort
gestoffeerde kamer met kitchenette, ca 12,2 m!
op 2e etage van woonhuis, gez gebruik douche en toilet,
ƒ 438,37 p/mnd mol voorschotbijdrage g/w/e;
waarborg ƒ 850; contractkosten ƒ 425

Van Stolbergweg l,Zqndvoort;Tel.0235717093

Cense & van Lingen Makelaars o.g.,
tel. 023-5732880

CÏ3

NVM;
WAK EL AAn!

Hegeman Bang & Olufsen

KWEKERIJ

CENSE&
v
LONGEN
A
N

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Kerststukken
Kerstkransen

Insteekgroen
voor het maken van Kerststukjes

|HR P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - S 715 715 FAX 023 - 5 715 747

Byzantium Stadhouderskade 24a, Amsterdan). Telefoon 020 616 55 96
Amsterdamseweg 507, Amstelveen. Telefoon 020 641 40 19
'
^^^ ••^^ -^^> «*y* ^™- -*3P1 «*^^ '3^, *^R *y*> jy*- ^^K >^ic >ww jwk j^K. jift •**?"* '*T^ ^ï^ «*Pk jWk Jwt 4^ -*5^- -*T** -*fl^ *j^ *^^. ^l™ 1*3^-T™

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT

Editie 17

Zandvoort mist
kansen in duel
met Spaarnestad
ZANDVOORT - Onder
verschrikkelijk
moeilijke
ersomstandigheden kwanien het zondagteam van
Zandvoort en Spaarnestad
niet verder dan een 2-2 eindstand. Een onnodige gelijkspel, aangezien de Zandvoorters vele kansen morsten.
En dan is het des te pijnlijker
dat Spaarnestad ver in blessuretijd de gelijkmaker achter
doelman Roderick Fransen
drukte. In de eerste helft was
tiet al moeilijk de striemende
regen te trotseren. Toch deden
spelers en scheidsrechter dat.
Veel publiek had het slechte
weer echter niet naar de velden getrokken. Spaarnestad
opende al snel de score, doch
de ploeg van trainer Gerard
Nijkamp kwam sterk terug en
stelde voor de rust nog orde op
zaken. Ferry Boom maakte de
achterstand goed door tweemaal te scoren waardoor de
Zandvoorters met een 2-1
voorsprong gingen rusten.
Meerdere kansen liet Zandvoort liggen.
De omstandigheden werden
in de tweede helft ronduit
spookachtig. De lucht kleurde
zwart en met bakken kwam de
regen uit de hemel. Het veld
hield zich vrij aardig maar eigenlijk was verder spelen onverantwoord. Zandvoort had
regen en storm in de rug, maar
een voordeel bleek dat niet te
zijn. Goed voetbal was niet
mogelijk onder deze omstandigheden.
De Zandvoorters hadden
echter de strijd moeten beslissen. Vele kansen werden gemist en daardoor bleef Spaarnestad m de wedstrijd. In de
93e minuut viel een hoge bal in
het Zandyoortse strafschopgebied en uit de hierna ontstane
onoverzichtelijke
situatie
kwam alsnog de gelijkmaker
op het scorebord, 2-2.

ZVM-Rabo speelt
met vierde team
van De Blinkert
ZANDVOORT - Met een 3010 overwinning op het vierde
team van De Bunkert herstelden de handballers van ZVMRatao zich van de vorige week
geleden nederlaag. De vrouwen kwamen er ook dit keer
met aan te pas en werden door
ie reserves van VIDO met 28-8
weggespeeld. „We hebben er
een leuk partijtje van gemaakt," vond coach Ed Spruit.
,Veel tegenstand kregen we
met, het krachtsverschil was te
groot." Dat bleek al in de eerste helft toen de Zandvoorters
er lustig op los scoorden. Doelman Johan Molenaar hoefde
slechts weinig in actie te komen. Dnemaal maakte hij de
;ang naar het net maar daar
iegenover stonden veertien
Zandvoortse treffers.
Ook de tweede helft was een
formaliteit. De Zandvoorters
tiadden totaal geen weerstand
en het was en bleef prijsschieten op het Haarlemse doel.
Alle spelers kwamen in deze
wedstrijd aan het scoren van
ioelpunten toe. Doelman Moenaar scoorde uit een elfmeter
worp. Eindstand 30-10.
Wonnen de mannen met
speels gemak de Zandyoortse
vrouwen waren niet bij mach;en de vele kansen te benutten
en verloren mede daarom met
ruime cijfers. De eerste tien
minuten bleef ZVM-Rabo aardig overeind maar toen ZVM
door een blessure met zes
speelsters verder moest was
iet snel gedaan. Bij de rust
was het al 8-3 voor VIDO. In de
weede helft liep de score op
:ot 28-8. Vooral in deze periode
iet ZVM-Rabo goede mogelijkheden onbenut.

TZB en Heemstede na een helft in evenwicht
ZANDVOORT - De voetballers van TZB en Heemstede hielden elkaar na vijfenveertig minuten in evenwicht, 1-1. De hevige regenval maakte het veld moeilijk
bespeelbaar en de scheidsrechter besloot de tweede
helft voor gezien te houden.
TZB blijft aan kop in de zesde klasse.
Frans Post had er wel vrede
mee dat de strijd gestaakt
werd. Zijn team zat met goed
in de wedstrijd en bovendien
was het onverantwoord om
door te gaan. „Ik vond dat de
scheidsrechter gelijk had om
de wedstrijd te staken," stelde
de TZB trainer, die zijn team al
snel tegen een achterstand zag
aankijken.
„Het veld was gevaarlijk
voor de spelers, het veld werd
steeds moeilijker bespeelbaar." De tweede drie kwartier
zou de toestand van het veld
nog erbarmelijker gemaakt
hebben. Een ware windhoos
met slagregens had het veld
wel eens voor weken onbespeelbaar gemaakt.
Ook in de eerste helft was
het al bar en boos. De spelers
hadden de grootste moeite
zich staande te houden op het
gladde veld. Weinig tpeschouwers hadden de moeite genomen om naar het complex aan
De Kennemerweg te komen.
En gelijk hadden zij. Onder
naargeestige omstandigheden
werd er gepoogd te voetballen.
Heemstede leek het moeizaam
opererende TZB te verrassen.
Na de 0-1 voorsprong kregen
de Zandvoorters wel meer bal-

bezit, maar er was te weinig
beweging in het team. De laatste vier zondagen kwam TZB
niet in actie voor de competitie
en het was duidelijk te zien dat
wedstrijdritme ontbrak.
De Zandvoorters kwamen
vervolgens goed weg toen
Heemstede de tweede treffer
scoorde. Van heel ver werd de
bal over doelman Martijn Versteege geschoten. De scheidsrechter kwam TZB te hulp en
keurde de bal geheel ten onrechte af wegens buitenspel.
Dat meevallertje greep TZB
met beide handen dankbaar
aan want een 2-0 achterstand
wegwerken is geen onoverkoombare zaak, maar zou onder deze moeilijke omstandigheden een zwaar karwei zijn.
De formatie van trainer Post
kwam wat meer in de aanval,
maar de snelle Mark van den
Berg werd niet in stelling gebracht. Toch kwam TZB op gelijke hoogte door een fraaie
treffer. Na een overtreding
werd de bal door Dennis
Schrader hoog voor het doel
geplaatst en Mischa Tibboel
kopte schitterend raak, 1-1.
Beide teams worstelden vervolgens met het steeds zwaarder wordende veld en de
steeds gladdere bal.
De thee kwam als geroepen.
Even rust, doch in de pauze
besloot de scheidsrechter na
goed overleg met TZB en
Heemstede er een eind aan te
maken. Onduidelijk is of de
wedstrijd in zijn geheel wordt
over gespeeld of dat alleen de
tweede helft wordt afgemaakt.
Frans Post vond het zo wel
goed.
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Zandvoort Noord
beste sportploeg
vanjaar 2000
ZANDVOORT - De strijd
om de titel sportploeg van
het jaar 2000 is weer gestreden. De beslissing viel zaterdagavond in het voordeel
van de zaalvoetbalvereniging
Zandvoort Noord.

TZB en Heemstede hadden het moeilijk op het door de regen moeilijk bespeelbare veld

Acht sportverenigingen bestreden elkaar op diverse
sportonderdelen. De strud
werd afgesloten met een zeskamp in de Korver Sporthal.
Tijdens de door Oscar Vos in
samenwerking met zaalvoetbalvereniging
Zandvoort
Noord georganiseerde slotavond werd prachtige strijd geleverd op diverse onderdelen.
Bij deelnemers stond het vermaak voorop doch voor de te
winnen punten werd wel strijd
geleverd. Vooral by het mega
tafelvoetbalspel werd fanatiek
strijd geleverd. Bij de overige
spelletjes kwam het vooral op
behendigheid aan.
De zeskamp werd uiteindeUjk gewonnen door de Zandvoortse Reddingsbrigade. De
badmintonvereniging Van den
Nulft werd tweede en als derde
eindigde de Politie Kennemerland. De vierde plaats van
Zandvoort Noord was voldoende om de eindzege op te
eisen. De Politie Kennemerland werd tweede en Lions
pakte de derde plaats. De vierde en vijfde plaats werden gedeeld door TZB en de ZRB,
terwijl de zesde en zevende
plaats ook al gedeeld werden
en wel door Van den Nulft en
Kenamju. De handbalvereniging ZVM moest genoegen neFoto Chris Schotanus men met de laatste plaats.
„Het is een leuk gebeuren en
het werd ook heel mooi afgesloten met deze zeskamp,"
stelde Jack Goedegebuure, secretaris van Zandvoort Noord.
„Volgend jaar gaan we verder
en Ton Marquenie volgen op met dit initiatief van de Keplaats vijf en zes, terwijl de namju, maar wel op een andere
plaatsen zeven tot en met tien wijze."
worden ingenomen door Hans
Drost, Boudewijn Eijsvogel,
Leo Keesman en Jeroen Loos.
Vrijdagavond werd de zesde
ronde verspeeld in de interne
competitie. Dit betreft de partijen met langere bedenktijd.
ZANDVOORT - Autosport
Nieuwkomer Victor Gerke zet- Vereniging Sandevoerde orte ondanks dat mj voor het ganiseert zaterdagavond de
eerst met de klok en notatie- zogenaamde kerstrit. De rit
plicht speelde een aardige par- gaat over een lengte van ontij op maar moest zijn meerde- geveer twintig kilometer en
re erkennen in zijn meer erva- voert de deelnemers door
ren tegenstandster Ans Ver- alle hoeken van Zandvoort.
hoef. Kees Koper poetste de
nul van het scorebord ten kosDe uitzetters Liesbeth en Ab
te van Ton Marquenie en lijkt Reurts hebben de leiding en
de weg omhoog teruggevon- zetten in samenwerking met
den te hebben.
narijder Wim Rappange een
In de top van het klassement zeer interessante rit in elkaar
deed Hans Drost goede zaken Kabouters, huizen en kerstbodoor Wim van de Ban terug te men zullen opgezocht moeten
wijzen. Boudewijn Eijsvogel worden en daarbij zullen zeker
zorgde ervoor dat Peter Kuhn de nodige missers worden gezijn succesvolle reeks uit de ra- maakt. De winnaar komt in het
pid competitie niet voort kon bezit van de Rob Slotemaker
zetten. Grote winnaar van de beker, ooit beschikbaar geavond werd Jeroen Loos. Hij steld door Jan Lammers. Ook
versloeg in een rechtstreeks voor de beste equipes in de
duel om de eerste plaats Jaap overige klassen zijn bekers beBouma waardoor hijzelf het schikbaar. Op deze avond worvaandel mag dragen.
den meteen de clubkampioenen van 2000 gehuldigd.
Inschrijven kan vanaf half
acht bij startplaats de Beach
Bar van Hotel Palace aan het
Burgemeester van Fenemaplein 2 en de eerste equipe verlaatste meters afgelegd en de trekt om acht uur. Per equipe
klok stopte op 2 minuten 59 dient tien gulden inschrijfgeld
seconden en 4 tiende. Een op tafel worden gelegd. Aangenieuwe Nederlands Record. zien er een groot deelnemersEenmaal de finish bereikt veld verwacht wordt kan van
stortte de roeiers uitgeput op te voren ingeschreven worden
de grond en werden toege- en wel via telefoonnummers
juicht door het enthousiaste 5713391 of 5716381.
publiek. Een prestatie waar
menig roeier trots op kan zijn,
zes Nederlandse Titels op rij, Zandvoort C-jeugd
afgesloten met een Nationaal
speelt tegen Ajax
record.
Naast de 1000 meter voor
ZANDVOORT - Valt er
teams deed 00n van de roeiers, niet teveel regen de komende
Willem Pijper, ook mee aan de dagen en is het voetbalveld
individuele afstand van 2000 van SV Zandvoort bespeelmeter Deze race werd gehou- baar, dan spelen de C-junioden op het onschappelijke tijd- ren van Zandvoort Z9ndag de
stip van kwart over tien. Ech- competitie wedstrijden teter, Willem liet zich door dit gen Ajax.
tijdstip met uit het veld slaan
en eiste in deze categorie ook
De Cl van SV Zandvoort,
de Nederlandse Titel op. Hij promoveerde enige weken gewerd gemakkelijk eerste met leden naar de hoofdklasse en
een voorsprong van ruim 5 se- doet het daar zeer goed Koconden op nummer twee. Na- mende zondag staat de betuurujk staan de heren alweer langnjkste wedstrijd van dit
volop te popelen om volgend seizoen op het programma. De
jaar weer een titel aan hun im- C2 van Aj ax komt op bezoek en
posante lijstje toe te voegen. zal de kracht van de ZandvoorWant volgens hen kan het re- ters ondervinden. De wedstnjd
cord nog scherper gezet wor- begint zondagmorgen om elf
den
uur.

Players terechte winnaar Loos koploper Chess Society
ZANDVOORT - Het jaarlijkse volleybaltoernooi, georganiseerd door de gemeente Zandvoort, is ook nu een
sportief geheel geworden.
Vijftien teams streden in de
Korver Sporthal om de fraaie
bekers. Het jeugdige Players
won uiteindelijk dik verdiend
dit toernooi.
De organisatoren Hans Koning en Jaap Hogendijk zorgden voor een soepel verloop
van het toernooi. Na de eerste
schifting plaatsten vyf teams
zich voor de finale-poule. Gadegeslagen door een talrijk publiek werd in deze poule fanatiek gestreden om het „goud,,.
Het bleef echter net zoals in
poule B en C een zeer sportief
en gezellig gebeuren, waarbij
de recreatieve kant van het

!
l

\

volleybal niet uit het oog werd
verloren.
De spanning in de flnale-ronde was groot aangezien de
teams weinig voor elkaar onder deden. Volleybal op een
goed niveau tussen de teams
Players en Kenamju. Kenamju
won verrassend met 14-10
maar zou toch naast de overwinning grijpen. Daar zorgde
Smashing Velsen voor door
met 13-12 Kenamju te verrassen. Aangezien Players geen
steek meer liet vallen en met
overtuigende cijfers won van
Smashing Velsen, Zawagaai en
Zandvoort, ging de overwmning naar Players.
Achter Kenamju knokten
Smashing Velsen en Zandvoort het gevecht om de derde
plaats uit. Door een beter puntensaldo werd Zandvoort der-

de en legde Smashing Velsen
beslag op de vierde plaats. Zawagaai kwam er niet aan te pas
in deze finale-poule en moest
genoegen nemen met een vijfde plaats. De winst in poule B,
de verliezersronde, werd op geeist door Moolentjes door een
iets beter puntensaldo dan
Castricum. In poule C werd
Nelis Infra met drie overwinning winnaar.
Na een lange en degelijke
voorbereiding van dit toernooi
keek Hans Koning met voldoening terug op het geslaagde
volleybalgebeuren, dat al voor
de twintigste keer gehouden
werd. „Het liep goed en bovendien werd er sportief en op een
behoorlijk niveau gestreden.
De onderlinge sfeer was uitstekend en volgend jaar gaan we
het opnieuw organiseren."
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Foto Chi is Schotanus

Geconcentreerde volleyballers voor en achter het net

ZANDVOORT - De afgelopen twee speelavonden bij
schaakclub Wapen van Zandvoort / Chess Society kenmerkten zich door het sterke optreden van Caroline Stam de Jonge, Peter Kuhn en JeroenLoos.

In de rapidcompetitie werd
er hard gevochten om de fel
begeerde punten. In de eerste
partij van de avond troffen de
nummers een en twee van de
ranglijst elkaar. Door snelle
stukwinst kostte het koploper
Olaf Cliteur weinig moeite zijn
positie te behouden. Hans
Drost zag door deze nederlaag
niet alleen zjjn coupe mislukken maar moest zijn tweede
stek inleveren. Boudewijn Eijsvogel verwees Jeroen Loos terug naar het tweede plan, terwijl Chris van Bockel dit zelfde
onrecht aandeed aan Kees Koper. Doordat Kuhn en Stam de
Jonge van respectievelijk Ans
Verhoef en Arthur Brouwer
wonnen, mocht Kuhn de degens kruisen met Cliteur en
Stam de Jonge met Eijsvogel.
Cliteur kroop tegen de sterk
spelende Kuhn door het oog
van de naald doordat Kuhn op
het moment dat hij wilde gaan

oogsten een ver geposteerde
loper volledig over het hoofd
zag. Caroline Stam de Jonge
oogstte wel na een goede partij
en liet Boudewrjn Eijsvogel in
het stof bijten. Kees Koper
herstelde zich ten koste van
Leo Keesman, terwijl Chris
van Bockel en Hans Drost het
punt deelden waarmee beiden
eigenlijk weinig opschoten. Jeroen Loos meldde zich terug
aan het front door een zege op
Jaap Bouma.
In de slotronde van de avond
kon Caroline Stam de Jonge
met nogmaals voor een stunt
zorgen. In het duel met Olaf
Cliteur, waarby de eerste
plaats direct in het geding was,
trok ze aan het kortste eind en
handhaafde de voorzitter van
Chess zijn honderd procent
score. Chris van Bockel versloeg gedecideerd Boudewijn
Eijsvogel en bracht daarmee
zijn score terug tot 75 procent,
goed voor de tweede plaats op
de ranglijst.
Peter Kuhn speelde wederom uitstekend en verschalkte
Jeroen Loos en neemt samen
met Stam de Jonge de derde
en vierde plaats in. Kees Koper

ZANDVOORT - Het Nederlandse kampioenschap indoorroeien, gehouden in de Apollohal te Amsterdam, werd wederom succesvol afgesloten.
Uit Zandvoort deed het team
van Fitness Paradise mee aan
deze kampioenschappen.
De roeiers van Fitness Paradise hebben bij deze kampioenschappen al behoorlijk wat
gepresteerd en hebben en
naam van weleer. De afgelopen
jaren grossierde deze club met
medailles op diverse afstanden. Koningsnummer voor de
roeiers uit Zandvoort is inmiddels de 1000 meter voor teams.
De laatste vijfjaar zijn de roeiers van Fitness Paradise nameiyk heer en meester op dit
onderdeel, vijf maal Nederlands Kampioen. Dit keer kon
dus de zesde keer worden. Sebastiaan Borman, Jeroen v.d.
Berg, Pepijn Paap en Willem
Pijper gingen voor meer dan de
zesde titel. Het streven was om
met het team de magische
grens van 3 minuten te doorbreken. Individueel zijn deze
roeiers allemaal goed voor een
tijd onder de 3 minuten, maar
dit moet ook gebeuren tijdens

de wedstrijd.
De afgelopen jaren was dit al
een groot obstakel. Het record
stond op 3 minuten en 00n
tiende seconde. Na een uitstekende voorbereiding van mtensieve
trainingsarbeid
moest het nu toch eindelijk
lukken om dat record te breken. Om 3 uur 's middags
moest het gaan gebeuren. Ideale omstandigheden om een
top tijd neer te kunnen zetten,
niet te vroeg en niet te laat.
De start begon voortvarend
want binnen no-time lagen de
roeiers al op een halve boot
voorsprong. De voorsprong
werd langzamerhand groter en
groter. Tot ongeveer 200 meter
voor de finish lag er een geweldig record in het verschiet, de
geschatte eindtijd was op dat
moment 2 minuten en 56 seconden, ruim onder het te realiseren doel. De laatste 100 meter werden enorme lange meters van bloed, zweet en tranen. De verzuring begon duidelijk haar intrede te maken.
Aan de gezichten was af te lezen dat het steeds zwaarder en
moeizamer ging. Met wilskracht en karakter werden de

OSS begint sterk
aan turnseizoen

Beslissingen vallen in tweede cyclus
ZANDVOORT - De beslissing bij de Zandvoortse Bridgeclub in de tweede cyclus is
gevallen. In de hoogste groep
ging de overwinning naar de
heren Koning en Van der
Meulen.
De strijd in de A-lijn ging tussen twee paren en werd uiteindelijk beslist in het voordeel
van de heren Koning en Van
der Meulen, die tevens de laatste wedstrijd wonnen met een
score van 58 procent. Mevrouw
Molenaar en de heer Brandse
jr. moesten zich tevreden stellen met 52 procent en eindigden in de totaalstand op de
tweede plek. De onderste vier
paren mogen het in de volgende competitie een trapje lager
proberen.
Mevrouw Kleijn en de heer
Luijkx besloten de laatste

ASVSandevoerde
houdt Kerstrit

Opnieuw succes indoorroeiers
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Matig duel van
SV Zandvoort
ZANDVOORT - Het zateragelftal van SV Zandvoort
ton geen indruk maken tegen
rode lantaarn drager SIZO. De
Zandvoorters mochten uiteinielijk bUj zijn met het 1-1 gelijkespel.
Het begin was voortvarend
v
an de Zandvoorters. Na drie
öinuten voetballen zette RoCastien de bal uit een
hoekschop hoog voor. De bal
twam voor de voeten van Bas
Warmerdam, die scoorde, 0-1.
Set was voorlopig het enige
hoogtepunt van de Zandvoorters, want SIZO nam allengs
het initiatief over. Zandvoort
kwam behoorlijk onder druk te
staan, mede door slecht wégwerken van de bal. Na ruim een
«alf uur scoorde SIZO de verdiende gelijkmaker. Doelman
Nanai was kansloos op
een lage schuiver, 1-1.
In het begin van de tweede
helft waren beide teams tegen
plkaar opgewassen. Zandvoort
ette een aanval op en een Hilsgommer beroerde de bal met
Pe hand. Strafschop! Ruud van
plaatse de bal echter
het doel. Even later
Van Laere opnieuw een
pardige
kans doch ook nu lukte
:1
et niet. Het laatste half uur
v
' as volledig voor SIZO. Zand'oort werd geheel vastgezet op
"gen helft en onderging een
^aar halfuur. Met kunst en
'üegwerk en het nodige geluk
^eef Zandvoort een nederlaag
'espaard.

woensdag 13 december 2000

mes Eikelboom en De Fost, de Drie paren degradeerden naar
dames Koning en Rudolphus, de B-groep.
de dames Baard en Van Dillen,
de dames Bruyn en Polm en Mevrouw Fluitsma en de
het echtpaar Groenendaal.
heer Van der Moolen deden
het goed in de B-lijn en tekenDe A-lijn wordt in de volgenIn de bridgestrijd op donder- den met zestig procent voor de
de cyclus aangevuld met de dagmiddag werd ook de laat- eerste plaats. Tweede met 53
hoogst vier koppels uit de B- ste wedstrijd in de tweede procent werden de dames De
groep, te weten de heren Polak competitie gespeeld. In de A- Roos en Versteege. De paren,
en Vergeest,
lijn ging de de dames Bruijn en Fluitsma,
de heren Bakzege
weer de dames Eijkelboom en De
eens naar de Fost en het echtpaar Noijen
ker en Branddames Van krijgen in de volgende compese sr., meder Meulen en titie meer tegenstand. Drie pavrouw
Van
Boon, die 66 ren degradeerden.
Leeuwen en
procent
De zege in de C-lijn werd met
de heer Overzier alsmede ~~"~~"~^~~ ~~^~~~~™~~~ scoorden. Me- 59 procent behaald door de hede dames Meijer en Mom. Vier vrouw Busscher en de heer ren De Waard en Spils. De daparen dalen af naar de C-lijn. Veldhuizen kwamen een pro- mes Van Duuren en Peters
De C-lijn leverde met 59 pro- cent tekort en eindigden als scoorden 58 procent, voldoencent een overwinning op voor tweede. De totaal overwinning de voor de tweede plaats. Prode dames Baard en Van Dillen. was voor de dames Boon en rnotie naar de B-üjn werd een
Met 58 procent pakte het echt- Van der Meulen met een voor- feit voor de dames Beijer en
paar Groenendaal de tweede sprong van maar liefst 32 pro- Rauwerda, de heren Spils en
plaats. Vijf paren promoveren cent op nummer twee, de he- De Waard en mevrouw Hilvernaar de B-lijn. Dat zijn de da- ren Hogendoorn en Weijers. dink en de heer de Poel.

ZANDVOORT - Het turnseizoen voor meisjes van
OSS is uitstekend begonnen.
Tijdens de springwedstrijden van de regio Haarlem
werden mooie resultaten geboekt.

wedstrijd in de B-hjn met een
overwinning van 59 procent.
Tweede met een procent minder werden de heren Polak en
Vergeest.

Dubbele zege voor
Van der Meulen en
Koning in A-lijn

BOULEVARIX
GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL ZUIDOOST RAILINFRABEH.EER
..' BALLAST NEDAM. ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ
BAM VASTGOED ONTWIKKELING ING VASTGOEDONTWIKKELING
AMSTERDAM .ARENA PATHÉ ARENA DECATHLON ARENA.
!••.'
MEDIA MARKT ARENA "
.

Drie meisjes kwamen uit m
de categorie 1989-1990, Daarbij behaalde Dominique Koper
een prachtige eerste plaats en
was het optreden van Tessa de
Boer en Mirthe Bluijs van een
prima niveau. In de categorie
1985-1987 behaalde Marrit van
Zanten een uitstekende derde
plaats en ook Luzy Franssen
sloeg geen slecht figuur ui het
zeer sterke deelnemersveld.
De springwedstnjd bestaat uit
vier onderdelen: de lange mat,
kast, paard en minitrap.
OSS is weer van start gegaan
met turnen voor jongens. Dat
is op maandagavond van zes
tot zeven uur. Inlichtingen zyn
te verkrijgen bij mevrouw
Keur, telefoon 5718910.
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GRAYDON ZOEKT ...
Graydon is een dienstverlenende onderneming met ongeveer driehonderd medewerkers. Wij helpen onze klanten
bij het beperken van de risico's die zij lopen bij het zaken
doen. Wij doen dat door ze te informeren over de kredietwaardigheid van hun afnemers en door hun rekeningen te
incasseren. Meer informatie over Graydon vind je ook op
het Internet: www.graydon.nl.

ASSISTENT ADMINISTRATEUR M/V

Werkervaring op een boekhouding is vereist;
Gevoel voor cijfers;
Leeftijd tussen 25 en 35 jaar;
Nauwkeurigheid, flexibiliteit;
Evenwichtig en energiek.

Wu BIEDEN:
• Een goed salaris;
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een uitdaging.

Op de afdeling reporting en control hou je je in een klein
team bezig met de controle op het grootboek, als voorbereiding op de jaarrekeningcontrole door de accountants. Voor de functie van Assistent Administrateur kun je contact
Daarnaast voer je de provisieberekening ten behoeve van opnemen met Frans van der Spek, Controller, tel.: 020ons verkoopapparaat uit. Bij gebleken geschiktheid 5679851.
bestaat de mogelijkheid om te worden opgeleid als back.up voor de salarisadministrateur. Verder hou je je bezig Ben je geïnteresseerd stuur dan een brief met CV, onder
met allerlei activiteiten die op de afdeling voorkomen, duidelijke vermelding van de functie waarop je reageert
zowel ad hoc als op projectbasis.
binnen 14 dagen naar: Graydon Nederland BV, t.a.v. de
afdeling Personeelszaken, Postbus 12525, 1100 AM
Amsterdam Z.O.
E-mailen kan natuurlijk ook: personeelszaken@graydon.nl.
• MEAO Bedrijfseconomie/PD Boekhouden;

Veel eigen
verantwoordelijkheid
betekent veel vrijheid!

Wu VRAGEN:

GRAYDON V WEET MET WIE U ZAKEN DOET.
Voor de locatie Leo Polakhuis,
divisie Somatische Zorg,
zijn we op zoek naar een:

Antaris heeft ca. 1500 cliënten
onder z'n hoede. De helft van
hen woont zelfstandig, de
overigen in een verzorgingsof verpleeghuis. Wij denken
dat onze cliënten zelf het
beste weten wat ze nodig
hebben. Onze zorg- en dienstverlening richt zich dus op
hun behoeften, in aanvulling
op zelfredzaamheid en event'uele mantelzorg. Bij Antaris
werken ruim 800 mensen op
drie locaties in Amsterdam
West: het Leo Polakhuis,
De Drie Hoven en Dienstencentrum Joannes de Deo.
Teamgeest, een goede werksfeer en scholingsmogelijkheden staan hoog in ons
vaandel.

Medisch secretaresse/
doktersassistent (m/v)

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM

eicpert

WORLRWIDE HOSPITALITY

GOLDEN TULIP
ZANDVOORT

Voor 15 uur per week (3 dagen)
Al honderd jaar is Mons een begrip in Amsterdam.
Sinds we deel uitmaken van de Nederlandse Expert Groep
hebben we onze positie in de home elektronica verder
versterkt. Met winkels inde Haarlemmerstraat, de
Utrechtsestraat en in Tussenmeer zijn we niet meer weg
te denken. Het assortiment omvat computers, telefonie,
bruingoed, witgoed en klein huishoudelijk. Onze reputatie
hebben we verdiend met persoonlijke benadering, topservice, ervaring, productkennis en teamwork. We zijn dus
niet zomaar een winkel. Nu we nieuwe collega's zoeken, willen
we dus ook niet zomaar medewerkers maar mensen die
bijdragen aan ons succes en daar zelf ook wijzer van worden.

Binnen de functie van medisch secretaresse vindt een verschuiving plaats
naar taken van een doktersassistent. We zijn daarom op zoek naar iemand
met een diploma doktersassistent of de bereidheid dit diploma te behalen.
De twee medisch secretaresses zijn werkzaam voor zowel het verzorgingshuis
als het verpleeghuis en vervangen elkaar bij afwezigheid.

De belangrijkste werkzaamheden:
Voor bewoners maak je afspraken bij poliklinieken en artsen, en je regelt
hiervoor het vervoer. Je verricht laboratoriumwerkzaamheden, verwerkt de
opname- en ontslaggegevens en maakt dagrapporten.
Daarnaast behandel je de post ten behoeve van de paramedici en verpleeghuisartsen. Je organiseert het huisartsenspreekuur ten behoeve van bewoners
van het verzorgingshuis en biedt secretariële ondersteuning aan de huisartsen
van het verzorgingshuis. Tenslotte houd je ook het archief bij.

bij de grootste,
je wijzer van.

Opleiding en profiel:
Je beschikt over het diploma doktersassistent of bent bereid dit te behalen.
Je bent vaardig op de computer (Word en Excel).

Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VSV. De functie is ingeschaald
in FWG 30. Het salaris bedraagt minimaal f 2.757,- en maximaal f 4.103,- bruto
per maand bij een volledig dienstverband.

Sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Carla
Kristel, interim-afdelingsmanager Zorg Middenmeer, telefoon 020 - 66 77 555.
Je schriftelijke sollicitatie met C.V. kun je binnen veertien dagen richten aan
Antaris, t.a.v. M.H. van Vliet, personeelsadviseur, Postbus 9225,
1006 AE Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer 4e-45A-00.

Antaris
ZORG VOOR ELKAAR
Acquisitie n.a v deze advertentie woedtnletopprijstiestèt&'^-

Ten behoeve van de Marketingafdeling van Het
Parool/Weekmedia, zoeken wij op korte termijn
een

TfoPAROOU
Het Parool/Weekmedia
bv is uitgever van dagblad Het Parool en de
verschillende edities
van huis-aan-huis- en
nieuwsbladen van
Weekmedia.
Het Parool/Weekmedia
bv maakt onderdeel uit
van PCM Uitgevers NV.
PCM Uitgevers is actief
met landelijke en regionale dagbladen, algemene boeken en educatieve uitgaven, regionale televisie, tijdschriften en elektronische uitgeefproducten in het
Nederlandse taal- en
cultuurgebied.

Medewerker
Marketingservices (m/v)
De medewerker is medeverantwoordelijk voor
het initiëren, analyseren en toetsen van de
marktbewerking voor Het Parool en de uitgaven
van Weekmedia op de lezers- en de advertentiemarkt.
Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan het Hoofd
Marketing en Marktinformatie.
Functie-inhoud:
~ Verrichten van marktanalyses met betrekking
tot de advertentiemarkt.
- Analyseren en evalueren van in- en extern
(media-)onderzoek en hierover adviseren.
- Rapporteren ten aanzien van advertentievolumeontwikkeling.
- Signaleren van afwijkingen en nieuw opkomende trends.
- Informeren en adviseren ten behoeve van het
strategische marketingplan.
-Verrichten van beleidsvoorbereidende taken.
- Ondersteunen van het verkoopmanagement
bij opstellen verkoopplannen.
- Bepalen van doelgroepen voor het selecteren
van mailingbestanden.
- Ontwikkelen en (laten) vervaardigen van verkoophulpmiddelen.
-Verstrekken van externe media-adviezen.
- Initiëren (op ad hoc basis) van marktonderzoek en toetsen op commerciële bruikbaarheid.
- Onderhouden van in- en externe contacten.
De geschikte kandida(a)t(e) heeft aantoonbaar
een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie.
Hij/zij heeft een opleiding op HBO-niveau.
Meer informatie over de functie wordt u gaarne
verstrekt door de heer C. van de Munt, hoofd
Marketing/Marktinformatie, te bereiken onder
telefoonnummer 020-562 3045.
Uw schriftelijke reactie kunt u vóór 22 december
2000 richten aan de afdeling P&O, ter attentie
van de heer A. Schermer, hoofd P&O,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder
vermelding van AS/000.13.

•"*•~

We zoeken de echte toppers, persoonlijkheden met ambitie en
passie, die onze aanpak met overtuiging uitdragen.
Het gaat om drie interessante vacatures in een van onze zaken
in de grachtengordel. Dat betekent dat je veeleisende publiek
ook bestaat uit bekende Nederlanders.

Bedrijfsleider m/v
Je bent een gastheer of gastvrouw in hart en nieren. Je bent in staat
om in korte tijd je klanten te leren kennen en wat hun wensen zijn.
Voor hen neem je een vertrouwenspositie in. Je hebt mensenkennis,
een creatieve en zelfstandige geest, ervaring in de branche en een
commerciële instelling. Je bent zowel teamworker als coach.
Gevoel voor service en klantgerichtheid zijn voor jou belangrijker dan
de diepere technische geheimen van onze artikelen.
Leeftijd tot 45 jaar. Prima salaris en 32 vakantie dagen.

Werken in het mooiste hotel van Zandvoort?
Dat kan!!
Per heden hebben wc de volgende vacatures beschikbaar:

Nachtportier

Aannemen van telefoon, ondersteunen van nachtreceptie, lopen van rondes en enkele
lichte administratieve taken.

Medewerker Magazijn

Opslaan van ingekomen magazijngoederen, intern afleveren van bestellingen, contacten onderhouden met leveranciers en regelen van leveringen.

Medewerker Technische Dienst

Uitvoeren van reparaties binnen de hotelkamers, algemene ruimten en aan
apparatuur, verrichten van controle en onderhoudswerkzaamheden en
voorbereidingen van verbouwingen.

Wij bieden:
• Goede salariëring, cursussen, mogelijkheid tot spaarloonregeling,
medewerkers-arrangementen in andere Golden Tulip Hotels en samenwerking met
enthousiaste collega's!
Belangstelling? Bel, mail of stuur je brief vóór 22 december 2000 naar:
Golden Tulip Zandvoort - t.a.v. Mevr. L. Emmer - Burg. van Alphenstraat 63 2041 KG ZANDVOORT
Tel.:023-5760726
loes.emmer@gtzandvoort.goldentulip.nl
www.goldentuiiphotels.nl/gtzandvoort

GOLDEN TULIP HOTELS AND KLM, COMPANIONS IN TRAVEL

Topverkoper m/v
We hebben plaats voor twee absolute kanjers in hun vak. Zoek je een
inspirerende werkomgeving waar geen dag hetzelfde is en met een
aantrekkelijk salaris? Dan is dit je kansom te switchen. Bij ons worden
je klanten al snel goede kennissen, bij ons doen je kennis en ervaring er
wel degelijk toe, bij ons maak je deel uit van een klein en hecht team.
Je hebt 32 dagen vakantie.

DEUDEKOM

f Verder zoeken we voor ons hoofdkwartier in Amsterdam-Noord een

Vraagt voor spoedige indiensttreding

f Logistiek medewerker m/v

Administratief medewerkster (v/m)

Je bent de perfecte regelaar, de praktische denker, de snelle werker en de
slimme planner. Van uur tot uur verzorg je de organisatie, coördinatie en
controle van de inkomende goederenstroom en de uitgaande stromen
richting klanten en winkels. Kun je tegen een beetje werkdruk, ben je bekend
met logistiek en computers, kun je goed leidinggeven en ken je Amsterdam
op je duimpje? Dan willen we graag met je kennismaken. Leeftijd + 20-40 jaar,
prima salaris.

Voor 20 uur per week. Verwerken van administratieve
gegevens in geautomatiseerde projectadministratie.
Ervaring met geautomatiseerde systemen (Exact,
Microsoft Office).
A. J. van Deudekom B.V.
Postbus 310
1115 ZG DUIVENDRECHT T.a.v. Directie
www.deudekom.nl
e-mail: jan.deudekom@deudekom.nl

Stuur of mail je cv met motivatie naar Expert Mons, t.a.v. Gerard van Ham,
Schaafstraat 25, 1021 KDAmsterdam, 020-4350435, mons040@expert.nl.
Kijk voor meer informatie over de Expert-organisatie op www.expert.nl
• BESTE SERVICE • RUIME KEUS • LAAGSTE PRIJS •
Bouw Uilzendburo Spronk BV zoekt:
- Grondwerkers
- Producticme'dewerkers
- Loodgieters
- Fitters (gas/water)
- Monteurs (cai/kabel/elcctro) - Steigerbouwers
Voor vaste banen!
Informeer naar je mogelijkheden.
Bel: 0578-614377 of mail naar bouwuitzendburo@spronk.com
Hel uitzendbureau waar je kunt bouwen aan je toekomst!!

GA KRANTEN EN
FOLDERS BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor folders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er
ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg
zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor
jou al snel beginnen...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

Heb je op woensdagmiddag een
uurtje tijd?
wil je kranten bezorgen?
wil je 8,00 verdienen?
Wil je tijdens je vakantie wat
EXTRA GELD?
geef je dan op als
BEZORGER/STER.
Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17
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Engelen en mooie kaarsen blijven
e trend dit jaar is chique en zilver.
Bloemendrijvers zijn weer in en natuurlijk
blijven engelen en mooie kaarsen altijd m
trek." Bij Peter en Marian Stokman aan de
Hornweg in Aalsmeer komt de chique trend en het
zilver goed uit in de fraai opgediste tafel.

I

Die was er niet speciaal neergezet voor de open
dag, die de eerste zaterdag van december werd
gehouden ter gelegenheid van het zilveren jubileum. „Eigenlijk weetje nooit precies wanneer zo'n
jubileum gevierd moet worden. Is dat op de dag van
inschrijving bij de Kamer van Koophandel of de dag
datje de zaak overneemt. Wij hebben het feest een
tijdje terug gevierd met de medewerkers en op 2
december voor de klanten. We zaten toen nog wel in
de Sinterklaastijd, maar de kèrstdesigns waren ook
toen al zichtbaar."
Stokman stelt namelijk zowel voor Pasen als voor
Kerstmis de mensen in de gelegenheid deel te
nemen aan workshops, waarop ze hun eigen stukjes
kunnen maken. „Daarvoor bestaat altijd veel
belangstelling. We kunnen zp'n zeventig liefhebbers
plaatsen, die vooraf moeten inschrijven. Het zijn
voornamelijk vrouwen die daarin geïnteresseerd
zijn. Wij leveren dan het materiaal en er komen
vaak heel mooie creaties tot stand," aldus Peter
Stokman.
Die kerststukjes mogen de cursisten meenemen,
maar uiteraard vervaardigen de medewerkers van
Stokman ook fraaie creaties. Daarin worden echter
geen 'geverfde' bloemen gebruikt. „De vraag in
Nederland naar zeer aparte, dus geverfde, bloemen

is er nauwelijks. Wij verkopen die ook niet.
Vorig jaar hebben we op gypsophila nog
wel wat glitters gebruikt, maar ook
daarvoor is niet echt veel interesse."
Een vrij nieuwe plant is de
witte clerodendrum, terwijl ook de paarse
kerstster ('die zijn
echt van kleur') en
de witte primula
dit jaar opgang
maakt. „Maar
ook de ardisia
crenata (met
rode bessen)
doet het goed
en de rose
kerstster lijkt
weer op de
weg terug, terwrjl de witte
cyclaam een
beetje in het
slob zit. De
belangstelling
daarvoor moet
eigenlijk een beetje
worden aangezwengeld."
De bloemenzaak van Peter en
Marian Stokman is gevestigd aan
de Hornweg 87 in Aalsmeer, telefoon
(0297) 32 78 38.

Rozen en sierkooltjes
B

,»,

U

iteraard is de rode en witte
kerstster aanwezig, maar
bij Otto Bloemen aan het
Amstelplein in Uithoorn is de
trendkleur voor dit najaar toch
paars en rood.
,We hebben rozen,
(blue curiosa) en
sierkooltjes in
de paarse
kleuren
ook paarse
kerstballen,"
vertelt
Kim

Tekst: Henk Fokkink
Foto's: Jaap Maars

~'," Jachtenberg, de
'sterkste'
medewerkster,
aldus eigenaar
Otto van Asselen.
De paarse trend komt •
pok terug in de Bi-dermeiers,
die mooi opgemaakt voor een
prijs tussen de dertig en vijfendertig gulden zijn te krijgen.
„Daarin zijn ook paarse roosjes
verwerkt. Dat zijn onze kerstkleuren voor dit jaar. En .
natuurlijk het zilver, datje

Mi
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altijd met Kerst wel ergens
terugvindt," aldus Van Asselen.
Specialiteit van deze bloemenzaak is het met de hand
geknoopte kerstboompje, .dat
daarna in een kaarsvetachtige
'olie' wordt gedompeld, waardoor een leuk effect ontstaat.
„Ook de vraag naar paarse/lila
kerstballen en kerstpotten is
dit jaar, groter. We hebben ook
parels als toebehoren voor de
stukjes die de mensen vaak
zelf willen maken. Glazen
vazen zijn ook erg trendy. De
mensen willen, sfeer en met
glas en kaarsen creëer je die.
Glas verveelt'immers nooit."
, ,-,We maken ook vazen voor de
mensen op, evenals arrangementen die we samenstellen.
"Vaak maken mensen zelf wel
iets van een keststukje en dat
kan heel aardig zijn, maar het
mooie komt toch van de vakman," stelt Van Asselen, die
ook nog de aandacht vestigt op
de kerstballen. „We hebben de
gewone van ƒ2,50 maar ook erg
mooie en apart Arabische, die
uit Egypte komen, echt handwerk voor dertig tot zestig gulden."
Otto Bloemen is gevestigd aan het
Amstelplein 69 in Uit-hoorn, telefoon
(0297) 56 68 06.

kleur en glitter
O

p de Aalsmeerse
Bloemenveiling zijn ze
in alle soorten en kleuren te vinden. Bloemen;
waarvoor met name in het
buitenland belangstelling
bestaat.

roos neemt de blauwe kleur
•goed op."
Belangstelling bestaat ook
voor zogenaamde 'glitterblpemen'. Exporteur R. de Bie is
daar vorig jaar mee
begonnen. „We
strooien met
een apparaatje
glitter

Hoewel volgens exporteurs
de trend voor dit jaar voornamelijk sneeuwkleurig is. „Het
zachte .wit straalt een bepaalde warmte uit, maar ook het
licht crème is in," meent de
vooral op Zwitserland,
Oostenrijk en Duitsland georiënteerde exporteur Rob de
Vries.
Zwitserland is geïnteresseerd in helle borders (arrangementen van licht gekleurde
rozen), amaryllissen, tulpen,
euphorbia's en dendrobiums.
„Maar er is ook een trend
naar andersoortige kleuren
dan de gewone," stelt De
Vries. „Zo wil de FC Schalke
bijvoorbeeld graag bloemen
in de (blauwe) clubkleuren.
Die worden echter niet
gekweekt, die worden
geverfd. Een bepaald soort

over
de
rozen en
dat slaat met
name in
Oostenrijk en
Zwitserland goed aan. Daar is
er vraag naar en daarom zijn
we daartoe overgegaan."
In Nederland is de interesse
in dit soort 'bloemversiering'
een stuk minder.

geeft een
egin december staan vooral de
losse bloemen in de belangstelling, maar zodra Sinterklaas
voorbij is, begint de vraag naar kerstplanten en zo. Eigenlijk hebben we
dan te weinig tijd, iets meer dan twee
weken, maar om voor Sinterklaas
al met kerst te beginnen wil
er nu eenmaal niet in bij
" het publiek."
Aan het woord is
André Gouwswaard
van het
Aalsmeers
. Bloemenhuis
in de Amsterdamse Eerste
Ooster-parkstraat. „Tot
de week
voor
Kerstmis is
er vooral
vraag naar
planten,
daarna
komen de
bloemen weer
inbeeld."
Naast de traditionele
Emphprbia
Pulcherrima (de
kerstster) is er ook
vraag naar natuurlijke
planten. „De skimmia (een
grote plant met rode bloemen),
de viburnum (een tuinplant) en pok
de gaultheria verkopen goed. Daarbij
maakt het niet uit of die planten in
een mand of een pot worden geleverd."
Wat het pok goed doet is het terracotta-pptje (een soort heester) en dan
natuurlijk veelal met een rode kleur.

S
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Het dansen van de Argentijnse tango is al jarenlang een internationale aangelegenheid. Overal ter wereld worden jaarlijks terugkerende festivals gehouden. Op 28 december 2000 wordt het derde

„Hoewel er dit jaar weleen trend is
naar rose en paarse tinten, rood blijft
toch het meest in zwang. Rood heeft
natuurlijk ook een warme teint, geeft
een warm gevoel," aldus Gouwswaard.
Voor twee planten is wit bij de koper
de vporkeurskleur: de cyclaam en de
azalia. „Wat de mensen meestal niet
weten is dat de rode of witte kleur ook
van invloed zijn op de prijs. Die zijn
duurder dan bijvoorbeeld de rose planten, terwijl de kwaliteit hetzelfde is en
ze ook van dezelfde kweker komt."
Specialiteit voor Kerstmis zijn de rode
malus-appeltjes. „Veel mensen vinden
het leuk om in een vaasje met water
zo'n vijf, zes van die appeltjes te laten
drijven. We maken ze ook wel in stringen. Of we lijmen ze aan elkaar en
maken er een bal van in een vaasje of
potje."
Wat minder direct aan Kerstmis is
gerelateerd, maai- wel goed verkoopt is
het 'Marokkaanse theeglaasje'. Maar
naast de Kerstster is ook de
Helleborus Niger (de witte Kerstroos)
een veel gevraagde plant. „We hebben
hier voor elke portemonnee wel een
plantje dat het in de kerstsfeer goed
doet. De kerstster is er in de prijsklasse van ƒ2,50 tot ƒ15 a ƒ20. Voor een
pot, uiteraard afhankelijk van de
grootte, komt er dan nog een vijf tot
vyfentwintig gulden brj. Maar dat is
uiteraard geheel ter keuze van de
klant."

Tangomagia
wereldfestival gehouden in Marcanti
Plaza. Maar liefst drie wereldberoemde
dansparen uit Buenos Aires (hun primeur in Nederland) en twee dansparen uit Europa geven workshops en
verzorgen optredens.
Het wereldwijd bekende Sexteto
Canyengue zal de optredens en de
tangosalon begeleiden.
Uiteraard is er tijdens deze avond
volop gelegenheid om te dansen.

Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde
bon bij de kassa van
Marcanti Plaza krijgen
lezers van deze krant vijf
gulden korting op de
normale toegangsprijs van 45 gulden.
Telefonisch reserveren is noodzakelijk op
nummer 020-675.1440
(Stichting Zandunga Tangoproductions). Deze aanbieding geldt alleen voor
donderdag 28 december.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL

Het Aalsmeers Bloemenhuis is gevestigd aan
tic Eerste Oostcrparkstraat 203 in
Amsterdam-Oost, telefoon (020) G65 08 45.

(max. 2 personen)

Marcanti Plaza is te vinden aan de Jan
van Galenstraat 6-10. Gereserveerde
kaarten liggen op 28 december vanaf
21.45 uur bij de kassa. De avond begint
om 22 uur.
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Water Loosdrechtse
Plassen weer helder
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (ACV) wil in de
Loosdrechtse Plassen verdiepingen aanleggen, zodat het water in
de plassen weer helder wordt. Algengroei en slibvorming hebben
er de afgelopen decennia voor gezorgd dat de plassen ondoorzichtig en ondiep zijn, waardoor er bijna geen planten meer groeien.
Bovendien levert de troebelheid gevaar op voor zwemmers. ACV
wil in de verdiepingen zwevend slib opvangen. Het plan draagt er
ook aan bij dat jachthavens niet dichtslibben.
ACV bereidt de plannen voor met
de Stuurgroep Loosdrechtse Plassen, waarvan naast ACV ook onder
anderen de provincie Utrecht, de
gemeente Loosdrecht en het
Plassenschap lid zijn. Uit nauwkeurig onderzoek blijkt dat de komende
tachtig jaar het slib kan worden opgevangen door 10 procent (circa
120 hectare) van de Plassen te verdiepen tot een diepte van circa vijftien meter. H ierdoor worden ze helder en slibben jachthavens en
watergangen rond de Plassen minder snel dicht.

In 2008 kan het verdiepingenproject zijn afgerond.

DWR zoekt leden voor
consumentenpanel
DWR heeft vanaf begin komend jaar
een consumentenpanel. Daarin zitten bewoners uit het beheersgebied
van DWR/AGV. Zij gaan het doen
en laten van de organisatie beoordelen, zodat DWR haar werkzaamheden beter kan laten aansluiten op
de verwachting van het publiek. Het
panel leest voor publicatie bijvoorbeeld folders en brochures, zodat de
teksten kunnen worden aangepast
als ze niet duidelijk genoeg zijn.
Het is de bedoeling dat het consumentenpanel uit tien leden bestaat.
DWR zoekt mensen uit verschillende regio's, zodat alle belangen

Colofon:
Deze pagina is een initiatief van de
Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR)
2'jaargang, nummer 4, dec. 2000
Tekst: DWR, afdeling Communicatie
Voor meer informatie:
DWR, afdeling Communicatie
Postbus 1061
1200 BB Hilversum
Tel. 035 - 647 77 77
De Dienst Waterbeheer en Riolering is
de uitvoerende organisatie van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht en de gemeente Amsterdam.

dwr

goed aan bod kunnen komen. De
leden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Het panel
komt drie keer per jaar bij elkaar, afwisselend in Hilversum en Amsterdam. Daar staan de hoofdkantoren
van DWR. Verder zijn er jaarlijks
nog drie excursies. De bijeenkomsten zijn in principe in de avonduren. Op de agenda staan onderwerpen die te maken hebben met
de contacten tussen DWR en haar
consumenten. Ook wordt steeds teruggeblikt op de afgelopen tijd.
Daarbij wordt bekeken hoe DWR in
het nieuws is geweest en of dat
goed of slecht is gevallen.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de bewoners in het panel
komen als vertegenwoordiger van
een politieke, maatschappelijke of
zakelijke organisatie. Ze zitten er op
persoonlijke titel. Voor het werk
betaalt DWR een onkostenvergoeding. Heeft u interesse om lid te
worden van het consumentenpanel, dan kunt u een brief sturen
aan DWR, waarin u zich kort voorstelt en uw motivatie aangeeft.
Informatie
DWR, Afdeling Communicatie
Postbus 1061,1200 BB Hilversum
Hier kunt u ook terecht voor meer
informatie. De afdeling is ook
bereikbaar op 035 647 76 24 of
communicatie@dwr.nl

Inmiddels is het plan in de fase beland waarin moet worden besloten
of de verdiepingen er inderdaad
komen. In november hield ACV
twee informatiebijeenkomsten waar
de plannen uit de doeken werden
gedaan. Daarbij waren grondeigenaar en vertegenwoordigers van de
gemeente Loosdrecht aanwezig.
Het enthousiasme om de Loos-

drechtse Plassen eindelijk aan te
pakken, bleek groot. Deze maand
verschijnt het Milieu Effect Rapport,
waarin staat welke voor- en nadelen er voor het milieu zijn.
IJburg
Bij het verdiepingenproject zouden
enorme hoeveelheden zand vrijkomen. Begin volgend jaar moet duidelijk worden of dit zand kan worden verkocht aan de gemeente
Amsterdam. Die zou er enkele eilanden in de nieuwe wijk IJburg mee
kunnen aanleggen. Met de opbrengst van het zand kan het project in de Loosdrechtse Plassen
worden gefinancierd. Als het p.lan
doorgaat, wordt niet voor 2004 met
de aanleg van de verdiepingen begonnen. In 2008 kan het dan zijn
afgerond.
Binnen twee jaar na afronding van
het werk zal het water in de plassen al weereen stuk helderderzijn.

Proosdijersluis weer als nieuw
De oudste en misschien wel belangrijkste taak van een waterschap is de
bescherming van mensen, dieren, land en eigendommen tegen overstroming. DWR verzorgt deze taak in opdracht van hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en neemt aanleg, beheer en onderhoud van
bijvoorbeeld dijken en kaden voor zijn rekening. In het gebied van DWR
ligt in totaal 1600 kilometer aan waterkeringen. Ook een sluis is een
waterkering. Deze kan de verbinding tussen twee watergangen afsluiten
of juist openen. Een van die sluizen is de Proosdijersluis, de verbinding
tussen de Vinkeveense Plassen en de vaarweg De Winkel en de Oude Waver.
Na 25 jaar trouwe dienst is de sluis onlangs flink onder handen genomen.
Dit is mede gebeurd om de waterkwaliteit van de Vinkeveense Plassen te
verbeteren. Bovendien zijn er voorzieningen getroffen zodat kleinere boten minder last hebben van deining in de sluis.

Waterschaps- J
belasting
i
aangepast
2
In 2001 verandert het een en ander
aan de waterschapsbelastingen.
De verschillende (negen) tariefgebieden in het beheersgebied van
hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht zijn dan opgeheven waardoor het tarievenstelsel eenvoudiger wordt. Alleen voor de waterschapsbelasting voor eigenaren gelden nog twee verschillende tariefgebieden.

Alle inwoners van ACV betalen
voortaan voor de ingezetenenomslag hetzelfde bedrag. Iedereen zal
dan in dezelfde mate bijdragen aan
de kosten van de waterschapstaken.
Het tarief van de ingezetenenomslagzal naar verwachting ongeveer
ƒ 45,- voor het hele jaar zijn. Het
algemeen bestuur van ACV stelt
eind december de tarieven definitief vast. De nieuwe tarieven worden in de krant gepubliceerd. Bij de
aanslag is een folder met uitgebreide informatie bijgevoegd.
Amsterdam-West
De waterschapstaken in Amsterdam-West zijn verdeeld tussen ACV
en het hoogheemraadschap van
Rijnland. Voor dit gebied gelden
daaraan aangepaste tarieven.
Eigenaren
De gemeenten stellen momenteel
nieuwe WOZ-waarden van huizen
en gebouwen vast voor de onroerende zaakbelasting. Dit heeft gevolgen voor de waterschapsbelasting voor eigenaren de 'omslag gebouwd'. Waterschappen hanteren
namelijk de WOZ-waarden voor de
vaststelling van deze aanslagen.
ACV houdt er bij het vaststellen van
de tarieven rekening mee dat de
WOZ-waarden in zijn hele gebied
stijgen.
Het tarief-omslag gebouwd wordt
vastgesteld per ƒ 5000,- v^aarde.
Op individueel niveau kan de stijging van de WOZ-waarde hoger of
lager uitvallen wat van invloed kan
zijn op de hoogte van de aanslag
ten opzichte van vorig jaar.
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Potgieterstraat 54
Nabjj strand en station gelegen goed onderhouden eengezinswoning. Ind. hal; woonkamer met schuifpui; open keuken met inbouwapp.; badkamer met ligbad en toilet; achterplaats met
schuur en achterom; 1e et. overloop met kast; 2 ruime slaapkamers met wastafel en vaste kast; ruime bergzolder.
Vraagprijs ƒ 389.000,-k.k.
Stationsstraat 7
In het centrum gesitueerd goed onderhouden woonhuis met
riant dakterras. Ind.: woonkamer met houten vloer; open keuken
met inbouwapp.; hobbykamer, aangrenzende badkamer met
douche en toilet; achterplaatsje; 1e et. 2 slaapkamers; toilet.
Vraagprijs ƒ 398.000,- k.k.
Bilderdijkstraat2
Nabij strand, station en centrum gelegen goed onderhouden
hoekwoning met voor- en zijtuin en dakterras. Ind. open keuken;
woonkamer met open haard; hobby/werkkamer; berging; 1 e et.
overloop; 2 slaapkamers; badkamer met ligbad, toilet en wastafel; balkon en terras.
Vraagprijs ƒ 445.000,- k.k.
Willemstraat 27
In pittoreske woonstraat, midden in het
centrum gelegen sfeervol halfvrijst.
woonhuis met besloten tuin met schuur
en achterom. Ind. hal; ruime woonkamer met open haard en houten vloer;
ruime woonkeuken met inb.app.; ruime
badkamer met douche, toilet en wastafel; 1e et. overloop; 3 slaapkamers.
Vraagprijs ƒ 498.000,-k.k.
Koninginneweg 4
Midden in het centrum gelegen halfvrijst. herenhuis met vooren achtertuin en schuur. Ind. hal; toilet; kelder; woonkamer met
open haard en schuifpui; keuken; 1 e et. ruime overloop; 3 slaapkamers; 2 balkons; badkamer met douche, wastafel, ligbad en
toilet.
Vraagprijs ƒ 565.000,- k.k.
Koninginneweg 37
In de „groene buurt" van Zandvoort gesit. sfeervol halfvrijst.
woonhuis met ruime achtertuin. Ind. hal; ruime woonkamer met
serre en open keuken (tot. opp. ± 60 m'; 1 e et.: badkamer met
ligbad, wastafel en toilet; 3 slaapkamers; 2 balkons; kleine kantoorruimte op overloop.
Vraagprijs ƒ 598.000,- k.k.
Brederodestraat 22
Nabij centrum en strand gelegen goed onderhouden hoekwoning met voor- en achtertuin. Ind. hal; toilet; woonkamer met
open keuken; 1 e et. overloop; 3 slaapkamers; balkon; badkamer
met ligbad, toilet en wastafel.
Vraagprijs ƒ 598.000,-k.k.
Brederodestraat 2
Nabij centrum en duinen gesitueerd vrijstaand woonhuis. De
benedenwoning wordt leeg opgeleverd, de bovenwoning in verhuurde staat. Ind. hal; toilet; woonkamer met open haard; open
keuken; bijkeuken; 2 slaapkamers; badkamer met douche en
ligbad; kelder; 1 e et. hal; overloop; woonkamer met balkon zuid;
werkkamer; douche/toilet; keuken; balkon; slaapkamer; 2e et.:
zolderkamer.
Vraagprijs ƒ 675.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 82
Aan de rand van het „groene hart" gelegen zeer goed onderhouden halfyrijstaand woonhuis met
achtertuin zuidoost. Ind. ruime hal; toilet;
woonkamer met serre en open haard;
open keuken met inb.app.; voor- en achtertuin, stenen schuur en achterom; 1e
et. overloop; 3 slaapkamers; badkamer
met ligbad, dubbele wastafel en toilet.
Vraagprijs ƒ 765.000,- k.k.
Haarlemmerstraat 3
Nabij dorpscentrum gelegen goed onderhouden split-levelwoning met voor- en achtertuin en achterom. De woning is zeer geschikt voor praktijk/kantoor aan huis. Ind. gang met fontein;
werk/slaapkamer; slaapkamer; bergkast; 1 e et. semi-open keuken met inbouwapp.; woonkamer met open haard en balkon op
het zuiden; 2e et. riante slaapkamer; luxe badkamer met jacuzzi, douche, wastafel en toilet; ruime slaapkamer; 3e et. zolderkamer.
Vraagprijs ƒ 795.000,- k.k.
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Kostverlorenstraat 16
Aan de rand van het centrum gesitueerd, stijlvol, ruim halfvrijst.
herenhuis met voor- en achtertuin en parkeergelegenheid op eigen terrein. Ind. vestibule; toilet; woonkamer met erker; woonkeuken; bijkeuken rnet douche; slaapkamer; 1e et. ruime overloop; toilet; 4 slaapkamers; badkamer met ligbad en wastafel.
Vraagprijs ƒ 795.000,- k.k.
De Schelp 6
Tweekamerappartement (vh 3) op de beg. grond met riante tuin
op het oosten. Ind. hal; badkamer met douche, wastafel en toilet; woonkamer; open keuken; slaapkamer.
Vraagprijs ƒ 229.000,-k.k.
DrJ. G. Mezgerstraat109
In een goed onderhouden appartementencomplex, nabij strand en centrum gesitueerd driekamerappartement op de
tweede woonlaag. Ind. ruime hal; 2 slaapkamers; toi|et met fontein; badkamer met
douchecabine en wastafelmeubel; woonkamer; semi open keuken; balkon zuidoost.
Vraagprijs ƒ 389.000,- k.k.
Eventueel te koop met garage.
Vraagprijs ƒ 40.000,- k.k.
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MAKELAAR O.G.

A.S. ZONDAG, 3 DECEMBER OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR!

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

w.

Gratis parkeren in onze parkeergarage, Overtoom 557, 1054 LK Amsterdam, Tel. 020 - 618 47 33

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00-13.00 uur

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKRACHT
adverteer in de krant

Auto Strijder Carwash
wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT
Nu ook op zondag
geopend

PONDOK YANIE

Zeestraat 48
Tel. 5720072

authentiek
Indonesisch restaurant

Zandvoortselaan 345, Bentveld
tel. 023 - 5242464
Beide Kerstdagen ;
geopend.
:
Wij reserveren a la carte.
Wij zijn op 31 december gesloten,
l januari 2001 zijn wij geopend.
I.v.m. vakantie zijn wij gesloten vanaf
8 januari t/m 27 januari.
Weer geopend op zondag 28 januari.

Veel materialen om
kerstkaarten te maken,
o.a. 3D, borduren,
pergamano,
S1NGEREN
sierprikken,
LEWENSTEIN
servetten
fimo etc.
NAAIMACHINES
OVERLOCKMACHINES

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
Reparatie
alle merken
naaimachines
Kledingreparati<

FÖURNITÜREN

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956

Geopend dinsdag t/m zaterdag.

Donderdag koopavond.

HANDWERKEN i
HOBBY-ARTIKELEN
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Mededelingen

Een abonnement
onder de kerstboom?

MÏCRO'S

rl nieuwspunt

GOE O BEKEKEN

Kennismaking
REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Ik ben een gebonden vrouw
maar wil af en toe toch wat
extra spanning. Ik zoek niet
direct een afspraak of date
maar wil wel spannend praten
via de box. Ik wacht met
spanning!
Boxnummer
228469.
Ik ben een mooie, vrouwelijke
vrouw en heb je veel te bieden. Ik heb een lief karakter,
hou van lachen, ben 37 en
echt de moeite waard! Boxnummer 312752.
Ik wil graag in contact komen
met leuke mannen voor het
maken van een afspraakje.
Voor meer details, luister je
maar
snel...
Boxnummer
364580.

Aantrekkelijke,
zelfstandige,
alleenstaande vrouw, 50 met
halflang bruin haar en volslank
z.k.m. integere zakenman
ouder dan 50 voor regelmatig
contact. Geen relatie. Boxnummer 379247.

INFORMATIE-, SERVICE- EN VERKOOPPUNT
VAN PCM UITGEVERS, WIBAUTSTRAAT 131,
1091 GL AMSTERDAM, TELEFOON 020-562 2255
PCM Uitgevers is uitgever van o.a.
Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC Handelsblad,
Trouw, Het Parool en het Amsterdams Stadsblad.
Lieve pap en mam,
jullie liefde, kracht en vertrouwen inspireert mij al 25 jaar en
doet dat nog elke dag!
Liefs van Simone.

Samenkomsten
Kerstsamenzang zondagmiddag a.s. in de herv. kerk.
Aanvang 14.30 uur, 3 koren.

Als je weer eens wat anders
wilt en niet verlegen bent,
reageer dan eens op mij! Ik
ben een spannende vrouw uit
Gezocht:
de randstad en ben echt in
PASGEBOREN BABY'S
voor alles, luister maar eens... voor onderzoek naar taalontBoxnummer 200507.
wikkeling en dyslexie. NWO
dyslexie,
Universiteit
van
A'dam. Inl. Theo van Leeuwen
020-5251273 / 020-5124834 /
06-22577343 en Anna Plakas
06-21843604.
AGENCY CENTRE
Wij zijn op zoek naar woonr.
voor onze cliënten v/a ƒ1000
tot ƒ2000. Bel 020-7776518.

Oproepen

Woonruimte te
huur gevraagd

Kerstmis
KERSTDAGEN OPEN
Wij zijn als gezelligste
restaurant natuurlijk open
Ook u bent van harte welkom
"De Pannenkoek Farm"
Kerkstraat 10a Zandvoort
Telefoon 035-5719498.
2e
kerstdag
workshop
CONTACTMAKEN MET JE
SPIRITUELE BEGELEIDERS
(gidsen) van 10.30 - 16.30
uur, incl. kerstlunch. Info.:
Tanja Vet 020 - 3372460.
KERSTCONCERT
Music All In. Dinsdag 19 dec.
in gebouw De Krocht.
Aanvang 20.15 u. m.m.v. Trio
Dico v. Putten. Entree ƒ7,50.

Personenauto's
te koop aangeboden
SAAB-OCCASIONS

Ik ben LINDA en zoek via dit
nummer een spannende en
leuke relatie. Lijkt het je wat,
laat snel je reactie voor me Te huur gevraagd voor perSAAB 93 - 95 - 900 - 9000
achter ik bel terug! Boxnum- manent in centr. Zvoort: 1 a 2
Onderhoud /reparatie / APK
kam. met douche + toilet, of
mer 233292.
SAABservice
Molenaar BV
zomerhuis. Tel. 020-6623314.
Tel. 023-5614097
Ik ben een romantische Indische vrouw van 48. Ik z.k.m.
niet rokende man met dezelfde hobby als ik. Boxnummer
270229.
Lesbitieners (18 jr) Janneke POSTCODE DATING! .
en Petra hebben 'n speeltje! Jij Vrouwen zoeken snel contact.
Ik ben een jonge vrouw van
mag gluren! 0906.320.328.8
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
29 en hou enorm van dansen Gezocht winkel met woning of
SBS-6 text pagina 745
en ben creatief. Ik zoek dito
Oudere
vrouwen.
Direct
Apart
ander beleggingspand.
man.
INFO:
boxnummer
met een oudere vrouw.
Secretphone! Live afluisteren
Tel. 020-6794726
270086.
0906-14.44 (60 cpm)
van hete seksgesprekken.
pm 99c 0906.3203244
000000023180.EPS
SEKS ALARMNUMMER
" Ik ben een spontane vrouw uit
Direct lekkere livesex! 99cpm DAMES THUIS:
de randstad en ben 40 jr. Ik Droge en schone opslag0906-0611
Kijk op SBS 6 bet pag. 745
heb een dochter van 10, 2 ruimte gevraagd (±9 m3) in
en bel 0906-1588
katten en een hond. Ik zoek Zandvoort of Amsterdam ±
Postcode daling: vrouwen
(99 cpm).
een
vriend!
Boxnummer ƒ50 p/m. Cathy 06-23822582.
uit jouw postcodegebied!
200546.
0906-17.17 (60cpm)

Bedrijfshuisvesting te
koop gevraagd

Verhuizingen

Over werk
en bochtenwerk.

0906-lijnen

Mijn naam is Suzanne, ik ben
gewoon op zoek naar een
jongeman voor een leuk contact. Ik ben 26 lentes jong en X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
wil je graag leren kennen.
Voll. verzekerd, 020-6424800
Boxnummer 260897.

Geen wachttijden, geen
saaie intro's. Direct apart!
0906-1721 (100 cpm)

• Net als z'n voorganger zal ook de nieuwe Passat waarschijnlijk snel een bekende verschijning
worden in het zakelijke verkeer. Hij ziet er nog robuuster uit en z'n standaarduitrusting is
werkelijk ongekend. ABS, EDS (meer grip op de weg), airconditioning, boordcomputer, cruise
control en... ESP. Een Elektronisch Stabiliteits Programma dat het 'uitbreken'.van de Passat
helpt voorkomen als u plotseling moet uitwijken ofte snel een bocht neemt. Wilt u de nieuwe
Passat aan het werk zien? Kom dan langs voor een proefrit.

De nieuwe Passat van Volkswagen.

Clubs en
privéhuizen

Geen 0906 op je rekening! Bel
PUSSYCAT
escortservtoe
nu gratis de datinglijn 0800020-4123055 voor thuis/hotel
4910 (b.g.g. 010-2946166)

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

De nieuwe Passat is verkrijgbaar vanaf fl. 52.995,- (€ 24.048,08). De prijs is een 'vanaf'-prijs, incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage
en kosten rijklaar maken. Wijzigingen, ook in üitvoeringsdetails, voorbehouden. Meer weten over Volkswagen? Kijk op www. volkswagen.nl

Voor de particulier
Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage
van 5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek.
Particuliere Micro's kunnen telefonisch of
per fax worden opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Gebruik onderstaande coupon voor het invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 9,99
administratiekosten (incl. BTW).

mROOL

Indien een opdracht ons te laat bereikt,
volgt plaatsing automatisch een week later.

Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Het Parool heeft in het weekend
een volle agenda

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f

6.06

t/m 4 regels

f

8,08

t/m 5 regels

f 1 0,1 1

t/m 6 regels

f 12,13

t/m 7 regels

f 14.15

t/m 8 regels

1 1 6,1 7

t/m 9 regels

1 18,19

t/m 10 regels

f 20,21

Wilt u de complete
uitegenda thuis
ontvangen? Neemeen
proefahonnement op
Het Parool...

Naam

Ik wil graag een
proefabonnement.

Adres

Prijzen zijn incl. 1 7,5 °/o BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156,
1 000 AD Amsterdam, fax 020 665 6321.

Dan krijg ik drie weken ~

Postcode

Naam:

Het Parool thuisbezorgd

(m/V)

IK wil graag gebruik maken van uw aanbieding.
G Drie weken Het Parool voor ƒ 10,Ik beslis daarna of ik abonnee word.
O Ik wil direct een abonnement en ontvang
Het Parool de eerste twee weken gratis.
Het abonnement van mijn keuze Is:
Betaling per Automatische
acceptgiro betaling
Kwartaalabonnement
0/112.75 D/110,25
Halfjaarabonnement
D ƒ211,00 D ƒ208,50

Plaats

voor maar ƒ 10,-.

Adres:
Postcode/Plaats:

Amsterdam barst van de mogelijkheden op uitgaansgebied. ledere
zaterdag vindt u ze per rubriek terug in de handige weekagenda van
de kleurenbijlage PS van de Week. Een compleet en compact overzicht van wat er de komende week te doen is op het gebied van film,
theater, kunst, muziek, lezingen, musea en stadswandelingen.
Inclusief locaties mét telefoonnummers.
(PS van de Week biedt ook artikelen en interviews over cultuur, mode
politiek, nieuwe media en de eetrecensie van Johannes van Dam.)

Telefoon
Telefoon:

U kunt ook bellen:

0800-0664.

•

(o,a. mot controle bezorging) K6C/V

Handtekening:

Plaatsingsdatum/data:
Of kijk op internet:
www.parool.nl

Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar
Het Parool, Antwoordnummer 2470,1000 PA AMSTERDAM
Of bel gratiS 0800-0664 (24 uur per dag bereikbaar)
of kijk op internet: www.parool.nl en klik op 'de krant.'

Genoemde prijzen zijn geldig In Nederland
Bij automatische betaling Is mijn bank/gironummer:
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De wekelijkse commerciële autorubriek van Amstelveens
Weekblad, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de
Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 80.600 exemplaren

Zakencoupé
M

et de 560 vult Volvo het gat tussen de S40 en S80. De
behoorlijk sportief gelijnde sedan volgt de behoudende
S70 op. Onder de motorkap treffen we alleen vijfcilindermotoren aan. Met de komst van de S60 wil Volvo ook de meer
sportieve zakelijk rijder aanspreken.
Het lijnenspel van de auto is opvallend. Volvo spreekt zelfs van een

sedan met coupe-allures en heeft
inspiratie opgedaan door te kijken

naar de C70 Coupé. Bij de eerste
oogopslag lijkt de S60 op zijn grotere broers, de V70 en de S80. Hij
staat overigens op dezelfde
bodemplaat. De carrosserie van de
nieuweling heeft echter een veel
kortere overhang. Daardoor is de
S60 duidelijk het meest sportieve

Voorjaarsvehikel

Tekst: Henri Stolwijk
In het interieur van de 560 is
gebruik gemaakt van
hoogwaardige materialen.
familielid.
De vijfpitters in de S60 zijn bekend.
De bijzonder fraai klinkende
krachtbronnen zijn zeker op hun
taak berekend. De motorenlijn
begint bij de 140 pk 2,4-liter. Deze
levert zijn topvermogen bij een laag
toerental van 4.500. Dezelfde
krachtbron is ook met 170 pk leverbaar, de uitvoering die wij hier testen. Een volgende stap is de 2,4liter met lagedruk turbo die 200 pk
produceert. De top S60 met 2,3liter hogedruk turbomotor schopt
het zelfs tot 250 pk. Dieselrijders
worden bediend met de 2,4-liter
diesel, die goed is voor 163 pk.
Met de 170 pk sterke krachtbron is
het geenszins behelpen. De soepele vijfcilinder laat zich zowel sportief als economisch rijden. Onze
S60 was gekoppeld aan een automatische transmissie. Zonder enig
schokken deed deze versnellingsbak zijn werk. Het brandstofverDe Volvo S60
is een sedan met de lijn
van een coupé.

Door: Steffert Stienstra

O

pel heeft weer een sportieve topper voor het grote
publiek. En wat voor een! De 2,0-liter turbomotor van de
Astra Coupé Turbo zet schijnbaar moeiteloos prestaties
van sportwagenniveau neer. Daarom hebben de ingenieurs in
Rüsselsheim de auto ook op andere punten aangepast. De
Mederlandse importeur verwacht er in 2001 150 stuks van te ver<open op een totaal van 1.200 Astra's Coupé (er zijn immers ook
nog de versies met ongeblazen 1,8- en 2,2-liter benzinemotoren). Volgens de woordvoerder maken de verkopen van de Turbo
in de jaren daarna ongeveer 10% van het totaal uit. Het prijskaartje: f 65.995,-. Eind december staat de turbotopper bij de
dealers.
De Astra Coupé is alweer sinds april
op de markt. Een snelle topversie
ontbrak er echter nog aan. De turboversie maakt het wachten meer
dan goed. Met de 190 pk producerende viercilinder is de auto in staat
tot fantastische prestaties. De
sprint van O naar 100 km/u hoeft
maar 7,5 seconden te duren en met
wat geduld is een topsnelheid van
245 km/u mogelijk!

de hand aan de lekker aanvoelende
aluminium pookknop om een verzet vooruit dan wel terug te gaan.
Dit is een prachtig voorbeeld van
de verslaving die autorijden voor
veel liefhebbers van vierwielers is.
Het klassieke turbogat ontbreekt in

door badges op de flanken en de
kofferklep en donkere achterlichten. Deze wordt eveneens opgesierd door een opvallende chromen
strip. De prachtige 17 inch grote
lichtmetalen wielen en een verchOm het snelheidspotentieel in
roomd uitlaat eindstuk zijn evengoede banen te leiden heeft Opel' eens punten waarop de kenner de
de vering en demping van de Turbo Turbo er uit pikt. Naast de al eerder
straffer afgesteld. De diameter van genoemde pookknop omvat de uitde remschijven voor is vergroot om rusting van de Turbo een met leer
meer remkracht op te kunnen wek- bekleed sportstuur, elektronische
ken. Het standaard aanwezige ESP airconditioning, een audio systeem
zorgt voor extra controle en met cd-speler, boordcomputer,
beheersing van de auto in extreme cruise control en alarmsysteem.
situaties en op glad wegdek. Ook Vooral dat laatste biedt de eigenaar
ABS met elektronische remkracht- van deze bijzondere Opel een veilig
gevoel wanneer deze de auto in
verdeling is af fabriek aanwezig.
een van onze grote steden moet
Uiterlijk onderscheidt de Turbo zich .parkeren.

Greenib Car

bruik bleef, ondanks een sportief
rijgedrag, aangenaam.
In het interieur komen we duidelijke Volvo-elementen tegen. De
heerlijke stoelen met ideale verstelmogelijkheden en vaste hoofdsteunen blijven uniek in hun klasse. Ze
zitten niet te stevig, maar zeker niet
te zacht. Ook de bedieningspanelen voor ventilatie, boordcomputer
en het gebruikte materiaal kennen
we uit de V70 en S80. Door de
montage van een kleiner driespaaks stuurwiel onderscheidt deze
Volvo zich van zijn broer en zus.
Ondanks zijn compactere afmetingen biedt de S60 veel ruimte aan
de achterpassagiers. De kofferruimte van de 560 is even groot als die
van de S80.
Volvo heeft een naam hoog te houden op het gebied van veiligheid.

Daarom is er veel
aandacht
besteed aan de stijfheid van de carrosserie en de stabiliteit van het
onderstel. Zo is de S60 uitgerust
met een anti-liftsysteem. Een voluit
accelererende Volvo zal dan ook
niet zijn neus in de wind gooien. De

sportiviteit van de S60 wordt verder duidelijk door de ruime keuze
aan accessoires. Naast 18 inch velgen zijn er ook diverse pakketten
leverbaar om de al niet kinderachtige standaarduitrusting nog completer te maken.

SPECIFICATIES: Volvo S60
2.4t 170 pk
Automaat
vijfcilinder in lijn
Motortype:
Cilinderinhoud: 2.435 cm3
Vermogen:
170 pk bij
5.900 t.p.m.
230 bij
Max. koppel:
4.500 t.p.m.
Acceleratie:
9,6 sec. van
0-100 km/uur.
210 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 9,4ltr/100km.

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:

Prijs:

ABS
Vier airbags
Inflatable Curtains, hoofdairbags
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Getint glas
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte/lengte verstelbaar

ƒ 82.408-

Dick Leek is benoemd tot
Director
Marketing
van
Hyundai-importeur Greenib Car.
Leek is afkomstig van Nissan
Europe en brengt dertien jaar
internationale ervaring mee op
het gebied van sales en after
sales. Het managementteam
van Greenib Car bestaat naast
Leek uit Clem Dickmann
(Managing Director), Cor Baltus
(Director Sales), Wim Harmsen
(Director After Sales) en John
Munk (Director Finance &
Information).

Hyundai en Kia
De Hyundai Motor Group bestaande uit Hyundai Motor
Company en Kia Motors - snijdt
de laatste banden met de
Hyundai Business Group door
en betrekt een eigen hoofdkantoor. De scheiding van de twee
concerns werd anderhalf jaar
geleden in gang gezet. Dat is de
laatste stap van de totale verzelfstandiging van de Hyundai
Motor Group.

Drie miljoen Seats

de Astra Coupé turbo en dat komt
het comfort beslist ten goede. Opel
heeft dit motorkarakter bewust
gecreëerd om een groter publiek
aan te spreken.

Het gemak en de prettige manier
waarop de motor zijn krachten aan
de voorwielen geeft, vallen op als
e het potentieel van de krachtbron
ten volle benut. Dit komt, omdat
de turbomotor zijn maximale koppel van 250 Nm al vanaf 1.950 toeren vrijgeeft. Bij vol gas versnelt de
Turbo meteen behoorlijk. In de
anderhalve seconde die daarop
volgt neemt de acceleratie door
toedoen van de turbocompressor
srogressief toe. In de seconden
daarna worden bestuurder en bijrijder steeds steviger in de rugleuning
van hun stoel gedrukt. Een heerlijk
gevoel dat je keer op keer wilt beleven. Daarom leggen we veelvuldig

I

n de Seat-fabriek in het Spaanse Martorell is onlangs de
3.000.000ste Seat van de band gerold. Het betrof een rode
Leon met een 1.8 20VT motor en vierwielaandrijving.

Met een aantal van drie miljoen
auto's heeft de Mortorell-fabriek
een belangrijke bijdrage geleverd
aan de totale Seat-productie van
dertien miljoen stuks. De fabriek is
in 1993 geopend en behoort
tegenwoordig tot een van de
meest productieve van Europa.
Verwachtte men aanvankelijk een
productie van 1.500 auto's per dag,
nu zijn dat er meer dan 2.250. In
het eerste jaar werden er slechts
twee modellen geassembleerd: de
Seat Ibiza en de Cordoba. Op dit
moment rollen er negen soorten

Seats van de band. Alle modellen,
met uitzondering van de Alhambra
en de Toleda, kunnen er hun oorsprong vinden. In de afgelopen
zeven jaar is de fabriek een toonbeeld van productiviteit en efficiëntie. Meer dan 12.000 nationale en
internationale bezoekers per jaar
kunnen dit bevestigen.
In 1953 fabriceerde Seat zijn eerste
auto, een Seat 1400. In het jaar
2000 verwacht het Spaanse merk
meer dan een half miljoen auto's te
bouwen en te verkopen.

In de Spaanse Seat-fabriek rolt de drie miljoenste Seat van de band:
een rode Leon 1.8.

H

et kostte wat inspanning, maar het wereldrecord is
behaald. Onlangs hebben vijftien smart-monteurs het
record bodypanel verwisselen op hun naam gezet. Deze
nieuwe bodypanels - bestaande uit portieren en bumpers voor en
achter - geven de smarts een heel ander uiterlijk. Voor het record
werden in twee uur tijd maar liefst vijftig smarts getransformeerd. Normaal kost het één monteur een uur om de onderdelen
te verwisselen.

Waardige opvolger
I

edere autoliefhebber kent de Subaru Impreza. Het Japanse rallymonster waarmee het rallyteam van de fabriek het afgelopen
decennium alles heeft gewonnen. Subaru heeft vooral met de
straatversie van die auto - het topmodel van de lijn, de GT Turbo
- opvallend genoeg (of misschien juist daardoor) goede zaken
gedaan. De tweede generatie Subaru Impreza moet het succes
van het vorige model evenaren en uiteindelijk overtreffen. De
WRX waar wij mee hebben gereden heeft een goede eerste
indruk achtergelaten. Dat is ook niet gek, want de Impreza is volledig nieuw en heeft op een aantal punten belangrijke verbeteringen meegekregen.
De meest succesvolle versie van de
eerste Impreza was opvallend
genoeg het topmodel (de GT
Turbo). In 1999 verkocht Subaru
1.200 stuks. Geen wonder, want
voor een prijs die lag tussen de ƒ
55.000,- en ƒ 60.000,- kreeg de
koper een gezinsauto met de prestaties van een pure sportwagen.
Het nieuwe topmodel (nu WRX
geheten) heeft een totaal nieuwe
2,0-liter boxermotor met turbo (die

In de Jaarbeurs in Utrecht vindt
van 16 tot en met 18 februari de
voorjaarsbeurs 'Vehikel' plaats,
een van de grootste van Europa.
Op ruim 35.000 m2 vloeroppervlakte staan diverse klassieke,
antieke auto's en motoren.
Daarnaast is er een groot aanbod aan oude vakbladen, boeken en modelauto's en zijn verschillende merkenclubs, musea
en verenigingen vertegenwoordigd.

toevallig hetzelfde vermogen produceert: 218 pk) en is een stuk
kostbaarder ƒ 66.995,-. Deze is
niet meer te bestellen zonder ABS
of airbags. Daarom moet je de
nieuwe prijs vergelijken met de
duurste uitvoering van het oude
model. De stijging is dan echter
nog steeds een forse 10%.
Daarvoor krijgt de eigenaar naast
de nieuwe motor een geheel nieuwe auto met een fris uiterlijk (het

eerste model is acht jaar meegegaanl). Hij oogt niet alleen forser,
maar is dat ook. In de lengte,
breedte en hoogte groeide de
Impreza met achtereenvolgens vijf,
vier en vier centimeter. Dat betekent meer ruimte in voor de inzittenden; Het interieur van de nieuwe Impreza oogt eveneens een
stuk vqlwassener dan dat van zijn
voorganger. Dit komt doordat
Subaru voor het dashboard hoogwaardiger
materialen
heeft
gebruikt. Een mooi en sportief stylingdetail vormen de zilverkleurige
accenten op de middenconsole en
rond de ventilatieroosters. De (grotere) 16 inch geventileerde remschijven voor zijn voorzien van
klauwen met maar liefst vier zuigers. Dit geheel zorgt voor een zeer
vertrouwenwekkende vertraging.
Verder is de wielophanging achter
onafhankelijk en van gewichtsbesparend aluminium. Ook de motorkap en de pedalen zijn van dit lichte materiaal.

Impreza half december ook weer
beschikbaar met de 1,6- en 2,0liter boxermotoren, (vanaf ƒ
42.495,- en ƒ 51.995,-) Beide met
zestienklepstechniek. Aile modellen
zijn eveneens verkrijgbaar in Plusuitvoering (stationwagon).

Subaru in Nederland
Zoals gezegd moet de nieuwe
Impreza het succes van het vorige
model overtreffen. De importeur
stelt voor 2001 echter geen bijzonder hoge verwachtingen tentoon.
"We mikken in het eerste jaar op
1.200 stuks, net als bij het vo
model", vertelt Frank ter Braak,
Manager Commercial Affairs van
Subaru Nederland. "Reden daarvoor is een ingrijpende reorganisatie die wij in ons dealernetwerk willen doorvoeren. Op dit moment
hebben we zo'n 75 dealers. We
willen per 2002 echter terug naar
30 verzorgingsgebieden met evenzoveel dealers. Op deze manier
creëren we een kleiner, maar professioneler netwerk. Bij deze gróteRijden met de WRX maakt dezelfde re dealers vindt de klant alle modelemoties los als 'een rondje' met de len en kan deze rekenen op een
professionele benadering. Ons
GT Turbo. Hij is nog steeds bloedovertuigend
snel. De sprint van O naar 100 merk is immers
km/u klaart de auto op papier zelfs gegroeid naar grotere auto's.
Klanten die tot ƒ 80.000,- gulden
0,1 seconde sneller (6,2 sec.). Door
de permanente vierwielaandrijving uitgeven voor een nieuwe Subaru
(All Wheel Drive: het kenmerk van willen we optimale service verleSubaru) voelt de auto - ondanks nen. De grotere dealers worden
het enorme vermogen van 218 pk overigens wel ondersteund door
sub-dealers en servicepunten voor
- altijd in balans.
Naast de supersnelle WRX komt de het gemak van de klanten."

De monteurs werkten onder het
toeziend oog van een official. Het
was van belang zeer nauwkeurig te
werken, omdat de smarts meteen
na de metamorfose in gebruik werden genomen. De heren hebben
aardig doorgewerkt, want de aftelklok gaf uiteindelijk nog drie minuten resterende tijd aan.
De smarts horen bij de vloot van
Trading House Morellino. Directeur

Paul van Zeeland wilde de metamorfose van het merk Nina Ricci
kracht bijzetten, vandaar dit idee
voor een wereldrecord. De wereldrecordhouders hopen rnet hun
prestatie het Guinness Book of
Records te behalen.

Door nauwkeurig te werken
hebben de smart-monteurs een
wereldrecord behaald.

Virtuele showroom
G

een tijd om naar de
showroom te gaan om
een nieuwe Mercedes te
kopen? Neem dan een kijkje
op de site van Mercedes. Deze
is sinds kort uitgebreid met
een virtuele showroom. Met
behulp van de autoconfigurator kan iedereen elk gewenst
type Mercedes-Benz personenwagen naar eigen smaak
samenstellen. Hierbij wordt
continu een prijsberekening
getoond zodat de automobilist
precies weet wat de zelf
samengestelde auto kost.

Is de ideale auto gevonden, dan
kan de bezoeker zijn offerte-aanvraag online versturen naar een
dealer naar keuze. Op het aanvraagformulier kan hij ook aangeven of hij een auto wil inruilen en
zo ja van welk type en welk bouwjaar het model is. Vervolgens
neemt de dealer contact op met de
bezoeker om een afspraak te
maken. Wil de klant liever wachten
met het versturen van de offerteaanvraag, dan kan hij zijn gegevens

opslaan op een persoonlijke homepage. Via een password kan hij de
gegevens op ieder gewenst ogenblik weer oproepen. Ook wie op
zoek is naar een gebruikte
Mercedes-Benz kan terecht in de

virtuele showroom. De klant kan
op diverse criteria selecteren, zoals
bijvoorbeeld het type carrosserie,
de prijs, het motorvermogen, de
maximale brandstof en de kleur.
Daarna wordt getoond bij welke

dealer de auto te vinden is.
Via de website van
Mercedes-Benz is het heel
eenvoudig een auto naar keuze
samen te stellen.

Haltestraat 37a - Zandvoort
Tel.: 023-5715810
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FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE
WAARDEBON
WAARDEBON

DUBBELPRiNT 2E FOTO
VQORSLECHTS
10 GENT INI UUR

PASFOTO'S
direct klaar

(alleen van kleinbeeld kleurenfilm)

van 14f

... NU VOOR
GRATIS VERGROTING
2 0 X 3 0 I N 1 UUR

FOTO FOCUS
1 uur service

; ' (BIJ HET ONTWIKKELEN EN
AFDRUKKEN VAN UW KLEINBEELD
KLEURENFILM IN 1 UUR)

kwaliteit, service
en
vakmanschap

De Specialist in Badkamers

Briljant

STUNTVERKOOP

TOT

60%
ECHTE
J

ij zijn Beide- kerstdagen en

KORTING

Nieuwjaarsdag gestoten.
VLtteen voor catering vanaf
10 pers. (Deze bestelling
K: fauit u JL

ICHA
Kerkstraat 16

aan ons doorgeven.
Haltestraat 34 te Zandvoort
tel. 023-571 2800
fax: 023 - 573 05 53

Tels 5718655

Vraag naar de aktte voorwaarden in de winkel

Importeur verkoopt direct aan
publiek exclusieve badkaihermeubels eri tegels tegen Spotprijzen
Elke donderdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur

Haltestraat 24

COMPUTERCURSUSSEN
De computercursussen worden m twee series aangeboden
de eerste serie begint in week 4 vanaf maandag 22 januari
de tweede serie begint in week 15 vanaf maandag 9 april
deze cursussen worden gegeven in de Gertenbach-mavo

COMPUTERCURSUSSEN VOOR JONGEREN
• internet voor leerlingen van het voortgezet onderwijs
maandagavond /6 lessen van 1,5 uur voor ƒ 230,00
• Typevaardigheid op de pc voor leerlingen van het basisonderwijs
woensdagmiddag / 6 lessen van 1,5 uur voor ƒ 340,00

COMPUTERCURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN
•
•
•
•
•
•

VOOR OUDEREN

De Zandvoortse ouderen maken het vaak gezellig bij ons
ook zonder grijze haren kan het leuk zijn om mee te doen
als je het 'n keertje wil proberen dan kun je je aanmelden

VOOR IEDEREEN

CREATIEVE WORKSHOPS
Natuurlijk komen er nog creatieve workshops altijd op vrijdag en als je wilt kun
je bij ons lunchen als vaste klant krijg je van ons bericht zodra we weer iets leuks
hebben bedacht en als je zelf ideeën hebt, kom dan eens praten

Aktiviteitencentrum en Openbare Bibliotheek Zandvoort presenteren

WOORD&BEELD&KLANK
voor de drie Zandvoortse leeskringen; voor taalcursisten, voor lezers op zoek
naar beeld, en kijkers op zoek naar woord, organiseren wij samen de

Basiscursus pc-gebruik / maandagochtend en dinsdagavond
Excel, spreadsheet / donderdagavond
Powerpoint, presentatie / donderdagavond
Word basiscursus tekstverwerking / dinsdagavond
Word voor gevorderden / woensdagavond
Word voor herintreders / maandagochtend
deze cursussen hebben 8 lessen van 1,5 uur en kosten ƒ 340,00
• internet / maandagavond / 6 lessen van 1,5 uur voor ƒ 280,00

Deze draait op de volgende dinsdagen m de bibliotheek
16 januari / 2 0 februari/20 maart/17 april / 1 5 mei /19 juni;
de film begint om 09 00 uur en is afgelopen voordat de school uitgaat;
rond film en schrijver is er informatie en 'n extra voorraad boeken; voor de film
hoef je geen bibhotheeklid te zijn; voor de uitleen wel;
de literaire filmclub kost ƒ 7,50 per keer

COMPUTERCURSUSSEN VOOR OUDEREN 55+

t>e bibliotheek doet ook in muziek, dus organiseren wij samen de

• Basiscursus pc-gebruik / maandagmiddag
• Word basiscursus/ maandagmiddag
deze cursussen hebben 8 lessen van 1,5 uur en kosten ƒ 290,00
• internet / maandagmiddag / 6 lessen van 1,5 uur voor ƒ 230,00
Inschrijven is belangrijk, want wij geven les aan kleine groepen van
maximaal 8 deelnemers
Inschrijfformulieren m bibliotheek en Aktiviteitencentrum

VOOR BEDRIJVEN BIEDEN WU COMPUTERCURSUSSEN OP MAAT AAN

VOOR JONGEREN
THE LAUNCH

zandvoon 023-5730479

LITERAIRE FILMCLUB

MOZAÏEK
Eind november vroeg iemand 'kunnen we dat eens doen?' en half januari al start
Hilly Jansen een cursus mozaïek op 16 januari ligt er een hoop scherven maar vier
sessies later heb je een prachtig kunstwerk in handen
De cursus is pp maandag van 19.30 tot 21.30 uur vier sessies kosten ƒ 65,- plus
ƒ 50,- materiaalkosten inschrijven bij het Aktiviteitencentrum

AQUARELLEREN
De nieuwe cursussen aquarel beginnen weer op dinsdag 9, woensdag 10 en
donderdag 11 januari 's morgens eigenlijk zijn ze alweer vol, maar voor de echte
liefhebber zullen we ons best doen om nog 'n gaatje te vinden 12 sessies kosten
ƒ 140,- (2 uur les) of ƒ 150,- (2,5 uur les)

PORTRET BOETSEREN

KLASSIEKE MUZIEKCLUB
Lezingen en films op vrijdagochtend m het Aktiviteitencentrum
de lezingen om 10.30 uur, de films om 09 30 uur, aansluitend lunch; de volgende
data en onderwerpen zijn bekend
26 januari Verdi's (politieke) leven / 2 februari Verdi-operafilm / 23 maart Bach
Matthaus Passion / 30 maart Bach Johannes Passion; dirigent Andre Kaart
verzorgt de lezingen en leidt de films m, de klassieke muziekdub kost ƒ 7,50
per keer, optionele lunch ƒ 5,50 deelnemers, krijgen een tegoedbon om bij de
bibliotheek- als zij lid zijn - het besproken werk zonder kosten te kunnen lenen.

't staat gepland voor de woensdagmiddag, maar niemand wilde dat is jammer,
want het is een mooie, leerzame cursus Moeten we het eens op 'n andere dag
proberen? Start woensdag 10 januari; 12 sessies van 2,5 uur kosten ƒ 150,BRIDGEN
De spelers die in het najaar zijn begonnen hebben er plezier in; zij beginnen in
januari met de cursus voor licnt-gevorderden en wij kunnen dus weer een
nieuwe groep ontvangen op dinsdagochtend, van 09.30 tot 12.00 uur,
12 weken lang; de cursus begint op 9 januari en kost ƒ 150,-

EDERE MAANDAG V.A. 20.00 UUR

DISCO VOOR 11- TOT 15-JAR1GEN

ONTSPANNING&ONTMOETING
ZONDAG SAMEN
7 januari/11 februari/11 maart/13 mei/17juni
deelname kost ƒ 11,00; vervoer is mogelijk

ZONDAG SAMEN EXTRA
8 april/1 juli
deelname kost ƒ 19,50; vervoer is mogelijk

OPEN EETTAFEL OP DINSDAG*
16 januari /13 februari / 1 3 maart /10 april / 8 mei / 5 juni
deelname kost ƒ 11,00; vervoer is mogelijk

BINGO OP DINSDAG
9 en 30 januari / 27 februari / 27 maart / 24 april / 22 mei / 1 9 juni
bingokaarten kosten ƒ 2,00 per stuk; vervoer is mogelijk
Het is belangrijk dat u voor de maaltijden van te voren inschrijft
pp de dinsdagen en zondagen kunnen wij vervoer aanbieden dankzij de
inspanningen van de belbuschauffeurs van het Welzijnscentrum
u kunt het bij uw inschrijving vermelden
BEWEGING
De cursus houding & conditie voor 55+ start donderdag 11 januari
van 14.30 tot 15.30 uur; 12 lessen kosten ƒ 70,Koersbal wordt gespeeld op woensdag en donderdagochtend
van 10.30 tot 13.00 uur; kom eens kijken of het wat voor je is
Meer bewegen voor ouderen is op woensdag van 11.45 tot 12.45 uur
er doen wei40 mensen mee; kom het gewoon eens proberen.

VOOR KINDEREN
THE
SWING
NU 2X ZO VA A K

Om de week op vrijdag van 20.00 tot 22.00
The Launch is er op 12 S 26 januari / 9 & 23 februari /
16 & 30 maart / 1 3 S 27 april / 18 mei / 1 8 15 & 29 |um
kost ƒ 2,50 als je lid bent, ƒ 3,50 als je geen lid bent

disco voor 7- tot 10-jarigen op vrijdag van 19.00 tot 21.00
kost ƒ2,50 als je lid bent, ƒ 3,50 als je geen lid bent
The Swing is er op 19 januari / 2 & 16 februari / 2 & 23 maart /
6 8 20 april /11 & 25 mei / 8 8 22 juni

O Al

OP 16 FEBRUARI
THE SWING

Feestdagen Ftustratie Festival

OP 2E KERSTDAG VAN 13 CO TOT 1900 UUR
Even bijkomen van al die gezelligheid
film / muziek / cola voor |ongeren vanaf 15 jaar
(kostwemigof niets '!)
3XF wordt geregeld door jongerenpanel zandvoort & jongerenprogramma
zfm radio S aktiviteitencentrum

DINSDAGAVOND JONGERENAVOND
Er zijn veel dingen die jullie willen en die wij niet hebben
zoals een crossbaan en een eigen plek
en wat we wel hebben wordt op dinsdagavond niet gebruikt
zoals de disco-installatie, de filrnprojector, de keuken
dat is wat wij voor nu kunnen bieden - zeg het maar! 11
iedere dinsdag is het van jullie
vanaf 17.00 uur als je wilt kokenSeten
vanaf 19 00 uur om te kletsen, film, muziek

NON-STOP VOOR ƒ7,50
VRIJWILLIGERS

INSCHRIJVEN

Voor onze activiteiten zijn er altijd handen tekort met name voor het
jongerenwerk, de disco's op vrijdag, de dinsdagavonden en de vakantieactiviteiten is er genoeg niooi werk te doen.
Heb je goede herinneringen aan je eigen tijd m 't Stekkie ?
Kom dan eens kijken of je nieuwe herinneringen kunt maken !
Heb ]e eigen ideeën voor activiteiten ? kom eens praten !
Vraag naar Sibbe Hofstede of Han van Leeuwen

Voor de meeste activiteiten is het nodig om in te schrijven.
Formulieren hiervoor liggen onder meer bij de Openbare Bibliotheek,
het Welzijnscentrum en Huis in de Duinen
Je kunt ook gewoon bij ons langskomen; de bus stopt voor de deur.

AKTIVITEITENCENTRUM ZANDVOORT
Celsiusstraat 190/2041 TR ZANDVOORT / tel. 023 - 5717113

'N BAND
Speel je m 'n band of wil je 'n band beginnen
dan houden we het podium voor je vrij
als voorprogramma voor de AKZA 11-15 voorstelling
of een keer m 't weekend met je vrienden m 't Stekkie
en zoek je oefenruimte ? wij ook ! laten we samen gaan zoeken !

TIMMERCLUB VOOR MEISJES EN JONGENS
op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.30
m hettimmerlokaal van de Gertenbachschool
de eerste serie begint op 10 januari en loopt tot 21 maart
de tweedesene begint op 28 maart en loopt tot 13 juni
een serie van 10 lessen kost ƒ115,TEKENEN EN SCHILDEREN VOOR JONGENS EN MEISJES
op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30
bij ons in het Aktiviteitencentrum
begint op 10 januari en loopt tot 11 april
de serie van 13 lessen kost ƒ 87,50
VAKANTIE
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen disco's en cursussen. Wel is er voor
jullie altijd wat te doen in het Aktiviteitencentrum. Op school krijg je een
folder met alle informatie.

TONEEL&MUZIEK
AKZA 11-15 begint weer, vanaf 22 januari iedere week
op maandag 2 uur toneel en zangen op donderdag 1 uur dans
jammer, er is geen plaats meer, maar als je handig bent
kun je straks meehelpen met decor&lichtSgeluid

HARRY POTTER SPECIAL

voor de vrienden van Zweinestein

AKTIVITEITENCENTRUM ZANDVOORT
CELSIUSSTRAAT 190 72041 TR ZAND VOORT/TEL 023-5717113

Wij maken voor de winter geen nieuw programmaboekje; alles staat in deze advertentie; het is een dure advertentie maar nog altijd veel goedkoper
dan 8 500 programmaboekjes huis aan huis verspreiden in Zandvoort en Bentveld

KNIP

UIT

! NIEUW !!! DE VOORLEESJUF

op maandag van 1/2 4 tot 4
duimzuigers en haardraaiers, griezelgenieters en lachebekjes
kruip lekker rond de voprleesstoei en luister naar mooie verhalen
de voorleesjuf van de bibliotheek begint op maandag 9 januari
het voorlezen kost niets; het luisteren ook niet
pappa's 8 mamma's mogen erbij, maar alleen als ze heel stil zijn.

oen
Elke week kans op l
nsor Loterij!
bij de
Als deelnemer aan de
Nederlandse Sponsor Loterij
maakt u iedere maand in
de trekking kans op prijzen
van 100.000 gulden tot
10 gulden. Daar hoeft u niets
voor te doen: alle prijzen
worden automatisch op uw
rekening overgemaakt.

Want naast de megaprijs van
l miljoen gulden kunt u ook
prachtige prijzen winnen in
het belspel. Als u i l bingogetallen goed heeft kunt u
met 0909-0077 (99 cpm)
bellen. Zo maakt u kans
uitgenodigd te worden in
de studio, waar u een geheel
verzorgde reis kunt winnen!
Dus vul de bon in en speel
mee!

Bovendien maakt u in de
MiljoenenBingo van de
Sponsor Loterij elke week
Iet Bijman
kans op prijzen tot maar
liefst l miljoen gulden!
Nederlandse Sponsor Loterij
Want elke donderdag presenteert Martijn Krabbé dit
grootste Bingospel ter
wereld in het TVprogramma
Kiezen of Delen, op RTL 4
om 21.00 uur. Maak uw
Bingokaart vol en win! Geen
volle Bingokaart? Toch prijs!

GOUDEN
GELUKS

Johan Cruijff
Ambassadeur Nederlandse Sponsor Loterij

ƒ22.500,-

Voor meer informatie:
Bezoek onze website:
Ledenservice:
Clubs en Verenigingen:
Beneficiëntenlijn:
NOS Teletekst:
RTL TEXT:
De uitslagenlijn:

29.01,13-003
in Roosendaal

www.sponsorloterij.nl
0900 - 300 1400 (35 cpm)
beneficienten@sponsorloterij.nl

020 - 677 68 80
pag.

Feestprijs voor elke
deelnemer
inét 29.01.13:

550/551

pag. 883
0909-0044 (95 cpm)

ƒ1000,-
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Getal 15 t/m 22
Als u met het 15e getal uw
kaart volmaakt, wint u
l MILJOEN!
33 EEN MILJOEN GULDEN
12

f 5OO.OOO,-

29

ƒ 4OO.OOO,-

22

ƒ 3OO.OOO,-

21

ƒ 2OO.OOO,-

44

ƒ 1OO.OOO,-

34

ƒ 5O.OOO,-

08

ƒ 25.OOO,-

Met 0etal 23 t/m 34 (van
links naar rechts) een volle
Bingokaart? U wint prijzen

van/10.000,-tot ƒ 5,18 39 30 03 02 13
15 17 24 31 05 10

KIEZEN
OF DELEN
Kijk 21 december
RTL(4 21.00 uur,
bel 0909-0072 <*><***>
en win:

•Tefal
Steengrill
&
Gourmet set
DE WINNAARS VAN NOVEMBER
Not.ms Van Os m
.\insiuicl.ini liLvli cli'
IK'kkinm.mcli.' Spomoi
loiciij v.in nou-mlx-r
2 0 0 0 \ T I l i c h t Op uu irkcnmu-.ilschnli si.i.it uw lotnumniL'! \rrmfkl Mic'i.i.m
k u n t u /icn <>l u lol de
winnaars tx'hooii Alk'
prii/c-n \\oidi-n awom.i
nsch op u\\ rckcMimi;
ijc'slou De loten) is qoecl<4ekellld dool de
Sualseuetans \ a n l u s l i ' i e
ondel lll I O 730 00<Ui8.!9
cl cl l'J/12 1997
/et Inuk'ii voorbehouden

DE WINNENDE
LOTNUMMERS
29.01.13-003
ƒ 22.500,29.01.13 ƒ1.000,18.06 71

15.02.28
17.05.95
14.24.11
07.05.62
23.01.87
26.10.56
23.09.91
16 03.94

500,250,125,100,100,-

25,50,25,10,-

EmmaTV
De komende Kerstdagen verrassen Joop van den Ende
Producties, de TROS en de
Nederlandse Sponsor Loterij
een groot aantal verpleegkundigen in heel Nederland
met een welverdiend presentje
van de Stichting Het Nationale
Kerstkado!

zonnetje mogen zetten.
Het is de bedoeling van de
Sponsor Loterij dat we elk jaar
een andere groep mensen in het
zonnetje zetten. Vooral die mensen
die zich inzetten voor het welzijn
van anderen.

Speel mee!
Naast welzijn stimuleert de
Sponsor Loterij ook goede doelen
in de takken van sport en cultuur.
Want de Sponsor Loterij is het
aardigste gokje van Nederland.
Dus vul de bon in en speel mee!

In het zonnetje
Deze unieke actie richt zich op
verpleegkundigen die werken
in de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie), in de gehandicaptenzorg en in de ziekenhuiszorg. Juist rond deze tijd zijn
zij het, die we wel eens in het

Piet Romer, Ambassadeur
Nederlandse Sponsor Loterij

:0i|§^|;\fj:
L»'' J3l, ik wil kans maken op alle prijzen m de maandelijkse trekking van de Sponsor Loterij plus tienduizenden pi ijzen in
de wekelijkse MiljoenenBingo Daarom bestel ik
3 loten a ƒ 10,-

2 loten a ƒ 10,-

l lot a ƒ 10,-

, i

NEDERLANDSE

^ mQ,üvrüV'
"ar

itf0**^* *"S** TT"* Tï"^& U"

Bepaal uw eigen lotnummer:
Lot l
Lot 2
Lot 3

D de heer
Naam

II UI •
II ' | ;
1 '
D mevrouw

Xj X i X

xjxjx
Xi X ; X

Bij elk lot
voegt de
Sponsor
Loterij de
drie laatste
cijfers toe.

WWW.SPONSORLOTERIJ.NL

(post)banknummer:
bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- tel:

Bon opsturen (zonder postzegel)
naar:

Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875,
1100 VG Amsterdam

geboortedatum:
(dag-maand-j aar)
Datum:

Ik machtig do Sponsor Loterij hierbij tot
wccleropxeg.üing om per lotnummer de inleg
van f 10,- voor elke trekking (13 keer per jaar)
van bovenstaande rekening af te ichrijven.

Handtekening:
Adres:
Postcode.
150.00.12
Plaats:

De loterij is goccljjckeurd dooi' de Staatssecretaris
van Justitie onder nummer 1..0. 730/0002/829
d.d. 19/12/1997 Deelname houdi in aanvaarding
van het reulement. op aanvr.un; vei-krijglxiar.
tel. 0900-300 1400 (35 cpm)

Willeke Alberti
Ambassadrice Nederlandse Sponsor Loterij

De gezamelijke actie Emma TV van
de Nederlandse Sponsor Loterij
met de Amsterdamse uitgeverij
Parool/Weekmedia heeft maar liefst
27.500 gulden opgebracht voor het
Emma Kinderziekenhuis AMC.
In dit ziekenhuis worden wekelijks
TV programma's gemaakt door en
voor kinderen die daar verblijven.
Alleen dankzij giften kan de kleine
studio in het AMC door gaan met dit
prachtige project. Want de aanschaf
en vervanging van de nodige apparatuur kost bergen geld. Daar biedt
de Sponsor Loterij graag de helpende
hand. Want het draait bij de Sponsor
Loterij juist om goede doelen in
Nederland op het gebied van welzijn,
sport en cultuur. Sponsor mee! Voor
slechts 10 gulden per lot per maand,
steunt u vele clubs, stichtingen en
verenigingen in Nederland, die uw
steun hard nodig hebben. Alvast
hartelijk dank voor uw deelname!

Weekmedia 17
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Vraag en aanbod

MICRO'S

GEZOCHT: emaillen reclameborden met afbeeld. Ik betaal
±/500 of meer. 0499-574191.

Muziek en
-instrumenten

Kunst en antiek

PIANO SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste half jaar
een goede piano huren.
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Veilling gebouw Amstelveen
heden INBRENG voor veiling
29 en 30 jan. Spinnerij 33,
Amstelveen 020-6473004.

GOED BEKEKEN.

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.

Reparatie en
onderhoud

Micro-advertenties kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten, eventueel mei
bedrijfslogo/vignet.

Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

Plaatsing is mogelijk in de volgende editiecombinaties:

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad.
F 0,57 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

Ed. 1 t/m 10:
6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en Buitenveldertse Courant.
F 4,29 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

f en pruik als het
nodig is!

SCHUITENGAT 1A ZANDVOORT

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.
Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave.
Tel.
5719800 na 19.00 uur.

* aparte
* bezoek aan
pasruimte
huis of in
* ruime
het
sortering in
ziekenhuis
haarwerken * ziekenfondsen pruiken
leverancier

Ed. 1 t/m 17:

Financieringen

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

Editie 1 t/m 1 O + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad.
F 6,60 per millimeter. Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Autoverzekering

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant en de Ronde Vener.
F 1,98 per millimeter. Sluitingstijd: dinsdag 10.00 uur.

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten.
* Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één bewijsnummer verstuurd. Hiervoor wordt
f 6,50 in rekening gebracht.

VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023-5714534.

Woninginrichting
Te koop, wegens omst., totale
huisraad. Banken, kasten,
tafels e.d. Tel. 06-28654085.

Alle prijzen excl. 1 7,5 % BTW.

Hoekappartement zeezijde met zonneterras gelegen op de parterre, in centrum dorp en direkt aan
boulevard, nabij winkels en openbaar vervoer.
Ind.: Entree, woonkamer met open keuken, slaapkamer, badkamer met ligbad en mogelijkheid tot
douchen, toilet en wastafel; garderobekamer met
kastenpartij en wasmachine aansluiting.
Alg.: ' Keuken en badkamer voorzien van plavuizen vloer
• Zonwerend dubbele beglazing
* Maandelijkse bijdrage ƒ 426,-* Eventueel te koop in kombinatie met garage
• Aanvaarding in overleg

Haarmode

Ook gespecialiseerd in
heren(mqat}werken

Royale moderne bovenwoning met twee balkons
en zeer ruime woonkamer. De woning is recentelijk geheel gerenoveerd en dus zo te betrekken.
jnd.: Entree en trap naar eerste etage, ruime hal
met bergruimte met wasmachine-aansluiting en
c.v. installatie, ruime lichte woonkamer met open
haard en toegang tot beide balkons. L-vormige
semi open keuken, slaapkamer met vaste kast,
toilet met fonteintje, hopfdslaapkamer met toegang tot badkamer met ligbad en wastafel.
Alg.: - Moderne woning met nieuwe parketvloer
- De gehele bovenwoning is voorzien van
kunststof kozijnen en isolatieglas
- Gevel opnieuw opgetrokken
- Voor meer informatie zie:
www.HollandResidence.nl

plezierige
feestdagen en
een voorspoedig 2001
^^

VRAAGPRIJS ƒ 389.000,- k.k.
In euro ca. 176.520,- k.k.

Heemitdeslraal 1B\ /
b.h. Hoofddorpplein, \ƒ
Amsterdam.

v V i " .t,

Tel. 0204157107

^.v. IB^ - v-vv

U kunt de advertentietekst telefonisch of per fax opgeven;

Tel:
Fax:

VANSPEIJKSTRAAT19A ZANDVOORT

wensen u

VRAAGPRIJS ƒ 350.000,- k.k.
In euro ca. 158.823,--k.k.
GARAGE ƒ 50.000,» k.k.
In euro ca. 22.689,-k.k.

CHARLOTTE'S

ü'M

Directie en
medewerkers
van Van der
Heijden
Makelaardij
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Personeel gevraagd

020-5626271
020-665 63 21

Administratief/kantoorpersoneel

(Bezorgklachten tel. 023-571 71 66)
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156,1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer}

De-Zandvöortsé makelaar dlie staat als éeï
KERKSTRAAT 21
ZANDVOORT

of afgeven bij:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.

vrije Universiteit

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week.

amsterdam

medewerker onderwijsbureau, onderwijslogistiek
v/m, voor 0,6 deel van de werktijd

Uitgaan

De Faculteit der Economische Wetenschappen en EconomeGEZIEN OP T. V.?
Italiaans rest. Villa Borghese trie verzorgt de opleidingen: Economie, Econometrie en OpeKom ook naar het
Live muziek in 't weekend
rationele Research en Bedrijfswetenschappen. Binnen deze
Gezellige Restaurant
Telnr. 0294-293177
faculteit zorgt het Onderwijsbureau zowel voor het ontwikkelen,
vormgeven van de onderwijsprogramma's als voor de studieGAZIANTEP
Kerkstraat lOa Zandvoort
begeleiding; de internationale studentenuitwisseling en de
Ceintuurbaan 206
Telefoon 023-571 9498
tentamen- en examenorganisatie en verwerking. Dit bureau
Tel. 020-7719094
zoekt een collega voor de logistieke onderwijszaken. Het
C
ri
t '
°7
A
.-*
betreft een afwisselende functie met een eigen verantwoordeGeniet
van
Kantonees
eten
bij
bruiloften, recepties, persolijkheid en veelvuldig contact met de docenten.
TAI
WAN,
Maasstraat
102,
neelsfeesten,
verjaardagsAmsterdam,
tel.
020-6719221.
feestjes,
catering.
023TAKEN: uw taken bestaan uit het zelfstandig inroosteren van
5715619; 06-54616812.
Koh-l-Noor, Indian Restaurant de onderwijsactiviteiten. Dit vereist een goed inzicht in de opbouw van de curricula, de werktijden en de wensen van de
J. v. Dam: cijfer 8 1/2
Divan Turkse Specialiteiten
docenten, de werkvormen en de omvang van de onderwijsTel. 020-6233133.
Grill Restaurant
groepen.
Elandsgracht 14
Grieks eetcafé l Kriti
Het is de bedoeling dat u deze gegevens met behulp van een
Tel. 020 - 6268239
zingen, dansen en borden
! geautomatiseerd programma verwerkt tot de conceptroosters
Tel. 020-6641445
van de opleidingen. U bespreekt de conceptroosters met de
SARAY TURKS Restaurant
docenten en verwerkt waar mogelijk hun op- en aanmerkingen.
Gerard Doustraat 33
Kroatisch restaurant Split
Na het vaststellen van de definitieve roosters vraagt u de beTel. 020-6719216.
In weekend levende muziek nodigde onderwijsruimten aan. Naast de collegeroosters stelt u
Op. tijd. 17.00 -24.00 u.
Tel. 020-6624643
ook de tentamenroosters op en ondersteunt u het hoofd van
het Onderwijsbureau waar nodig.
Minar-e-pakistan
Ind. Eethuisje Waroeng
Rijnstraat 55
Semarang, Gr. Geusplein 15,
FUNCTIE-EISEN: wij zoeken een collega op hbo-opleiding, die
Tel. 020 - 6739259
tel. 020-6134911
er plezier in heeft om op zelfstandige wijze de logistiek van het
Open 17.00 - 23.00 uur.
onderwijsproces te plannen. Een flexibele houding, nauwkeuriKOERDISTAN
ge werkinstelling en goede contactuele eigenschappen zijn
belangrijke voorwaarden voor de vervulling van deze functie.
EEN FEESTJE?
tel. 020-6761995
Tot slot heeft u ervaring met en een goede kennis van: tekstVoor familie & bedrijven
di. t/m vr. open 17.00-00.00 u.
verwerking, spreadsheets en database-programma's. Ervaring
met logistieke werkzaamheden is een pre.
Al 12'/2Jr dansen/ontmoeten
In het gezellige Restaurant
v. singles va. 30+ donderdags
"De Pannenkoek Farm"
BIJZONDERHEDEN: de arbeidsovereenkomst wordt aangeDe Ossestal, Osdorperban 88
Kerkstraat 10a Zandvoort
gaan voor een periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid
Osdorp v.a.20 u. Vrij parkeren!
Telefoon 023-571 9498
volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werktijden worden in overleg vastgesteld.
BAMBOO BAR
Gezellige kerstmarkt in de
Lange Leidsedwarsstr. 64,
Hannie Schaftschool op don- SALARIS: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal
1017 NM A'dam 020-6243993 derdag 14 dec. van 16 tot 20 ƒ5.445 bruto per maand (salarisschaal 8) bij volledige werktijd.
Assyrisch eetcafé Eufraat
welkom.
INFORMATIE: nadere informatie wordt gaarne verstrekt door
Ass. Babylonisch eetcafé
het hoofd van het Onderwijsbureau, de heer drs. T.J. Terlouw,
Tel. 020-6720579
tel. 020-4446117.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacatuLittle Thai Prince
renummer 2701.2000398 linksboven op brief en envelop, binAuthentiek Thais eten
nen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te
Tel. 020-4279645
ENGELS voor beginners + richten aan de Vrije Universiteit, mevrouw drs. J.G. Westra,
halfgevorderden, ƒ6,p.u. directeur bedrijfsvoering, Faculteit der Economische WetenLOCANTA CEREN
Turks+Koerdisch restaurant.. Begin: 8, 9 +1 1 jan. Ook privé- schappen en Econometrie, De Boelelaan 1105, kamer 2A-15,
les. Progress: 020-4124800.
Tel. 020-6733524.
1081 HV Amsterdam.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op
Vakopleding
Nagelstyling
en
Nepalees en Tibetaans Rest.
prijs gesteld.
Permanente Make-up
Sherpa, K. Leidsedwarsstr. 58
Vista
Studio,
020-6201914
Deze tijd vraagt om een Vrije Universiteit.
Amsterdam 020-6239495.

Evenementen

Specialiteitenrestaurant met dubb. bovenwoning.
Restaurant ca. 70 m'. Aantal zitplaatsen ca. 45.
Dubb. toiletgroep, ruime keuken met koelcellen.
Separaat verkooppunt Kosterstraat met koeltoonbank, keuken, bakoven en afzuiginstallatie.
Indeling bovenwonino:
1 e etage: overloop m. garderobekast, wqonkam.
m. open haard, eetkam., mod. keuk. incl. inbouwapp. en deur naar zonneterras, slaapkam.
2e etage: overloop m. bergkast, twee slaapkam.
m. balkon, badkam. m. douche en wastafel.
Alg:

* Voor meer informatie zie ook:
www.HollandResidence.nl

VRAAGPRIJS ƒ 1.200.000,- k.k.

HALTESTRAAT 26 EN KANAALWEG 3-5
ZANDVOORT
Specialiteiten restaurant met groot terras en drie j
appartementen in centrum
Ind. Restaurant: entree, restaurant met bar en be- l
drijfskeuken, spoelkeuken, twee dubbele toiletgroepen, opslag, drie koelcellen voor vlees, vis en
groenten. Vrijstaand stenen gebouw met vriescel
annex was/droogruimte.
r etage: kleedruimte. Bovenwoning: Gang, toilet,
berging, woonkamer, drie slaapkamers, ruime l
badkamer met douche, keuken, ruim zonneterras.
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KANAALWEG 3 en 5 twee woningen
Ind. beide woningen: Gemeenschappelijke en- l
tree, woonkamer met open keuken, badkamer |
met douche en toilet. 1' etage: ruime slaapkamer.
HUUR ƒ 15.000,- per maand
in euro ca. 6.806,70 per maand
Overname: goodwill en inventaris ƒ 1.400.000,-

In euro ca. 544.536,- k.k.
incl. goodwill en inventaris

f l *vX* " 1 i
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JAN STEENSTRAAT 16 EN 16A
ZANDVOORT
De halfvrijstaande woning met tuin voor en achter
met vaste barbecue, alsmede een vrijstaand stenen schuur en afzonderlijke bovenwoning met balkon en eigen toegang.
Ind.: Vestibule, gang met garderobe en deur naar
kelder op stahoogte, toilet/douche/fonteihtje,
woonkamer met open haard, ruime slaapkamer l
(voorheen 2), keuken, schuur met wasmachine
aansluiting, kraan aan buitengevel. Bovenwoning:
overloop, woonkamer, zijkamer, slaapkamer, keuken met balkon, badkamer met douche en toilet.

NASSAUPLEIN 10 ZANDVOORT
Op zeer gewilde locatie, aan rustig plein en op
loopafstand van centrum, winkels en strand ligt
deze gezellige bovenwoning met drie slaapkamers.
Ind.: Entree, ruime hal/berging met meterkast en
c.v. opstelling, etage: kleine slaapkamer, keuken
met inbouwapparatuur, ruime slaapkamer met
openslaande deuren naar balkon, badkamer met
ligbad en wastafel, ruime slaapkamer, toilet met
fonteintje, woonkamer met openslaande deuren
naar balkon.

Alg.: Pand voorzien van c.v.-gas, separate ketel
voor de parterre en voor de bovenwoning.

Alg.: " Gelegen aan gezellig auto-luw plein
* Aanvaarding in overleg

VRAAGPRIJS ƒ 625.000,- k.k.
In euro ca. 283.612,50

VRAAGPRIJS ƒ 439.000,- k.k.
in euro ca. 199.210,- k.k.

Opleidingen en
cursussen

Vamos-a-ver Spaans rest.
authentieke Spaanse keuken
Tel.020-6736992 fax 6334122

Lichaamsverzorging

HET
MUZIEKTHEATER

Café-restaurant Paauwe
De mosselspecialist voor res.
Tel. 020-6131376.

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

(Para)medisch personeel
In een hecht team de echografie
ondersteunen.

Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook Het Muziektheater met als bespelers De Nederlandse Opera,
zonnebank. Tel. 023-5714092 Het Nationale Ballet en Gastprogrammering zoekt voor de voor
de Centrale Afdeling Financiën een
MOUSAKA EXPRESS
PERMANENTE MAKE-UP
Bezorging Catering Service
professioneel én betaalbaar!
Op de afdeling radiologie wordt gewerkt met moderne radiolo020-6757000.
Vista Studio. 020-6201914.
gische technieken, zoals MR, CT, DSA, echografie, mammografie met stereoactie en interventieradiologie. De echografie
wordt verricht door radiologen op vijf echokamers en op de
(0,6 fte)
verschillende verpleegafdelingen en de OK. Wij zoeken een
(dokters)assistente ter ondersteuning van de echografie. Je
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:
* het verzorgen van de crediteurenadministratie van Het Nati- belangrijkste taken zijn het voorbereiden van echografische
onderzoeken en echogeleide puncties en het ondersteunen
onale Ballet;
* het coderen en boeken van de overige dagboeken van Het van de radiologen bij de uitvoering ervan. Tevens begeleid en
informeer je patiënten en zorg je voor een correcte afhandeling
Nationale Ballet;
(ook
administratief) van het onderzoek. Wij zoeken een dok* het verrichten van enige balanscontroles.
tersassistente met interesse voor echografie. Je kunt werken
met moderne computers en echo-apparatuur, zoniet dan word
Wij verwachten van de kandidaat:
je daarvoor ingewerkt. Verder vind je het vanzelfsprekend om
* een MAVO/HAVO-opleiding;
praktijkdiploma boekhouden,
optimale service te verlenen aan patiënten en aanvragers.
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT ** het
Je bent oplossingsgericht en werkt graag in een klein, hecht
enige relevante ervaring;
pocket combi latex
team. Het is een fulltime functie (36 uur) maar parttime werken
* de vaardigheid om in teamverband te werken.
damast latex 16 cm
(minimaal 24 uur) is mogelijk.
160,-M80.- 295,- ;.339.-.""4JS,-':.l Het salaris bij indiensttreding bedraagt minimaal ƒ1763 en Voor meer informatie: de heer P. Derriks, hoofd paramedische
:
'• 165,- ,190,- 309,- 359,-' 435,sectie, of mevrouw M. Janssens, hoofd werkeenheid, telefoon
maximaal ƒ2642 bruto per maand.
'175,-. 200,- 319,- •; 379,- 445,(020) 444 28 63.
185,- 215,- 319,- - 399,-i'465,-:
Verdere informatie kunt u op 14 december na 13.30 uur inwin'•: 225,-: 225,- 399,- 539,r 545,nen bij het hoofd van de afdeling, de heer Fred Spaans Je schriftelijke sollicitatie met cv stuur of mail je binnen twee
245,- 290,- 429,- 539,- 605,weken naar Carla Noom. Graag met vermelding van vacatu(telefoon 020 - 551 8366).
265,- 300,- 459,- 579,-- 645,- ;
renummer 2000.296 op brief en envelop of als onderwerp van
270,- 315,- 489,-; 599.T. 665,:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 19 december 2000 richten je e-mail.
305,- 345,- 549,-' 679,- 765,-'
aan Het Muziektheater, afdeling Personeel & Organisatie,
: 350,-',3BO,- :599.-.„>.:,749.- :875,VU medisch centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
Waterlooplein 22, 1011 PG te Amsterdam.
V390,- '425,- 679,- 799,- 985,E-mail: c.noom@azvu.nl Voor meer informatie: vwwv.vumc.nl

Assistent radiologie

medewerker Financiële
administratie (m/v)

FABRIEKSWINKELS
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SPECIALE MATEN MAX. 5 WERKDAGEN LEVERTIJD
POLTETHERMATRASSeaS
;
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:
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Papaverweg 17
Posllesweg87Insullndeweg 509
VanWoustraat96
Compressorstraat 23

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Zuid
Amsterdam-Noord

i,';':,:'•'

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 020-4703049
Tel. 020-6331329

Van Woustraat donderdag koopavond
'ivïlsV''' ;•'••' • • • '
www.pmk.nl

;,: v

JCEER
- 'tiïfe alsjeblieft
voorzichtig met uuur
De Nederlandse Brandwonden Stichting
organiseert campagnes om

j.

brandwonden te voorkomen,
,. verbetert de behandeling van

fcranduiondpatiënten, doet
wetenschappelijk onderzoek, beheert
de Nationale Huidbank en werkt
nauw samen met de drie brandurandencentra in Nederland.
Nadere informatie: (0251) 27 55 55
Postbanferekening 20.21.22 o/

Bankrekening 70.70.70.643
tn.u. Nederlandse
Brandwonden Stichting te Beverwijk

Algemeen

Facilitair bedrijf in A'dam, gespec. in verhuur van professionele lichtapp. zkt met spoed
VERHUURMEDEWERKERS,
liefst met rijbew. en woonachtig in A'dam of omgeving.
Reacties graag naar Singelfilm Amsterdam: 020-6927878
Leuke BIJVERDIENSTEN, tot
ƒ315 p/dag! De Bijbanenlijn
0900-520.5201(1,5 gpm) of
. postb. 4016, 3006 AA R'dam

Test nieuwe PRODUCTEN
en verdien tot ƒ245,- p./dag!
Bel 0900-203 2030 (1,5 gpm)
of pb. 4016, 3006 AA R'dam

Oppas en au-pair
AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
bel voor info: 0297-522044.

NEDERLANDSE

BRANDWONDEN
STICHTING
VU '^medisch centrum

VU medisch centrum. Kom verder.
Hel VU medisch centrum is de nieuwe naam voor hel VU ziekenhuis
en de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit samen.

Gcm. Zandvoorl
Swalucstraat 2
2042 KBZandvoort
TEKST: Afd. Archief
bcz. wijk 2042/7

Nieuwsblad
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„Ineens stapt Aaron
Winter uit zijn
Porsche." In zijn
bijbaan maakt Sander
Hoogendijk (16) wat
mee.

Los nummer 2,10 gulden

Riche mag
paviljoen
weer openen
Gevarenzones Zandvoortse kust
de komende eeuw

Groot deel kust
in gevarenzone
ZANDVOORT - Uit berekeningen van onderzoeksbureau Alkyon blijkt dat grote
delen van de Zandvoortse
kust beschermd moeten
worden tegen de klimaatsverandering in de komende
honderd jaar.
Tien hectare bebouwd gebied aan de Zandvoortse kust
komt in de gevarenzone van
'stormen met eenjaarkans van
één op tienduizend' te liggen
(rood op bovenstaand kaartje). 60 procent daarvan komt
zelfs in de zone van 'stormen
met een jaarkans van één op
vijfhonderd' te liggen (groen
op kaartje).
zie ook pagina 3

Start tweede fase
iiumitiemmüng

Strandpaviljoen Riche is één
van de ernstig gedupeerde bedrijven door de munitie-opruimingsactie. Zeven maanden is
het restaurant dicht geweest.
Dat is het restaurant goed aan
te zien: „Het heeft een enorme
impact gehad op het pand.
Ruiten zijn stuk, het dak is
voor een deel beschadigd. Normaal gesproken hebben we
twee man technische dienst
rondlopen die het pand en de
omgeving strak houden," aldus Valkenburg.

Pagina 3

Hoewel de gemeente voor
haar gevoel een belangrijke belofte inlost, omdat zij aan het
begin van de opruimingsactie
had beloofd de sluiting zo kort
mogelijk te houden, is Valkenburg minder positief over de
gemeente: „Ik heb al die tijd
niets van ze gehoord terwijl ik
hier enorme schade loop te lijden."

Makkelijke
zege voor
handballers
Sport

lid Fred Paap: „Ik ben blij dat
het grondgebied van Riche is
vrijgegeven. Het is allemaal al
triest genoeg wat hier is gebeurd. Maar wij erkennen geen
schade. Wij huren het strand
van het Rijk; zij zijn eigenaar.
Waarschijnlijk moet Valkenburg naar Domeinen gaan. De
gemeente kan hij niet aansprakelijk stellen. Wel voert de gemeente jurisdictie maar daar
moeten de juristen zich maar
over buigen."

Explosief
jaar in
Zandvoort
pagina 13

Deze week:

Echt zicht op de opgelopen
schade heeft Valkenburg niet:
„Ik begin met een lege agenda.
Tussentijds kon ik geen partijen aannemen omdat mij werd
verteld dat het misschien wel
april 2001 kon worden. Verder
loop ik ook in de toekomst nog Riche ligt er verwaarloosd bij. Er moet nog veel gebeuren voordat de deuren weer open kunnen
schade op. Riche heeft toch
een negatief imago opgebouwd door die bommen."

Valkenburg zit echter niet
stil: „Inmiddels ben ik druk bezig met het voorbereiden van
een aantal processen. Ik laat
het hierbij natuurlijk niet zitten. Zij verhuren mij dit grondgebied dus dan stel ik ze ook
aansprakelijk voor de schade."

Uw krant
niet
ontvangen?

NVM

.UAKELAAR

*KLINGEN

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

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12

22 pagina's
'SS

Foto Karin Schut

ZANDVOORT - Ten onrechte is de gemeente er van
uit gegaan, dat Ad Rampen
en zijn actiecomité Aanpassing Parkeerbeleid Zandvoort (APZ) geen bezwaar
konden indienen tegen het
genomen aanwijzingsbesluit
voor de nieuwe parkeerregels. Dit heeft de bestuursrechter mevrouw M. Smit in
Haarlem vrijdag besloten.
Het college van B en W moet
zich nu over de bezwaarschriften van APZ buigen.
Het
aanwijzingsbesluit
wordt tot zes weken na de
beslissing op het bezwaar geschorst.
De gemeente, die op alle
fronten overtuigd was van haar
correct procedureel handelen,
moet met deze uitspraak een
pas op de plaats maken. GeFilosofie in praktijk l
Kijk in deze. krant. '...•

meentewoordvoerder Ton van
Heemst: „Je moet het zien als
een trein die is vertrokken en
zeker haar eindbestemming
gaat bereiken. Maar door de
uitspraak van de rechter heeft
de trein wat vertraging opgelopen. De vertrek- en aankomst-

besluit van augustus, geeft de
gemeente precies aan in welke
wijken het parkeerbeleid ingevoerd gaat worden en de verordeningen die daarop van toepassing zijn. De gemeente was
in de veronderstelling dat dit
besluit zozeer is verweven met

Dit is het laatste Zandyoorts Nieuwsblad van dit
jaar.

College moet zich van rechter
eerst over bezwaarschrift buigen
tabellen zijn wat in de war gestuurd. In plaats van december komt de trein vermoedelijk
rond februari aan."
Als het aan Ad Rampen ligt,
krijgt de trein een compleet
andere bestemming. „We hopen nog steeds dat de rechter
het parkeerbeleid stillegt, zodat in overleg tussen gemeente
en belanghebbenden een totaal nieuw parkeerplan ontwikkeld kan worden. Maar in
eerste instantie zijn wü, en met
name de ondernemers, blij met
de uitspraak van de rechter."
In het genomen aanwijzings-

de verordeningen die algemeen bindende voorschriften
zijn, dat hiertegen geen bezwaar kon worden ingediend.
De rechter is echter van oordeel dat er sprake is van een
besluit van algemene strekking waartegen een bezwaar
niet uitgesloten is.
De rechter heeft de gemeente nu opdracht gegeven inhoudelijk te kijken naar de bezwaren van Ad Rampen en zijn actiecomité ten aanzien van het
aanwijzingsbesluit. De rechter
heeft het aanwijzingsbesluit
geschorst tot zes weken na de

W i ka Autoglas

2E KERSTDAG OPEN

Euro-kentekenplaten
30,- per set. (exci. BTW)

: :M'E u B E LSTA;D • ; •
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

EiGEN PARKEERGARAGE
OVERTOOM 557 AMSTERDAM
TEL. 020-6184733 . .

Hiermee is de rechter APZ
niet op alle vlakken tegemoet
gekomen. Het Masterplan valt
namelijk onder het begrip beleidsregel en tegen een beleidsregel kan geen beroep dan
wel bezwaar worden ingediend. Over de Parkeerverordening en de Verordening Parkeerbelasting 2000 oordeelt de
rechter dat deze verordeningen algemeen verbindende
voorschriften zijn. Ook hiertegen kun je niet in beroep gaan.
Deze week maakt burgemeester Van der Heijden bekend wat de uitspraak van de
rechter precies voor gevolgen
heeft voor het algehele parkeerbeleid.

'Niemand wil natuurlijk zo'ntoestand in zijn eigen huis'
boom, versierd met gouden
ballen en slingers, kon (voordat er iets kapot ging) draaien. Over de vloer kruipt de
kerstbaby, roepend om zijn
'mummy and daddf voordat
ze op haar kin valt en in een
hartverscheurend gehuil overgaat.

'N

A SINTERKLAAS
haal ik al mijn spul uit
de kast. Iedereen
vindt het geweldig, bij rruj
thuis. Niemand wil natuurlijk
zo'n toestand in zijn eigen
huis." Lien van Driel, geheel in
stijl gekleed in het rood en wit,
spaart al van kinds af aan alles
wat met Kerst te maken heeft,
„als het maar geluid maakt."
Inmiddels heeft Lien alle
kerstmannen, carrousels en
andere attributen in haar appartement aan Witteveld aangezet. Een circus van geluid en
licht verspreidt zich door de
kamer.

Lien van Driel temidden van haar luidruchtige verzameling kerstattributen: „Als het maar geluid
maakt"
Foto Karin Schut

schommelstoel te laten prahuis. „Dan gaan we lekker borten, begint de kanariepiet in relen en eten en natuurlijk de
'kerstshow', zeg ik maar." Lien
zijn kooitje aan het plafond
een vrolijk deuntje te fluiten. heeft nog geen klachten gekre„Maar die hangt er het hele
gen van mensen die gek werjaar door!"
den van het geluid. „Dan
Op kerstavond komt de hele schenk ik ze gewoon nog een
Als Lien in haar handen
Nel Kerkinan klapt om de kerstoma in haar familie altijd bijeen in Liens
extra borreltje in, horen ze er

niks meer van." 's Avonds zet
ze zelf vaak alles tegelijk aan.
„Dat is pas genieten."
Maar naast de collectie op
tafel, staat Liens huis vol met
andere 'melodietjes'. De kerstklok aan de muur geeft elk half
uur een muziekje. De kerst-

Maar met het huis vol kerstvreugd kan Lien menig hart
blij maken. Zo komen er dagelijks kinderen uit de buurt
even langs om al het moois te
aanschouwen.
Lien heeft de afspraak met
zichzelf gemaakt dat ze elk
jaar iets nieuws mag kopen.
Voor dit jaar is de koop al bijna gemaakt. „Ik heb drie
kerstengelen gezien in een
tuincentrum in Lisse. Ze waren nu nog erg duur, maar ik
hoorde van de verkoopster dat
de dag voor Kerst alles voor
de helft van de prys is."
Maar Lien zal niet schromen
om dit jaar nóg iets te kopen.
„We gaan met de familie met
Kerst naar België. Mijn zuster
en ik willen dan nog een dagje
naar Brussel. Als ik daar nog
wat leuks zie, dan koop ik
het."
Maar kerstfanaat of niet, na
oud en nieuw verdwijnt de verzameling in de kast en komen
de antieke poppen weer op tafel. Wel is Lien alvast begonnen met het nadenken over de
nieuwe aanschaf voor de volgende Kerst. „Ik verheug me
nu al op volgend jaar."

Verkeerscontrole
ZANDVOORT - Vijf brom-

ietsers en vijf autobestuurders kregen donderdag tussen
7 en 11 uur een bekeuring op
de Zandvoortselaan.
In totaal werden achttien
bromfietsen en negen auto's
gecontroleerd.
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Maanstand: NM ma 25 dec 1 8.22 uur.
HW: wo 27 dec 16.45 uur, + 116 cm NAP.
LW: wo 27 dec 12.36 uur, - 77 cm NAP

z

Datum

HW

LW

HW

LW

o

UI

29
30
31
01
02
03
04

05.45
06.14
06.55
07.30
08.09
09.04
10.25

01.26
01.56
02.26
03.05
03.56
04.45
05.35

17.58
18.29
19.05
19.45
20.33
21.57
22.56

13.46
14.05
14.45
15.35
16.10
17.16
18.10

>

Maanstand: EK di 02 jan 23.31 uur.
HW: do 28 dec 17.18 uur, + 116 cm NAP.
LW: za 30 dec 14.05 uur, - 83 cm NAP.
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Vraag vrijblijvend inlichtingen:
Lijsterstr. 18 - 2042 CJ Zandvoort
Tel.: 023-5731613. Fax: 023-5736835.

HW
12.16
00.44
01.45
02.38
03.19
03.58
04.39
05.15

Redactie Weekmedia

Datum
21 dec
22 dec
23 dec
24 dec
25 dec
26 dec
27 dec
28 dec

UJ

Rectificatie

Sanders

In de week tussen Kerst
en Oud en Nieuw verschijnen we niet. De eerste
krant van het nieuwe jaar
komt uit op woensdag 3 januari 2001.
Wij verzoeken u redactiekopij uiterlijk vrijdag 29
december om 12 uur bij
ons in te leveren.

beslissing van het college van
B en W op het bezwaar.
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Een kerstman klimt tevergeefs keer op keer een ladder
op met een lichtsnoer op zijn
schouder. Maar als hij boven is
bedenkt hij zich weer en klimt
met hetzelfde snoer weer naar
beneden. De carrousel uit India laat een vrolijk kerstdeuntje horen terwijl ergens anders
een rnuis op zijn kop aan de
grammofoon hangt.
Het kleine ouderwetse
kerstmannetje links op de tafel, bijna verdwenen onder het
reine gewaad van de ruim een
halve meter grote engel, is het
allereerste stuk van de enqrme verzameling. „Ik heb dit
kerstmannetje van mijn ouders gekregen. Ik vond het zo
leuk dat ik niet meer ben opgehouden."

Laatste krant

Parkeertrein is flink vertraagd

CENSE&

jeras
\T olgens mij heb ik bijna alle
V boodschappen in huis. Alleen moet ik nog een keus maken tussen vis of vlees voor de
kerstmaaltijd. Elk jaar weer
neem ik me voor om een eenvoudige maaltijd zonder te
veel toeters en bellen voor te
schotelen. Maar het lukt me
niet. Zou het komen door de
verleidelijke aanbiedingen in
de diverse reclamefolders? Of
komt het gewoon door de
kerstgekte waar men ongemerkt in belandt.
Bij het doorbladeren van
een kookboek moet ik aan de
kerstmaaltijd denken van jaren terug. Kent u het liedje
van het konijn Flappie? Hetzelfde verhaal, waarover Youp
van 't Hek zingt, heb ik ook
beleefd. Ooit kreeg ik van mijn
ouders een konijn als huisdier.
Het hele jaar verzorgde ik het
met liefde. Tijdens de donkere
dagen voor Kerst was het konijn zo maar uit z'n hokje verdwenen. Het kerstwonder was
geschied. Hij lag gebraden en
wel op Eerste Kerstdag als
lekkernij op tafel. En ik? Ik zat
met Kerst in m'n slaapkamer
te huilen. Daarna heb ik nooit
meer komjn gegeten.
„Zeg mam, ik heb een leuke
cd gekocht, zal ik hem even
draaien," vraagt mijn zoon. Ik
knik want ik ben met m'n gedachten bij het kerstmenu.
Opeens klinkt keihard het
liedje over 't kerstkonijn Flappie door de kamer. Ik veer op
en zeg met luide stem: „Uit
dat ding. Dat liedje draai je
maar lekker in je eigen huis."
Mijn zoon snapt er niets van
en ik vertel hem mijn kersttrauma.
Ondertussen heeft de postbode een stapel kerstkaarten
bezorgd. 'Ik wens alle dieren
van Nederland een gezond
2001' staat op de kaart van de
Dierenbescherming. Mijn keus
voor het kerstdiner wordt
steeds moeilijker.

'Onze partij
groeit
vanzelf'

ZANDVOORT - „Ik verwacht niet dat men gaat zeggen:
we moeten naar Riche want daar ligt het schoonste stukje
strand." Peter Valkenburg, eigenaar van strandpaviljoen Riche, springt geen gat in de lucht omdat hij binnenkort zijn
deuren weer mag openen. Vrijdag is de noodverordening
voor dit stuk strand komen te vervallen. Voor de overige
achthonderd meter blijft de noodverordening van kracht.

Met het openen van de deuren voor het winterpubliek is
Riche er nog niet: „Ik kan de
boel niet zomaar opstarten.
Ten eerste heb ik geen personeel meer; die hebben nu allemaal ander werk gevonden.
Dus ik moet eerst op zoek naar
nieuwe mensen." Opgeven
daar prakkiseert Valkenburg
De damwand is met de werkGemeente Zandvoort is ech- niet over: „Voordat de bomzaamheden mee verplaatst. ter niet van plan op te draaien men werden ontdekt, liep het
Leemans is nu halverwege en voor deze schade. WD-raads- hartstikke goed."
ligt op schema. Dit ondanks
het feit dat op woensdag het
ADVERTENTIES
werk een aantal uur stil heeft
moeten liggen vanwege de fikse storm die de kust geselde.
Ook in het gedeelte dat nu geruimd wordt, overtreft de gevonden munitie alle verwachtingen.
Het explosievenopruimingsbedrijf Leemans hoopt op l
april klaar te zijn met de klus.
In totaal zijn bijna duizend
Bel dan i.v.m.
7 DAGEN Pi R WEEK
stuks munitie of resten van
nabezorging
munitie gevonden, waaronder
W
INKELEN
donderdagmorgen
geschutsmunitie
(ongeveer
van 10.00 - 1 9 . 0 0 uur
150), hand- en geweergranaten
vóór 12 uur
(ongeveer vijftien), klein kalitel. 5717166
www.magnaplaza.nl
ber munitie (ongeveer 140),
mqrtiermunitie
(ongeveer
twintig) en zes mijnen.
ZANDVOORT - De tweede
fase van de explosievenopruimingsactie op het strand
is gestart. Dit betekent dat
de volgende tweehonderd
van de resterende achthonderd meter strand wordt afgegraven.
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dec
dec
dec
jan
jan
jan
jan

LW
08.16
08.54
09.44
10.25
11.15
11.56
00.15
00.55

HW
--.-13.15
14.05
14.56
15.35
16.09
16.45
17.18

LW
20.16
21.04
22.04
23.05
23.56
--.-12.36
13.05

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

13 weken voor maar ƒ 14,00

H IMieuwsbBad
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Telefoon:
Giro/Banknr.:
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l

l

l
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l

l
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ20,50 D halfjaar ƒ37,00 D jaar ƒ 64,00
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA 0
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8

r\4-}r,mn
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FAMILIEBERICHTEN

GEZOCHT
GARAGE
OMGEVING
PARKDUI.INWUK

Huisarts B. van Bergen
Vakantie van 25/12 lol 2/1 2001

De ruimte van je hart
bepaalt de vrijheid van je leven.

Waarneming

Na ccn kleurrijk leven is kalm van ons heengegaan

Elisa Maria
Reumerman-van de Ruit

Brieven onder
nummer 236161
bun van dit blad.

Dr. F. B. Wccnink
lel. 57 124 99 (niet op woensdag)

Dr. Scipio-Blüme

weduwe van Theodorus Reumerman

lel 57 120 58 (niet op dinsdag)

Yvon t
Ellen
Jeroen f
René

Voor avond of in hel weckend
lel 5730500

Helene en Bert
Bertil t
Yvetteen Omar
Quint

ADVERTENTIES

jFootcare

17 december 2000
Correspondentieadres.
E Reumerman
Van Ostadestraat 23
2042 VR Zandvoort

van Oampen

Granny is thuis, alwaar geen bezoek
De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op
donderdag 21 december om 1500 uur op de
Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te
Zandvoort

Voor al Uw
Schoenreparaties

specialist m
Het is waar,

Er -/d na afloop van de plechtigheid gelegenheid
zijn tol condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats

Van Bommel, Van Lier,
Avang en van Greve
Aangesloten bij het SKNS

worcll nu toch echl 50 jaar.
Golclicitccrcl, kus Bibi en .losse

Indien u bloemen wilt stuien clan geen anjers of
aronskelken

Heeft u KLACHTEN?
Voorvoetpijn
Het hoogheemraadschap Amstcl, Cooi en Vecht is verantwoordelijk

Gelengpijn

voor dijken, vaanvegcn, het waterpetl en de kwaliteit van het oppervlak

Enkelpijn

....
.

. .

tewater in het stroomgebied van de Amstel en de Vecht en in het Gooi

Diep bedroefd, maar met een gevoel van dankbaarheid dat ik hem zo lang mocht behouden, geef
ik kennis van het overlijden van mijn lieve man

Augustinus Bernardus Sabbé
in de leeftijd van 90 jaar.

De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) voert de werkzaamheden
van het hoogheemraadschap uit DWR heeft kantoren in Amsterdam
en Hilversum

Jaarmandaat 2001

Aan deze klachten kunnen
we wat doen.
Wilt u een afspraak
bel dan
023-5715449.
Tevens een grote collectie
inlegzolen, ook voor

kinderen

Rita Sabbé-Rowley

Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht heeft op 19 december 2000 aan de directie van de Dienst

15 december 2000
TjerkHiddestraat4-008
2041JLZandvoorl

Waterbeheer en Riolering (DWR) het jaarmandaat 2001 verleend
Daarmee heeft het dagelijks bestuur de beleidsvoorbereiding en uit
voering van de taken van het hoogheemraadschap voor het jaar 2001
opgedragen aan DWR Het mandaat houdt in dat de directie van

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
maandag 18 december en dinsdag 19 december
van 19.00 uur tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtighetd zal plaatsvinden vrijdag
22 december in het crematorium Velsen, Duin en
Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis.
Tijd van samenkomst aldaar om 1115 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
der ontvangkamers.

DWR de begroting van het hoogheemraadschap voor het jaar 2001
uitvoert De directie is ook bevoegd verklaard om ondermandaat te

Last van eelt of likdoorns
en bent u op zoek naar
een PEDICURE met
aantekening van de
diabetische voet.

Ook bij ons.
Bel voor een afspraak

11

verlenen aan medewerkers van DWR
Inzien van de besluiten
U kunt de besluiten tot en met 20 maart 2001 inzien op de vestigm
gen van het hoogheemraadschap aan de Larenseweg 30 te Hilversum

U kunt ons vinden in
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort.

en de Spaklerwcg 18 toe Amsterdam

OPENINGSTIJDEN CEN-

TRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen
e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 57401 02.
Klachten of meldingen?
Bel (023) 574 02 00, onze meldlijn.
Ook voor milieuklachten.

TWEEWEKELIJKS SPREEKUUR
COLLEGE
Het college van Burgemeester en Wethouders
houdt elke twee weken spreekuur op donderdagavond van 18 00 - 20 00 uur
Wil men een collegelid spreken dan kan men
zich minimaal een week van tevoren aanmelden
bij het bestuurssecretanaat Terwille van een
goede voorbereiding is het tevens van belang
dat men het onderwei p van gesprek aangeeft
Men kan zich tijdens kantooruren telefonisch
aanmelden via het centrale telefoonnummer
(023)57401 00
Het spreekuur valt samen met de avondopenstelling van de Centrale Balie Men kan zich
dus gewoon via de ingang Swaluestraat bij de
receptie melden
Let wel1 Het is niet mogelijk om zonder
afspraak het spreekuur te bezoeken

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van tevoren aangeeft wat
het onderwerp van gesprek is Op deze wijze
kan een gesprek zinvol worden voorbereid
De portefeuilleverdeling is als volgt:
- Burgemeester Van der Heijden algemeen
bestuurlijke zaken, openbare orde, veiligheid,
- mevrouw M J Herben ruimtelijke ontwikkeImg & milieu,
- de heer C Oderkerk maatschappelijk welzijn
& onderwijs,
- de heer A van Marie financiën,
- de heer H Hogendoorn organisatie, toerisme
& verkeer
Een gedetailleerde lijst met portefeuilleonderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

Informatie
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de heer
mr W B ten Haaf van DWR, afdeling Beleidsadvies en juridische

KENNISGEVING

zaken, tel 035 6477845

Kort na het overlijden van haar man is op 85-jarige
leeftijd rustig ingeslapen mijn lieve, zeer zorgzame
zuster, onze tante en oudtante

Sophia Ageda Niessen-Veldhoff

Hilversum 20/21 december 2000
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Postbus 1061
1200 BB Hilversum

Fie

KLEINE
BEDRIJFSRUIMTE
GEZOCHT.

De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 12 december vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 50 door B&W genomen besluiten zijn op dinsdag 19 december vastgesteld

MEDEDELINGEN
Raadhuis op 27 december beperkt open
Op 27 december is het Raadhuis van de
gemeente Zandvoort beperkt open Alleen wie
van geboorte of overlijden aangifte wil doen,
kan tussen 08 30 en 09 30 uur 's ochtends
terecht
Nieuwjaarsreceptie
Dinsdag 2 januari bent u vanaf 19 00 uur weikom op de nieuwjaarsreceptie die de gemeente
Zandvoort tiaditiegetiouw organiseert De
receptie duuit tot 20 30 uur en vindt plaats in
het Raadhuis
Gewijzigde ophaaldagen van het huisvuil
Maandag 25 december 2000 (1e kerstdag)
week 52
Huisvuil (incl gele zakken) wordt woensdag
27 december 2000
Cocons wordt woensdag 27 december 2000
Rolemmers
(groen)
wordt
woensdag
27 december 2000
Dinsdag 26 december 2000 (2e kerstdag)
week 52
Rolemmers
(groen)
wordt
woensdag
27 december 2000
Maandag 1 januari 2001 (nieuwjaarsdag)
week 1
Huisvuil (incl gele zakken) wordt dinsdag
2 januari 2001
Cocons wordt dinsdag 2 januari 2001
Rolemmers (grijs) wordt dinsdag 2 januari 2001
Noodverordening explosieven
De situatie op een deel van het afgezette
strand en bij horeca annex strandpaviljoen
Riche is zo veranderd, dat het gevaar is geweken
en deze gebieden per 15 december 2000 om
1200 uur zijn vrijgegeven De Burgemeester
heeft daarom een nieuwe noodverordening
uitgevaardigd die geldt voor een kleiner
gebied van het strand Het afgezette gedeelte
beslaat het strand vanaf om en nabij strandpaal 63 tot en met om en nabij strandpaal
63 500 De noodveroidenmg geldt tot 1 maart
2001 om 12 00 uur De noodverordening
hangt op het publicatiebord bij het Raadhuis
en is in te zien bij de Centrale Balie van het
Raadhuis

KAPVERGUNNINGEN
Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- A G Bodaan, Bramenlaan 2 te Bentveld wegens de verbouw/nieuwbouw van het complex dienen 90 stuks bomen te worden gekapt
- Zandvoortselaan 323 - 1 boom
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openmgstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvragen worden betrokken
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Fazantenstraat - 2 gemeentebomen
- Zandvoortselaan 232 - 1 boom

GEMEENTE

sinds 2 december 2000 weduwe van Leo Niessen

Brieven onder
nummer 236161
bur. van dit blad.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor de liefdevolle verzorging in „Huize A. G. Bodaan".
Santpoort-Noord:
A S. Simmer-Veldhoff

- Jhr Q van Uffordlaan 33 - 1 boom
- Duinrooslaan 7 - 6 bomen
- Boerlagestraat 1 8 - 1 boom
- Duindoornlaan 23 - 1 boom
- Ebbmgeweg 7 - 1 2 bomen (dunning)
- Zandvoortselaan 6 3 - 2 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort Wij wijzen erop dat ook een derde
belanghebbende een bezwaarschrift kan
indienen Het bezwaarschrift dient in zijn
ondertekend en moet tenminste bevatten
naam, adres, dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar
Indien men zich laat vertegenwoordigen door
een derde dient ook de naam, het volledige
adies en het telefoonnummer van deze persoon
te woiden vermeld
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president van de
Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen 'bouwvergunningen, bouwvoornemen, sloopvergunning en splitsingsvergunningen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend. De datum tussen haakjes
geplaatst achter het nummer, is de datum
van aanvraag.
- 2000-285B (7-12-2000) Curiestraat 2G te
Zandvoort, het plaatsen van een overkapping
op een bestaande parkeerplaats
- 2000-286B (7-12-2000) Westerduinweg 38
te Bentveld het plaatsen van een garage en
zwembad
- 2000-287B (11-12-2000) Mansstraat 11 te
Zandvoort het vergroten van een woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis gedurende
de openingstijden Belanghebbenden kunnen
binnen een terrrvjn van twee weken na publicatie schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling
van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning, bouwvoornemen en splitsingsvergunning:
De datum tussen haakjes geplaatst achter
het nummer, is de datum van verzending
- 2000-150B (12-12-2000) Zandvoortselaan 177 te Zandvoort het veranderen en vergroten van de woning
U kunt deze vergunning inzien by de Centrale
Balie van het Raadhuis gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen, gedurende
een termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de president van de rechtbank
Haarlem sector Bestuursrecht, Postbus 956
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

Neven en nichten
Bentveld, 12 december 2000
Correspondentieadres:
A. S. Simmer-Veldhoff
Kruidbergerweg 165
2071 RV Santpoort-Noord

Grandioze U itver
koop
;
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De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken yoor de
getoonde belangstelling bij het overlijden van mijn man
onze pa, opa

Herman Anthonie Bakker
(Hennie)
Dit is voor ons een enorme steun geweest.
Ans Bakker
Kinderen en kleinkinderen

IN MEMORIAM

20-12-1952

Mare
Vandaag, misschien,
even,
piaten over het leven
Het heden is dan toen
Ingricl

en
Brian

DOKTERSBERICHTEN

Dr. F. B. Weenink
Kostverlorenstr. 70A
2042 PK Zandvoorl
Tel. 5712499
is afwezig van 2-1-01 t/m 5-1-01
Voor waarneming.

Dr. Scipio-Blüme
dinsdag afwezig
tel. 5712058

Uitval
al meer dan
oerdegelijke Nederlandse onderneming
voor uitvaartyerzorging
Uitvaartcentrum Haarlem is een puur Hollandse
onderneming die al meer dan 100 jaar bestaat.
Met oog voor details en tradities. Wij verzorgen
begrafenissen en crematies voor alle gezindten,
met goed opgeleide mensen, een modern
ingericht uitvaartcentrum, 24-uurs dag en nacht
uitvaartzorg-alarmdienst en speciale vervoeren verzorgingsdiensten.
Ook voor uitvaartverzekeringen tegen de
laagst mogelijke premie (NIVO-polis en
UZET-polis) kunt u bij Uitvaartcentrum
Haarlem terecht.
Ons uitvaartcentrum is altijd bereikbaar voor
directe hulp bij een sterfgeval.
Onze medewerkers zijn daarom op alle dagen van
de week 24 uur per dag beschikbaar om u bij een
overlijden met raad en daad ter zijde te staan.
Dat is Uitvaartcentrum Haarlem ten voeten uit,
nu al een eeuw lang.

023 - 532 87 50
dag en nacht bereikbaar

Dr. v. Bergen
donderdag afwezig
lel: 5719507
na 17 00- tel. 5730500
vrijdag na 16 30: 5730500
Doktersclienst 0900-1515

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36, 201 l KW Haarlem.

BEACH l M
Kerkstraat 20 ^,

;

'*^|$^è/%^
Prijzen vanaf
O P= O P

WEG = WEG

o.a. DIESEL - GIRBAUD
ARMINI- DAMES
:

:

fa
Manfred
van de Leershop, Raadhuisplein

Wij zijn

wenst iedereen gezellige
Kerstdagen en een goed en
gezond 2001

OUDEJAARSNACHT
OPEN
vanaf 0.30 UUR
Wij toasten graag met U
op ee77, spetterend 2001
met een

GRATIS
GLAS CHAMPAGNE.
IkziejeinLaBastille

Personeelsver. van PTT
Zandvoort bedankt bij
deze alle winkeliers
die voor onze f eestavond de prijzen hebben verzorgd.
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Convenant voor
jaarexploitatie
van paviljoens

Raadsbanken worden grijzer en grijzer

ZANDVOORT - Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft naar verwachting
half januari groen licht voor de
langverwachte proef met de
jaarrond paviljoens. Dat is het
experiment waarbij een klein
aantal strandttenten een heel
jaar open mogen zijn op een
stuk strand binnen de bebouwde kom. Vooral dat laatste maakt volgens de gemeente van de proef een bijzonder
experiment, dat op grote belangstelling kan rekenen van
andere kustgemeenten.
Het geduld wordt nog wat
langer op de proef gesteld.
Weliswaar zetten betrokkenen
partijen februari volgend jaar
hun handtekening onder het
convenant 'Zandyoort: pilot
Jaarrondexploitatie', de proef
gaat echter pas februari 2002
in. Inmniddels zijn enkele aanvragen binnengekomen bij de
gemeente. De toewijzing moet
echter wachten tot het convenant is ondertekend en de speciale informatieavond voor
strandpachters is gehouden.
Die avond kunnen belangstellenden intekenen op het project.

Zijn jongeren dan helemaal
niet meer geïnteresseerd in
de politiek? Met een
gemiddelde leeftijd van
boven de vijftig jaar voor de
raadsleden, mag gerust
geconstateerd worden dat
de politiek ernstig vergrijst.
Of is er sprake van een
generatiekloof? „Jongeren
hebben geen zin om te
vergaderen met mensen van
boven de vijftig," aldus
Daniël Koper (24).

Massale reactie
op machtiging

ZANDVOORT - De inwoners van Zandvoort hebben
massaal gereageerd op de mailing over machtiging van de lokale belastinginning, die de gemeente in de eerste week van
december heeft verzonden. In
minder dan twee weken ontving de afdeling Financien al
tweeduizend machtigingsformulieren. De gemeente stelt
de geadresseerden voor om de
gemeente te machtigen tot het
periodiek afschrijven van een
aantal gemeentelijke belastingen middels een automatisch
incasso.
Het voorstel gaat gepaard
met een belangrijke wijziging.
Naast de bekende belastingen,
staan er op de aanslag belastingen vermeld die men niet
eerder aan de gemeente betaalde. Het bedrag üjkt hoger
omdat meerdere aanslagen
zijn gecombineerd. Wie de gemeente machtigt, heeft het
voordeel van een gespreide betaling. Inwoners krijgen niet
vier maal een groot bedrag
, voor de kiezen. Door de automatische incasso wordt negenmaal een klein bedrag van de
rekening geschreven.

Vechtparty

ZANDVOORT - By een
vechtpartij zijn zaterdagnacht
bij een café aan het Kerkerplein enkele lichtgewonden gevallen. Een negentien- en een
twintigjarige Amsterdammer
hebben aangifte van mishandeling gedaan. Volgens hen is
de aanstichter een portier van
het café. De bedrijfsleider ontkent een portier in dienst te
hebben. De slachtoffers liepen
letsel in hun gezicht op. Verder
liep een negentienjarige Ben1 nebrqeker tijdens de ruzie een
snee in zijn hand.

Raadhuis dicht

ZANDVOORT - De deuren
van het raadhuis zijn woensdag 27 december gesloten. Alleen in de ochtenduren is het
raadhuis even open voor het
aangeven van geboorte en
overlijden. 28 en 29 december
is het raadhuis wel open. Op
die dagen is de bezetting minimaal. 2 januari om 19 uur begint de traditionele nieuwjaarsreceptie.
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P DE kieslijsten van de
zoetjes aan naderende
gemeenteraadsverkiezingen in 2002 zullen
wederom weinig jonge politici
prijken. Het probleem is voor
D66, na het vertrek van Han
van Leeuwen, nu al actueel geworden. Maar het stemt ook
andere partijen tot nadenken,
want alleen wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst. De enige
partij die zich geen zorgen
hoeft te maken over de aanwas

ik voel er niet voor me aan te
sluiten bij een party-waar ik
landelyk ook niet voor stem,"
vertelt Daniël Koper.
Inmiddels houdt lüj zich met
andere zaken bezig dan de politiek en heeft lüj geen tijd. Wat

Alleen ouderenpartij is van
'nieuwe' aanwas verzekerd

„Een fümzaaltje in het Zandvoorts Museum zodat iedereen, jong en oud, kan genieten
van het stukje cultuur dat
Zandvoort te bieden heeft,"
zegt Meijer. In loop van tijd is
hij erin geslaagd by het grote
netwerk van Zandvoorters die
hij kent, materiaal over Oud
Zandvoort te verzamelen. „Je
moet even het vertrouwen van
de mensen zien te krijgen. Als
ze eenmaal zien wat er met
hun materiaal gebeurt en dat
ze het echt terugkrijgen, dan
komen ze wel."
Meijer opperde al een geruime tijd het idee dat het leuk
zou zyn om een archief samen
te stellen met foto's, ansichtkaarten, dia's en filmmateriaal
over Oud Zandvoort. „Ik heb
al die tyd gezegd: als het cultu-

reel centrum blyft dan moeten
we met zyn allen proberen materiaal te verzamelen voor het
museum over de geschiedenis
van Zandvoort. Mensen zeiden tegen me: 'Mars, dat gaat
je nooit lukken'. Ik ben er dan
ook trots op dat we zover gekomen zyn," vertelt hy opgetogen.
Het is niet de bedoeling van
Mey er om in het vaarwater van
Genootschap Oud Zandvoort
te komen. „Ik merk wel wat
tegenstand hier en daar maar
dat is nergens voor nodig. Ik
probeer gewoon iedereen te
mobiliseren om die verzameling van de grond te krijgen.
Daarbij werk ik ook graag samen met het genootschap. Het
gaat er gewoon om dat het niet
alleen by woorden en goede
ideeën blijft." Voordat het materiaal uiteindelijk in een filmzaaltje in het Zandvoorts Museum terecht kan komen, moet
er nog wel wat gebeuren. „We
willen alles digitaliseren maar
het materiaal kost heel veel
geld. Tot nu toe hebben we gelukkig gebruik mogen maken
van een zeer geavanceerd
computersysteem,
geleend
van de baas van Peter Paap die

Moet het college van
Burgemeester en
Wethouders de
gemeenteraad om
toestemming vragen
alvorens het een
collegevoorstel naar buiten
brengt? Of gebeurt dit, zoals
wethouder Andries van
Marie beweert, slechts
incidenteel. Feit is dat het
persuurtje op sterven na
dood is. Omdat er weinig is
te melden, zegt Van Marie.

College
laat zich
ringeloren
door raad

ZANDVOORT - Roddels,
oude herinneringen, geroezemoes en veel gelach gingen
gepaard met gevoelens van
heimwee en nostalgie, tydens de vierde dia-avond
over Oud Zandvoort in Hotel
Faber. Dit is nog maar een
voorproefje van hetgeen
Marcel Meijer van 't Waterloopleintje wil bereiken.

H

ET WEKELIJKSE
college-overleg wordt
in tal van gemeenten
gevolgd door een persuurtje. Hierin vertelt het dagelyks bestuur welke voorstellen zy doen die tot raadsvoorstellen moeten leiden. Deze
traditie, die wordt gezien als
informatie naar de burger toe,
is in Zandvoort doodgebloed.
Omdat raadsleden regelmatig
iets in de krant lazen waarover
ze nog niets wisten.
De onderhandelingen met
het casino, initiatiefvoorstellen van raadsleden en de perikelen rond het circuit: het waren altijd dankbare onderwerpen voor een pittige discussie.
Volgens Peter Boevé (AOV) is
het inderdaad waar dat de
kwestie ooit in het voorzittersoverleg aan de orde is geweest,
„wy hebben toen gezegd: als
jullie iets naar buiten brengen,
zorg dan dat wy via een A4'tje
op de hoogte zyn. Maar het is
niet zo dat wy het persuurtje
hebben afgeschaft."
Ook Huub van Gelder (SP)
zegt dat deze maatregel niet

is volgens hem de reden dat de
jeugd het laat afweten? „Jongeren hebben geen zin om te
vergaderen met mensen van
boven de vyftig," concludeert
hy. „Als er een club jongeren
zou zyn waarby je je kunt aansluiten, dan voelen jongeren
zich eerder geroepen."
Theo Hilbers, voorzitter van
het CDA, vindt dat de verantwoordelykheid bij ons allemaal
ligt: „Het moet ook een initiatief van de jongeren zelf zyn.
Veel mensen hebben ook geen

idee wat er allemaal om hen
heen gebeurt. Het is belangrijk
belangstelling te hebben voor
zaken die iedereen aangaan,
zoals byvoorbeeld de riolering.
'Ik kan er toch niets aan doen'
is de verkeerde mentaliteit."
Concreet hebben de partyen
wel eens stappen ondernomen
om jongeren by hun partij te
voegen. ErnaMeyer, voorzitter
van de PvdA: „Eind oktober
hebben wj een avond georganiseerd in Hotel Hoogland
voor de nieuwe bewoners van
Park Duijnwyk. Naast het weryen van nieuwe leden probeer
je toch ook altyd jongeren aan
te trekken. Helaas is hier weinig uit voorgekomen, sowieso
is het moeilijk om aan leden te
komen. In januari gaan we het
weer proberen."
Van Liemt vindt echter dat
je specifiek actie moet ondernemen in de interessesfeer van
de jongeren zelf. „Het heeft
met een bewustwordingsproces te maken. Zo zou een ouder iemand van de party die

daar tijd voor heeft, iedere
maand bij basisscholen langs
kunnen gaan en aan de hand
van voorbeelden laten zien wat
er zoal gebeurt in de politiek.
Of de leerlingen bijvoorbeeld
een opstel laten maken over
wat ze bijvoorbeeld vinden van
het in stand houden van het
Parnassia-bloemetje
tegenover het krijgen van natte voeten. Al bereik je hiermee maar
een paar kinderen."
Daar voegt hij aan toe: „Politiek kan echt leuk zijn, het
leert je een mening te hebben
en na te denken over zaken."
De meeste voorzitters van de
partijen in Zandvoort constateren ook dat veel 'jongeren'
tot 35 a veertig jaar met hun
carrière bezig zijn. „Niet dat
daar iets mis mee is," zegt
Meijer. „Maar raadswerk kost
natuurlijk ook veel tijd. Veel
mensen gaan zich pas na die
leeftijd meer voor de samenleving inzetten."
Tessa van Egmond

bedoeld was om de zelfstandigheid van het college aan
banden leggen. „We hebben
gezegd dat het leuk is dat de
gemeente net een open huis is dat kwam in het verleden nooit
voor, maar de manier waaróp
je zaken naar buiten brengt,
moet wel zorgvuldig zyn."
Een voorbeeld is volgens Van
Gelder de begroting die een
paar jaar geleden werd gepresenteerd. „De pers liet doorschemeren dat er een groot tekort was, daar wisten wy niets
van af. Achteraf bleek het ook
mee te vallen."
„Het college mag geen persuurtje houden?" Fred Paap
(WD) vindt dat het veel genuanceerder ligt. „De fractievoorzitters vinden dat de collegevoorstellen niet naar buiten
kunnen komen voordat het onderwerp in de raadscommissie
is behandeld."
Dit is een opmerkelyke opvatting. Het heeft voor de burger tot gevolg dat zyn recht tot
inspraak ernstig beknot wordt.
Hij kent immers niet de inhoud
van het raadsvoorstel waarop
hy wellicht zou willen inspre-

POLITIEK

Bezorging: Vragen over bezorging donderdag tussen 9-12 uur (023) 571.7lë6

Hans van Pelt

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

Asielzoekers

Hanneke Blom heeft haar taedenkingen tegen de vestiging
van 84 asielzoekers in Hotel
Friesland.
Is de gemeente nog wel eigen
baas in Zandvoort' Tevens
hebben ze alle wettelijke regels
die voor ons burgers gelden
overschreden
Er komt nog een pand voor
asielzoekers m Zandvoort, namelijk in het pand Hotel Friesland aan de Hogeweg 36. Zonder parkeer- en recreatieruimte en m het centrum met de
meeste hotels, een zeer bevolkte buurt- en bedrijfsleven.
Het hart van Zandvoort!
Voorheen mochten er plus
minus dertig personen in dit
pand vertoeven vanwege de
leefbaarheid en brandveiligheid. En nu komen er bijna negentig arme, van alles ontnomen asielzoekers, gepropt als
haringen in een ton' Is dit humaan?
Het is tegen alle verordeningen qua vierkante meters en
leefbaarheid. Wij moeten voldoen aan twaalf vierkante meter per persoon en zij krijgen
plusminus vijf vierkante meter!

Hotel Faber
zoals het eruit

zag in de
zestiger jaren

Bouwvergunningen hoeven
niet aangevraagd te worden,
waar wij burgers wel aan moeten voldoen en dan wordt elke
'punaise of spijker' gecontroleerd. Wordt er voldaan aan de
nieuwe verordening brandveiligheid? Nee. Vele moeten aangesloten zijn op de alarmcentrale Hier' Nee. Wordt het bestemmingsplan
nageleefd?
Nee. Wordt er toeristenbelasting betaald? Nee. Is hier sprahebben een potje initiatieven ke van dicriminatie ten opzichuit de samenleving maar be- te van andere burgers? Ja.
denk dat we ook nog geld beschikbaar hebben voor het
Er zijn door het actiecomité
plusminus vierhonderd handmillenniumcadeau."
tekeningen opgehaald in deze
kleine buurt en er wordt niet
eens geluisterd! Wat gaat er
gebeuren? Er komen negentig
asielzoekers en de gemeente
verschuilt zich door te zeggen:
„We hebben er alles aan gedaan en we hebben geschreven
slechts vijftig asielzoekers en
verder kunnen we er mets aan
onderwaterdammen en zand- doen." En dat is niet waar volbanken. Beiden bewerkstelli- gens onze inlichtingen, want
gen hetzelfde effect, namelijk de gemeente kan wel degelijk
het 'breken' van golfen bij hevi- weigeren.
ge storm, alleen wordt de voorkeur gegeven aan zandbanken
Het zal met lang duren, dan
omdat je bij de zandbanken, zijn we geen badplaats meer,
naast het 'beïnvloeden', ook maar een asieldorp.
kunt 'meeliften' met de naHanneke Blom
tuurlijke processen van de naZandvoort
tuur. De mens stort een grote
hoeveelheid zand en door natuurlijke aanzanding en verADVERTENTIE
stuiving neemt het totale
zandvplume toe, totdat er een
evenwicht situatie ontstaat.

de dia's presenteert."
Het was een volle zaal maandagavond in het hotel, sommigen kwamen zelfs al voor de
vierde keer. Ook wethouder

Hans Hogendoorn was aanwezig en hield onverwacht een
kleine toespraak: „Ik heb genoten over hoe de historie van
Oud Zandvoort werd gepre-

ken ty'dens de behandeling in
de raadscommissie.
Paap: „We willen eerst de
stukken inzien omdat de gemeenteraad toch de instantie
is die daarover advies moet geven en beslissingen neemt. De
tijd tussen publicatie en behandeling in de commissie is
soms zo groot, zo'n besluit
gaat dan een eigen leven leiden."

Zandvoort moet haar kust
wapenen tegen nieuw klimaat

De tijdspanne tussen het
collegevoorstel en de behandeling in de raadscommissie kan
wellicht enkele weken zijn,
maar het college kan het voorstel wel direct al in het postvak
van de raadsleden deponeren.
Zo zyn de raadsleden snel op
de hoogte van het voorstel' en
kunnen burgers geluiden afgeven die dezelfde raadsleden
weer kunnen helpen een advies over het voorstel in de
commissie te geven.
„De openheid moet wel blijven," vindt ook Paap. „Het vervelende is echter dat door de
buitenwacht meteen een opinie eraan wordt gekoppeld. In
zo'n geval zit de raad er soms
voor spek en bonen by."
Het vreemde aan deze redenering is, dat Paap voorby gaat
aan het feit dat de gemeenteraad de taak heeft besluiten te
nemen die in het belang zyn
van de bevolking. Wat kan er
dan op tegen zyn dat diezelfde
bevolking
('buitenwacht')
ruim de tyd krijgt om haar opinie over het voorstel te ventileren?
Joyce Schreuder
Frank Kuijpers

Toekomstbeeld

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020) 5626211
Abonnementsprijzen ƒ 20,50 per kwartaal,
/ 37,00 per half jaar; ƒ 64,00 per jaar.
l 19,60 per kwartaal, voor postabonnees
gelden andere tarieven
Losse nummers ƒ 2,10.
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deren zouden ook best eens
wat meer naar jongeren mogen
luisteren, ze wat meer serieus
nemen. En niet ervan uitgaan
dat ze door hun levenservaring
Daarbij is deze partij dan altyd meer weten."
een uitzondering want de overige partijen in Zandvoort
En als jongeren dan het initikampen wel met het fenomeen
'vergrijzing'. Bij alle partyen
ligt de gemiddelde leeftyd boven de vyftig jaar en naast het
feit dat het al moeiiyk genoeg
is om überhaupt leden te krygen, zyn jongeren al helemaal atief nemen zich verkiesbaar
zeldzaam.
te stellen, dan bestaat ook nog
„In de politiek zit men na- de kans dat ze niet gekozen
tuuriy k vast aan allerlei wetten worden. Zoals dat met de paren regels; er is nauwelyks ty 'Plek van de niet-stemmer'
ruimte om bepaalde visies in- gebeurde: „Twee jaar geleden
gevuld te krijgen. Jongeren deden wij met onze party mee
hebben vaak het idee dat door aan de gemeenteraadsverkieal deze regelgeving minder zingen. Samen met vier jongenaar hen wordt geluisterd en ren en, de grondleggers van de
ook dat er door allerlei te ne- party in de jaren zeventig, Ton
men hobbels van de hoofdlijn de Vries en Lou Koper. Helaas
afgeweken wordt, zy willen hebben we het toen niet gesneller resultaat zien," consta- haald. Wel werden we na onze
teert WD-voorzitter René van nederlaag nog benaderd door
Liemt. Dan vervolgt lüj: „Ou- de partyen D66 en WD, maar

Meijer wil filmzaal in
verbouwde museum

uur.
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van nieuwe leden is AOV/55+:
„Onze partij groeit vanzelf,"
zegt fractievoorzitter Peter
Bouvé laconiek.

MENINGEN

De komende eeuw stijgt de
temperatuur tussen een half
en viereneenhalf graden Celsius. In 2100 valt er bovendien 6 procent meer neerslag
dan nu. Dat betekent een
stijgende zeespiegel, gepaard aan orkaanachtige
stormen. De gemeente moet
zorgen dat de bebouwing
langs de kust daartegen beschermd wordt.
OOR NEDERLAND verwachten de onderzoekers
in 2100 een zeespiegelstijging van ongeveer zestig tot 85
centimeter, in het uiterste geval zelfs tot 110 centimeter.
Het onderzoeksbureau Alkyon
brengt in opdracht van de provincies Noord- en Zuid Holland samen met Arcadis en
Nieuwe Gracht de zwakke
plekken van de Nederlandse
kust in kaart en kijkt naar mogelijke oplossingen. De belangen voor een drukbezochte
badplaats als Zandvoort zijn
natuurlyk enorm.
Wat moet er byvoorbeeld
met de Midden-Boulevard, die
stedelijk ingericht is, gebeuren? Hoewel er niet direct

V

senteerd. Ik ben oprecht onder
de indruk van dit initiatief uit
de samenleving. Het is belangrijk dat ons cultureel erfgoed
wordt overgedragen. Tja, we

sprake is van een veüigheidsprobleem, nemen de gevaren
daar wel toe door verhoogde
afslagkansen. Die afslagkansen hebben ook invloed op besluiten die Zandvoort gaat nemen over het jaarrond exploiteren van strandpaviljoens of
voor de bouw van nieuwe panden in de kustlijn.
Voor Zandvoort geldt dat
door verhoogde afslagkansen
(één op tienduiznend) de komende vijftig tot honderd jaar
in totaal tien hectare bebouwd
gebied in deze gevarenzone
komt te liggen. Daaronder valt
de gehele boulevard, waarvan
de Midden-Boulevard het
meest stedelijk is ingericht.
Ongeveer 60 procent van dit
gebied bevindt zich bovendien
ook nog in de zone waarbinnen
sprake kan zijn van afslag bij
stormen met eenjaarkans van
één op vyfhonderd.
In de toekomst moeten er
dus maatregelen worden getroffen zodat de zeewering zich
kan 'verweren' tegen deze
weersinyloeden. Voor Zandvoort zijn er twee oplossingsrichtingen mogelyk, namelyk

Naast de verhoogde afslagkansen is er ook sprake van
erosie langs de kustlijn. Dit is
een langzamer proces en betreft de zandbalans van een
kustvlak gemeten over een langere periode. Het huidige beleid richt zich met name op
erosiebestrijding. In grote lijnen biedt het beleid wel bescherming tegen bodemdaling
en zeespiegelstijging op lange
termijn, alleen is in de toekomst veel meer zandsuppletie nodig. Zo zal tot 2020 dubbel zoveel zand moeten worden toegevoegd.

Burgemeester bewaakt vooral
procedure uitkering Maror Gelden
ZANDVOORT - „Ik beschouw het als een waardevolle maar zware klus." Burgemeester Rob van der Heijden was vooral verrast toen
hij werd gevraagd door minister Gerrit Zalm (Financien) als voorzitter van de
Stichting Maror Gelden. Hij
moet erop toezien dat de 700
miljoen gulden, waarvan een
deel beschikbaar gesteld
door het Rijk, op de juiste
manier wordt verdeeld onder
de joodse oorlogsslachtoffers
en hun nabestaanden.
De verdeling van de gelden
mag een grote verantwoordelijkheid genoemd worden.
Waarom werd juist burgemeester Van der Heijden voor
de taak benaderd door het
Ryk? „Ik weet het niet. Eind
november vroeg Den Haag my
of ik voorzitter van de Stichting Maror Gelden wilde worden. Ik heb me daarin verdiept
en heb toen ja gezegd. Wat my
aanspreekt is de filosofie die
achter de overeenkomst zit.
Maar ook om op deze manier
een belangrijke bydrage te
kunnen leveren aan de afwik-

keling van de procesgang waar
men vele jaren mee bezig is geweest."
De onderhandelingen tussen
het Ryk en andere organisaties
zoals het Centraal Joods Overleg hebben zeker een aantal
jaar in beslag genomen. Daarom vindt de burgemeester het
'inzamelen van geld' zoals dat
stond beschreven in deze
krant van 6 december niet de
juiste formulering. „Zo lijkt het
net alsof men met een collecte
langs de deuren is gegaan.
Maar zo is het niet, er zyn zeer
zware commissies aan vooraf
gegaan."
Verwacht wordt dat ongeveer 35 duizend joodse slachtoffers die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd of hun
nabestaanden, zich via een
aanvraagformulier aanmelden.
Wat gebeurt er dan verder?
„Onder onze verantwoordelykheid is een organisatiebureau actief, bestaande uit onder meer historici, juristen,
een helpdesk en adviseurs. Zy
houden zich bezig met de dagelykse gang van zaken, zoals
het toetsen van de aanvragen
die binnenkomen. Het bestuur
regelt de formele zaken, alleen

bij de meest moeilijke gevallen
wordt een beroep op ons gedaan. Mijn taak als voorzitter
is het aansturen en ervoor zorgen dat de gehele procedure
zorgvuldig verloopt. By dit alles dien ik verantwoording af
te leggen aan het kabinet, parlement en rekenkamer."
Verwacht wordt dat het hele
traject vier jaar in beslag gaat
nemen. „Dit gaat dan om de
individuen die recht hebben
op een bedrag van veertienduizend gulden. Daarnaast is ook
nog een percentage van die 700
miljoen gulden beschikbaar
voor collectieve doelen, te denken aan bijvoorbeeld joodse
musea en monumenten. Dat
gaan we hierna aanpakken
maar dat heeft minder haast."
De burgemeester heeft het
maar druk mee, is dit goed te
doen naast al zyn andere werkzaamheden zoals het voorzittersschap bij de Anbo? „Op dit
moment vergaderen wy wekelyks, ook in de avonduren,
want er moet veel gebeuren.
Maar het is een kwestie van
goed met je tyd omgaan. Het
gaat erom dat de beschikbare
tyd naar behoren wordt ingevuld."
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Veranderingen voor de alphahulp

BEACHIM

Meer zelf regelen in het nieuwe belastingsysteem
Vanaf l januari 2001 heeft Nederland een nieuw belastingsysteem.
De invoering hiervan betekent een aantal veranderingen, ook voor
medewerkers in de thuiszorg, zoals de alphahulp. In een brochure van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de
betrokken organisaties vindt de alphahulp informatie over de belangrijkste veranderingen en gevolgen van het nieuwe belastingsysteem. In
deze brochure staan rekenvoorbeelden die laten zien dat de alphahulp
er per saldo op vooruitgaat. De brochure woïdt thuisbezorgd bij
iedereen die tot de doelgroep behoort en is ook te downloaden van de
internetsite van het Ministerie van VWS.

è

Uw kortingen voor 2001 kunt u nu al aanvragen. Misschien heeft u
het VT-formulier al automatisch toegestuurd gekregen; anders kunt u
het zelf aanvragen bij: Belastingdienst Bestellijn, telefoon 0800-0043.
Ongeveer een maand nadat u uw verzoek heeft ingediend, ontvangt u
de eerste uitbetaling van de belastingkorting.
Als u niet kiest voor de maandelijkse uitbetalingen, hoeft u vooraf
geen formulier aan te vragen. U kunt dan aan het eind van het jaar
uw korting in één keer terugvragen met een Aangifte inkomstenbelasting.
ilastingkortingen. Vraag ze aan bij
'„?JK./1& >,«?%fc*T«M*3**'«S.fMttl&t»iftmxfU
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Meer informatie?

o.a. DIESEL - GIRBAUD
A/7M/A// - DAMES

Kerkstraat 20 - Zandvoort
Tot 2001

In het huidige belastingsysteem betaalt u geen loonbelasting en u
kunt een deel van uw belastingvrije bedrag overdragen naar uw
partner. Hierdoor betaalt deze minder belasting. Daarnaast kunt u
gebruikmaken van een belastingkorting: de invorderingsvrijstelling.
Alles bij elkaar genomen komt het erop neer dat wat u bruto
ontvangt, meteen ook uw netto-inkomen is. Omdat u geen belasting
hoeft te betalen, heeft u eigenlijk nooit echt met de Belastingdienst te
maken gehad. Door de invoering van het nieuwe belastingsysteem
gaat deze situatie veranderen.

<ST O-.°.^»ID . r;^»
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EEN GOED FEESTMAAL
BEGINT BIJ DE TOPSLAGER
FEESTELIJK VLEES

Vaar uw Kerstdiner
speciaal aanbevalen

Vanaf 2001

In het nieuwe belastingsysteem vervalt het belastingvrije bedrag.
In plaats hiervan komen er kortingen op uw belasting: heffingskortingen. U heeft in ieder geval recht op de algemene heffingskorting. Daarbovenop kunt u aanvullende kortingen krijgen, zoals
bijvoorbeeld de arbeidskorting. Deze kortingen krijgt u niet
automatisch; u kunt ze aanvragen bij de Belastingdienst.
In het nieuwe belastingsysteem verdwijnt ook de invorderingsvrijstelling. Hiervoor in de plaats krijgt u tijdelijk een hogere
algemene heffingskorting, een korting op uw belasting dus, en op de
lange termijn een hoger uurloon. Op het moment dat uw hogere
uurloon het maximum heeft bereikt - dit is in 2006 - vervalt de
tijdelijke, hogere belastingkorting en krijgt u alleen de 'normale'
algemene heffingskorting.

Gourmet, Fondue, Steengrill,
Carpaccio, Rosbief, Rollade, • •
Wildproducten

Bestel tijdig
TOPSLAGER
\AN dt TopsUqrR dus c,oEcl'

L

Vreeburg

AVAVX Haltestraat 54
'/AV- ZANDVOORT
A^STA* tel. 5712451

Als u nu al vragen heeft, kunt u, afhankelijk van het werk dat u doet,
terecht bij een van de volgende organisaties. Mocht u de brochure
Bent u alpkahulf...?hair)iinuari nog niet in de bus hebben gehad,
dan kunt u hem ook aanvragen bij deze organisaties:
• Alphahulpen
de personeelsafdeling van een thuiszorginstelling, en anders de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT),
telefoon (030) 659 62 11.
• Gastouders
het dichtstbijzijnde gastouderbureau.
• AAW-hulp
het College voor zorgverzekeringen (CVZ), Postbus 396,
1180 BD Amstelveen, telefoon (020) 347 55 55.
• Hulp bij iemand met een persoonsgebonden budget
de vereniging van budgethouders Per Saldo, Postbus 19161,
.
3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 40 66.
Voor algemene vragen over belastingen kunt u gratis bellen naar de
BelastingTelefooh, telefoon 0800-0543. U kunt de Belastingdienst
ook vinden op internet: w w w . b e l a s t i n g d i e n s t . n l
Het VT-formuliér kunt u aanvragen bij: Belastingdienst Bestellijn,
telefoon 0800-0043. Bij het belastingkantoor waaronder u valt,
kunt u de brochure Bent u alphahulp...? oo\s. ophalen.
Ministerie van VWS

Op de internetsite www.minvws.nl van het Ministerie van VWS
kunt u onder het trefwoord 'alphahulp' informatie vinden over de
veranderingen door de invoering van het nieuwe belastingsysteem.
Op deze site vindt u ook de tekst van de brochure voor alphahulpen.
Telefoonnummer Publieksvoorlichting: (070) 340 78 90.

Kortingen aanvragen

'g
Het voordeel van de belastingkortingen kunt u op twee manieren
krijgen: elke maand een uitbetaling vooruit of één keer per jaar het
hele bedrag achteraf. Als u maandelijks een uitbetaling wilt ontvangen, moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit doet
u met het formulier Verzoek voorlopige teruggaaf algemene heffingskorting (VT-formulier).

Bent u alphatiulp, gostouder
of w»rkt u voor iamand m«t een
persoonsgebonden budget?

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort

M

Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GARAGES EN BERGING IN DE V E R H U U R
Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur
De Specialist m Badkamers

Garages Van Lennepweg B, F en G, huur respectievelijk ƒ 110,00 per
maand, garage Keesomstraat 15A, huur ƒ 105,00 per maand, garage
Keesomstraat OOOOOQ, huur ƒ 100,00 per maand, en berging
Zandvoortselaan 236C, huur ƒ 41,00 per maand.

B rTij a n t

STUNTVERKOOP

sanitair b v

TOT

Bi] de toewijzing van de garages Van Lennepweg B, F en G hebben de huurders van de woningen Van Lennepweg 65-01 t/m 65-12 de voorkeur
BIJ de toewijzing van de garage Keesomstraat 15A hebben huurders van de
woningen Keesomstraat 25 t/m 147 de voorkeur.

Wijziging tarieven
eenmalige kosten

BIJ de toewijzing van de garage Keesomstraat OOOOOQ hebben de huurders
van de woningen Keesomstraat 149 t/m 395 de voorkeur
BIJ de toewijzing van de berging Zandvoortselaan 236C hebben huurders van
de woningen Zandvoortselaan te Bentveld de voorkeur.
De toewijzing van garages en berging vindt plaats aan leden De huurder
binnen het aangegeven voorkeursgebied met de langste woonduur is de eerste kandidaat.

Correspondentie
Postbus 80900
1005 DA Amsterdam
Servicenummer

020 77 00 700

De inschrijftermijn sluit op woensdag 6 december 2000.

i-,

ECHTE

Per 1 januari 2001 zullen de tarieven voor de eenmalige
kosten, zoals aansluit- en verhuiskosten voor de individuele
aansluiting op het kabelnetwerk, worden verhoogd. Deze
verhoging bestaat uit een Consumenten Prij's Index-correctie
van 2,48% en de stijging van het BTW- tarief naar 19%.

KORTING

Storingen

020 77 00 700
U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan E M M, Postbus 505,
2041 EA Zandvoort.

60%

Sis

www.upc.nl

Importeur verkoopt direct aan
publiek exclusieve badkamermeubels en tegels tegen Spotprijzen
Elke donderdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur

woningbouwvereniging

E M M

Haltestraat 24

Zandvoort 023-5730479
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Mieuwjaarsduik
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'Ineens stapt Aaron Winter uit z'n Porsche'

oog

ZANDVOORT - De jaarlijkse nieuwjaarsduik wordt gehouden ter hoogte van het
Holland Casino. Zwemclub
Rapido'82 uit Haarlem is initiatiefnemer. Het koude water
induiken zonder voorbereiding, is niet zonder risico.
Daarom wordt aangeraden om
om 13 uur eerst naar het clubhuis te komen voor uitleg. Dat
is te vinden naast het zwembad in Haarlem-Noord. Om 14
uur wordt op het strand eerst
een warming-up gehouden. Na
afloop van de nieuwjaarsduik
staat de erwtensoep klaar in
het clubhuis.

Sjoelen in Triton
ZANDVOORT - In het sfeervolle zaaltje van Triton wordt
op donderdag 21 december
kerstfeest gevierd met de
Vrouwen VanNu. Er is muziek
en een kerstverhaal en natuurlijk een hapje en drankje. En,tree kost 1,50 per persoon.
i Aanvang om 14 uur.

Schemertocht

ZANDVOORT - Zaterdagj middag om 16 uur vertrekken
i de excursieleiders van het NaUionaal Park voor een spani nende schemertocht vanaf
. Bleek en Berg door de Kenne! merduinen. Verzamelen bij de
PWN-ingang aan de Bergweg,
dat ligt achter de hoekeyvelden van HBS in SantpoortZuid. Er geldt een verplichte
aanmelding, deelname is gra! tis. Informatie onder nummer
• 54.11119.

en

oor
de badplaats door
Alles voor het geld
In het zaaltje van 'De Krocht' was het zaterdagavond een
hectisch volle bak. Met grote belangstelling trok Zandvoort naar
het toneelstuk 'Alles voor de tuin' van Edward Altaee, opgevoerd
door de Zandvoortse Toneelvereniging Wirn Hildering.
Dit keer geen kerstopvoering maar een blijspel dat ver van de
kerstgedachte afstaat. Het stuk speelt zich af in de jaren zestig
in America, waar het materialisme reeds hoogtij vierde. Richard
(Paul Olieslagers) en zijn vrouw Jenny (Manelle Hittinger) zijn
een eenvoudig burgerlijk stel. Met name Jenny leeft enorm voor
de buitenkant en geeft meer geld uit dat Richard verdient. Ze
dweept eindeloos met haar tuin en smeekt om een dure broeikas.
„Het is veel goedkoper om zelf snijbloemen te kweken. Uiteindelijk spaar je zelfs geld uit!"
Hoewel ze graag wil werken, is Richard nog van de oude
stempel en vindt dat vrouwen maar een recht hebben, namelijk:
het aanrecht. Toch kan Jenny de verleiding van de pakken rnet
geld niet weerstaan, waar 'hoerenmadame' mevrouw Toothe
(Carolien Bluijs) mee zwaait. En kiest voor 'het makkelijke geld'.
Uiteindelijk blijken alle vrouwen in de buurt op deze manier
een extraatje brj te verdienen zodat duidelijk wordt waar 'de
buren het van doen'.
Een gewaagd en vlot gespeeld stuk dat zich steeds verder opvoert zodat alle maskers uiteindelijk wegvallen en woorden als
'vuile geile snol' niet geschuwd worden. Het publiek heeft genoten.

Vrijwel iedere scholier of
student heeft wel een
bijbaantje. Want de scooter
rijdt niet op water, het
mobieltje vreet beltegoed,
een avondje stappen kost
klauwen met geld en in de
zomer lonkt de busreis naar
Salau. In de serie 'Bijbaan'
vertellen tien Zandvoortse
jongelui over hun
bijverdiensten. Deze week:
postbode Anuschka
Berendes (21) en
tankstationbediende Sander
Hoogendijk (16).

K VOND het lastig om na
mjjn vwo een keuze te
maken welke studie ik
zou gaan doen," vertelt Anuschka. „Ik koos eerst voor een
studie aan de hogere economi- Postbode Anuschka overhandigt tankstationbediende Sander zijn post
sche school. Maar na drie
maanden ben ik geschwitcht; gaat om half zeven de wekker mee hoor," grinnikt de studenhet was mij allemaal veel te want om zeven uur zit Anusc- te. „Ik moest eens een aangeschools en te cijfermatig. Nu hka een grote berg post te 'vos- tekend stuk bezorgen bij een
doe ik communicatieweten- sen', 'uit te gooien op straat' en buitenlandse meneer, het was
schappen aan de Universiteit te 'zetten op nummer'. Deze van de rechtbank. Hij beheersvan Amsterdam en dat is gro- kreten zijn in de wereld die te onze taal niet goed en vroeg
tendeels zelfstudie en weinig postbode heet heel gewoon. mij of ik die tarief even voor
Kinder-Natuurnüddag
college-uren per week. Ik ben Het komt er op neer dat zij alle wilde lezen. Maar dat heb ik
ZANDVOORT - Kinderen in- zo blij dat ik ben veranderd post netjes op nummer in haar toch maar niet gedaan. Stel je
de leeftijd van 6 tot en met 12 van studie want nu heb ik het postkar heeft zitten om vervol- voor dat er iets vreselijks er in
jaar kunnen zich opgeven voor super naar mijn zin."
gens haar vaste route te kun- die brief staat, ik wilde liever
;een ontdekkingsreis door de
nen lopen. Haltestraat, Zee- niet te letterlijk de boodschapnatuur. Deze worden gehouAnuschka woont samen met straat, Raadhuisplein, enfin per van het slechte nieuws
den op de woensdagmiddagen haar vriend Martijn. HU is ook een flinke route want zij doet zijn."
27 december en 3 januari, tus- student dus zij moeten het er bijna twee uur over om alles
|sen 14-,en 16 uur. De deelne- hebben van hun studieflnan- te bezorgen. Bij terugkomst
ANDER HOOGENDIJK
i mers kunnen in De Duinkijker ciering en dat wat hun ouders herhaalt het ritueel zich en
is een hele actieve bijba'kennis maken met micrp- hen toestoppen. „Veel mede- doet zij een andere wijk. Om
ner want hij werkt maar
! scoop, handloupe en verrekij- studenten gaan een,lening aan twee uur 's middags zit haar liefst iedere zaterdag en zonIker. Er zijn ook veldwerkop- in plaats van een bijbaantje te werk er op.
dag brj auto Strijder. „Ach,
; drachten over bodem, water, zoeken. Nou, dat vind ik héle„Het sfeertje onderling is mijn ouders zijn ook niet kini het weer, korstmossen en maal niks want als je dan hartstikke gezellig; er staat al- derachtig, zij geven mij ook exi planten. De deelname is gratis, straks bent afgestudeerd, heb tijd een muziekje op en er tra geld voor de trein of een
•wel opgeven onder nummer je gelijk al een bult schuld die wordt heel wat afgelachen met bioscoopkaartje. Maar ja ik
'54.11119.
je van je eerste salaris moet elkaar. De ongeveer twintig heb ook een mobieltje en zo'n
gaan aflossen. Nee, ik Mes er- vaste postbodes zijn, geloof ik, telefoonkaart is ook iedere
voor om nu al wat bij te verdie- ook wel blij met me, want als keer veertig piek. Via een
nen, daarom werk ik sinds een zij een vrije dag willen of er vriendje hoorde ik dat ik hier
Shooters kerstgala
jaar of twee op zaterdag als moet iemand vervangen wor- kon komen werken. Nou, die
ZANDVOORT - Zondag 24 postbesteller bij de PTT. Het is den door ziekte, dan kunnen ze kans heb ik gelijk gepakt,"
december is er een speciale goed te combineren met mijn mij altijd bellen."
lacht Sander, die in het eindkerstparty bij Shooters. Mike studie en het verdient lekker."
„Je maakt tijdens de po- examenjaar zit van de Gertenledere
zaterdagochtend stronde ook wel gekke dingen bach Mavo.
tPeterst)n treedt live op met
liedjes van Torn Jones en DJ
Jean. Housen en dansen gaat
bij dit live-optreden gewoon
door. De toegang is gratis.
Op maandag 25 december
heeft Shooters een echt kerstZANDVOORT - De medische groep van het Rode Kruis
i gala. Quincy, Glennis Grace en heeft een aantal weken geleden een theoretische avond geRobert Leroy treden op. De had over het bevrijden van slachtoffers uit voertuigen. Op de
optredens beginnen om 23 uur. avond gaf de brandweer tekst en uitleg over de bevrijding
ZANDVOORT - WinkelpasKaarten zijn voor 35 gulden te van een slachtoffer uit een voertuig volgens de 'Methode sage Jupiter is sinds l decemkoop bij Shooters. Dat is inclu- Custers', een speciale werkwijze ontwikkeld door de brand- ber een nieuwe bloemenwinkel
sief een glas champagne en een weer.
rijk. Marjan Teeuwen, eigenaverrassing.
resse van Teeuwen Bloemenen Plantencentrum, heeft haar
Met deze methode kan snel en adequaat delen van een voer- intrek gedaan in het pand van
tuig verwijderd worden zonder het slachtoffer meer letsel toe te de vorige eigenaar, ook een
^SjaakVerkaÜe
brengen. Het slachtoffer wordt eerst vakkundig gestabiliseerd bloemist. De
eigenaresse
ZANDVOORT - In de café door de medische dienst en daarna pas vervoerd. Een aantal hoopt in Zandvoort evenveel
'Bastüle treedt donderdag- jaren geleden was het zo dat een slachtoffer zo snel mogelijk uit succes te krijgen als met haar
avond Sjaak Verkade live op. een voertuig werd gehaald en afgevoerd.
winkel in Aerdenhout. „Ik heb
Om 22 uur.
al jaren een pand in Aerdenj Zondagavond komt het duo
De nieuwe methode is ter verhoging van een ieders veiligheid. hout aan een sluiproute naar
Pierre de Haan en GoGo de De medische dienst gaat in het vervolg met de Brandweer en het Zandvoort. Hier komen al veel
gelederen versterken. Bastille Rode Kruis oefenen in de praktijk, om zo goed mogelijk op Zandvoorters. Nu hoeven ze
is te vinden in de Haltestraat. elkaar ingespeeld te zijn in moeilijke situaties op het circuit.
niet helemaal naar Aerdenhout te komen om bij ons bloemen te kopen."

S

Foto Anche Licberom

„Met mijn huiswerk is het
goed te combineren. Dit laatste schooljaar valt mij eigenlijk
wel mee, het is toch grotendeels herhalen van de lesstof
en het maken van oude eindexamens. Als ik slaag, ga ik in
Beverwijk een technische opleiding doen, iets met computers lijkt me wel wat."
„Het werken hier vind ik heel
leuk en afwisselend. Na een
korte inwerktijd ,heb ik eigenlijk best veel vrijheid. Ik mag
de kaartjes verkopen voor de
wasstraat, de pompen schoonhouden, de kassa bedienen in
de shop en af en toe wel eens
een mooie auto oppoetsen in
de showroom."
„De grootste reden dat ik
werk is mijn grote liefde," zegt
Sander vertrouwelijk. Heeft hij
misschien een duur vriendinnetje waar zijn centjes aan op
gaan? „Nee, mijn grote liefde is
de American-fpotballclub Amsterdam Admirals," lacht hij.
„Zij spelen zo'n keer of vijf per
seizoen in de Arena en ik sla
geen wedstrijd over. Die kaartjes zijn best duur, daar gaat al

Rode Kruis bevrydt slachtoffers Ook vazen en

kaarsen bij
nieuwe bloemist

VAhLDE

Heksen en
bijgeloof

'Sweet and lowdown'
Elke woensdagavond draait Filmclub Simon van Collem voor
leden en niet-leden een bijzondere film in het Circus op het
Gasthuisplein. De voorstellingen beginnen om half acht met een
korte inleiding. Er is geen reclame vooraf en geen pauze tussendoor. Deze week: 'Sweet and lowdown'.

D

eze nieuwe komische biografie van meervoudig Oscarwinnaar Woody Allen is gebaseerd op het leven van de, in de
jaren dertig levende, jazz-gitarist Emmet Ray (Sean
Penn). De legendarisch Ray was een onverantwoordelijke, met
geld smijtende, arrogante, onuitstaanbare dronkenlap, maar
ondanks alles, de beste gitarist ter wereld.
In deze film wordt het bizarre leven gevolgd van Ray met zijn
dromen over eeuwige roem en bakken met geld.

Bijgelovig? Geloof in heksen? De katten die het dierentehuis wil voorstellen, zullen
niet misstaan als kat in een
sprookje. Alle vier zijn rond de
twee jaar, gitzwart met een
Paar grote groene kijkers. Alleinaal op één na. Lotje heeft
maar één oogje. Net alsof ze
knipoogt.
Alle katjes zijn hier op de
afdeling wat schuw. Toch hebben de verzorgers goede hoop
dat dit in een huiselijke situatie anders zal zijn. Ze zijn tenslotte stuk voor stuk verzot pp
aandacht. Het zijn echte binftenkatten; ze zijn de grote buitenwereld niet gewend. De
j katten zullen zich het beste
thuisvoelen in een rustige omgeving waar ze een eigen plekJe hebben. Uiteraard hoeven
katjes niet bij elkaar gePlaatst te worden.
De heksenkatjes zijn te gast
bij het Kennemer Dierentehuis Zandvoort en zoeken, net
als alle andere loges een nieuw
thuis. Informatie: het Kenneiner Dierentehuis Zandvoort,
Keesomstraat 5, tel. 571.3888.

Met

Periode 11-16 december
Geboren: Hans Maria, zoon
van Ronald Jphannus Adrianus Maria Heiligers en Elizabeth Johanna de Vries.
Ondertrouwd: Johannes Jeroen van Sluisdam en Marie-

Marjan is zelf niet op pandjesjacht gegaan. Ze heeft haar
nieuwe winkel onder andere te
danken aan de mond-tot-mondreclame over haar zaak in
Aerdenhout. „Ik ben benaderd
door de runners van Jupiter.
Ze kenden mij uit Aerdenhout
en wilde graag een goedlopende zaak in de Passage." Ze is
niet bang voor negatieve reclame omdat haar voorganger
over de kop is gegaan. „Ons
assortiment is veel groter. We
hebben naast bloemen en
planten ook bruids- en grafwerk, geurkaarsen en vazen.
De winkel in Zandvoort is wel
een stuk kleiner dan in Aerdenhout, zo'n driehonderd
vierkante meter.

m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26. 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497
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twee weken open en heeft genoeg aanloop. „Maar," zo vertelt Marjan „ik moet ook nog
hier naamsbekendheid krijgen."

'Niet iedereen kan
het, het is een
bepaalde slag'

ZANDVOORT - Al 25 jaar
neemt hij trouw zijn plek in op
het Raadhuisplein voor de
Hema. Harry Paase (48) trotseerde vroeger weer en wind en
stond ruim een half jaar met
zijn wagen op het plein. Tegenwoordig heeft hij dat teruggebracht tot twee maanden, 110vember en december. „Het
werd wat rustiger. Daarbij heb
ik sinds negen jaar een strandtent en dat seizoen loopt veel
langer door."
Ondertussen is Harry druk
bezig het oliebollenbeslag in
het loeihete vet te scheppen.
„Vroeger bakte ik het hele jaar
door oliebollen op de bouleDe bloemenzaak is nu ruim vard, ook in de zomer." Harry

een groot deel naar toe."
„En ik ga op zaterdag nog
wel eens stappen met mijn
vrienden. Nou dan neem ik eigenlijk altijd maar 25 gulden
mee. Als die op zijn, is het mooi
geweest, dan ga ik naar huis."
„Ik had een keer een klant
die na het tanken razendsnel
wegreed, zonder af te rekenen.
Nou dat was best spannend
want toen heb ik snel zijn kentekennummer genoteerd en de
politie gebeld. Gelukkig hebben ze hem kort daarna kunnen achterhalen."
„En wat ik ook heel erg leuk
vond, was dat ineens Aaron
Winter uit zyn splinternieuwe
Porsche stapte om bij ons te
tanken," glimt de scholier.
„Nou, ik was hartstikke zenuwachtig hoor toen ik met
hem moest afrekenen. Kijk,
dat zou ik mooi allemaal niet
meemaken als ik hier niet zou
werken. En mijn examen Duits
zit ook wel snor, want met al
die Duitse klanten aan de
pomp kan ik lekker oefenen."

In zee met Juttermu-ZEE-um

De ( 'Sil de strandjutter'-Victor Bol van Zandvoort is in zijn
nopjes. Vorige week zette de gemeente haar handtekening onder de gebruikersovereenkomst voor 2001, waarin ze aangeeft
dat het Juttersmu-ZEE-um ook volgend jaar weer van de prachtige stek aan zee gebruik mag maken. Toch kijkt Victor Bol nog
steeds om zich heen of hij een definitieve andere ruimte voor zijn
zeeschatten kan vinden. „Deze ruimte heb ik maar tijdelijk van
de gemeente in bruikleen. Hoewel ik ontzettend blij ben met de
verlenging voor 2001 moet ik toch alert blijven op andere ruimtes. Alleen is dat niet zo eenvoudig."
Met de herinrichtingsplannen voor de Middenboulevard kan
de gemeente Bol niet garanderen dat hij mag blijven. Bol is
inmiddels zo gedreven bezig met het museum; eind december
verwacht hij alweer de zesduizendste bezoeker. „Nee, ik denk er
niet aan om hiermee te stoppen! Desnoods doe ik het in mijn
achtertuin."
Het Juttersmu-ZEE-um organiseert allerlei leuke uitstapjes
langs de kust voor zowel scholen als gewoon bezoekers. Het
museum is op woensdag, zaterdag en zondag geopend van 11 tot
17 uur bij de 'Rotonde' op het Badhuisplem.

Al in de stemming?

Marleen Grotenhuis
stopte naast de krenten ook
aardbeien of andere vruchten
in de bollen. „Het is niet zo
druk in de zomer. Maar het is
een makkelijk leven, al word je
er niet rijk van."
„Maar," zo vertelt de oliebollenbakker, „niet iedereen kan
het, het is een bepaalde slag."
Harry heeft 'de slag' in '74 geleerd van iemand op de kermis.
„Ik was hem op vakantie in
Spanje tegengekomen. In die
periode werkte ik nog in de horeca en had het in de winter
niet zo druk." De eigenaar van
de oliebollenkraam nodigde
Harry uit om hem een handje
te komen helpen.
En nu heeft Harry sinds jaren een eigen kraam. Zijn oliebollen en befaamde appelflappen vinden gretig aftrek.
„Vroeger had ik een groter assortiment, maar rond deze tijd
komen de mensen toch speciaal voor de krentenbollen en
appelflappen." Harry maakt,
als één van de weinigen, zijn
appelflappen nog op de authentieke manier. „Ik haal de
flappen nog door het beslag
heen. Tegenwoordig worden
ze meeste met bladerdeeg gemaakt."
Maar het is nog de vraag of
Harry zijn bollen volgend jaar
weer kan verkopen. ,.Met gods
gratie mag ik hier r.og steeds
staan. Vandaag of morgen is
het gebeurd." Dit jaar had
Harry eigenlijk geen toestemming gekregen om zijn kraam
weer op het plein te zetten.
Maar, op het laatste moment
kan hij toch nog zijn winterse
lekkernijen verkopen. „ Een
lekker appelflapje mevrouw?
Met of zonder kaneelsuiker?"

Louise Alida Catharina Geusebroek.
Getrouwd: Jan Gelderman en
Cilla Gré Ekema; Patrick Berg
en Marie Petronelle Julie Adolphine.
Overleden: Sophia NiessenVeldhoff (85).

Het is haast onnodig om te vragen. Het moge overduidelijk
zijn dat Zandvoort al aardig in de kerststemming begint te raken
met al die lichtjes, boompjes, kerstmannen, zelfgemaakte kerstkaarten en heerlijke oliebollen. Mocht je nu nog met in de
stemming zijn. Zelfs het carillon van het raadhuis bengelt 'De
herdertjes lagen bij nachte'.
De een wil het nog mooier, grootser en opvallender aanpakken. De zee van lichtjes bijvoorbeeld bij alle woningen in de
Haarlemmerstraat of de grote kerstboom op het Raadhuisplein
Maar de enorme opgeblazen kerstman aan de Kostverlorenstraat wordt dit jaar waarschijnlijk niet meer overtroffen. Daar
zwaait hij de voorbijgangers vrolijk toe en wenst iedereen fijne
kerstdagen. Het moet een enorme klus geweest zijn voor die
mensen om deze vriendelijke vriend met een longcapaciteit van
twee liter op te blazen. . .
ADVERTENTIE

Wij hebben
de primeur!
m

Heerlijke wildspecialiteiten
*
Een smaakvolle Beaujolais Primeur

Proef het najaar in
Golden Tulip Zandvoort
Kerstdiner dansant op 25 en 26 december
*
Winterse Fakkeltocht op 24 en 30 december

avonddienst (18-20 uur) en
Alarmnummer: 112.
Politie: 112, of bureau Hoge- weekenddienst (zat. 11-12.30
weg 574.5111.
en 17-18, zon. 11.30-12.30 en 17Brandweer: 112, of kazerne 18) Zeestraat Apotheek, (tij574.0260.
delijk gehuisvest, op) EngelAmbulance: 112, of 531.9191 bertsstraat 90a, 571.3073. In
(CPA).
het weekend is de Centraal
Apotheek op de Gedempte
Apotheek: Er is een nieuwe re- Oudegracht in Haarlem zatergeling sinds l mei 2000. Vanaf dag en zondag de hele dag
20 uur heeft de Centraal Apo- open.
theek op Gedempte Oude- Huisartsen: In het weekend en
gracht 103 in Haarlem dienst. 's avonds 573.0500 of 112.
Voor woe 20 en don 21 decem- Dierenambulance: 524.6899.
ber geldt: avonddienst (18-20 Kennemer Dierentehuis: Keeuur) door de Zandvoortse somstraat 5, 571.3888.
Apotheek, Raadhuisplein 10, Vermiste/gevonden
dieren:
571.3185. Voor vrij 22 tot en 538.3361 (Amivedi) en 534.3440
met don 28 december geldt: (Dierenbescherming).

Bei voor meer informatie
023 5760760
SEAYOUinGTZ!
HOSPITALITY

GOLDEN TULIP
ZANDVOORT

Burg. van Alphenstraat 63, 2041 KG Zandvoort
Marjan Tceuwen heeft sinds l december een nieuwe bloemenwinkel in winkelpassage

, ,**"•*

Dit jaar krijgt u van ons geen kerst- en nieuwjaarskaart. Het geld dat we daarmee besparen storten we op gironummer 4260 van Het Nederlandse Rode Kruis. Waar overigens ook uw gift van harte welkom is.
Met dank voor uw begrip wensen we u, namens alle medewerkers van PCM Landelijke Dagbladen en PCM Facilitaire Bedrijven, mooie kerstdagen en een voorspoedig 2001.

Pak uw kans op de Kanjer van de Postcode Loterij

Win 37,2 miljoen!

Kijk 19.00 uur TROS TV2
elke werkdag uw
kans op 6 miljoen! ,,
Lingo Bonuskans!
Bel 0909-0055 (99 cpm) |

„

Belprijzen van deze week
• Mexico reis voor
2 personen
• Psion zakcomputer
• Grundig videorecorder
• NPL Laaf
• Jil Sander parfumset

r.o~x-

ƒ 37.200.

Kerst stunt
Alleen bij «Ie enige echte Matrassenhal
van Nederland utitBreukeleii
HÉT BED van de matrassenhal voor
een
«ot 3 o december!?!

Straatprjjs
5308 JS

in Aalst
1O winnende loten

ƒ 25.000,voor elk lot

en voor
53O8 JS O2O
extra: een BMW!

^j>-rf%
Pak uw kans op de Postcode-Kanjer van 37,2 miljoen gulden!
Op 1 januari 2001 kunt u
met uw postcodelot één
van de winnaars zijn van de
Postcode-Kanjer van
37,2 miljoen gulden. Nu
kunnen meer deelnemers
dan ooit in de Kanjer delen.
Want de verhoging van de
Kanjer - maar liefst 6,2 mïljoen gulden méér dan vorig
jaar - is bestemd voor alle

deelnemers in de wijk rondom de winnende postcode.
Dus iedereen die een lot
heeft met dezelfde cijfers als
de winnende Kanjer-postcode kan delen in alle miljoenen. Hoe meer loten u
heeft, hoe meer Kanjerpunten er op uw naam
staan, dus hoe groter uw
aandeel in deze miljoenen-

prijs! Maar zonder Postcodelot geen kans! Dit is uw
kans om uw dromen waar te
maken. Kijk op 1 januari, RTL
4 om 20.30 uur naar de
Kanjer-Surprise-show op
welke postcode de Kanjer
valt!

j Voor alle uitslagen:

28 LATS ELEKTRISCHE BODEM MET KNIEKNIK EN INSTELBARE MIDDEN
SEKTOR (2 MOTORIG, 3 JAAR G ARANTI E) + M AT RAS + BEUG EL + POTEN

INWXMOW
80X10UW
70X100 E

www.postcodeloterij.nl
NOS Teletekst 550/551
RTLText882
Uitslagenlijn:
0909-0088 (35 cpm)

Bea Post
Nationale Postcode Loterij

Zetfouten voorbehouden

JA, l K WO R D POSTCODE-MI L J ON Al R!
, ik wil kans maken op alle prijzen yan.de Nationale Postcode
Loterij, inclusief de Postcode-Kanjer van minstens 37,2 miljoen, de
Jackpot tot 21 miljoen, de Straatprijzen en de Lingoprijzen. Hiermee
steun ik 28 goede doelen.
D 3 loten a / 1 5 , - inclusief JackpotVerdubbelaar
D 2 loten a / 1 5 , - inclusief JackpotVerdubbelaar
D 1 lot
a ƒ 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar

O de heer

D mevrouw

Naam:
Adres:
Postcode:

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in bloktatters. Deelname houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Ledenservice, tel.
0300 -3001500(35 cpm).

Plaats:

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand
de inleg voorde maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor
de Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven.

(Post)bank
nummer: '

i-a
AANBIEDING ALS BOVEN MET POCKETVERINGMATRAS, 2O CM. DIK MET
AFRITSBARE HOES.
• • • • • : . • ' . '-':; : : • ' " ' '. . . : • ' ' : ' ; • /
'. '
' ' . . . ' : "; . ' • ' • ' '
70 X 3»OO
759,80 X 200
7T9i90.X 2OO'. ' ' ,79.9,-". . ' . ' : • •
• -..-,•.•, •
.... . .
.
.; . . - . • • • . . . .
- .
.
..-..;

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-

• NATIONALE

Datum:
Handtekening:

•"•fSö'.öo 12

l

B L O T E R lJ
WWW.POSTCODELOTERIJ.NL
De loterij Is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie
ondar nummer L.0.890/0098/831.5 d.d. 19/12/1997.

De Matrassenliai
Openingstijden: maandag 1100-1730 uur
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 lot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

KClllSCtie Vaart 3 A
_
_
_
'
BfCUKCICIl

Tel. O346-*64OflO
Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar: v,
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam.

l p OO
v e r i r» g -

GRATIS PARKEREN

matrassen

' e r i ng - .

l a t: e >< •-. e n

op

voorraad
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Nieuwe kansen
bridgeparen
in competitie

Moeiteloze overwinning ZVM-handballers
ZANDVOORT - Door een fraaie en tevens gemakkelijke
29-14 overwinning op het vierde team van De Bunkert blijft
het handbalteam van ZVM-Rabobank kandidaat voor de
titel. De Zandvoortse handbalsters konden opnieuw geen
potten breken en verloren kansloos van de reserves van De
Bunkert met 11-30.

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoort Bridgedub zijn gestart met de derde competitie van dit seizoen. De kansen op een goed
resultaat liggen voor alle
koppels in de drie lijnen voor Vorige week had de ploeg
het oprapen, want in elke cy- van coach E d Spruit, die nu bij
clus beginnen de bridgepa- afwezigheid van de scheidsren met een schone lei.
rechter, zelf de fluit ter hand
nam, al met 30-10 van De Blinkert gewonnen. Nu werd het
In de A-lijn deelde het echt- nog eens dunnetjes overgepaar Groenewoud de eerste daan. Spruit had weinig proflap uit door met 62 procent te blemen om het sportieve trefwinnen. Mevrouw Molenaar en fen tussen de Zandvoorters en
de heer Brandse jr. gingen De Bunkert tot een goed einde
eveneens voortvarend van te brengen.
start en werden tweede met 61 De krachtsverhouding in het
procent. De eerste twee plaat- veld waren, net zoals vorige
sen in de B-l^jn werden met 57 week, veel te groot. De Zandprocent gedeeld door de heren voorters deden het dus zonder
Holtrop en Van de Pas en het hun coach en deden het wel
echtpaar Van der Moolen.
zeer rustig aan. Het tempo lag
veel te laag en door slordig balIn de C-lijn schoten de da- verlies kreeg de Blinkert meer
mes Dekker en Vrolijk uit hun balbezit dan nodig was. De
slof. Door met een score van 66 Haarlemmers bleven daardoor
procent te triomferen stelden redelijk in het spoor maar aan
zij zich kandidaat voor een het einde van de eerste helft
hoge positie in het eindklasse- werd een tempo verhoging van
ment. De tweede plaats ging, ZVM de bezoekers fataal. De
op ruime achterstand, met 51 Blinkert was een maatje te
procent naar de dames Van klein en keek bij de rust al teDuuren en Peters. •
gen een 13-8 achterstand aan.
In de tweede helft was de teDe dames Kinkhamers en
Van der Meulen startten sterk genstand van de Blinkert miniin de competitie op donder- maal. De Haarlemmers werdagmiddag. Met een uitste- den verdedigend beter opgekende score van 63 procent be- vangen dan in de eerste helft
haalden zft de eerste plaats. en doelman Johan Molenaar
Op vier procent achterstand moest nog slechts zes keer de
eindigden de heren Hogen- bal uit het net vissen. Aanvaldoorn en Van der Moolen als lend liep het bij de Zandvoortweede.
ters wat vloeiender. Met leuke
aanvallen en mooie doelpunIn de gecombineerde B- en ten kwam het publiek toch nog
C-lijn was te spanning te snij- aan haar trekken.
Door deze fraaie zege blijft
den. Veel krachtsverschil was
er niet. Uiteindelijk pakten de ZVM-Rabobank op de tweede
heren Bernsen en Scholz met plaats staan en blijft het meeeen mooi resultaat van 65 pro- strijden om de bovenste posicent de eerste plek. Het echtpaar Kerkman bleef daar een
procent bij achter en werd goede tweede.

tie. De Zandvoortse doelpunten werd gemaakt door Mark
Molanus 5, Kees Schaap 5,
Menno Trouw 4, Arjen Molenaar 4, Erwin Spruit 4, Ernesto
Vonsee 3, Richard Vos 3, Joost
Berkhout 1.
Het reserve team van de
Blinkert kenden geen mededogen met de formatie van coach
Geert Dijkstra. Door deze
nieuwe nederlaag vestigden de
Zandvoortsen een record. „We
zrjn nu een jaar zonder overwinning en dat is het vermelden waard," aldus Dijkstra.
Vooral in de eerste helft
kwam ZVM-Rabo er niet aan
te pas. Door een onnauwkeurige passing werd veel balverlies
geleden. De Bunkert zette
meteen een snelle break out op
en scoorde er lustig op los.
Koploper De Blinkert liet duideüjk zrjn promotie na te streven. De Haarlemmers speelden een zeer behoorlijk niveau
en hadden bij de rust de strijd
al beslist. De Zandvoortse defensie kwam snelheid te kort
en werd keer op keer gepasseerd. Ruststand 4-14.
„Tegen deze sterke ploeg
krijg je bij balverlies de doelpunten om je oren," zegt Dijkstra. „Behoudens het balverlies deden we het niet slecht."
In de tweede helft was het
Zandvoortse verweer wat feller. Aanvallend werd er beter
gecombineerd dan in de eerste
helft en daardoor ontstonden
er een paar aardige moment
voor het Haarlemse doel. De
wedstrijd kon ZVM-Rabo niet
meer naar eigen hand zetten,

De Zandvoortse handballers hadden geen enkele moeite met De Blinkert 4

Chess boekt knappe zege

ZANDVOORT - Het achttal van 't Wapen van Zandvoort/Chess Society heeft
opnieuw voor een knappe
uitzege gezorgd. Met 3,5-4,5
werd de schaakvereniging
Santpoort zeer verrassend
verslagen. Chess kan nu opgelucht ademhalen en heeft
afstand genomen van de
twee degradatie plekken.

ZANDVOORT - Het vrouwenteam van The Lions sloot
het jaar 2000 goed af door het
sterke reserve team van Akrides met 48-41 te verslaan.
De Zandvoortse basketbalsters trokken deze uiterst
boeidende wedstrijd pas in
de tweede helft naar zich toe.

Een impressie van de nieuwe tribune

Door deze overwinning, de
tweede op rij, breken er voor
Chess betere tijden aan in de
tweede klasse C en kan het
team van captain Hans Drost
met een gerust hart de feestdagen in. De uitwedstrijd tegen Santpoort werd een vierpuntenduel. Chess verscheen
zonder Ton van Kempen maar
met Jeroen Loos, die in de •
voorgaande wedstrijd een uitstekende indruk had achtergelaten.
De opening van de wedstrijd
was duidelijk voor de thuis
spelende ploeg. Mare Kok investeerde veel tijd, Boudewijn
Eijsvogel kwam vanuit de opening onder druk en ook bij
Kees Koper en Leo Keesman
leek het niet echt te vlotten.
Het enige bord waar duidelijk
Zandvoorts voordeel te meiden was, was het bord van Olaf
Cliteur, die zijn opponent Buschman vanuit de opening direct schade berokkende.
gingspunten daarvan aan de
De score werd open gebroachterzijde van het complex.
De tribune wordt gesitueerd
tegenover de pits. De zitplaatsen beginnen op een hoogte
van vier meter, waarmee een
uitstekend uitzicht over het
rechte baangedeelte, de pitsstraat, een deel van de Tarzantaocht, de Gerlachbocht, de
Hugenholtzbocht en de Hunserug wordt geboden.
Het oorspronkelijk plan van
de bedrijfsruimten onder de
tribune is gehandhaafd. De tribune omvat verder vrije ruimtes voor kiosken en verkooppunten, toiletten en aangepaste voorzieningen voor gehandicapten. Bedrijven die informatie willen over de ruimten
onder de tribune kunnen informatie inwinnen by Circuit
Park Zandvoort.

Nieuwe tribune op circuit
spannen.
Nadat het autosport seizoen
in oktober werd afgesloten
bleef er genoeg werk voor het
Circuit Park Zandvoort. De accommodatie moet verder geperfectioneerd worden en de
bouw van een hoofdtribune
hoort daarbij. Nadat eerdere
plannen om dit jaar al een
hoofdtribune te plaatsen door
een veto van de welstandscommissie schipbreuk leden,
is inmiddels een begin gemaakt met de voorbereidingen
voor de bouw van de nieuwe,
geheel overdekte hoofdtritaune, welke plaats biedt aan 2800
toeschouwers.
Het nieuwe ontwerp straalt
elegantie uit m combinatie
met een technisch fraaie aanpak van de constructie van de
houten spanten en de bevesti-

ZANDVOORT - De eerste
activiteit op het Circuit Park
Zandvoort is op 7 januari te
aanschouwen. Een nieuwe
hoofdtribune is dan nog niet
te zien, maar medio 2001 zal
het bouwwerk klaar zijn.
De nieuwjaarsrace, een vier
uren durende lange afstandsrace, staat voor zondag 7 januari op het programma. De
Zandvoort 500, die als seizoensafsluiter al enige jaren wordt
gehouden, viel der mate goed
in de smaak, dat besloten werd
een dergelijke race aan het begin van het jaar te houden. De
organisatoren proberen een
winterkampioenschap van de
grond te krijgen. Gezien de belangstelling voor de autosport
is de verwachting hoog ge-

ZANDVOORT - Tijdens het
oasketbaltoernooi voor middelbare scholen heeft het jongste meisjesteam van de Wim
Qertenbach Mavo een mooie
weede plaats behaald.
Onder leiding van coach
Joop van Nes zegevierden de
Meisje in de poule, waarna ook
de halve finale winnend werd
afgesloten. Stijf van de zenuwen werd de finale gespeeld tegen de Schoter Scholengeiieenschap. Hierin moest de
Gertenbach Mavo het aflegSen, doch de fraaie tweede
Plaats was er zeker niet minder
om.

ken door teamleider Hans echter de kern van het dageDrost, die een keurige punten- lijks bestuur van Chess, die de
deling realiseerde tegen de noot persoonlijk kraakte.
sterke Santpoorter De Jong. Voorzitter Olaf Cliteur en penKort daarop was het feest in de ningmeester Kees Koper wonZandvoortse gelederen. Leo nen gelijktijdig, waarmee de
Keesman had met zwart een knock out van Santpoort een
pion geofferd in de opening feit was.
waar hij een aanval op de da- Cliteur zag de stukken van
mevleugel voor terug kreeg. zijn tegenstander langzaam
Juist toen zijn tegenstrever veranderen in een onsamenIvanov de controle over de werkende kluwen, waarqmstelling kreeg, greep deze af- heen zijn eigen poppetjes sierschuwelijk mis en kon meteen lijk leken te dansen. Met nog
de vlag strijken.
anderhalve minuut op de klok
Mare Kok verbruikte enorm was mat niet meer te vermijveeltijd. Hij trof het bovendien den en pakt Cliteur het volle
niet dat er een zeer gecompli- punt. Op het bord van Kees
ceerde stelling ontstond, die Koper ging het precies eender
veel van hem vergde. Hij kwam toe, ware het niet dat Koper
de periode tot de eerste tijd- zeker nier met voordeel uit de
controle zonder kleerscheuren opening kwam. Hij profiteerde
door maar zat, gezien het feit optimaal van zijn stukken in
dat er slechts vijftien minuten het eindspel, daar waar het pobijgeteld worden, opnieuw in sitiespel van zijn tegenstander
tijdnood. Zijn geluk was dat Stangenberger te wensen
zijn opponent mee ging met overliet en keek terecht tevrehet snelle spel van Kok. De den terug op zijn beste partij
Zandvoorter veroverde de van dit seizoen.
dame, sloeg in vliegende tijd- Bij de beslissende 1,5-4,5
nood een remiseaanbod af en voorsprong verloor Eijsvogel
zette zijn ploeg gedecideerd op zijn inmiddels kansloze steleen 0,5-2,5 voorsprong.
ling en incasseerde ook Chris
Deze voorsprong leek com- van Bockel nog een nederlaag
fortabeler dan hij was. Jeroen door tijdsoverschrijding. De
Loos moest na een goede partij eindstand kwam daarmee op
tegen de sterkste Santpoorter, 3,5-4,5 voor 't Wapen van
Xander Schouwerwou het on- Zandvoort/Chess
Society.
derspit delven en ook op het Twee zeer belangrijke matchbord van Boudewijn Eijsvogel punten werden zodoende aan
leek het mis te gaan. Het was het totaal toegevoegd.

VOIATO

VOLVO INTRODUCEERT: THE

for life

11**»

ji^^ *

Het gehavende ZHC was niet opgewassen tegen Catwijck
Stoer, gespierd, brede schouders: de
nieuwe Volvo S60! Door z'n grote
spoorbreedte en

torsiestijfheid

een

genot op elke weg. Maximaal genieten
bij optimale veiligheid. Wacht niet langer: ontdek 'the S-perience'. Nu in de

DE ÜIEUWE VOLVO §60. DRIVE 1T AND YOU'LL ONDERSTAND
Volvo Nederland Personenauto B.V., Beesd. Consumentenprijs incl. BTW. Volvo 360 vanaf € 30.360,- / ƒ 66.904,64. Wijzigingen voorbehouden.
Leasetarief Volvo S60 vanaf € 675,- / ƒ 1.487,50 p/mnd., op basis van Full Operational Lease, 48 maanden, 20.000 km p/jaar excl. BTW, excl. brandstof.
Volvo Lease- (0345) 68 87 80 (tijdens kantooruren). Afgebeelde auto is uitgerust met één van de Volvo unes.

I'M DREAMING OF.
2E KERSTDAG
VAN 10.00 TOT
17.00 UUR

OPEN!

Foto: Chris Schotanus

Verzwakt ZHCis kansloos
team moest ook in dit duel met
zo'n zes invalsters spelen. Die
invalsters hadden vrijwel allemaal al een wedstrijd in het
tweede team gespeeld. Bovendien liep Danielle van Hemert
in het duel van het tweede een
voetblessure op waardoor
ZHC met tien speelsters aantrad tegen het sterke Catwijck.
„We hebben veel blessures,"
Het Zandvoortse vrouwen- vertelde Danielle van Hemert,
die dus zelf ook moest afhaken.
„Na de winterstop zijn we weer
compleet en dan moet het wel
lukken. Nu is het vooral spelen
met veel plezier en dat doen
we zeker wel."

ZANDVOORT - Op het
uitstekend bespeelbare en
fraai opgeknapte kunstgras
van ZHC speelden de Zandvoortse hockeysters een
kansloze wedstrijd tegen
Catwijck. Het verzwakte
Zandvoortse team gaf zich
voor meer dan honderd procent maar verloor met 0-6.

MEUBELBOULEVARD
Baalbergen Meubelen, Mijnders Meubelen, Oase,
VanReeuwijk,SlaapkamerCenlrum,StokMeubelcentcr,Valhal.

Amsterdam

7

KNVB huldigt
Maarten Weber
ZANDVOORT - Tijdens de
jaarvergadering van de S V
Zandvoort werden vele leden
in het zonnetje gezet. Niet alleen vreugdevolle aangelegenheden kwamen ter sprake, maar over zwaardere
punten zoals het financieel
reilen en zeilen van de voetbalvereniging werden de nodige vragen gesteld.
Maar de vergadering, waar
met zo'n 85 leden enorm veel
belangstelling voor bestond,
werd begonnen met het afscheid nemen van bestuurslid
Maarten Weber. De heer Slootwég, vertegenwoordiger van de
KNVB, reikte Weber een oorkonde uit en spelde hem de
„waarderingsspeld in zilver,,
op wegens de vele verdienste
voor het voetbal.
De speld voor 25 jaar lidmaatschap ging naar Arjan de
Boer, Ard Keff, Bub Keur, Andries van Marie, Joop Paap,
Sjors Platel en Erik Zaadnoordijk. De speld voor veertig jaar
lid was voor Jan Willem Groen,
Fred Kinneging, Jacob Koning, Piet van der Mije, Guus
Paap, Fred van Rhee en Engel
Stobbelaar, terwijl er ook twee
leden waren die reeds vijftig
jaar lid van deze vereniging
zijn. De hulde ging naar Hans
Fransen en Freek Koper.
Na de fusie heeft de voettaalclub de financiële zaken nog
niet op orde gekregen. Met behulp van Nanfred Bakels, gaat
de club proberen helderheid te
verschaffen in de duisternis.
Dat weerhield de leden niet
vele vragen af te vuren. Uiteindelijk besloot de vergadering
een commissie in te stellen, die
de bescheiden gaan controleren. Een hels karwei voor commissie bestaande uit de leden
Nanfred Bakels, Herman van
der Ham, Peter Kramer, Piet
Ruijgrok en Seine Stobbelaar.
Door het aftreden van de bestuursleden Bloem, Van der
Poel en Weber moesten nieuwe
bestuursleden worden gekozen. Herman van der Ham en
Jan Maarten Paap werden bij
acclamatie benoemd. Na een
uitvoerige rondvraag sloot
voorzitter Cees van Dijk tegen
twaalf uur de vergadering.

Inschrijving open
voor sportploegen

ZANDVOORT - De strijd
om de titel sportploeg van
het jaar is nauwelijks achter
de rug of de organisatie besloot de inschrijving voor een
volgende editie open te stellen.
De opzet van dit zeer aardige
sportieve gebeuren gaat iets
veranderen. Het bleek steeds
moeilijker te zijn om iedere
maand genoeg sporters voor
een team bij elkaar te krijgen.
Volgend jaar wordt er ieder
kwartaal een wedstrijddag georganiseerd. Er worden dan diverse sporten op een dag beoefend. Ruud Luttik, van de organiserende vereniging Kenamju, hoopt dat met deze wijziging weer teams op volle
sterkte aan het evenement
deelnemen.
Deelnemende teams moeten
bestaan uit acht sporters en
dienen ouder te zijn dan zestien jaar. Bij iedere wedstrijden dienen twee dames in het
veld te staan. Het inschrijfgeld
bedraagt honderd gulden per
team. Inschrijven kan tot l februari 2001 bij het Sportcentrum Kenamju aan de A. J. van
der Moolenstraat 47. Er dient
bij inschrijving meteen betaald
te worden.

Zaalvoetbal voor
jeugd SV Zandvoort

ADVERTENTIES

showroom en op www.volvocars.nl

Mooie tweede plek
basketbalploeg
Gertenbach Mavo

Foto: Chris Schotanus

maar door alles te geven bleef ook sterker en als de tegen- als deze." De Zandvoortse Neijenhuis 3, Wendy Vastende schade nu beperkt tot een stander beter is dan kan je vre- doelpunten kwamen op naam houw 2, Laila Teunissen 2, Diaacceptabele 11-30 nederlaag.
de hebben met een nederlaag van Romena Daniels 3, Irina na Paap 1.
„We hebben onnodig veel
doelpunten weggeven. Hadden we dat niet gedaan dan
hadden we ook wel verloren
maar dan met draaghjker cijfers. Fysiek was De Blinkert

JDamesteamvan
The Lions slnit
jaar goed af

Na een paar-nederlagen had
coach Peter Bos een goed gesprek met zijn speelsters en in
de wedstrijd tegen Akrides
bleek dat de misverstanden,
die er bleken te zijn, uit de weg
waren geruimd. Met fris spel
werd de strijd opgepakt. Akrides en Lions leunden in de eerste helft op de ijzersterke defensies. Dat kwam in de score
goed tot uitdrukking.
Na zes minuten stond er een
stand van 4-4 op het scorebord
en halverwege de eerste helft
was de score opgelopen naar 88. „De verdediging was vreselijk goed," vond Peter Bos.
Toch moest Lions de bezoeksters laten gaan. Akrides nam
zes punten afstand, maar de
veerkracht van The Lions
bracht de stand bij de rust terug tot een 18-21 achterstand.
In de rust zette Bos de puntjes nog even op de i. Lions pakte de strijd agressief aan en
kwam meteen terug tot 21-22.
Met geconcentreerd aanvalsspel werd de vrijstaande speelster gezocht waarna na tien
minuten in de tweede helft
Lions voor het eerste een voorsprong nam, 33-32. Door het
spel taktisch goed te spelen
gaf Lions de in het verschiet
liggende zeg niet meer weg.
Rustig werd de bal rond gespeeld zodat weinig of geen onnodig taalverlies werd geleden.
Met Pie Gansner, die zowel
verdedigend als aanvallend
een prima wedstrijd speelde,
ging Lions op zoek naar een
grotere voorsprong. Die voorsprong werd uitgebouwd naar
46-37 en ondanks een slotoffensief van Akrides bleef Lions
koel basketballen en won verdiend met 48-41.
„Met deze overwinning ben
ik best wel bljj," ging coach Peter Bos verder. „We hebben
ons koppie er goed bygehouden tegen deze sterke tegenstander. Vooral defensief hebben we uitstekend gespeeld.
We hebben dit jaar goed afgesloten en zien vol optimisme
net tweede deel van de competitie tegemoet."

woensdag 20 december 2000

Van een ingespeeld team
kon dan ook geen sprake zijn.
Binnen vijf minuten keek ZHC
al tegen een 0-2 achterstand
aan en de dubbele cijfers leken
niet uitgesloten. Echter door
uitstekend keeperswerk van
Caroline van Gijzel, bleef ZHC
aardig overeind. Het uitstekende keeperswerk inspireerde de Zandvoortse verdedi-

ging, die naar vermogen speelde.
„Caroline van Gijzel heeft
lange tijd niet meer in het doel
gestaan, maar nu ze hier is komen wonen wil zij weer spelen.
We kunnen haar goed gebruiken, want zij is het nog niet
verleerd," aldus Van Hemert.
Toch kon de Zandvoortse
doelvrouwe niet verhinderen
dat Catwijck nog voor de rust
uitliep naar 0-4.
De tweede helft kende een
zelfde spelbeeld. Vrijwel 35 minuten lang eenrichtingsverkeer. Sporadisch probeerde
ZHC een aanval op te zetten,
maar de passes waren onzuiver en de defensie van Catwijck was bovendien te sterk.
De Zandvoortsen stonden constant onder grote druk maar
verdedigend ging het nog wel.
De schade bleef nu beperkt tot
een 0-6 nederlaag. Gezien de
personele problemen geenszins een onverdienstelijk resultaat.

ZANDVOORT - De SV
Zandvoort sluit het jaar voor
de jeugd traditioneel af met
het zogenaamde oliebollentoernooi. Zaterdag 30 december aanstaande, in de Korver
Sporthal, speelt alle jeugd van
deze vereniging een zaalvoetbaltoernooi.
De F- pupillen beginnen om
negen uur, gevolgd om kwart
voor elf met de E- pupillen en
anderhalf uur later vertonen
de D - pupillen hun kunsten.
Om tien voor drie zijn de Cjunioren aan de beurt waarna
om tien over vier het toernooi
wordt afgesloten met wedstrijden tussen de A- en B- junioren van SV Zandvoort. Elk jaar
weer is het een genot om de
allerkleinste aan het werk te
zien terwijl de toeschouwers 's
middags kunnen genieten van
aardige Zandvoortse talenten.
Om het geheel te kunnen bijwonen moet een gulden en vijftig cent worden betaald. Daarvoor krijgt men wel een heerlijke oliebol.

Basketbaltoernooi
voor basisscholen

ZANDVOORT - De basketbalvereniging The Lions organiseert op zaterdag 13 januari
2001 het jaarlijkse toernooi
voor de Zandvoortse basisscholen. Ook dit jaar is de
plaats van handelingen de
Korver Sporthal aan de Duintjesveldweg. Vanaf tien uur is er
een fanatieke strijd te zien tussen de meisjes en jongens
teams van de zes basisscholen,
die Zandvoort rijk is. Ook dit
jaar staat de organisatie borg
voor een vlot en sportief verloop van de strijd.

woensdag 20 december 2000
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Accountants kantoor
drs, H.G. Huppelschoten

Wij wensen u
gezellige
feestdagen en een
goed en gezond

Uiv gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning

Wij wensen u
hetzelfde

2001
Optiek Fa. Slinger en Zn.

Thorbeckestraat 18,2042 GM Zandvoort. Tel. 5719396. Fax 5731191

GROTE KROCHT 20a - 2042 LW ZANDVOORT

ZANDVOORT-

AUTO STRIJDER BV

Zandvoortse Verzekerings Service
en Karl Grannetia Vastgoed

Burg. van Alphenstraat 102
Van Lennepweg 104, Zandvoort,
telefoon 023-5714565

wensen cliënten en
bekenden een
voorspoedig 2001

Wij wensen al onze cliënten een
goed rijdend 2001

l

LOODGIETERSBEDRIJF

Helmersstraat 11
Zandvoort. Tel. 023-5712150

SPOLDERS BV
Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort
Postbus 58, 2040 AB Zandvoort
Telefoon: 023-5712630
Telefax: 023-5730074

De Z.R.B.

Wenst alle
leden en een
ieder' die haar
een warm hart
toedraagt

erkend
VNI
installateur

Wenst vrienden en
bekenden een voorspoedig
2001

EEN GEZOND EN
VEILIG 2001

Voor alle mensen

een heel gezond
en gelukkig 2001
Haltestraat 75 Zandvoort tel. 023-5718949

Wij gaan met pensioen
en danken alle klanten
voor het in ons gestelde
vertrouwen.

Wij wensen u een
voorspoedig 2001.

SMEDERIJ
KINDERMODE

GANSNER & CO,
Brederodestraat 60 - Tel. 5715068-5713612

wenst iedereen een héél goed
en gezond 2001
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

Wij wensen iedereen
hele gezellige
Kerstdagen en een
smaakvol 2001 !

Timmer- en onderhoudsbedrijf

HANS v. d. DONK
Lijsterstraat 9 - Tel. 5718560

Vanaf zondag 31 december
t/m woensdag 3 januari
zijn wij gesloten.

Tot ziens bij Mollie & Co.
Han, Harro en David

DRUKKERIJ
VAN PETEGEM BV
Kerkpad 6, telefoon 5712793

STUDIO 118 dance Conny Lodewijk
Tel. 023-5712 598

wenst
heel
Zandvoort
een
kunstzinnig

2001

*Wijf tfensen alle

Aan allen veel geluk en
voorspoed toegewenst

VrCenben en hekenben
een goèb en $ezonb

V INTER SPORT
M1CHAEL LIJESEN

BLOEMSIERKUNST
Wij wensen u
een heel gelukkig
T/)/) ~l

Jöluijôl
De specialist
'n °iJ<u> bloemwerken.

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 5712060

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen en
een sportief

ZOOI
Kerkstraat 16, Zandvoort
Tel. 5718655/fax 57186j

woensdag 20 december 2000
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BPLEHMAN

H. Franssen

wenst al z'n clientèle
een gelukkig en
gezond 2001.

jan koster
bouwen aannemingsbedrijf

zonweringen
Voltastraat 32
Zandvoort
Tel. 5714623

v. Lennepweg 4

zeestraat 40, 2042 Ie zandvoort
telefoon 023-5712013
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

wenst iedereen een zonnig 2001
Centrale verwarming
Gas- en oliestookinstallaties
Luchtbehandeling
. . .

AANNEMINGSBEDRIJF

LOUIS RIJNDERS

VANDENSENenZn.
CENTRALE VERWARMING

Loodgieter en cv-installateur

Bilderdijkstraat 30
tel.: 023-5712972

Firma:

Dr. de Visserstraat 15
Tel. 5718192

"Ovadia"

wenst u

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Gezellige
Kerstdagen
en een gezond 2001

wenst al haar klanten
een warm en gelukkig

2001

>-'O

Zandvoort 023-5717959

Het team van
Coiffures

Medewerkers
van het
iZandvoorts Nieuwsbladl
»**

im.

Tessa, Adrie
en Margo

KINDEROPVANG VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Paola, Bernard, Sandrine en Nathalie
wensen alle klanten en bekenden
een voorspoedig 2001
Uitsluitend volgens afspraak
('s maandags gesloten)
Schoolplein 4, Zandvoort
Tel. 023-5715880

Prinsesseweg 36
Zandvoort
Wij weneen iedereen een
gelukkig en gezond 20O1

wensen u
een heel goed
en gezond 2001 toe!

Team Ducky Duck
• Manuela
Kim Ittje Sabrina
Monique Arien Charissa
Tonneke Debbie Marion
Tel. 5730042

DE RO2ENÖBELANTIEK
IN- EN VERKOOP A NTIEK - CURIOSA - DECORATIES
Gasthuisplein 6, Zandvoort
e

RUUD JONKER
Totaal Onderhoud

wénst iedereen
een goed ingericKt
jaar 2001!
Oosterparkstraat 54
2092 AT Zandvoort

Hannie Schaftstraat 2
2033 PD Haarlem

Wij' wensen u zowel zakelijk
als privé een
gezond 2001 toe!
Nu ook vestiging in Zandvoort.
Tolweg 19. Tel. 06-53 211 800.

Diaconiehuisstraat 24

Wenst iedereen
-een goed
en gezond
2001

°*

wenst u prettige
feestdageny
en een gelukkig
en gezond

ra
V

/

2001

Kapsalon
Henk v.d. Feer

Fiaba
Interieur-adviesbureau

.

n0

Wij wensen, u een geweldig goed-2001,
een jaar waarin uw voornemens uitkomen en u dus de weg vindt naar de

geloofsgemeenschap ISfPB
\

Brugstraat 15, te Zandvoort

tel. 023-5716442

Dierenkliniek
„DE LIJSTERHOF"
| Lij sterstraat 7
Tel. 5715847
wenst alle dieren en
hun baasjes
een gezond en
voorspoedig

2001

De "Singer" winkel
Wenst u een
gezond en gelukkig 2001

o
Zeestraat 48

Het Nederlandse
Rode Kruis
afd. Zandvoort
wenst u allen
een veilig en
gezond 2001!!
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[ ALLROUND - VASTGOED -ADVIES]

Aan- en verkoop
huur - verhuur
taxaties
REGISTER-TAXATEUR oz

beleggingen

Zondvoort
Haltestroat 58 Zandvoort

ZANDVOORT

Zeestraat 48

Haltestraat 31, tel. 023 - 571 44 99 fax 571 63 85

PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Topslagerij Vreeburg
Haltestraat 54

Grote Krocht 28
Zandvoort
tel: 5719345

ZANDVOORT
Tel. 5712451

J

DRUaSTORE

KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT
TEL: (023) 571 25 13

Dé dierenspeciaalzaak
van Zandvoort

brunair BALKENENDE
Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort

LUXE BROOD EN
BANKETBAKKERIJ

Potgieterstraat 24
Raadhuisplein 2
Pasteurstraat 4

Footcare

Voor al uw

VERSTEEGE IJZERHANDEL

van Campen

Pakveldstraat 19, Zandvoort

Corn Slegersstraat 2
te Zandvoort

Schoenreparaties
specialist in van Bommel, Van Lier,
Avang en van Greve
Aangesloten bij het SKNS

COMBI MENNO GORTER
FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO
Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel. 023-5730600
maandag t/m zaterdag geopend.

woensdag 20 december 2000

Haltestraat 10c
Zandvoort
W.C. Jupiter

S P O R T S

Grote Krocht 25
Zandvoort
GROENTE EN FRUIT

^TOERKOOP Reisburo Zonvaart
Grote Krocht 20, Zandvoort - Telefoon 023-5712560

winkelcentrum Jupiter

W.C. JUPITER

REISBUREAU

Haal nu de nieuwe zomergidsen.
Zij liggen voor u klaar'.

JSS, W

Cornelis Slegersstraat 2/1
2042 GP Zandvoort
Tel. 023 573 26 94, fax 023 573 26 95

219036

Grote Krocht 20b. Zandvoort

Wij zijn gesloten van 24 december t/m l januari 2001

JLJ

MAKELAAR O.G.

DE TROMP WINKEL

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G. ASSURANTIËN

Grote Krocht 3-5

SCHAIK

HYPOTHEKEN

IHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN ï • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5715 715 • FAX 023 - 5715 747

• MAKELAAR O.G.

AankoopA/erkoop/Taxaties
HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen
Hypotheken/Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telel. 023-5712944
Fax 023-5717596

12-
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NU 3 MAANDEN GRATIS
The Matrix

Arlington Raad

TJERK HIDDESTRAAT 2/1

The Prince

Message fn A Bottle

0900-8350

Neem nu een abonnement fai/:

Radio Stiphout

ZANDVOORT

Op de 1ste verdieping.gelegen royaal 4-kamerapparlement thans in gebruik als 3-kamer appartement met
fraai uitzicht over zee (1 van de hoek zeezijde).
INDELING: Entree/gang, ruime moderne badkamer
met douche, toilet, wastafel en wasmachine-aansluiting, werkkast, royale woonkeuken met inbouwapparatuur, vaste kasten en toegang tot het balkon, ouderslaapkamer met vaste kastenwand, wastafel en balkon, ruime L-vormige woonkamer (voorheen 2 kamers) met mogelijkheid voor hel aanleggen van een
open haard, zonnig gelegen balkon op het zuidwesten
met fantastisch vrij uitzicht. Ruime berging op de begane grond.
• Appartement grotendeels voorzien van plavuizenvloer.
• Servicekosten ƒ 397,- inclusief voorschot centrale
verwarming.
• Huurgarage eventueel over te nemen.
Vraagprijs: ƒ 395.000,-

VAN GALËNSTRAAT 74

ZANDVOORT

Op de 3e etage, met prachtig zeezicht en aan de
achterzijde met zicht over de duinen gelegen, netjes onderhouden 3-kamer appartement.
INDELING:
Entree, vestibule met meterkast, gang, dichte keuken, toilet, woonkamer, badkamer met bad, douche
en wastafel, 2 slaapkamers waarvan 1 met toegang
naar het op het Zuidwesten gelegen balkon.
• Fraaie zonligging
• Warmwater via 2 geysers
• Videofoon
• Inpandige berging gelegen op de begane grond
• Servicekosten ƒ 458,50 p.m.
• De eenmalige bijdrage ad. ƒ 8.750,- voor betonrenovatie en nieuw dak wordt door verkoper betaald
• Oplevering kan eventueel spoedig
Vraagprijs: ƒ 365.000,-

KROMBOOMSVELD 18

ZANDVOORT

Een in 1999 gebouwde tussenwoning met grote op ,
het Zuiden gelegen tuin. De woning ziet er perfect
uit, om zo te betrekken.
INDELING:
Beg.grond: Entree/ruime hal met garderobekast,
toilet, royale L-vormige living, luxe open-keuken
met alle apparatuur en openslaande deuren naar
zonnige tuin.
1 e verd.: Overloop met badkamet v.v. ligbad, douchecabine, 2e toilet en wastafel, grote ouderslaapkamer en 2 slaapkamers aan de voorzijde.
2e verd.: Hobby-/studeerkamer met bergruimte en
kast met aansluiting voor wasmachine en droger.
• Perfect onderhouden
• Flinke tuin (Zuid) 6,5 x 12 meter met houten
schuur en achterom.
• Woonkamer met plavuizenvloer en vloerverwarming.
Vraagprijs: ƒ 729.000,-

TJERK HIDDESSTRAAT 14

ZANDVOORT

Direkt aan de boulevard gelegen parterre appartement met serre en diepe tuin op het Noordwesten.
INDELING:
Entree, keuken (1997), gang, royale woonkamer
met uitgebouwde serre. Slaapkamer, gangkast met
boiler, badkamer met douche en wasmachine-aan
sluiting, toilet, hal, studeerkamer.
• Royale tuin 8 x 10mtr.
• Afgesloten parkeergelegenheid
• Kunststof kozijnen en dubbel glas
•Servicekosten per 01/01/2001 ƒ 160,-p.m.

Vraagprijs: ƒ 319.000,-

CANAL+

Thorbeckestraat 15
ZANDVOORT

www.canalplus.nl

TE KOOP
GARAGE
NR. 12
ZANDVOORTSELAAN 187 A

ZANDVOORT

Royaal woonhuis met riante tuin. Voor vele doeleinden geschikt.

Evelyn, Rachel, Fiona en Yvonne
van

FENEMAPLEIN

INDELING:
Beg.grond: Entree, hal, toilet, slaapkamer, werk/
slaapkamer, royale wasruimte, moderne woon-keuken met allerhande inbouwapparatuur.
Ie verd.: 2 slaapkamers, fraaie badkamer, C.V.ruimte, ruime woonkamer met riant dakterras, trapje naar beneden naar aparte serrekamer.
2e verd.: Grote zolderkamer met dakkapel.
• Uitzicht over duinen (herten en vossen)
• C.V. ketel Blauwe Engel 1999
• Vrijwel alles v.v. dubbel glas
• De etage is in 1980 geplaatst.

ƒ 55.000

Vraagprijs: ƒ 995.000,-

CENSE&VAN LINGEN
MAKELAARS
wensen ledereen gezellige feestdagen
en een spetterend nieuwjaar!
Wij hebben leuke Kerstaanbiedingen
van Sebastian
Haltestraat 39 Zandvoort
Tel. 023-5730838
Openingstijden: ma. gesloten
di. t/m vr. 09.00 - 18.00 uur
zat. 09.00- 17.00 uur
Wij creëren volgens afspraak

ZOEKEN
VOOR HUN CLIËNTEN:
• een boven- of benedenwoning
tot/ 300.000,• een ééngezinswoning rond
de ƒ 400.000,-

Eon witte Kerst kunnen wij u niet beioven.
Een gezellige huiselijke Kerst in uw nieuwe droomhuis wél..!

• een driekamer appartement
met zeezicht lot ƒ 400.000,liefst met garage
• een woonhuis in Zuid of in het
groene hart rond de ƒ 600.000,• een vrijstaande villa

vanaf/ 1.000.000,-

CENSE&
NVM

MAKELAAR,

\LlNGEN

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

VAN OSTADESTRAAT 13

ZANDVOORT

Goed onderhouden woning met zomerhuis in centrum
gelegen. Het zomerhuis heeft een eigen opgang en is w
douche, toilet en keuken.
INDELING: Beg.grond: Entee, hal, toilet/douche, trap
naar kelder met C.V. opstelling, open keuken met inbouwapparatuur, woonkamer met parketvloer en open
trap naar leverdieping.
1e verd.: Overloop, royale slaapkamer (v.h. 2 kamers)
met grote kastenwand en wastafel.
Bevloerde bergzolder.
Zomerhuis: Eigen opgang, studio met keuken + badkamer
• Zomerhuis kan per 1 maart 2001 vrij van huur worden
opgeleverd
• Zomerhuis v.v. eigen C.V. installatie
• Achterom aanwezig
• Moderne keuken (ca. 2 jaar oud)
Vraagprijs: ƒ 489.000,-

€-21^3 iSif
Haltestraat
Op zondag 24 december (kerstavond) een speciale kerstparty!
Met een live optreden van: "Mike Peterson". Deze sympathieke Hagenees is
landelijk bekend met zijn leve optredens. Ook hij deed mee aan de soundmixshow als Tom Jones. Ook deze keer is de toegang geheel gratis.

VRIJDAG 22 DECEMBER
' VANAF 23;00 UUR

QUINCY

Maandag 25 december
(Eerste Kerstdag)

Het grote
Shooters Kerstgala!
Met live optredens van Ouincy,
Glennis Grace & Ftobert
Leroy!
In een geheel versierde ambiance met duizenden lichtjes en
kersttakken wordt dit een avond
om nooit te vergeten.
De drie meest populaire
artiesten uit het afgelopen seizoen zijn gestrikt voor een
optreden op Eerste Kerstdag!
Uniek aan deze avond is niet
alleen het feit dat niet 1 maar 3
toppers komen optreden, maar
ook de belofte die ze hebben
gedaan om een aantal duetten
: ,•>
met elkaar te verzorgen.!
, '„ , Het zijn namelijk niet alleen
~
goede collega's, maar ook
goede vrienden van elkaar! Dit belooft enkele unieke momenten op te leveren!
De optredens beginnen om 23.00 uur en zullen tot 03.00 uur duren.
Kaarten voor dit gala zijn nu reeds te koop bij café Shooters (niet te reserveren) voor 35,- per stuk. Dit is inclusief een glaasje champagne en een speciale Shooters verrassing bij binnenkomst!
Ook op dinsdag 26 december gaat Shooters kerstfeest vieren. Deze avond
staat geheel in het teken van de verrassingen! De crew van café Shooters
zorgt ervoor dat u ook deze avond een onvergetelijke kerstavond meemaakt!
Zondag 31 december luiden we het eerste millennium jaar uit met een
daverend feest. Voor groepen die nog niet weten wat ze moeten doen voor 12
uur heeft Shooters een speciaal arrangement. Tussen 10 en 12 zoveel eten en
drinken als je wilt inclusief toegang na 12 uur (tot 5) voor slechts 50,- p.p. Maar
let op dit geldt alleen voor groepen. En denk eraan, vol is vol. Kaarten hiervoor
zijn nu verkrijgbaar!
Na 12 uur mag iedereen voor 15,- naar binnen en krijgt daarvoor weer zo'n
typische Shooters-avond vol verrassingen. Diverse live-optredens en verrassingsacts zullen er voor zorgen dat iedereen een onvergetelijke oud en nieuw
meemaakt! Voor elke bezoeker is er gratis champagne!

VJ OfC. IHEfHR BBTflUBflinlX '•

Emmaslraat 2 - Hilversum

Nieuwjaarskaartjes
Vanaf deze week komen onze bezorgers weer bij u in de buurt aan de
deur met de nieuwjaarsgroet.

Dit betekent dat ze persoonlijk deze huis-aan-huiskrant samen met een

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in conüict te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 09065015 15.6 kunt U
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken acivertenties van lezers:
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aun-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in ie spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook /elfanoniein. een'gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u.de advertentie heeft ingesproken
automatisch een bo.xnummer en PIN-cotle van de
belcomputer. Hiermee k u n t u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties k u n t u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (I.OOgpm)

nieuwjaarskaart aan u kunnen overhandigen. Een voorbeeld van dit
kaartje staat hieronder afgedrukt.

Intertanden
sprelgroep
De bezorg(st)er van

IMieuweblad

.

Kerstmis

4-gangen diner 69,50
%
incl. entree party
Maandao 25_december
1e kerstdag
Christmas Gala-Party
DJ Jiirgen DJGee
Entree ƒ 25,=. Als ü in
smoking komt ërj dé" = j
xlames in het lang, . "'*m

2e kerstdag
Après Ski-party

l

I

Zondaa 24 december
Kerstavond . . . ' . :•"••'-.'•
DJ RogerDJ Maxi '
l
Vriidaa 22 december'
Gooiland-de-Luxe
DJ Marko'(La Röcca)
DJ Van Meetren

Donderdaa 28 december
DJ Stephen DJ Maxi

wenst u een voorspoedig 2001

Zondaa 31 december
De betreffende bezorger kan, indien gewenst, een bezorgbon tonen
waarop staat dat hij of zij gerechtigd is om de kaart aan te bieden.

We wensen u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Oudejaarsnacht

Club-disco

Wolter Kroes a'live
Arie Ribbens live
DJ Roger Surprise acts
Champagne en Vuurwerk.
.Aanvang: 21.00 uur
Entree: 65,=

DJGee
DJ Maxi
Maxi
Aanvang: 24.00
Entree: 40,=

J www.gooiland.nl |
Reserveringen en voorverkoop

Gooiland tel. 035-6 212 331 fax 035-6 236 682

^andvoorts
Nieuwsblad

Jaaroverzicht
Explosieve situatie
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Ontploffing

Juü
De gemeenteraad stelt, behoudens GBZ, het nieuwe parkeerplan vast. Het plan wordt
op l augustus van kracht. •
CDA, PvdA, GBZ en SP vinden
dat de provincie moet meebetalen aan de oplossingen voor
de wateroverlast in Zandvoort.
• Het bewonersplatform van
de Midden-Boulevard stapt
uit het overleg met de gemeente over de herinrichting van de
boulevard. Het voelt zich niet
serieus genomen. • De firma
Hoeks Ice and Waterworld
krijgt toestemming voor de
aanleg van een ijsbaan op het
Badhuisplein in augustus.
Badgasten kunnen in zwemtenue op de gladde ijzers.

Januari

De zo gevreesde millenniumlVisseling verloopt rustig. Geen
.omputerstoringen of rampen.
<ffel zijn er wat vernielingen. •
Omwonenden van asielzoejerscentrum Fawlty Towers
sijn het niet eens met een in;erne verbouwing van het centmm. De gemeente wijst de
bezwaren van de hand. • Een
bewoner van de Koningstraat
peigert zijn woning te verlaten. Hij claimt dat het huis gerenoveerd moet worden in
plaats van gesloopt. De claim
wordt niet gehonoreerd. • Op
de aardappelteellandjes ach;er de Keesomstraat is 1500
tuub zand gestort om het alsmaar stijgende grondwater de
baas te worden.

Februari

Een deel van het strand tus,en Noordwijk en Zandvoort
wordt een natuurreservaat,
kondigt een medewerker van
de Amsterdamse Waterleidingduinen aan. Het zou het
eerste strandreservaat aan de
Nederlandse kust worden. •
Redelijk kalm regeert de
Noordbuurt op de plannen
voor betaald parkeren in het
centrum. • De bewoners van de
boulevard wjjzen het gemeenïeplan voor semi-permanente
itrandpaviljoens af. Zij zijn
bang dat de uitbaters in de
winter allerlei luidruchtige
feesten in hun paviljoens gaan
organiseren. • De bibliotheek
moet geld gaan lenen voor de
geplande verbouwing. De gemeente wil het geld niet voorschieten, maar is wel bereid
;arant te staan bü een banklening.

Augustus

11 augustus. Burgemeester Rob van der Heijden meldt de landelijke
pers dat er een noodverordening geldt voor het stuk strand waarop
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zijn aangetroffen en dat de
strandhuisjes ontruimd moeten worden
Foto Chris Schotanus

Augustus. Het strand is afgezet vanwege de aangetroffen granaten.
Beveiligingsmensen houden streng toezicht: niemand mag het strand
betreden
Foto Chris Schotanus

22 november. Militairen van de Explosieven Opruimings Dienst
brengen een zware anti-tankmijn
tot ontploffing in de
Kcnnemerduincn
Foto Chris Schotanus

Zandvoort in 2000
Koningssloop

Kijkgaatje

Mei. Oude woningen aan de Koningstraat worden gesloopt. Dat gaat met de nodige emoties gepaard
van degenen die herinneringen aan de panden hebben
Foto Chris Schotanus

April. Om het nieuwe woonwagenterrein in Park Duijnwijk staat een omstreden muur. Grapjassen
hebben een tekst gemaakt bij het 'kijkgaatje' in de muur
Foto André Lieberom

Mont Gran Dorado

Vroeg strandseizoen

April

Februari. Het personeel van Chateaubriand aan de Krocht maakt
van de nood een deugd. De opengebroken Krocht wordt een stukje
strand
Foto Chris Schotanus

Museumdirecteuren

Juni

Uit de begroting voor 2001
blijkt dat de gemeente de komende jaren flink de broekriem moet aanhalen. Er is alleen geld voor het hoogstnoodzakelijke. • Burgemeester Rob
van der Heijden koopt in Londen het schilderij 'Boërenfamilie in Zandvoort' a 12 mille voor
het Zandvoorts Museum. •
Holland Casino geeft te kennen Zandvoort te willen verlaten. Haarlem lonkt. In Zandvoort krijgt het casino te weinig medewerking om uit te
breiden, vindt de directie. • De
geplande bezuiniging op het
schoolzwemmen gaat onder
druk van de gemeenteraad
niet door.

November

Mei

Een groep van variërend der;
ig tot tweehonderd Maroksaanse jongeren uit Amsterdam verstoort de orde op het
Zandvoortse strand. De politie
ïnjpt in en arresteert een flink
aantal relschoppers. • Een
meerderheid in de gemeenteraad heeft er geen vertrouwen
in. dat het nieuwe parkeerbe'eid al per l augustus zou kunnen ingaan. Ze vragen wethouder Hogendoorn om uitstel.

De 'Carmina Burana' op het
Van Fenemaplein is indrukwekkend. De Zandvoortse koren, muzikanten en solisten
doorstaan een zware storm. De
mensen van de reddingsbrigade bieden hulp door het tentdoek vast te houden. • Er
wordt een handgranaat naar
een loods bij het Shell-station
aan de Boulevard Barnaart gegooid. Er is veel materiële
schade, maar niemand raakt
gewond. Onduidelijk is, wie
het doelwit is. • Een oud-Zandvoorter die tegenwoordig in
Kampen woont, bekent de
moord op Maartje Pieck. De
wurging van het Kampense
meisje wekte landelijk veel beroering. • Omwonenden van
het Jan Sneijerplein klagen
over overlast van jongeren. De
politie zegt weinig te kunnen
ondernemen. • Klaas "Koper
wordt-gekozen tot Dorpsomroeper van Nederland 2000.
Tijdens het Shantykorenfesti\val wordt hij gelauwerd door
wethouder Hans Hogendoorn.
• Patricia Boeré-Dümpel
wordt gekozen tot Miss 50+
van Nederland. Twee nationale kampioenen in ons dorp
deze maand.

Oktober

De kogel is door de kerk: er is
een nieuwe strandpachtersverordening. De paviljoenhouders op het textielstrand gaan
vier jaar lang 10 procent meer
metalen en die van het naaktstrand vier jaar 2,5 procent. •
De volkstuinders wijzen het
aanbod van de gemeente, 250
duizend gulden en vijftig centimeter ophoging, af. Zij vinden
iet te weinig aangezien ze zelf
mn huisjes moeten afbreken,
opslaan en weer opbouwen. •
De muur die rondom het nieuwe woonwagenterrein in Park
Duijnwijk staat, blijft ondanks
protesten staan. De bewoners
vinden de muur te hoog. • In
iet paasweekend wordt Zandvoort overspoeld met toeris;en. In de wijde omgeving is op
vrijdag al geen hotelkamer
meer te vinden.
Strandpachters mogen per
deelgebied deze zomer ieder
maximaal drie 'lawaaiige' fees«n vieren, besluit de gemeen;eraad. De bewoners gaan hier
nee akkoord. • Supermarktke;en Vomar wil het winkelcen'rum Nieuw-Noord een impuls
ïeven. Ze gaat de eigen winkel
uitbreiden en daar bovenop
iWintig koopwoningen bouwen. Bovendien wil Vomar
meehelpen aan de uitbreiding
van 't Stekkie. • Hardnekkige
;eruchten doen de ronde dat
ie pleinen aan de Midden Boulevard volgebouwd zullen woröen. De gemeente ontkent
deze plannen. • Wethouder
Hans Hogendoorn deelt mee
dat het betaald en vergunnin;enparkeren later dan de geplande l juli ingaat.

Op het strand ter hoogte van
paviljoen Riche vinden kinderen drie levensgevaarlijke granaten. Burgemeester Rob van
der Heijden roept een noodverordening in het leven voor
het gebied tussen de clubgebouwen van KVS en KVA. Na
onderzoek van explosievendeskundigen blijkt dat het
strand nog bezaaid ligt met
munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De teleurstelling bij
mensen van de kampeerverenigingen is groot want zij moeten hun huisjes afbreken. • De
Knrm bergt het zeiljacht 'The
Phantom Light' dat aanspoelt
op het strand. Het jacht was
gestolen uit de haven in Scheveningen en raakte zwaar beschadigd. De gemeente informeert de omwonenden van
Hotel Friesland dat het hotel
een asielzoekerscentrum gaat
worden voor maximaal negentig asielzoekers.

September

Maart

De coalitie komt in gevaar
doordat de WD-fractie als enige partij tegen het toestaan
van 'schaduwraadsleden' is.
Deze schaduwraadsleden zijn
mensen die wel op de kieslgst
stonden, maar naast een
raadszetel grepen en die - met
name - de kleinere partijen wilen inzetten voor vergaderingen van de raadsadviescommissies. De spanningen lopen
zó hoog op dat de WD dreigt
uit het college te stappen,
maar uiteindelijk kiezen de liDeralen eieren voor hun geld. •
Wethouder Hans Hogendoorn
presenteert het nieuwe verjeersplan. Dat voorziet in
meer dertig-küometerzones,
meer fietspaden, een buurtbus
en een lightrail. • Omwonenden van bejaardenhuis A.G.
Bodaan kondigen aan alles aan
,e grjjpen om de nieuwbouwplannen te dwarsbomen. Ze
vinden dat de nieuwbouw hen
het uitzicht ontneemt. Politie
en horecaondernemers willen
de uitgaansoverlast terugdringen en ondertekenen daarvoor
een convenant.
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Februari. De politie oefent op het dak van Gran Dorado met abseilen

Foto Rob Knotter

Spektakelstuk
31 mei 2000. Victor
JuttersmuZEEum

Bol

en

Wim

Kruiswijk

openen hun
Foto Karin Schut

Skatebaan gered
2 september.
De Carmina
Burana is een
succes.
Ondanks een
stevige storm
kwamen vele
honderden
mensen
op
het
spektakel.stuk af

De ouderraad en medezeggenschapsraad van de Beatrixschool vinden dat ze onvoldoende gekend worden in de
toekomstige noodlocatie voor
hun school. De Beatrixschool
wil haar noodlokalen naast de
Nicolaasschool en de gemeente opteert voor een locatie aan
de Lorentzstraat/Reinwardtstraat. Op de huidige plek van
de Beatrixschool komt een
gloednieuw complex. • Hevige
regenval
laat Zandvoort
schrikken. Door extra te pompen wordt voorkomen dat kelders onderlopen. • Het echtpaar Liefhebber maakt bezwaar tegen de enorme muur
voor zijn woning aan de Willem
Gertenbachstraat. Langs de
muur wordt een trap gebouwd
naar het station. • Explosievenruimingsbedrjjf Leemans
treft een anti-tankmijn aan,
die door de EOD in de duinen
tot ontploffing gebracht. • Het
Circuit Park Zandvoort overweegt een vergunning te vragen voor een helikopterhaven.
Dat is handig voor aan- en afvoer van vips en voor de bereikbaarheid van hulpdiensten.

December

Foto
André
Lieberom

Juli. Skaters redden hun skatebaan naast de Arie Koperflat. De
Vomar wilde er een noodwinkel neerzetten, maar dat gevaar is
voorlopig afgewend
Foto Karin Schut

Han van Leeuwen (D66)
stapt uit de raad. Het is onduidelijk of D66 een opvolger kan
mobiliseren. Er bestaat zelfs
een kans dat de raadszetel
naai- GBZ gaat, want Derk Visser, destijds tweede op de D66Meslyst, is inmiddels lid geworden van GBZ. • Er zullen
maatregelen genomen moeten
worden voor de voorste bebouwing aan de kustüjn. De combinatie van orkaanachtige
stormen en de stijgende zeespiegel leveren mogelijk instortingsgevaar op.
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De gemiddelde Nederlandse hond komt elke dag drie of vier
keer buiten. Zo'n vanzelfsprekend uitstapje is voor veel bewoners van
verpleeghuizen een zeldzaamheid.

kundigen werken weliswaar harder dan ooit, maar de laatste jaren hebben

en vertellen hun eigen verhalen. Vrijwilligers brengen de buitenwereld

ze alleen nog tijd voor de meest noodzakelijke dingen.

binnen en kunnen de patiënten iets geven wat een verpleegkundige vaak

Vrijwilligers zijn voor de bewoners 't extraatje. 2e gaan met hen

niet kan. Tijd en aandacht, zonder een schuin oog naar de klok.

Veel ernstig gehandicapten ruiken de buitenlucht maar één

wandelen, organiseren muziekavonden of komen gewoon 'ns op de koffie.

Op dit moment zijn er duizenden vrijwilligers actief. Zij geven

keer in de week. Of één keer in de maand. Sommigen weten niet meer

Ze luisteren naar de levensgeschiedenis van de bewoner en de parkiet.

kleur aan het leven van de bewoners. Maar er blijft een groot tekort.

hoe een regendruppel voelt, laat staan een sneeuwvlok. Onze verpleeg-

Ze horen de laatste roddels over de verpleegster met die paardenstaart

Aan mensen zoals u. Loop de volgende keer eens, met of zonder hond,

langs bij het dichtstbijzijnde verzorgings- of verpleeghuis.
De maatschappij moet ouderen en gehandicapten de aandac
geven die ze verdienen, vinden we allemaal. Maar wie is de maatschap
eigenlijk? Dat zijn wij. Dat ben jij.

DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. l
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(ADVERTENTIE)

Dat o zo Amsterdamse karakter van de televisieserie is voor
Het Parool en het Amsterdams Stadsblad aanleiding hun lezers een
moordaanbieding te doen: vier videobanden met daarop vier
afleveringen van Baantjer, voor slechts ƒ 19,90 per stuk of..../ 65,- voor
alle vier! Elke aflevering duurt ongeveer 50 minuten.

aaneü

DEEL 1: DE MOORD OP DE WALLEN - in een peeskamertje op de
Wallen is een pooier vermoord. Wie is de dader? Een ontevreden
klant, de prostituee of is het een criminele afrekening?
DEEL 2: DE MOORD OP DE MARKTMEESTER. Als in het Westelijk
Havengebied het lichaam van de marktzmeester wordt gevonden,
moeten De Côck en Vledder tussen marktlui op zoek naar de dader.
Maar ze krijgen geen woord uit de kooplieden.
DEEL 3: DE MOORD UIT ANGST. Een Turkse studente wordt dood in
een studentenhuis aangetroffen. Alles wijst op zelfmoord, maar De
Cock ontdekt dat ze daartoe gedwongen werd...
DEEL 4: DE MOORD ONDER NUL. Een bejaarde man van Italiaanse
afkomst vriest dood in een koelcel. Het kan eigenlijk alleen maar het
werk van de maffia zijn. Maar diep in het verleden van de man ligt het
bewijs dat een andere organisatie schuldig is.
U kunt de band(en) bestellen door het bedrag over te maken op
postgiro 26.07.28 t.n.v. Parool-Speciaal of door de éénmalige
machtiging in te vullen. Wilt u duidelijk uw keuze en het bedrag
vermelden. Uw bestelling wordt na vier weken naar u toegestuurd.
De videobanden zijn vanaf 15 november ook te koop aan de balie van
Het Parool/Amsterdams Stadsblad, Wibautstraat 131 in Amsterdam.

•t-

BON VOOR BAANTJER

Hierbij verleen ik een éénmalige machtiging aan
Het Parool/Amsterdams Stadsblad
om van mijn rekening een bedrag van ƒ.
,
af te schrijven.
Ik betaal ƒ 19,90 per band of ƒ 65,= voor alle vier de banden.

200

IJZINGWEKKEND

4 BANDEN VOOR S
sublieme

toenemen
Baantjer,
- op het sc
duo dat

kunnen
e series, zoals Inspect
e - aan Nederlands
htige schepping v,
onnavolgbaar ge
humor, vinding

MIN

65,- (o
elevisie de laatste j
en Dalziel & Pasco
van internationale
se oud-pol
omer - en ziin assisten
ige cynisme

BAANTJER
PER STU
art ophalefUit
lassieke^Duitse

VIDEO!

Naam:

Telefoon:

Straat:
Postcode/Plaats:
Bandnummer:

(uw keuze omcirkelen)

iste
Baantjer.
er vormen een oer-A]

Bank/Girorekening:

Handtekening:

Stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar Het Parool/Amsterdams
Stadsblad, t.a.v. Nel Scholte, Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam.

in hun stad werpt.

HetPWOOlt

Amsterdams
Stadsblad
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KERST
'Geboorte van een kind, terug
naar bron, mooiste wat er is'
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'Zalig Kerstmis, vrede en
goed nieuws in het jaar 2001'
is de boodschap op de
kerstkaart die pastor Dick
Duijves zijn parochianen
heeft gestuurd. Katholieken
noemen het jaar 2000 het
'jutaeljaar': er zijn twee
eeuwen verstreken na de
geboorte van Christus. De
kerk buigt zich in alle
geledingen over hoe de kerk
de nieuwe eeuw ingaat. Het
thema van de katholieke
kerk in het jaar 2000 is niet
voor niets 'Geloven gaat
verder'.

glamour

ATUTJRLIJK WEET
ik dat er mensen zijn
die alleen met Kerstmis onze Kerk bezoeken,"
in het Golden Tulip vlekkeloos
glimlacht pastor Duyves terwijl hij plaatsneemt op de leFoto Karin Schut ren Chesterfield in zijn sfeervolle woonkamer. „Maar de trjden dat er dan een donderpreek werd gehouden met de
strekking 'waarom nu wel en
andere dagen niet', zyn gelukkig voorbij. Iedereen is van
harte welkom en ik vind dat
men dan brj ons een schuilplaats moet kunnen vinden om
even aan de binnenkant te zijn.
Juist in deze hectische wereld,
wachten op de gasten."
zoekt men toch dat moment
„Tweede Kerstdag ben ik van bezinning en het terugkethuis, anders wordt het ren naar de bron."
oorlog," lacht de Food and
Beverage
Manager,
die
overigens een begripvolle
echtgenote heeft, omdat ze
zelf ook in de horeca
werkzaam is. „Maar de eerste
dag moet ik er echt bij zijn,
dan is de 'try-out'. Als ik dan
thuis zou zijn, dan word ik
gek."

'N:

Manager Mike Steggerda ziet er op toe dat de kerstarrangementen
verlopen

'Tijdens het diner komt
de kerstman binnengegleden'

:ht

Er wordt geboord en gedrild
aan de buitengevel van het
Golden Tuliphotel aan de
Burgemeester van
Alphenstraat, maar binnen
is het kerstsprookje bijna
klaar. Het zakelijk ogende
gebouw blijkt van binnen
intieme hoekjes en zaaltjes
te herbergen. Het restaurant
Thetys is volledig in
mediterrane stijl met
zuidelijke tegeltjes en dito
kleuren ingericht. De lobby
lijkt op de huiskamer van
heer Bommel met
gestreepte engelse fauteuils
en bar Chicane nodigt uit
om tot in de kleine uurtjes
te blijven hangen. Voor de
gelegenheid is het personeel
druk bezig alles te voorzien
van een laagje groen, een
snufje sneeuw en glimmende
ballen,
ah
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PU

EN ARRENSLEE wordt
binnengereden
door
stagiaire Anita Groen
onder het toeziend oog van
manager Mike Steggerda. Er
worden dennenslingers om het
voertuig van de kerstman
gedrapeerd.
„Tijdens het diner komt de
kerstman binnengegleden,"
vertelt Mike met een lach,
terwijl hij met de bel klingelt.
„En dan is het ruzie hè, wie het
pak aan moet," grapt hij naar
zijn collega's in het restaurant.

E

De sfeer is opperbest onder
het
personeel.
Terwijl
iedereen de laatste hand legt
aan de versieringen en de
voorbereidingen voor het
diner van vanavond, is er ook
tijd om grappen met elkaar uit
te halen. Anita vindt het dan
ook jammer dat haar stagetijd
er bijna opzit. „Ik moet over
een paar dagen weer terug
naar school in Leeuwarden,
maar als ik al klaar was

'Laagje groen,
snufje sneeuw en
glimmende ballen
geweest, dan had ik het liefst
hier willen blijven. We hebben
zo'n fantastisch team."
Op Eerste en Twe_ede
Kerstdag staat er een diner
dansant gepland. De gasten
kunnen zich te goed doen aan
onder andere struisvogelham,
rivierkreeftjes en tamme
eendenborst.
Tussendoor
gaan de voetjes van de vloer op
de klanken van Flanie, een
band die volgens Steggerda
alles kan spelen.
„De eerste dag is het
spannendst," vindt Mike. „We
gaan eerst gezellig met elkaar
eten aan een mooi gedekte
tafel. Daarna nemen we alles
nog eens door en dan is het
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'Hang dat hemd maar terug,
daar past mijn buikje niet in'

• E DENKEN erover

om naar Claus Partyworld te gaan, maar
we willen liever iets chiquer.
Bijvoorbeeld naar een Bilderberghotel of naar het Kuhrhaus, maar we zijn bang dat
dat dan weer te stijfjes wordt,"
zegt ze terwijl ze kritisch naar
zichzelf in de spiegel kijkt. Een
zwarte fluwelen japon met
spaghettibandjes die tot over
de rug lopen, versierd met
kleine glimmende steentjes,
kan nog niet haar goedkeuring
wegdragen.
Intussen zoekt Paula naar
een passend smokinghemd

voor John Timmermans, de
vriend van Linda. „Hang die
maar weer terug, daar past
mijn buikje niet in," roept hij
vanuit het pashokje.
Paula schuift één voor één
schitterende jurken opzij, om
de juiste voor Linda te vinden.
Naast de japonnen hangen
kleurige boa's, strikjes en sierraden.
Paula betrekt haar kleding
vooral uit Canada en Amerika.

'We weten nog
niet waar, maar
we gaan feesten'
„Dan weet ik zeker dat ik iets
speciaals heb en daar kan ik
het hele jaar terecht," zegt de
jonge onderneemster, die zeven jaar geleden begon met
het verhuren van kleding vanuit haar huis. „Ik had zelf toentertijd drie verschillende out-

toen het biechten nog een van
die dogma's was. „Eerlijk gezegd vind ik het een goede
zaak dat de biecht is afgeschaft. Ik vond het dikwijls gênant om de biecht af te moeten
nemen," bekent hij.
„Nu wij een nieuwe eeuw ingaan, zijn er diverse stromingen binnen de kerk. Eén daarvan is dat wij ons aan moeten
passen aan de huidige tijd,
nieuwe verwoordingen moeten
vinden. Want er is juist nu,
meer dan ooit, behoefte aan
verdieping, de zin van het leven."
Inmiddels is de pastor via

'We leven langzaam toe naar
het feest van het licht'

OMINEE
VERWIJS
verruilde dit jaar zijn
juristentoga voor de
toga die hij als voorganger
draagt. „Een nieuw beroep,
een nieuwe woonplaats, in alle
opzichten was dit jaar zeer
enerverend," vertelt dominee
Verwijs zittend achter zijn
Paula Poelman-Paternostre heeft in Bentveld een verhuurbedrijfje voor cocktailkleding. Ze begon haar bureau. In zijn ambtswoning
zaak toen ze zelf binnen twee maanden drie bruiloft-outfits nodig had
heeft hij een werkkamer
Foto Karin Schut ingericht, waarvan de wanden
bekleed
zijn
met
een
indrukwekkende hoeveelheid
boeken. „We zitten nu nog in
de donkere dagen voor Kerst,
de diensten zijn sober en

„We weten nog niet waar,
maar we gaan feesten," zegt
Linda Ojevaar over haar
Oud- en Nieuw plannen. Ze
wurmt zich in één van de
avondjurken van Paula
Poelman-Paternostre, die
een cpcktailkledingverhuur
bedrijfje heeft aan de
Zandvoortselaan in
Bentveld.

'Jezus
is
jarig'

een beeldengalerij vanuit de
pastorie naar de kerk gelopen.
In de koffiekamer is het een
drukte van jewelste. Een tiental dames van Stichting de
Zonnebloem zijn druk bezig
kerstkaarten te plakken en te
knippen. „Vrijwilligers zijn
heel erg belangrijk voor een
Stichting maar ook voor onze
kerk. De prachtige Adventskrans bijvoorbeeld wordt ieder
jaar mooi versierd door Jan
Warmerdam," vertelt de pastor. „Hij zorgt overigens ook
ieder jaar voor de enorme
kerstboom die in onze Agathakerk staat. Hij heeft daar een
speciaal oog voor. Net zoals
deze boomstam die door zijn
grillige vorm nu in de kerk als
natuurlijke kandelaar dienst
doet."
„Als ik in één zin Kerstmis
moet omschrijven is het eerste
wat mij te binnen schiet de titel van een boek van Toon Hermans. Dat is laatstelijk postuum uitgegeven en de titel
luidt: 'Jezus is jarig'. Het is een
kinderboek waarin hij omschrijft dat Kerstmis een feest
van licht en vreugde is. De geboorte van een kind, terug
naar de bron dat is het mooiste
wat er is," vindt de pastor.
„Het zou mooi zijn als de verwondering die je als kind hebt,
zou blijven als je volwassen
bent."

Het 'kerst aan het strandarrangement', het fakkeltochtarrangement, waarbij er in het
duister met fakkels over het
strand gewandeld wordt en
men zich daarna te goed kan
doen aan glühwein op een door
vuurkorven verwarmd terras,
en het 'Oud en Nieuwarrangement' zijn gehoekt
door mensen uit Nederland en
Duitsland.
Zowel
de
feestelijke overnachtingen als
de avonden zijn volledig bezet.
De feestgangers bereiden
zich terdege voor op de dingen
die komen gaan. De koffers
zitten
ongetwijfeld
vol
smokings en galajurken. „De
meeste mensen verschijnen
goed gekleed aan tafel. We
houden, net als verleden jaar, Pastor Dick Duijves gaat geen donderpreek houden in de kerstdienst richting mensen die alleen dan in
een 'best dressed contest' de kerk verschijnen. „Die tijden zijn gelukkig voorbij"
wa_arbij de winnaar een leuke
Foto Karin Schut
prijs krijgt, een lekker geurtje
of een luxe pennenset.
Verleden jaar won een meisje
van dertien," herinnert hij
zich.

„Het kersttafereel is bijna
helemaal zichtbaar," zegt
dominee Verwijs van de
Hervormde Kerk. „Wij
hebben een adventsproject
voor de kinderen, het is een
hele grote puzzel. In de
adventsperiode mogen zij
iedere week een
puzzelstukje onthullen en
uiteindelijk wordt er een
kersttafereel zichtbaar." Dit
wordt de eerste Kerstmis
die Verwijs meemaakt in
Zandvoort en hij is zich aan
het voorbereiden op de
komende diensten,
ah

G

Pastor Duijves heeft een
reële kijk op de plaats van de
Katholieke Kerk in deze zo
jachtige tijden. „Een grote
groep katholieken van middelbare leeftijd of ouder zit met
een hoop rancune jegens de
kerk. Door de opgelegde dogma's."
De pastor herinnert zich zijn
tijd als kapelaan in Amsterdam-Noord. „Dat was in 1966,

hebben als thema: bezinning
en inkeer. Behalve de
adventspuzzel, mogen de
kinderen ook iedere zondag
een kaars aansteken. Zo leven
wij langzaam toe naar
Kerstmis: het feest van licht."
„Voorheen
was
het
gebruikelijk dat als de ouders
gelovig waren, de kinderen
automatisch ook naar de kerk
gingen. De school zat vaak

'Ik heb moeite
met een feest
van overdaad'
naast de kerk, het was
allemaal
veel
vanzelfsprekender. Nu is het
voor de kerk steeds moeilijker
om aansluiting te vinden bij
jongeren. Dikwijls is er sprake
van twee werkende ouders in
een gezin, misschien hangen
zrj wel het geloof aan maar
willen zich niet binden aan een
kerk."
Verwijs noemt de periode
waar de kerk in zijn
algemeenheid zich in bevindt
'wintertijd'. „Ik zie het als een

uitdaging
om hier
in
Zandvoort aan de toekomst
van de Hervormde Kerk te
bouwen.
Wij
hebben
bijvoorbeeld
een
heel
enthousiaste groep. jongeren,
daar heb ik laatst een
'interactieve'
dienst
mee
gehouden. Ik sta dan ook niet
op de kansel, maar zit tussen
hen in en ga in discussie en zo
komen
wij
tot
hele
inspirerende
gedachten,"
lacht Verwijs om daar aan toe
te voegen: „de boodschap is
hetzelfde alleen de verpakking
is veranderd."
Waarom hebben wij eigenlijk
een kerstboom met Kerstmis,
is dat terug te vinden in de
bijbel? „Het heeft geen
religieuze achtergrond. Het is
meer dat de boom die eeuwig
groen
blijft
het
leven
symboliseert en de lichtjes: het
licht van Christus dat schijnt
in de duisternis. Als ik in één
zin moet omschrijven hoe ik
Kerstmis zie: de Grote God die
zich naar ons toe buigt, in de
vorm van een klein kind."
Dominee
Verwijs
vind
, Kerstmis ook een heel gezellig
feest. „Maar persoonlijk heb ik
er moeite mee als het een feest
van overdaad wordt."
Marleen Grotenhuis

fits nodig voor drie bruiloften
binnen twee maanden en
kwam tot de conclusie dat ik
daarvóór naar Amsterdam
moest. Toen ben ik voor mezelf begonnen en heb ik stilletjes aan een bijzondere collectie gebouwd."
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Diensten
rond Kerst
Nederlands
Hervormde
Kerk
donderdag 21 december
Bejaardenkerstfeest
13.30 uur
zondag 24 december
Kerstnachtdienst
, ..
23 uur
; ds. J.W., Verwijs
>The New Choir Singers . ,
maandag 25 december
Kerstdienst
10 uur
ds; J.W. Verwijs ,
dinsdag 26 december
.Kinderkers'tfeest
• 14.30 uur
zondag 31 december
Oudejaarsdienst
10 uur
ds. J.W. Verwijs
Bediening Heilige doop

;

zondag "l januari 2001
Kerkdienst
10 uur
ds. N. Paap uit Leidschendam •

Gereformeerde
Kerk
zondag 24 december
Kerkdienst
10 uur
maandag 25 december
Kerstdienst
10 uur
zondag 31 december
Oudejaarsdienst
10 uur

Rooms
Katholieke
Agathakerk
donderdag 21 december
Ouderenkerstviering
10 uur

Dan wordt het steeds drukker in de winkel, die meer weg
heeft van een romantische
huiskamer. Een man met een
plastic tasje onverschillig in
de hand geklemd komt een
smoking huren, daarna een
student en nog twee jongemannen in leren jasjes, allen
op zoek naar gepaste avondkleding.
Linda heeft intussen haar
droomjurk gevonden, eentje
van fluweel afgezet met een
boa-rand langs de schouders.
„Is deze jurk donkerblauw,"
schrikt ze als ze op de factuur
kijkt. „Ik dacht dat hij zwart
was. O jee, dan moet ik nieuwe
Dominee Verwijs staat voor zijn eerste Kerst in Zandvoort. „Ik zie het als een uitdaging om hier in
schoenen kopen."
Nelleke van Koningsveld

15

Zandvoort aan de toekomst van de Hervormde Kerk te bouwen"

Foto Karin Schut

zondag 24 december
Kerstviering met kinderen
19 uur
Nachtmis
23 uur
met koor en kerstsamenzang
maandag 25 december
Viering van eerste kerstdag
10.30 uur
Kindje wiegen
15 uur
dinsdag 26 december
Geen dienst
zondag 31 december
Viering van oudjaar
10.30 uur
maandag 7 januari
Driekoningenviering
10.30 uur
kinderkoor
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Weekmedia 17
Dond. 21 dec KERSTBAL
dansen/ontmoeten & hapjes v.
alleengaanden v a. 30 jr De
Ossestal bij Osdorperban 88
Osdorp 20 u vrij park.
Donderdag 28 dec "GOUWE
OUWE" PARTY, jaren 60/70
SARAY TURKS Restaurant
Gerard Doustraat 33
Tel 020-6719216
Op. tijd 17.00 -24.00 u

Succesvolle advertenties
zakelijk en particulier.

Divan Turkse Specialiteiten
Grill Restaurant
Elandsgracht 1 4
Tel. 020 - 6268239

Pljatsing is mogelijk in de volgende editiecombmalies

Ed. 17:
Zandvoorts Nieuwsblad
F O 60 por millimeter Sluitingstijd dinsdag 1 O 00 uur
Oplage 5 4 2 5

BAMBOO BAR
Lange Leidsedwarsstr. 64,
1017 NM A'dam 020-6243993

Mmar-e-pakistan
Rijnstraat 55
Tel. 020 - 6739259
Open 17.00 -23.00 uur
Cafe-restaurant Paauwe
De mosselspecialist voor res.
Tel 020-6131376.
Nepalees en Tibetaans Rest.
Sherpa, K Leidsedwarsstr. 58
Amsterdam 020-6239495.
GAZIANTEP
Ceintuurbaan 206
Tel. 020-7719094

6 edities van het Amsterdams Stadsblad + Dicmer
Courant de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam en
Buitonveldcrse Courant
F A 55 per millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur
Oplage 4 4 0 2 0 4

Ed. 11 t/m 15:
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant, Aalsmeerder
Courant de Ronde Vener
F 2 10 per millimeter Sluitingstijd dinsdag 10 00 uur
Oplage 80 600

Ed. 1 t/m 17:
Editie 1 t/m 10 + Amstelveens Weekblad, Uithoornse
Courant, de Ronde Vener en Zandvoorts Nieuwsblad
F 6,99 por millimeter Sluitingstijd maandag 15 00 uur
Oplage 526229
* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in
rekening gebracht, alsmede f 8,50 administratiekosten
' Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een bewijsnummer verstuurd
Hiervoor wordt f 6 50 in rekening gebracht
Alle prijzen excl 19 °/o BTW
Uw Micro advertentie snel opgeven

Tel: 020-562 62 71
(Bezorgklachten tel 023 571 71 66)

Fax: 020-665 63 21
E-mail: micros@pcmuitgevers.nl
U kunt uw advertentietekst ook zenden aan
Micro's Weekmedia
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
(Ook voor reacties met briefnummer)
of afgeven bij
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12, Zandvoort

Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestr. 7 Zandvoort
Nu ook slotenservice, onderhoud beveiliging, timmerwerk
met eigen buitendienst
bij u aan huis.
Tel. 023-5712418

De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde week

Lichaamsverzorging
Sportmassage, ontsp. massage Shiatsu, voetreflex, ook
zonnebank. Tel. 023-5714092
PERMANENTE MAKE-UP
professioneel én betaalbaar!
Vista Studio. 020-6201914.

Schilder heeft nog tijd voor
binnen- en buitenwerk, vrijblijvend
prijsopgave.
Tel.
5719800 na 19.00 uur.

Uitgaan
American Chicken
BEL EN BESTEL
Tel. 020 - 642 62 33.

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.:023-5713780.

NEDERLANDSE

LOTERIJ J

24 07 05 23 32 30 35

getal 15 t/m 22
Als u met het 15e getal
uw kaart volmaakt,
wint u l MILJOEN!
20 EEN MILJOEN GULDEN

SCHOONMAKERS
Financieringen
Autoverzekering

Oproepen
Heb je een goede beheersing van het Nederlands of Engels?
Neem dan contact op met Rimec Uitzendbureau, 020-3051188

VA. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu: 023-5714534.

huishoudelijke hulp a/18,/u.

Personeel gevraagd
Algemeen

HUISHOUDELIJKE HULP NODIG?

Het huishouden in de vingers?

ƒ18,- per uur. Bel de THUISZORGLIJN
0900-7701077 (7X24 u) (bijz. tarief).

Assistent verpleegeenheid

Rimec uitzendbureau zoekt voor een relatie in Amsterdam

Mededelingen

Technisch personeel

.
VU /f medisch centrum

VU medisch centrum. Kom verder.

Gewijzigde sluitingstijden
i.v.m. feestdagen

Op woensdag 27 december zullen de
uitgaven van Weekmedia niet verschijnen.
De eerstvolgende verschijningsdag zal zijn
op woensdag 3 januari 2001.
De sluitingstijden voor deze uitgaven
zijn als volgt gewijzigd:
- Editie 1 t/m 10 : do. 28 december 17.00 uur
- Editie 11 t/m 17 : vrij. 29 december 17.00 uur

Een abonnement
onder de kerstboom?

rl nieuwspunt-,l

Gevraagd tandartsassistente
voor kleine praktijk in A'dam
Buitenveldert, ±30 u.p.w. opleiding en ervaring niet noodzakelijk, herintreders ook weikom, (overdag) lel.: 6440448,
na 18.00 uur: 6628935.

INFORMATIE-, SERVICE- EN VERKOOPPUNT
VAN PCM UITGEVERS, WIBAUTSTRAAT 131,
1091 GL AMSTERDAM, TELEFOON 020-562 2255

Oppas en au-pair

B EK E K E N

Gewijzigde sluitingstijden
i.v.m. feestdagen

Allround verpleegkundige in bezit van auto en PC als
REGIO ZORGBEMIDDELAAR MA/
Regio Amsterdam, Breda, Eindhoven, Limburg en
's Hertogenboscn. Mooi vak, zeer goede verdiensten
Mail uw sollicitatiebrief + cv naar zorg@transfersco.nl

Het VU medisch centrum is de nieuwe naam voor het VU ziekenhuis
en de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit samen.

G OED

Gezocht:
PASGEBOREN BABY'S
voor onderzoek naar taalontwikkeling en dyslexie. NWO
dyslexie,
Universiteit
van
A'dam. Inl. Theo van Leeuwen
020-5251273 / 020-5124834 /
06-22577343 en Anna Plakas
06-21843604.

Gezocht
Bij particulieren thuis overal in 't land. Wij brengen u met elkaar
in contact. Bel de 0900-7701077 (7x24 u.) (bijz. tarief)

MICRO'S

Met getal 23 t/m 34 (van
links naar rechts) een volle
Bingokaart? U wint prijzen
van/lO.ÓOOj-tot/S,- ,

Kinderoppas of gastouders gezocht
Bij particulieren thuis overal in 't land Wij brengen u met elkaar
in contact. Goede verdiensten.
Bel de OPPASCENTRALE
0900-7701077 (7x24 u) (bijz. tarief)

PCM Uitgevers is uitgever van o.a.
Algemeen Dagblad, de Volkskrant, NRC Handelsblad,
Trouw, Het Parool en het Amsterdams Stadsblad.
Wilt u reageren op een advertentie onder nummer,
zend uw brief dan aan:
Micro's Weekmedia
. Postbus 156
1000 AD Amsterdam
De inzendtermijn bedraagt maximaal 8 weken na plaatsing
Uw reactie dient verstuurd te worden in een envelop met
in de linkerbovenhoek vermelding van het briefnummer.

Op woensdag 27 december zullen de

KIEZEN
OF DELEN

De eerstvolgende verschijningsdag zal zijn

Kijk 28 december

op woensdag 3 januari 2001.

RTL 4 21.00 uur
en win een

De sluitingstijden voor deze uitgaven

uitgaven van Weekmedia niet verschijnen.

zijn als volgt gewijzigd:
- Editie 1 t/m 10 : do. 28 december 17.00 uur
- Editie 11 t/m 17 : vrij. 29 december 17.00 uur

Toegangskaarten Mauritshuis

Meer informatie:

Voor de particulier

Rimec uitzendbureau zoekt voor een relatie op Schiphol.

www.sponsorloterij.nl
Ledenservice:
0900-300 1400 (35 cpm)

freelance
GRONDSTEWARDESSEN
Ben je klantvriendelijk, representatief en dienstverlenend ingesteld en beschik je daarnaast over goede communicatieve
vaardigheden in het Nederlands, Engels, Duits of Frans9
Dan kunnen wij jou misschien een leuke job aanbieden.
Bel voor meer informatie: 020-3051188
Rimec uitzendbureau
zoekt voor een groothandel in Amsterdam

tv' Ja.3 ik wil kans maken op alle prijzen m de maandelijkse
trekkingen van de Sponsor Loterij plus de tienduizenden
prijzen in de wekelijkse MiljoenenBingo Daarom bestel ik
3 loten
2 loten
l lot
Bepaal uw eigen lotnummer:
;

||X:XiX

Lot 2

xixjx

Lot 3

X:X:X

Ben je minimaal 18 jaar en ben je minimaal drie avonden per
week beschikbaar? Neem dan contact op met Rimec Uitzendbureau, tel. 020-3051188.

150.00.12

Uw bedrijfslogo/vignet

Bij elk lot
voegt de
Sponsor
Loterij de
drie laatste
cijfers toe.

in uw MICRO-advertentie?

Particuliere Micro's snel opgegeven:
Tel. 020-5626271, fax 020-6656321.
E-mail: micros@pcmuitgevers.nl

invullen van uw tekst. Voor iedere letter,
leesteken of spatie, een vakje gebruiken.
Voor brieven onder nummer wordt 1 regel
extra in rekening gebracht alsmede F 10,12
administratiekosten (mcl. BTW).
Indien een opdracht ons te laat bereikt, volgt
plaatsing automatisch een week later.

Informeer naar de mogelijkheden.

Of opsturen naar: Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij (tot uiterlijk maandag
16.00 uur):
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.
Gebruik onderstaande coupon voor het

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Ik machtig de Sponsor Loterij hierbij lot wedeiopzegging om per lotnummer de

OPROEP SERVICEMEDEWERKER MA/
Ongeveer 4x 12 dagen per
jaan Zelfstandig en praktisch
ingesteld. Verzorgen van folderrekken in Amsterdam.
Beperkte, gelijkvloerse ppslagruimte en auto vereist.
Voor informatie: Holland Merchandising Groep. Antwoordnummer 2312, 6800 VP
ARNHEM Tel.: 026-323 05 73
of fax: 026-327 13 01.

af te schi ijven

Deelname houdt m aanvaarding van het reglement op aanvraag
verkiiigbaar, tel 0900-300 1400 (35 cpm) olfop mvwsponsorloterq nl
De loten/ is goedgel-eurd door de Staatssecretaris van Justitie onder
nummer L O 730/0002/829 d d 19/12/1997

Q] mevrouw

Naam.:..
Adres:.

Gezocht per 2 januari: betrouwbaar iemand die mijn
hond, Franse basset 2 keer
per dag uitlaat. Omgeving
Hogeweg, vlakbij duinen en
strand 's Morgens tussen
7.00 en 9.00 en tussen 12.00
en 14.00. Mag ook scholier
zijn boven de 16 jaar. Vergoeding in overleg. 036-5302437.

Administratief/kantoorpersoneel

Postcode:

Rimec uitzendbureau zoekt voor diverse relaties in Amsterdam

Plaats:
(Post)banknummer

receptionistes/telefonistes

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10000,- tel

Functie-eisen: MBO-niveau, servicegencht en ABN-sprekend
Zoek je een nieuwe uitdaging en wil je goed verdienen?
Bel dan voor meer informatie. 020-3051188.

Geboortedatum (dag-maand-jaai)

Winkelpersoneel
P.M.K. MATRASSEN

NEDERLANDSE

Wij zijn op zoek naar VERKOPERS/STERS die zelfstandig
kunnen werken in een van onze beddenwinkels. Zowel fulltime
als parttime. Bel voor meer informatie tel. 020-6324959.

LOTERIJ
WWW.SPONSORLOTERIJ.NL
Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij,
Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam.
|
"^Mê

Uw Micro-advertentie verschijnt in het
Zandvoorts Nieuwsblad met een oplage van
5.425 exemplaren.
Uw advertentie wordt geplaatst onder een
passende rubriek .

VAKKENVULLERS

inleg van ƒ ! O,- voor elke tiekkmg (13 keer per jaar) van onderstaande tekening

Datum:
Handtekening:

AU PAIRS bieden zich aan,
op korte termijn mogelijk,
bel voor info: 0297-522044.

Rimec uitzendbureau zoekt voor een relatie op Schiphol

GEZOCHT: emaillen reclameborden met afbeeld. Ik betaal
±/500 of meer. 0499-574191.

JA, IKxWIL xEEN
iVIILJOEi f y/Ji [!>fEj>[!

fj de heer

Bel de OPPASCENTRALE 0900-7701077 (bijz. tarief).

Big Brother horloge

5OO.OOO,4OO.OOO,3OO.OOO,2OO.OOO,1OO.OOO,ƒ 5O.OOO,ƒ 25.OOO,-

Lot l

Veilling gebouw Amstelveen
heden INBRENG voor veiling
29 en 30 jan. Spinnerij 33,
Amstelveen 020-6473004.

Vraag en aanbod

04 45 15 34 28 18
31 01 03 10 26 43

MILJOENENBINGO
14 DECEMBER
getal l t/m 14
33 27 22 40 19 29 44

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Kinderoppas of gastouders nodig

Huishoudelijk/
schoonmaakpersoneel

Kunst en antiek

Het VU medisch centrum heeft 34 verpleegeenheden Op elke
eenheid werkt een team verpleegkundigen samen met een
fulltime
team assistenten aan een zo goed mogelijke dagelijkse zorg
MOUSAKA EXPRESS
Bezorging Catering Service
Koh-l-Noor, Indian Restaurant van de patiënten Je hebt als assistent een afwisselende baan.
MONTAGEMEDEWERKERS
Zo verzorg je de voeding en de drank en adviseer je de patiënt
020-6757000
J. v. Dam. cijfers '/2
bij het maken van keuzes. Een belangrijk deel van je werkTel. 020-6233133.
zaamheden bestaat uit schoonmaaktaken; de dagelijkse hygi- Heb je minimaal een opleiding richting LTS en beschik je over
Grieks eetcafé l Knti
ene van de patientenkamers, het sanitair, de gangen en kanto- een goede beheersing van de Nederlandse of Engelse taal?
Tanuki Japans eetcafé
zingen, dansen en borden . '
ren. Tevens verncht je een aantal ondersteunende taken voor Neem dan contact op met Rimec Uitzendbureau, 020-3051188
Tel.:020-6454650
Tel 020-6641445
de verpleging. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld bedden
Sushi, Sashimi, Kushi, etc.
opmaken, linnengoed aanvullen en het ophalen van medicij(Para)medisch personeel
Geniet van Kantonees eten bij
Ind. Eethuisje Waroeng
nen. Op een verpleegeenheid werk je met 3 of 4 collega's
TAI WAN, Maasstraat 102,
Semarang,
Gr.
Geusplein
15,
samen in roosterdienst, dus ook in het weekend. De functie is
ZIT DE ZORG U IN T BLOED?
Amsterdam, tel. 020-6719221.
tel. 020-6134911
beschikbaar voor 24 of 30 uur per week. De werktijden zijn van
7.30
tot
14.00
uur
(dagdienst)
of
van
13.30
tot
2000
uur
Little Thai Prince
Werken (en leren) in de thuiszorg, verzorgings- of
Kroatisch restaurant Split
(avonddienst).
Authentiek Thais eten
ziekenhuis iets voor u?
In weekend levende muziek
Tel. 020-4279645
Transfersco v.o.f... een landelijke thuiszorg- en
Tel. 020 - 6624643
Een specifiek opleiding is niet noodzakelijk, wij verzorgen een
uitzendorganisatie zoekt
korte interne opleiding. Wel vinden we het belangrijk dat je
Vamos-a-ver Spaans rest.
Assyrisch eetcafé Eufraat
goed Nederlands spreekt, omdat je veel contacten hebt met de
HUISH.HULP MA/, HELPENDE MA/
authentieke Spaanse keuken patiënten. En uiteraard vind je het leuk om op een vriendelijke,
Ass. Babylonisch eetcafé
Tel 020-6720579
Tel.020-6736992 fax 6334122 zorgzame wijze met patiënten om te gaan. Het salaris
VERZORGENDE (IG)(ZV'ER) MA/
VERPLEEGKUNDIGE A OF SPEC. MA/
bedraagt minimaal ƒ2753,- en maximaal ƒ3769,- bruto per
ICU/CCU VERPLEEGKUNDIGE MA/
maand bij een 36-urige werkweek Het betreft vooralsnog een
Evenementen
SOSA AMBULANCE VERPLEEGK./CH MA/
dienstverband voor een periode van één jaar, bij gebleken
MED. SECR. MA/ DOKERSASS. MA/
geschiktheid bestaat de mogelijkheid tot aanstelling voor onEEN FEESTJE'
Of leerlingen voor een van deze opleidingen.
Opleidingen en bepaalde tijd. Voor meer informatie. Ellen de Thouars, serviVoor familie & bedrijven
cemanager, telefoon (020) 4444657. Je schriftelijke sollicitatie
Reserveer nu uw plaatsen
cursussen
Voor een vaste baan, studie oproep of uitzendwerk.
met c.v. stuur of mail je binnen twee weken naar Carla Noom.
In het gezellige Restaurant
Ook als u geen voltooide vooropleiding heeft zijn er kansen
ENGELS voor beginners + Graag met vermelding van vacaturenummer 2000.300 op brief
"De Pannenkoek Farm"
voor een studie en werkplek. Zeer flexibele werktijden zijn
halfgevorderden, ƒ6,- p.u. en envelop of als onderwerp van je e-mail.
Kerkstraat 10a Zandvoort
bespreekbaar. Salarissen min. 5% hoger dan CAO
Begin: 8, 9 +11 jan. Ook privéTelefoon 023-5719498
Goede sec. arbeidsvoorw.
VU medisch centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
les Progress: 020-4124800.
DE ZEKERHEID VAN DE VASTE BAAN... MET DIE
E-mail: c.noom@azvu nl Voor meer informatie: www.vumc.nl
VRIJHEID VAN EEN FREELANCER.
Vakopledmg Nagelstyling en
Reparatie en
Bel de zorgvacaturelijn (0900-7701077 (7x24 u )
Permanente Make-up
(bijz. tarief), www.transfersco.nl
onderhoud
Vista Studio, 020-6201914

Ed. 1 t/m 10:

25
17
06
41
38
39
12

Sportcafé Zandvoort voor
bruiloften, recepties, personeelsfeeslen,
verjaardagsfeestjes,
catering 0235715619,06-54616812.

KOERDISTAN
Ferdmand Bolstraat 23
tel. 020-6761995
di. t/m vr. open 1 7.00-00.00 u.

Micro advertenties kunnen worden gezet over l of 2
kolommen breedte in diverse lettergrootten eventueel rnet
bedri|lslogo/vignel

BASAK Restaurant
Turkse specialiteiten
Tel: 020 - 664 95 34

GEZIEN OP T.V.?
Kom ook naar het
Gezellige Restaurant
"De Pannenkoek Farm"
Kerkstraat 10a Zandvoort
Telefoon 023-571 9498

Micro-advertentie versturen per post? Ons adres is:
Micro's Weekmedia
Postbus 156
1000 AD Amsterdam

'

Zandvoorts Nieuwsblad, ed. 17
t/m 3 regels

f 6.43

l/m 4 regels

1

8 57

t/m 5 regels

1

10,71

t/m 6 regels

(

1 2,85

t/m 7 regels

f

1 4,99

t/m 8 regels

f

1714

t/m 9 regels

f

t/m 10 regels f

1 9 28
21,42

Prijzen zijn incl. 19 % BTW. Verstuur of fax deze bon naar: Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1_000
AD Amsterdam, fax 020 665 6321.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:

Telefoon:

Plaatsingsdatum/data:

Rubriek:
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Puziel mee met
Van Dale

13-19

Los deze puzzel op en
noteer de \etters uit de
genummerde vakjes In
de oplossinqsbalk.

Puzzelaars opgelet! Het is weer tijd voor de Van Dale
Eindejaarspuzzelactie. Puzzel mee en maak kans op één
van die schitterende prijzen die hiermee traditiegetrouw
te winnen zijn. Zo bestaat de hoofdprijs uit de Basisversie
van de nieuwe, 13e editie van de Grote Van Dale op cd-rom.
De tweede prijs is het volledig vernieuwde Van Dale
Spreekwoordenboek en de derde prijs is het Van Dale
Handwoordenboek hedendaags Nederlands. Al met al een
prijzenpakket waarmee puzzelliefhebbers uitstekend uit
de voeten kunnen!

Eerste prijs:
de nieuwe, 13e editie van de Grote Van Dale op cd-rom, (Basisversie)
In september 2000 verscheen de nieuwe, 13e editie van de Grote Van Dale op
cd-rom. Dat betekent razendsnel woorden opzoeken, zonder naar de boekenkast te
lopen en in een boek te bladeren. Maar het schijfje biedt nog veel meer voordelen.
Want wat te denken van 'de stem' die desgewenst alle woorden helder en duidelijk
uitspreekt? En van de aparte zoeklijst voor uitdrukkingen, waar alleen met het
woordje 'koe' al direct de haas gevangen wordt? Verder is het nu ook mogelijk om te
zoeken op woordeinde. Uiteraard is de Grote Van Dale pp cd-rom rechtstreeks raadpleegbaar vanuit de tekstverwerker. Kortom; de 13e editie in boekvorm was al zeer
compleet, deze cd-rom overtreft hem nog eens op alle fronten! De winkelwaarde van
deze prachtige hoofdprijs is ƒ 339,-.

Tweede prijs:
het volledig vernieuwde Van Dale Spreekwoordenboek
Onlangs verscheen de derde druk van het Van Dale Spreekwoordenboek. Ten
opzichte van de vorige druk is het nieuwe Spreekwoordenboek ingrijpend gewijzigd. Zo heeft het Spreekwoordenboek een nieuw jasje gekregen en is de omvang
verdubbeld tot maar liefst 1.000 pagina's! Gebleven zijn natuurlijk de vele bekende
en minder bekende Nederlandse spreekwoorden, samen met hun verklaring en
varianten in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Latijn. Nieuw is de toevoeging
van spreekwoorden in het Fries en Afrikaans, twee talen die nauw verwant zijn aan
het Nederlands. Veel spreekwoorden worden ingeleid met een korte behandeling
van achtergrond en herkomst en oude varianten worden nauwkeurig gedateerd.
Vaak blijkt de herkomst van spreekwoorden in de klassieke Oudheid of
Middeleeuwen te liggen. Al met al is het nieuwe Spreekwoordenboek een echt
lees- en bladerboek geworden! Winkelwaarde: ƒ 135,-.

l

Derde prijs:
het Van Dale Handwoordenboek hedendaags Nederlands
Voor iedereen die ook in 2001 correct Nederlands wil spreken en schrijven, is er dit
ruim 1.200 pagina's tellende woordenboek. De moderne woordenschat vindt u terug
in de circa 66.000 trefwoorden, de betekenissen en de voorbeelden. Een uitstekend
naslagwerk voor kantoor, thuis of school. Winkelwaarde: ƒ 65,--.

Oplossingen vóór donderdag 4 januari sturen naar: Weekmedia, t.a.v.
Trudy Steenkamp, Postbus 2201,1000 EK Amsterdam. Vermeld duidelijk uw naam, adres, postcode en woonplaats.

l

PUZZELSPORT
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Het dansen van de Argentijnse tango is al jarenlang een internationale aangelegenheid. Overal ter wereld worden jaarlijks terugkerende festivals gehouden. Op 28 december 2000 wordt het derde

l

Tangomagia
wereldfestival gehouden in Marcanti
Plaza. Maar liefst drie wereldberoemde
dansparen uit Buenos Aires (hun primeur in Nederland) en twee dansparen uit Europa geven workshops en
verzorgen optredens.
Het wereldwijd bekende Sexteto
Canyengue zal de optredens en de
tangosalon begeleiden.
Uiteraard is er tijdens deze avond
volop gelegenheid om te dansen.

l
i

Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde
bon bij de kassa van
Marcanti Plaza krijgen
lezers van deze krant vijf
gulden korting op de
normale toegangsprijsvan 45 gulden.
Telefonisch reserveren is noodzakelijk op
nummer 020-675.1440
(Stichting Zandunga Tangoproductions). Deze aanbieding geldt alleen voor
donderdag 28 december.

NAAM
WOONPLAATS
AANTAL

(max. 2 personen)

Marcanti Plaza is te vinden aan de Jan
van Galenstraat 6-10. Gereserveerde
kaarten liggen op 28 december vanaf
21.45 uur bij de kassa. De avond begint
om 22 uur.

18

woensdag 20 december 2000

Weekmedia 17
Ik ben een dame van buitenlandse oorsprong en zoek via
deze weg een Bourgondische
man groter dan 1.80 en romantisch. Ik ben een weduwe
van 52 en heb brede interesses. Boxnummer 364805.
Ik ben een charmante, vrouwelijke vrouw met lange blonde haren. Mijn naam is Annet,
ik ben 24, slank en 1.75 groot.
Bel je eens mei me? Boxnummer 270329.

Kerstmis

Ik ben LINDA en zoek via dit
nummer een spannende en
leuke relatie. Lijkt het je wat,
laat snel je reactie voor me
achter, ik bel terug! Boxnummer 233292.

KERSTDAGEN OPEN
Wij zijn als gezelligste
restaurant natuurlijk open
Ook u bent van harte welkom
"De Pannenkoek Farm"
Kerkstraat 10a Zandvoort
Telefoon 035-5719498.

Ik ben een temperamentvolle
vrouw van 26, slank en met
Italiaans bloed. Via deze box
zoek ik spannende mannen in
de randstad voor een date.
Boxnummer 211412.
Ik ben Diana, kom uit Utrecht
en barst van de fantasieën.
Ik zoek een leuke man die dit
met me wil delen. Misschien
tot later. Meer info: Boxnummer342140.
Ik ben een mooie, vrouwelijke
vrouw en heb je veel te bieden. Ik heb een lief karakter,
hou van lachen, ben 37 en
echt de moeite waard! Boxnummer 312752.

:Jf LU V Cl t

2e Kerstdag geopend**

Mijn naam is Suzanne, ik ben
gewoon op zoek naar een
Personenauto's
jongeman voor een leuk conte koop
Woonruimte te huur gevraagd
tact. Ik ben 26 lentes jong en
wil je graag leren kennen.
aangeboden
Met spoed gezocht perma- Bedrijf zkt voor werknemer(s) Boxnummer 260897.
nente woonruimte, app. of woning te (onder)huur, min. 6
SAAB-OCCASIONS
Ik ben een jonge vrouw van
étage. Tel. 06-12100034.
mnd. 06-55900906.
SAAB 93 - 95 - 900 - 9000
29 en hou enorm van dansen
en ben creatief. Ik zoek dito Onderhoud /reparatie / APK
SAABservice Molenaar BV
man.
INFO:
boxnummer
Verhuizingen
Tel. 023-5614097
270086.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport.
Clubs en privéhuizen
Voll. verzekerd, 020-6424800
PUSSYCAT
escortservice
020-4123055 voor thuis/hotel

Ceniet nu van waanzinnig voordeel bij
Brugman keukens en badkamers. Want de hele
maand december haalt Brugman alles uit de kast. Met de
mooiste cadeaus en de voordeligste aanbiedingen.

U kunt uw keuze
maken uit:

Kennismaking

REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE MET BOXNUMMER?
Simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 0906-50.50.270 (1 gpm) en toets in
het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Voor vragen en opmerkingen over deze rubriek kunt u bellen
met 0906-50.50.232.
Ben jij geen bartype, niet rokend, eerlijk, sportief en
trouw? Ik ben een sportieve
meid met blond, kort haar en
zou graag eens met je willen
daten, luister maar eens op:
boxnummer 312828.

Ik ben een romantische, Indische vrouw van 48. Ik z.k.m.
een niet-rokende man met
dezelfde hobby als ik. Boxnummer 270229.

0906-lijnen
POSTCODE DATING!
Geen 0906 op je rekening! Bel
Vrouwen zoeken snel contact. nu gratis de datinglijn 08004910 (b.g.g. 010-2946166)
Bel: 0906-18.44 (80 cpm)
SBS-6 text pagina 745
SEKS ALARMNUMMER
Direct lekkere livesex! 99cpm
DAMES THUIS:
0906-0611
Kijk op SBS 6 txt pag. 745
en bel 0906-1588
Geen wachttijden, geen
(99 cpm).
saaie intro's. Direct apart!
0906-1721 (100 cpm)
Oudere vrouwen. Direct Apart
Secretphone! Live afluisteren
met een oudere vrouw.
van hete seksgesprekken.
0906-14.44 (60 cpm)
pm 99c
0906.3203244
Postcode daling: vrouwen
uit jouw postcodegebied!
0906-17.17 (60cpm)

U vindt het allemaal in onze showroom. Van complete keukens
en badkamers tol een uitgebreide selectie van apparatuur en
meubelen. Bij Brugman legt u zichzelf pas echt in de watten.
Wees er snel bij, want de actie loopt tot 6 januari.

Zeer complete en functionele badkamer
in de kleur wit bestaande uit wastafel,
duobloc, douchecabine, compleet met
kranen en accessoires. Meerprijs kleur
pergamon ƒ 250,-. Meerprijs wandcloset
i.p.v. duobloc ƒ 200,-

Moderne keuken. Leverbaar in vier, onderling te
combineren kleuren. Compleet met inbouwapparatuur. Bijvoorbeeld (zoals afgebeeld),
afmeting 280 x 220 cm.

f 7-995.-

f 3-495,-

Lesbitieners (18 jr) Janneke
en Petra hebben 'n speeltje! Jij
mag gluren! 0906.320.328.8

Schitterende landnuiskeuken. Leverbaar in de
kleuren vanilla en wit essen. Bijvoorbeeld
afmeting 265 x 317 cm. Compleet met inbouw
apparatuur.

Luxe witte badkamer. Bestaande uit:
hoekbad, kwart-ronde douchecabine,
wandcloset en design badmeubel compleet
met kranen.

f 9-950,-

f 9-995,-

Multifunctionele douchecabine met zij- en
hoofddouche, nek-, schouder- en voetmassage,
Turks stoombad, kruidenstoombad, heteluchtfunctie, verlichting, radio- en computerbedieningspaneel.

PROFITEER NU!

Echte design keuken met berkenhout en met
aluminium accenten. Geheel naar eigen smaak
in te delen. Compleet met inbouwapparatuur.
Zoals afgebeeld: ƒ 21.950,-. Er is al een Modula
vanaf 327,5 cm.
-f H.950,-

l

Filiaal Hulst en Muiden

<

;ZONDAG GEOPEND \
; Hulst van 12.00-18.00 uur •
;. Muiden van 11.00 -17.00 uur '

KEUKENS s. BADKAMERS
A L L E S KAN MET B R U G M A N .
Inbcuwapparatuur

CHRYSLER PT CRUISER

j EXTRA KOOPAVONDEN
| 27, 28 en 39 DECEMBER
j
(behalve Almere, Hulst,
Spijkenisse en Zutphen)

l BESTE ADVIES
T. BESTE DEAL i
| BESTE MATERIAAL 100% BESTE GARANTIE \

Kijk voor adressen in de Gouden Gids of op internet: www.brugman.nl

Hoe komt het toch dat mensen niet uitgekeken raken op de
nieuwe Chrysler PT Cruiser? Is het de originele retro-stijl, zijn
het de 26 stoelinstellingen of is het de laadruimte van 2 m 3 *?
Tja, de Chrysler PT Cruiser ontmoet alleen jaloerse blikken.
Ga voor een proefrit naar onderstaande dealer.

Actie geldt van zondag 10 december 2000 t/m zaterdag 6 januari 2001. Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom.
*In samenwerking met Primeline, zonder kosten of rente. BKR toetsing en registratie.
** Behalve de filialen Almere, Amsterdam en Muiden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29. Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

EEN M I N U U T STILTE
IS NIET GENOEG...

Vishandel
de Zeemeermin
DAMES- OF

*WannoGr de achterbank is verwijderd.

HERENSLIPS

Cliryslor PT Cruisor vanaf f 46.990,-. (Afgebeeld: Chrysler PT Crtiiser Limited f 59.990.-.) Prijzen incl. BTW, af importeur, excl. kosten
rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs vanaf f 1.123,- per maand (gebaseerd op maximale no-claim, 20.000 km per jaar en een
looptijd van 48 maanden. Excl. brandstof en BTW). Bel voor meer informatie DaimlerChrysler Nederland B.V.: 0347 - 36 34 00 of bel Chrysler
Financo: 030 - 605 98 71. Wijzigingen voorbehouden. Internet: www.chrysler.nl

Geldig voor alle modellen en kleuren

"ERKEND

Arie en Maria
wensen al onze klanten
een vrolijk Kerstfeest en een
gelukkig Nieuwfaar.

van l l/m 31 december 2000
of zolang de voorraad strekt

Bedankt voor het vertrouwen
van afgelopen jaar.

Je nieuwe auto
vind je in
deze krant

Kroon
Mode
Haltestraat 55
Zandvoort

STEUN ONZE ACTIE

v

ö

wenst al haar leden
een goed en gezond

r

GIRO 11O7

WWW.ZINLOOSGEWELD.NL

2001

HOE ZORGT ESPRIT ERVOOR DAT Z'N
HORLOGES BIJ DE TUD BLIJVEN?

Co-adverteren is ook voor een horlogcmcrk een effectieve manier om niet /ijn detaillisten te' adverteren zonder hut zicht op z'n merk te verliezen.
Meer weten over de/.e gratis .service? Bul het Cebuco, het aanspreekpunt voor krantenadverteerders: (020) 430 91 00 of kijk op www.cebuco.nl
SAMEN ADVERTEREN OM SAMEN TE VERKOPEN
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! Test Carnival Van 2.9 TDI

Prijzen Laguna

Bestelauto met allure
U

it veiligheidsoverwegingen levert Kia de Carnival Van nu
ook met gedeeltelijke zijruiten in de schuifdeuren. Dat verbetert het zicht enorm. Fietsers en voetgangers die rechts
naast de auto rijden of lopen, vallen daardoor een stuk beter op.
Voor deze test maakten we gebruik van een Carnival Van voorzien van een pittige 2,9-literturbodieselmotor.

De Kia Carnival is een uitermate
praktische ruimtewagen, die al te.
koop is voor een prijs vanaf 34.990
gulden. De auto combineert de
vormgeving, het comfort en de veiligheid van een luxe sedan met de

ruimte van een MPV. Met een
lengte van 4,89 meter en een
breedte van bijna 1,90 meter
schaart de Carnival zich bij de
grootste bestellers. De laadruimte
heeft een volume van maar liefst
vier kubieke meter. Het maximale
laadgewicht bedraagt 685 kg. De
Carnival heeft twee schuifdeuren,
zodat de toegankelijkheid aan
beide kanten van de auto optimaal
is. Achter heeft de auto een naar
boven openende achterdeur. De
laadruimte is afgewerkt met hoogpollig tapijt en ook de zijwanden
zijn luxe bekleed. Een klein minpuntje wanneer er zakken met
beton of anderszins vervuilend
materiaal vervoerd moet worden.
Aan de andere kant zorgt de bekleding van de laadruimte voor een
laag geluidsniveau.
De montage van de gedeeltelijke
zijruiten in de schuifdeuren vindt

De Carnival Van is een bestelauto
met een zeer comfortabele
werkplek. De lijn is enigszins
Amerikaans.

Tekst: ChrisJan Lammerts
Foto's: Maarten van
Leeuwen

plaats bij de Carnival met verhoogd
dak. Het tussenschot is slechts 30
centimeter hoog en staat een beetje in het midden van het laadruim.
Dat is te danken aan de strengen
wetgeving waardoor er in de laadruimte geen ruiten mogen zitten.
Die zijruiten blijken tijdens het
afslaan echt ideaal. Met name in de
stad merk je dat je minder vaak
fietsers en voetgangers over het
hoofd ziet.
De comfortabele zit achter het
stuur laat duidelijk zien dat de
Carnival eigenlijk een personenauto is. De royale zetels met armsteunen en de versnellingspook
binnen handbereik maken van werken een hobby. Keer op keer stap je
ontspannen uit de Carnival Van. De
uitrusting is ook luxer dan een normale bestelauto. Elektrische ramen,
centrale deurvergrendeling en een
toerenteller veraangenamen het rijden.
De viercilinder dieselmotor zorgt
dankzij een inhoud van 2,9 liter
voor meer dan voldoende kracht en
een top van 170 km/h. Hij levert

R

enault heeft haar kleinste familielid opgefrist om er de
komende paar jaar weer flink tegenaan te gaan. Van buiten
zijn de wijzigingen miniem, van binnen fors. Sinds september beschikt het grappig ogende model over een rijkere uitrusting, een hogere veiligheid en een ander onderstel. Alle modellen staan voortaan op 14 inch wielen. Degenen die de 1.2 achtkleps viercilinder met 60 pk te zwak vinden worden nu op hun
wenken bediend. Eind dit jaar komt Renault met een 1,2-liter
zestienklepper die 75 pk levert.
De nieuwe motor geeft de Twingo
wat meer dynamiek. Een topsnelheid van 170 kilometer per uur ligt
met de 75 pk leverende zestienklepper in het verschiet. Tijdens een
rondreis door Frankrijk bleken de
vijftien extra paardenkrachten de
Twingo een bijna sportief karakter
mee te geven. Tijdens tussenacceleraties is het extra vermogen du'idelijk merkbaar. Op papier moet de
nieuwe zestienklepper bijna twee
seconden sneller zijn. Ondanks het
gestegen vermogen is de nieuwe
krachtbron zuiniger dan de achtklepper, die trouwens wel gewoon
leverbaar blijft.
De 1.2 16V is slechts duizend gulden duurder dan de "oude" 1,2litermotor. Het toegenomen vermogen, de soepelere bediening en
het aantrekkelijke brandstofverbruik zijn die extra investering
zeker waard.
Uiterlijk is de nieuwe Twingo herkenbaar aan nieuwe heldere koplampen en mistlampen waardoor
hij weer wat frisser uit zijn ogen

kijkt. De bumpers zijn standaard in
de kleur van de carrosserie gespoten. Renault heeft zeven nieuwe

verfjes voor haar kleinste ter
beschikking gesteld en daarbij passende interieurbekledingsstoffen.
De uitrustingniveau's
hebben
mooie
Franse
namen
als
Authentique,
Expression
en
Privilege en Initiale. Leer, airco en
moquettevloerbedekking maken
van de Initiale eigenlijk een soort
stadslimousine. Deze top-Twingo
heeft alle luxe die je maar kan
bedenken, een navigatiesysteem
van Becker is als optie leverbaar.

De Renault Twingo staat in de prijslijsten vanaf 19.995 gulden voor de
Authentique 1.2, "de 1.2 16V is
vanaf 22.995 gulden als Expression
te bestellen. De Initiale 1.2 16V
wisselt voor 27.995 gulden van
eigenaar.

De 75 pk sterke Twingo 1.2 16V
is zijn meerprijs van duizend
gulden zeker waard.

D

e Young RV van Daihatsu trekt enorm veel aandacht. Dat
blijkt uit een eerste rij-indruk met deze nieuwkomer. Een
stel venijnige koplampen, strakke driehoekige achterlichten en een sterke wigvorm scheppen een aantrekkelijk uiterlijk.
Alsof het kleine Japanse merk een streep onder alle voorgaande
modellen heeft gezet en nu uit een totaal andere hoek tevoorschijn komt.
"We hebben nu een auto waarbij
wij van de eerste schetsen die van
de tekentafel kwamen tot aan het
definitieve concept nauw betrokken waren", zegt George van Balen
van importeur Daihatsu Holland.
De ontwerpers in Japan hebben
sterk gekeken naar wensen en
eisen in Europa. De Young RV is
sterk ontworpen op de Europese
markt. "Qua design hebben we, en
dat is echt helemaal onze keus
geweest, voor een vormgeving
gekozen die toch wel uniek te noemen is. De Young RV heeft door
zijn sportieve Doublé Wedge

design een heel eigen karakter."
Doublé Wedge is een dubbele wigvorm. Hiermee doelt Daihatsu op
de dubbele schuin omhoog lopende lijnen die goed zijn te zien in de
flanken van deze Young RV. Hij
krijgt daardoor de kenmerkende
opwaartse portierlijnen. Het oogt
gestroomlijnd en dat is het ook. De
luchtweerstand is bijvoorbeeld
even laag als die van een Daihatsu
Sirion ondanks dat het dak van de
Young RV een stuk hoger boven de
weg uitkomt. Dat is weer prettig
voor de inzittenden, die daardoor

flink wat hoofdruimte hebben. De
passagiers achterin zitten wat
hoger dan die voorin, alsof ze op
een tribune plaats hebben genomen. De ruimte voor de benen
doet aanvankelijk krap aan, maar
de hele achterbank is vijftien centimeter naar achteren te verstellen
zodat je ook dit probleem een
pootje licht.

kleptiming het werk. Hij levert een
riant vermogen van 87 pk en
springt tegelijk spaarzaam om met
brandstof. Het gemiddelde komt
uit op een liter op 16,7 kilometer.
De 1,O-liter driecilinder krachtbron
met 12 kleppen doet het nog zuiniger. Die verbruikt 1 : 17,9, maar ja
dan lever je wat paardenkrachten
in. Hij zet er 58 aan de wielen.

Daihatsu wil met de Young RV -het
woord zegt het al- jonge kopers
lokken of althans mensen die nouden van een eigenwijs model met
een vlotte, dynamische uitstraling.
Dat zal voorwaar wel lukken, want
dit model heeft alles mee. De auto
rijdt bijvoorbeeld ook heel energiek. En je kijkt uit op een al even
strak gelijnd dashboard. Voor wie
echt vlot wil zijn, die kieze voor de
1,3-Üter versie. Hier doet een zestienkleppenmotor met variabele

De Young RV heeft flink wat veiligheidsvoorzieningen. Twee airbags
zijn standaard en de topversie S
heeft er zelfs zes, waaronder inflatable curtains en zij-airbags die
bescherming bieden bij een aanrijding in de flank. En bij een aanrijding sluit de brandstoftoevoer af
en schakelt de auto meteen de
interieurverlichting en de alarmlichten aan. Een handgeschakelde vijfbak is standaard. Als optie levert
Daihatsu een viertraps automaat
met de mogelijkheid handmatig
van versnelling te wisselen via tiptoetsen op het stuurwiel.
De Young RV 1.0 STi kost 26.995
gulden. Deze prijslijstaanvoerder is
al behoorlijk compleet met onder
meer elektrisch te bedienen ruiten
voor. De versie 1.3 XTi kost 28.995
gulden en de topversie S staat voor
33.595 gulden in de lijst. Maar dan
heb je ook alle airbags alsmede op
afstand bedienbare centrale vergrendeling. Ook heeft deze versie
sportstoelen en sideskirts. De
Young RV staat met ingang van 8
december bij de dealers.
Wim Otten
De Young RV ziet er heel
anders uit dan we tot
dusver van Daihatsu
gewend zijn.

dankzij directe dieselinspuiting, vier
kleppen per cilinder en een turbo
een hoog vermogen van 93
kW/126 pk. Maar zijn kracht zit in
de souplesse. Al bij lage toeren
toont de motor zijn kracht. Door de
sterke motor is de Carnival ook een
goede trekker van aanhangers. Hij
mag tot twee ton aan gewicht aan
de trekhaak hebben.
Het rijgedrag van de Carnival Van is
heel gemoedelijk. De bijna 4,9
meter grote MPV laat zich gemak-

Cilinderinhoud:
Vermogen
Max. koppel:
Acceleratie:
Topsnelheid:
Gem. verbruik:

kelijk door het verkeer heen laveren. Op de snelweg is de auto zelfs
vlot te sturen. Bochten en hobbels
op de weg worden comfortabel
verwerkt. Remmen gaat prima.
Alhoewel de Van vrij zwaar is remt
hij keer op keer weer perfect. Met
de aanschaf van de Carnival Van
zullen veel ondernemers een goede
investering doen.
Prijs:

SPECIFICATIES:

Motortype:

De laadruimte van de Carnival
Van is enorm.

viercilinder
dieselmotor
2.902 cm3
126 pk bij
3.600 t.p.m.
331 Nm bij
2.000 t.p.m.
14,5 sec. van
0-100 km/uur.
168 km/uur.
7,9 ltr/100km

ƒ 39.690,-(excl. Btw)

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING:
Airbags
Automatische transmissie
Centrale vergrendeling
Elektrisch bediende zijruiten voor
Getint glas
Stuurbekrachtiging
Stuur in hoogte/lengte verstelbaar

De prijzen van de nieuwe
Renault Laguna en de Laguna
Grand Tour zijn bekend. Het
instapmodel van de Laguna. de
Authentique met 1.6 16V 110
pk motor, gaat 44.495 gulden
kosten. Het duurste model is de
Laguna Grand Tour Initiale V6
24V met een prijs van 86.995
gulden. Alle Renaults Laguna
hebben standaard ABS, zes airbags, een noodstopbekrachtiging, EBV en een Renault Kaart
in plaats van de traditionele
sleutel. Vanaf 18 januari 2001
staan ze bij de Renault-dealer.

High-tech
diesel voor Corolla
Vanaf november kan de Toyota
Corolla besteld worden met een
66 kw/90 pk-sterke turbodieselmotor met directe inspuiting
en common rail. Inmiddels zijn
de prijzen van deze Corolla
bekend: de 2.0 D4-D Linea
Terra is er vanaf 42.140 gulden.
Overigens heeft het Japans
merk de concurrentiepositie
van de bestaande versies met
1,9-literdieselmotor vergroot,
door al deze versies met 2000
gulden in prijs te verlagen. Dit
betekent dat er voortaan een
Corolla met dieselmotor is
vanaf 36.690 gulden.

Tweede Signum van Opel
I

n 1997 verscheen de Signum 1 en volgend jaar komt de versie
2. Opel showt deze conceptcar op de autotentoonstelling in
Genève. De ontwerpers zijn uitgegaan van een maximum aan
binnenruimte en een sportief gelijnd uiterlijk. Dat doen autofabrikanten al jaren, maar bij deze Signum 2 hebben de designers
van Opel de grenzen op dit vlak flink verlegd.
"Van de zijkant gezien lijkt deze
auto op een coupé, zeker wan neer
de vier frameloze zijruiten volledig
naar beneden zijn", zegt Hans Seer,
de Director of Design bij Opei.
"Een glazen panoramadak zorgt
voor een ruimtelijk gevoel in de
auto. Het interieur biedt aan vier
volwassenen het comfort van reizen op business class niveau. De
grote achterklep is evenals het dak
van glas gemaakt."
De auto herbergt talrijk slimmigheidjes, zoals de achterbank die
met een druk op de knop plat
vouwt. De Signum verandert ogenschijnlijk in een tweezitter. Onder
die liggende achterbank is ruimte

Young RV van andere snit

bekend

voor bagage, veilig uit het oog.
Ook heel leuk zijn de stoelen die bij
het openen van de deuren automatisch in de richting van de instappers draaien. Ook het stuurwiel
wijkt, zodat je als bestuurder heel
makkelijk je positie inneemt. Even
aan een hendel trekken en het
stuurwiel neemt weer zijn vaste
plek in.
Schakelen doe je in deze auto met
een draaiknop in de middenconsole. Tussen de stoelen zit een systeem van allerlei opbergvakjes die
over een rail heen en weer zijn te
verplaatsen. En de auto heeft een
infotainment systeem, dat achter-

passagiers de mogelijkheid biedt
films van bioscoopkwaliteit te
bekijken dankzij de videoschermen
en de DVD-spelers.

al aan starts is verschenen. Pas in
de loop van mei rollen de eerste
race Clio's van de band. In de eerste raceweekends op Zandvoort
zijn ze dan ook nog geen Clio Cups
te zien. Naar alle waarschijnlijkheid
is het debuut met Pinksteren. Er
staan in 2001 voorlopig zeven
wedstrijden op het programma.

De motor van de Clio Renault Sport
levert 185 pk uit een inhoud van
2,O-liter. Er zijn zestien kleppen aan
boord en het motormanagement
zorgt voor veel trekkracht bij lage
toeren. Het minimum gewicht van
de auto is bepaald op 900 kg. Door
dit lage gewicht is de verwachting
dat de Clio's twee tot drie secon-

De Signum 2 van Opel
is in maart volgend jaar
te zien op de autoshow
in Genève.

D

e Clio Renault Sport Cup
krijgt volgend jaar een
geweldig groot deelnemersveld. Niet minder dan
zesenzeventig
deelnemers
hebben zich gemeld. Het zijn
serieuze reacties want om mee
te kunnen doen moesten ze
tienduizend gulden voorschot
betalen en dat hebben al deze
76 kandidaten gedaan.
Renault verwacht dan ook dat dit
veld in Zandvoort de paddock
behoorlijk zal vullen. Bovendien
zullen er twee races nodig zijn,
want niet iedereen kan tegelijk het
circuit op. Er komen dus een kwalificatierace en een hoofdrace. Hoe
de selectie gaat geschieden, is nog
een kwestie van overleg. In elk
geval kunnen in de hoofdrace niet
meer dan zevenveertig coureurs
aan de start verschijnen.
Het wordt dus een spannend kampioenschap, waarin verschillende
bekende namen uitkomen. Dat zijn
onder meer Michael en Sebastiaan
Bleekemolen, Pim van Riet en John
de Vos. Verder zijn er velen van de
Fly You Renault Mégane Trophy
2000 zoals Marcel Kesseler, Bert
Ploeg, Loek Bodelier, Jeroen
Reijntjens, Frank Scholten en
Dennis Nieuwenhuis.
De Clio Renault Sport, waarmee
wordt geracet, is een nieuwe fase
van het model dat dit jaar in
Engeland, Portugal en Zwitserland

De race Clio's zullen met
Pinksteren hun debuut maken op
Zandvoort, als alles volgens plan
verloopt.
den sneller Zandvoort ronden dan
de Renault Sport Mégane. Een rondetijd van 1 minuut 56 tot 57
seconden moet haalbaar zijn.

Audi Forum bijna klaar
D
e bouw van het Audi
Forum Ingolstadt nadert
zijn voltooiing. De voorbereidingen voor de officiële
opening zijn in volle gang. Het
nieuwe, architectonische visitekaartje van het merk

Audi bevindt zich net buiten het

fabrieksterrein en heeft een oppervlakte van 77.000 m2. "Het is ontworpen om de wereld van het
merk Audi te presenteren aan
bezoekers en klanten. Daarnaast
om een band te scheppen tussen
de historie van het merk en onze
visie op de toekomst", licht de
voorzitter van de raad van bestuur

van Audi AG, Franz-Josef Paefgen,
toe. "Tegelijkertijd demonstreert
het Audi Forum Ingolstadt de
nauwe relatie die wij onderhouden
met de stad Ingolstadt en de omliggende regio. Het is een volgende
fase in onze visie om het meest
aantrekkelijke Europese automerk
op de wereldmarkt te worden."

Middelpunten van het Forum zijn
het museum mobile, waar meer
dan 50 auto's en 30 motorfietsen
uit het verleden van het merk zullen worden gepresenteerd, en het
Audi Center, waar Audi-rijders de
gelegenheid hebben hun auto
direct bij de fabriek af te halen.
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Wifac is een van de grootste leveranciers van machines en materialen voor
de grafische industrie, een bedrijfstak

T

T177"

die voortdurend te maken heeft met

\\erken

Administratief
medewerker m/v

Dit bieden wij

In deze afwisselende functie bent u mede

BIJ Wooncentrum Co van der Horst kunt

bepalend voor een goede gang van zaken m

u rekenen op uitstekende primaire en

ons wooncentrum Binnen een team van

secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook bestaat

enthousiaste collega's bent u verantwoor-

de mogelijkheid tot het volgen van aan-

Có van der Horsfin Amstelveen mag

delijk voor de administratie van de afdeling

vullende opleidingen U werkt samen met

met recht een ongewoon wooncentrum

after-sales U draagt ondermeer zorg voor

een enthousiaste groep collega's, m een

worden genoemd. Met een interieur-

de levertijdbewaking en correspondentie

prettige werkomgeving

collectie dié gerekend kan worden tot.

Daarbij onderhoudt u intensief telefonisch

de absolute top. En mét een kijk op

contact met zowel klanten als leveranciers

Zo reageert u

wonen die

een

Om deze taken goed te kunnen vervullen,

Als u geïnteresseerd bent m één van

verrassend interieur. Dit alles heeft

dient u enige jaren ervaring te hebben

de functies, stuur dan uw schriftelijke

geresulteerd in een snelle groei.

opgedaan m een vergelijkbare functie Ook

reactie binnen 10 dagen na verschijnen

die 'eerste hulp' kan verlenen bij stress-gevallen.

Daarom is Co van der Horst mornen-

beschikt u over goede contactuele eigen-

van deze advertentie naar

tëel.öpzoek naar een aantal nieuwe

schappen en een servicegerichte instelling

Wooncentrum Co van der Horst, t.a v

. medewerkers. Enthousiaste collega's

U kunt goed uit de voeten met de computer

de heer E J.V van der Horst, Bmderij 2,

en u bent bekend met Word

1185ZJ Amstelveen

veranderingen op technisch gebied.
Wifac levert de nieuwste systemen en
materialen voor alle fases in het grafisch
productieproces. Om klanten ook op
lange termijn zekerheid en continuïteit
te bieden, staat er een ijzersterke

bij Co van der Horst

servicegroep paraat. Onze Servicegroep
Afwerken zoekt ter versterking
van het team:

servicetechnicus
afwerken m/v
(MTS-werktuigbouwkunde,
of MTS-niveau)

Als servicelechnicus bij de Servicegroep Afwerken van

teamverband kunnen werken Jo moet goed Duits kunnen

Wifac deel je de zorg voor de kwaliteit van het grafisch

spreken en verstaan Je zult veel onderweg zijn m het hele

eindproduct Je doet er alles aan om onze machines perfect

land maar je thuisbasis is Mijdrecht of omgeving (tot 50 km

te laten draaien De apparatuur waaraan je gaat werken is

van Wifac) Servicetechnici krijgen een auto van de zaak

tamelijk complex We zulten je dan ook goed inwerken

Niet contractueel vastgelegd zijn de vrijheid, werksfeer en

Technisch inzicht en affiniteit met de grafische industrie

collegialiteit Die moet je zelf ervaren Voor meer informatie

zijn voor deze baan natuurlijk een eerste vereiste Maar ook

over Wifac en deze functie kun je bellen met Gemma

sociale vaardigheden zijn erg belangrijk Je verleent soms

Vermeij (0297) 289 566

eerste hulp aan klanten die behoorlijk gestresst kunnen

of kijken op www wifac nl

zijn In zo n geval houd je het hoofd koel Je luistert, je

eveneens aan Gemma Vermeij

s en je vergeet niet dat jij op dat moment Wifac bent

afdeling Personeelszaken

ï In deze functie bij Wifac moet je zowel zelfstandig als in

postbus 175 3640 AD Mijdrechl

van derlhorst
O

O

N

N

T

U

M

Alles voor het ongewone wonen
Bmdenj 2 Amstelveen, 020-6412505

Voor u de
rode loper.

binnenkort afronden en je ziet een toekomst m

een vliegende start
van jouw loopbaan
in de ICT

is een middelgroot
detach eringb ureau,
gespecialiseerd in
het leveren van
consultancy,
projectmanagement
en assistentie aan
bedrijven op het
gebied van ICTmanagement.

Administratief Medewerker/Griffier v / m

Zonder activiteitenbegeleiding zitten de
mensen de hele dag stil

Want bij High Stream kun je na een korte traimngspenode direct in de praktijk aan de slag Werken in
teamverband en 'learnmg on the job' waarbij je
door je teamleider op de werkplek gecoached wordt
Daarbij kijken we natuurlijk ook m welke richting
jouw kwaliteiten liggen voor je opleiding tot Microsoft

locatie De Drie Hoven, zijn we op zoek
naar twee enthousiaste

Actïvïteitenbegeleiders m/v

Je Startbaan?
Die bevindt zich in Amsterdam bij een grote bank

Standaardruitei 11
1182

3900 BD, Veenendaal
0318-58 1200

Fax 0318-556623
mfo@highstream nl

voor 28 tot 32,5 uur per week
Antaris heeft ca 1500 cliënten

Jordaan en Munt zijn psychogeriatrische afdelingen en bieden per afdeling huisvesting

orKter z't* hoede De helft van hen

en verzorging aan 50 bewoners, verdeeld over twee units Per unit coördineren twee

woont zelfstandig, de overigen in

teamleiders de dagelijkse zorg De aktiviteitenbegeleider maakt onderdeel uct van het

«ert verzorging*- of verpleeghuis.

multidisciplinair samengestelde team D m v belevingsgerichte hulpverlening benaderen

Belangstelling?

Wif denken dat onze cliënten zelf

we de bewoners, hiervoor zijn onder andere volledig ingerichte snoezelkamers aanwezig

Stuur dan binnen twee weken je sollicitatie met CV

het beste weten wat ze nodig

per post, fax of e-mail naar High Stream ter attentie

hebï>en. Onze zorg- en dienstver-

van de afdeling Personeelszaken

lening richt zich dus op hun

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
High Stream en vragen naar de afdeling Field
Management, telefoon 0318-581200 of kijk op
internet www highstream nl

Nederlandse taal, flexibele instelling, goede contactuele eigenschappen

Opleiding en groei binnen de Rechtbank hoort tot de mogelijkheden
Standplaats Amsterdam

Inlichtingen Inlichtingen over de vacature kunnen

worden ingewonnen bij de heer H J Smits umtcoordinator Handelsunit telefoon [020] 541 2313
SolÜCitatiewijZe Schriftelijke sollicitaties binnen twee weken na publicatie

sectorcoordmator Civiel kamer D 6 17 Postbus 84500 1080 BN Amsterdam

Justitie: Oprechte koers

De werkzaamheden:
bewoner, dat aansluit bij de belevingswereld en behoefte van de bewoner Je bereidt

redE^amheid en eventuele man-

de activiteiten, welke volgens het zorgplan zijn vastgesteld, voor en voert ze uit en je

tetóorg. BIJ Antarls werken ruim

begeleidt groepen en individuele bewoners tijdens de activiteiten Verder lever je een

800 mensen op drie locaties in

bijdrage aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan en draag je zorg

Amsterdam West: het Leo Polak-

voor een prettig en veilig woon/leefklimaat op de afdeling

huis, Oe Örïe Hoven en Diensten-

Heb je op woensdagmiddag een
uurtje tijd?
wil je kranten bezorgen?

Opleiding en profiel:

i|t!ia:;;FILO$C)FiE: IN PRAKtlJK iiM •.'.' \^

Teamgeest, een goede werksfeer

Je hebt een diploma MBO-AB en affiniteit met de psychogeriatrische bewoner

Ba scholingsmogelijkheden staan

Verder beschik je over een goed ontwikkeld empatisch vermogen en ben je een

^;j':^;;.:~ivv;;; ''••;'.';',i : ^"'

hoog in ons: vaandel.

positieve sfeerbemvloeder

bursiïs voor iedereen! -.v : . - ' / . . , - . .'•• ; ' . ; : :;.'' .. • -

uitstekende typevaardigheid goede kennis van Word uitstekende beheersing van de

Als aktiviteitenbegeleider ontwikkel je een haalbaar activiteitenprogramma per

betioeften, fn aanvulling op zelf-

centrum Joannes de Deo.

Eén

FunCtie-eiSen MAVO/HAVO- of gelijkwaardig werk- en denkniveau

richten aan de Directie Gerechtelijke Ondersteuning, ter allentie van mr E J M Tuijp,

Gedurende minimaal een halfjaar en maximaal

High Stream

de umi

8% vakantie-uitkering een eindejaarsuitkering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Voor de afdelingen Jordaan en Munt,

werken en over een kritische instelling beschikken

ICT is deze functie een uitstekende opstap

Fungeren als griffier ter zitting Typen en opmaken van de door de rechter gedicteerde
procesverbalen Verrichten van overig voorkomende administratieve werkzaamheden binnen

Amsterdam Het salaris is minimaal f 2944 - en maximaal f 4113 - bruto per maand exclusief

Je moet wel accuraat en systematisch kunnen

uitgebreid te testen Als begin van je carrière m de

24/32 uu r

OnS aailbOG Een leuke en uitdagende baan binnen een team bij de Rechtbank van

Certified Service Engmeer, Certified Nelwork
Engineer of Applicatie Programmeur

een jaar ga je daar Telebankapplicaties aan de
tand voelen door ze aan de hand van test-scripts

Arrondissementsrechtbank
Amsterdam, Handelsunit

Justitie

de ICT wel zitten, dan biedt High Stream je

High Stream

Tel-

CO
W

Heb je een MBO of HBO opleiding of ga je die

HJih

Postbus

tot

die willen delen in het succes van het

Je sollicitatiebrief richt je

g analyseert het probleem en lost het zo snel mogelijk op

altijd .leidt

wil je 8,00 verdienen?

Wat ben ik? Wat is bewustzijn? Wat isj het doel van mijn leven?
Dit zij'n aloude vragen die de mens zichzelf stelt in een
veranderende wereld. Door te luisteren naar de lessen, vragen te
en te discussiëren nemen inzicht en zelfkennis toe. De kunst is,
inzicht in de praktijk te toetsen en zelf naar waarde te schatten.
filosofie in de praktijk!

steeds
stellen
om dit
Dat is

Arbeidsvoorwaarden:

Wil je tijdens je vakantie wat

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-V&V De functie is ingeschaald m FWG 35
Het salaris bedraagt minimaal ƒ 2901, - en maximaal ƒ 4209, - bruto per maand, bij een

EXTRA GELD?

volledig dienstverband
/jk IA "f"£l V* f tflformatie en sollicitatie:

geef je dan op als
BEZORGER/STER.

Nieuwe cursussen:
mnandag, dinsdag en woensdagavond

ZORG VOOR ELKAAR

en zaterdagochtend 10.00-12.30 uur
Jongerengroep (16-25 jaar) op woensdagavond
Locatie
Periode
Start
Tijd
Kosten

: Van Eeghenlaan 21 Amsterdam
: 12 weken/ vervolgcursussen mogelijk
: week van 8 januari, op diverse dagen
: wekelijks één avond, of zaterdagochtend
: f 175, -/jongeren en studenten f 50, -

1

School voor Filosofie

Info/brochure: 0294-410412 / 06-23866876

Acquisitie n a v <tee adverfentte vronft «fef op fmft gastefc? *

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt
ontvang je een premie van 30 gulden!!!
van het

Gasthuisplein 12, Zandvoort. Tel. 5717166.

Weekmedia 17

woensdag 20 december 2000

21

^^^^
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J£ LUXE SALADESCHOTEL: ƒ 32,50 P.P.
^ Keuze uit zalm-, krab-, tonijn, garnalen- of haringdillesalade.
^ Met: gerookte zalm, paling, zoute haring, makreel, gevuld ei, hollandse
(!g#, ganialen, surimi krabvlees en gerookte zalmforel filet
Espicsso Bai/Bioodjcszaak

Café Solo
Beur.spassagc 4, Amsleidam
vraagt zo spoedig mogelijk een

allround
medewerker m/v

Z AARDAPPEL- OF AARDAPPELBACONSCHOTEL; f 19.50 P.P.
^ Met: aardappel of aardappelbacon salade, surimi krabvlees, paling,
ugs? zoute haring, makreel, rolmops, braadharing, spekbokking en gevuld ei.

•Üfc'

.^«*is_,
^>"

- aa^^
"-**^

ï HORS D'OEUVRESCHOTEL: f 32.50 P.P.

Alleen dagdicnstcn
Eventueel voor de pcnode van 4 maanden

Tel. 020 6275697 tot 17.00 uur
na 20.00 uur 023 5715270

f

<msf Met: gerookte zalm, paling, sprotfilet, rolmops, makreel, braadharing,
tö^ hollandse garnalen, zoute haring, gevuld ei en surimi krabvlees.

M
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^ GEBAKKEN VISSCHOTEL; f 18.50 P.P.

HET HELE JAAR SUBTROPISCH

^ Met: calamaris, visnuggets, mosselen, kibbeling, scampi's, surimi garnaal,
•^ 4 sausjes en aardappelsalade.

ZWEMMEN VOOR DE HALVE PRIJS!
Alléén voor inwoners van de gemeente Zandvoort

•** GEROOKTE VISSCHOTEL: f 32.50 P.P.
voor de vrijdag, zatcidag en /ondag ± 27 uui.

«:" i,-,

i.l^^~*i

'^ Met: zalm, paling, zalmforel, heilbot, makreel, spekbokking en sprotfilet.
iSs?

J HARINGSCHQTEL:

ƒ 9|25 (i.p.v./18,50)voor3.5uurzwemmen
ƒ 6,75 (i.p.v. ƒ 13,50) voorkinderen van 3 t/m 11 jaar

^ Haring a ƒ 3,50
^ vanaf 6 stuks

J GOURMET- OF FONDUESCHOTEL: ƒ 29,00 P.P.
'^ Met: tonijn, kabeljauw, zeeduivel, zalm, gamba spiesje en gemarineerde
^ zeewolf, 2 sausjes naar keuze.

Haal snel voor ƒ 15,- uw Gran Dorado Park Zandvoort-zwempas voor het komend jaar bij onze
receptie m de Gran Place (f 10,- voor verlenging van uw oude zwempas) De zwempas geeft u
50% korting op de toegang tot het subtropisch waterparadijs GrandoMare met het 25m bad
Aqua Romana. Neem bij aanvraag mee: recent uitreksel uit het bevolkingsregister, pasfoto,
paspoort of rijbewijs. BIJ verlenging van uw oude zwempas, een recente pasfoto en paspoort
of rijbewijs meenemen De zwempas is geldig van l januari toten met 31 december 2000

Gran Dorado Park Zandvoort, Vondellaan 60,2041 BE Zandvoort, tel. 023 - 5720000

Sushi's op bestelling.

Wij bezorgen met de Kerstdagen en Oudejaarsavond
uw Visschotel gratis thuis.
Geopend: 24 december 08.00-17.00 uur
Ie en 2e Kerstdag
van 12.00 tot 16.00 uur
Oudejaarsdag 08.00-17.00 uur
Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig 2001.
Kroon Vis Culinair, Haltestraat 16, Zandvoort Tel. 023-5716204

GA KRANTEN EN
FOLDERS BEZORGEN
Ben je gemotiveerd en wil je geld verdienen? Dat kan bij jou in
de buurt! Interlanden Spreigroep zoekt namelijk bezorgers voor folders en kranten. Je hoeft er niet vroeg voor op te staan en je zit er
ook niet elke dag aan vast. Een paar uur per week kan al genoeg
zijn. Interesse? Bel 020-613 84 44. Dan kan het geld verdienen voor
jou al snel beginnen...

'T LOOPT GEWOON BETER
BIJ INTERLANDEN SPREIGROEP

Ö^Ö^!!8^^!!^!!ê^!!^

Indien je minimaal drie maanden goed bezorgt ontvang je een
premie van 30 gulden!!!
17

intErisnden sprEigroEp

ZorgBalans Thuiszorg is
een zorgaanbieder in de

Anita 's Dog Care

gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort 800 Medewerkers werken wekelijks
bij ongeveer 1500
cliënten. Met verpleeg en
verzorgingshuizen maakt
de organisatie deel uit van

Helpt u mee om de zo belangrijke zorg voor ome cliënten te
garanderen7
Als medewerker bij ZorgBalans Thuiszorg zorgt u ervoor dat
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen
Wij zoeken collega's voor verschillende functies voor onze
teams in Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.

ZorgBalans Groep
Door samenwerking
kunnen wij zorg op maat
bieden Zorg wordt altijd
geboden in aanvulling op
de eigen mogelijkheden
van de cliënt Daarbij vormt
respect voor de eigen
leefsfeer het uitgangspunt
voor onze dienstverlening
Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd Dit
betekent dat er een groot
beroep wordt gedaan op
de verantwoordelijkheid en

Medewerkers verzorging
Wij bieden een goed betaalde functie (ƒ 3 813,- per maand,
uitgroei tot ƒ 4 019,- per maand behoort tot de mogelijkheden)
met veel variatie, mogelijkheden om uzelf te ontplooien en werktijden op maat
Wij zoeken collega's voor de ochtend, avond- of weekenddienst.
Onze avonddiensten starten om 19 00 uur en kunnen daardoor
aantrekkelijk zijn voor verzorgenden met kinderen Wij werken
met een rooster per vier weken, daarbij kunt u vast worden
ingeroosterd, dan wel op oproepbasis werken
Wij vragen ervaring m een verzorgende functie en een opleiding
als bejaardenhelpende, verzorgende dan wel ziekenverzorgende
Heeft u uw opleiding m de verzorging niet geheel afgerond, dan
bieden wij u de mogelijkheid een passende opleiding of
bijscholing te volgen

wenst al haar trouwe klanten +
viervoeters
Prettige Feestdagen
en
een voorspoedig 2001

Adres Burg Engelbertsstraat 30
2042 KN Zandvoort
Tel 023-5739278 / Fax 023-5739266
Mobiel 06-20417776
09

* beveiligingsinstallaties
* camerabewakingssystemen
* brandmeldinstallaties
* elektrotechnische werkzaamheden

O

m

3
en
m
Buureweg 1-3 tel 57 15736

xue-nsen IL
ee.nfCe.urig 2OO1
Gesloten van 27 december t/m 2 januari

voordelig 4-/5-daagS autoarrangement

UITWAAIEN l N ZEELAND

het initiatief van iedere
medewerker.

Medewerkers huishoudelijke
verzorging

DECEMBERMAANDflKTIE

Wij bieden een goed betaalde functie (maximaal ƒ 2 744,30 per
maand bij een 30 unge werkweek) met veel variatie en
mogelijkheden om uzelf te ontplooien Verder een opleiding op
onze kosten en werktijden op maat Doorgroei naar een verzorgende functie behoort tot de mogelijkheden
Wij vragen ervaring m huishoudelijk werk en een dienstverlenende en collegiale instelling

Medewerkers
alarmeringsdienst
Persoonsalarmering is een hulpaanbod voor iedereen die zich
angstig, onzeker of onveilig voelt op grond van medische en/of
sociale omstandigheden
BIJ de alarmeringsdienst wordt gewerkt met een rooster (zeven
aaneengesloten dagen van 24 uur waarin een medewerker
oproepbaar is). De vergoeding bedraagt per dag 3 uur (21 uur
per week) voor het bereikbaar zijn en beschikbaar zijn ten
behoeve van de alarmering BIJ feitelijke mzetbaaiheid wordt de
gewerkte tijd uitbetaald, naast de garantie-uren Tijdens de
dienst staat de medewerker een auto ter beschikking
Wij vragen een relevante opleiding (bij voorkeur m het bezit zijn
van een EHBO diploma) en aantoonbare ervaring m de
verzorging of verpleging, u moet zelfstandig beslissingen
kunnen nemen en stressbestendig zijn
Voor alle functies geldt dat de CAO Thuiszorg van toepassing
is Daarnaast bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals vergoeding voor kinderopvang en een aantrekkelijk
fietsenplan
Ook herintreders zijn van harte welkom! Ons inwerkprogramma zorgt er voor dat u snel thuis raakt m uw functie

^
\
ZorgBalans Thuiszorg
heeft het Keurmerk
Kwaliteit van de
Landelijke Vereniging
voor Thuiszorg

Bent u gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan bel dan
snel naar onze afdeling personeelszaken 023 - 521 34 21
(of e-mail mfo@zorgbalansthuiszorg nl)

ZorgBalans

Thuiszorg
Van Lennepweg l, Postbus 12, 2110 AA Aerdenhout
Telefoon 023 - 521 34 21, Fax 023 - 521 34 99
Internet, www zorgbalansthuiszorg nl
E-mail mfo@zorgbalansthuiszorg nl

OVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort
EXTRA INGEKOCHT. 4 of 5 dngen UITWAAIEN !N ZEELAND met verblijf m het 4-STERREN GOLDENTULIP HOTEL
WESTDUIN voor een ZEER VOORDELIGE PRIJS! Normaal kost
een kimer m dit hotel u meer dan ƒ 200,- per nacht, KRAS SterVakanties biedt u dit autoweckend- of midwcekarrangement aan voor een
prijs vanaf ƒ 179 - en dit is inclusief 3 of 4 nachten verblijf m een mooie
2-pcrsoonskamer inclusief uitgebreid ONTBIJTBUFFET. U krijgt
dus een heel weekend of een hele midwcck \oor de prijs van nog geen
nacht' Als u even wilt bijkomen van alle beslommeringen dan biedt dit
arrangement u alles wat u nodig heeft'

GOLDEN TULIP
WESTDUIN/KOUDEKERKE
De informele, vriendelijke sfeer in dit familichotcl geeft u direct een
'thuisgevoel' Het is gelegen direct achter de lage dumovcrgang. dus praktisch aan zee' Het hotel beschikt over vele faciliteiten als een gezellige
brasserie, sfeervolle tuin, bar. poolbiljart, verwarmd zwembad, sauna fitness.zonnebanken en een all-weather tennisbaan Uw kamer is ook van
alle gemakken voorzien, zoals bad of douche met apart toilet, minibar
met kluisje, radio, televisie, haardroger, broekenpcrs en balkon of terras

EXCURSIETIPS
De omgeving met zijn prachtige stranden duinen en weidse uitzichten
leent zich uitstekend om heerlijk te wandelen, fietsen {ter plaatse te
huur) en paardrijden Lekker even helemaal uitwaaicn of genieten van
heerlijk fris winterwccr met een zonnetje Maar er is ook heel wat te
beleven in de omgeving' Op Walchcren bevindt zich bijvoorbeeld de
hoofdstad van Zeeland, MIDDELBURG, met een 12c-ceuwsc abdij
Vhssingcn is ook een aanrader vanaf hier kunt u de grote zeeschepen
aanschouwen die langzaam aan u voorbijtrekken, maar ook de gezellige
dorpjes Veere en Westkapelle liggen niet ver van het hotel Uiteraard

kunt u ook de beroemde Delta Expo op het werkeiland Neeltje Jans
gaan bezichtigen

VERTREKDATA HW 788
weekend 4 dagen/3 nachten
Januari
5-12-19-26
Februari
2-9-16
Maart
2
Maart
9-16-23-30
VERTREKDATA HW 789
midwcek 5 dagcn/4 nachten
Januari
8-15-22-29
Februari
5-12-19-26
Maart
5-12-16-26
Toeslagen per persoon:
l-persoonskamer ƒ 130.rcscrvenngskostcn (per boeking) ƒ 30.INBEGREPEN: verblijf 4 of 5 dagen m het Golden Tulip hotel
Wcstdum. ontbijtbuffct.
Niet inbegrepen: vervoer, rcscrveringskostcn reis- en annulenngsvcrzekcring

VRAAG UITGEBREIDE
REISBESCHRIJVING HW 788/789

KRAS
INFORMATIE & BOEKINGEN: O72 - 5 20 3O 4O of O73 - 5 999 999
via internet. ltVWW.kraS.nl
bereikbaar: ma t/m v r - 09 00-21.ÜO uur, za: 10.00-16.00 uur
01 kom langs bij ons reisbureau
Willemsparkweg 26 1071 HG, Amsterdam, leleloon 020 - 6 64 37 44

PRIJSWINNAARS DECEMBERMAANDAKTIE 3° trekking
d.d. 16 december 2000
Prijs beschikbaar gesteld door:

Naam winnaar/winnares:

Albert Heijn
Bloemenhuis Bluiis
Bruna Balkanende
C'est Bon
Café Koper
Chateaubriand
Combi Menno Gorter
Daniel Groente en Fruit
De Broissois
De Kaashoek
De Zandvoortse Apotheek
Dobey dierspeciaalzaak
Drugstore de Gaper
Gall & Gall
HEMA Zandvoort
Ijzerhandel Zantvoort
Blokker
De Trompwmkel
Head Signs
Parf Moerenburg
Radio Stiphout
Rosanto
Sigarenm Veldwijk
Sigarenm Lissenberg
Singer Naaimachines
Slagerij Vreeburg
Bakkerij Paap
Modemagasin van Dam
Versteege rijwielshop
Intertoys
Souvemrsnop Jaquelme

Mevr V Gasteren Koningstraat 27
Fam v d Meer Vmkenstraat 40
Rob Harms, van Lennepweg 30-1
Fam Braspennmg, Burg FJawijnlaan 29
Fam Oudendijk-Volleb, Dr Gerkestraat 153
Fam Wolzak, Dr Kuyperstraat 11
Fam Nicholsen, Hogeweg 54/16
Billy Vissei Lorentzstraat 4
P Bol, Q van Uffortlaan 18
A v d Mihje, Wilhelmmaweg 11
Fam v d Graaf, van Lennepweg 65-39
H P Kooijman, Brederodestraat 26 B
P Hoogenclijk, van Speijkstraat 21
F J Koperdraat, De Favaugeplem 39-2
Fam Vergeest, Fanrenheitstraat 66
M Bakkenhoven prof Zeemanstiaat 23
Fam Zwem m e i Pieterpaapstraat 12
S Kortekaas Tollensstraat 51
M A M Diele Hobbemastraat 7
Fam Ruijei, Leeuwerikenstraat 7
H W Hoogendoorn, Weimarweg 4
A Paap, Noorderstraat 8
Fam Poelman Versteege, Vmkenstraat 42
Fam vel Heuvel v Stolbergweg.7
A Kolk, Julianaweg 14
M Verzijlbeigen-Roelfsema, Dr Geikestr 61
Fam V?stenhouw M Nijhoffstraat 59
M Vastenhouw. M Nijhoffstraat 59
P Kiers, Brederodestraat 53
A Boist, Passage 3-41
Donovan Smit, Kerkstraat 5B

Trekking van de hoofdprijzen zaterdag 23 december a.s. tijdens
de ZFW1 radio uitzending "Goedemorgen Zandvoort".
Uitreiking van de hoofdprijzen zaterdag 30 december a.s.

AdvlMprlji ilachti nfir*nü« zpala »»ng«gtv«n door officiële Importtur of fabrikant

KPN-TELECOM &
SAMSUNG: DAAR
ZIT MUZIEK IN!!
Of u nu wilt bellen, muziek wilt

,

^

SAMSUNG SGH-M100 TWV 1999.-

BREEDBEELD KTV'S

CAMCORDERS

ERICSSON DECT
INCLUSIEF DIGITAAL
ANTWOORDAPPARAAT

SONY 82CM 100 HZ SUPERPLATTEBREEDBEELDMETDPL

SONY DIGITALE CAMCORDER METKLEURENSCHERM

KV 32FS60, FD Trinitron breedbeeldbuis,100voorkeurzenders,3D
Sound Systeem ,2 tunerstetetekslMm-

BS 140, n u m m e r w e e r g a v e ,
50 memo's.'599.-

beluisteren of wilt internetten via
w@p? Met één van de
onderstaande GSM-toestellen icm
een KPN-telecom abonnement
bent u verzekerd van de
allerbeste kwaliteit.
GEGARANDEERD!!
x

HUISTELEFONIE

^
^

3499.-

369:

PHILIPS 100 HZ SUPER
PLATTE BREEDBEELD

SIEMENS GIGA SET

TOPKLASSE Deel teletoon/599.-

279 r

ERICSSON TOP DECT

BS120,zeer compact, umekdesign,
digitaal, niet afluisterbaar/499.-

RealFlatBlackLine-S beeldbuis,
3D Surround Sound, 100 voorkeurzenders, Dual Screen teletekst

K$l
Q1QQ
EMfVanafO 133 f

THOMSON70CM 100 HZ
SUPERPLATTE DESIGN
BREEDBEELD

239.PANASONIC DECT

28WF64ES, 99 voorkeurzenders,
Virtual Dolby, 5 ingebouwde luidsprekers, teletekst '3499.-

GSM look dect telefoon, navigatie toets, uitbreidbaar tot 6 handsets '399 -

2799 r

229.-

SONY 70CM 100 HZ SUPERPLATTE BREEDBEELD

KV28, FDTnmtron breedbeeldbuis,
100 voorkeurzenders, 3D Sound
Systeem, teletekst.'3999.-

DECT STUNT!

2499?

DCRPC, Super Steady Shot, 10X
optische zoom, 40x digitale zoom,
6,5 cm LCD scherm.'4730.-

3499.-

JVC DIGITALE CAMCORDERMETKLEURENSCHERM
GRDVX, 5cm kleurenscherm, 10Ox
digitale zoom, Stabilizer, alslandsbedienmg '3499.-

2679.-

SONY DIGITAL 8
CAMCORDER METSUPER
STEADY SHOT
TR7000, Digitaal opnemen op Hi-8
tape, SOxdigitale zoom, Super Nightshot, Stamina voor lang filmen met
dezelfde accu, atstandsbed '2420.-

SLIMME KERSTMANNEN
KIEZEN VOOR BGC!
Al 30 jaar is BCC in staat om DESKUNDIGHEID en SERVICE te combineren met de ALLERLAAGSTE PRIJZEN van Nederland! En dat komt in deze toch al dure decembermaand erg
goed uit. Ook in de feestmaand staan onze deskundige verkopers klaar om u te adviseren
over de BESTE EN LEUKSTE kerstcadeaus. Deze week zijn er maar liefst 4 PAGINA'S vol
aanbiedingen en.... alle artikelen op VOORRAAD! Daarnaast worden alle grote artikelen
GRATIS bij u thuisbezorgd. Dus.... slimme Kerstmannen komen naar BCC!
SONY 82 CM 100 HZ VOLLEDIG VLAKKE BREEDBEELD KTV MET
DOLBY SURROUND PROLOGIC
FD Trinitron breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, Hifi stereo geluidssysteem met
90 watt totaal vermogen, teletekst en afstandsbediening.*4999.-

1589.-

PANASONIC DIGITALE
CAMCORDER
NVDS, 400x digitale zoom, Super
Image stabilizer, inclusief afstandsbed,
acculader en kabels "2199 -

JVC100HZSUPERPLATTE BREEDBEELD

SONY DIGITALE
CAMCORDER MET
6.5 CM LCD SCHERM
Professionele kwaliteiten mogelijkheden, 800.000 pixel CCD,
40x digitale zoom, Super
Steady Shot Digital
Program Editing, touch screen
bediening. '3999.-

1499:

AV28WF, 71 cm beeldbuis,
100 voorkeurzenders, teletekst.

2389.-

JVC BREEDBEELD100 HZ
AV28WH, 71 cm, Stereo.teletekst, Ieverbaarinzfceren zwart design."2639.-

O
D

1869.-

SIEMENS GIGA SET
Digitale huis telefoon voor
ongekend lage prijs

SONY Hl 8 CAMCORDER
MET LCD KLEURENSCHERM

i

CCDTHV6; 6,5 cm kleurenscherm, 80x digitale zoom,
Nightshot, Steady Shot,
afstandsbediening. "2200.-

PHILIPS DECT
Xalio. superieure kwaliteit '399.-

229.-

DECT MET NUMMERWEERGAVE
e

• l mobiele telefoon mef ingebouwde
MP3-speler 9 32 MB intern geheugen
(tot 35 minuten opname) • Inclusief
stereo headset met afstandsbediening
• Dualband 0 97 gram • Tot 76 uur
standby • Tot 4 uur beltijd • Vibra signaal • Spraakherkenning O Li-icn accu
• Cd-rom met MP3-bestanden • Organizer

SAMSUNG SGH-A100
TWV 1299.-

575+ Goedkoopste Dect telefoon
met nummerweergave, 10 memo'S, tot 250 uur standby '299.-

DECT STUNT

219.-

8200: Digitaal, net afluisterbaar.'349

PANASONIC
BREEDBEELD 100 HERTZ
TXW28D; 70 cm breedbeeldbuis, 100 voorkeurzenders, stereo, teletekst,
Dome sound Systeem inclusief afstandsbediening.
'2199.-

FlexiBel
Economy

FlexiBel
Premium

FlexiBel
Allround

GapKMaim Getpn&Uiten
daluren
piekuren
permnwt
pertnfeüri

19,95 0,85

0,25
0.25

29,95 0,65

0,20

39.95 0.35

aufomofricri bchoordtcl
per minuut
na 60 ma
na 90min.

30 mm

SONY DVD SPELER MET
DOLBY AC3 DECODER

KV28FX2,71cm FDTnmtron beeld'
buis, 60 watt totaal vermogen, teleleksten afstandsbediening '2799.-

DVPS525; Geschikt voor DVD,
audio- en video CD, mcl. afstandsbedienmg.'1399.-

139?
DRAAD TELEFOON

1579.1579.-

JVC BREEDBEELD

28WT2,71cmBlackLine Super Flat
beeldbuis.stereo, teletekst'1699.-

PHILIPS

1269.BREEDBEELD

779;

JVCSUPERVHSHI-FISTEREO
VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC
HRS66; 6 koppen, eenvoudige
bediening, inclusief afstandsbedienmg.'899.-

549.a
D

0.40
0.30

0.25

0.20

Alle pnjzen zijn inclusief BTW

SAMSUNG HI-FI STEREO
VIDEORECORDER

SV63X, 4 koppen, eenvoudige
bediening, On Screen Display,
2 scartaansluitingen, afstandsbediemng.'769 -

PT820,63cm, BlackLme-S, stereo,
TXT'2795,

1489.-

5TEREO KTV
SONY 72CM STEREO

KV29X,SuperTrmitron
nitron beeldbuis,
100 voorkeurzenders,
iders, afstandsbediening, TXT"1599
1599--

1029.-

KV25,63cm SuperTrmitron
rmitronbeeldbeeldbuis, teletekst."! 399
19--

329r
PROLINE HI-FI STEREO

VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC

349.-

SAMSUNGVIDEORECORDER
RECORDER

SV223,lndusiefafstandsbed
ndsbed '369
'369--

Dualband
90 gram
Tot 76 uur standby
Tot 3.5 uur beltijd
Li-ion accu
Vibra signaal
Spraakherkenning
Inclusief portable
headset twv 99.95

989;

239.-

STUNT! VHS-HQ
O VIDEO
Met afstandbediening
ng

585.-

IIRIJDIIIItt L

niüucniHiini otii om l
uninint nimiDi min»
lltHHIII Dl H HIIHUHIinif' j

SONY HIGH QUALITY DESIGN SYSTEEM MET 5 CD
WISSELAAR EN DOLBY PRO-LOGIC
2x110 watt, Dolby Prologic decoder, RDS tuner met 30 voorkeurzenders,
dubbel auto-reverse cassettedeck, Digital output voor minidisc, inclusief
afstandsbediening.'l 599.-

ALLE TOP TITELS

Nu bij BCC verkrijgbaar

,24.95

D

PHILIPS 70CM STEREO
KLEURENTELEVISIE
28PT4;Blackline-D Flatsquare beeldbuis, 80 voorkeurzenders, teletekst en
afstandsbediening.'1545.-

PANASONIC63CMSTEREOKTV

TV/VIDEO COMBI'S
PHILIPS STEREO GROOTBEELD 51 CM KTV/VIDEO
25P V720,63cm beeldbuis, 2tuners,
Showview, PDC, teletekst."1999 -

r BCC "
PrivéPlus
Plan

1479.-

789.-

50™

per maand

CX53,Black Standaard beeldbuis,
100 voorkeurzenders.' 829 -

579;
70 voorkeuzezenders, Off. Ned.
Philips garantie "745.-

EU
449 .SAMSUNG 51 CM KTV
CB20S, 100 voorkeuzezenders '659-

nr?4
wtiï

ôóô
Goïfr

SHARP PORTABLE KTV

ARISTONA51CMKTV/
V1DEOMET2TUNERS
51TR427;Showview, PDC,
teletekst 2 tuners.*1295.-

SAMSUNG 51 CM KTV/VIDEO
TVP5050,2tuners, 2 koppen '989.-

699:

OQQ

t^fif

BOSCH CONDENSDROGER

D

a

37GQ.37cm,inol afstandsbed. .-399.-

FFfa

INDESIT WASMACHINE 1000 TOEREN
BAUKNECHT VAATWASSER
4 afwasproqramma's, 3 reinigingstemperaturen,
elektronische zout- en glansmiddelindicatie.
Verstelbaar bovenrek en variabele onderkorf.
Thermodry droogsysteem.' 1499.-

Vrije temperatuurkeuze, toets voor l /2 lading
en toets voor extra zuinig.'879.-

8 elektronisch gestuurde droogprogramma's,
ruime vulopening, diverse LED indicaties en
een toets voor tere weefsels.'l 549.-

41O97 ARISTONA 37CM KTV/VIDEO

PORTBALE KTV
37cm. mcl

afstandsbediening.

rw4
|j'jfi.y

TR127,Showview, Off. Ned. Philips garantie.'945 -

OCO
^U97

579.-

2299.;KV28FX60; Superplatte
Vega FD Trinitron breedbeeldbuis,
100 voorkeurzenders, 75 watt, OSD,
3 scartaansluitingen, teletekst en afst.bed.*3599.-

UNIEKE PRIJSGARANTIE:
BCC biedt u zwart op wit dt
laagst* prijsgirantit. Vraag
haar dt voorwaardtn bij uw
• vtrkoper! . . .

PHILIPS 1400 WAH
STOFZUIGER

WHIRLPOOL COMBIMAGNETRON

Elektronisch regelbare zuigkracht, metalen zuigbuizen, 6 voudig filtersysteem en automatisch
oprolsnoer.*249.-

34 liter inhoud, 1000 walt magnetron vermogen met Jetf
start, heteluchtoven, quartzgrill en crispgrill. Digitale s-ttp'
timer en eenvoudig te reinigen RVS ovenruimte.*l 099.- \ j

LMGSTE
PRUS'

VISA

589.-

PIONEER DVD SPELER

SONY 71 CM 100 HZ STEREO
BREEDBEELD KLEURENTELEVISIE

Een uitgebreide brochure ligt voor
V
u kloar in de winkel!
>

[VERWIJDERINGSBIJDRAGE!

Receiver; 5x100 watt, Dolby digital DTS 5.1 surround, afstandsbediening.*879.DVD-speler; PAL/NTSC weergave, Optische digitale uitgang,
On Screen display.*999.JBL speakers; 4 satellieten, center, actieve Subwoofer 200 watt
incl. muurbeugels.'1399.-

DVD710,Studiokwahteit.'1499

239:

De Best Customer Card Een kaort
waarmee u, conform uw persoonli|ke wensen, uw nieuwste aankoop
kunt belalen Zo kunt u, naast uiteraard de contante betaling, kiezen
uit moor liefst
4 vormen van betaalgemak
1 op rekening kopen
2 uitgesteld betalen
3 doorlopend krediet
4 hef BCC PrivePlusPlan

Voor aanvraag vereist, geldig legitimatiebewijs en
bankafschrift zonder bedragen (niet ouder dan l maand)

JVC DIGITALE THUISBIOSCOOP INCL. JBL SPEAKERSYSTEEM

PHILIPS DVD SPELER

DV&SOFIWARf

NU OOK BELLEN IN HET BUITENLAND!!

NU MET MAX. 130.- BEL/SMS TEGOED

SONY DVD SPEUR
DVPS325;Geschikt voor
DVD, audio- en video CO,
superieure beeldkwaliteit,
standaard- en breedbeeldweergave mogelijk, incl.
afstandsbediening.*! 770.-

DV515; Geschikt voor DVD, audioen video CD, superieure beeldkwaliteit, mcl. afstandsbed. "1770.-

SAMSUNG55CM STEREO
KTVTELETEKST

GVN9500,4 koppen, eenvoudige
bediening, scartaansluitmg, mcl
afstandsbediening '479 -

•
•
•
•
•
•
•
•

a
a

SONY 63CM STEREO
ER EO KTV

VR165 2koppen,ind alstandsbed 745.

PANASONIC VIDEORECORDER METSHOWVIEWEN PDC

TWV 999.-

XVD701; Digital Cinema Sound,
perfect stilstaand beeld, mcl. afstandsbedienmg.*1660.-

PHILIPS 100 HZ STEREO KTV

389.-

NVSD240,2 koppen, eenvoudige
bediening, 2 scartaansluitmgen,
inclusief afstandsbediening "599 -

DVD/CD-speler inclusief Dolby Digital Decoder, Tunermetvoorkeuzezenders,
zeer compact Design, inclusief 5 speakers en afstandsbediening.*! 899.-

NVHD640; 4 koppen, eenvoudig te programmeren, On Screen
Display, 2 scartaansluitingen, inclusief afstandsbediening. '749.-

KLEUREN TV'S

TX25,Quintnxbeeldbuis, 10Ovoorkeurzendeis.leteleksl.ind afstandsbed '1199 •

339;

PANASONIC HIFI STEREOVIDEORECORDER
PANASONIC HOME CINEMA SYSTEEM MET DVD

1069.-

SONY HI-FI STEREO
VIDEORECORDER

PHILIPSVIDEORECORDER
SHOWVIEW EN PDC

KPN MOBILE PREPAY
SAMSUNG SGH2400

979?

JVC DVD SPELER MET
DOLBY AC3 DECODER

NVHD640; 4 koppen, eenvoudige bediening, inclusief
afstandsbediening. *749.-

469.-

0,30

DVD SPELERS

24PW,61cm Ultra Flat BlackLme
beeldbuis, stereo, teletekst '1695 -

VR1000,4 koppen, Showviewen PDC,
mcl afstandsbediening.'1099.-

SLVSE60; 4 koppen, eenvoudig
te programmeren, On Screen
Display, scartaansluitmg en
afstandsbediening '769 -

0.65

879.-

S O N Y SUPERPLATTE
BREEDBEELD

PANASONIC HI-FI STEREO
VIDEORECORDER MET
PDC EN SHOWVIEW

(pttlHSMt

TR4; '1330.-

TD53 Draadloze telefoon, met LCDscherm, zeer fraai design '249.-

PHILIPSSUPERVHS HI-FI
STEREO

AEninwnant.

1099.-

SONY 8 MM TRAVELLER

179.-

VIDEORECORDERS

tóflnWfflMlSTOmt

Geschikt voor DVD, audio- en video CD, superieure studio beeldkwaliteit,perfectstilstaand beeld, inclusief afstandsbediening.'1095.-

PHILIPSBREEDBEELD100HZ

PHILIPS DRAADLOOS

24.95

*icm 2-jarig flexibel allround abonnement

PHILIPS DVD SPELER

UCX65, 440x digitale zoom,
12 digitale effecten, ingebouwde
videolarnp.'1539.-

PW8504,6rootbeeld, HiFi-stereo,
teletekst '2245

SYDNEY: Nu met f 60,- gratis
bellen.M9.95

• w@p (mobiel internet
via m-info) optie
(SGH-A110)
• Dualband
• 87 gram
• Groot grafisch display
• Tot 70 uur standby
• Tot 3.5 uur beltijd
• Vibra signaal
• Li-ion accu
• Spraakherkenning
• Inclusief portable headset twv 99.95

CANON STEREO Hl 8
CAMCORDER

BREED

|B£ZORGD
GRATIS THUISBEZORGEN:
Oi mttste grote «rtikelen
worden van dinsdag t/m
zaterdag gratis en snel bij u
thuisbezorgd, In bedrijf
gtsteld «n/of Ingesteld.

:
CALL CENTER:
• OE Httpdesk voor al uw vra. gen, tips tn hot mtlden van.
storingen aan uw apparatuur:
.
020-S556400.

MILIEU:
'
BCC neemt uw oude apparaat met en zorgt ervoor dat
dit milieuvriendelijk wordt
verwerkt Ook BCC houdt van
een schoon
•n Itvfboar Nederland.

PRIVÉGARANTIEPLAN
Een full sorviceplan
waarme« alle defecten, alt.
gevolg van.
fabricage- en/of r
fouten, voor 3t>f 5 jaar zijn
•f0«dtkt
.

BREED ASSORTIMENT:
BCC biedt u een ongekend,
breed en diep assortiment
. . aan van de grote
topmerken.

EIGEN TECHNISCHE DIENST:
Ons eigen personttl schrijft
het begrip service nog met
.een grote S! , •

BCC KIANTENKAART;
Vraag .de gratis
• Best Customer Card
en profiteer met van
grandioos voordeel.

DESKUNDIG PERSONEEL.
Ome verkopers worden
regetrtlatlg geschoold om u
iedere dag deskundig
te woord te kunnen staan.

GROUP:
Dat betekent voor u: nog
.voordeel! BCC is hierdoor i
staat om: een nog betere si.
',vic« U leveren! e«n .nog lage-

PERSONALCARE

MAGNETRONS.

WASAUTOMATEN

AUDIOSYSTEMEN

KERST CADEAUTIPSU

pHIllPS >
SOLARIUM

TECHNICS HOME
THEATRE PRO-LOGIC

jpvouwbare
;unmobil ,
mst HPA» '
CLEO lampen.

n

D
WHIRLPOOL COMBI

900 Watt, digitale bedlenlng, Quartzgrill, hete
luchten met JETDEFROST
ontdooit u tot 85% sneller
*799.-

ACÏTOB

IMPACT7; losse componenten,
AC3 voorbereid, 5CD wisselaar. •1699.-

900 Wall, 26 liter, digitale bediening,
grill en hetelucht '699.-

öYo

469.-

SAMSUNG COMBI
MBI
'erfect scheerresultaat.een
voudig en hygiënisch onder
de kraan te reinigen.*279.-^

900 Watt, aoiiter, digitale bedienmg met grill en hete
lucht.'699,itelucht.'699,-

429.-

GRILLCOMBI
ILLCOMBI
BRAUN SCHEERAPPARAAT SAMSUNG
SOOWatt, digitale bediening,
dienmg.QuartzQuartzmterFace met tondeuse.*169 gnll, 20 liter. '369.-

89:

PHILIPS LADYSHAVE
IAVE

Superdun scheerblad
en afjd en
(leembaar scheerhoofd.'69.iofd.'69.-

47.50

fwW-^r-^'?!
eOHTROL

MIELE 1300 TOEREN
Topklasse, zeer
gebruikersvriendelijke
Novotronic besturing.
*2799.-

BOSCH 1400 TOEREN

SHARP COMBI

::

269:
WHIRLPOOL 800WATT
DOWATT
Digitale bediening,
ig, 18 liter,
ontdooi automaat. '519.•519.-

189:

Regelbare centrifuge, elektronische
programma besturing en Energieklasse A.*2099-

#

1249:

NILFISK 1400 WATT
Metalen zuigbuizen, div. hulpstukken en oprolsnoer '549.-

399.-

#999:
#

989:

AEG 1000 TOEREN

RVS trommel en kuip, spoelstop
en kort programma.'1449.-

189.-

SIEMENS 1300 WATT

Metalen buizen, elektronisch
aktronisch regelbare zuigkracht '298.•298.-

HP DESKJET PRINTER 840 C
•
•
•
•

fotoprinter
1200 dpi
mox8 ppm
USB en parallelle aansluiting
'399.-

169:

lichtgewicht buizen
in en oprolsnoer/249.-

129:

MICROSOFT FORCE FEEDBACK
RACESTUUR
• Racestuur met 8 programmeerbare knoppen
• Force Feedback technologie
voor noq realistischer racen
• Inclusiergame Monster Truck
Madness 2. '399 -

B3Er

Wassen en drogen m 1 machine,
IOOOtoeren/1549.-

869;

INBOUW VAATWASSER

PHILIPS
STOOMSTRIJKIJZER

Volledig inlergreerbaar, 4 programma's en aquastop.'1299.-

Geschikt voor gewoon
leiding water, sproeier en
beveiligd tegen
oververhitting. *69.-

MOULINEX STRIJKIJZER
H e g e l b a r e thermostaat en
sproeier.'65.-

849:

INBOUW KERAMISCHE
KOOKPLAAT
Met restwarmte indicatie lampies
•899.-

499:

669?

WAS/DROOG COMBINATIE

BOSCH BOVENLADER

244 liter inhoud, 3 ruime
vriesladen en 3 legplateaus
van onbreekbaarglas.
*1199.-

999:

Regelbare centrifuge van O tot 1200
toeren, 1/2 lading en eco toets.
Energie klasse A."1599.-

929:

INBOUW GASKOOKPLAAT
Met vonkontstekmg. '499

TRUST DRAADLOZE MUIS
• 3-knops snoerloze muis met
scroll-functie. '49 95

MIELE KOEL/VRIES
230 liter inhoud, 2 vriesladen,
3 draagplateaus van glas.'1599.-

#

1000 toeren, spoelstop kort programmazeereenvoudigebedienmg *1749-

WHIRLPOOL BOVENLADER

HILIPS VIDEORECORDER
2 videolcoppen, eenvoudige bediening en programmering, On
Screen Display, scartaansfuih'ng
en afstandsbediening.'399.-

'39-

AEG KOEL/VRIES

979:

WHIRLPOOL KOEL/VRIES

295 liter inhoud, 3 vriesladen,
Energieklasse A'1749.-

#

TRUST SPACECAM
• Digitale PC-videocamera met
zoom- en snapshotknop
• USB aansluiting

899:

PHILIPS COOLSKIN
SCHEERAPPARAAT
Het comfort van droogscheren gecombineerd met het frisse gevoel
van natscheren "339 -

SIEMENS WATERKOKER
Porsche-design waterkoker met
afleesbaar waterniveau en automalische uitschakeling '288.-

SONY AUTORADIO MET
CD-SPELER EN RDS
4x40 watt high power, RDS/EON
uner met 40 presets, Dynamic
iass voor mooie laagweergave,
ifneembare front '549.-

10PDMAUDIOCD-R74MIN
•5495

MXJ75, RDS-tuner, CD-wisselaar,
5 luidsprekers, afslandbed '1099-

MHCBX2, 2x50 Watt, 3 CD-wisselaar, 2-weg boxen.'66Q -

SONY PORTABLE MINIDISC
RECORDER
40 seconden anti-shock geheugen,
optische aansluiting voor digitaal
opnemen, inclusief hoofdtelefoon
met afstandsbediening "709.-

2 DEURS KOELKASTEN

TECHNICS DTS 5.1
RECEIVER
SA-DX9. 5x100 watt, Dolby
Digital en Digital Theatre
Sound, Subwoofer out.
*1099.-

SONY PRO-LOGIC KIT
CR235, DPL-receiver mcl. eenter- en surroundluidsprekers "720 -

499:

489:
JVC MINI SYSTEEM
MXJ10, 2x60 Watt, 3 CD-wisselaar, boxen, afstandbed '599.-

449:

PHILIPS DOLBY
SURROUND
FR735,Pro-Logic receiver, afstandsbediemng '595 -

399:
SONY SUBWOOFER

BRAUN MULTIMIX TRIO
Krachtige 350 watt handmixer
met garden, deeghaken en staafmixerhulpstuk.'l 19 -

De 'finishing touch' voor elke
Surround set'*440 -

389:
JVC DPL RECEIVER
BRAUN
SCHEERAPPARAAT
InterFace shaver met
instelbare
microtondeuse en uitklapbare
trimmer *169 -

4x50 Watt, RDS-tuner '749

379:

CAR AUDIO
JVC DESIGN MICRO
SYSTEEM
UXV9, receiver, CD met
verticaal laadsysteem, MD
recorder, 2-weg luidsprekers, afstandsbediening,
*1099.-

TEFAL 6-PERSOONS GOURMETSET
Gezellig gourmetten, racletten of
grillen Inclusief 6 pannetjes.
'12250

PHILIPS
LADYSHAVE
Snoerloze Wet&Dry ladyshave, geschikt voor onder de douche Met
.verzorgende Nivea-lotion "110.-

#

Ei
799r
ZANUSSI KOEL/VRIES "

r.-W«JJ:JH.-»
779r
JVC PRO-LOGIC MINISET

JVCMICROSETTOP

PHILIPS KOFFIEZETTER

SONY 10 CD
AUTORADIOCOMBI
RDS radiocassette + 10CD-wisselaar'780-

r;M«ij;w»
549:
SONY AUTO-RADIO
CDX4260, digitale tuner, CDspeler, afn front '640 -

UXT55, Ultra Compact Design "494 -

345:

359?
SONY MICROSET
PMC; compleet, mcl afstandbedienmg "440.-

289:

HI-FI COMPONENTEN

PHILIPS FRITEUSE
Coolwall fnteuse met fillerdeksel,
kijkvenster, regelbare thermostaat
•179-

JVC AUTORADIO CD

BOSE ACOUSTIMASS 3

KDS653R;4x35 Watt,
dig. tuner, RDS,
afn. front.
'499.-

Zeer kleine speakers met module voor de laagweergave, stereo
m de gehele woonruimte

Met unieke onbreekbare
RVS thermoskan
3-15 kopjes. "199.-

SIEMENS10KOPS
KOFFIEZETTER

ETNA RVS SCHOUW
WASEMKAP

Zwenkfilterendruppelstop *68.-

Hoog vermogen en
uitwasbaar-filter
*495.-

39.95

Grote vulopening, RVS
trommel en toets voor tere
weefsels "1449.-

AEG CONDENSDROGER

Geen afvoer nodig 18 elektronisch
gestuurde programma's en toets
voor tere weefsel.'999.-

TEFAL SNOERLOZE
WATERKOKER

1099:

Veiligheidsdeksel en
.automatische afslag. *79.-

ZANUSSI
CONDENSDROGER

SNOERLQZE WATERKOKER

29.95

749:

ATAG FORNUIS
Met elektrische oven, grill
en vonkontsteking.
*1450.-

CONDENSDROGER
)GER

Fraai RVS Gas-elektro fornuis
met grill, glazen sierdeksel en
gratis vonkontsteker.*799.-

MOULINEX FRITEUSE

IGNIS FORNUIS
Gasoven metdubbele glasdeuren
gratis vonkontsteker.'547 -

NOVA FRITEUSE
Inhoud 2,5 liter, aluminium binnenpan,
ki|kglas, timer, filterdeksel/149.95

379:
VAATWASSERS

TURBO CONVECTORKACHa

ETNA WASEMKAP

»eiligheidsthermostaat,2standen,
2000 Watt."149.-

3-standen en vetfilter "295.-

89:

89:

p

179r

PHILIPS DISCMAN
Shuffle play en repeat

439.-

TEFAL SUPER FONDUE
Geschikt voor alle soorten fondue
Regelbare thermostaat en antiaanbaklaag "l35.-

l DEURS KOELKASTEN
PREMIER BABYSITTER
Babyfoon met voice activation en
LCD uitlezing'129.-

1999.-

SETPRIJS:

TLX; 3-weg bassreflex
systeem, belastbaar tot
1 50 Watt. *449.-

Je eigen Cd's maken wordt nu wel
heel erg makkelijk en goedkoop'"995-

n
n

699:
SONY QS MINIDISC

SONYMD-SPELER

JB920.TOPKLASSEI Digitaal opnemen en afspelen''1110 -

MZE; draagbare
Mini-Disc speler,
oplaadbaar. *500.-

599:

BAUKNECHT KOELKAST

PROLINE PORTABLE RADIOCASSETTERECORDER MET CD
CD620. radiocassette-recorder
met cd, inclusief afstandsbedienmg.'159.-

130 liter inhoud waarvan
13 liter vries, verstelbare
glazen plateaus
^ Energieklasse A. '899.- J

SONY QS CD-SPELER

PHILIPS IJSMACHINE
l .2 liter inhoud, ook
geschikt voor softi|s,
met receptenboek "259 •

CDPXB, TOPKLASSE' Cd-spelermetafstandsbedienina '690 -

SONY CD-COMPO

SONY RECEIVER RDS

E-WfflW»

STRDE1, 2x60 Watt, afstandsbedienmg '500 -

399:

CFDV21, Radiocassette +CDspeler, compact model '300 -

179r

PHILIPS CD-COMPO
A2100, Stereo, Dynamic Bass
Boost '230 -

TECHNICS RECEIVER

#

EX120, RDS tuner, 120 Watt, afstandsbedienmg '549 -

549?

379:

169:
PROLINE CD-COMPO + AB
CD620S, stereo, afstandsbedienmg '199 -

TECHNICS 2X40 WATT
MR HANDSFREE CARKIT-PRO
• Uniek concept
• Geschikt voor bijna alle courante merken en type gsm

4 programma's, 3 temperaturen, aquastop en timer.
Energieklasse A.M 649.-

New Class A versterker '429 -

329:

SONY DRAADLOZE
HOOFDTELEFOON
Steieo draadloze hoofdtelefoon,
werkt 100 uur op
l alkaline botteri| '99 -

SONY DUBBELDECK

119:
PHILIPS PORT. CASSETTE
Stereo radio-cassettespeler, FM
en MW. Dynamic Bass Boost '55 -

W305, dubbel cassetledeck '330 -

289:
PHILIPS CD-SPELER
CD7, shulfle play '300-

35:

SENNHEISER
HOOFDTELEFOON
Stereo In-ear Phone '45 -

219:

17.50

MIELE VAATWASSER

6 Programma's, 3 temperaturen
en unieke bestek schuif lade.'2099 •

1249

*Fornuis met 5 branders,
grill en vonkontsteking
*Schouwwasemkap met
hoog atzuigvermogen
*Bijpassende achterwand
*3399.-

JBL ZUIL LUIDSPREKER
PRINCESS VOETENBAD
Luxe voetenbad met 4 standen
Kan met en zonder water gebruikt
worden'99 95

PHILIPS CD-RECORDER

PHILIPS CD-SPELER
Full-size cd-speler, shuffle en edit
play.'299.-

MOTOROLA
PRE/TI 80
«Inclusief 50.beltegoed
• Inclusief Douglas
cadeaubon twv 40.'199.-

BOSCH VAATWASSER

'200 -

129r

per stuk

KERSTOPENING!

BAUKNECHT VAATWASSER

90 CM RVS KOOKSET

PERSONAL AUDIO

PHILIPS DESIGN KLOKRADIO
Mooi design, wekken met radio of
zoemer, herhaalfunctie, batteri|
back-up '59 •

#

*269.

4x35 Watt, autoreverse cassettedeck, afn. frontpaneel "336 -

DE, Elektromc Shock Protection,
inclusief hoofdtelefoon, 22 nrs.
programmeerbaar.'SOO -

122litermhoud.EnergieklasseA'499.-

4 pits met 2 delige branders en
gratis vonkontsteker.

189:
JVC AUTORADIO

SONYESP2DISCMAN

EXQUISIT KOELKAST

299:

RC, autoradio-cassette, '290 -

199:

187 liter inhoud waarvan 42 liter
vries Energie klasse A.'849.-

m

INDESIT KOOKPLAAT

399:

PHILIPS
JORDAN SENSIFLEX
Oplaadbare
elektrische tondenborstel, inclusief
lader en
opzetborstel.

PHILIPS AUTORADIO

'69-

PREMIER NUMMERMELDER
Darwin; alfanummerieke nummermelder (naam en nummer) met terugbelfunctie, maximaal 90 namen voorprogrammeren.'59.95

BOSCH KOELKAST

ETNA RVS KOOKPLAAT

798:
JAMO SUBWOOFER +
SATELLIETSPEAKERS
SW1 90; Passieve Subwoofermet
2satellietspeakers,220Watt '699 -

3 sterren vriesvak, automatische
ontdooimg. Energieklasse A. '999.-

2-delige pannendragers en glazensierdeksel en vonkontsteking."499.-

179:

749.-

INDESITWASDROGER
5ROGER

120 minuten timer1 en
en toets voor
vooi
lagere temperatuur,r "599
"599 --

329:

2 warmtestanden en
KEMA-keur.*69.95

Hl

#

549:

ELEKTRISCHE KOOKPLAAT

ELEKTRISCHE DEKEN

270 liter inhoud waarvan 54 liter
vries Energieklasse A"1249.-

140 minuten timer' en toets voor
vooi
tere weefsels "949.).-

2 normale en 2 snel kookplaten '490.-

D

MIELE KOELKAST

599:

379:

95:

185 liter inhoud waarvan
54 liter vries.
Energieklasse A.*899.-

BAUKNECHT DROGER
DROGER

649:

Met filterdeksel, lift en u'rtneembare binnenpan, dus
makkelijk schoon te te
v
maken. *239.-

BOSCH KOELKAST

150 minuten timer• en
en toets voor
vooi
tere weefsels "899.l.-

ETNA RVS FORNUIS

AIWA DRAAGBARE CD-SPELER
Portable cd-speler inclusief AC
adapter, oplaadbare accu, 12 uur
LongPlay.'189TEFAL FRITEUSE
Inhoud 2.6 liter Uitneembare binnenpan met anti-aanbaklaag, dus
makkeli|k schoon te maken."249 •

WHIRLPOOL KOELKAST

Ruime vulopening, RVS trommel
150 minuten timer en toets voor
tere weefsels. "1299.-

Waterniveau-mdicator en droogkookbeveiligmg.*49.-

DURACELL PENLITE BATTERIJEN
12 stuks verpakking'26 95

MIELEWASDROGER

1249.-

BRAUN FÖHN
1200 watt haardroger met twee
standen en blaasmond "49.-

12 stuks

BOSCH CONDENSDROGER

11 elektronisch gestuurde programma'szeergebruikersvnendeli|ke
Novotronic besturing. '1799-

N

529:

RXD1 0, 200 Watt, digitale tuner,
CD-wisselaar, 5 luidsprekers,
afstandbediening '1440 -

SONY MINISET

O stuks

BOSCH KOEL/VRIES

569:

f

AVP4.DPL receiver mcl centeren surroundluidspreker * 7 9 9 -

FWR; Neem je eigen Cd's
op!, 2 x 100 Watt vermogen, 3CD wisselaar, 3-weg
speaker *1220.-

749r

OPLAADBARE
3-KOPS
PHILISHAVE
Phihshave
Rota Aclion
Snoerloos,
dus overal te
gebruiken
'169-

231 liter inhoud, 2 vriesladen,
Energieklasse A '1248.-

230 liter inhoud, waarvan 60 liter
vries '849.-

PHILIPS MINISYSTEEM
MET CD-RECORDER

TECHNICSMINISET

PHILIPS UNIVERSELE
AFSTANDSBEDIENING MET
RATIS LEREN VOETBAL

INDESIT 1200 TOEREN

D

PHILIPS GEZICHTSBRUINER
Met 4 UVA TL-lampen, automalische afslag en timer" 139.-

SONY PRO-LOGIC MINISET

Vrije temperatuur keuze en halve
lading toets. Energieklasse A.*979 -

3 programma's, tiptoets
bediening en aquastop.
•1599.-

DELONGHI ESPRESSOAPPARAAT
3AR14; zelfonlluchtmg, 15 Bar
rompdruk, variabele stoomregemg. Met "cappuccino systeem"
'239.-

PIONEER PRO-LOGIC KIT

IMP5.TOPKLASSEI Losse componenten, 40 Watt, Cd-speler,
3-weg boxen '1299 |:W«fJ:JU>
999;

Regelbare centrifuge, snel
programma en halve was
toets. Energieklasse A.
*1379.-

BOSCHINBOUW
VAATWASSER

SAMSUNG 55 CM STEREO
iLEURENTELEVISIE
CX53; Black Standaard beeldbuis,
00 voorkeurzenders, On Screen
)isplay, 2 scarlaansluitmgen, teleeksl en afstandsbediening '829 -

Metalen zuigbuizeni 55voudig
voudig dldlter systeem en oprolsnoer
jlsnoer '199.-

WHIRLPOOL 1200 TOEREN

HUISHOUDELIJK

VSXB, Dolby Digitaal en DTS 5
1 Receiver, 5 x 60 Watt '1070 •

699:

PHILIPS 1200 WATT
VATT

D

45:

999:
PIONEER DTS 5.1
RECEIVER

PHILIPS 1400 WATT
I/ATT

KOEL/VRIESCOMBI

PHILIPS-JORDAN

SCS135; Actieve Subwoofer 200
Watt, 4 Satellietspeakers en Cenler'1360-

STRDB725; Dolby Pro-logic
Receiver, 5 x 70 Watt '1110-

Elektronisch regelbare
ire zuigkracht,
metalen zuigbuizenien
enrolsnoer
rolsnoer

INBOUW APPARATUUR

Oplaadbare elektrische tandenjorslel met Active Tip.'79.-

[••&M.J.-W»
1779?
JBL HOME CINEMA
SOUND SYSTEM

789:

BOSCH 1200 WATT
'ATT

149:

DavSSOO, DVD, Dolby Digital en
DTS 5.1, subwooler met 5 satellieten, tuner met 30 presets '2200 -

SONY OS TOPKLASSE
RECEIVER

139:

17 liter, 5 standen, draaiplateau.
•229-

1289?

259.-

ZANUSS11400 TOEREN
Regelbare centrifuge, snel programma, halve lading toets.
Énergieklasse A '1399.-

ANASONIC PORTABLE
iLEURENTELEVISIE
7 cm beeldbuis, On Screen Dis'lay, scarlaansluitmg, teletekst en
fstandsbediening '649 -

MHCNX3AV Dolby Pro Logic, 5CD
wisselaar, mcl 5 speakers '1760.-

SONY DVD CINEMA
SYSTEM

MIELE 1400 WATT
ATT

BAUKNECHT 1200 TOEREN
Vrije temperatuurkeuze, spoelstop en snel programma.
Energieklasse A. *1599.-

CANON BJC 2100 PRINTER
• Tot 5 ppm
• Image oplimizcr techniek
• USB en parallelle aansluiting
'249.-

PHILIPS
SOLARIUM
4 HPA-lampen, extra groot bruiningsveld, automatische afslag
Bruin fillerglas voor prettig
lichl '2399 •

SIEMENS KOFFIEZETTER
(offiezetter met thermoskan, aromakeuze en auto-off. Design by
:
A Porsche.'398 -

Metalen buizen, oprolsnoer
oprolsnoer en
Air-Clean-lilter.'429
!9--

GOLDSTAR 7003WATT
WATT

timer, 2 opzetborsteltjes
Nu met extra
body. *199.-

1479r
SONY DESIGN MINI
HI-FI SYSTEEM

AEG 1700 WATT
1700 Watt, telescopischo
zuigbulzen en electronische zuigkracht regeling.
Air-Clean-filter. *429.-

HOME THEATER

4 programma's, 2temperaturenen
Thermodry droogsysteem EnergieklasseA"1699.-

'869.-

BOSCH VAATWASSER

2 programma's en 4 sproemiveaus.'1149.-

749:

ZANUSSI VAATWASSER

4 programma's, 2 temperaturen.
'899.-

BCC'CALL'CENTER

;\ Consumenten Helpdesk voor informatie en advies.
jTevens melden van-storingen aan kleurentelevisie en
AOA £CO/I/I/YA
Sf°*t huishoudelijke apparatuur..

U20-65o4400 MAANDAG T/M VRIJDAG 08.00 TOT \6.00 UUR V

569:

EXTRA KERSTKOOPAVONDEN

ZANUSSI VRIESKAST
4 ruime vriesladen,
12 kg invriescapaciteit.
•829.-

, per stuk

" WALT DISNEY DVD'S
-Jungle Book
-Lady en de vagebond
159 litermhoud, EnergieklasseA
•101 dalmaliers
•Pmokkio
•69.95

FRIGIDAIREVRIESKIST

*469.-

INDESIT VRIESKAST
5KAST

JVC AUTORADIO
MET CD-WISSELAAR
4x40 watt vermogen,
RDS/EON tuner,
telefoonmute,
12 cd-wisselaar,
ISO connector,
afneembaar front
'699 -

WOENSDAG 20 DECEMBER
DONDERDAG 21 DECEMBER
VRIJDAG
22 DECEMBER

2 voorvnesvakken en111Uitneembare
Uitneembare
lade 10kg invriescapaciteit'699,
:apaciteit'699,-

VAN 18,00 TOT 21.00 UUR

399.AMSTELVEEN
Bankrashof 2 - 4
Winkelcentrum "Bankras"

AMSTERDAM NOORD
Buikslotermeerplein 279
'
Wmkelcentrurh "Boven 't IJ"

AMSTERDAM WEST
Osdorpplein 138
Winkelcentrum "Osdorp"

BAOHOEVEDORP
Nieuwe Meerdijk 40 -'41
Suoerstore 2 verdieoinaen

AMSTERDAM-2UID-OOST
Bijlmerplein 995
VVinkelcentri
~

AMSTERDAM OOST
Linnaeusstraat 20

.

23 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
ALKMAAR-AMERSFOORT-AMSTELVEEN
.... AMSTERDAM.,.BADHOEVEOORPi BEVERWIJK
. DEN HAAG - DELFT • DEVENTER ->1AARLEM
HILVERSUM - LEIDSCHENOAM - MAARSSENBROEK '
UTRECHT • VEENENDAAL - ZAANDAM - ZEIST

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag \ . . . .
dinsdag t/m vrijdag.. . . . .
.-ï8>«nJS9;\-'' • > ' • ' • • .KOOPAVONDEN
Badho«v»dorp vrijdag. .
ov«riot filialen donderda

, 13.00 tot 18.00 uur
, OB.30tot 18.00 uur
.09.30 tot 17.00 uur
. 19.00 tot 21.00 uur
. 09.30 tot 21.00 uur

E X P E R T , D A A R W O R D J E W I J Z E R VAM

ÜITÖNZÈ
TV-RECLAME

SONY 1OO Hertz
71 CM DESIGN
BREEDBEELD-TV
NIEUW! Design-TV met 71 cm
(eff. 67 cm) 100% vlakke
beeldbuis. 100 Hertz Digital
Plus voor superscherp en
trillingsvrij beeld. 70 Watt 3D
sound system. Teletekst
zonder wachttijd en
afstandsbediening.

BOSCH RVS
FORNUIS MET WOKBRAIUDER
Geborsteld RVS. Kookplaat met 4 branders,
w.o. wokbrander, gietijzeren pannendrageren
automatische vonkontsteking. Oven met
hetelucht, circulatiegrill en vlakgrill. Verkrijgbaar
in 60 en 90 cm breed. VANAF

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

, LAAGSTE PRIJS GARANTIE

UIT ONZE
TV-RECLAME

A

m ^ ^l&r

—

Piekfijne kerstaanbiedingen
van Expert.
<**- „\ikSf

BAUKNECHT 16OO TOEREN
A-KLASSE WASAUTOMAAT
Zeer zuinig! Energie-, was- en droogklasse A!
11 programma's w.o. handwas-programma.
Starttijd-programmering en resttijd-indicatie.
Maar liefst 1 600 toeren. U betaalt 1 799,-.
Na aftrek energiepremie:

Hl

l

t
\ LAAGSTE PRIJS GARANTIE '

SIEMENS M35i +
WAP PREPAY
Bellen zonder abonnement
De nieuwste Siemens
Stof- en spatwaterdicht,
SMS woordherkenning,
trilfunctie en ingebouwde
antenne. Tot 300 minuten
spreektijd en 180 uurstandby.
Weegt slechts 125 gram!
NU MET MAAR LIEFST
75,- BELTEGOED

<tone

*

UITONZE
TV-RECLAME
AA A-KLASSE

*De overheid keert een premie tot 350,-uit als u
energiezuinige (A-klasse) apparaten aanschaft. Bij
aankoop van 2 of meer (A-klasse) apparaten krijgt u
50,-extra premie. Vraag naar de voorwaarden.

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

i. \

f l'

BEL 020 - 35 55 355 VOOR ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE RUIM 2OO EXPERTS IN HEEL NEDERLAND.

• Haarlem Generaal Cronjéstraat 62-64 <>• Gedempte Oude Gracht 5-9 O+ •
O = OOK VERKOOP PC Q = ALLEEN WASSEN, KOELEN, KOKEN, ETC. + = ALLEEN TV, VIDEO, HIFI, ETC. •

=GEEN MOBIELE TELEFONIE

•»

